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MÉLTÓSÁGOS URAM!

A Z A M É R T  fel- 
válalt gyarló mún- 
káninak elejét, igye

kezetemnek első ’zengéjét lábaid 
elejbeteríttem M É L T Ó S Á G O S

a 4 URAM!



U R A M ! ide vezet engem a’ ízép 
jó tétemény, fok féle érdemed, régi 
kívánságom, és kéízuletem.

Ha ez bennem egy kis bátor
ság; kegyefségednek kell köfcön- 
nöm ; ha kötelefség; hivatalomban 
el-kell járnom : emez amarra okot 
m utat, ’s űtat kéízít.

Azomban elő nem ízámlálha- 
tok mindent, a’ mi engem NAGY
SÁG O D  HOZ vezetett, és indí
tott. Szólhatnék ugyan Méltósá- 
gos Nevednek, ’s fő Nemefséged-

nek



nek fok-féle ditsösége felöl: ELE
IDNEK végbe-vitt nevezetes dol
gairól : nagy érdemeddel kerefett 
Vármegyei, és Udvari fok féle Mél
tóságod felől: mély elmédnek, fa
rat ságidnak, Felséges Fejedelmünk
höz , és Házánkhoz mutatott íze- 
retetednek méltó jutalmiról; arról 
a’ buzgó és erős hitről, mellyel az 
igaz, régi, közönséges Anya-ízent- 
Egyháznak ízentséges vallását a’ fok 
féle eretnekség álnoksága, és nyűg* 
hatatlansága ellen olly ferényen, olly 
bátran védelmezed, vigaíztalod; de
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az én ízemem előtt ezek között más- 
is forog: vidámúl ízivem még moll
is , ha Tsúrgóra, vagy Keízthelyre 
viízíza nézek : ha eízembe juttatom 
azt a’ ízép ízeretetet, mellyben ott 
érdemeden ízeméllyemnek olly nagy 
réíze vala: azt a’ ízentséges Oltárt, 
mellyen Tekéntetes Urad Atyád 
ízárnyai alatt első áldozatom elő-ál
lott: azt a’ fok féle pompás kéízule- 
t é t , melly azt az örvendétes napot 
olly válogatva ékesíté: azt a’ ízeren tfes 
ünnep napo t, melly egéíz Somogy- 
ság végéig ahétatos vigaßagot ütött.

Meg-



Meg-vallom érdemetlenségem 
miatt meg-pirúltam egy kévésé illy 
nagy betsúletközt; de egyetemben 
az hála - adásról-is gondolkodtam: 
mindazonáltal ez a’ gond eddig me
rő kélzúletben á llo tt; ideje m ár, 
hogy meg-ígért külső jeleit- is elő 
adjam. Ha nem úgy, a’ mint ille
nék ; teísék leg-aláb’ jó ízándékom, 
és kéíz kedvem.

A’ hol életem tellyes örömé
nek első vagy ere, vagy forráfa vala; 
tsekély igyekezetemnek első gyú- 
móltse-is oda lzállyon.

Meg-



Meg-avúlt régi jóízággaí állok 
ugyan-elő: az igaz; könyveim me
rő régi Épületeket mutogatnak; de 
tsak ugyan a’ fok ízép újság között- 
is ízép a’ mi ízép: mi ízeb a’ régi 
elménél, ’s Méltóságnál?

Méltán m eg-örültem , midőn 
haliám, hogy N A G Y S Á G O D 
N A K  Úri gondja-is örömeit viíz- 
íza-tekénget néha néha az illyenek- 
re, nem tsak gyönyörűségétől; ha
nem felette nagy haíznától-is vifel- 
tetvén. Nékem , meg - vallom, 
minden napi tanítóm az az idő: azt-



is ott tanúltam; hogy ha Hazám 
ékefségét fceretem ; nyelvét ízeref- 
fém leg-elófzer. De mi haízna, mi 
érdeme az el-rejtett kintsnek ? kit 
melegít a’ bé-takart ízikra? A’ ki 
fzivét nem tetteti , kézre kél , és 
munkára.

Imé M É L T Ó S Á G  O S  
U R A M ! mi ok bátorított engem 
arra , hogy Hazám nyelvén adjam- 
e lő , a’ mit Hazám hafznára kéfzket- 
tem. Imé engem NAGYSÁGOD
HOZ vézetö ízándékomnak a’ kút 
feje-is egyetemben.

b Re-



Reménlem: egy kis jó kedvet 
talál igyekezetem tsak azért-is. Ezt 
várván, ezt az egyet kévánván KE
GYESSÉGEDTŐL , ajánlom to
vábbi kélz Izolgálatomat.

NAGYSÁGODNAK

Alázatos Tifzteló Szolgája

M O L N Á R  J Á N O S
JESUS t Xr s a s Ag Xn a k

S Z E R Z E T E S  PAPJA.



BÉ-VEZETÖ-LEVÉL

Emellyek egyediül az újságon 
kapnak, és as régi dolgokat 
tsak az iskola-béli mulatsá

gokhoz fzámlállyák : máfok ízeretnek a* 
régi időkre viízíza-tekéngctni, oda tar
ty ák fzemeket·, elméjeket o tt mulattyák, 
és az új héjába-valóságok-ellen a’ régi 
példa fzerént kéfzúlgetnek. Én emezek
kel tartok.

A5 kiknek Homérus mondáfa - ként 
tsak az új ének tetfzik. *

Hallyák ugyan azon Homérusnak 
Tclctisakus- által allattomban adott fzép 
intését. Torkában akará verni Penélo-
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pe egy dalaló jámbornak unalmas éne
két ; de az ifiéi Király ( minthogy vólt ab
ban egy kis gyönyörűsége ) reá-vetvén 
az Annyára mofolygó izéméit, hallyuk- 
el, éigymond.

Hallyuk-ei édes Anyám! tellyék-bé kedve,  ne 
bántsuk ;

Ezt el-nyögve, talán majd fzeb’ nótára kerü
lünk. * *

r

En-is tsak azt mondom: minthogy 
nehéz, kinek-kinek fzája izét hamar ki
találni; engedjék-meg, a* kik moftankö- 
fzönöm helyett talán tsak Martziális ál
dását mondják a1 fejemre , hogy tudni
illik :

Födjön-be levelem s ó t , borfot, vagy egyet 
m áit,

Vagy Hollándiai apadt fzemű káráfzt: * *

En-
* Homer. Odyíl. «.

Μητηρ «//.)) hyx f  üt) ΐpilfer
T i f  rar οττη oi voqí cf ruf «i,

* * Marrialis L. j. Ep. a.
Cordylos madida teoras papyre, 
Et turis piperisque fi i cucullus.
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Engedjek-meg mondok , hogy itt 
moft egyfzer eleget tegyek jó kedvem
nek, 's azután tőllem bátran máit várja
nak. Míg lilén e rő t, egéfséget ád , addig 
toliamat a' gerendába nem verem.

Igaz , a' mint Tátzitus helyefen 
mondja: fel-nem tehetnek velünk min
denben aJ régiek. *

Sőt a' mint az emlétett tréfás Poéta 
bizonyltja, egyedül az irégység bírja arra 
az embert, hogy a' régieket a' majdaniak
nál mindenben nagyobra betsűllye/s ma- 
gafztallya ·, **

De ez a'levél nem nékem fzóll; mert 
tifztelet,betsulet minden érdemes ember
nek , ditsérem ugyan a’ régiek ditsősé- 
gét; de a'moftaniak hírét nevét nem gya- 
lázom: nálamnál job' emberek nyomdo
kát követvén arra mentem, a’ merre ked
vem vezet vala.
_________________ b j __________ J ó _

* Tacitus Annál. L. }. Non omnia apud priícos meliora, fed nu
llra quoque ittas multa laudis & artium miranda porteris tulit.

* * Martial. L. Ep. 51.
Hi funt invidis nimirum Regule mores.
Prsfcrat antiquos Temper ut illa novis.
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Jó a* ** íok gond között mulatság ked
véért Tibérius példája-ként új dologhoz 
fogni; deollyas dologba keveredni, melly 
az elébbeni gondot meg - nem könnyeb
bíti ; fáradtság, nem mulatság. *

Nékem, midőn ehez a3 mulatsághoz 
adtam m agam at, a3 Teológia, az Itteni 
titkoknak mindennapi ízemléléfe elég dol
got adott. * *

’S azután ofztán, ha meg-kell valla
nunk az igazat; meg-nem érdemlik-é a’ 
régiek , hogy leg-aláb3, a3 miben Mefte- 
rink valának, abban őket ditsőítsük? ha 
kivált-képen az illyen emlékezet továbbá- 
is öfztönözhet bennünket a’ fzép köve
tésre? m eg-vallom , meízfze ment min
denben a3 moftani világ, némellyekben 
meg-is előzte amazok ditsőségét, talán 
tanulhatnának valami kevefet a3 termé- 
fzetnek régi visgálói a3 moftaniaktól; de 
mindazonáltal az-is igaz : hogy egyben,

más-
* Tacitus Annál.L.4. Tiberius.. . ncgo ia pro folatiis accipiens.

**  Grétiett 17fp. és 17Ő0. efttendoben.
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másban: és nevezet-fzerént a’ pompás, 
és győzhetetlen épületek mefterséges elő
állításában valami kévésé aláb5 hagyott 
leg-aláb5 értékűnk , vagy a’ mint Plinius 
mondja igyekezetünk. *

Lipíius kerekefenki mondá: már el
ménk fém arra való. * *

Ki-álllt-eló a’ moílani fok Mefterség 
íitogatáfa között egy Babilon-béli, vagy 
Egyiptomi to rnyo t, egy Romai Piatzot, 
Tsatornát , vagy P a lo tá t, Egy Kinai 
báftyát ? El-nem tagadhatjuk, a’ mesék kö
zé az illyeneket nem fzámlálhattyuk; mint
hogy bizonyságunk mind ezekben önnön 
fzemúnk világa, a" mint könyveimből nyil- 
vábban ki-tetfzik. De ez a’ tzikkely nem 
kéván fok verfengéft; engem, hogy az 
első feleletemet bé-fejezzem , még más 
ok-is vezetett az Írásra.

Tsak
* Plinius L. 56. pag. 679. Artcs delid ia perdidit.

# * Lipíius de Theatris quae Curio edidit L. j. de Maga. Romana p.99. 
fed coíjant jpfi artifices íioftri, & architectones laborabunt in re Hon di
cam conficienda, fed exputanda.

Idem ibid. pag. i$ i .  Mens obnubilat Architectis noftris cum reli
quias paucas & ruinas ( aquse duftuum) vident.
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Tsak az-é a’ fzép dolog, mikor me
rd tábort ’s vér ontáft emlegetünk? tsak 
ez-é a’ tanult embernek minden mulatsá
ga? Nem fzóllok máfok példájáról, éld 
nem hozom a3 régi maradékoknak a3 tu
dós emberek-elött ki-mondhatatlan nagy 
betsűletét; tsak azt kérdem: vallyon nem 
gyönyörűségé a3 lábunk alatt forgó tör
téneteknek mindennapi fzemlélésétól néha 
néha az hajdani dolgoknak, efeteknek, 
épületeknek nézegetésére ízemunket for
dítani? ki-ne vetne jó fzível, ha lehetne, 
egy bal ízemet arra a3 gyönyörűséggel 
tellyes kertre, mellyben első édes Atyánk 
néhanapján vígantőlté idejét? ki röíielle- 
né fáradtságát, ha könnyen egy dombról 
vagy Babilonnak tornyát, városát; vagy 
Noé Pátriárkának ama’ tsudálatos bárká
já t , Semiramis függő-kertét, Salamon 
templomát, a3 Királyok fok féle fzép ud
varát fzemlélhetné ? ha láthatná a* mun
kálok kéfzűletét, az építők külömb kü- 
lömb féle mefierkedését, az épületek kül
ső, belső réfzeit, tzifra ékefségét, méltó

B é - V e z e t ő  - L e v é l .
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ságát? imé én ebben a* gyönyörűségben 
módot tefzek , el-vezetenv, ha ki velem 
tartani méltóztatik, vefztég ölve-is, a’ 
hová kévánkozik, ujjal mutatok a’ régi 
világnak roppant épületeire , elő adok 
mindent, valamit a5 válogatott alkotmá
nyok között fzebnek ’s jeleffebnek ítélek 
lenni világ kezdetétől fogva egéfz a’ Ro
mai birodalomig, fáradtságomat nem ké- 
méllem, és minthogy nagy tudomány kell 
a’ nagy mefterséghez, fokát mondok ar- 
ról-is kéfzűlet fejébe; de nem vadáfzom 
mindenütt a’ gyönyörűséget, az elmé
nek hafznára - is felette nagy gondom lé̂  
ízen.

Értem ugyan tsekély értékem et,tu
dom, efzemmel mindent fel-nem érhetek; 
de leg-aláb’ a’ mennyire tőllem ki-telhetik, 
eléb’ jól meg-roftálok mindent, mig a’ga
ratra fel-nem öntök, válogatok még a’ jó 
között-is.

A* mi az íráfomnak módját illeti,
c meg-



meg-vallom Tzitzeróval, fzeretetn a* be- 
fzédet; de tsak akkor, ha fzép. *

’S ugyan-is arra nézve nem tartom 
mindenütt fzavamat kötó-féken; hanem 
mikor annak ideje vagyon meg-erefztem, 
’s hol febefíen vágtatom , hol aprón járta
tom , hol tzifrán pergetem, hol lafsú lé
pésre vefzem; de tsak úgy,a* mint tudom: 
egy fzóval; ha lehet, úgy egyeíztetem fel
te tt tárgyommal, hogy fe az Ékefíen ízok 
lók, fe az Epító-Mefterek törvényt ellenem 
ne támaízthaflanak. Ha meg-találok bot
lani, mind a’ jó ló,kérem  a’ jó embereket: 
ne gyalázzanak, hanem fegítsenek!

Imitt amott az idegen nyélveknek 
töredékit-is belé kevertem az íráfomban; 
nem mutogatás kedvéért ( Iften ne adja) 
hanem a’ hafznáért: ha fzabad ez az Olafz- 
nak, a’ Frantziának; ki tiltya-meg tollúnk ?

’S ugyan azért abban fém vétettem, 
hogyjóbbára tanítóim könyveinek leve

leit

XXII Β έ - V e z e t ő - L e v é l .

* Cicero Tufc. a, LefUonem íme nlla dele£Utione negligo.
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leit-is fel-jedfzettem a’ mint magam olva- 
ftam :tsak a’ bizonyság kévánsága, és a* 
betsűlet fzerető tanúit embereknek példá
ja vezetett engem arra. Némellyek foha 
fe nevezik tanítójokat, mintha mindent 
az újjokból fzoptak volna: ízórják a* vi
lágra a" fok könyvet, mint a3 lapátból a3 

poly v á t: de foha meg-nem merik mon
dani : kitol taníttattak; mert azok vagy 
gaz emberek vóltak , yagy merő lopott 
jófzág a3 mit írnak, vagy el-akarják ve
lünk hitetni, hogy Apollóval tsak ók be- 
fzéllettek. Fel-pittyefztett ajakkal hinte
getik a3 fok tzifra mondáit, integetnek, öíz- 
tönöznek, parantsolnak, és a3 kik a3 mi
nap Frantzia lejtőre egy két gyermeket 
tanítának ; már ma Tanátfink, 3s Tanító
ink közé bé-mernek állani: bé-tollyák az 
orrokat az udvarok dolgaiba, fejtik a3 tit
kokat: máit m utatnak; de másra intéz
nek. Vajmi félek; ne talántán ámítok talál
taidnak az illyenek k ö z ö tt! Jobbára ha 
fel-rázzuk hímezett ízavokat; merő bu- 
boríkra találunk. Engem foha fenki íé

c 2 tani-

B é - V e2e t3 - L evél.



tanítson; ha meg-nem mondhattja, kitől 
tanu lt, merre t a r t , mit akar. Vigyáz
zunk , mert meg-lopnak : vannak né- 
mellyek, as mint Urunk mondá, kik a* 
sövényt hágják.

Azomban térjünk - vifzíza ; az t-is  
meg-kell vallanom: hogy egy két fzóba 
fe Tsétíi Jánoftól, fe Páris Ferentztől ta- 
nátsotnem  kértem : mert nem tsak ők 
fzoptak Magyar te je t: ez eg y ; más a z , 
hogy még mind ki nem hánnyuk az ide
gen népektől hozzánk kérőit fzókat; ad
dig egy két fzózatért, vagy fzó ejtésért 
engem fenki pörbe ne keverjen. Vég' 
téré.

Vagy jobbat nyomtafs Zoile, vagy4 ne morogj. *

De még kérelemnek nagygyát hát
ra hadtam : értelem , ’s böltseség fzere-

tő

XXIV B e- V ezstö-Levél.

* Carpere vei noli noftra vei ede tua.



tő  tudós népek , ti hozzátok ízóllok, 
kik vagy Hazámban, vagy a* fzomfzéd 
orfzágokban a5 Romai, és Görög elmétől 
reátok örökségül maradott tudományok 
kintsét érdemetek ízerént , és méltán 
bírjátok, híretekre, ’s nevetekre kérlek 
benneteket 1 meg-nemúnta-é már tette
tek lelketek az tu ’ fok lejtős verfet ? azt 
az Evánder idejében termett Kádentziát? 
9s hát foha fe léfzen-é ízabad abban a’ 
nyelvben , mellyhez minden illik, más
féle verfet elő - állítani ? azt kell - é várn i, 
míg máfok el-nem kezdik ? tsak az jó - é 
a* mit máfoktól vefzunk ? Nem gya- 
lázom, m eg-nem  vetem az egéfz Eu
rópában bé - vett ízokáft , mert mél
tán jég - esőt várhatnék fejemre ; de 
vallyon,

Olly fzent,és olly fzép az avít rámára tekert vers? *

c % Ama-

B é - V e2Etí$-L evél. XXV

* Horat, L. a. Ep. *... Aáeo fanftnm eft venrs omnePoSma?



Χχνι ϊΐέ -Vezető -Le νέι»
Amazoknak - is bátor ! keletek le

het ; de kérem meg-érdemli-é a’ vak
merőséghez illendő feddéft, a’ ki amazo
kat helyén hagyván, a* fzokott verfek- 
mellett, nyelvünknek nem kiífebségére, 
hanem nagy ékefségére maflái-is kéván 
kedveskedni ? ha olly rántzos ízemmel 
tekéntettek volna a* régiek minden újí
tásra , mint mi:

N é látnánk fok avit könyvet,vagy régi találmányt.

Ha jó útra találunk , ki álhat élőnk
be? én akár ki mit mondjon neki báto
rodván , a’ régi fzokáft o tt hadtam , és 
minden verfeimet Deák rendbe ízedtem. 
Azok kéízítésében tsak a9 terméfzet vólt 
a9 fzemem e lő tt, a9 melly fzót az meg- 
kettőzte t, meg-hofzfzabit, azt hoízíza-

ían

* Herat. L. a. £p. i.

Quod fi tam Grtrcis novitas invifa fuifler,
Quam nobis, quid mine eífet vetus? aut quid haberet 
Quod tereret, Icgcretque virjtim publicus ufus ?
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fan ejtem, a* mit meg-rövédit, azt meg- 
perdíttem én-is. *

A* mi a* veríhek egyéb ékeségét 
illeti, abban a’ Görögöket, és a* Deáko
kat kell követnünk.

Βέ  - V ezető - L evél.

Merem mondani: fzebben meg-tart- 
hattyák nálunk az igaz valóságos fzó- 
ejtéft az e’ féle verfek; mint amazok , 
mellyek ízüntelen tfak ugyan azon egy 
húron pendúlnek: aJ féle verfnek néha 
fe füle, fe farka , egy rakáfra vettetik 
mind a* rövéd , mind a’ hofzas fzózat, 
egy fzóval a* háízna kevés; emebben min
dent válogatva helyheztetúnk , fzámat 
fokra kell tartanunk. A’ ki a’ fzép Ma
gyarságot gyarapítani kévánnya , lehe
tetlen , hogy illy munkához látván , 
nagy hafznát ne vegye.

Én

* Ha iol reá vigyázunk, a’ mutató (Ä) mindenkor hofzfzas nálunk: 
midón példának okáért azt mondjuk : a’ por a’ poíztór bc-lepi : úgy 
cjtyük a’ fzókat, mintha igy vólnlnak írva: appor nppoíztót bé-lepi. 
A’ (Z) tsak a’ Görögknél vagy a*Deákoknál kettós,mi nálunk nem ; mond
ják azok, ha úgy tetízik, a’ zónát dízonának ·, mi a’ zöldet dízöldnek 
nem mondhattyuk ban, ben , tó i, b ó l, ezek mind hofzfzas fzózatok ; 
mint egy meg-nyúgfzúnk azokat ki mondván.



Én azomban minden jó reménség- 
gel bátorítván magamat; tfekély igyeke
zetemet máfok elmés ítéletére erefztem. 
Ha ebben, és másban a5 kévánt út e- 

lőttem fel-fzabadúl; hazám ditsósé 
gére mindenkor gondom 

léízen.

URUNK IM ÁDTASSÉK, ÉS NAGY 
ASZSZOfcftfUNK TISZTELTESSÉK.

χ χ ν ι π  B é - V ezető-Levél.
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K É S Z Ü L E T .
Inek előtte a1 régi világnak épü
letein elménket múlaílük; mél
tó dolog, hogy arra a1 boldog 
hajlékra, honnét Ádám Atyánk 

vétke ki - rekefztett, foháfzkodó fzível íeo- 
aláb’ egy ízemet veísűnk, minthogy gyönyö
rűségéhez már más móddal nem férhetünk.

Táplállya, és vígafztallya azomban bús 
fzívünket, az a’ fzép reménység : hogy , ha 
Iílenűnknek híven fzolgálunk j ennek a’ ízám- 
ki-vetésnek nyomorúsággal-tellyes völgyé
ből valaha lelkűnkéi , téliünkéi egyetembe 
arra a’ nagy örömre jutunk, mellyhez haíon- 
ló t, a’ mint bennünket Sz. Pál Apóitól bíz
tat, fe fzem nem látott, fe fül nem hallott; 
fe az emberi elme ki-nem gondolt. Szegény 
Ádám Atyánkat te h á t, kit házas párjával 
együtt már az Illeni irgalmafság a’ Mennyei 
dicsőségben meg-bóldogított, ne búsítsuk: 
ízemére vétkét ne hánnyúk; hanem arra lé
gyen gondunk, hogy, a’ mi tehetségűnkben 
vagyon, azt márkánkból ki · ne ereízízük. 
Miénk a’Mennyei Paraditsom, hajói élünk.

A 2 De



De míg azt a’ jó lilén meg-engedje; jer 
fzerettem! annak fzép képére vezetlek. Képe, 
sött a' mint Bellarminus a’ fzáz hufzon egye
dik ’Zóltárt fejtegetvén mondja: a' földi Pa
radicsom mint egy tornátza vala a' Mennyei 
Paraditsomnak. *

Erre kövefs, a' merre régi hazád fek- 
fzik, a’ hol régi palotád állo tt: mellyet nem 
emberi elme, kéz, és munka alkotott; ha
nem Illeni bóltseség, és fzeretet világ te- 
remtéfekor ültetett, és épített.

Hogy pedig befzédem renden follyon ; 
előfzer a1 Paraditsom nevéről, és teremtéfe 
napjáról ; máfodfzor annak helyéről fzóllok: 
azután gyönyörűségével fogjuk egy kevefsé 
elménket mulatni: azt fém marafztom ki írá- 
fomból, a’ mit az első embernek boldogsá
gáról , hatalmáról , és tudományáról írva 
hadtak a’ jeles tanítók: végtére a’ kertnek a’ 
bún után való minéműségére fordítom írá- 
fomat.

ELSŐ

* Bcllarm. inP£ 121. pag. 7fj. Paradifus térre Aris quart vertibulum 
erat Paradifi coeleftis, & ftatusille innocentis, quart atrium & porta erat 
flatus gloris.
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A’ Paraditsomnak nevéről, és
teremtéfe napjáról.

Dám Atyánk első lakó-helyének két je
les nevét találom az írásban : mind a' 
kettőnek a’ ’Zidó nyelv adott eredetet. 

Mojfes a’ Teremtés-könyvének máfodik réfzében 
Gánnak, az az kertnek híja, máfoknál Paradifus 
a’ neve. *

Ezt a' ízót Görögnek mondanám örömei! Sui- 
dáflal termetére nézve; de minthogy mind önnön 
magát, mind eredendő gyökerét fel találom ’Zidó 
betó fzerént az írásban , el-nem hitethetem ma
gammal, hogy Görögtől, vagy a’ mint Julius Pol-

A  3 luks

* GeneC a. 8. p
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iuks a’ nevezetekről írt könyvében mondja , hogy 
az Períia-béliektől fzakadt. * *

Párdes a’ ’Zidóknál drága gyönyörűségekkel 
telly es kertet jelent; ’s ugyan a’ Paraditsom nevén 
fém értűnk egyebet. * *

Ezt a’ vigafsággal teliyes kertet az írás ma
gyarázók közönséges értelmek fzerént világ terem
tésének harmadik napján ültette a’ jó lilén , és va
lóban ültetésének illendób’ ideje nem-is találkozót 
annál a’ napnál, mellyben a’ Teremtó lilén e’ ke
rék földnek ízínét minden-nému fűvekkel és fák
kal fel-ékesítette. Méltán hibának mondja tehát
Kornélius a z t , a* mit Esdrásnál olvafott abban a’/
Könyvben, melly nem a’ Sz. íráshoz tartozandó: 
hogy tudni-illik a’ fold teremtéfe-előtt alkotta az 
Úr lilén a’ Paraditsomot : mert ugyan-is, a’ mi 
a’ földön teremtetett , a’ főidnek létele - elóto  
hogyan termett?

MA-

*  Q>D"nEn DlJJI »ÍVÜty Tfínáltam magamnak kerteket, é i  
Faraditsomckat. Ecclef. 2 ,  v.

* *  Pererius Comment, in Gcnef. L· j. pag. 197. In Sacra Seri- 
púira vocabulum Paradiíi nniverfe fignificat Iocnm quemvis, amceniflv 
mum  ̂ öi ad oble&audum hominem jucundiílimum.
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M Á S O D I K  R É S Z .

A’ Paraditsomról való rendetlen
vél ekedé fék.

A 1 mit Mojfes Próféta a’ Paraditsom felói írva 
hagyott, azt némellyek egyedül titkos érte

lem fzerént magyarázták : mint ha mind máit mu
tatna a’ betó, ’s máit foglalna magában annak ér
telme. Petavius tanitáfa fzerént a’ ’Zidóknak régi 
Irójok Fíió vezette-bé leg-eióízer az egéfz Sz. írás
nak titkos értelemre fordított fejtegetését, és ezt 
Fotius fzavával bizonyítya. *

Fíiónak nyomdokán járt Origenes kivált
képpen, és ugyan azért meg-is érdemiette a' Sz. 
Atyáktól a1 kemény dorgáláít. Sz. Jeronimus Ori- 
genesnek nyóltz vefzett vélekedéfei-között az ha
todikat abban állíttya , hogy Origenes a’ Paradi- 
tsomot nem az valóságos igafság , hanem az ho- 
mály-alatt el-röjtött titok fzerént ér ti, ’s hogy a’ 
Paraditsom fájit az Angyalokra, vizeit az égi 
erőkre magyarázza , és igy az egéfz Paraditsom-

nak

* Petavius Theolog. Dogmát. Tóm. j. pag. 51?. Photius Coti iay. 
Allegoricam omnem cnarrandce Scripturae rationem in Ecdelktn all 
illo ceu fonte manaffe.



nak igaz voltát helytelen fejtegetésével meg
rontja. *

A 1 Sz. Atyák minket az igazság után vezet
nek , Őket kövefsük. Hitünk ágazattja , hogy a 
Paraditsom kerte vaióságofon , és látható fzínben 
a1 földünk hátán állott. D e meg-engedvén máfok 
a1 Paraditsomnak valóság fzerént való léteiét.^, 
mind-az-által annak álló-helyét keresvén, a’ járt 
úttól igen mefzfze eltek.

A zo k , kiket Hugo Viktorinus előfzámlál, 
az egéfz földnek kerekségét a' Paraditsomhoz 
fzámlállyák, tudni-illik hamar ki-akarának a1 jám
borok gázolni a1 fok gondolatból. D e halhatfza 
barátom! ha ez mind Paraditsom volt, a’ hol já
runk ; Adám Atyánk midón Paraditsomból ki
vettetett > hová hullott ?

Még-nagyobbat botlottak azok, kikről Lom
bárdi Péter emlékezik. Ezeknek elméjek fzerént 
a1 Paraditsomot nem e' főid hátán , hanem az 
hold-világ környéke táján kell keresnünk, vagy 
leg-aláb’ a’ levegő-égnek közép réfzén. Addig 
emelék* hogy az özön-víznek örvényétől védel-

mez-

8 E L, s ó K önyv.

* S. Hieron. epift. ad Pammach.
Qnod fíc Paradifum allegóriáét, ut Hiftori® auferat veritatem, 

pro arboribus Angelos, pro fluminibus virtutes catleftes intelligens, to- 
tamque Paradiii continentiam tropologica interpretatione fubvertat.
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meznek. Tsoda, hogy az egéfz Aífiriát, és Etió
piát a’ földön felejtették , el-kellet volna vinni az 
ég felé ez Orfzágokat-is , mert ezekkel közli a* 
Paraditsom az ó folyó vizeit. Voltának, kik Pa- 
leítinában Jordán vize m ellé, vagy a’ tengereké 
köztt av nagy fzigetekre helyheztették. A ' fok 
külömbözó vélekedésnek okát akkor adom eló, mi
kor a1 Paraditsomnak a’ bűn után való minéműsé- 
gére fzállítom befzédemet.

H A R M A D I K  R É S Z .

A’ Paraditsomnak valóságos helyé-
rdl*, a' Sz.írás fzavai fzerént.

OTt kell keresni a1 Paraditsom valóságos helyét, 
a" hol annak mind z négy folyó vizei fel

találtatnak. Ezekre pedig nem máfutt, hanem 
a’ világnak napkeleti réfzén amaz Eden nevű tar
tományban kell nyomoznunk. Mert jóllehet er
ről z 1 Magyar nyelvre fordított írás homályofon 
befzéll; de maga minden kételkedésünknek végére 
jár a’ Görög fordítás, holott a1 mit mi a’ Deák, és 
Magyar betó fzerént Teremtés Könyvének márodik 
rélzében így olvafunk; „ Plántálta vala az Úr a’

B „ gyó-
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„ gyönyörűségnek Paraditsomát kezdettől fogva,, : 
azt a1 Görögök így fordíttyák. *

Plántálta vala az Úr a1 Paraditsomot Edenbe 
napkelet-felé : tudni-illik a1 napkeleti világnak ab
ban a1 tartományában, melly az 6 fzépségének ér
demére nézve ’Zidóál Edennek,az az gyönyörűsé
gesnek neveztetett. Bizonyságom ebben a1 ’Zidó 
beto fzerént írt Sz. írás-is. * *

Ezen vélekedéfemnek elégendő védelmezői 
lehetnek a’ Görög Sz. Atyák , kik e’ dologban 
tsak nem valamennyen , mind egyet értenek-j 
velem. Ezek közönségefen azt tanittyák , hogy 
a’ régi Kerefztyének az imádság között azért 
fzokták ortzájokat napkelet-felé fordítani , mert 
tudni-illik arra fekiitt az a1 boldog lakó-hely , 
a1 hol néha napján , míg boldogsága vifzfza_a 
nem fordult , Adám Atyánk lakott , hogy tud
n i-illik  elméjekben forgana fzűntelen az az ö- 
röm , mellyból ók ki eltek , és az a1 ditsóség ,

mellyet

I o

* Κζί ίφύ'ευβίν ő dtos xxfxrieisev tv E’Xí/a xxl' üvxioXit. És ÜltertC a7. 
Iftcu a Paradicsomot Edenbe, nap kelet felé. Peter. L. j. in ffenef. 
pag. 197. Admonebo lefforem fieri potuide , ut vel ca regio Paradifi 
quia ellet amceniíTima, fignificata lit vocabulo Heden, quod fonat volu
ptatem, & delicias, vel contra ut vox Hedén ea ratione , ut fignificat 
voluptatem, ttaila fuerit ex illo loco Hedcn, ceu totius orbis delicatiifi- 
nio , atque amceniffimo. ή$ον·ή fors ab Heden.

* * Gen. 2. 8. tZDTpa > p p  \Λ D>nStf ΓΤΠ> p P



melíyet amaz helyett jövendőben holtunk után 
várunk. *

A1 mi a1 Paraditsomnak vizeit illeti : A zo
kat Teremtés Könyvének máfodik réfze e’ -kép- 
pen fzámlállya - elő : ,, És folyó-viz mégyen vala 
„ ki a’ gyönyörűségnek helyéről a’ Paraditsom 
„ meg-öntözésére: melly onnét négy főre ofzol, 
,, az egyiknek neve Fifon : ez a’ melly környúl- 
„ folly a Hevilátnak minden főidét, holott az arany 
„ terem ... a1 máfodik folyó-víznek neve Gehon, 
,, ez a1 melly meg - kerüli az egéfz Szeretsen Or- 
,, fzágnak főidét. ,, A z harmadik folyó-vizet Ti
grisnek; negyediket Eufratesnek nevezi a1 Görög, 
Deák, és magyar írás, de ’Zidó bető fzerént Ti
gris vizének Khiddékel a1 neve ; Eufrates pedig 
Perátnak neveztetik végtére. A’ mit Káldi György 
az írásban Szeretsen Orfzágra magyarázott ; azt 
a1 Görög fordítók , és azokkal a1 Deákok Etiópiá
nak nevezék vala. A" ’Zidók könyvében Kus fői
dének hivattatik. * *

E L s ó K önyv. i i

B 2 NE-

* S. Bafilins. Hóm. ix. in GcneíTm. S. Chryfoft. θί Thedoret. fa- 
per hoe loco. S. Gregor. "Nyíren. íuper Orat. Dominic. S. Damafccn. 
L. 4. de Fide, c. 13.

Gén. 2. V. í j . {£'̂ 3 FIW· AiV/wiW. Terram iEthiopiar.* *
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A’ Paraditsom vizeit fel-nem találták,
kik azokat Indiában, és Afrikában kereílék.

AZ írás a' Paraditsom vizét négy ágúnak mondja 
lenni; egyik ága Tigris, maiik Eufrátes, ott 

kel tehát a1 többire nyomozni, a1 hol e' kettőt fel- 
talállyuk. Vallyon lehetséges dolog -é  tehát-?, 
hogy Nilus melly Afrikában foly, és az Indiában 
tekergő Ganges, Eufrátes, vagy Tigris vize dere
kának egyik ága ?

Tudom, mit vetnek élőnkbe ennek a’ véle
kedésnek pártfogói! A z ú r  Iften, úgy-mond, a' 
Paraditsomban ezt a1 négy ágú vizet egy forrásból 
öntötte ugyan le g -elóízer , de az első embernek 
bűne után főid alá röjtötte , és eredendő forráfo- 
kat azokra az helyekre fordította , a1 hol moít 
erednek. ’S-ugyan-is jói lehet Eufrátes TigriíTelaz 
örményi hegyekből vegye eredetit, ’s onnét for- 
jon k i, Ganges kutát Kaukafus óntse Indiában, 
Nílus Afrika farkán bújjon-ki a’ fold gyomrából; 
lehetetlen-é ugy-mond , hogy Eufrátes harmad 
magával a1 Paraditsomban vegye ugyan eredetét, 
de azomban az ó forráfa helyén fzem látomáft má- 
fod magával tfak ó maga follyon; ama kettő pe-

dig

í z  E l s ő  K ö n y v .
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dig Nilus tudni-illik és Ganges vize a főid alatt 
mind addig fzökdétsöllyön, míg Nílus Afrikában, 
Ganges Indiában magának kutat áíTon, és forráft 
erefzfzen ? Nem de nem Ana vize Spanyol Orfzág- 
ban, Vmáfutt más vizeknek-is illyetén terméfzetek 
vagyon? nem de nem a Káfpiai tenger-is a’ nagy 
éjfzaki tengerből vefzi főid alatt az ő eredetét Stra
bo , és Plinius bizonyitáfa-ként ?

Bánom, hogy ennek a'1 bőlts okoskodásnak 
fejet nem hajthatok. Mert akár ki mit mondjon , 
hogy a1 Paraditsomnak illy nagy fzéles, partos vi
zei a’ fold alá bukkannyanak, és azután egyné
hány fzáz mért főldnyire távól egymáftól ki vetőd
jenek, ki véllye ? ki mutathattya-meg azt az he
lyet , a’ hol a’ főid alá röjti magát G ehon, vagy 
Fiion vize ! Kerekefen ki mondá már régen e fe
löl Kornelius fzíve agazattyát, lehetetlen, úgy
mond , hogy ezt valaki el-hitetheífe magával, elég 
az, hogy , ha Afrikába nem indúlunk-is, az em- 
létett vizeket máfutt-is fei-talállyuk,

B ? ÖTÖ-
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Ö T Ö D I K  R É S Z .
A’ Paraditsomnak vizeiről Kerker-

dernek vélekedéfe.

VAló hogy a’ Paraditsomnak két folyó vizeiről 
Tigrisről és Eufrátesról alig kételkedhetünk, 

mert a1 tanítóknak java feregefen tsak ezekre mutat. 
De ketteje nagy dolgot ád meg-vallom. *

Kerkerder, hogy azok felól bátrabban be- 
fzélhefíen , a"1 régi Iftórikufok iráíit hija ségétségúl, 
’s elófzer-is Amianus Martzellinus fzavait hozza- 
eló , k i, úgymond; tsak azért-is nagy betsület- 
ben lehet előttünk e’ dologra nézve, hogy önnön 
maga meg-járá azokat a’ földeket, és tartományo
kat. Amianus fzavai imigyen vannak : „ Eufra- 
„ tes vize a’ többit fellyul haladja, és három ágra 
,, fzakadván, úgymond , el-bírja a’ nagy terhes 
„ hajókat mind az három ágán.,, * *

Az-

* Pctavius Theolog. Dogmát. Tom. 3. de opificio (5 . dierum L. 
c. 3. pag. 317. De Paradifi politu ac regione , in qua pofitus cfl , com- 
plum eruditi, accnvariqne G'eograpbi difputarunt. Quorum ex decretis 
prope illtid ab omnibus cft receptum circa Babylonem, "t in Mefopota- 
mix limi e coiloca~mn cum fuifle 3 qua duo illi ingentes fluvii,qui nomina- 
tim in Scriptura line controverlia ponuntur , Tygris & Euphrates alveos 
conjungunt.

* * Amianus apud Kerkerder de fitu Paradifi pag. 23. Euphrates 
cunilis excellens, qui tripartitus navigabilis per omnes eil rivos.
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Az-után máfok fzavait-is meg-fontolván , a1 

vizek felöl illy végezéít téfzen: A 1 Mojfeftöí emlé- 
tett első viz úgymond a1 Fifon 5 mert ez ered eló- 
fzör Eufrátes vizéből : máfodik a1 Gehon , mert 
máfodik réfzén ezt önti Eufrátes, harmadik az 
Khiddékel, melly Gehonból, és Tigrisből ered: ne
gyedik önnön maga az Eufrátes. * **

A1 tilos tévölygéftől ugyan fokát nem fzük- 
ség itten tartani, holott H uetius,és Pererius bi
zonysága fzerént Sz. Agofton Doktor már régen 
kerekefen ki monda: hogy a1 Paraditsom helyéről 
való verfengés az hit dolgával nem jár ; de mitid- 
az-által ha Kerkerdernek írását olvashatná Petá- 
vius, talán ótet fém Ítélné fedhetetiennek lenni: 
holott nem ditséri azoknak felötte nagy fzorgalma- 
tofságokat, kik Mojfes írását az lftórikufok, és 
Geográfufok könyveivel egéfz utolsó pontomig 
meg-akarják egyeztetni. * *

Efzre kellene , úgymond , venni a1 Jámbo
roknak , hogy az hofzú idó nagy változáft tett

an-

ϊ $

* Kcrkcrdcr pag. 26. lib.cit. Moyfií ordo eft h ie: Primus Pliiíbu; 
<;uia primus exit ex Euphrate: fecundus Gehon , quia fecundus exit ex 

"Euphrate: tertius Hiddekel, qui exit ex Gehonc , & Tygri : quartus 
Euphrates reliquus.

** Pcrcrius png. 19;, L. }. in Gcnef. Huetius in fine Tracf.de 
Paradis. S. Augtift. verbis declarat apertis: Quirftionem de Paradifi rer- 
rcftris fitu fidem , qmr nos Chriftianos conftituit , nequaquam attinge
re , & poffc de ipfa vel verum vel falfum fine periculo hacrefcos ali
quem credere. S, Aug. L. 2. contra Pelag. & Cadcft. c. 23.
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annak a’ tartománynak fzinén, meg-váítoztatták 
a"* vizek az ó régi folyáfokat, Vidd jártával más 
más felé fzakadoztak. *

Ugyan-is a’ fok felhő fzakadás, az árvíz, a' 
féld indulás, a1 fok töltés ,rekefztés, mit nem tefz, 
mit nem ront ? vefsűk a’ vágra fzemunket, és fzetn~ 
látomáft fel-talállyuk mondáfunknak bizonyságát.

H A T O D I K  R É S Z .
A’ Paraditsomnak valóságos helyé-
ro l, és vizeiről Kornelius, Natalis Sándor, 

Huetius, Bokartus, és Furnier György 
végezéfe.

OTt a1 Paraditsom , a’ hol Eufrates foly Tigris 
vizével együtt, ez bizonyos Teremtés Köny

vének tizen-egyedik verséből , máfodik réfzéből. 
Ont a1 Paraditsom , ahol az írásba emlétett Edén 
nevű helység fekfzik 3 a1 mint már meg - mutatám

* Caftiganda hie eft: quorundam μ ιχ ζ - ο λ ο γ ί χ , qui Mofaicain loci de
lineationem cum iis, qua; apud Hiftoricos & Geographos leguntur, ni
mis anxie ac icrupulofe conferunt. Atqui fcire illos oportebat , tam 
longo intervallo muratam eile regionis illius faciem : ac fluviorum cur
ium non eundem prifeis illis fuifle feculis, qui poftea fuerit, Euphra
tis alveus non femel detortus, & per illices, ac colliquias alio deriva
tus ac diflipatus eft : ut ex Herodoto , Plinio, csterisque didicimus. Pe- 
tav. Theol. Dogm. Tom. 3. L. 2. c. j. pag. 317.



a1 jelen való Könyvemnek harmadik réfzében«?. 
Mint-hogy tehát Eufrates , Tigris , Eden a1 nap
keleti földeknek azon az határán fekfzik, mellyet 
Babilónia, Mefopotamia , és az Örmények tárto- 
mánya magában foglal, kétség kivól helyén kell 
hadnúnk azoknak végezését, kik a’ Paraditsomot 
az Örmények , és a"1 Mefopotámia béliek tarto
mányára állítják, ez az a1 tartomány , mellynek 
drága bóv termdsége, a"* mint Iften jó-vóltából a' 
Babilon tornyáról való befzédemben meg-muta
tom , a1 Paraditsom gyönyörűségének mint egy 
eleven képét még moíl-is fönn-tartya : ez a1 tar
tomány , mellyben a' vétek után fzám ki vetett 
Atyáink leg-elófzer lakni kezdettek vala, a’ mint 
Teremtés könyvének negyedik réfzéból éfzre vefz- 
fzük. Itt kerefsük tehát azt a’ fzép kertet-is, a' 
honnét ki eltek.

D e hogy hogy mutathatok én e-’ tartomá
nyokban Gehon, és Fifon vizére, minek -utánna 
Kerkerdernek vélekedését meg-vetettem ? ezt reám 
kell bízni. Mondok: Fifon, és Gehon vize, Eu- 
frátes, és Tigris vizének öfzve folyásából fzármazik. 
Mert jóllehet mint Tigris,mint Eufrátes egy dara
big különös úton jár , különös partot moss mind- 
az-által a1 Perfiai tengernek öble-fölött egybe fut 
Tigris Eufrátes vizével , öfzve-fzürik folytokat,

C egy
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egy árokban tsapnak , ’s akkor a’ két folyó-víz 
egygyé válván , Arábia-béliek vizének, az az Ska- 
tel-Arábnak neveztetik, a’ mint Huetzius bizoní- 
tja j de az után ofztán meg-meg-félre fzakadván ,  
ismét el-pártolnak egy máitól, más úton ballag
nak, és elóbbeni nevek helyett líjjat nyernek: mert 
egyik, melly Katifa és Barhe nevű helység mellett 
Tekseíra Péter bizonysága ízerént a’ Períiai ten
ger öblében botsátkozik, Fáíisnek , avagy Fafíti- 
grisnek neveztetik, és ehez igen illik a’ Fifonnak 
neve. Meg-járja ez az Hevilát földét, tudni-illik 
a' Kavilátiak tartományát, kiket Strábo az ó ti- 
zen-hatodik könyvében Arábiához fzámlál, Me- 
fopotámia mellett: máíik, mellyet Gehonnak ne
vez az írás a’ Pufzta Arábiának neki-rugafzkodik, 
és körűi járja Etiópiát, nem azt ugyan, melly Afri
kában Egyiptom megett fekfzik , hanem azt-5, 
melly Aíiában Arábiától nem mefzfze efik. *

Ott

* Cornelius a Lapide in hu ne locum. Alexander Natal. Tom. r. 
Hifi. Ecclef. pag. 43. Georg. Fournier Geographic part. i. L. 1, c. 1. 
D. Huetius Epifcop. Abrinc. Lib. de fitu Paradifi , ejus fententic epito
men Seholiaflcs Alexandri Natalis fic proponit loco cir. Huetius. . . 
hortum illum voluptatis fitumfuifle propugnat ad ripas fluvii, qui ex con
fluxit Tygris, & Euphratis pofi: eorum conjunftionem , & ante ejusdem 
fluvii divifionem decurrit, qui fluvius Arabum, vulgo Schatel-Arab vo
catur. Fluvium illum in duo capita dividi , fcu duos ramos , ante
quam in linum Perficum fe infundat, Occidentalem unum, cui nomen 
Phiibn, Orientalem alterum , cui nomen Gehon. Fluvium igitur, qui 
Babylonie Provinciam Orientalem Eden irrigabat , & Paradifum in ea 
litum priterfluebat, in quant or capita divifum fuifle, quorum duo fu- 
pra Paradifum , fcilicet Tygris & J uphrates, duo infra Paradifum, fcilicet 
Phiibn & G.chou,Paradifum dcniqueArabiam verfus &Sufianam litum fuiffe.



Ott volt tehát a’ Paraditsora, a’ hot Eufrá- 
tes ófzve foly TigriíTel; mert ugyan-is fzem láto- 
máft itt fordái, itt nyílik négy ágon Őfzve-fzürt 
vize Tigrisnek , és Eufrátesnek, de a1 mint mon
dám, az egyesülés után új nevek kerekedik, ’s- 
egyiket a’ mint mondám, Fáíisnek , avagy Fáfíti- 
grisnek híják, máfikat pedig az 6 régi nevezete 
fzerént ki G ehonnak,ki, valamint Furnier György, 
Arakfesnek tartya lenni. *

Két fulyos kérdéfl tehet nékem itten , a’ ki 
íráfomban mélyebben bé teként; elófzer: mi-bá
torság vett engem arra, hogy meg-nem elégedvén 
az Afrika-béli Etiops néppel, még Áííában-is Sá
tort verek lakáfokra ? máfodfzor, a’ hol Fifon 
vize fo ly , ott az írásnak bizonysága fzerént arany
nak bőven kell találtatni. Hogy rajtam femmi fe 
mullyék, meg-felelek mind a’ kettőre. Mojfes ne
gyedik könyvében Mojfes Prófétának házas tárfa 
Hakkuíütnak , az az Etiopia-béli Afzfzonyságnak 
neveztetik : Kusnak nevezi a’ Teremtés Könyve

C 2 azt
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* Bochart. ( apud Natal. Alex. pag. 43. in Sehol.) Hiexozoi.p. 2 .  
L. $. c. f. Hic monuiffe fufficiet: ,*obis nomine Phiíbn , a quo állni- 
túr terra Havila , eum Euphratis ramum intelligi, quem Petrus Texeira 
itineris ab India pag. 73. in (intim °erficnin ferri ait ad Catipham pro
pe Barben ,  f i v e  Bnrharain , in quibns locis celebris eft margaritarum 
pifeario. P. Georg. Fournier Geogr. par. 1. L. 1. c. 1.. Phafis femrr ia 
Pontum per Colchos , ubi nafeitur aurum purum purum. Araxes vero 
evolvitur in mare Caipium, ad cuius littora Hieronymus conftituit Ere
pes, vel, ut legit Ortelius, iEthiopes.
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azt a1 tartományt - is , mellyen Gehon vize által 
nyargal; de azomban nem de nem Mojfes felesége 
a1 Mádiániták nemzetségéből vette eredetét, a' 
mint írva vagyon Mojfes máfodik könyvének máfo- 
dik réfzében? való tehát, hogy az a1 tartomány, 
meíly Etiópiának, azaz Kus főidének neveztetik, 
máskép Madián fóldének-is fzokott hivattatni, a1 
ki pedig a1 Mádiánitákat kereíi , annak nem fziik- 
ség azontól Afrikába tekéngetni. így igazgat ben
nünket Kornelius, Mojfes negyedik könyvének ti- 
zenkettódik réfzét, első versét magyarázván. * **

Reá találtam magam-is Herodotus íráíit for
gatván az Aíia-béli Etiops nevű nemzetségre : ho
lott Tália nevű könyvében, az az Iráfa harmadik 
réfzének két fzáz hufzon hetedik levelén e1 nép fe
lől nyilván való fzókkal emlékezik. * *

Már a-* mi Fifon vizének aranyát illeti, mon
dám Hevilát , az az kávilát tartománya Furnier 
György íráfa fzerént egy a’ Kolkis nevű tarto
mányai : a Kolkiak aranyánál pedig mi hireífeb"* 
a1 régiek íráfi köztt ? holott a1 Poéták az arany 
gyapjút még Jáfonnal-is ottan kereftették.

HE-

* npS ÍI’IW T W S  ♦> Numcr. 1 2 .  V.  i .  quod defideratur in 
vulgata. Mert Kus-földi feleséget véve.

** Herodotus in Thalia, pag. 2 2 η .  «i'öiWes cí ί χ  r tjs AciV. Afiaticj 
iEthiopes,
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H E T E D I K  R É S Z .

A’ Paraditsom kertének gyönyö-
rúségérdl.

VAlóságos fzent igaz, hogy ez a’ kert minden
féle válogatott gyönyörűségnek fzép ékes haj

léka , és mint-egy kintses tárháza volt. Itt az 
égnek, az időnek minden-napi vidám fényefsége, 
a1 zötdelló fáknak, a1 mofoíygö virágaknak, jobb 
job1 ízű gyümóltsöknek drága fzép illattya jó ked
vet nevelt, fzivet vidámított, minden bánatot, 
ízomorúságot ki-rekefztett. Távol vala innét mind 
a1 tfipós hideg , mind a1 forró meleg: fergeteg- 
n ek , jég tsónek , morgó fzélnek itt ereje nem 
vo lt; ide az égi háború közel fém férhetett. E- 
zek helyett gyenge fzelló,kies árnyék, gyöngybe 
borúit harmat telinek, léleknek kedveskedett. Bé- 
Vala borítva az öreg Eufrátes partja fzép folyosók
ra fzegett nagy sürö erdőkkel, meg vala rakva 
vize a1 fzép válogatott halak (erény táborával, a1 
fáknak ágai hangos madárkákkal; egy fzóval az 
egéíz égnek, és földnek fzíne az elsó embernek 
gyönyörűségére kéfzített fzebnél fzeb1 vigafsággal.

Itt a1 barom fzót fogadott, jóllehet fe efzé- 
v e l , fe nyelvével nem b írt: nyalíyák vala Ádám

C 3 Atyánk



Atyánk lábát a’ vad terméfzetű állatok, kedves
kedtek, hízelkedtek, úr okát meg-esmérték ; sót 
a1 mint az írás emléti, eló jöttek, eló állottak fe- 
regefen, hogy terméfzetekhez képéit illendő neve
ket nyernének Adám Atyánktól, mert a’ mi-némű 
nevet Adám fzabott nékik , ugyan ’Zidó nyelven 
fzintén az a’ nevek.

D e vallyon, mi okra nézve ékesítette-fel az 
Úr Ilién olly annyira azt a' boldog kertet, holott 
eldl-látta, hogy ma-holnap fém az Emberi nem
z e t , fém Adám Atyánk az ó bűne miatt hafznát 
nem veheti? elmés kérdési de a’ ki ebben merül, 
az egyvégbe más gondot-is támaízt önnön maga 
fejére : mert hafonló-képen azon-is tufakodhatik 
magával, a’ mi Lucziperrel történt. E zt-is fzép 
helybe, Izép palotába vezette az Ur , mihelyt te
remtette , de kevés idó múlva ki-hűlt nyomorúít 
pára minden gyönyörűségéből, ki-fordúlt Úri mél
tóságából tudni-illik nem bánik velünk a’ jó Ilién 
a’ mi jövendó érdemetlenségűnk fzerént, fenkit 
meg-nem büntet addig a’ vétekért, míg el-nem  
követi: az Ó ajandékit nem a’ jóvendó , hanem a’ 
jelen-való állapotunkhoz, és kegyelméből vett ér
demünkhöz alkalmaztattya, ’s ugyan azért Adám 
Atyánkat-is fzép lakó-helybe fzállította, nem vet
vén ízemét jövendó efetére, hanem jelen való be-

tsü-
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tsületére, 's e' felett ha gyönyörűségére nem fzol·· 
gált-is Ádám Atyánknak fokáig az a' ditsöségés 
hajlék; de fzolgált bezzeg fzüntelen hafznos taní
tására: holott meg-emlekezvén el-mált öröméről, 
annál kefervesben Arathatta bűnét , mennél na- 
gyob' kintset vefztet véle , annál buzgób' kíván
sággal óhajthatta a' Mennyei Paraditsomot, men
nél fzeb' képét látta az Ő hajdani hajlékában.

N Y Ó L T Z A D I K  R É S Z . 

Ádám Atyánknak a’ vétek előtt az
élő állatokra terjedett tellyefséges ura

ságáról.

ILÍett az hatalom, az uraság, és a’ mély tudo
mány az első embernek földi tellyes boldogsá

gához , és ugyan-is az élő állatokra adott hatal
máról nyilván való fzavak vannak David nyóltza- 
dik 'Zóltárának nyóltzadik réfzében. Ott erről 
az írás azt bizonyítja, hogy mindent az ember lá
bai alá vetett az Ú r , a1 juhokat, az ökröket, a’ 
mezei vadakat , az égi madarakat, és a' tenger 
halait. Jefus Sirák fia pedig Ádám Atyánkról 
fzólván Könyvének tizen-hetedik réfzében : hatal
mat adott néki, úgymond a z ú r ,  a1 földön való

kon. ..
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kon. . .  a’ vadakon, és a1 madarakon uralkodott, 
és valóban, midón az Úr Iften minden vad, és fze~ 
léd állatot'Adám Atyánk eleibe gyűjtött , azokra 
terjedett tdlyefséges uraságának nyilván való jelét 
elónkbe-adá, és tsak az által-is elegendő-képen 
meg-mutatá, hogy az első embernek hatalmához 
a' mienket nem mérhettyük. Ez a1 birodalom ab
ban állott , hogy kívánsága fzerént ’s valamikor 
kedve tartá, egyenlő-képen bánhatott mind ama
zokkal , mellyek vad termefzetűk valának , mind 
amazokkal , mellyekben a’ fzelédség , és a’ nyá- 
jafság bé-óltatott. Reá vehette a’ Medvét, az 
Orofzlányt az ó fzolgálatjára, mulatozhatott min
den vad állattal kénye, ’s kedve ízerént.

Akkor fe volt ugyan a’ baromnak job’ efze 
mint moftanában, akkor-is meg-vólt benne a’ vad 
terméfzet; de töb’, ’s könnyeb’ meítersége volt az 
emberi állatnak azoknak meg-holdítáfokra , tudta 
az ember mind a’ féle vadaknak belső tulajdonsá
gokat, vágyódáfokat, által látta, az Úr Iftentól 
vett mély tudományával, mi mód volna alkalmatos 
arra, hogy meg-fzelédűlyenek, tudta a’ füveknek, 
’s azoknak levéből kevert italoknak hathatós ere
jét, fel-tudta benek gerjefzteni a’ kálömb’-külömb’- 
féle vágyódáft, le-tudta bennek tfillapítani a’ E l
indult terméfzetet; féltekrettentésétől, fogott rajtok 
az édesgetés.

2 4
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Azt-is mondhattyuk: hogy meg-lévén ben- 

nek akkor-is a’ tulajdon terméfzet, úgy bántak az 
emberrel, mint moll az házhoz fzokott oktalan 
állatok az házi tseléddel. Láthatíza, a' juháíz 
kutyák Urok füttyentésére mint tsóvállyák farko
k a t, ’s füleket mozgattyák; de lépjen-bé esméret- 
len ember; felelek rajta: oda a’ jámborság : el-fe- 
lejtik a’ fzelídséget. Úgy akkor-is voltak vadak, 
voltak mérges állatok; de mind az Úr Iftennek tit
kos rendeléfe, mind az embernek éles elméje, mind 
a’ vadakban öntetett emberi nemzethez valófzere- 
tet arra vezérletté Ókét, a’ merre az Iftentól ren
deltetett lkoknak tetfzett vala. Tudni-illik a’ mi 
az özön viz után vagy ritka dolog, vagy merÓ tsuda 
tétel, vagy tsak az othon való állatoknak tulajdon
sága vala, szakkor mindennapi, közönséges, és ter
melhet fzerént való dolog vala. Hatalmat adott néki 
a z ú r  a’ vadakon, a’ madarakon, hogy a’ melly 
lkokkal kezdém, azokkal végezzem e’ befzédemet.

K I L E N C Z E D I K  R É S Z .  
A ’ Paraditsom-béli kígyóról.

V AUyon a’ kígyó a’ Paraditsomban ,  valamint 
valaha némellyek vélekedtek, a’ farka hegyén 

já r t-é , fel-tartá-é fejét, ’s derekát egy enden ? vagy
D tsú-
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tsúízott - é máfzott-é , az 6 moftani módja íze- 
rént? ha akkor-is tsak úgy föntörgott, mint mo- 
ftanában, vallyon miképen mond tehát az Ur Te
remtés könyvének harmadik réfzében tizen-negye- 
dik versében illy átkot a’ kígyóra: „  Mivel-hogy 
„ ezt tselekedted, átkozott vagy, . .  . mellyeden 
„ fogfz járni, ’s földet efzel a’ te életednek minden 
„ napjaiban „ ? A z írás magyarázó bóltsek erről 
igy fzóllanak Kornelius íráfiban. *

Ez az átok betó fzerént mind a’ kígyóra, 
mind a’ benne fzóló ördögre eíétt ; a’ kígyóra 
ugyan, mert noha farka végén az előtt fe balla
g o tt, ’s akkor-is fóldet rágott: mind-az-által ak
kor undok, és gyalázatos nem v o lt , és m eg-volt 
az éló állatok közt az Ó betsíilete ; de az után 
oíztán mikor reá-vette fzegény édes Anyánkat, 
É vát; úndoká , ’s gyalázatofsá vált az embereké 
előtt: a’ bujkálás, a’ por evés, a’ mi az előtt ter- 
méfzet fzerént-való hajlandóság volt benne, a’ 
tsalárdság után büntetésére fordult.

Szintén úgy a’ fzívárvány , melly az özön
víz elótt az égnek tsak terméfzet fzerént való vál- 
tozáfavala, az özön-víz után jelül, és billyegül 
fel-vétetett az Ur Iftentól az emberekkel tett frigy
kötésének jelentésére.

Az

z  6 E L s ó K önyv .
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Az Ördögnek pedig a’ földön-való tsúfzká- 
láfa annyit téfzen belső értelem fzerént : hogy an
nak a1 nemes léleknek, mellynek , ha IftentŐl ei
nem rugafzkodott volna, örökös helye a1 menybéii 
boldogság lett volna, már annak fö ld i, sőt merő 
pokol-béli gondolat tsáfztattya elméjét, ezen válik 
az efze, és az eredendő bűn után az ő jó ízű fa
latja a’ földi gyönyörűséghez kapafzkodó ember: 
mert Ő tanítja az illyen embereket a1 barom élet
re, ez a1 paráznák, és torkofok igazgató meftere.

T I Z E D I K  R É S Z .
Az elsó Embernek tudományáról.

A ’ kik az íráft magyarázzák, egyenlő fzóval azt 
tanítják, hogy a Teremtő Men az első Em

bernek elméjét az egéfz terméízetnek esméretével, 
’s annak munkálkodásáról, ’s tehetségéről-való tudo
mányai meg-áldotta, ’s fel-ékesítette. Jéfus Si- 
rák fia az Ő könyvének tizenhetedik réfzében er
ről elegendő bizonyságom. „ A’ főidből teremtette, 
„ ugy-mond, Men az embert, és a’ maga ábrá- 
„  zatjára alkotta ó te t. . . hozzája hafonló legé- 
„ tséget teremtett belőle . . .  az értelemnek tu- 
„ dományával bé-tőltötte Őket.

D z
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És bizonyára, m int-hogy az cgéíz emberi 
nemzetnek elsó tanítója vala, és vezére Adám.j» 
Atyánk,illendő dolog vala,hogy mindentfel-érne 
elméjével, mindent által látna tudományával. Sa
lamon Királynak az egy Israel népének vezérléfe 
kedvéért oly nagy elme adatott az Iftentól, hogy 
fenki, a ki előtte, vagy utánna uralkodott Jerúfa- 
lem várofsában , fel - nem tehetett bóltseségével, 
tudtomra adatott, úgy-m ond magáról Salamon 
Király Bóltseség Könyvének hetedik réfzében: 
„ Tudtomra adatott minden, a’ mi a' világon va- 
„  gyón: értem a' fold kereksége rendit, az idó*k kéz- 
„  detit, végét, és közepit, a1 külömbözó dolgoknak 
„ változáíit, az cíztendó folyáíit, a’ tfíllagok ren- 
,, d it , a1 lelkes állatok terméfzetit , a’ fene vadak 
„ haragít, a’ ízelek erejit,  meg-tanúltam minden 
„  titkos, és véletlen dolgot. *

Már minému elmének , minémű bóltseségnek 
kellett annak lenni, melly az elsó embernek aján
dékoztatok, ki nem egy'Zidó népen, hanem az

egéfz

E lsó K ö n y v .

* Tirin. in c. j. j.Rcg. v. 12. pag. 102. Comparatio fit non cum
/olis Regibus Israel (tit putant Lirantis, Vatablus, Cajetan , Emanuel 
Sa) fe i cum omnibus prorfus hominibus vulgari modo procreatis.Et Ser
mo cfl: de Sapientia omni naturali, quse hic infuia fuit Salamoni : non 
vero de omni fuoernaturali, unde non eft necelTanum praeferre Salamo
néin Alamo, vel Moyfi , vel plerisque Prophetarum, aut Apofto'onim, 
inulto minus Beatae Virgini, vel Chrifto Domino. Ita SS. Juftin. CUm. 
Alex. S. Aug. Philo, Pereira, & Sane.
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egeiz emberi nemzeten kilentz fzáz harmintz 
efztendeig uralkodott; kit nem tsak Ú ri, és Atyai 
gondra , hanem mefteri tiíztre-is rendelt az Úr 
Iíten, tudjuk, merő boldogság volt élete, még Pa- 
raditsomban tölthette idejét, de nem tsorba a1 bol
dogság a' bóltseség nélkül? hogy hogy vehette haíz- 
nát boldogságának,ha fel-vetvénaz égre fzemeit,fe 
az égnek járását, fc a’ tíillagok izéiét, hofzfzát, fe 
a terméfzetnck hatalmát nem érthette ?ha nem tud
ta a1 füveknek erejit, & köveknek, gyöngyöknek 
tulajdonságit, az öfzve-kevert tseppeknek, gőzök
nek, értzeknek, ’s efzközöknek tehetségit ? ha 
vagy az égen, vagy a’ földön történt dolgoknak 
okát nem adhatta, ha máfok tanátfa nélkül nem 
lehetett, ha fel fogott munkáinak végére fzándéka 
fzerént nem mehetett.

Nékem, meg-vallom méltán tetfzett minden
kor Száliánus tanítáfa , ki , a’ mint az Anya- 
Szent-Egyháznak történetéről írt könyvének negy
ven harmadik levelén olvafom , el-hitette magá- 
v a l, hogy minden emberi tudománynak Adám 
Atyánk vala első meftere, és oktatója : Ő találta
iéi mind a’ földnek mívelésére, mind az építésre , 
mind az egek mérésére , ’s visgálására fzükséges 
fzerfzámokat , tőle tanulták fiai, és unokái a’ 
külömb-külömb - féle mefterségeknek, és azok-
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hoz illendő efzközöknek haíznát , rendit ,  ’s 
módját. *

És valóban, a’ ki vagy Káin várofsára , vagy 
Babilon tornyára, vagy az Egyiptomiak roppant 
épületire teként, és meg-gondolya, hogy valamit 
a’ Görögök tudtak, azt mind Egyiptomban tanul
ták , azt mind a’ tengeren-tál kerefte Pitagoras, 
T ales, Plato , Ariíloteles ζ  a’ mint majd bőveb
ben meg-mutatom }  éfzre veheti, hogy, kivévén 
a’ mennyei titkokat; tsak nem annál többet tud
tak az emberek, mennél közelebb érték az első 
embernek ideit,a* ki jól-meg visgállya Tzitzerónak 
egy fzép mondását, ennek az én véíekedéfemnek 
jó pártfogójára talál. * *

De vallyon, ha ez így vagyon, hogyan ,  
mikép tulajdoníthatik tehát unokájinak a’ muíika

’s
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* Salianus Hifi. Eccí. V.T. pag. 4}. Csépit. . . archirefhirs item 
eatmentarise ,& lignarie praxis, atque frequentatio vitat neceífitatc invi
tante, fient & inftrumentorum , quibus hujusmodi artes reite exercen
tur, ufurpatio, Adamo fcilicet inventore, atque opificei neque enim 
peccatum iftarnm illum rerum reddiderat imperitum. . . . progrefiii au
tem temporis (Adamum) non exiguam Aftrologiat, ceterisqne mathe
maticis difciplinis , narursque contemplationi operam dedifle , nemo iu
re negaverit; mnltaque de ftellis ac planetis, eorumque motibus, aftio- 
liibus, viribus obfervnfle, atque annotate, neque fphaeras, aut aftro- 
labia, aliaque id genus inftrumentaignorafle, artemque con^andi ferri, 
ceterorumque metallorum ad agricultura;, architeflurs, reliquarumquc 
mechanicarum ufum calluifle.

*  * Cicero Tufcul. qu. t .  1. pag. 147. antiquitas . . - quo propius 
aberat ab ortu, & divina progenie, hoc melius ea fortaflfe, qus erant 
vera, cernebat.
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’s más egyéb’ mefterségeknek fel-találáfa ? tsoda, 
hogy ebben valakinek elméje meg-akadhat ? nem 
de nem ugyan azon fzép meíterség töb’ helyeken , 
’s idővel töb’ embernek juthat efzébe? nem de nem 
a’ Német a’ Könyv-nyomtatásról még nem-is álmo
dott , mikor már a’ kína-béliek fok leveles köny
veket ki nyomtattak ? *

Végtére az fárafztja némellyek elméjét: tsak 
ugyan meg-tsalta ízegény Éva Anyánkat a’ lélek 
vefztó kígyó, ha esmérte tsalárd terméfzetit, miért 
fogadta fzavát? elég a z , hogy fzabad akaratja volt, 
és ez által vétkezett, ugye bár értette Salamon 
Kiráiy-is, noha oly nagy bóltseséggel, és elmével 
bírt, a’ kisértetnek roszra vévó erejét, ’s tulaj
donságát? tudjak mí-is,.mi a’ vége, ha az igazság 
útjából ki lépünk : de nemdenem lelkünk vefzté- 
sétől néha néha még lem félünk ? erre vigyázzon, 
a’ ki a’ kérdésre meg akar felelni.

TI-

* Saliantts cpit. cit. pag. Polydorus Virgil. L. 2. c. *7. A’
németeknél a’ nyomtatásnak meftersége ezer négy fzáz negyven kettódik 
eíztendóben gondoltatott-ki Gattenberg János által Moguntzia város- 
sában.



T I Z E N - E G Y E D I K  R É S Z . 
Az életnek fájáról

ALkotott az Úr Iften minden-féle\ jó ízű gyü- 
móltsös fákat a’ Paraditsomban ; zölcLellett 

o lt tehát fzép fórban,ízép rendben holTziprus, hol 
Tzedrus, virágzott, bimbózott, gyümdltsözött 
hol Füge, hol narants, hol pedig ízép körtvélyes. 
D e a1 többi közötti a1 Paraditsom közepén áll va- 
la az életnek fája, nem mefzíze az a1 fa-is, melly 
a1 jónak, ’s a1 rofznak tudományától vette vala 
nevét. A 1 mi az elsőt ille ti;

Való hitünk ágazata fzerént, hogy az élet- 
nék fája valóságos, látható, és illethető fa volt: 
gyümőltse élet tápláló, Vhoizfzabbító gyümőlts 
vala, meg-tartotta volna tudni-illik az emberi é- 
letet a1 nyavalyáktól, az öregségtől v ig a n ,’s egét· 
ségefen, jó húsban, jó erőben. A"* gyümóltsnek 
pedig ez az ereje terméfzet fzerént való vólt, V  
minthogy az Adám bűne után-is meg-maradott a’ 
fában ez a’ terméfzet ; hozzá Adám Atyánk fo- 
ha az-után nem férhetett ?

A ’ Paraditsomban tehát az ártatlan ember
nek femmi nem árthatott volna; mert á' termé
fzet fzükségét az életnek fája fegétette volna, az

ZZ E l s ő  K ö n y v .
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ördögnek nyughatatlansága ellen pártfogói lettek 
volna az Angyalok, a’ vadakra pedig tellyes ha
talmat adott néki a' jó Iften, a' mérges füvek ár
talmasak néki nem lehettek, holott mély elméjé
vel fel-érhette a’’ füvek mivoltát. Egy fzóval az 
Úr Iftennek kiváltképen-való gondvifeléfe mentten 
tartotta volna minden-féle fzerentsétlenségtól.

Azomban az életnek fája az é  gyümóltsével 
halhatatlanságot nem okozott volna ugyan; mind- 
az-által fok ezer efztendeig életben tartotta volna 
az emberi te ile t, ’s azoknak a1 fzámos efztendók- 
nck vége fzakadván, által vitte volna a’ jó Iften 
az embert mennyeknek orfzágába. *

Ádám Atyánk ezt a’ gyiimóltsöt meg nem 
kóftólta , mert hamar teremtéfe után vétekben 
efett j ’s ki hűlt a’ Paraditsomból.

TIZ E N -K E T T Ő D IK  RÉSZ. 
A’jónak, és roíznak tudományától

neveztetett Fáról.

A ’ jónak, és rofznak tudományára vezető fa a’ 
mesézó ’Zidóknak egy heába-való gondola

tot ütött fejekbe. El-hitették magokkal, hogy
E Adám,

* Scorns in 2 .  t .  fenterttiarrtm , dí(h i $ ,  qu. | .  quem fequítur 
J1 «reri.es ín Genefiin L, j, pag, 2 2 g ,
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Ádám, és Éva az ó teremtésekkor eízekkel nem 
bírtak , hanem hogy a1 tiltott gyümölcs harapása 
után jött efzekre fejek , ’s-hogy akkor kezdettek 
értelemmel élni. De ez az helytelen befzéd nékem 
úgy tetfzik, még a’ fonó-házhoz fém illenék.

Mindazáltal fel - kell fejtenünk azt a' kér- 
déft; mikor,  ’s mi okra nézve nyerte az a1 fa ne
vét a1 jónak, és rofznak tudományáról! Hihető 
úgymond Kornelius, hogy az Illeni fzándék , és 
a’ következendő eset, kit lilén öröktói fogva ál
tál-látott , adott ennek a’ fának illyetén neveze
tet. Mert az volt az Úr Mennek fzándéka, hogy 
ennek a’ fának gyümóltsétól magát meg-tartóztat- 
ván az ember , mutaífa-meg engedelmefségét, és 
ha ugyan végben vifzi a parancsolatot , öreg- 
bedjék benne az igazság , a’ boldogság ; ha meg- 
fzegi a’ törvényt, halál iifsön-reá.

Éfzre-vette tehát ennek a’ fának gyümóltse 
által az ember , és tapafztalva tudta , a1 mit az 
előtt tsak efzmélve tudott : mi-külömbség légyen 
tudni-illik az engedelmefség, ’s a* fzó-fogadatlan- 
ság között, és ugyan azért hivattatott ez a’ fajó
nak, és rofznak tudományára vezető fának: mint
ha mondaná az írás: Ez az a’ fa , mellyből ki-ta- 
núilya az ember, ’s önnön maga tapafztalni fogja, 
mi légyen a’ ro fz , és mi légyen a’ jó ? így érti

34 E lső K ö n y v .



az írásnak ezt a’ tzikkelyét Sz. Agofton Doktor 
az Ur Várofsáról írt tizen-negyedik könyvének ti- 
zen-hetedik réfzében, így fzóll erről Aleksándria- 
béli Sz. Tzirillus-is Juliánus Tsáfzár ellen írt har
madik könyvének öt fzáz ötven harmadik leve
lén. * **

Némellyek ezt a’ fát füge-fának vélik vala 
lenni, mint-hogy Adám fügeYa levélbe takarod- 
zott a1 bűn után; de nékem eleget nem téfzen ez 
a1 vélekedés: mert Natalis Sándorral tsak azt tar
tom , hogy annak a1 fának, meily miatt meg-efett 
fzegény Atyánk , még a1 levelétől-is irtózott a1 
bűn után. * *

Máfok alma fának mondják, de heába, er
re bizonyofon femmit fc mondhatunk.
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* $. Cyril. Alex. L. 3, in Julián, pag. f í j .  & ^ 4 .  Vis verbi: 
cognoícere bonum & malum , defígnat apud Sacras Scripturas non (im
pliciter recipi rerum fcientiam nuda, & fimplici cognitione, fed virtute 
& experientia quadam . . . Parentes in Paradiib non fnnt conditi cum 
ignorantia boni & mali j rationales enim quum edent , humanam feien- 
tiam fortiri utique funt , in omnibus, quse ncceilaria illis , & fubilan- 
tialiter agnita , demonftrante DEO : liberam autem habentes mentem 
a carnis voluptatibus, & abfurdis concupifcentiis fanfiam, beatiffimam- 
que vitam agebant. Ubi autem corruptio in trav it, ut dixi , & mots 
fuiit in carne voluptates, ad impietatem ferentes , non habuerunt (im- 
pliccm fcientiam mali, fed per experientiam ipfam infirmitate laborarunt.

** Natalis Alex. Tom. 1, Hili. Ecclef. pag. 4$.



TIZEN-HARM ADIK RÉSZ.
Ádám Atyánknak ’s Éva Anyánk- 

nak fzám-ki-vetéséről, és a’ Paraditsom 
önzőiről.

S Zegény Szüléink ,  minekutánna az ártatlansá
got el-vefztvén , mennyei kegyes Atyoknak 

kegyelméből ki-eftek ; félni Vrefzketni kezdettek 
oftorától : a' fzemek-ís meg-nyílt mezételenségek- 
nek meg-esmérésére, bujkáltak rettegve a’ Paradi
tsom fái között > füge-fa levelekhez kapdosának, 
hogy felébe harmadába Öltözetet aggatván magok
nak , a’ fzégyent, és fzemérmet takargatnák.?. 
Azomban a’ rettegés között hallyik a’ Paraditsom- 
ban az Úr fzavát, hallyák dorgálását; mentegeték 
ugyan magokat fzegények , de mi halzna ? már 
átok fzállott a1 kígyóra , már az éló állatok-is> 
mellyekkel eléb’ nyájafon mulatoztak , nagy ordí- 
táflal távoznak vala tólók: már kéfzen állának a’ 
Paraditsom kapui , hogy az érdemetlen vendégeket 
ki - rekefzfzék: amazok könyhúllatásban merülvén 
halavány ortzájokat fel-nem mervén az ég felé vet
n i, várak fejekre az utolsó végezéft. Monda te
hát az Úr az Afzfzony-Allatnak , és a1 mint Te
remtés könyvének harmadik réfze élőnkben adja, 
imigyen fzolla h ozzá :

3 6  E ls ő K ö n y v .
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„ Meg-fokasítom nyavalyáidat , és méhed- 
,, ben fogadáfídat : fájdalomban fzűlfz fiakat, és 
„ a1 férj-fiu hatalma alatt léízefz , és ó uralkodik 
,, rajtad. Adámnak pedig monda : Mivel - hogy 
„ halgattad a’ feleséged fzavát, és öttél a’ fáról > 
,, mellyrót meg-parantsoltam vala néked , hogy 
„ ne ennél, átkozott a' fold a’ te munkádban: 
,, fáradtságokkal éfzel abból életednek minden na- 
„ pjaiban. Töviífeket , és bojtorjánokat hoz né- 
„ ked, és a' földnek füvét éfzed. Ortzád verété- 
,, kével éfzed a1 kenyeret , míglen vifzfza térfz a' 
„ földbe, mellyból vétettél : mert por vagy , és 
„ porba térfz. És hivá Adám a1 felesége nevét, 
„ Hevának; azért hogy annya volna minden élok- 
„ nck. Tsínála- is pedig az Úr Iften Adámnak 
,, és a’ feleségének bór öltözeteket, és fel-óltözte- 
„ té ókét. És monda : Imé Adám lőtt mint-» 
„ egygyik közzúlünk, jp t, és gonofzt tudván: 
„ moft azért ne talám ki-ne nyújtsa k ezét, és az 
„ életnek fájáról-is vegyen , és egyék , és örökké 
,, éllyen. És ki-kűldé Ótet az Úr Iften a1 gyönyö- 
„ rűségnek Paraditsomából, hogy mívelné a' fól- 
„ det, melly ból vétetett vala. És ki - űzé Adá- 
„ mot: és helyheztete a' gyönyörűségnek Paradi- 
„ tsoma-eieibe Kérubint, és tüzes, éskét-élű kar- 
„ dot, az élet fája utának órizetire. „

E 3 Ezé-



Ezeket az utolsó fzókat meg-fontolyán Pe- 
rerius más bólts tanítókkal imigyen fejtegeti, két
féle órizóket rendelt az Úr a1 kertnek védelmezé- 
sére. Angyalokat tudni-illik , és ezeket jelenti 
itten a' Kérubin neve, az Angyalok pedig, kik em
beri ábrázatban - bé állák a1 Paraditsomot, kezek
ben két élű pallóit forgatának oily gyorfan, olly fe- 
befen, mint ha merő fzikrákat erefztenének ke
zekből , ezt a’ forgó pallofok ragyogását híja az 
írás itten tűznek. *

Azomban ímé Ádám maradéki a' véteknek 
bére, és jutalma: attól tartson, a'ki az ó vigafsá- 
gát, ’s mint moítani, mint jövendó boldogságát 
fzereti, féllyen a’ lelki esméret furdalásától; örök
ké tartó rabságától, nagy kár vallás a’ nagy kints- 
nek el vefztéfe.

TIZEN  - NEGYEDIK RÉSZ. 
A’ Paraditsomnak moftaui

minémüsége.

A ’ Paraditsomnak gyönyörűsége el-rom lott-é , 
nem-é kétséges dolog :Tirinus Teremtés köny

vének ötödik réfzét hufzon negyedik versét magya-
ráz-

* Pererius L. 6. in Genef. pag. $15. Per flammeum autem gla
dium , non aliud equidem intclligo , quam illos ipfos Angelos fub fpe- 
cie & figura hominum, tenentes manibus fuis gladios acerrima acie acu- 
tiffimos, & ex eorum vibratione fulgentiflimos.

38 E l s ő  K ö n y v .
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rázván, tekéntetre méltónak mondja lenni azoknak 
vélekedését, lak azt tartyák, hogy az özön-v iz, 
jóllehet még a' nagy hegyek tetejénél-is fellyeb’ há
gott , mindazáltal a* Paraditsomnak meg - enge
dett, *s hogy az háborgó vizek habjai a’ Paradi- 
tsom körül mint egy báftya módra fel-állottak, 
nem külömben, mint mikor az Israel fiai a’ vörös 
tengeren, és Jordán vizén által-költözének.

Azomban máfok, hihetó közeleb’ járnak a’ 
valósághoz , kikkel így fzól Kornelius : hogy 
túdni-illik az özon-vizig az ó elébbeni fzépségétól 
a’ Paraditsom meg - nem fofztatott, mert midón 
fzegény Atyánkat onnét ki hajtották , órizó Ké- 
rubinok rendeltettek védelmezésére ; de végtére 
N oé Pátriárka idejében a"* nagy árviz le-fektette, 
fel-for gáttá, Öízve hányta.

Es ugyan-is az egéfz Mefopotámia és Örmény 
Orfzág rakva vagyon néppel; tudnák hol légyen , 
ha moft-is meg-vóína.

De ugyé-bár a1 Sz. Atyáknak közönséges ta- 
nítáfa fzerént Enok, és Illyés a1 Paraditsomban 
laknak? hallom, értem; de Korneliuííal erre azt 
mondom : hogy Enok a’ víz özön előtt a1 Paradi
tsomban vitetett ugyan ; de az özön víz után, 
mint-hogy a1 Paraditsom fel - fordítatott; onnét

más
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más gyönyörűséges helyre által - tétetett ,  melíyet 
lilén vagy a’ földön, vagy a’ levegő égen néki kí- 
fzített ; és ugyan-is Illyés-is oda ragadtatott az 
özön-víz után. *

T IZ E N -Ö T Ö D IK  RÉSZ,
A’ Paraditsomnak gyönyörűségéről

a’ Pogányok-is tudtak valamit.

A’ kígyóról * és általa meg-ejtett Éva Anyánk
ról jeles enilckezet vagyon a1 régi Pogányok- 

tól írt könyvekben. Plutarkus nagy Sándornak éle
téről írván, egy Görög fzokásról emlékezik,és azt 
mondja: hogy néha öfzve gyűlvén a’ Görögök az 
Illeni fzolgálatra kígyót mütatának , és Évát kiál
tanak vala : ezt a’ fzokáíl meg-fontolván Aleksán- 
dria-béli Kelemen felőle így folytattja fzavát: A ’ 
Menala-béli Dénes avagy Bákkus fzolgálatjára, és 
tifzteletére fzenteltetett mulatságban kígyókkal ko
ronázzák fejeket, és nagy ordítáífal Évát emleget
nek: azt az Évát jelentvén tudni-illik , mellynek 
vétke által meg-vefzett efzünk, és a' fok nyomorű- 
ság-reánk fzállott. Hafonló-képen fzóll e dologról 
Katullus Poéta-is Peleus menyegzőiről írt könyvé

nek

40

* De Henoeh, Cornel. aLapid. in Gencí. c. 5. pag. 103.



nek két ízáz ötven ötödik versében; bizonyságát ad 
végtére Demoftenes a’ Koronáról írt befzédben. *

Feretzides Pitágorás tanítványa-is tsak a* kí
gyóra mutat midón az emberi nyomorúságnak első 
okát, és béfzerzóit emlegeti, a’ mint OrigenesTzel- 
fus ellen írt hatodik könyvében bizonyítja. * *

A1 Páráditsombéli víg lakásnak jó illatyát 
meg-fzaglották a’ régi Poéták-is: az az arany idd, 
mellynek gyönyri'íségéról olly fok fzáz verfeket 
írtak, nem jelent egyebet a’ Paraditsombéli bol
dogságnál. Erről Heíiodusnak, és Ovidiusnak egy
néhány vériéit jó kedvembe magyarra fordittára , 
mellyek e1 képen fzóllanak:

Égi fzerentse-ízerént éltek, nem fog vala rajtok 
Sem bú, fém bánat, sántznak, katonának, adónak 
Híre fe volt, nem kelle biró, nem pengete fenki 
Vas lántzot, kiki jó  kedvel töltötte világát 
Álnokság, harag, és tábor mégnem veresátort

F A' * **
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# Clemens Alexandr. in Protreptico; Dionyfium Msen a lein orgiis 
Bacchi celebrant, coronati ferpentibus, ululantes Evam: Evam illam, 
per quam error , & omnigena inde mala in mundo funt confecuta, 

Catullus de nopt. Pel. & Thetid. v. a j f .
Evoe Bachames , Evoe capita infleitentes. . .
Par» fe fe tortis ferpentibus incingebant.

**  Origen. L. 6 contr. Celf. ferpens ille, a quo Pherecydes {bum 
denominavit ophioneum , qui fuit in caufa , ut primus homo ex DEI 
Pa'-adifo ejiceretur , fub aenigmatum involucris tale quiddam ligni» 
ficar.



E l s ő  K ö n y v ,
A1 kerekes földön , minden munkájok azomban 
Tsak vendégség volt: eledelt nem kelle dologgal·, 
És fzántó vadai a1 föld gyomrába kerefni,
A ' föld ö javait kéfzfzen, és fzüntelen önté. * **

Hafonló fzókkal ditséri az első Emberek bol
dogságát Pláto Filoíbfus más egyebekkel egy- 
gyütt. * *

VEGE A’ PARADITSOMRÓL
ÍRT KÖNYVNEK.
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* Hefiod. E>y, á Sn  βί·! S’ βνμόιι tyjuvlis, (Sic. Ovid.
Metomorph. L. 1 v. 6 8. Aurea prima fata eft attas, qu* vindice nullo 

Sponte fua, fine lege fidem, re&umque colebat,
Pens , metusque aberant: nec verba minantia fixo 
TEre ligabantur , nec ftiplcx turba timebat 
Judicis ora fui, fed erant fine Judice turi. . .
Nondum praecipites cingebant oppida foils , . . .
Non gales , non enfis eiat , fine militis ufn 
Mollia fecnrx peragebant otia gentes.
Ipfa quoque immunis, raftroque in tafta , nec ullis 
Saucia vomeribus , per fe dabat omnia tellus, . .
Mox enam fruges tellus inarata ferebat,
Nec renovatus ager gravidis canebat atiftis.

** Plato in Politico. Illos pafcebat DEUS &c.
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K É S Z Ü L E T .

’ kik a' víz - özön előtt a* világon 
éltek , úgyannyira el-vetemed- 
tek a' fok-féle Iílentelenségre , 
hogy léikéitől > téliéitől tsak a' 

fok gonofzságban úfznának: és ugyan azért 
méltatlanokká - is tették valóban magokat, 
hogy hozzájok lilén továb’-való irgalmafsá- 
gát mutafla.

El-fzánta tehát a' fertelmes népet, kinek 
meg térésére már fe menydörgés , fe villám
lás , fe fenyíték, fe ígéret nem hafznált \  el- 
fzánta a1 jó lilén az utolsó oílorra, és méltó 
haragra fel-indúlván: le-törlöm , úgymond, 
fzéles e' világ fzinéról mind az embert, mind 
a' marhát, meg-nem engedek fe a’ földön, fe 
az égen forgó teremtett állatnak: mert bá
nom , hogy teremtettem őket.

Semminému emberi indulat fém fér 
ugyan az Illeni tsendefséghez* és a’mint Kri-

F 3 sólo-



K É S Z Ü L E T .

sólogus Sz. Péter az ó negyven ötödik befzé- 
dében mondja: annak minden haraga a’ vét- 
kefek büntetéfe : ki - tetfzik mindazáltal az 
írás válogatott fzavaiból a’ fok bűnnek válo
gatott undoksága. Bánom, úgymond hogy 
teremtettem ókét. íme’ a’ víz-özönnek oka. * **

De a’ mi felettéb’ haragra indította a’ 
Teremtó Iftent, a1 temérdek Oriáfok otsmány 
élete vala. Abban az időben Oriáfok valá- 
nak a’ földön, úgymond az írás Teremtés 
könyvének hatodik réfzében. * *

Az Oriáfokra ez a' kűlömböztetó neve
zet nem tsak tettes tagok magafságára nézve 
ragadott, hanem annak-okáért-is, mert el
mével , erővel, hatalommal, és vitézséggel 
ók bírtak a’ többi között fóképen a’ föld 
hátán, az emberi terméfzet pedig úgy el-va-

dúlt

46

* Genef. 6. v. 7. Delebo, inquit, hominem, quem creavi a facie 
terr# , ab homine usque ad animantia, a reptili usque ad volucres coeli; 
poenitet enim me fecifle eos.

S. Petrus Chryfolog. Serm. 45. Edit. Tymavienfi : Ira DEI eft 
delinquentium poena.

** Elekről bővebben ixollok c’ jelen való könyvemnek első ré- 
fiében.



dúlt bennek , hogy meg - dühödött kórság 
ütötte fejek fenkivel ófzve-nem férne , rette
gett elottök minden állat : az egéfz világot 
ófzve motskolták fértelmes élettel, és így az 
Illeni igazságot leg-nagyob' haragra ők in
díték ·, jóllehet máfok fe valának ártatlanak: 
sőt a’ mint mondám, olly barom életre tsap- 
ta magát mint apró, mint öreg, mint-ha még 
az emberi terméfzet-is meg-vefzett volna 
bennek, ’s ugyan - is az egy jámbor Noé 
Atyánk rokonságát ki vévén , egygyetlen 
egyre fe találunk, kinek leg-aláb1 nevét be- 
tsülettel emlétené az írás abban a’ réfzben, 
mellyben az özön-víznek okát, és idejét élőnk
ben adja. Az Iftennek a' földön néha napján 
kedves édes fiai, úgymint fzent maradéki azú r 
törvénye ellen házafságba keveredtek Káin 
nemzetségéből eredett fejér - néppel, ebből 
merő fertelmefség következett *

Teilyen teli vala, úgymond az írá s , a’ 
főid Iftentelenséggel. Arra nézve tehát mél

tók
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* S. ChryfofL hóm. 22. in Gcncf. Theodoret. qu. 48. in Gene£ 
Cyrrll. Alex. L .9. contra Julian, S. Auguft. L. 15. de Civ, C. 23.
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tok valának kitfintdl fogva nagyig a' rettentő 
büntetésre j a’ nagy gonofzság nagy oftort ér- 
demiett. *

Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Meg
könyörült az igazság, és jámborság fzerető 
Sz. emberen a1 jó Iften, ki a’ mint az hufzon 
harmadik ’Zoltár bizonyítja, a’ jóknak még 
a’ tsontjait-is meg őrizi, a1 gonofzoknak pedig 
meg-emlékezeteket-is le-törli. Látván tehát 
az Úr a’ világnak bűnbe merült állapotját, 
’s kegyefen meg-akarván menteni kedves fzol- 
gáját a1 közönséges büntetéftól, e’ féle-képen 
fzólla hozzá : Vége fzakadt előttem minden 
élő állatnak, teli a' fold Iftentclenséggel, hí
jába! meg-nem engedek, le töriöm őket a' 
főidnek hátáról. De te ne félly édes fzolgám 
Noé ! kegyelmet találtál előttem : te rajtad 
meg·könyörülök. Volna ugyan fok más féle 
módom-is meg-tartáfodban; azomban az va

gyon

4 S

* Genef. 6. v. iá, í j .  14. Cumque vidiflet DEUS terram efle 
corruptam (omnis quippe caro corruperat viam fuam fuper terram) di
xit ad Noc : Finis univerf* carnis venit coram me : repleta eft terra 
iniquitate a facie eorum, & ego diiperdam eos cum terra. Fac tibi 
arcam de lignis laevigatis.



gyón fzínem előtt el-végezve , hogy bárkát 
faragj, ’s arra bízd a’ mennyei fegétség után 
életedet.

Ö t fzáz efztendős vala Noé Atyánk, mi
dőn illy parantsolatot vett Iílentől, és hajója 
faragásában fzáz egéfz efztendőt töltött. Ké
tség kivől Iíleni parantsolat vala, hogy annyit 
mulaffon a’ munkában réfz fzerént arra nézve- 
is , hogy lilén az d nagy irgalmafsága fzerént 
a’ meg-térésre hofzfzú időt engedne azomban 
ama vefzett lelkű gonofz nemzetségnek. Sőt 
tsak nem egygyenlő fzóval azt mondják az 
írás-tudók » .hogy Noé Atyánkat Próféta gya
nánt ktildé vala az-Úr a’ vefzni indáit világ 
fiainak integetésére, hogy a’ világnak jöven
dőre végzett ügyét fzemek eleibe rakná» és 
az Ó lehetséges volta fzerént meg-térésre indí
taná, ébrefztené,egygyetemben pedig az utol
só nyomorűsággal-is fenyegetné. *

G Ei-
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* Petavius de Doítrin. Temp. I.. i}. pag. 28}. Anno M. is}6.ante 
Chriftum 2448· Noe centum, ík viginti annis ante diluvium de futura 
mundi calamitate, deque Arca fabricanda reiponfum accipit. Ita quippe 
locus ille Gen. 6. v. }. accipiendus eft. Turn vero mortales omnes tam 
faöo ipfo, quam verbis ad ptcnitentiam incitavit.
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EI-járt dolgában a' jámbor Próféta; mit 
nem tett? mit nem mondott ? de hafzontalan: 
az átkozottak tsúfot indítottak az együgyű 
öreg emberből, ki fütyölve, ki röhögve há- 
tat fordíta az lilén emberének, 's ez volt íze- 
gény Noénak az ó fizetéfe, amazok neki meg
int a’ fzokott mulatságnak, néki a’ tiltott gyö
nyörűségnek: egy fzóval az élet vefztéshez, a' 
ki-mondhatatlan kínokhoz bátran, 's vígan 
kéfzűlének.

Noé azomban az ő hivatallya fzerént a* 
Bárka építéséhez fogott,mellynek lé rajzolására 
minek előtte kezemet erefzfzem, arra intem 
kívánt olvasómat , hogy e' két tzikkelyre 
fzámot tartson: elófzer, hogy a’ Bárkának 
külső formája négy fzegletű nagy ládához, a- 
vagy fzekrényhez épen közel ü tö tt, másod- 
fzor, hogy fe evezőt, fe vitorlát, fefemmit 
egyebet, a' mi a' tengeri hajónak kórmányo- 
zására fzűkségesnek fzokott lenni, itten ne 
kereífen.

E L SŐ
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A’ Régi Oriáíokról.

Eg-mutatám kéfzűlé levelemben, hogy 
az Oriáfok otsmány élete volt ok a , 
kivált-képen a1 világ el-fzíllyefztésének, 

hivatalomnak tartom , ezekről továbbá folytatni 
befzédemet.

Némellyek, valamit hallunk , vagy olvafunk 
az Oriáfokról , azt mind másra magyarázzák. Fi- 
ló , ki j a’ mint első könyvemnek máfodik réízé- 
ben meg-mutatám, az egéíz Sz. Iráft merd titokra 
magyarázni kezdette V az Oriáfokonnem ért egye
bet; hanem egyedül némelly igazságtalan, Mén
télén , kegyetlen s ’s vad terméfzetii ember-eket , 
véle tart Orígenes, és Mákróbius. Széneka még 
többet mond: az Oriáfoknak, úgymond,tsak képe
ket látjuk ; de fzeméilye fzcrént foha Óriás nem 
élt a’ világon. *

G 2 Azok-

f l

* Philo de Confuf. Lingu. Macrob. Saturn. L. t. C. 20. Gigan
tes quid aliud fuifte credendum eft, quam hominum quandam impiam 
gentem, deos negantem, & ideo exiftimatam deos pellere cadefti fede 
voluiffe. Seneca Fpift. $8. Centauri, Gigantes, & quid quid aliud fal· 
fa cogitatione formarum, habere aliquam imaginem caepit, quamvis non 
habeat fubftantiam.



Azoknál pedig, kik a' terméfzetet visgállyák, 
az Oriáfok hartza egyedül a’ tcrméfzetnek bizo
nyos erejét jelenti, tudni-illik a’ zúgó fzelek fúvá- 
sát 3 a1 levegő égnek háborgó forgását, melly az 
magas hegyek alatt fel-lobbant kén-követ továb- 
továb terjefztvén, ’s az hegyek tetején, vagy olda
lán véletlenül ki-erefztvén, fzórják nagy morgáfíal 
az ég felé a1 darabra fzaggatott kö-íziklákat, és 
mint-egy hadat támafztanak az ég ellen ·. melly 
azomban békefséggel nem tűrhetvén az alsó hata
lomnak dühöfségét, menny köveket fzór sl főid 
felé, hafogatja az hegyek tetejét , bofzút áll sl 
vakmerőkön, az Oriáfokat, a’ forgó fzeleket Ve- 
fuvius alá köti, és rekefzti, de mindazáltal ezek 
még a1 nagy terh alatt-is élnek , holott a’ mint 
Vefuvius hegyéről éfzre vefzfzük , még moftaná- 
ban-is néha néha lélegzetet vefznek.

De vallyon, ha én a’ Sz. írásból, a’ váloga
tott tanítók fzavaiból , a1 valóságos történetek
ből , és más bizonyos okokból m eg-mutatom, 
hogy valaha éltek Oriáfok, az az ifzonyú termetű 
nagy emberek e világon, vallyon nem illetlen do
log léfzen-é, abban meg-általkodni , a1 minek 
helyes okát nem adhatod, és az egéfz pörnek ál
lapotát a’ pufzta tagadómhoz támafztani ? Fog
junk a1 dologhoz.

% 2 M á s o d i k  K ö n y v .

Szól-



Szólván az írás az Oriáfokról ifzonyú terme
tű nagy rettenetes fzái emberekről befzél. Mojfes 
ötödik könyvének harmadik réfzében, Og Basán 
Királynak vafs ágya hofzfzában kilentz egéfz kö
nyököt foglalt , fzélefségében négyet.

Melly rettentő magas termet a’ többi között 
két héában-való’Zidó mesét per dített elő. Og Király
ról azt írják a’Rábbinufok, hogy annak már a1 víz
özön idejekor-is felette nagy hire neve lévén, mind 
addig úfzot,még Noé Bárkáját utói nem érte, és még 
az hajó födelére fel-nem kapafzkodot,leakará ugyan, 
Noé hengerítetni; de örökös rabul el-adván néki 
magát az Óriás, meg engefztelte az öreg Prófétát, 
meg-maradt a1 bárka tetején, ’s naponként azzal 
tengődöt, a’ mit egy. kis lyukatskán az öreg gaz
da néki nyújtatott. A’ mi az ágyát illeti, mellyról 
az írás befzél , arról az emlétett ’Zidó tanítók 
azt befzéllik, hogy az a’ váfs ágy, nem nyofzo- 
lyája,hanem gyermek korában böltsóje volt Og Ki
rálynak. Más egy Oriáfon fzáz könyökni magaf- 
ságot mérnek , ’s arról azt költötték , hogy an
nak fzakálla fzóre, ’s a’ vaftag gerenda épen egyet 
nyomott. Az e’ féle tsátsogáfokon nem kap ugyan 
a'józan elméjű, ember, de az Úr igéje mellett meg
maradván m eg-kell vallanunk, hogy Og Király
nak termete a’ maftani emberek magafságánál két-

G 3 fzer-
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fzerte > ’s tsak nem háromfzorta nagyobb vala-j. 
Ez egy:

LáíTuk továbbá, mit mond az írás Mojfes 
negyedik Könyvének tizen harmadik réfzében : 
Vifzfza jővén a’ Kémek Kánán földéből a’ többi 
között azzal rettentették a’ ’Zidoságot, hogy an
nak a’ tartománynak lakofí között olly temérdek 
termetű emberek találtatnának , kikhez képeit az 
Israel fiai merő Sáska-termetű férgetskéknek látzat- 
nának lenni.

Mit mondjak Dávid Király idejéről ? ő mi
kor a’ ’Zidóságnak Ura vala, már aláb’ hagyott 
az emberi termet, de mindazonáltal akkor fe volt 
Óriás nélkül a’ fold fzine. Egybe gyújtván, úgy
m o n d ,  Királyok első Könyvének tizen hetedik ré- 
fz e , egybe gyújtván a’ Fíliíteufok a’ feregeket a’ 
hartzra . . .  a’ Fíliíteufok állanak vala á’ hegyen 
egy felől , és Israel áll vala a’ hegyen más fe
lől. .. és ki-jöve egy Geti Góliát nevú fattyú férfin 
a’ Fíliíteufok táborából , hat könyöknyi, és egy 
arafznyi magafságú, és réz fífak vala a’ fején . . . 
az ó dárdája nyele pedig mint a’ fzövők zugoly fája 
vala. Vallyon mit felel erre, a’ ki az Oriáfok va
lóságos léteiét tagadja ? Filladetus , Kaimét bi
zonysága fzerént el-hűlvén az illyen tekéntetes bi
zonyságokon arra fakad : hogy az Óriás termetű

népek

54 M á s o d i k  K ö n y v .
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népek régentenegéfz várofokat,és tartományokatbé 
leptek ; sőt hogy első fzüleink Adám, Eva, Set, és 
a’többi merő Óriás magafságu fzeméllyek valának.* *

’S valóban, noha Filladetus vélekedését egé- 
fzen bé-nem-vefzem; mindazáltal Ieg-aláb’ azt tar
tom Saliánus Jakabbal felólek , hogy a’ közönsé
ges emberi termetet egynéhány könyöknyi magas
sággal fellyól haladták. Báruk Próféta könyvé
nek harmadik réfzében hufzon hatodik versében 
erről bizonyságom lehet; ki azt hadta írva : hogy 
már eleitől fogva voltának magas , és nevezetes 
Oriáfok, nem de nem Oriáfok vaiának a1 napok
ban, midőn az Úr a’ főidet arra a’ nagy vefzélyre 
el-fzánta ? ’s ezek világ kezdetétől fogva..  . ha
talmas nevezetes férfiak , a’ mint az írás Mojfes 
első könyvének hatodik réfzében bizonyítja. * *

Ezeket a’ víz-őzön idejekor élő Oriáfokat Ne- 
filimeknek nevezi a’ ’Zidó Biblia , melly fzót Gö

rög

* Filladetus apud Calmet. Commentair iitteral fin· tousles I i / ,  
res de Γ ancien , & du nouveau Tcftament. patt. piem. pag. XXXII.

* * Saüanus Annál. Ecclefiaft. pag. 38. Gigantes fuerunt in terra 
in diebus ipfis , etiam poilquain ingredi funt filii DEI , &c. quafi di
cat : Ex his quoque conjugiis nati funt ; qu;e eil ipfius D. Auguflini 
lententia L. 13. de Civ. C 23. Horum porro antiquitatem non obfcure 
fignificar vulgata, cum ait: eos a fcculo cxtitifTe , ideit a mundi exor- 
d i o . . .  gigantes a fcculo , & ab ipfii rerum creatione fuerunt , ideit 
Aciam ipfe, & Eva , & Cain, & Abel, & Seth , & reliqui proccriffim* 
ftetura fuerunt. Denique Baruch c. 3. v. 26. Ibi fuerunt, inquit, 
Gigantes nominati illi, qui ab initio fuerunt flatura magna , fcientes 
bellum.
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rög rámára vonván a* Poéták, a1 Tzentaurufokat, 
nefele, az az felhó fiainak nevezik vala. *

Sz. Ágofton Doktor az Úr várofsáról írt ti- 
zen-ötödik könyvének fzáz harmintz negyedik le
velén az Oriáfok valóságos léteiére fzolgáló bizony
ságok között azokat tarty a leg-foganatosbaknak 
lenni, mellyekre önön fzemünk világa vezet. Sok- 
fzor akadtak tudni-íllik az ásók a’ fold alatt olly 
goromba, és ifzonyu emberi tagokra, 's tetemek
re , mellyek egyedül tsak az Óriások termetéhez 
íllendók. Láttam , úgymond Sz. Agofton Dok
tor Utika várofa mellett a1 tenger partján egy em
ber fogat, melly fzázízorta nagyob’ volt más kö
zönséges embernek fogánál, ’s ezt máfok-is fzem- 
lélték vélem együt. * *

Torniellius az ó Krónikájában írván kiíencz 
fzáz nyoltzvan hetedik efztendóról Vejrtzelle váro
sában Sz. Kriftof templomában látott egy akkora 
ember fogat, a’ mekkorát Sz. Agofton Doktor az 
tltikai tenger izéién látott vala, és ez Sz. Kriftof

fogá-

» Genef. 6 . v. 4· ΟΠΗ D M  p t fn  1»Π O’SsJH
Adde Apollodorum in Bibliotheca.
Ovidius Metamorph. L. 12. a verfu 188.

Duxerat Hippodamen audaci Ixione natus , 
Nubigenasque feros , poetis ex ordine mends. 
Arboribus tefto difeumbere in der a r antro.

S. AngolHn. L. de Civit. C. 5». pag. ij4·» #



fogának tartatott lenni. Vives Lajos a’ Válentziai 
öreg templomba Sz. Kriftófnak más egy fogát lát
ta , ’s azt az ember ökléhez hafonlónak mondja-j 
lenni, ’$ ugyan-is a' régi Krónikák ennek a’ neve
zetes fzentnek teteméről ízólván, holzfzár a tizen
két könyököt fzámlálnak.

Flegon Adorján Tsáfzárnak fzabadofa a’ tsú- 
dálatos dolgokról írt könyvében azt befzélli, hogy 
Peloponnefusban egy olly fejet találtak, mellyból 
három közönséges ember fej hasíttathatott volna. 
Dálmátziában pedig némelly barlangban tizen-hat 
réfni óldal-tsontok kerültek egykor a ízem eleibe, 
a’ mint az emlétett Flegon bizonyítja.

Julius Skaliger azt írja : hogy az Ó idejekor 
Mediolánum várofsában némelly fzegény legény 
tengődött, k i , ha fektébe lábait ki-nyújtotta, két 
ágynak hofzfzán alig fért-el. *

Akofta pedig az Indiai történetekről írt első 
könyvében : Amerikában , úgymond , az Oriá- 
foknak nagy rettenetes tsontjok még moft is elő
kerülnek néha néha Bráliliában, és Mekfíkumban. 
Hafonló ezekhez a1 mit Nitzétas , Ándronikus 
KomnénusrólbcfzéIl:hogy tudni-illik termete hofz-
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fza tizen-egy cgéfz könyöknyi, és két tenyérnyi 
magafsággal egygyezett.

Meg - nem engedi Koropius Német orvos,  
meg-nem engedi az Oriáfok léteiét, de mindaz- 
által írva hadta az Oriáfokról írt könyvében, hogy 
Antverpia várofsában maga-is látott egy hofzfzú, 
’s goromba termetű Afzfzony állatot, ki hat kö
nyököt , *s négy tenyérnyi mértéket fogiáit vala 
magafságában. Ez ha igaz, nagyob’ volt ama Geti 
Góliátnál, kinek Dávid Király fejét vette. Hihe
tett volna Koropius önnön maga feemc világának.

E l-ne felejtsünk még két jeles bizonyságot: 
Kolumella az ö harmadik könyvének nyóltzadik 
réízében némelly *Zidó legényről emlékezik, kit 
Artábánus Tiberius Tsáfzárhoz küldőt vala, hogy 
nagy ifzonyú termete tsudát indítana Roma várof
sában-is. Ennek hoízfza hét könyöknyi vala-j. 
Nem régenten a1 Kongiánomi tartomány Királyá
nak fiai-is merő Óriás termetüek valának. *

Végtére ki-nem marafzthatom íráfomból azt, 
a’ mi ezer hat fzáz tizen-harmadik efztendőben az 
egéfz Frantzia Orfzágban,a’ nevezetes orvofok kö
zött hires egy tsatát indított. Az emlétett Orfzág-

ban,
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ban , ’s efztendóben , Boldog Afzfzony havának 
tizen-egyedik napján fel-találtatott Teutobokus 
Királynak holt tetem e, ’s koporsója , a’ mint a’ 
sírjába metzett betók jelentették. A ’ koporsónak 
hofzfza harmintz láb nyommal, fzéle tizen-kettő- 
vel, méllysége nyoltz láb nyommal egyezet. A ’ 
koporsóba feküvó telinek hofzfzán hufzon ha
tod-fél láb-nyomot, vállának fzélefségén tízet mér
tek, a’ kik visgálására meg-jelentek. Feje hoíz- 
fza öt láb-nyomnyi vala , lába fzára hofzfza négy 
láb-nyomnyi mértéket ütött. Fel zendűlének a’ 
Tanítók Iskolái ennek a’ tsodálatos találmánynak 
hírére , ujjat kezdének vonni egymás k özött: né- 
mellyek tengeri nagy hal tsontjának álíták lenni,  
máfok a’ fold párájából öfzve forrott , m eg-ke
ményedért, és az emberi tagokhoz hafoniott kö
veknek tartották vala lenni. így fzoktak felelni 
máfok-is, mikor e’ féle talált nagy tagokról hol
mi verfengés támad.

D e ha az igazat meg-akarjuk vallani , az e’- 
féle feleletek merő tétovázó, és tsavargó mondáfok; 
mert tudgyuk ugyan, hogy a' terméfzet mint-egy 
játízodozó-félbe fok tsudálatos munkát vifzen vég
be, öízve forranak a’ fold kebelébe fok féle for
májú , ’s ábrázatú sós kövek , gyöngyházak , jég- 
tsapok, mellyekre ha ki gondatlanul tekéntene,

H  z  el-
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el-hitetné magával, hogy merő ember fejek, vagy 
karok, vagy mondva tfinált ó bálványok , de még 
eddig egy egéfz emberi teilet, és minden hiba nél
kül egybe rendelt emberi tagokat ügy öfzve nem 
á llíto tt, a1 mint annak rendi módja kivánnya. Bi
zonyára az emlétett koporsóban minden , a’ mi 
az emberi teftes termethez kívántatik, eló-kerűlt: 
fej, láb, kéz, váll, tzom b, és a’ mi ezekhez tar
tozandó : a1 koporsóban pénz formára vert réz 
darabok, feje felett Teutobokus neve , a' talált 
pénzeken M, és A betóbőí mint egy ófzve fonyt 
más egy bétó > máíik felől pedig Márius képe. * *

Mi kell még több ? vaílyon fzeb’ dolog-é e' 
jeles bizonyságot ok nélkül másra magyarázni,mint 
fém bizonyos okokra nézve inkáb arra érteni, a' 
mire fzemiínk világa, az írás fzava, és példája, ’s 
más betsületes emberek bizonysága vezérel. Ve
lem tartanak , ’s mondáfímat bizonyítják mind a’ 
m oílani, mind a' régi írók. Egy tartomány íints, 
mellyben nem találtatnék fel-tett tzélomra fok féle 
bizonyság. * *

6 ö MA s o d i k  K ö n y v .
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M Á S O D I K  R É S Z .
A’ régi Emberek közönséges nagy

termetéről.

J óllehet Mojfes Próféta idejekor,  vagy mikor az 
Egyiptziufok a’ külömb-külömb-féle mértéknek 

hofzfzát ki-fzabták, nem lakták a' világot merd 
Oriáfok ; de mindazáltal közönségefen fzólván ak
kor az Emberi termetnek fzála fokkal nagyob1 va- 
la , mint moílanában.

Sz. Agofton Doktor az Úr várofsáról írt ti- 
zen-ötödik könyve kilentzedik réfzének fzáz har- 
mintz negyedik levelén ditsíri Plinius mondását, 
ki azt bizonyítja: hogy az emberi termet tsak nem 
minden nap aláb’ aláb’ ízáll. * **

Már Homerus idejekor - is , a' mint önnön 
maga panafzolkodik Trója meg-fzállásáról írt hete
dik könyvében, aprób1 volt az emberi n em zete , 
mint az előtt. * *

H 3 Ho-
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* Plin. L. 7. C. 16. Cunfto mortalium generi minorem in dies 
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HomeruíTai tart Sz. Ágofton D oktor, az 
emlétett könyvben, Juvenalis, és Lukrétzius : jól 
monda ama1 Poéta : moftanában az emberi nem
zetnek tsak apraja, és rofzfza éli a1 világot. *

Nem fok efztendók múltak-el Sz. Gerváíius, 
és Protáfius halála után Sz. Ambrus Doktor Pü
spökségéig : de mindazáltal midón e1 Szenteknek 
tetemit fel - tálálta a’ Sz. Püfpök, egy új Templom 
fzámára fondamentomot kéfzítvén, el-hűlt, el-ifzo- 
nyodot a1 talált Sz. tagoknak hofzfzáságán, és va- 
ftagságán. Hallyuk önnön magának Sz. Ambrus 
Doktornak bizonyságát: két halott tettre találánk, 
úgymond az ó hufzon kettódik levelében : de.* 
azoknak nagyságok tsudálatos v o lt , a1 mint tud- 
ni-illik a’ régi időkben ízokott lenni. Szép, és érde
mes bizonyság m eg-vallom , mellyból nyilván ki- 
tetfzik , hogy régenten nagyob’ termete volt az 
emberi tettnek, mint fém a1 moftani időkben. * *

Ennek a1 változásnak könnyű az okát-is fel 
találni: tudni-illik régenten a1 fold termékenysége 
bóveb1 v o lt , a1 füvek, gyökerek, és vetemények

na-
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nagy ob1 erőt ízíhattak a’ főid kebeléből, tifztáb’ 
volt az emberi vér-is , az egéfz emberi terméfzet 
eróífeb1. Erre tsak abból-is példánk leh et: hogy 
eleinten midőn az Európa-béliek Amerikába érkez
tek, akár mit ültettek , vagy vetettek , az olly 
temérdek magafságra fzokott nevelkedni , a-* miné- 
mut mi Európába foha nem fzemlélünk. Ottan 
néha nem tsak egyéb1 lelkes állatoknak, de még 
az egereknek-is iízonyú nagy termetek fzokott len
ni. A 1 főidnek, és abból a’ gyökerekre erefzke- 
dő nedvefségnek már nem olly foganatos, és hat
hatós az ereje, mint néha napján. Egy fzóval ré- 
genten nálunknál közönségefen továb* éltek az 
emberek, mért nem lehettek volna tehát köfcön- 
ségefen nálunk tefteífebbek , magaíTabbak , leg- 
aláb1 akkor, mikor még olly fok fzámos efztendo- 
ket felíyül haladót életek ?

Azomban ezekből azt ki-ne-fejezze ám fenki, 
mintha minden nap aláb1 aláb1 fzállana az emberi 
termet ; mert ha az ágy volna, egynéhány fzáz 
efztendó múlva az egéfz világot majd merő törpék 
fognák lakni. Meg-állopodhatik némellykor egy 
féle magafságon jó darabig az emberi közönséges 
termet, egy féle lehet egy darab ideig az emberi 
terméízet ereje-is, valamint a1 fzép idő jóllehet 
néha egyfzersmind meg -bom lik; de néha ugyan

azon
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Másodi k K önyv.
azon állapotban fok fzámos napokig minden vál
tozás nélkül meg-marad, raeg-tartatik.

H A R M A D I K  R É S Z .

A’Bárka épittéséhezvaló kéízúletról,
és az építésre valafztott helyről.

T lldom kiki el-hitethetí könnyen magával, hogy 
az öreg Prófétának magános ereje a1 nagy 

munkára elégséges nem vo lt: ’s nem-is illett, hogy 
illy tekéntetes fzemélly maga verné a* karókat-?, 
maga gyalulná a’ défzkákat, maga vágná, ’s ha
fogatná a’ nagy gerendákat; a’ fó pallér tifztet-s 
másra nem bízta ugyan; mert az ó mély elméje, 
és gondvifeléfe nélkül femmi végben nem mehetett; 
de azomban azért volt a’ fok mefíer-ember , a’ fok 
nap fzámos, kiket rokonságából, ’s a’ job1 embe
rek fzámából feregefen öfzve gyűjtött, hogy a’ ho
va az ó keze nem férhetet, az máfok munkája ál
tal helyén follyon. Temérdek fok áts , kováts, 
hajós, fzekeres kívántatott ugyan a’ dologhoz, és 
úgy tetfzik , olly tsudálatos munkára nehéz volt 
jó-kedvű mefter-embert hamarjában találni, kivált
képen az akkori világnak olly vefzett állapotjára 
nézve; de meg-fegétette ebben-is az Úr Noé te-

hetet-
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hetetíenségét, olly jó akaratot indított lilén az 
hivatalos munkásnak ízivében , hogy a1 kikre a' 
dolgot b ízná, elég állana-elő.

Ezek mihelyeíl be-fzegódtek, fele a' fa-vágás
ra Libanus erdejére, fele az enyv-fzedésre Eufrátes 
partja, ’s mezósége-felé e l-o fz lo t: a’ többi pedig 
azomban álláít, levél-fzínt, fzerfzámra, ’s eledel 
tartásra fzükséges hajlékokat födögetett: mert jól
lehet erről az írás nem fzóll, el-hihettjük mindaz- 
által, hogy a’ kéfzűletnek illetén volt az állapot- 
ja , mint hogy meg-áldván lilén bő elmével Noé 
Pátriárkát, merő tsuda-tétei által nem vezérletre 
mindenre.

IgenHelyefen okoskodnak, kik az épülő Bár
kának helyét nem máfutt, hátiem Mefopotámia tá
ján kereíik, ott épült a’ Bárka , a’ hol közel ér
hette Noé a’ válogatott fzép fákot. Eleget talál
hatott Mefopotámia tartományán , és Libanus 
hegyének tetején : ez a’ két hely egymáíl közel 
éri; A* Babilóniai határ pedig az enyvet bővön 
önti , és ha Mefopotámia körül forgolódtak a’ 
Noé munkáfí, ezt az helyet fém kellet meízíze ke
resni : ide helyheztefsük tehát a’ Bárka műhelyét.

Abban peniglen fejűnket ne törjük, hogy an
nak a’ fanak, mcllyból a’ Bárkát faragák , miné-

I mii-
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műségét az írásból ki-tanúiyuk : a’ 'Zidó Bibliá
ban az a1 fa Gofernek neveztetik ; de ennek beto 
fzerént-való ki-magyarázásábati fok verfengés va
gyon : holott ez a1 fzó tsak egyfzer találtatik az 
írásban, ’s ki Tziprus, ki Tzedrus fára magya
rázza, máfok ezen a’ fzózaton némelly négy fzegle- 
tű,vagy rodhatatlan fát értenek.

Tziprus fát ki-vévén, az Örmények határán 
az épületre, más egyéb alkalmatos fát alig találha
tott Noé Pátriárka. Nagy Sándor-is midőn Ba
bilóniában gállyákat kéfzíttetne , Afliriába küldöt
te az Embereit ,Tziprus-fa gyűjtéséért, holott Babi
lon várofa-körül fzert reá nem tehetett. * **

De az-is hihető, hogy az Úr az épületre vá- 
laíztandó fának a’ nemét egéfzien N oé Pátriárka 
efzére bízta, és egyedül azt akará meg-hadni né
k i, hogy akár minéraű fát fogna válafztani , de 
annak meg-gyalulására nagy gondja lenne , hogy 
azokat könnyebben öfzve enyvezhetné, a’ mint 
Salianus éfzre vefzi az ó Teftamentom történeti
ről írt könyvének hatvan kettődik levelén. * *

Kaimét Mojfes első könyvét fejtegetvén azt 
véli, hogy Noé Pátriárka nem tsak enyvel, ha

nem
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nem fzurokkal-is bánt vala Bárkája defzkájinak 
öfzve er etetéséhez, és bé-mázálásához: holott az 
enyv nehéz fzagú, morfalékos , és egy fzóval ar
ra a1 végre magánofon alkalmatlan. *

Azomban való , hogy válogatva fzedtc az 
öreg Pallér az épülethez való fok Ízép egyenes fát, 
’s mint hogy terméfzet fzerént a’ fok nem között 
egyik könnyeb1 a’ máíiknál, fzívosb’ , tömötteb’ , 
tartóífab’ ; ei-nézegette Noé mit mire kelljen in
tézni. A ’ Bárka belső réfzire , ’s annak födelire 
könnyű fa kivántatott; de az allyára olly termé- 
fzetű ille tt , mellyel a’ többi között nehezebben 
férhetne öfzve a’ nedvefség, ’s mellyekböl hofz- 
4zab’ gerendákat lehetne hafogatni : illyenek a’ 
gyantás, fzurkos fák, úgymint Tziprus, Tzedrus, 
Fenyő, és a’ többi. A’ Tzedrus fa Libanus hegy
én iteonyu magafságra fzokott nevelkedni, ’s a’ 
mint Teofráftus írja az ő ötödik könyvében idő 
jártával olly vaftaggá válik, hogy négy ember ál
tal nem ölelheti. A’ Mároniták bizonysága fze
rént fzáz ötven láb-nyomnyi magafságra fel női
nek az emlétett hegyen : ez nem-is tsoda , holott 
máfut-is talál néha néha az ember illy iízonyú fák
ra. Etna hegyén fzemeível látta Kirker azt a’

I 2 temér-
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temérdek nagy gefztenye fá t , mellynek héja cgéfz 
egy birka nyájnak fzálláíl adott.

N E G Y E D IK  R É S Z .
A’ régi mérték-felól.

A1 ki a’ régi mértékhez nem tud, fei-nem érheti 
efzével Noé bárkájának temérdek nagyságát. 

Annak-okáért, hogy fenkit homályba ne keverjen 
íráfom V és hogy a’ dolgot folytatván tétováznom  
ne1 kellyen, fzem eleibe téfzem egy végbe a1 régi 
mértéknek mind öregét, mind apraját.

*
A ’ régi Egyiptziufok , ’Zidók, Görögök, és 

Romaiak a' mértéknek hofzfzát az emberi telinek 
tagjaihoz fzabták , és alkalmaztatták ; de erre a’ 
végre nem ifzonyú, vagy törpe telire , hanem kö
zép fzerű termetre tekéntettefc : ’s ugyan-is merd 
tévelygés amaz okoskodás: a’ víz-özön idejekor 
merő Oriáfok lakának a’ fold hátán, és mint
hogy abban az időben faragá Noé a’ bárkáját-s; 
meg-lehet: azoknak könyökéhez mérte annak fzé- 
lé t, ’s hofzfzát : ebből az következnék , hogy a’ 
bárkának hofzfzán három fzáz könyököt mérven 
az írás, ugyan annyi Óriás könyököt ért a’ bárka 
hofzfzában.
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D e vallyon jelenti-é Mojfes iÜy fzándékát 
tsak egy betó pertzentéílel-is ? két-féle könyök-mér
téket tapafztal ugyan az ember az írásban , ’s 
vefzfzük éfzre, hogy a’ Babilóniai fogság-után egy 
tenyérnyivel nagyob’ volt a’ könyök mérték hofz- 
fza a’ ’Zidóknál, hogy fém a’ fogság-előtt, holott 
Ezekiel Próféta könyvének negyven harmadik ré- 
fzében tizen-harmadik versében, az írás magyará
zók értelmek fzerént, erről nyilván való ízókkal tu
dósít bennünket; és való , hogy akkor már az
zal a’ könyökkel méregette Ezekiel Próféta a’ tem
plomot , mellyet Herodotus Királyi könyöknek 
nevez , és a1 közönséges könyöknél három ájnival 
nagyob’. Ezt a’ könyököt Tirinus , és Villálpan- 
dus fzentelt könyöknek nevezi; de a’ közönséges
nél egy egéfz tenyérnyivel nagyobnak mondjam 
lenni. *

Ez mind úgy vagyon a’ mint mondám, de 
Óriás könyökhöz fzabott mértékről egy fzóval fém 
emlékezik a’ Sz. írás. Sőt a’ mint Kaimét éfzre 
vefzi a’ Babilóniai fogság előtt tsak egy féle kö
nyöknek volt kellete a’ ’Zidóknál. Mojfes Próféta 
fém emlékezik külömb - külömb - féle könyökökről ,

I 3 mert
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mert a1 minémű könyökhöz eleinten fzabja mérté
két, meg-áll, meg-marad a’ mellet egéfz végig. * **

Mert mivel hogy a’ féle népnek vala vezére 
Mojfes Próféta, melly Egyiptomban nevelkedet, és 
az Egyiptziufok mértékéhez fzokott, nyilván-való 
dolog, hogy midőn a1 könyök mértékről emléke
zik , az Egyiptziufok könyök-mértékéről fzoll a' 
könyve.

Az Egyiptziufok könyök mértéke pedig egye
zet SL Számufiak mértékével, melly közönséges volt 
Görög Orfzágban az emlétett Herodotus bizony
sága fzerént. Ezekből az következik , hogy Ori- 
genes mértékéhez nem fzabta Mojíés Próféta a’ 
N oé bárkáját ,  Origenes a1 Bárka mértékére ren
delt egy könyökön hat közönséges könyököt ér
te tt, és az illyen mértéket Geonietrák könyökének 
nevezi vala. * *

De már meg-mondám , ennek a' mértéknek 
fe hire, fe helye, fe kellete nintsen Mojfes Próféta 
iráű között.

Mint

7 o M á s o d i k  K ö n y v .

* Calmet Commentair lit. fur le Genef. pag. 6 6 .

** Origenes hóm. a. in Genef Nos inquit , quaj a prudentibus 
viris , őt Hebraicarum traditionum gnaris , atque veteribus Mag i ris di
dicimus, ad auditorum notitiam deferemus. . . apud Geometras in tex 
cubitos unus deputatur.



Mint hogy pedig a’ régi Emberek tagjait ’s 
könyökit fokkal nagyobbaknak tartom lenni a’ mo- 
ftaniak könyökénél, a’ régi közönséges mértékröl- 
is hafonló vélekedéfem vagyon. *

Ö T Ö D I K  R É S Z .

A’ régi ’Z idók , G örögök, és
Romaiak mértéke-fzabasáról, és egyen

lőségéről.

EGy Új ni Mérték. Digitus zz az Újni ízélefség:z4  
árpa fzem.

3. Újni férték. Uncia zz-J*. valaminek.
I. - - -  Tenyér. Palmus minor, hebr. Tofák— 4  

Újni Mérték.
i .  - - -  Arafz. Spithama, heb. Zer ethz: Palmus 

major— 3 Tenyér— 12 Újni Mérték, 
i .  - - - Láb, vagy Láb-nyom. Pes Romanus— 4 

Tenyér zu 4 Palm. minor, zz í 6 Újni Mér
ték. Egyet üt ezzel a’ Kínai Láb-mérték- 
is Juvenc. pag. 572 . Hift. S. J. 

i .  - - - Közönséges Lépés zrPaífus íimplexzz24· 
P ed izz io  Palm. minor.

i .  Ro-
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* Láflfad a’ jelen való-könyvemnek harmadik réfzét.
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I. Romai Lépés. PaíTus Romanus compoíitüszzy 
Pedibusz= Palmis 20.

i .  Görög Lépés. PaíTus Graecus compoíituszz6 Pe
dibus —palmis 24 .

i .  Geometra Lépés. PaíTus Geometricus“  i öreg 
Lépés zz PaíTus Romanus zz; 5 Pedibus, 

i .  - - - - - Calamus — 6 Cubitis,
i .  Mérő Rúd.Pertica zz: Decempeda zz tíz Lábni mé

rő R ü d e  i o Láb.
1. Romai Könyök. Cubitus Romanus, & Graecus, 

& vulgatus Hebraeorum— 6 Palmis— 6 
Tenyér.

i .  Szentelt Könyök. Cubitus Sacer juxta Villal- 
pand. — 7 Palmi ςζ η Tenyér zz 28 
Digitis. ·

i .  Királyi Könyök. Cubitus Regius Herodot.zz 
Palm. 6F3 D igit— 27 Digitis, 

i , Kínai Könyök. Cubitus Sinicuszz i o Digit. — 19 
Pedi Geom.i- TV P.Verbieíl apud Kirch. 
Sina illuíir. pag. 224.

Leuca— i Frantzia mért főldzzegy óráig tartó já
ró fold — 3 000 PaíTus. 3 Olafz mért föld. 

Leuca major zz PaíT 3600. Juvencius Hiftor. Soc. 
pag. 5 3 3·

Pállya Stadium zz 125 öreg L é p e s t  125 PaíTus 
Geometrici.

Iter
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Iter Sabbathi zz a’ mennyi utat által lehet a1 ’Zidók- 

nak egy fzombati napon járnizz2 00o  
Cubiti.

Milliare Italicum zzi Olafz mért fá ld z r io o o  Lé
pészz 8 Stadiis Romanis zz i ooo  Paffi- 
bus compofitiszz 5 ooo Pedibus. 

Milliare Germanicum majus zz Egy Nagy Német 
mért-fáid zz 4 0 0 0  Lépés.

Milliare Germanicum minus zz kis Német mért- 
fáldzz3 2 Stadiiszz 3 900 Paífibus.

Egygyez a’ közönséges könyök mértek az 
emberi karnak könyökétől fogva a’ leg-hofzab"* új- 
jának végig mért hofzfzával , az az : az emberi 
termetnek negyed réfzével. Mert ki ki az ó ter
mete hofzfzában önnön maga könyökének hofzfzát 
négyfzer éri-által.

H A T O D I K  R É S Z .
A’ Bárkának mértékéről.

MInek-utánna el-kéfzültek válna a’ dologhoz 
tartozandó efzközek, kétség-kivűl Ieg-elá- 

fzer-is azon mefterkedet Noé Pátriárka, hogy rop
pant épületének remekét, és apró fából rakott ké
pét önnön fzeme - eleibe állítana 5 hogy igy min-

K. den



den fzegeit, és rekefztékit, rendbe venné , és az 
alatson épülettel a’ nagy alkotmányhoz kéfzűl- 
getne.

Ki mérte azomban, ki fzabta az épületnek 
izéiét, hofzfzát, magafságát, az Úrtól rendelte
tett könyök fzáma fzerént. Itt az a1 kérdés tá
rnád : minthogy a1 Bárkának hofzfzában három 
fzáz könyök vala , fzélefségében ötven, magafsá- 
gában pedig harmintz könyök ; vallyon melíy ta 
gosnak kellett lenni a1 Bárka belső réízének ? erre 
a’ fzám-vetés így vezet bennünket : meg-fokasít- 
ván a’ Bárka hofzfzát az ó fzélefsége mértékével ta
lálok a’ Bárkában tizen-ót ezer négy-fzegu-könyö- 
köt. * **

A’ talált fummát ha ismét meg-fokasítom  
magafságának mérték fzámával, ki kerekedik négy 
fzáz ötven ezer kotzkás könyök. * *

A z az: ha Noé az egéfz Bárkát ki rakatta vol
na ollyas fiókokkal> mellyeknek mind fzélek,tnind 
hofzfzok, és magafságok egy egy könyökű lett

volna,

7 4  M á s o d i k  K ö n y v .

* Ez λ  f z á m  meg-mutatja a’ mcg-mért jófzágnak i z é i é t  egyfzers- 
m ind, és hofzfzát.

** Az illyen ízámvctés által ki találhatni a* meg-mért efzköznek 
í z é l é t , hofzízát, magafságát, az az egéfz bőségét,
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volna, el-férhetett volna Noé Bárkájában négy 
fzáz ötven ezer fiók, avagy apró láda. * **

H E T E D IK  R É S Z .
A’ Bárkának hármas réízeiról.

HÄrom réfzre, avagy padlásra ofztják a’ tudós 
emberek ezt az egéfz épületet, a’ mint az 

írás fzava vezeti ókét; de ügy, hogy a’ Bárkának 
alsó feneke ide ne-légyen ízámlálva. * *

A 1 felsó réfz az öreg gazdának az ó tselédjé- 
vel együtt, és a1 madaraknak fzámára rendeltetett: 
a"* középsőben az emberek, és az oktalan állatok 
eledele tartatott, az alsó réfz a’ barmok fzállásá- 
ra o fz ta to tt , és kéfzítetett. Lásd elsó táblámnak 
harmadik képét.

K 2 El·

* A  Bárkának hofiíia - . 300
ízéle r r =  . fo

~ 'i ·: iyooo
______________· 3°

-—~  0000.
** SalianUs Epitom. Annál. Ecclcfiaft. pag. 62. K irkherusL .de 

Arca Noé pag. 46. Calmet in Genef. pag. 66. Cornelius a Lapide in 
Genef. c. 6. pag. n o .  Ibi: Patet arcam tres habuiflfe contignationes five 
tabulata : here enim vocantur a G neis triftega , in quibus partim ani
malia, partim efea , aliaque fupellex condita, & diftribnta erant. His 
adde quartam imam pro fentina.



El-vólt rekeíztve a’ Bárka fenekén végig az 
6  magafságára nézve négy könyöknyi ürefség , a* 
hová a’ felső réfzekből minden bűzös nedvefség ,  
és moslék a’ marhák lábai alól le-fzivárkoznék; 
mert jóllehet erről az írás emlekezetet nem téfzen 
mindazáltal Noé okofságára vala bízva , hogy az 
illyenre-is gondja légyen , ha életére, ’s egéfségérc 
vigyázni kívánna, mellynek, kétség-kivűl nagy ár
talmára lett volna az ifzonyá bűz , és nedvefség, 
hafzem -elól, és láb-alól máshová el-nem  teke- 
redhetett volna.

N Y Ó L T Z A D IK  R É S Z  

A’Bárkának alsó réfzéről, az az: a’
barmok fzállásáról, és az iítáilók el

rendeléséről.

A ’ Bárkának hofzfza mind a’ három renden há
rom fzáz könyöknyi, fzélefsége Ötven kö

nyöknyi vala, ’s ugyan-is a’ marhák fzállására ké- 
fzétetett alsó réíz-is illy tágas volt : magafságára, 
elég , ha tiz könyököt engedünk.

Az emlétett fzélefségból vonnjúnk - le nyóltz 
könyököt, és úgy állítsuk rendre végig ellen

ben-

j 6 M á s o d i k  K ö n y v .
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ben-által az iftállókat, hogy az a1 nyóltz könyök- 
nyi púízta fzélefség ennek az alsó réiznek útzája, 
avagy folyosója légyen. Ezt pedig azért fzabjuk 
illy tagosra, hogy ott könnyen az Elefánt-is el- 
férheífen , marad azomban mind a’ két felól negy
ven két könyöknyi fzélefség : vegyúnk-el ebből a' 
negyven két könyökből ismét két könyöknyi fzé- 
lefséget, ’s egyiket egyik-felól, máfíkat máfik-felöl 
hadjúk púfztán, és fzámlallyúk az iftállóknak há- 
túlsó réfzei mellé, hogy az iftállók m egett-is le- 
heífen leg-aláb egy kis keskeny útatska, mellyen 
a’ fzálláfok hátúlsó ablakihoz férhetnének a’ Noé 
fiai, és igy vefzedelem - nélkül nyújthatnák-bé az 
ételt, és az italt a’ vadaknak, igy tehát tíz egéfz 
könyököt le-vonván a’ járás alkalmatofsága kedvé
ért , marad az iftállók fzélefségére egyik réfzrúi 
húfz kö n y ö k , és fzintén-úgy a’ máfik réfzrul-is , 
az hoízfzából bízváft el-tíiphetunk negyven egéfz 
könyököt, hogy így öt helyen nyóltz nyóltz kö
nyöknyi kerefzt-útat hagyhaflunk az iftállók kö
zött; mint-hogy igen alkalmatlan a’ közép útzát 
annyifzor által-nyargalni.

Erre nézve tehát minden iftállónak húfz kö
nyöknyi hofzfza vala, fzélefsége pedig nagyob’ kif- 
feb’ a’ mint a’ vendég állatok termete kívánta, a’ 
közép-útzára nyílik-vala az iftállók ajtaja. Az

K 3 Ele-
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Elefántok minthogy leg-tefteífebbek a’ többi-kö
zött , leg-tágosb’ fzálláft kívántak.

Nevetségre méltók a’ régi Pogányok,és Eret
nekek , kik fel-nem érhették efzekkel , hogyan, 
miképp lehetett Noé Bárkája elegendő a’ fok féle 
állatoknak fzállására ; mert egy a z ; hogy , ha 
mint fzélét, mint hofzfzát jól meg-visgálíyuk, ha- 
fonló ez az ifzonyú hajó akár melly roppant mo- 
ílani épületnek nagyságához, ’s nem kiíleb’ , nem 
rövideb’ a’ Romában álló Vátikánomi Sz. Péter 
Templománál, mellynek hofzfza öt fzáz ötvenöt 
láb-nyom Páris vároíi mérték fzerént: más az hogy 
éfzre vették a’ tanúit emberek , hogy fzáz har- 
mintz fékrnégy lábú állatnál többet,fzéles e.’ vilá
gon , nem talál az ember ; a1 tsúfzó máfzó álla
tok között pedig több harmintz nemnél nem ta- 
láltatik ; és a’ madarak fzáz öt ven féliek, könnyen 
fel érheti efzével ki ki, ha minden állatból egyné
hány párt állít-is a’ Bárkába , hogy ott elegendő 
helye találtatthatik valamennyinek mind feregeífen *

Buteo János, Vikinfius, Polus, és más tudós 
Írók , kiknek fzámvetéfek fzerént Nátális Sándor 
okoskodik, a’ Bárkába erefztctt állatok fzámát há

rom

7 8

* Bmeo apud Natal. Alex. Hirt. Eccl. Tom. I. pag. 91. & apud 
Calinet pag, 66. Comment, in Gcuef. Sajian. cpir, Anal. Eeclcíiaft· 
pag. 63.
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rom féle nagyságra ofztják, mellyek ezek közzűl 
leg-nagyob1 teilet bírtak, hihető töb1 helyet ei
nem foglaltak , negyven öt pár ökröknek helyé- 
n él; de mondjuk hatvanra : a’ kiífeb’ fzerü álla
toknak elegendő volt akkora állás, a1 mekkorával 
negyven pár juh meg - elégfzik : az hús evő vadak 
annyi helyet leptek-bé, a"1 mennyi kivántatnék 
harmintz két farkas párnak, ez így lévén, könnyű 
munka fzem íátomáft ki - mutatni, ha fzáz húfz 
ökör, nyóitzvan ju h , vagy bárány, hatvan négy 
farkas könnyen el-férhetett-é, vagy nem az Ő iftái- 
lójával együtt a1 Bárkának alsó rendén.

Én pedig így gondolkodom: tsak fzáz har
mintz féle négy lábú állat vagyon a1 világon ; már 
minthogy leg-aláb’ a1 tifzta állatokból hét párt,az 
az tizen négyet vitetett-bé az Úr a’ Bárkába; iáf- 
fuk, ha valamennyi négy lábú állat mind tifzta , 
és egy ökörni magalságú lett vólna-is, ha mondok 
lett vólna-é valamennyinek mind elegendő helye 
az hajóba? úgy vagyon, lehetett. *

Egy ökörnek mind fekvésére, mind állására 
elegendő hat (négy fzegű} könyök: ezer nyóltz

fzáz

* A’ négy lábú állatok kiilömbÖ7.ö neme __— 130.
Ezt a’ fzámot ha meg-fokasítod. . 14, 

találíi : 1820-
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fzáz húfz ökörnek tehát nem kell töb* tíz ezer 
kilentz fzáz hufz könyöknél. *

Meg-mondám hogy a* Bárkának egéfz alsó 
réfzében tizen-öt ezer Q négy fzegu 3 könyök ta
lá lta ik : el-fzegvén tehát tizen-öt ezertói tíz ezer 
kilentz fzáz húfz könyököt, üreífen maradhat négy 
ezer nyóltzvan (' négy fzegu 3 könyök: ebből há
rom ezeret hagyunk púfztán a’ járás alkalmatofsá- 
ga kedvéért, az a z : a1 mi három fzáznak tízzel va
ló fokasításából kerekedik, marad még ezer nyóltz- 
van (négy fzegu3 könyök , ebből ki-telik elófzer 
az iítállók falai fel-állítására , és más aprólék álla
toknak bé-rekefztésére elegendő tágafság-is. * *

De nemdenem az hajóba bé-vezetett álla
tok nem valának mindnyájan tifzták ? nem erefz- 
tet-bé tehát Noé a’ Bárkába ezer nyóltz ízáz hufz 
darab marhát, nem valának az állatok mindnyá
jan olly teftefek, hogy kinek kinek egy ökörnyi

hely

* Mert i : 6 —  1820: 10920,
* * A t alsó réfzben négy fzegu könyökök ( Cubiti

quadrati) . . .  - - . ifooo.
— 10920.

=  4 0 8 0

»o — —: 50 — 40 — — latitud in i Arc* —- 40. Jam 100 
500 — }ooo. Pro Ambulacris refiduum ex funma cubi
torum quadratorum in infima arc* parte — logo, pro 
uiu arbitrario.



hely kívántatnék a’ Számára, mert tsak hat, vágy- 
hét féle állatnak vagyon a1 ló termeténél nagyob* 
termete.

Azomban éfzre kell-venni azt-is, hogy korts 
^latokkal, mellyek nem a1 terméfzet-fzerént való 
ágból erednek, úgymint : öfzvérrel, hiúzzal, és 
töb’ effélével hajóját Noé nem terhelte : mert a’ 
mint Kornélius éfzre vefzi, az illyenek nem -is 
teremtettek a1 többivel együtt : holott minden 
nap fzármoznak Afrika púfztáiban a1 féle tsúdála- 
tos állatok még moftanában-is. *

K I L E N T Z E D I K  R É S Z .  
A’ Bárkába ízállott oktalan

állatokról.

NYilván ki tetfzik a' G örög, és ’Zidó betó fze- 
rént való írás fzavaiból, hogy a’ tifzta álla

tokból hét hímet, és hét nóftényt : a1 tisztátala
nakból pedig két hímet, és két nóftényt erefztet-bé 
Noé a’ Bárkába : a’ madarak között illyen válto
zás nem volt , mert minden féle röpülő állatból 
hét hét pár fzáilott-bé az hajóba.

L Tifzta

M á s o d i k  K ö n y v . # x

* Cornel, a Lapide in c. 6. Génef. pag. n i .



Tifzta állatoknak azokat nevezi az írás, 
mellyek kérőt rágnak, és két felé hafadt körmön 
járnak : hlyen az ökör , bika , fzarvas , ketske > 
jávor, és töb' e’ féle : tifztátalan állatoknak híja 
az írás a’ sortéit, nyálat, ebet, medvét, orosz
lánt, mind amaz állatokkal egyetemben, mellyek 
kéröznek ugyan; de vagy fok ágra hafadt a’ kör
mök , vagy épen minden hasadás nélkül vagyon» 
avagy nem hafadt által 's meg-által, valamint a* 
tevének, mellynek fellyűl ugyan meg-repedt a’ kör
me , de két felé nem ofzlik a1 talpán: azok-is tisz
tátalanok , mellyeknek kettöífek ugyan a' körmök ,  
de nem kéröznek. A ' madarak között azok tisz
tátalanok , mellyek háífal élnek , úgymint Sas> 
holló , és a' többi : a’ kiknek eledelek a’ m ag, 
azok tifztáknak hivattatnak. Hlyen a' galamb , 
veréb, fátzány, 's ezeknek mind hely kellett a’ 
Bárkában.

A ' kígyóknak, békáknak nem fzükség, hogy 
különös Szobát építsünk : el-férhettek a moslék- 
kőzött, az ürgék, egerek, és más aprólék állatok 
magok magoknak könnyen helyet találtak,mihelyt 
bé-fértek a’ Bárkába. *

Bz M á s o d i k  K ö n y v .

T B

* Ex S. Anguft. L. í j .  de Civ. DEI c. 27.
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T I Z E D I K  R É S Z .
A’ Bárkának középső réízéról.

A’ Bárkának középsó réfzéü egyedül az eledel 
foglalta-el. Ide tömte Noé a’ fzénát, az 

abrakot, ide terítette a’ fzép fzáraz gyümóltsöt : 
ide Valinak tamafztva a’ nagy hofzfzií ’zákok, 
méllyék búzával , árpával, borsóval, lentsével, 
gefztenyével , dióval, és töb’ e’ féle eledellel meg- 
valának töltve, és tetézve. Itt vala fzálláfa a’ jö
vendőre való fok fzerfzámnak-is : kézi-malmot, 
ekét, fejfzét, rezet, vafat, fzeget, kötelet, fzí- 
jat, és más házi, ’s mezei efzközöket ide hordatott.

Azt írja Kolumella , hogy elég egy ökörnek 
nap fzárnra harmintz , vagy negyven-font fzéna ; 
Buteo pedig éízre vette ; hogy a’ tömött ízéna- 
kazalból vágott egy kotzkái könyök negyven fon
tot nyom. Engedjűk-meg, hogy a’ Bárkának má- 
fodik, az az, középsó réfze nyóltz könyököt foglalt 
magafságában ("s ugyan-is annyinak tartyuk len
ni )  tehat a’ Bárkának máfodik rendében fzáz húlz 
ezer kotzkás fzéna-könyök el-férhetett. *

L 2 Mint-

}o o  . 50 =  15000.
is 15000 , 8 ~ — · 120000.
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Minthogy pedig fokkal kevefeb’ kívántatott» 
más féle eledelnek-is elég helye maradott.

Szabad volt az embernek , nem a' víz özön  
után, hanem annak elátte-is teliét hús eVeflel tá
plálni , mert egy bétát fe találunk az írásban«», 
mellyel azt az Úr az özön víz előtt meg-tíltotta 
válna. így vagyon Salianusnak , Sotusnak, Pe- 
reriusnak, és ez után Nátális Sándornak tanítáfa. 
Erre nézve tehát ide helyheztette az öreg gazda 
az fzáraz, vagyfüftös húsból álló eledeleket-is.

Némellyek vélekedéfek fzerént haszontalan 
vált a' Bátkát italra való vízzel meg-terhelni, ho
lott a’ tenger az esó-vízzel, és a1 ki - áradott folyó 
vizekkel öfzve - keveredvén ei-vefzté sófságát, és 
keferuségét, ezt a' vizet pedig bőven meríthették a’ 
legények, ha az ablakon a' vödröt , vagy más e’ 
féle edényt ki-nyújtották.

De a’ kik igy befzélgetnek , éfzre vegyék, 
hogy a’ víz-özönnek nagyob’ réfze merő tengeri 
vízből állott, és ennek temérdeksége fellyúi-halad- 
ta ama' vizeknek fokaságát, mellyek a' fold el
bontására a’ felhákból Szakadtak; éfzre vett-dolog 
pedig, hogy ha a' sós víz közzé az itálra való jó 
vízből két annyit keverünk-is , még fém válik be
lőle fzájúnk izéhez alkalmatos ital. E’ felett: az

árvíz



árvíz íe-apadáfa után az Örmény Orfzág hegyei te
tején fél efztendönél továb* mulatott a1 Bárka; hol 
vette tehát Noé Pátriárka a’ mindennapi vizet a’ 
ízárazon , ha az előtt az hajóba vizes hordókat 
nem vontatott ?

Ezzel fém elégedett - meg az okos házi gaz
da , hanem a2 iftállók végein ollyas kutakat-avagy 
válókat-is faragtatott, a' mcllyekbe alkalmatos 
tíivéken az esó víz le-tsuroghatnék, az hajó tifeto- 
gatására, és tob1 e'féíe fzükségekre.
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T IZ E N -E G Y E D IK  R É S Z .

A’ Bárkának felsó réfzéról.
*>

A * felső renden Noé Pátriárka nyóltzad magá
val , és az hangos madárkákkal lakott vala. 

El-fért ide két ezer Kalitka , ha valamennyi mind 
két Kotzkás könyöknyi vólt-is : el-fért ezek mel
lett fok fzoba, kamara , és ezekben olajos , etze- 
tes , vajas edények : konyha * tűzhely , ’s ezek 
körül fzáraz fa , égett fzén , és más illyes, vala
minek tudni-illik egy efztendő forgáfa alatt hafz- 
nát veheti a1 jó gazda.

L 3 Hogy
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Hogy pedig a’ fok góz , a’ fok állatnak ne 
ártana, kétség kivűl a1 gerendák fzélein imitt-amott 
egynéhány fzellózó lyukak hagyattattak, egy réíz- 
xől ,hogy a’ fűit ki tekeredhetnék; más felöl, hogy 
a1 fzép fzellö magát-bé vehetné.

TIZ E N -K E T T Ó D IK  RÉSZ.

A’ Bárkának ablakáról, és ajtajáról.
Z ajtó az alsó folyosóra nyílik vala , a' hol az

iftallók állottak : hogy az hídon-bé ballagván 
a1 barmok , azontól álló-helyekre érkezhetnének. 
Ennek magafságára elegendő vala nyóltz,vagy ki- 
lentz könyök , bé-mehettek ezen a' nagy Elefán- 
tok-is, mellyeknek Q tapafztaltt dologi kilentz kö
nyöknél töbre nem fzokott nóni magafságok.

*
Az öreg ablak , mellyról az írás íz ó l , az 

harmadik réíznek közepére helyheztetett ; de az 
nem gyarló üvegből állott, sót még akkor az üveg 
fel-fem találtatott ; hanem némelly fényes , vilá
g o s , drága kő-darabból. A’ hová vagy ezen, 
vagy más apró ablakokon a1 nap bé-nem fzolgál- 
hatott, oda lámpáiba! kellett járni.

Azt



Azt vélik némellyek , hogy az öreg ablak
nak hofzfzára egy könyököt fzabatott Noéval az 
Iften; de éfzre nem vefzik a’ ’Zidó betőból, hogy 
az a1 könyök , nem az ablakhoz , hanem az hajó 
födele magafságához tartozandó. Noé Pátriárká
ra hadta tudni-illik az Úr az ablak nagyságát, 
fzolván pedig az egy könyökről azt akará N os 
Pátriárkának parantsolni, hogy a' Bárka-födelé
nek két fzárnya úgy hajúljon két felé , hogy an
nak középső réfze egy könyöknél magaífab1 ne lé
gyen. *

TIZEN - HARM ADIK RÉSZ. 

NoéPatriárkánaklftenes intéíe.

E L-kéfzálének már a' tsudálatos épületnek mind 
belső , mind külső tagjai , el ámúltt vala te- 

kéntetén a"* támétalan fok nép , kit ennek a" ret
tentő nagy alkotmánynak fzéllyel hordott híre, 
neve oda feregefen öfzve gyűjtött , mozgatá fejét 
álmélkodva a1 tsoportos fereg, meg-döbbene fzi- 
vében, és utolsó vefzedelmét kezdé már képzeni 
alattomban a’ febes lelki-isméret.
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Hozzá - fogott a"1 fzép alkalmatofsághcz az 
öreg Proféta-is , meg-efett ízíve a1 vefzendőknck 
fzomorú ügyén , ’s állapotján , hihető tehát síim 
könyhullatásra erefztvén fzem eit, e’ -képen fzol- 
lítá-meg a’ jelenlévő tévelygők fokadalmát.

Elég már, édes népem, elég ! légyen egyfzer 
vége a’ fertelmes életnek : ki vagyon már ugyan 
vonva az Úrnak pallofa, telnek a’ fekete felle
gek , indúl a’ tenger partjáról 3 kéfzűl a’ főid 
gyomrából a’ vizek febes örvénye , forranak már 
az haragos meny kövek , majd itt terem minden
felől az Iítennek oítora. De vagyon még egy kis 
időd: kardom az hüvelyben nyomom , úgymond 
az Ú r, ha tetízik kegyelmem , erőt nem adok fe 
tűznek, fe víznek, ha meg-tértek. Szálly fzived- 
ben édes rokonságom ! kéfz még az Illeni kegye
lem az írgalmafságra, mi haíznod károdban , mi 
gyönyörűséged lelked veíztésében ? még hét napot 
engedek , és ezt ha jobbúláfodra, ’s igazúláfodra 
nem fordítod, meg-mozdítom, úgymond az Úr , 
az egek farkát, le fzakafztom az felhőket, el-me- 
rítem a’ fold kerekségét, fe marhán, fém emberen 
meg-nem fzánakodom.

De látom fzavaim hafzontaían hullanak , o 
vefzni indúlt boldogtalan lelkek ! majd máské
pen befzéll, a’ ki felettünk áll. Jerűnk fiaimo!

jár-



járjunk - et az Úr fzaván : parantsolatját vigyük 
végbe,

TIZEN -N EG Y E D IK  RÉSZ. 
Az oktalan állatoknak öízve-

gyűléséről.

Minek-utánna mindent el-rendelt volna Noé 
Pátriárka, a’ fok fáradtság-után egy kis pi

henés kedvéért le-telepedett a1 Bárka árnyékában, 
’s lélegzetet vévén egy öreg torsokon, elméjében 
forgatá a’ vefzett világ jövendő fzomorú Torsát, 
büsúla, foháfzkoda, ’s keferegvén Ortzáját köny- 
hullatáffal áfztatá. Fel-vetvén azomban véletlenül 
fzemeit az ég felé , imé látja a’ világnak mind a’ 
négy réfzéról a’ támétalan fok állatnak temérdek 
nagy fzámát. Nyargaía feldúlván egy más-után 
a’ mezőknek,és erdőknek fereges népe, és egyene- 
fen a’ Bárka felé a’ levegő égről a’ fok tollas ven
dég , a’ főidnek fzinéről a’ fok fzőrös á llat, ki 
tsúfzva, kifutva, ki repülve fíete.

Illeni rendelés, Angyali mefterség vala az igy 
rendeltt állapot, ez az öfzve-gyülés.

Talpra álla az Öreg N oé, ’s foháfzkodván az 
Úrhoz j az Ő vendégeit jó fzível fogadá , ’s kinek

M kinek
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kinek az ó el-kéfzített hajlékát rendre ofztá. Azok 
nyalván tlrok lábát , mint egy alázatos köfzönet- 
tel tifztelvén a' jó akaratot, fzabott lzálláfokat 
el-foglalák.

Meg-vallom, dobog itten fzivem, innét a' Te- 
remtónek gondvifelésére, amonnét amaz űgye- 
fogyottak fzomorú Torsára fzemeim emelvén. Egy 
hajóba rekefztetik a' világ íiimmája: majd a’ többi
re alól fellyui ki fogja önteni haragját az egélz 
terméízet, ki ne rettegjen az lilén Ítéletitől! tnelly 
átkozotnak kell a’ bűnnek lenni, mellyel így bá
nik níaga a* véghetetlen irgalmafság !

Bé-ballaga fíránkozó ízemmel édes öreg A- 
tyánk az ó kedves magzatival, bé-járúla utánnok 
a* valafztott fejér nép-is: együtt vala mind a’ gaz
da, mind a' vendég: Iftennek ajánlák tetteket, lel
keket, áldáft, engedelmet kérvén mindenható jó- 
vóltától: helyén álla minden, tsak az ajtó-bé-zád- 
ráfa volt még hátra.

Gondja vala erre-is a’jó Iftennek, az Úr ki«
vűl bé-zárta az ajtót, és az 6 válafztott népétől 
az oftorra fzánt bűnös világ fiait el-rekcízté. Ö 
lírám! é-képen léízen valaha, mikor a* jókat el- 
válaíztod a* roízfzaktól , és ezeket örök tűzre 
hajigálván, amazokat gyönyörűséged mélységébe

bé-
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bé-vezeted : mennyetek úgymond átkozottak, és 
jőjetek én Atyámnak áldattai ! Légyen Uram né- 
kem-is réfzem ezek fzerentséjében.

T IZ E N -Ö T Ö D IK  RÉSZ. 
A’ víz-özönnek fzörnyu képe.

Iág teremtésének ezer hat ízáz ötven ötödik
efztendejében, mcllyben Noé Pátriárka életé

nek öt fzáz kilentzven kilentzedik eíztendejét bé- 
tőltötte, el-érkeze véletlenül a,' világ veszedelmé
nek keferves órája.

N evetve, tántzolva, tombolva, minden fé
le vigafságba tólték vala akkor-is idejeket a1 vilá
gon el - ízéledett népek, és a1 mint Urunk bi
zonyítja Sz. Lukáts tizen hetedik réfzének hufzon 
hetedik versében, ettek, ittak, házafodtak , ví
gan laktak, a’ jövendőről nem búsultak. *

De imé azomban meg-durrannak hirtelen a1 
terhes felhők-között az haragos egek: bé-borítja 
sötét homály fzéles e1 világot, tollya egy-máft a’

* Luc* 17. V. 2Ő. 27. Et fícut faílurn eft in rJicbus Nog, ita 
ttrit, & in diebus Filii hominis. Edebant & bibebant i uxores duce- 
bant, & dabantur ad nuptias usque in diem, qua intravit Noe in ar· 
cam, & venit diluvium,& perdidit omnes.

M z fok



fok febes felleg: az egek sűrá villámláfa, tsatta- 
gáfa rázza az egéfz föld farkát, fzakadnak a' mor
gó menykövek köztt az egek tsatornái , hányák , 
fodorják a' zúgó fzelek a1 gyökeres fákat, az öreg 
erdőket, fzórják ropogálfal az hegyek kó-fzikláit, 
a’ nagy házak födelit, döntik a1 magas tor
nyokat , palotákat: öfzve-keveredik a1 fóld az 
egekkel.

Arad azomban, emelkedik, hömpölyög min
den felől az ifzonyú árvíz, rémül az egéfz ter- 
méfzet. Teli a’ paloták, teli az erdők, mezők, 
minden felől a' nagy ordítáflal. O rettentő ve- 
fzé ly ! mit tégyen , hová légyen az ügye -fogyott 
emberi állat ? oda minden reménség, fegitség. El
halványultak , efzek vefzett, egymásra tekinget
tek, ide-is amoda-is egymáft nyomva keferves ri
koltás köztt nyargalának, kik az házak, kik az 
hegyek tetejére : ki lóra, ki hajóra; de hafzonta- 
lan. Kik ló-hátra kaptak vagy árkokban íillyefz- 
tettek, vagya’ ló-hátáról fel-emeltetvén máfok 
után erefztettek; az hajózok táborát a’ nagy ha
bok fel-forgatván tengerbe terítték, akárhová ka- 
pafzkodtak,’s emelkedtek, ott érte őket a’ vizek ör
vénye. Se hajó,fe defzka nem hafznált, hull a’ tzifra 
fejér nép, meg-nem fzánakodik fenki fefzépségén, 
fe gyenge erején. Hánya az hab, hempelygeti, teme
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ti nagy keserves jaj között mind az öreget, mind 
az aprót.

Már a’ vizek fzinén fzem eleibe nem vetődött 
egyéb’ az halavány, vagy hóit tetemeknél, töve
déi ki-fzaggatott fáknál, hidaknál, ház födelek
n él, és az úfzás között meg-fáradott barmoknak, 
madaraknak , ’s-embereknek tsekély verdódésénék 
Pufztűl a’ világ, az árvíz fzaporodik alól, fellyűl, 
íiet az hegyek tetejére; tenger, és koporsó az 
egéfz fold; oda minden állat.

Nem foháfzkodtok itt egyet világi gyönyör 
rűséghez ragafzkodott fzivek?neki büízkék, neki! 
tsak úgy paráznák, has-hizlalók , tsak úgy, mint 
még eddig \ egyánk , igyúnk , kényen éllyúnk , 
fzopjuk a’ fzegények vérét, tékozollyuk-el mások 
verétékét, majd Bárkát farag N o é , de bezzeg mit 
mond a z , a’ ki az ajtóra tette kezét ? bé-zárta 
azt a z ú r ,  úgymond az írás: malafzt-vefztegeté, 
világot ölelgetó hijába-valók ! félre még fzemem 
elól-is , ide bé-nem jöttök. O keferves óra !

De Uram ! élek még, meg-téréfetnre vagyon 
még egy kis idom : fel-kelek, édes atyámhoz járú- 
lok , félre innen lelkem vefzté , fzivem fzaggató 
gaz hívságok! Uram! ha kit meg-tsaltam , annak 
négy annyit adok vifzfza. Így , igy fzegény lel-

M 3 kék!

M á s o d i k  K ö n y v . 93



kék ! az hivság múlandó, a' kín pedig örökén 
tartandó.

Sz. Péter első levelének harmadik réízébái, 
húfzadik verséből éfzre vehettyük, hogy azok köz- 
z ű l- is , kik Noé idejekor el-fiilyedtek , az örök 
tüztól fokán meg-menekedtek : mert noha elein- 
ten nem igen tartottak az Itteni fenyétéktól; de 
végtére mindazáltal lelkekre tértek, és igaz peni- 
tentziát tartottak. *

D e vefsiik azomban ízemünket a' Bárkára-is. 
Fel-fogák azt az háborgó vizek , neki dülének a’ 
nagy forgó fzelek, hányák , veték azt-is, jóllehet 
vefzedelem nélkül, oda-is bé-hatott a’ külső ve- 
fzélynek rettentő félelme, a' fzörnyű tsattagáfok, 
és villámláfok között, mellyek az hajónak fzeleló 
lyukatskáin bé - bé-ütöttek , meg-zendule annak 
minden réfze, meg-réműlt benne minden állat, or
dít az egéfz tsorda : amazok-is tépik hajakat, fi- 
ratják, jajgatják, mind magok , mind rokonságok 
forsát, önnön maga-is Noé Pátriárka a·* világnak 
illy fzörnyű vefzedelmén meg-rémúle, ’s Urának, 
teremtójének térdet, fejet hajtván nagy bizoda-

lom-
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lommal ajánlá mind magának, mind tseledjének 
tettét» lelkét.

Fel-hága már a’ vizek áradáfa fzélcs e’ világ
nak leg-magaíTab' tetejére-is, és azokat fellyűl ha- 
ladá tizen-öt könyöknyi magafsággal, mindent el
borított, el-temetett, meg-eméfztett.

i

TIZEN -H A TO D IK  RÉSZ.

Noé Pátriárkának a’ Bárkában-való
foglalatofsága.

\  ifivel hogy nem tudhatjuk nyilván, ’s valóságo- 
JLyJL fon, a’ Bárkában való rend-tartásnak min
den állapotát, tsak arról fzólhatunk , nem a’ mi 
írva vagyon , hanem a’ mi a* jó gondos gazdához 
illett.

Való, hogy nagy gondot adott a’ fok-féle 
barom körül való bajlódás, minden Itten - adta- 
nap olly fok fzámos állatnak elejbe ételt, italt rak
ni, allyokat tifztogatni, azomban a* konyhához- 
is látni, és más dolgokon által-menni, nyóltz em
bertől nagy tefti-lelki fáradtság , hihető pedig illy 
rendeléft tett az öreg gazda mindenben : korán 
regvei egybe - gyujtvén egéíz tseiédjét, arra kéri-

vala
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vala éket reménkedve , hogy békeségeíén tűrnék a' 
fok fáradtságot, Iftentól várnák jutalmát, eléged
nének meg-annak kegyes akaratjával, biztatá, bá- 
torittá ok ét; azután ki - méreté vélek az oktalan 
állatok eledelét ,  és a1 fzárnyas állatok fzámára 
fei-tfigáztatá kalitkák-felé , a’ barmok jáfzolai- 
felé pedig köteleken alá erefzteté , minthogy pedig 
napjában nem egyfzer fzokás étetni; hihető, hogy 
ellve felé-is azon munkában fáradoztak, mellyhez 
reggel kezdenek vala.

Azomban az Afzízonyok a’ konyhához, és 
jobbára a’ majorsághoz láttak , együtt ebédlett an
nak idejekor az Iftennek az ő válaíztott kis nyája, 
ebéd után ar fok gond-felől együtt tanátskoZott. 
N éha, néha meg-járták együtt áT Bárka utzáit, 
meg-tekéngettéfc, minek mi híja légyen: miképen 
férne öfzve a1 válogatott termélzetű fok vendég : 
hol kellene előlzer a’ tifztogatáshoz kezdeni, tfil- 
lapíták a1 vadak nyughatatlanságát, igazgaták a’ 
lámpáfokat, - tekéngeték az ajtókat, éá több e’ fé
le dologban okkal ’s móddal a’ jó gazdák ízokáfa 
fzerént el-járának.
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TIZEN -H ETED IK  RÉSZ.

A’ víz - özönnek apadáía, és Noé-
ki-költözéfe.

EL-folytak azomban az haragnak napjai, a’ régi 
kegy elemes irgalmafság meg-kezdé vidámitani 

a1 világot. *

Kéízen állának az Illeni hatalomnak fzolgá- 
latjára az heves erős ízelek, Sz. akaratját várak 
az egek tellyes tsatornái, a’ vizet okádó kutak bó 
forráfi. Parantsol vala tehát az Úr , és azonnal 
néki erefzkednek az hab táborának ama’ tsodála- 
tos fzelek , mellyeknek fúváfa mind addig űzte , 
kergette a’ dombos vizeket, míg végig le - nem 
fzállottak , és el-nem oízlottak , omlik a’ főid 
alá, a’ tenger kebelébe a’ nagy árvíz, íillyed a’

N  mély-

* Anno M. iő f f .  17. menfis I ld i, Nov. XXV. pluviae caeperunt, 
& Noé Arcam ingreftus eft. Quadraginta porro diebtis continue pluit, 
quod Januarii III. die, feria III. fieri defiit. Eodem intervallo aquae 
ceterae vehementius inundarunt.

Anno i Ä5Ö. huius anni maiorem partem diluvium occupavit..; 
evoluto demum anno fexcentefimo Noemi, & ineunte fexcentefimo pri
mo, menfe primo id eil Octobris X. feria VII. ficcatis jam aquis Noe 
tefhim Arc* diduxit. Menfe deinde II. die XXVII. menfis, nempeDe- 
temb. V. feria VII. iufiii DEI Noe ex Arca digreiTus eft , ac Se» 
ceria celebravit. Petar, de Doflr. Temp. I,. i j . j ia g . »83.



mélységes örvény , tekerednek haza - felé a’ fel
hők -is.

De azomban valamint a* kezdete, úgy a’ 
vége-is ez ifzonyú víz-özönnek az Ifteni hatalom
nak tsuda tévő erejétől függött. El-merűl itt az 
elme, mindent fel-nem érhet. Efzre kell mind- 
azáltai venni, hogy ama meg-foghatatlan erővel 
bíró fzelek tsak ideig tartottak vala : mert a1 víz
nek apadáfa-útán a’ napnak sütő fugádra , és a’ 
terméfzet fzerént való fzelekre bízta az Úr a’ síkos 
nedves főidnek ki-fzárítását.

Ki tetfzenek már a1 vizek mélységéből a' 
nagy magas hegyek felső karimái, fel-emelé leg- 
elólzer-is fejét Andes Amerikának roppant hegye, 
mellynél a’ fold kereksége magaíTabbat nem tart: 
laflan laífan ki-vetődnek az Örményi hegyek - i s , 
mellyeknek fok - féle a’ nevek : mert Ararátnak , 
Kardunak , és Karúdnak-is hivattatnak. Meg- 
fzálla ezeknek felső lapján azomban a1 Bárka, fogy 
a' kínok efzköze, változik a’ világ fzíne.

De míg továb' nem lépünk , fejtsűnk-fel egy 
kérdéft : A’ mi Deák , és Görög Bibliánk így fzóll 
az hollóról : Fel-nyitotta , úgymond , Noé az 
ablakot, el-erefztette az hollót , melly ki-ment, 
és vifzfza nem tért. A1 ’Zidó betó fzerént pe

dig
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dig a' felől azt olvaíTuk , hogy ki menvén vifzfza 
tért. * **

Az írás magyarázó bőltsek ezt így egyesítik: 
Az holló ki-repúlvén a1 Bárkából ide ’s tova ková- 
logván, midőn magának álló-helyet nem lelhetne ; 
vifzfza-repűlt; de nem a’ Bárkának belső réfzébe , 
hanem annak födelére: onnét ismét ki tekergeti a1 
dög tfipdezésre ; de ú gy , hogy a’ Bárka födelére 
mindenkor fzámot tartana, ’s oda megint vifzfza - 
térne , míg a’ vizek ki-nem fzáradnának ; minek- 
utánna tehát fzépen ki tifztúlt mind az ég, mind 
a’ főid, párját követvén, nyakába keríté a’ fzéles 
térséget, de mi ezekben fokáig ne-kéfsűnk : fzem- 
léllyük a1 meg-ujjúit világnak örvendetes válto- 
zását-j.

Meg-ízunt már az eső, mozdulnak az erdei 
bimbók,

H egy, völgy zöldbe borúi. * *

N  2 Halla-
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* Genef- 8· v. 6. Cumque tranfííTent quadraginta dics, aperiens 
Noe feneJlram Arc* , quam fecerat , dimifit corvum : v. η. qui egre
diebatur, & non revertebatur donec ficcarentur aqua» fuper terram.

εξελ$ ω ν  xx  «vfVffxj-iv·

** ÜiiRigere nives, redeunt jam gramina campis.
Arboribus", íe comat.
Mutat terra vices, & decreicenna ripas

Flumina prtetereunt. Horat, L. 4. OJ. 6. v. 1. &c.



Hallatik már az Úrnak régtól-fogva óhajtott 
Szózatja : fzálly-ki a'Bárkából házas tárlóddal , 
fiaiddal, ’s vendégeiddel egyetemben. O fzeren- 
tsés óra ! ki magyarázhattja-ki azt a1 nagy örö
m ö t, hálaadást, mellyel a’ Bárkában levő terem- 
tett-állat a zó  urához Iftenéhez fel - kiáltott! No- 
fza tehát ki-üti az öreg Próféta a’ Bárka födelét , 
belé erefzkedik a’ gyönyörű nap fény ,  a’ fzivet 
vidámító gyenge fzelló, örü l, rikót örömében a’ 
fok tollas állat.

Hihető az a’ vezeték híd, mellyen a’ vendég 
barmok bé-költöztek a’ víz-özön előtt a1 Bárká
b a , úgy oda volt az hajó óldalához ízegezve, és 
lántzolva , hogy mindenütt mellette ufzhatna 
az árvízben , és hogy a’ ki-fzállás idejekor kéfzen 
lenne a’ barmok fzolgálatjára ; avagy ha ez merő 
vélekedés, azt mondhatjuk: hogy Noé Pátriárka 
az hajó födele defzkáit fordította arra a1 végre.

Ez meg-lévén rendre ki-ballag vala a1 nagy 
fér eg , ’s ki a’ m ezőre, ki az erdőre el-fzéllede.

Noé Pátriárka pedig mihelyeft ki-költözött 
a’ Bárkából, óltárt épít vala az Úrnak, ’s tifzta 
fzível, lélekkel hálákat adván a’ teremtó,és gond- 
vifeló nagy Iftennek áldozatot mutatott - bé az 
óltáron. Tetzett-is az Úrnak az ó hív Szolgájá

nak
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nak buzgó ahétatofsága , a1 mint az írás bőven 
ei-befzélli. * **

Ezek után az Úrnak frigy kötéfe , és a1 fzó- 
lók ültetéfe következet. * *

TIZEN-NYÓ LTZADIK RÉSZ.
Noé - Bárkájának moftani álla-

pót járói.

STruiíius János önnön maga útazáílról írtt köny
vében azt befzélli maga fe ló l: hogy midón 

ezer hat fzáz hetvenedik efztendóben a’ pogány ok 
között rabságban fmlódnék, Ura parantsolatjából 
kételen volt fel-menni Erivánról az Ararát hegyé
nek tetejére , hogy o tt  egy mieg-fzakadt Remetét 
meg-gyógyítana , hét egéfz nap fóiyt - el míg az 
hegy allyáról annak tetejére fel-m áfzot; jóllehet 
minden-nap öt egéfz óráig járná az utakat, mint
hogy pedig az hegy dereka meg-vagyon Remete-

N  3 laká-
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*  Gcncf. 3. V. ig, 19. 20. 21. Egreílus eft ergo Noé , >5: filii 
ejus, uxor ejus, & uxores filiorum ejus cum eo, fed & omnia ani- 
mantia <5cc. yEdificavit aurem Noe Altare Domino , & tollens de cuu- 
ftis pecoribus, & volucribus mundis, obtulit holocaufta fuper Altare. 
Odoratusque eft Dominus odorem fuavitatis.

* *  Gcnef. 9. V i i . &c. & v. 20. Coepitque Noe vir agricola exer
cere terram, & plantavit vineam.



lakatokkal rakva, talált mindennap-ollyas jó-em
bereket , kiktól egyik hegyről a1 máűkra továb’ 
továb’ vezettetnék , fel-ért nyóltzad napra az ifzo- 
nyú hegynek felsó tsutsára , egéfz a1 felhókig , de 
az hideg miatt tsak meg-nem gebedett. M eglá
togatta a’ lzerzetes embert, ki az ó jó orvofsának 
egy kis kereíztetskét ajándékozván azt bizonyítá, 
hogy annak a1 fáját Noé Bárkájából hasította, ho
lott, úgymond, Ararát hegyén épen, és egéfzségefen 
az egéíz Bárka még meg-vagyon.

De Turnefortzius , ki ezeket az helyeket, 
mind meg-látogatta , Struifius Jánosnak egéfz be- 
fzédét a’ mesék közzé fzámlálya, és azt meri 
mondani minden bizonnyal: hogy Ararát hegyé
nek teteje minden emberi igyekezetét fellyűl ha
lad : ’s hogy lehetetlen a’ nagy hegyek miatt oda 
jutni. Ez az hegy, úgymond , egy nagy mező
nek lapján fekfzik. Más egy utazó azt írja, hogy 
az a’ nevezetes nagy hegy Erivántól hat mért 
fóldnyire eíik nap kelet-felé, és moft Mátzis, avagy 
Máfz, és Mefek hegyének-is hivattatik.

A ’ kik Eriván, és Ararát mellet laknak^? , 
az öreg embereknek közönséges befzédek fzerént 
azt tartják , és hifzik , hogy Mátzis hegyének 
tetején meg - volna még ugyan Noé Bárkája«? 
minden fogyatkozás nélkül ·, de hogy a’ nagy

hayak
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havak miatt lehetetlen dolog oda fel - máfzkál- 
ni. *

Azomban jóllehet a' Bárka merő fából vala ; 
ha valakinek gondja vala reá , fok időkig épen meg 
maradhatott , én el-is hitetem magammal, hogy 
nem annyi hó lepi-bé azt az hegyet·, a’ mennyire 
máfok mondják, holot Noé Pátriárka egynéhány 
holnapokig ott lakott, ’s az-után békefségefen on
nét le-is fzállott.

Sót úgy tetfzik, hogy Noé unokái halván az 
Itteni gondvifelésnek hírét nevét nem kéméliették 
fáradtságokat, ’s annak a’ tsodálatos hajónak lá- 
togatáfa kedvéért Árarát hegyére fokfzor fel - is 
mentek ; de minek-utánna az hitetlenség nagyob’ 
erőt vett volna a’ világon, és fzokás fzerént fele- 
dékenséggel kezdették volna meg-hálálni az emberek 
az Úr fok jó-téteményét, mind magáról az épü
letről, mind annak helyéről laífan laíTan el-felejt- 
keztek. Ki-ve£zem azomban ezeknek (zárna köz- 
zúl azokat, kikről a’ következendő réfzben fog
lenni befzédem.

M á s o d i k  K ö n y v . 105

TIZEN-

* Calmet Commenrair litteral fm· tous les livres de Γ ancien, & 
du nouveau Teftament pag, 73.



TIZEN-KILENTZEDIK RÉSZ. 

Noé Bárkájáról a’ Pogányok
íráfiban lévő emlékezet.

NEm beízéllenek a’ régi Poéták merő héába-va- 
lóságot, a’ mint Iften jóvoltából meg-muta

tom ötödik könyvembe: fel-talállya azoknak ver- 
feiben az ember a1 régi történeteknek valóságos 
nyomdokát; tsak a z , hogy homályba keverték a’ 
mit írtak , hogy minden héába-való ember a1 bői- 
tsek titkaihoz ne férhetne. Noé Bárkájáról, és az 
özön vízről annyan fzóllanak, valamennyen Deu- 
kálion felő l, avagy az Ogigiai árvízről emlé
keznek. Ezt tsak azért - is könnyű el' - hitet
nem magammal , mert a-1 világnak illy neveze
tes változását nem tsak a1 Poéták emlegetik, 
hanem azok - is , kiket a’ régi Pogányok mint 
egy lelki-atyák, és világ tanítói gyanánt tifztel- 
tek vala.

Alig talál az ember a1 régi Poéták között 
egyet valamire va lót, ki a1 Deukálion idejébe tör
tént árvizet elő nem hozná verfeiben : láthatfza 
Homerus könyveit. Ovidius a’ változáfokról írtt 
első könyvében arról ügy ír , mintha Mojfes köny

veit
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veit ebolvafta volna: mert jóllehet esméretlenek- 
nek tartották lenni a’ régiek az árvizek-elótt folyó 
efztendóket, meg-maradott mindazonáltal a’ ré
giek befzédében azoknak emlékezetek. Varró 
Tzenforinusnak bizonysága - fzerént láthatatla
noknak nevezi azokat az időket ; még-is a’ pa- 
rafzt életről írt harmadik könyvének első levelé
ből tsak ugyan ki - tetfzik , hogy azoknak az 
időknek történetit vagy énekben, vagy könyvek
ben meg - tartották , a’ mint a’ régiektől haliák 
vala. * *
I

Igaz, hogy a' régen el-múlt efztendőknek 
forgáíit nem úgy fzámlálták a’ pogány ok, hogy a' 
Kőé idejekor történt víz-özön arra az efztendóre 
esnék, a’mellyikre ők az első, vagy máfodik árvi
zet helyheztetik; a1 mint Petavius Dénes helyefen 
éfzrevefzij de mindazonáltal leg-aláb Deukálion 
árvizét másra nem lehet magyarázni, a’ mint ’Zi-

O dó
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* Cenferinus apud N atal Afexandr. Tom. í. Hift. Fcel. pag. n .  
Varro . . · tria diferimina temporum efle tradit : primum ab hominum 
principio ad cataclysmum priorem, quod proprer ignorantiam vocatur 
JStiÄoy · fecundum a cataclysmo priore ad O l y m p i a d e m  primam. ..  μ νϋι~
*it>. . tertium a prima Olympiade ad nos, quod dicitur /Vefixir.

M. Ter. Varro L. de re Ruftica pag. I. Vetuffifliitnim opi- 
dum Bceotiae Thebae, quod Fex Ogyges srdificavit. . . Thebte, qute an
te cataclysmon Ogygis conditae dicuntur, ea tamen circiter duo millia 
annorum, & centum funt.



dó Filó bizonyítja a’ jutalomról, és büntetésről írt 
könyvében. *

Láfluk elófzer Ovidiusnak ama könyvetské- 
jét, mellyet a' változáfokról fzerzett vala. Ott az 
özön víznek oka, ’s módja , Deukálionnak Iftenes 
élete, és meg-tartáfa úgy adatik elónkbe , hogy 
a’ ki bé-nem hánya ízemét valóságoíön meg-lát- 
hatja elébbeni mondatomnak igazságát. Tudni
illik^

Jupiter az emberek fok féle Iftentelensége 
miatt haragra fel - pattanván , Ovidius verfeiben 
tsak nem azon fzavakra fakad ,  mellyek Mojfes 
Próféta könyveiben találtatnak. Le-kell tör leni, 
úgymond, az emberi nemzetet. * *

És
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* Pctavius de Do&r. Temp. L. í j .  pag. 286. 287. & 288. Period. 
Jul. 2958. Mundi 2228. Ante Chr. 17j<í. Ifaac. . moritur. . . Ogyge 
regnante diluvium in Attica terra contigit Annis ante Deucalioneum 
CCXXVIII. ut ait Cedrenus i Phoroneo regnante, quod Eufebius per. 
peram in iEgypto refert accidifle; & biennio tantum citius ponit.

Vide Varronem loco cit.j
Idem ibid. Period. Jul. 3184- Mundi 2494. Ante Chr. i f jo .  

Core , Dathan, & Abiron.. .  terra dehifcens abforbuit.. . Per. Jul. 5200. 
M. 2470. ante Chr. 1*14. Diluvium illud, quod Deucalioneum dicitur, 
contigit annis CCCXXX. ante Trojanum excidium. Clem. Alex. 1, 
Strom, ex vetere Chronologo.

Philo L. de Praemiis & Pcenis.
* * Genef. 6 , v. 7. Delebo, inquit hominem , quem creavi , a fa» 

cie terrae.
Ovidius Metamorph. 1. §. 8.
Perdendum eft mortale genus.



És valamint Mojfes íráfí-ként a' jók a’ gono- 
fzok velzéllyétól meg-menekedtek, úgy Ovidius-is 
fzámot tartott arra , ne' talántán az igazak ama
zokkal együtt büntetódnének. * **

E' felett valamint a’ közönséges árvíz bé-le- 
pte (zeles e’ világot, úgy amaz-is , mellyról Ovi
dius befzélí, f e l ly ú l halad vala minden partot , he« 
gyet, és tornyot. * *

Mind a1 két árvíz a’ felhdk lzakadásábol vet
te vala eredetét. * * *

Az ó jámbor , és igazság fzeretó életéért 
menekedett- meg Noé Pátriárka a’ víz özóno

O 2  hab-
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* G en eC  6 . v . 8. Noé vero invenit gratiam coram Domino. & Ec- 
d e f í a f l i c i  4 4 .  v . 17. Noé' inventus eft perfeílus , jnftus, & in tcmpote 
iracundi* fa&us eft reconciliatio. iS· Ideo dimiftum eft reliquum terr*, 
cum faÖum eft diluvium.

Ovid. Metamorph. 1. f .  8.
. . . . . . . .  immedicabile vulnus
Enfe recidendum eft, ne pars incera trahatur.

* * Genei 7. v. so. Quindecim cubitis altior fuit aqua fuper mon
tes , quos operuerat.

Ovid. Metam. 1. f. 10.
Jamque mare, & tellus nullum diicrimen habebant,
Omnia pontus eranr , deerant quoque littora ponto.
Obruerat tumulos immenft licentia ponti,
Pulfabantque novi montana cacumina ftu£lus.

* *  * G en eC  7. v. ts. Et fafta eft pluvia fuper terram quadraginta die
bus , & quadraginta noftibus.

Ovid. Metamorph. i. §. 10.
Fit fragor, &denfi funduntur ab xthere nimbi.



M á s o d i k  K ök  yv.
habjaitól: 's épen ez volt Ovidius veríei ízerént 
oka annak - is , hogy Deukálion el - nem ve- 
fzett. Végtére mind am az» mind emez feleségé
vel együtt, és ugyan hajó által tartatott meg-a' ve- 
fzélytól. *

Plutárkus abban a* könyvben, mellyet a' vízi 
és mezei állatokról írt vala , Deukálionnak nem 
tsak Bárkáját, hanem általa a' Bárkába rekeíztet 
állótokat-is emlegeti: Sót (_ ki hinné , haleveié
ben nem olvasná ? )  Deukálion , úgymond, mi
dón a' vizek már apadni kezdettek , galambot 
küld vala-ki, hogy tudni - illik annak következen
dő tselekedetéból a' fzáradásnak jelét venné ; de a’ 
galamb elófzer ki repülvén , nem fok idó múlva 
meg-tért vala; minek-utánnapedig máfodfzor fzár- 
nyára kélt ,  vifzíza nem tért, 's ebből Deukálion 
Q úgymond Plutárkus }  meg - érté , hogy a' víz- 
özönnek vége fzakadt. * *

Lu-
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# Gén. 6 . v. 9. Noé vir juítus atque perfeclus.
Ovid. Métáin. 1. $. ír .
Hic ubi Deucalion. . .
Cum conforte tori parva rate ve&us adhscfft 
Corycidas Nymphas, & numina montis adorat’,
Fatidicamque Themin, quae tunc oracla tenebar.
Non illo melior quisqnam, nec amandor jequi 
Vir fuit; aut illa reverentior ulla deorum.

* *  Plutarchus L. Terreftria, an aquatica plus habeant folertia: ? Apud 
Calmct Commenuir pag, 89.



Lutziánus a' Siria-béli Iften - Afzfzonyról 
írt könyvében fokát befzéll Deukálion felől , 
és annak idejében történt özön vízről. Azt ta
núiára , úgymond , Görög orfzágban a' bőltsek- 
t ó i , hogy a’ moftani emberek nem ama' régi 
emberektől fzármaztanak. Azok , kik eleinten 
éltének e' világon , merő ízitokra , 's átokra-s,  
és Iftentelenségre vetemedvén , fe meg - nem tar
tották , a' mit esküvéífel fogadtak , fe fenkinek 
izálláft nem adtak, fzivek a' fzegényeken meg- 
nem efett, 's ugyan ez a' förtelmes élet fejekre 
nagy nyomorúságot hozott vala , mert vélet
lenül reájok ízakaíztá mind az ég , mind a' fold 
az ifzonyú árvizeket, és a' főid fzinéről le - tö
rölte őket, A' meg- ujjúit világnak fzámára pe
dig magnak egyedál egy ember tartatott - meg : 
Deukálion tudni - illik , kinek jósága , embersé
ge , áhétatoísága ,  és okos maga vifeléfe job* 
fzerentsét érdemlett. Meg - menekedésének mód
ja pedig e’ képen v o lt: kéfzen tarta egy nagy 
Bárkát, 's minek előtte útól érnék a’ vizek-j; 
fiait, leányit , feleségét reá rakta, 's utánnok 
maga-is bé járnia. Ez meg - lévén , az erdei 
sörtéfek , lovak, orofzlányok , kígyók , és va
lami a’ főid fzínén legeltetik , mind utánna rán- 
dula pároífan , 's Bárkáját mind addig vitatta, 
míg bé- nem erefztetett, ’s ugyan-is fzálláft-is

O 3 ren-

MXs o d i k  K önyv. 109



rendelt nékik Deukálion. E’-képen befzéll Deu- 
kálionról Lutzianus. *

Aleksándria-bélí Sz. Tzirillus Julianus ellen 
írt első könyvének öt fzáz tizen-hatodik levelén 
más kettős régi bizonyságot tefz élőnkbe : Némelly 
Sándor nevó írónak könyveiben a* víz -özönről 
ezeket találá: Sifutrus napjaiban , úgymond Sán
dor, ifzonyú nagy özön-víz támadott, de attól 
Sifutrus meg-menekedett, mert Sáturnuftól már 
előre meg-értette alvilágnak következendő vefze- 
delmét, és tanátsot vett-vaía tőle,m i módon kel- 
lefsék aztat el-kerülni, azt javaífolya vala néki, 
tudni-illik; hogy Bárkát kéfzítene, és a"* madarakkal, 
’s a’ tsúfzó,máfzó’s egyéb állatokkal abban keresné 
ízerentséjét. Látta Ábidénus könyveiben - is az

cmlé-
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* Lticían. L. de Dea Syria apud Natal. Alex, Tom. i .  Hifi. EccJ. 
pag. 12. De eo autem Deucalione in Graecia audivi , quod Gr®ci 
narrant. Lft autem Termo talis; hoc, quod nunc cft hominum genus, 
non ab initio extitifle, fed id periifle ftirpitus : qui vero nunc funt ho
mines , fecundi efle generis. . .  De illis autem, qui ante fuerant , ho- 
minibus, h*c funt, qu® memorantur: Contumeliofi homines cum e£ 
fent , iniqua facinora perpetrabant; nam neque jusjurandum fervabant, 
neque excipiebant hofpires, neque curabant fnpplices; ob quas res ma
xima cis fupervenit calamitas. Statim enim terra plurimum aqn* de Ce 
extulit, tum vero plurimi cecidere imbres; flumina quoque ultra mo
dum exundavere., . folns tunc ad fecundi generis exordium Deuca
lion relictus e i l , prudenti® & pietatis ergo. Servatus autem hoc mo
do eft: In arcam magnam, quam habebat, liberos , mulieresque domus 
fu® impofuir , ipfeque eam ingreffus eft : quod cum facerent venere 
apri, &  equi, & leonum genera, & ferpentes, &  alia, qn® in terra 
pafcuntur, bina quaque : ille ji®c ad fe animalia recepit omnia,



emlétett Sz. Doktor a1 valóságos történetnek ho
mályos nyomdokát. Abidenus e’ felól imigyen 
ír: Meg-jövendölé Sifutrusnak Sáturnus, mi-féle 
vefzélyre tartaná az Úr a’ világot: hogy tudni
illik: a' nagy esők miatt majd véletlenül el-fogna  
meriUni az egéfz fold kereksége, arra - is inté : 
hogy akármit találna ollyaft írva ,  a1 mi vala
mire való vo ln a ,  vinné Heliopolis várofsába-j, 
és ott metzené.fel a·* kövekre : hogy a1 régi tör
téneteknek emlekezete az emberi nemzet közzül 
ki-ne veízne, fzót fogadott Siíutrus, és tüftént 
az Örményiekhez hajózott, ’s addig hajón lakott, 
míg a’ fzározon nem lakhatott. Minek - utánna 
pedig az árvíz uralkodni kezdett, harmad napjá
ra meg-unta a1 meg-nem fzokot lakó-helyet, 
’s ki-küld vala Bárkájából egynéhány madarat, 
hogy így éfzre venné, ha volna-é már valahol 
egy kis ízáraz darab. Befzédét pedig Abidenus 
imigyen végzi: mofl: - is meg - vannak Örmény 
Orfzágban annak az hajónak egynéhány réfzets- 
kéji: és azoknak az emlétett Orfzágnak lakoíl fok 
haíznokat vefzik. Való a’ mint Szent Tzirillus 
mondja: hogy a’ Sifutrufon K ő ét, a’ Sáturnu- 
fon pedig a’ mindenek urát értették ezek a’ jám
borok ; de mivel hogy nintsen nálok, a’ mi
hez bizonyofon tartsanak , Szent Írás gyanánt 
femmit fém tiíztelnek; nem tsoda , ha fok féle

képen
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képen befzéllik azt , a1 mi tsak úgy efett» a’ 
mint Mojfes írta. *

Eufebius az Evangeliomhoz-való kéízúletróí 
írt tizen - kettódik könyvének tizen-ötödik réfzé- 
ben, Platónak fzavait-is emlegeti aT víz özön fe
lól. Emlékezik Plátó-is » úgymond > ar közönsé
ges özön - vízről r mellyból ki-vévén egynéhány 
Páfztorokat, kiket m integy magnak tartot-meg 
a’ gondvifeló hatalom , máfok meg-nem meneked- 
tek. **

Sót Plató az Ó Timeus nevű könyvében nyit
ván való fzókkal írja, hogy a’ kit a’ Görögök Deu-

kálion-
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* S. Cyrill. L. r. contra Julian, pag. f 16. Nam de his rebus & in 
illő mm libris fit mcntio, tameffi non prorfws irreprehenfibilem veritatem 
fcripfere , utpote alieni, & dogmatum fidei noftra non participes. Et 
Alexander quidem dicit: Arto defünéto Tub filio ejus Xyfuthro fuifle ma
gnum diluvium,ipfumqivefervatnm,<juuinpradrxiilet ei Saturnus futurum, 
& quod fabricanda fit arca, in qua ipfe fimnl cum avibus, reptilibus, & 
jumentis navigare debeat. Abydenus manifeftiusnarrat lie dicens: Poft 
quem & alii fuere, & Xyfuthrus, cui Saturnus pradixit futuram multi» 
tudinem hymbrium. Juliit autem omnes feripturas fervarí in Heliopoli 
in fcdptnris. Ita Xyfuthrus fecit, & flaftim ad Armenios navigavit... 
tertio autem die diluvii radio afffefhis emifit volucres , periculum facturus, 
ficubi terram videret aqua exutam: . . .  In Armenia autem reliquia ligno» 
rum funtad multa utiles, & ab incolis ejus regionis fervantur. Itaque 
Xyfuthrnm vocant Noá: fbrtaflis Altyrrornm voce, & in hoc iterum a 
vero aberrarunt, quod pro univerfbruro DEO Saturnum illi ajunt futura 
dixifle. Hac Cyrillus.

* * Enfeb. L. ia. Prap. Evang. c. i f .  ex Princip. Librorum Platonis dc 
Legibus: ait (e  diluvio) montani duntaxat Pallores aliquot, qui fum. 
mis in cacuminibus, tamquam exigua quadam generis humani feminare» 
lifti, fervatique conftiterint.



kálionnak, azt a’ ^Zidok, avagy-is inkáb1 a'Kál- 
dea-béliek Noénak nevezik. *

Kirker a’ Bárkáról írt könyvének fzáz har- 
mintz nyóltzadik levelén két régi pénzt ad elónkbe. 
Lásd az első Táblának elsó,és máfodik képét,le va
gyon rajzolva ottan az elsó pénzen egyik felól Fülöp 
Tsáízár, máíik felól pedig DeukálionPirrhával, az 
az Noé az ófeléségével együtt, sót az hajó oldalán 
Noénak a1 neve-is fel-vagyon írva: láttatnak ga- 
lambak-is a’ Bárka felett; a1 Tsáfzár feje körül lé- 
vó íráft így olvaífa Kirker : „Autokrátor Caisár 
Julios Philippos Auguftos.,, A ’ máíik felének írását 
pedig eképen: „  Epi Marku Aureliu Alcxandru Deu
tern ArchiereosApameon.,, A zaz: Markus Aurelius 
alatt, ki az Apaméabélieknek ezen sl névén máfo
dik fó Papjok vala: értsd rá, verettetett ez a' pénz 
Fülöp Tsáízár uralkodáfakor.

A' máfodik pénznek egyik írását,melly a’ Tsá
ízár feje felett látfzatik igy olvaífa: „Autokrátor Lu- 
kiosSeptimios Severos Pertinax.,, Máíik felét igy 
magyarázza: „Epi Agonothetu (  és nem Atono- 
thetu )  Artemidos Magneton Apameon. „ Az a z : 
rövideden akkor verettetett Pertinaks Tsáízár

P képe,
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* Plato in Timiro. Tv7*v μ ι »  5«»**λ/<*ι«β, χ α λ ί  χ ία  í«‘ H«í «roro-
Hunc Graeci Deucalionem , Chaldaei Noe voeant, ita Plato cita

tus a Kirch, de Arca Pag. 141.



képe , mikor az Apamea bélieknél Diána játé
kának fó vezérló Meftere Mágnes vala. Meg-val-r 
lom, ezt a’ fejtéit nem olvaítam ; de fe jobbat, fe 
rofzabbat nem találtam: azomban meg-lehet más 
értetik rajta. Ezek a' pénzetskék az Hetruria Fe
jedelemnek, és Ottobonus Kardinálisnak tárházá
ból kerűltek-eló. Apamea, a* mint Strabó bizonyít
ja, Mefopotamiában Tigris,és Eufrátes között állott. 
Nagy hire neve volt nálok mind Noénak, mind 
Deukálionnak, mert ott épült a1 Bárka.

Azomban > ha jói meg-fontollyuk , a' mit a' 
régiek Sáturnusról írva hadtak, fel-talállyuk azt 
N oé Pátriárka életében. Sáturnus az emberi 
nemzet Attyának mondatik , mert N oé Pátriár
kától eredett a’ nagy árvíz után az egéfz világ né
pe: Saturnus kezdé a' fzántáft , vetéfti és a' fzó- 
lók ültetését, sót a' mint a’ Poéták tzifrázzák, 
a' földet vette házas társul : mert tudni-illik Noé 
Pátriárka, a' mint az írás mondja , fóld miveló 
ember vala. *

Hajó Sáturnusnak a"* tzimmere , holott Noé 
hajón fzabadúlt - meg a’ vefzedelemtól. Sátur
nusnak az Attya a'tenger, Annya a’ Tem is, az

a z ,
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* Gén. 9. J · . im tfn J£\V ΓΟ Nec' vir terrae ah agricola.



a z , az igazság : nem de nem hozzá illik Noé 
Pátriárkához mind a’ kettő ? meg-ette Sáturnus 
faját gyermekeit, tsak egyedül három fzabadúlt- 
meg a' gyomrától, Jupiter tudni - illik , Neptu
nus, és Plútó: mert Sem , Kám, és Jafetet ki- 
vévén , 's ama' négy fejér fzemélyt ; Noé Pá
triárkának más egyéb’ rokonsága az egéfz emberi 
nemzettel együtt el - íillyedett.

D efzerentse, ha Bákkus meséje-is ki-nem  
kerekedett Noé Atyánk életéből j Bor bé-fzerzö 
mihd a’ kettő , mezételen mind a’ kettő. Sőt 
Bákkus nevében ha az első bető helyett ahoz ha- 
fonlót tefzünk, Bákkus nevéből könnyen Noákus 

kerekedik , és ’Zidóúl Noé Atyánknak ugyan 
ez a' neve. *

VÉGE A* NOÉ BÁRKÁJÁRÓL
ÍRT KÖNYVNEK.
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* Γ0  Noách, Ebbel a’ íróból könnyen Bákkus kerekedett.
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Oé Pátriárka Árarát hegyéről a’ 
földnek fzéles térségére azon
nal le-nem  erefzkedett, mi- 
helyeíl Iften parantsolatja fze- 

rént az hegy tetején meg - ízállott, Bárká
ból ki-lépett : mert minthogy a’ nedves völ
gyek miatt alkalmatosb helyet akkor nem 
reménlhetet; az emlétett hegynek térés te
tején jó ideig tartó lakáft válafztott magá
nak-*.

Szépen, ki-fzárétá Iaflan-laflan a1 gyenge 
fzelló Árarát felsó lapját > fzépen kezdének 
fakadni a’ füvek, levelezni az erdők, folyni 
a1 patakotskák, és mivel az illyen magas he
gyek mefzfze fzoktak terjedni, fok térés sík- 
mezókkel, fzántásnak, és kerti fzaporitás- 
nak alkalmatos helyekkel - is bővelkednek; 
Árarát hegye pedig Örmény Orfzágban lévén 
amaz pap-keleti Tartományoknak híres bd^

tér-



termékenysége nélkül épen nem fzúkölkö 
dött.

Ezen az helyen kezdődött tehát a’ kö
zönséges árvíz-után minden erdei , mezei, 
és házi mefterkedés: Itt vették eredeteket az 
emberi táplálásra fzükséges efzközök, mert 
meg - (záporodván idő jártával Noé nemzetsé
ge még az hegyen való lakás-közben-is nagy 
fzámú tselédre terjedett, és minthogy a’ Bár
kában rejtett eledel - is napról napra aláb* 
fzállott, az öreg gazdának gondját fzaporí- 
to tta : 's ugyan azért hozzá kellett fogni a’ 
fzántáshoz, vetéshez, ültetéshez, és a* min
den-napi kenyérnek minden-napi kerefeti- 
hez.

Elől látta ugyan Noé Pátriárka, midőn 
az ő ízáz efztendeig faragott hajójába költö
zött mind azokat a’ fogyatkozáfokat, mellyek 
az illy közönséges árvíz-után következendők 
valának, és arra nézve nem tsak ideig tartó 
eledelt ·, de néha napján az áj eledel fzerzésé- 
re fzükséges fzerfzámokat-is öfzve gyűjtött, 

* és Bárkájában rakván a’ jövendő fzükségre
fzá-
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fzámot tarto tt; de mivel az egy edény,az egy 
fzerfzám nem mind örökén tartó efzköz, 
meg-tsorbúl, meg-váfik, reped, törik, om
lik , sót a1 fok munkásnak, a1 fok fzolgának 
fok fzerfzám kívántatik, ’s nem tsak foltoz
ni, és ápolgatni kell az meg-avúlt jofzágot, 
hanem újdon - ujjat - is kell a’ régiek helyé
ben állítani; e’ végre nem tsak ekét, boro
nát , kafzát, fejfzét, fzekertzét, fúrót, vé
sőt, kalapátsot, és töb’ e’féle fzerfzámat, ha
nem azillyen, és más féle fzerfzámoknak el- 
kéfzítéséhez fzükséges efzközöket-is horda- 
tott az ó Bárkájában , vafat, tudni - illik, 
ólm ot, rezet, és töb* e’ félét ·, hogy mind 
ezek kéfzen lennének , ha a’ fzükség úgy 
hozná magával : mert bányáfznát a’ föld 
gyomrából olly hamar ki-vájni, vagy felet
ték bajosnak > vagy lehetetlennek vélte vala 
lenni.

Látván azomban Noé Pátriárka, hogy 
fiai,’s unokái töb’ töb’ fzámra nevelkednének, 
’s hogy a* minden-napi kerefet igen laílan fza- 
porodnék\  hogy a’ jövendő emberi nemzet-

tel



tel Idéntől vett tudományát kegyefen kö· 
zöllye , kezdi unokáit tanítgatni, ’s kiiíömb’- 
külömb’-féle mederségre venni; ’selőfzer-is 
a’ fold míveléfe módját, ’s idejét tette - vala 
elejekbe: Szóval, példával igazgatta a’ legé
nyeket , egyiknek kafzát , maiiknak ekét, 
harmadiknak fejfzét, o ítort, kantárt, és más 
egyéb’ efzközt adván kezekben , hogy emez 
fzántson, amaz kafzállyon, harmadik egyet- 
máíl faragjon, kéfzítsen, ki - ki hivatallyá- 
ban elméje, és érteke fzerént el-jár jón > ma
ga az öreg gazda minden-felé forgolódván* 
kinek-kinek jó intéíTel, jó példával fzol- 
gál vala: ezt izgatván , amazt igazgatván» 
ezt ditséré , amazt érdeme fzerént doroá- 
Iá, erdőn , mezőn, mindenütt jó Atyának, 
jó vezérnek, jó medernek hivatalsában el- 
jára.

Hullanak már a’ fejízék-alatt a’ nagy ge
rendák , tfikorognak a’ fövényét, követ, ’s 
fát hordó fzekerek, laífan-laífan épülnek a’ 
házak, imitt kertek, amott idállok kereked
nek, nem fok-idő múlva a’ petrentzék , ke-

refz-
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refztek, boglyák, és kazalok-is bé-lepték a’ 
mezőket, ’s a’ hol eléb’ az árvíz tetézte a’ ma
gas hegyen álló dombokat, ott már Noé 
unokájinak fzálláfíra kellemetes épületek-is 
emelkedtek. Örül az öreg Próféta az ő 
fzép iparkodásának fzerentsés végben mene
telén. De a’ férj - fiák oktatáfa közbe az 
Afzfzonyokhoz illett dolgokról-is gondolko
dott : ’s - ugyan azért, hogy ók - is hiva
talnokban gyorfan el járnának, integetvén, 
tanítgatván hafznos fzokáflal ízolgált a’ vi
lágnak.

Az ő intéfe, és tanítáfa fzerént teh á t, 
a’ varrásra, főzésre, kerti veteményre, len
re , kenderre, és nem tsak a’ fiák, hanem 
a’ majorság nevelésére - is gondot vifeltek. 
Hlyen-képen fzép fzabáfokat, és rendeléfe- 
ket tévén, egynéhány efztendők alatt Ára
rát hegyét, és annak hofzfzán feküvő tarto
mányát ki-irtatta, fel-fzántatta, épületekkel 
meg-rakatta. Meg-telének az hegynek olda- 
lai sátorokkal, ’s-alatson hajlékokkal, az er
dők, és mezők a’ bőgő marhákkal, a1 pajták

K é s z ü l e t .
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a’ fok féle eleséggel, az egéfz hegynek te
teje a* vidám Páfztorok, és munkás embe
rek hangos fütyülésével.

Erre az időre tekéntenek a' Poéták, mi
dőn a* régi együgyű világnak fzokáfiról be- 
fzéllenek. Varró a1 parafzt életről írt máfo- 
dik, és harmadik könyvében nem tudja ele
gendő-képen ditsírni az első emberek jám
bor rend-tartását, kik femmi pompára nem 
ízaggatván az egéfz földi boldogságot nem 
a’ roppant épületekben , hanem a' major
ságban , az erdei , és mezei munkálko
dásban helyheztették. Feddi a' Romaia
kat , hogy a’ régi fzokaífal meg - nem elé
gedtek , nem győzi fzóval azt a' boldogsá
got , melly amazok életében találtatik. Ér- 
demefeknek ítélte feddésre a’ Romaiakat Szi< 
nefíus - is , hogy Attyoknál okoflabbak->, 
és külömb’ emberek akartak lenni: Lát- 
hatfza Tzitzeró Kátóját, Homerus , Vir- 
gilius, Ovidius , és Teokritus könyveit ; 
*s merem mondani, fzived meg - vidá-

múl,
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műi > ha írva látod - is azoknak boldogsá
gát. *

De hogy az elóbbeni befzédemre vifz- 
fza térjek , Árarát hegyén kezdették Noé 
fiai elóízer-is a’ m eg-rom lott, és az árvíz 
által meg-pufztúlt földet lakni, itt vette új 
eredetét minden mefterségűnk } mert jólle
het a1 víz özön előtt tudták mind azt job
bára az emberek, a’ mire Noé fiait tanítot
ta , de azoktól nem tanúihattak, kik a1 víz 
özön után fzülettettek. E l-járt hivatallyá-

* M. Terein. Varró, de re Ruftica. L. 2. pag. 8*· Viri magni nő
im  majores non fine cm  fa proponebant ruiiicos Romanos urbanis... 
quod dum fervaverunt inftitutum , utrumque confectui funt , u t , & 
cultura agros fcecundiifimos haberent, & ipfi valetudine firmiores ef- 
fent , ac nfe Grocorum urbana defiderarent gymnafia.. .  Igitur , quod 
nunc intra murum fere Patres familiae corrcpferunt , relidis falce , & 
aratro, & manus movere maluerunt in theatro, ac circo, quam in fe- 
getibus ac vinctis frumentum locamus , qui nobis advehat, qui fa
turi fiamus, ex Africa, & Sardinia : & navibus vindemiam condimus 
ex infula Coa, & Chia.

Idem L. j .  de re Ruft. pag. ri2 . Divina natura dedit agros, 
ars humana aedificavit urbes. . . neque fblum antiquior cultura ag ri, 
fed etiam melior.

Syncfius de Regno Arcadium. Pagin. $o. Quonam tempore res 
Romanas melius fe habuiffe putas? nam cx quo purpurati, & inaurati 
eftis , lapillosque ex montibus & barbaro mari quofitos alios redimitis, 
alios fubligatis, alios cingitis, alios appenditis, alios fibulatis, aliis in
fidelis? quocirca in fpectaculum evafiflis mira varietate, ac colorum di- 
verfirate diflindum. . . illi autem fimplici nec affedato cultu corporis 
non penes ornatum fed penes animum , &c.

bail
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ban a’ jó Atya , tanította unokáit mind ar
ra , a1 mit a1 minden - napi dolognak vég
ben - vitelére fzükségesnek ítélt vala lenni, 
mind pedig az líleni felségnek, sót a’ ter- 
méfzetnek visgálására-is. Noé fiaitól a1 kö
vetkezendő emberi nemzet, mint-egy kéz
ről kézre vette tudományát , és mivel az 
emberi elme nyughatatlan , és az egy ta
lálmány másra vezet: fzaporodott a1 tudo
mány , és a’ világon el - terjedett ; de hol 
fzűkebben, hol bővebben ; mert nem tso- 
da, ha némelly nemzetségek idővel el-bar
múltak, és minden emberi tudománytól el
távoztak , tsak egyedül azt ki - vévén , a1 
mi nélkül a' terméfzet el-nem lehet; mert 
vagy eízekkel nem éltek , vagy egyedül 
gyomrokra vifeltek gondot, félre tévén min
dent , a1 mi az has táplálásra fzükséges nem 
volt, azomban a1 tudományok futamattyá- 
ról ötödik könyvemben léfzen bóveb’ be- 
fzédem.

Árarát hegyén jóidéig tartott a1 lakás; mi- 
nekutánna pedig látta Noé Atyánk, hogy idők,

’s
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’s eíztendók forgáfa alatt igen meg-fzaporo- 
dott nemzetsége; és hogy már a’ mezei tér
ségekről le-apadott, és ki fzáradott a’ nedvef- 
ség , aláb’ kezde fzállani az hegyekről, ’s 
ugyan-is,a’ mint az írás tudók közönségefen 
éfzre vefzik, ott telepedett-le máfodfzor, a1 
hol moll a’ Perfia Orfzág fekfzik. De hogy 
a’ jó Vezér jó rendbe venné az alatta-való né
pet , arra veté gondját, hogy közöttük fze- 
retet maradjon , és békefség. Fiait-is már 
idővel meg-áldotta az Úr fok gyermekkel, fok 
unokával, azért Noé az emberi nemzetnek 
Vezére, és Királlyá, három felé ofztá min
den nemzetségét, a’ kik mellyik fiától ered
tek , azokat ugyan azon fiának vezérléfe alá 
rendelte : úgy hogy mint attyok fiókra, ’s 
unokájokra kegyes gondot vifellyenek *, ha 
mi fullyoflab’ állapot pedig közben vetőd
nék, és ollyas dolog, melly Fó-birát kíván
na , parantsolatot ada, hogy ó hozzája já- 
rúllyanak, ó tőle tanátsot , ó tele várná
nak rendeléft, végezéft. Ezek után intvén 
Noé Pátriárka fiait , hogy az Iftennek áldá
sát, ditséretét, örökén-való méltóságának tifz-

tele-



teleiét foha hátra ne hadják, sőt egéíz fzí- 
vel, lélekkel áldják, ’s magafztallyák egéfz 
hóitok-napjáig kegyes Teremtőjöket,Gond- 
vifelőjöket, kitől az egéfz emberi nemzet 
közzúl ők egyedül vették azt a’ kegyelmet, 
hogy a’ közönséges árvíz - között halhatat
lan tsoda - tétel által épen, ’s égefzségefen 

meg-maradnának3 útra erefzté fiait.
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Az Emberi Nemzetnek Babilóniai
lakásáról.

E fzálván Ararát hegyérái az do talált 
bö termo Árménia , Media , és Períia 
határin fok efztendöket töltöttek Noé 
fiai az eléb’ emlétett dolgokban fogla

latoskodván. Azomban vagy az öreg Úrnak aka
ratjára meg-hajúlván, vagy a’ talált földel meg- 
nem elégedvén, fel-fzedték Sátorfájokat , és nap
keletről nap nyúgott-felé indúltak-vala arra a’ föld
re , melly azután Senárnak neveztetett. *

Senár földje végtére Babilóniának kezdett 
hivattatni, Káidéánák, és Aífiriának-is mondatta- 
tik. Napkelet felöl az Örmények, és Persák Or- 
fzágát tekinti; dél-felé efik a1 boldog Arábia , É j -  

fzak-felé Mefopotámia fekízik : mo-ft a’ Törökök-
R nél

* S. Hieron. de Nőm. Hcbr. Terra verő , ad quatn appulerunt, di- 
£ta élt Senaar, ab eventu confufionis linguarum.

Salian, pag 77. Armenia plane feptentrionális eil Babiloni, ita
que dicendum videtur , eos non re£ta ex Armenia vcniiTe Babilonem , 
fed per vagos circuitus , ut fit ab iis , qui ignota loca , terra marique 
explorant,

Gcnef. i i .v .  a. Fretx Sinár, az ai Siná'r földe. Ez
a’ Szó Sínír fog-ki hulláit jelent. V. S, Hieron. loco cit.



nél Senárnak Bagaded a' neve. Sénár az az Sinár 
fzóban az Ain betót ha úgy ejtjük, mint Segor 
nevében fzoktuk ejteni, Sz.Jeronimus olvasáfa-ként] 
Sinárból könnyen Singár kerekedik, és így fzeren- 
tse, ha fel-nem talállyuk Sinár földében , az az 
amint mondám, Babilóniában, és Káidéában a' mi 
Sátoros népünknek első eredetét.

Igaz, hogy , valakik a' nyelvek öízve-vefz- 
téfe-után el - fzéllyedtek, mind onnét fzármaztak; 
de idd jártával mind neveket, mind f z o k á fokát 
meg-változtatták , Urak alá eltek , bizonyos Or- 
fzágokhoz, vagy kéfz-akartva, vagy kéntelen meg
köttettek, egyfzóval, ha az írás nem jelentené, 
más emberek eredetére fe nevek , fe ízokáfok nem 
vezetne: amazok közt meg-vagyon mind a' régi 
név, mind a' régi fzokás: izeretik a’ Sátort, mint 
a"’ régi Senár , és Káldéa - béliek : bujdosnak még 
moít-is minden-nap , és helyről helyre vifzik Sá- 
torfájokat, valamint amazok, kik fzáz ötven há
rom efztendő alatt, a’ víz-özönnek idejétől fogva 
tudni-illik , Babilon Tornya építéséig , már öt, hat 
tartományban meg-fordúltak , és a1 nyelvek válto- 
záfa-után ismét más bujdosásra vetemedtek : kö- 
nyen, és vigan élik a' világot, fzaggatnak a1 fza- 
badságra, és ha lehet, urat nem esmérnek : ez 
volt tudni-illik a’régi emberek boldogsága,mellyet,

lát-

i 3o H a r m a d i k  K önyv .



látván, hogy meg-akarná fojtani Nemród első Ki
rály , hátat fordítottak az új méltóságnak , és a’ 
régi Szabadsághoz meg-eskúdtek. Hires moft-is a’ 
Káldéufok jövendöld tudománya : hires az Oláh, 
és a' Német Tzigányoké-is.

Hazájoknak tartották a’ régi Senár-béliek az 
egéfz világot: ezek - is mindenütt otthon vannak: 
tele vagyon vélek az egéíz Europa: Lengyel, Ma
gyar, Német Orfzág, sót a’ mint a’ Spanyol Or- 
fzágból hozzánk küldött levelekből értettem^ , 
ugyan Spanyol Orízág-is Sátort enged nékik : ele
gen vannak mind vízen , mind Szárazon, ’s ugyan 
azért midón Herodotus a’ Tzigányok népét Afri
kába helyhefzteti, nem arra kell érteni, mintha 
onnét Szakadtak vólna hozzánk leg - elófzer ; ha
nem hogy a’ többi között annak a’ fzabad népnek 
jó nagy rélze ott-is le-telepedett. * *

Végezetre a’ régiek tserével Szoktak vásárla- 
n i, amint Homerusból, és fok fzámos írókból éfzre 
vehettyűk: ’s úgy tetfzik, e’ fém leg-aláb'-való jele 
a’ Tzigányban a’ régi Babilóniai természetnek. * *

R 2 Tsak
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* T»tuv Si ζΰ γα ν ίΐ!  íy o v lx i, in  %ΐσι μ ί λ ι  μ ι»  πο'&ίϊ/ μ ίλ ια σ χ ι  x x h ξ yteζ ό ν  
7»i. . . π ιθ φ ο φ χ γ ίχ α . Herodot. in Melpomene — L. 4.

His ( nempe Lybiis , & Zavecibus ) finitimi font Zygantcs , ubi 
magnam vim mellis opes conficiunt.. . fimiis vefeuntur.

* * Homer,
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Tsak el-hitetem magammal, hogy Fáraó né
pe közzúl nehezen fzakadtak , mert már ott amaz 
híres Fáraó Király előtt fok fejedelmek valának , 
kik le-nyomták a1 régi fzabadságot, és a' könnyű, 
életet, melly a1 Tzigányban meg-rögzött termé- 
fzet, és vallyon akkor jöttek-é ki onnét, midón a’ 
’Zidók után indulván a1 veres tengerben el-íillyed- 
tek? vagy más alkalmatofsággal ? az első lehetet
len ; a’ máíik bizonytalan. A z Egyiptomi nép 
lírákhoz , várafokhoz , mefterségekhez , dolog
hoz , hadakozáshoz fzokott, a1 mint ötödik köny
vemből ki fog-bóvebben tetzeni : amazok kerülik 
a1 tábort, mert Babilon tartománnyában a’ To
rony építéfe előtt fegyvert fenki még-netn emeltt; 
békefségben éltek az első emberek. A' doromb 
pedig nem tsak Egyiptomi mufika lehet.

Nékem ügy tetfzik : hogy az Úr Iften azért 
fzéllyefztette el-a’’ többi között fzéles e' világon a' 
boldogtalan ’Zidó népét , hogy láíla minden em
ber, kiknek adatott légyen leg-előfzcr-is az írott 
törvény: jele, és fenn-tartója a’ ’Zidóság az írott 
törvénynek ; jele, és meg-tartója a' Tzigányság az 
írott törvény elótt-való fzabad, és vidám életnek: 
de néha napján ezek-is vigabbak lehettek , és talán 
nem valának mindenkor ollyan éhei-holtak.

Azom-



Azomban botsánatot kérek , ha a’ Sinár, 
az az Singár tartománynak alkalmatofságával a’ 
roppant épületekből a1 Sátorok alá vezettem olva
sóimat. Szabad egy kevefsé meg-kotzanni. Sénár 
tartományának visgálására térjünk vifzfza.

Annak bő termékenységéről Herodotus bő
ven befzéll, kinek bizonyságával minthogy fokfzor 
fzolgálok azoknak, kik könyveimben tekéntenek: 
kérem Skáliger fenkit el-ne ámítson, elég az , hogy 
nagy betsülete vagyon ennek a’ nevezetes írónak 
Petavius elő tt, kinél az Iftónában tanultab1 ember 
kevés élt a1 Frantziáknál. *

Herodotus fzavai pedig e' képen vannak-?: 
Meg-jártam fok tartományokat, de Babilon tar
tományánál foha fzebbet, és termékenyebbet nem 
láttam. Ez a’ főid , úgymond , jóllehet ritka eső
vel áfztattatik; mindazonáltal olly bőven teremt 
mindent, hogy a’ ki felőle befzéll, egyedül attól 
tartson , ne1 talántán lehetetlennek láttafsék len
n i, a' miről fzóll. Ott a’ vetés k ét, három fzáz- 
adjával-is fizet az ó gazdájának: ott a1 búza, és

R 3 az
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* Petnv. de Doíh-ina Temp. edit. Parif. enni 162η. Γ. i .  png. 87. 
Quid igirnr commi'ic Herodotus, ut tam fevera animadverfíone caftiga- 
tetur? utri potius adhibenda fides ed , annquiftivnonc feriptorj, hifíori* 
parenti , & quod caput eft Grsco , ac Graecis ftiis feribenti, an recep
tiori ifti coujeidori (Scaligero) qui v-etuftiifimis, ac peregrinis de rebus* 
contra eosipfos, a quibus didiéit, prommeiare non veretur?
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az árpa kaláfznak a’ levele három sőt négy egéfz 
újni fzélefségű: ott a’ köles olly fzép magafságra 
nevelkedik, hogy a1 ki látja néha kételkedik, ha 
köleftíaté, avagy érdét. * * ***

A1 kik ezt az helyet meg-járíák , és feléle ir- 
tak-is elegen vannak, a' többi között De valle Pé
ter a’ fok ditséret után végtére merő Paraditsom- 
nak mondja , nem héába , mert ott fekütt néha 
napján a1 földi Paraditsom. * *

Ennek a’ bo-termékenységnek nagy oka Eu- 
frátesvize, amint Tzitzero éfzre vefzi az Illeni 
terméfzetrol írt máfodik könyvében : holott efz- 
tendonként , nem külömben mint Nilus vize_? 
Egyiptomot, meg-áfztattja Mefopotámiát,  és mint
egy-meg ’Ziroíitja. * * *

• Egyet
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* Hero dot. CliorziL. i .  pap. 89· ή yug βχβυλανίΐ) χχαχ , &c. 
Babylonica Kegio omnis. . .  diífeáda eft m foflas. . . Haec regio omnium, 
quas nos vidimus , longe optima cft , duntaxat ferendo frumento.. . 
Cereris autem fruftu procreando adeo ferax eft, ut nusquam non ad 
ducena reddat, ubi autem bonitate fe fe ipfa vincit, etiam ad trecena. 
Quaternum autem digitorum maximorum latitudo eft tritici atque hor
dei foliis. Milii vero ac Sefami proceritatem inftar arborum, etli mihi 
compertam, tamen memorare fuperfedeo , probe fricias, iis , qui nun
quam Babylonicam regionem adierunt, qute de frugiferis di£ta fu n t, 
per quam incredibilia vifuin iri.

* * Lásd első könyvemnek hetedik réízit.
*** Cicero L.2. de Nat. Deorum pag.

JEgyptum Nilus irrigat, & cum tora aeftnte obrutam, opplotam- 
que tenuit, tum recedit, mollitosquc, & oblimatos agros ad ferendum 
relinquit. Meibpotamiam fertilem efficit Euphrates : in quam quotan
nis quali novos agros invehit.
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Egyet ért Kerkerder Tzitzeróval a’ Paradi- 

tsomról fzerzett könyvetskéjében. * *

Minek-utánna ide költöztek Noé fiai, az időt 
úgy töltötték fzáz ötven három eíztendeig , hogy 
a’ nagy Toronynak építésében fejeket akkoron még- 
nem törnék : hanem Attyok gondvifeléfe, és igaz- 
gatáfa alatt ahoz a’ dologhoz láttak, melly az élet 
táplálására fzükséges volt.

M Á S O D I K  R É S Z .

A’ Babilon Tornyának építőjéről.

A1 Babilon Tornyának Meftere Nernród vala;
mert jóllehet nyilván-való fzókat erről az írás

ban nem találunk; Nemródra mutat mindazonáltal 
mind ’Zidó Jófef, mind Szent Ágofton D oktor, 
mind más nevezetes írók , és Tanítók. **

D e míg továb’ nem lépünk, fzép dolog éfzre 
venni, mikor, ’s kitől fzármazott , melly ágról

fza-

* Kerkerder de fítu Paradifi pag. í j .
Norilfimum efl Euphratem quotannis afeendere flcut N ilum , & 

hinc uti iEgypti, ita & Babyloni* fummam efle fertilitatem·

‘  * Jofephus Antiqu. c. f . S. Augttft, L. ιδ, de Civ. D E I, C. 4.
Tivin. Chronici Sacri pag. V·



ízakadt az a1 nagyra vágyódó ember ? Kámnak 
tudni-illik édes fia , és első magzatja Kus vala  ̂
errél pedig a1 Sz. írás Teremtés könyvének tizedik 
réfzében nyóltzadik versében azt befzélli : hogy 
Kus nemzé Nemródot, ’s ó  hatalmas kezde lenni 
a földön. Ez az Úri ember, úgymint egyenes ágon 
Noé fiának, Kámnak véréből eredvén, úgy annyi
ra el-hatalmazott alatta valói között , és az egéfz 
Babilóniai tartományban, hogy az ó fzive , fzája 
járásától függene az egéfz nép. A z Óriás terme
tű , róka fzivű , mézes fzájú ember íaflaü-laíTan 
úgy magához kaptsolta és fzorította a1 fokaság 
kedvét, hogy tűzre, vízre kéfzek volnának , kik
kel parantsolni méltóztatnék. Öfzve gyújtvén te
hát nagy fzámu féregét ,  pompáját , erejét, érté
két, ’s méltóságos maga vifelését a’ fó tifztre , az 
Ű ri, és Királyi Méltóságra fordította.

’S ugyan-is Ó kezde hatalmas lenni a’ föl
dön , úgymond a’ Sz. írás: hires ,  hatalmas , Ki
rályi Méltóságra 0 lépett leg-elófzer-is a1 v íz -ö zö n  
után az egéfz emberi nemzet között. *

Nin-
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* Salian. pag. 79- qtiam potentiam eadem ( Scriptura) mox regnum 
interpretatur cum a it: fuit autem principium regni ilJius Babylon , quod 
affirmat Chryfiofh hom. 29. in Genes. Hieron. in Tradit. Heb. Epiphan. 
initio Ganar. Aug. L. 16. de Civ. c. 4. Item Tefie Perer. Cajet, oleaft. 
Dela Bellar, Gordon, Genebrad , φ ύ  omnes fatentur Nernrodum pri
mum Regem Orbi terrarum cognitum.



Nintsen egy író-is, ki ó nálánál eléb’-Való 
Királyt emlétene, mert jóllehet a1 Pogányok íráfa 
fzerént erre az hatalomra mindenek előtt Belus 
hágott ; mindazonáltal, a’ mint jobbára éfzre ve- 
vefzik a1 tanúit emberek, Belus, és Nemród egye
dül tsak egy ember volt.

Azt vitatja ugyan Kaimét, hogy a’ kik Nem- 
ródot BeluíTal egynek álítják lenni, az efztendóket, 
és az egéfz Krónika rendét rendetlenül öízve keve- 
rik;de minthogy ez a1 Krónika, mellyröl itten be- 
fzéll, jobbára az Árábia-béli Tanítók fundamentomá- 
ra vagyon rakva, fenki fe irtózzék tóle el-állani, ho
lott többen vannak, kik vélem tartanak, és úgy tet- 
fzik, mélyebben bé-tekíntettek e1 dologban. * **

Helyén hadja vélelcedéfemet Petavius Dénes- 
is , és velem együtt Nemródot Belusnak tartja-5 
lenni. * *

’S ezt meg-ís kell annak vallani , a ki Te
remtés könyvének tizedik réfzét jól meg-fóntolja : 
ottan azt írja Mojfes : hogy Nemród hatalmas

S kezde
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* Calmer Commcntair. pag. XXXVII.
**  Petav. de Doftr. Temp. L.9. c. í j .  pag. lg . Quo rí vulga per- 

fuafum cíTe video , Belum Nini P a t r e m  eundem eile , quem Mojfes 
Nembrot appellat, no.i repudiamus. Et L. 1$. pag. 2gj. ad an. M. 
1809. Affyriornm igitur imperium hoc fere anno primordium habuit. 
Huius conditor a profanis Belus · a facris hiftoricis Nembroth ille ap
pellatur, robuftus venatov coram Domino: nepos Chami, qui Babylo
nem condidit,
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kezde lenni a’ földön, az 6 Orízágának kezdete 
pedig Babilon v o lt , ’s Arák , Akáb , és Kalanne 
Sénár földében , ’s hogy arról a’ földről jőve - ki 
Allűr , és Ninivét építette. Imé uralkodásának 
kezdetéhez Babilonba fogót , és ugyan abból az 
Orfzágból fzármazott az a’ Király-is , ki Ninivé 
várafsát építette: abba pedig ki tudatlan, hogy 
a z , a’ ki Ninivé várafsát epítette, Ninus volt, a’ 
mint a’ városnak nevéból-is ki tetfzik, ki nem tud
ja , hogy Ninus, Belusnak fia, máfodik Királlyá volt 
Babilonnak, ha tehát a1 Pogányok iráfa fzerént 
első volt Belus, és annak fiát Ninusnak híják ; a’ 
Sz. írás pedig Nemródnak nevezi a z t ,a ’ ki előfzer 
Királyságra kapott, azt kell abból ki-fejeznűnk, 
hogy Belus, meg Nemród ugyan azon egy ember
nek neve. Hadd emlétsem még egyfzer Petaviuft ; 
arról, kit az írás Afsúrnak nevez, imigyen IzóÜ 
az idók tudományáról írt kilentzedik könyvének 
tizen-harmadik réfzében : Senár földéből ki-jöve 
Allűr, az az Aífiriufok Királlyá Ninus , ki Nini
vét építette.

Nem hibázok talán, ha azt mondom : hogy 
azon Úri ember, kit az őfzolgái Belusnak hítak ; 
azt a’ többi, kik az ó birtoka-alá einem fzánták 
magokat, Nemródnak nevezték, ’s úgy tetfzik, 
fel-találona okát, és fondamentomát mondáfomnak



a’ ’Zidő nyelven meg-írt Sz. írásból, és Nemród- 
nak maga vifeléséból-is. Sz. írásnak fzokáfa: ne
vet adni az embereknek, és várafoknak némelly 
nevezetes történetekből: az Atyák-is régenteno 
gyakorta olly nevet adtak fióknak, mellyel azt, 
a’ mi idejekkor történt, vagy történendő volt, ki- 
akarák jelenteni: erre fok fzámtalan bizonyságim 
volnának a’ Sz. írás igéjéből. Eképen tehát Nem- 
ródot-is az Iften-félók Nemródnak, az az, párt 
ütőnek, minthogy Iften ellen pártot ütött a1 Torony 
építésével, ’s talán azért-is, hogy hatalmas kezde 
lenni , attyafiai között uraságra vágyódott, fe- 
lettéb’ fel-tartá orrát, mint ha egyedül ő érette 
teremtetett volna a’ nagy fzéies világ : amazok, 
kik uralkodásával meg - elégedtek , Belusnak , és 
Bálusnak: az az Úrnak nevezék-vala. *
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* bjp Baál dominatus eft. Imperavit.



H A R M A D I K  R É S Z .  
Ha vólt-é Nemród Királynak a’ To-

rony építésre elegendő népe ?

MOjfes Próféta eló fzámlállya ugyan Noé Pa·.
triárkának fiait, unokáit; de mindazáltal, 

minthogy az ó fel-tett fzándéka nem volt a’ tóle 
eredeti népet kinek kinek neve fzerént Laiftromba 
venni, tsak a1 nemeífeb’ fzeméllyekról , ’s a’ nép
nek fejedelmiről emlékezik: holott ha éfzre vefzfzük 
az özön víztói fogva a’ Torony építéséig el-m últ 
efztendóknek fzámát Q folytatlak pedig azomban 
fzáz ötven három efztendók) meg-kell vallanunk, 
hogy az alatt támétalan fok lélek jöhetet a’ vi- 
lágra-j.

Erről mi illy fzámot vethetünk : hihető , 
hogy leg-ottan a’ víz-özön után való efztendóben 
Noé Pátriárkának három fiait nem egy magzattal 
áldotta-meg az U r jfte n , hanem mindeniket kü- 
lönöífen leg-aláb’ kettővel, hárommal: mert (V  
mit Ariftoteles Egyiptomról-ír) nem tsoda , ha 
egy Afzfzony négy fzüléíTel némellykor húfz gyer- 
meknek-is annyává-váiik, vagy hogy ugyan egy 
fzüléíTel némellykor hét magzatot-is eló állít, a’ 
mint Plinius, és Gellius bizonítja, azt könnyű el

hitet-
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hitetnünk magunkat az özön víz-előtt éló embe
rekről - is. *

Hagyuk-reá tehát, hogy egy efztendó-^latt 
három ember tiien-két fiat, és leányt adott a’ vi
lágra : ’s vegyük l'zámba harmintz efztendeig hány 
gyermek fzüiethetik a’ világra ? mondám : egy 
efztendó alatt háromtól tizen-kettő fzármazhatik; 
három ember tehát harmintz efztendeig három fzá- 
zat, és hatvant fzülhet, már e’ fommának ha tsak 
felét vefzfzük-is e ló ; nyilván való dolog : hogy ha 
kinek kinek közűlök efztendónként négy négy fiat, 
’s leányt adott az lilén ; hogy , mondok , har
mintz efztendó folyáfa - alatt fzáz nyóltzvan em
bertől hufzon egy ezer , és hat fzáz ember fzár- 
mazhatott.

Ha vifzfza - tetfzik pedig némellyeknek ez a’ 
fzámvetés , ’s el-nem  hitethetné magával: hogy 
akkor minden atyát efztendónként négy négy mag
zattal fzaporított vólna-meg a’ jó íften ; imé más 
űj, és bizonyos egy okoskodáfom kéfzen vagyon: 
A’ víz-özöntól fogva Belus, avagy Nemréd biro
dalmáig, és a’ Torony építéséig fzáz ötven három 
efztendó folyt-el, mondok, az emlétett efztcn-

S 3 dók
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dók forgáfa alatt két milliomos kiientzven hét ezer, 
és fzáz ötven-két embernél tob1 fzülethetett a1 vi
lágra, mert nem de nem leg-aláb’ abban az időben 
kiki életének tizen-hetedik efztendeitól-fogva hu- 
fzon negyedikig nyóltz gyermeknek attya lehetett? 
már úgy légyen: ha Noé Pátriárkának tsak egyik 
magzatija fzült-is fiakat, máfik merő fejér népet : 
ime Jáfetnek, példának okáért, a’ víz özön után 
nyóltzadik efztendóben már nyóltz fia vala : ezek 
a1 nyóltz Deiiák életeknek hufzon negyedik efzten- 
deit el-érvén , az a z , víz özön-után harmintz egye
dik efztendóben nyóltz , nyóltz magzatot nem
zettek : ’s ez ismét víz özönnek ötven negyedik efz- 
tendejében már valamennyi mind nyóltzad magá
val vala. így továbbá: ha az özön-víz efztende- 
jéhez hufzon hármat tefziink, és az elébbeni mag
zatokat nyóltzal meg-fokasítjuk , öfzve-fzedvén 
végtére a’ fel-talált fzámokat, támétaían nagy fe
reget találunk a’ Torony építéfe efztendeiig: ki
vált-képen ha éfzre vefzfziik azt-is előfzer, hogy 
az Atyák fok fzámos efztendókig éltek , máfod- 
fzor hogy nem egy , hanem Iften engedelméból 
Q hogy az el-fogyott világ hamaráb’ fzaporodnék) 
töb’ házas-tárfat-is tartottak egyfzersmind , vég
tére hogy a’ mi fzámvetésünkból Noé Pátriárká
nak egyik fia ki-maradott, kinek fiait, unokáit, 
ha a’ többihez fzámlállyuk -3 majd tsak nem két-

fzerte
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fzertc töb’ emberre találunk : ezeket az ide hely- 
hefztetett fzámvetó tábla fzem eleibe teheti. *

N E G Y E D I K  R É S Z .

A’ BabilonT ornya építéfének okáról.

MEg-lehet, hogy a1 mefterkedo nép fokadalma 
között találtattak némelly Qktalanok , kik 

el-hitették magokkal, hogy talán nem lehetetlen 
dolog a’ Tornyot égig rakni, vagy leg-aláb’’ abban

a

* Víz ötön mán Noé Pátriárkának egyik fia hány magzatott fziilt 
Czáz hatván kilentzedik efztendeig, a* ízülés eleit a' v í z  ö z ö n  után való 
első eíztendóre állítván ?

F ELELET.
S adik eizteadeig r embertől. 8 ízületeit.
8 embertől ji eíztendeig 6 4  eredett, az az:
8 ................................... -  -  . 8 -

3 1 ................................... mert 8  . 8 = 0 4 .
6 4  - ............................. mert 64 . 8 =  512.
7 7 .................................... mert 5x2. 8 — 409Ó,

too - - - - - - - - . 3 *7 *8 .
I2J - - - - - - - „ 262144.
146 - - - - - - - . 2097152.
1 6 9 - - - - - - - 16777216. &c.

Summa. 
19174060. 

. 2. 
38348120·
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a1 vélekedésben voltának némellyek: hogy ha néha 
napján ismét egy víz-özön ütne a’ világra , hogy , 
mondok, épúletjek tetején meg-menekedhetnének 
a’ fzerentsetlenségtől : mert tudták, hogy ama’’ 
közönséges árvíz tsak tizen-öt könyökni magaí- 
sággal haladta vála-meg az hegyek felsó karimáját: 
de ettől a1 kába vélekedőitől leg-aiáb’ az építők Fe
jedelmi távól valának , holott tudták , hogy ha 
tsak az hold-világig akarnák-is nyújtani magafsá- 
gát ; bé-nem érnék mindazonáltal az egéfz világ 
tengerével, erdeivel, hegyével , völgyével, ha 
azt az épület fzámára mind ki faragnák-is. *

A’ mi a1 Torony építésének valóságos okát il
leti: én a’ Sz. Íráít adom olvasóimnak eleiben. Ot
tan azt olvaíTuk. legyük hireísé nevünket. A1 
nagy ditsóség reménsége indította tudni-illik fzíve- 
ket a’ nagy goromba épületnek fel-emelésére: hogy 
tudni-illik méltóságokat, ’s ditsóségeket a’ jöven
dő emberi nemzet az épületnek pompájából meg- 
esmérné. Akár mit mondjon pedig Toítátus, akár 
miképpen mentegeibe Nemród Király tselekedetit , 
vétek nélkül nem fogta kezéhez a’ Torony építé
sét: mert bátor az írásnak más egyéb1 fzavait más 
felé tekerjék-is , kik ama’ vélekedésben meg-álla
nak j de az Úr igéjét, melly bóltseség könyvének

tíze-
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tizedik réfzében ötödik versében az építők igyeke
zetét nyilván-való fzókkal Iflentelennek mondja 
lenni, más felé nem magyarázhattják. *

’S azon fellyűl Sz. Agoíton Doktor az Úr 
vár ofsárói írt tizen-hatodik könyvének negyedik 
réfzében : Arany fzájú Sz. János Teremtés köny
vének igéji felól írt harmintzadik befzédében a’ To
ronyról úgy emlékezik , mint átkozott , és bün
tetésre méltó egy munkáról. Végtére az Úrnak 
ama’ fzavai : Jer fzállyúnk-le , és keverjük öfzve 
nyelveket! nem de nem lilén oílorát jelentik ? mi
nek pedig az oítor, a’ büntetés , ha nem vétkez- 
tenek a’ Torony építésével, holott a’ hol azok az 
igék írva vannak , a’ Torony építésről fzól a’ 
levél.

Életben volt ugyan még akkor Noé Pátriár
ka ; holott a víz-özön után három fzáz ötven efz- 
tendeig tartott az élete; de ha feddette-is unokája 
igyekezetét, mi hafzna volt a’ jó fzónak ? k i-fo 
gadja az öreg ember fzavát , ha más már egyfzer 
az ifiakat fel-bolondította , ’s azoknak tanátíihoz 
maga-is bé-fzegődőtt.

T  ÖTÖ-
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ö t ö d i k  R É S Z .
A ’ Babilon Tornyának építéséről.

EL-folya ezer nyóltz fzáz kilentz efztendő világ 
teremtéfe után ■> midőn Nemród tábora meg- 

fajdítván Héber jövendő mondásából, hogy kevés 
idő múlva el-keilene az emberi Nemzetnek fzéles 
e’ világra terjedni, tsak azért-is hozzá kezde ha
marjában Senár mezein a-* nagy roppant Torony
nak építéséhez, víz özön-után fzáz ötven harma
dik efztendóben.

Nemród Király tehát minek-utánna fzive in- 
dúlatját népe nemeííeb’ tagjai előtt ki-nyilatkoztat- 
ta volna , az Ő egéfz birodalma alatt lévő köfség- 
nek ki mondhatatlan nagy fzámából annyi mun
kált hivat -vala öfzve , a1 mennyit elegendőnek»» 
Ítélt lenni fzándékának végben vitelére. Öfzve 
gyűl parantsolatjára tamétalan tábor, meg-fzálla 
Eufrátes partjától nem mefzfze: ’s leg-elófzer-is ki 
sátort vere, ki gúnyhót tüze , ki házat emel-va- 
la: ’s ugyan-is minek-elótte a’ Toronyhoz fogná
nak , Nemród parantsolatja fzerént hamarjában 
egy nagy roppant város kerekedett-elő , a’ hol 
tudniillik a’ munkás meg-fzállana , a’ munka»? 
közbe meg-nyugodnék , maga a’ Sz. Irás-is, mi

dőn
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don a’ Torony-építőknek tanátskozását emléti, illy 
fzavakról-is téfzen emlékezetet: jertek, úgymond, 
építsünk magúnknak egy várait: nemhéába: mert 
a’ fok eledel, a’ fok fzerfzám, a' fok munkás tse- 
lédje hogy maradhatott volna meg - izerte- 
fzéllyel imit amot a’ gyöp hátán, ha az ő módja 
ízerént elófzer alkalmatos fzálláfokról nem gon
dolkodtak volna ? Meg - előzte tehát a’ Torony 
kezdetéit az hamarjában faragott házak építéfe, és 
a’ város fel-állítáfa. Ez idő jártával ofztán fzebre 
fzebre nevelkedet, míg Semirámis Királyné rop
pant épületekkel meg-nem ékesítette.

Minek-utánna helyén állottak a’ kéfzűletre 
fziikséges efzközök, magához a1 Toronyhoz nyúl
tak a’ múnkáfok , ki-mutatá Nemród azok-előtt, 
a’ kikhez illett, remekét, és ki-gondolt Tornyá
nak faragott ízép képét: el-oíztatott laífan-laífan 
a1 fok mefter ember , Bírák, és építő-Fejedelmek 
alá fzámláltatott : hozzá állót ki az ásáshoz , ki 
a1 fondamentom méréséhez, rakásához, ki a’ tég
la-vetéshez, ki a’ kő faragáshoz, az enyves sár 
keveréséhez. *

Itt a1 gerendák , amott a1 kő fziklák hem- 
pelygének, itt a’ véső, amott a’ fejfze, gyalú, és

T 2 fze-
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fzekertze pengett : vésék , rakák , tfigázák fel-’s 
alá a1 fok válogatott ízebnel fzeb’ ofzlopokat , bé 
lepte az építők kurjogató tabora az egéfz mezősé- 
get, és a1 mefterkedó Fejedelmek-alatt fzorgalmato- 
fon forgott munkájában. Nyargalának ki ’s bé a1 
Király emberei, hordton hordák az épület hírét: 
ά dolog, ’s a’ tanáts torkig tólté a’ m ezőt, és az 
udvart: maga-is ki tekénte gyakorta ő Felsége, és 
kit méltóságos jelen - léteiével ,' kit ditsérettel, kit 
pirongatáífal, de jobbára ajándékkal öfztönöze a’ 
munkára. Már ki - vala kerítve nagy fondamen- 
toma, ki mérékallyát, ki rakák alsó réfze talpát: 
nyög a’ fok munkában mind ember, mind marha, 
fut az épület az ég felé.

Formája hihető ollyan vala, mint ama nagy 
Toronyé, tudni-illik, mellyet idő jártával Semiramis 
fel-áüított, az az fellyeb’ fellyeb’ mind keskenyeb’, 
és tíiga módra kprös-körül tekervényes. Tekénts 
máfodik táblámra.

Kívül a’ Torony derekán a’ fzellózó kama
rák , a’ világos paloták , a’ függő tornátzok, ’s 
bólthajtáfos tzifra pitvarok egy máit érék:' belől az 
épületet a’ kerekes udvarok, tömkeleg módjára ké- 
fzített tárházok ékesíték : a’ kerengő garaditsok, 
púpokkal, és perémes gerezdekkel meg-rakott tor- 
nyotskák, sétáló folyosók, fzép rendre gulyákon,

vagy
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vagy fejes ofzlopokon tsüggő nagy fzobák tététől 
talpig merő íima fényes kővel, vagy pettegett pon- 
tzolálfal , imit amot finom arannyal-is túndöklé- 
nek. De hamar nyakát törte az Úr a’ fel-hival
kodott épületnek.

H A T O D I K  R É S Z .

A’ nyelvek ölzve-veíztéséról.

Midón el-érte-vólna a’ Torony az Úr tanatsá- 
ban el-végzett pontom ot: le-fzáila véletle

nül a1 Teremtónek fenyító vefzfzeje : meg-bomlott 
véletlenül ez építő kómívefek nyelve, el-annyira 
él ütött egyik fzózatja a1 maiikétól, hogy mint 
egy efze veízett módjára fém nem érthette egyik a1 
maiiknak fzavát, fém maga fzívének járását társá
nak ki nem nyilatkoztathatta. Vefzefzfzűk öfzve 
nyelveket, úgymond az Úr:és ez az írásban emlí
tett nagy tsoda-tételeknek valóban egyike.

El-feiejtette vélek tudni-illik Iften 6 fzent fel
sége az Annyok melyéből fzopott fzoliáfoknak 
módját, el-tunt efzekból a-1 ’Zidó nyelvnek tudo
mánya , Héber, és Faleg nemzetségét ki vévén a’ 
rég i .nyelv máfutt meg-nem maradt: a’ többiek el-

T / .  /3 meje-
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méjében újdon új kíilömbözó nyelvek öntettek 
ollyan képen, valamint régenten, midőn első fzü- 
leink fzivekben belé óitatott az emberi fzolláfok- 
nak módja. Igaz , hogy ezek az újjolag nyert 
nyelvek olly könnyen eltek azoknak fzájokbói, 
kiknek fogok-közzul ki hullott a’ ’Zidó fzóknak tu
dománya , mintha mind kisded koroktól fogva 
hozzájok fzoktak - volna; de azomban tsak azok 
érték egymáít, kik ugyan - azon ágról fzármoz- 
tanak.

Némellyek , kik Illeni tifzteíetnek tartják 
lenni, ha aláb’ ízállítják a1 tsudáknak fzámát ; 
ezt a változáít terméfzet fzerént való történetnek 
tartják lenn i, mintha tsak az emberi képzelésben 
efett volna a’ változtatás az döbbeni fzóllásnak 
minden sérelme nélkül: bátor! de vallyon ezt az 
emberi elmének , és képzelésnek meg-máfoltatását 
nem nagy tsudának tartod-é jámbor ? igy a tsu- 
dát kerülvén új tsudat támafztafz véletlenül.

Egynéhány Hollándia - béli Tanítók nem 
helyheztetik a1 Torony melle a1 nyelvek újjúlá- 
sát, hanem akkor fzármoztanak , úgymond, mi- 
nek-utánna már a1 nép fzéles e’ világra el-fzéllye- 
d ett, közél-jár ezekhez Rikárd Simony-is , holott 
a"* nyelvek változását nem álltja az lilén tulajdon 
munkájának lenni: hanem , hogy úgy mondatik

felőle,
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felőle , hogy a’ nyelveket meg-bontotta, valamint 
midőn azt olvaíTuk róla : hogy Faraó fzivét meg
keményítette. * **

Vaj mi kár az okos emberben az héába való 
befzéd! minémú illetlenséget talál abban Simony, 
ha azt mondjuk-is , hogy tulajdon , ’s mint-egy 
mondva kéfzített munkája volt az Úrnak a’ nyel
vek meg-változtatáfa. Ha ez az újjúlas ajándék 
volt; mit kiíTebbítjük az Úr kegyefségét ? ha bün
tetés ; arra kell fakadnánk : Igaz vagy te lírám ! 
és helyes a’ te ítéleted. Igaz: Fáraó fzivét illyen 
képen meg-nem keményíthette : mert ez nem fér 
az ő fzentségéhez: és a’ többi között azért - is vét
kes Kálvinus János : mert ezt tanította; de né
kem nem hivatalom moft az illyenbe keveredni : 
elég az,hogy  Sz. Agofton Doktor már régen ki 
mondá : meg-nem kemínyíti az Iften az ember fzi
vét, abban rofzfzaságot öntvén ; hanem néki ir- 
galmafságát nem nyújtván. * *

Tsuda,hogy azt nem mondjaRikárd Simony, 
hogy a1 Sodoma-béliek-is magok vetettek tüzet há
zok alá , mi külömbség vagyon e1 két történet kö
zött : ha egyedül a’ tselekedetnek valóságos ok-

adá-
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adására kél a’ dolog ? végtére hallyuk az írásnak 
fzavát,és ha emezek,vagy mi befzéllűnk-é fzebben 
a’ dologról , láfla minden ember : de vigyázni kell 
minden leg-kiíTebbik fzózatjára-is. Imé, igy fzóll 
vala a z ú r :  „Imé egy a1 nép, “’s valamenyinek aja- 
„ ka mind egy : hozzá kezdettek e’ dologhoz, ’s 
„ meg-fém-is fzünnek gondolatjoktól, míg végbe 
„ ne vifzik tselekedet által. Jerünk tehát, fzállyúnk- 
„ le , és vefzefzfzük ott öfzve nyelveket, hogy ne 
,, hallya kiki fzavát az ö felebarátjának. És úgy 
,, el-ofztotta Őket az Ur arról a’helyről ízéles e’vi- 
„ lágra,és meg-fzüntek a’ varos építésétől,’s azért 
„ hivattatot neve annak Bábel, mert ott vefzett 
„  öfzve3ott keveredett öfzve az egéfzfóld ajaka ,és 
„ onnét fzórta-el őket azúr minden tartományok- 
„ nak fzinére.,, *

’S
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’S így a’ munkáltai eggyütt a’ munka meg-álla: 
A’ Torony a’ kányákra maradt, ’s görbére le

sütvén
Tsonka fülét, az eget már nem rettenti fejével, 
A z meg-ijedt hóidnak sárgás ortzája pirosra 
Szépen vifzfza kerül, fzáll már a’ nagy por az 

égról.
A ’ földön-is meg-virradt a’<régi ízabadság.

H E T E D I K  R É S Z .

A’ Babilon T  ornyának Magafságáról.

ISzonyú magafságra akarák, meg-vallom a’ Tor
nyot építeni, a’ kik e’ dologra vetemedtek : 

holott nem említi hafzontalan Mojfes Próféta ama1 
fzavakat , mellyekkel egymáít a’ munkára öíztö- 
nözték : jertek , úgymond , építsünk váróit, és 
Tornyot! az az, a’ mint Kálmet Teremtés köny
vének tizen-egyedik réfzét magyarázza; jerünk , 
építsünk egy nagy erős tornyos várait, mellynek 
teteje égig érjen ", az az : temérdek nagy magaf- 
sággal bírjon. *

tt Erről
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Erről a1 magafságról fok-féle a’ vélekedés: 
Tertullianus fzöt felőle nem akart fzaporítani; de 
Prákfeás - ellen írt könyvének tizen-hatodik réfzé- 
ben felette kevély Toronynak nevezvén, rövideden 
fokát mondott. Tzedrénus azt írja , hogy negy
ven három efztendeig izzadtak a1 Torony-építés
ben ; ’s még fém emelték fellyeb’’ egy Frantziaj 
mért főldni magafságnál. *

Eutikius Aleksándría-béli Pátriárka, ki az 6 
Krónikájában a1 napkeleti népeknek fok hagyo
m ányt öfzve-fzedte , a’ Torony magafságáról én
képén befzéll: „Három efztendeig tartott a’ tégla 
„ égetés, és ezek olly gorombák voltának, hogy 
„ hofzfzökban tizen-három könyököt, fzélekben tí- 
„ ze t, vaftagságokban öt könyökni mértéket foglal- 
,, nának... a1 Toronynak magafsága tíz ezer ölnire 
„ nevelkedett negyven efztendó alatt. „

Azomban a1 ki az írásnak ama fzavait ol- 
vaífa: Építsünk Tornyot, mellynek teteje az eget 
verje: azt addig nyújthatya a1 papirofon , a1 med
dig akarja.

Sz. Jeronimus Ifaiás Prófétának tizen-negye- 
dik réfzét magyarázván négy ezer lépésnyire , az 
az, egy egéfz Német mért-fóldnire emeli magafsá-

gát;
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gát ; formáját pedig úgy téfzi elönkbe, mint az 
én Táblámon le vagyon rajzolva. Véle tart Ádó, 
éslfidorus a’ Krónikában. Formáját ugyan máit 
eddig nem láttam; de minthogy a1 Sz. Atya már
vány kóból faragott templomokat, arany ofzlo- 
pokat, arannyal, ’s darága kövekkel tündöklő utzá- 
kat emleget; úgy tetfzik nem Nemród Király Tor
nyáról fzoll a’ levele , hanem amarról, mellyet 
Belus tiszteletére Semirámis Királyné idd jártával 
fel-állított; vagy fel-tzifrázott. Bátor Semiramis 
arra a’ fundamentomra építette-is az Ő Tornyát, 
mellyet Nemród Király Babilon Tornyának kéfzí- 
tett-vala , amannak magafságát még-fe tudhatjuk, 
mert ki tudja mekkora volt, mikor a’ nyelvek öíz- 
ve-kezdettek keveredni? erről én nékem utób’ fog
lenni befzédem.

Végtére a’ mi Sz. Jeronimus vileked£sét illeti, 
maga fém hifzi-el a’ mit felőle írva hagyott : ho
lott máfok Szavait elő hozván tart a’ végezéftól.
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N Y Ó L T Z A D I K  R É S Z .
A ’ Tornyot épitó népnek-el

ofzlásáról.

LAtta Noé Pátriárka unokáinak nyughatatlan- 
ságát: holott a* víz-özön után még háromfzáz 

ötven efztendeig életben volt, a’ mint mondám: mi
vel hogy mindeneitől fogva kilentz fzáz ötven efz- 
tendős volt, midőn ki-múlt e’ világból, ’s akkor már 
Ábrahám Pátriárka az ő életének ötven kilentze- 
dig efztendejeben forgott volt. *

Látta az öreg Próféta mind a’ két világot, 
mind azt tudni-illik, melly az özön-víz előtt iften- 
telenségre vetemedvén az Úrtól ki-irtatott, mind 
amazt, melly az árvíz után következett, és aman
nál még talán fertelmeűebb-é vált Noé haláláig: 
minthogy már a’ világnak nagyob’ réfze hozzá fo
gott akkor a’ bálványozáshoz. Jelen volt, midőn 
fiai fel-ofztották magok-között a’ világot. Az 
így efett: Aíiát a’ Sem maradéki foglalták-el, Afri
kát Kám bírta , Európában Jáfet uralkodott. Já- 
fetrol Ovidius - is emlékezik , annak fiát Prome- 
thcuft az emberi nemzetség Attyának, és nemző

jének
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jének jelentvén lenni : Noé többi fiairól a-* Deák* 
és Görög Poéták nem fzóllanak, mert tsak az Eu- 
rópabéli emberek Attyáról gondolkodtak.

Kám nemzetségéből eredeti Nemród , ki az 
Affiriai birodalomnak alkotója vala : de mind
azonáltal Kámnak,ésKám nemzetségének birodal
ma Afrikában terjedett-el leg-mefzfzebre, maga 
Kám az ó Királyi izékét Egyiptomban állította-fel, 
és ebben a’ tartományban halála után Ifteni fzol- 
gálattal-is kezdett tifzteltetni. D e erről bőveb’ 
befzédem léfzen ötödik könyvemben. Dávid ’’Zol
tánban Egyiptus fokfzor neveztetik Kám földé
nek. *

Plutárkus-is abban a’ könyvben , mellyet 
Ifís, és Osíris felól írt, bizonyságom: hogy Egyip
tom földe néha napján Kémia tartományának-is 
neveztetett , azon fellyul tudja minden ember , 
hogy Mizraim nevén az Egyiptziufok értetnek_j: 
Mizraim pedig, az a z , a’ mint a1 ’Zidók írják, 
Mitzráim, Kám édes fia vala. Kairus Egyiptom
nak fó várofa az Arábia-béliektől m oll-is Mezer- 
nek neveztetik: az Egyiptomi Kalendáriomnak pe
dig első hóid napja ismét tsak Mezornak hivat- 
tatik-j.

ti 5 Már
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Már azt kívánná talán tőlem itten valaki,hogy 
meg-mutatnátn: Noé három fiai közzűl mellyik- 
től vette a1 Magyar az ő eredetét ? Nagy kérdés 
meg-vallom: mert még moft-is fokán törik abban 
fejeket, hogy meg-értenék , melly főidről fzakad- 
tak ide bizonyofon a’ mi eleink , és Atyáink ! én 
ha belé akarnám a’ vetekedésben keverni magamati 
a1 befzédnek ma fém lenne vége.

Elég a z , hogy az Hunnufok Szittyái vérből 
eredtek > és a1 ki ezt tagadja, foha vélekedésének 
bizonyos okát nem fogja adni, meg-nem győz
nek , nem kell tőlek tartani. *

Más az , hogy az Hunnufokat a1 Magyarok
nak teftvér Attyafiainak tartom lenni, a-* ki pedig 
vélekedéíéranek okát kivánnya tudni, olvaífa Oláh 
Miklóft, Deferitziuft , Béli Mátyáft , Svendtner, 
és Bonfinius Antál íráfit.

Ezeket így állítván, tsak az a1 moftani kér
désnek a’ bekkeneje: a’Szittjai nép tudni-illik Noé 
Pátriárkának mellyik fiától vette eredetét ?
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Jáfet fia, úgymond az írás Teremtés köny
vének tizedik réfzében, máíödik , és harmadik ver
sében: Gomer,és Magog vala: Gomertói Togorma 
fzülettetett. Könnyű dolog volna a1 Magyarokat 
Magog fiainak mondani , holott a1 Magog, és a" 
Magyar neve felettéb’ hafonló , ’s emlékezem még 
arról a1 mit Kréta-béli Sz. András könyvében olva- 
ítam, ki a’ Sz. János látásában eralétett Gog , és 
Magog népét réfz fzerént az Hunniifokra magya
rázza , emlegeti Tibullus Poéta-is a1 Maginus ne
vű népeket Tánais vize mellet. Herodotusban 
pedig tsak az az egy kár , hogy a1 M ági, és Budi 
népeket Média tartományban helyhefzteti , ha 
tsak azt nem mondjuk, hogy Gomer, Magog, és 
Madai teltvér Atyafiak lévén réfz-fzerént Médiában, 
réfz fzerént pedig a1 Szittyái tartományban kezdé- 
nek felettéb fzaporodni, és hogy a1 Magog unokái 
idd jártával fzittycában Dentó Magyaroknak nevez
tettek , ’s ügy tetfzik Anonimusnak Béla Király 
titkos író Déákjának-is ez a’ tanítáfa. *

Mind-
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* Gcncf. 10. V. z .  J .
Fi'ii Japhct Gomer, & Magog, & Madai, & Javan, &  Tluibal, & 
Moföch, & Tiras.

Porro fiüi Gomer Afcener, & Riphath, & Thogorma.
Tibullus L. 4. ad MeíTalam.

Quaque Hebrus, Tanaisqne Getas rig a t, atque Magynos.
Herodotus Clio r  re l·. i. pag. 49.

KVí Sí 7os«Sí γ ε ν ίχ .  , ,
BwSioí , Maéyoi, Sunt autem Medorum iít-je gentes.. . Budii, Magi.

Anonymus Beiz R. Secret, c. 1.
Scythia ergo maxima terra eil, quae Dcmumoger appellatur.



Mindazonáltal Kaimét a’ Szittyaiakat To- 
gorma fiainak mondja len n i, mert Herodotus 
az 6 negyedik könyvében azt bizonyítya,hogy a1 
Szittyaiak valláfa fzeréntnémellyTargita nevű Atyá
tól eredtek eleinten : ez a1 név pedig haíonló To- 
gorma nevéhez. *

De akár mit mondjunk ; kevefet nyerünk, 
kevefet vefztűnk j holott a’ ki Togormát mondja 
a’ Szittyaiak, és a1 Magyarok Attyának lenni; ar
ra m utat, ki GomertÓi izúletett, azaz a’ Ma^o^- 
nak egy teftvér Báttyától í a1 ki pedig a"* Mago- 
got vitatja, el-nem felejtheti , hogy Magog Jifet 
fia volt, Gomernek ötse, és Madatnak teílvér Bát- 
tja : A zom ban^1 mint mondám,erre máfzfzor lé
gyen gondunk, ma mefzfze kellene mennünk a' 
Toronytól, ha effélébe keverednénk.

De ki nem marafzthatom íráfomból az Ame- 
rika-béli népnek eredetét: nem tsak azért, hogy 
ott-is izép régi épületek találtattak hajdan, hanem 
azért-is , mert a’ világ fel - ofztásáról vagyon a' 
befzéd. Láfsák máfok a1 többi népeknek eredetét, 
én tsak háromról akarék .fzólani : Egyiptomról 
haíznáért: hazámról hozzá való fzeretétemért«? : 
Amerikáról mulatság kedvéért.

Az
\  — —  . '............  -  - .............  I .1 , ■ — .     ·— <

' 1 6 ο  H a r m a d i k  K ö n y v .

* Cälmet Commeiitaii· pag. ιο ί.



Az itt a’ kérdés: hogyan, ’s melly idd tájban 
nép efedett-meg a’ világnak negyedik réfze , Ame
rika ? melly a’ világnak más réfzeitol az nagy ifzo- 
nyú tengerek által el-válafztatván , ’s mintegy el- 
ízakafztatván,tsak nem úgy tetfzik, mint ha nem 
Adám fiaitól vette volna népe eredetét ? vagy 
mintha az a’ fdld menekedett volna meg-egyedűl a’ 
világ fzerentsétlenségétdl. Efzébe juthat ez a’ gon
dolat minden betsűletes embernek ; de abban tsak 
az hitetleneknek lehet meg ütközni, ’s meg-álla- 
podni.

Régtől fogva lakja az emberi nemzet ezt a’ 
földet, az igaz; mert mikor Amerikus Vefputzius 
reá ta lá lt, már tellyen teli volt néppel. A’ ki 
ennek a’ népnek fzokáfit , meg-térését , régi ren
detlen életét meg-akarja érteni ; olvaífa J E S U S  
Tárfasága Iftoriáit , Stekláint, Muratoriuft : né
kem abban mulatni moll nem hivatalom.

Régenten egyik tartománya , melly Perunak 
hivattatik , és arannyal talán az egéfz világ bá
nyáit felíyiil-múllya, meg vala rakva méltóságos 
épületekkel : Tanner azokról azt meri mondani, 
hogy a’ Bomai kevély épületek azoknak árnyéki fe 
lehetnének. Hujána Kapák a’ Perú-béliek Királlyá 
egy arany lántzot tfináltatott, mellynek hofzfza 
ma,d tsak nem ezer arafzni volt : annak gyűrűi

X pedig
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pedig oily vaftagok voltak , mind az emberi kar
nak vaítagsága izokott lénni : két fzáz ember azt 
a’ lántzot helyéből ki-nem mozdíthatta. A ’ nap 
tifzteletére , minthogy a1 bálványnak ott-is helye 
került, az emlétett Király egy roppant Templo
mot építetett , annak belől allya , teteje , min
den fzerfzáma, és efzköze,a’ leg-érdemeífeb’ edé- 
nyektől-fogva egéfz a1 kapákig merő aranyból ál
lott. Kertében meg-nem elégedett azzal, a1 mit a1 
terméfzetnevel; rendre állíttatott aranyból, és ezüíl- 
ból veretett magas fákat, rendre ültettetett arany 
virágokat, rendre rakatott ugyan azon drága bá- 
nyáfznából álló vad állatokat, ’s madarakat. Jól
lehet a’ Király ebédlő fzobáiban három ezer ember 
könnyen el-férhetett, nem látott mindazáltal az 
Ember az udvarban aranyból és edény ezűítböl kéfzí- 
tett edényeknél egyebeket: minden bé-vala borítva 
ezüftel,és aranyai. Kuskótól fogva Kvítóig két Orízág 
útja vezeti vala az utazókat: hufzon ötlábni vala 
fzélefségek , ötven Frantzia mért fóldni hofzfza- 
ságok. Ennek az útnak kedvéért ki-mondhatatlan 
nagy munkával el-hányattattak a’ nagyifzonyú kó- 
fziklák, és hegyek , meg-tőltettek a’ mély völgyek. 
Nem fzóllok ennek az Orízágnak ama Templomá
ról , melly hetven nyóltz más épületekből állván 
mind annyi költött Ifteneknek vala felszen tel
ve ; egy más alkotmánnyal hires a’ többi között

ez
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ez a’ tartomány : melly noha egyetlen egy kö
böl állott , még-is Báftjája magafságán két fzáz-j 
ötven öreg lépésnél többet mérhetett vala az em
ber. *

Ha merem mondani, tsak a’ roppant épűíe- 
tekból-is ki tetfzik a’ Babilon Tornyától fzakadt 
nemzet. Meg-tólték épületekkel Egyiptomot Káin
nak fiai,’s unokái,Szemiramisfém hadta abba Nem- 
ród gondolatit: majd meg-láttyuk hogyan tzifráz- 
ta-fel Babilon nagy várofsát: mennél közeleb’ ér
ték a1 népek Babilon Tornya épülésének efztende- 
jét , tsak nem annál méítóságosb epűletekre fzag- 
gattak: fzerentse ha ebből a1 jelből éfzre nem le
het venni az Amérikai-nép eredetének idejét: hi
hető máfoktól tanulták azt a1 pompát: nem tanul
hatták máfutt bővebben , mint Bábilonban , ’s 
Egyiptomban. Azomban

Sokan fok-féle képen fejtegetik az Ámérika- 
béli főidnek elsó-meg-fzállását: Akofzta első köny
vének tizen-cgyedik réfzében a·*· többi között egy 
írót követvén , ki a’ tsudálatos dolgokról könyve
ket írtt vala, elő bclzélli: mikép, hogyan talál
tak régenten a’ Kártágó - béliek egy esméretlen_a

X  z  ízi-
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fzigetre , ’s abban ifzonyú nagy tartományra , 
hogy tudni-illik a’ fzelektól el - vitettetvén hajó- 
jokkal együt a’ nagy Tengeren , ’s Otzeánufon 
némelly idegen Orfzágra vettettek végtére, melly- 
ben az embereken kívül mindent fel-találtak : er
dőket, vizeket , kulömb-külömb-féle gyümóltsö- 
ket : tsak az , hogy Kártágó várafsától igeno 
mefzfzé efett. Szabadtságot kért a’ nép a’ va
rasnak Fejedelmitől hírét halván a’ fzigetnek , 
hogy a’ kinek kedve volna , oda a’ lakás ked
véért által - költözhetne, de gátot vetett elejekbe 
a’ tanáts, és fejek vefztéfe alatt meg - parantso- 
lá , fenki oda ne merne költözni; féltek tudni-illik 
az új hatalomtól , ’s a’ kik hírek nélkül azomban 
által mentek , ki hajtattak kéntelen-is.

Ebből kevefet tanólánk , mert ha ki hajtat
tak: Amérika népe tőlek nem fzármazott, ha tsak 
alattomban máfok magokat oda nem vették , ’s a’ 
mi több : fok más öreg fzigetre találhattak az el- 
bódúltt Kártágó-béliek, ha Amérikába nem tsap- 
tak is , Végtére ki tudja ez a’ befzéd kinek költe
ménye.

Plátóról fokát tartok; ez a’ bolts ember 
egy fzigetről emlékezik az óTiméus nevű könyvé
ben , és az a’ fziget, úgymond, egéíz Líbiánál, 
(a z  az Afrikánál 3 és egélz Áfiánál nagyob’ vala :

jár-
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jártak, ’s keltek oda a1 kereskedők, a’ mint a’ íza- 
vaiból éfzre vefzfzük. *

De ez a’ tudomány-is keveset haíznái, mert 
értjük ugyan Platóból, hogy már régi Nép az A- 
mérika-béli nemzetség ; ’s egyfzerre ugyan ez is 
elég i de a’ mi kérdésünkre ez még nem elegendő. 
Salamonnak Oürját fém állítom ugyan Amérikának 
lenni, mert héába befzéllenék; a’ minek egyfzer fok 
bolts ember ellen mond , bizonyos okokkal jöjje
nek bár eló más egynéhány fzáz bóltsek; bizonyosa 
még femtéfziklollyana’ moftani Világ:de nem azért 
távoztatom-el Oíirt Ámérikától, mintha Ámérikát 
akkor még az emberi nemzet meg nem fzállotta- 
vólna.

Sótus a’ tsudilatos állatokról írtt hetedik köny
vében úgy tartja , hogy a’ kik Ámérikát elófzer 
meg-fzállották, arra a’ földre nem mefterséggel ju
tottak ; hanem akarattjok ellen a’ fzélvéfztól vet- 
tettek-ki a’ partjára. * *
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’S azt az okát adja mondásának, hogy a' 
régiek anyira nem tudtak az hajózáshoz, hogy olly 
mefzfze útra indulni mertek-vólna. Ennek majd 
meg felelek.

Furnier György a’ világ helyeiről írtt könyvecs
kéjében ízebben beízéll a’ dologról : Nova-Zémla, 
úgymond, Amerikának a’ réfze; ennek a1 tarto
mánynak a’ lakoű pedig a’ bé fagyott tengeren ál
tal, és Vajgáft fzigetén minden efztendóben gyakor
ta ki járnak Mufzka Orfzágban , hogy ott vá
sárkor a1 Számojedaiaktól, és a’ Tatároktól egyet 
máft veheűenek, ’s vifzontag nékik, a’ mivel bővel
kednek, fzolgállyanak. Ez bizonyos, úgymond , 
fok érdemes emberek befzéde fzerént: bizonyos te
hát az-is hogy Európából Nova-Zémlába, 's innét 
Amérikának továb’ való tartományiba-is bé mehet
tek laílan laífan az emberek. *

A ’ farkafok , párdutzok, tígrifek kétség kí
vül jó útat találnak a1 jégen-is ; kiváltképen ha 
meg éheznek, fenkitól fém kérdik , merre légyen 
az Orfzág útja: a’ gyenge állatokról nagy ob1 kér
dés lehet: de majd ezeknck-is egyenes útat adúnk.

Én e1 dolog felól e képen vélekedem; A 1 va
dak, és az erős terméfzetú állatok az éjczaki ten

ger
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ger jegén által költözhettek, a"* madarak, meliyek 
fzárnyokkal jobban bírnak , és a*1 repülésben ha
mar el-nem fáradnak, úgymint a1 gólyák, a1 dar- 
vak,vagy itt,vagy máfutt által repülhettek. A z 
emberek fel-ofztván magok között a1 világot, és 
egynéhány efztendeig tsak válogatván a1 fok fzép 
Orfzágban, mind addig bújdoídak , mig a1 fzár az 
főidet, és a1 fzigeteket bé-nem lepték. Sokáig 
meg*vólt bennek a1 régi termélzet, vagy földeket, 
vagy Urokat meg-únvári,más más tartományra, 7s 
fzigetekre e l-e l indúlának. Hajótt faragni tud
tak, az való: tudták hafznát-is venni, azt fe ta
gadhatjuk : mert bolondság volna el-tulajdonétani 
tólek ezt a1 fzép tudományt , holott az írás Te
remtés könyvének tizedik réfzében negyedik, és ötö
dik versében azt mondja hogy Jáván fiai , az az 
Jáfet unokái nem tsak a’ fzáraz főidre, hanem 
kivált-képen a’ fzigetekre mentek lakni. *

Avagy talán az tetfzenék valakinek, ha azt 
mondanók , hogy valamennyen mind iifztak,kik  
elófzer a1 fzigetekre kóltöztenek. Hallyuk a1 régi 
népek tábora hányfzor futotta végig a1 tengert , 
hogy vagy Egyiptuífal, vagy Kar tágó várafsával ,

vagy
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vagy Görög Orfzággal meg.ütköznék. Homerus 
Trója felé az égéfz armadát hajón vifzi, a1 Féniífai 
nép hajón kereskedett : hajón mennek az arany 
gyapjúért a1 Jáfzon vitézei. Teli a1 tengerek az 
hajóval, 's még-is az a' kérdés, tudtak-é hajóz
ni ? azt kellene kérdezni jámborok,mikor vefzett- 
ki a' világból annak tudománnyá, nem mikor kez
dődött? talán azt akarod vélünk el-hitetni fzegény 
miénk! hogy mennél továb' nézünk Adám Atyánk 
ideje felé, annál kevefebbet tudtak mindenhez az 
emberek ? héába áldotta meg-elsó Atyáinkat Adá- 
m ot, és Noé Pátriárkát-is a' terméfzet tudományá
val, ha még azt fe tudták, a'm i mindennapra-? 
olly fzükséges: héába éltek a' világon fiai , uno
k ái, haA ttyoktól, 's oily bólts fzülejektól azt fe 
tanúlták-meg, hogyan kellyen egyik fzigetból a' 
máfikba, egyik tengerről a' máűkra költözni, 's ál
tal menni : olly héába valók vóltak-é , hogy épí
teni tudtak, 's hajózni nem tudtak? nem egy két 
emberről vagyon a' befzéd , hanem ezerni ezerek 
táboráról, 's afféle fzeméllyekról, kikben a' ter
méfzet még sörény eb' , az elme éleífeb' , az élet 
tartcífab', a'bátorság, és eró nagyob' vala. Nem 
mondom, hogy valamit mi tudunk, és faragunk, 
ók is aprónként azt mind tudták , de vajmi ízép 
dolog, fzép emberség lett volna a' Németbe, ha 
mikor a' nyomtatéit fel-találta , el-hitette-volna

magá-
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magával: hogy arról a1 világ máfutt még nem-is 
álmodott: de úgy-é bár nem volt magnes-kőbul 
kéízített mutatójok ? áe volt bátorságok,, tudják 
moít-is az hajózok , hogy míg índiáig eveznek, fok 
héjjok fog-lenni, még is meg-indúlnak , ki tudja , 
talán volt ollyas tudománnyok-is , mellyel az idő 
változását, a1 ízelek , és tengerek jövendő hábor
gását ieg-aíáb’ feles bizonysággal által látták már 
dóré? hihető ugyan , hogy Amerikát nem kére
tték, a’ kik elófzer meg-fzállották : hihető, tsak 
úgy akadtak reá mint néha napján Senár tartomá
nyára : az a z , bujdosván a1 tengeren, ’s válogat
ván a’ fzép fzigetekben, minek-utánna egyfzer vé
letlenül fel-találták : meg-fzerették, el-foglalták, 
’s lattan-lattan az hajón bé-hordott ízeled majorság
nak nyájával meg-töltötték: Úgy mentek-bé Ámé- 
rikába az oktalan állatok, mind más egyeb’ fzige- 
tekre. Ne hidjük, hogy olly gondatlanok voltak 
az régi emberek: ízerették azok-is a’ jó íz ű t: vol
tak akkor-is betsűlet, és nyereség ízeretó emberek: 
egy ízóval tudtak efzekkel ók-is élni. Tsak az 
hogy lattan - lattan el-vadultak az ittak, a’ mit az 
öregektől láttak, el-mulatták, minek-utánna min
dennel meg-teltek , ’s az atyafiságról el-felejtkez
tek , ki-fogyott közűlök az emberség. A’ kik 
hozzájok közel laktak, hafonló tudatlanságra,’s 
barom életre vetemedtek ; és igy fenkire fzámot

Y nera



nein tartottak: máíok egymás között hadakoztak, 
és a"* birodalmat gyarapítani tsak a’ kertek alól 
kezdek j a’ kik pedig fokát bírtak; a1 fzárazon-is, 
közeleb’-is találtak ellenséget , és fzolgálatra kí
vánt népet: a1 kereskedők a-* hová egyfzer fzok- 
tak, oda jártak , vagy talán hírét halván , ’s hal
ván gazdagságát-is az Ámérika-béli népnek , féltek 
a’ Királyok hatalmától, a’ népnek kegyetlenségé
től , a1 tengeren tekergő latroknak lefelkedésétól.

K I L E N T Z E D I K  R É S Z .  

A’ Babilon Tornya mellett
eredeti nyelvekről.

A ’ régiek abban a1 vélekedésben voltak , hogy 
a’ Babilon Tornya mellett hetven, vagy het

ven két nyelv kerekedett-eló : minthogy a1 mint az 
írás em líti: a1 nemzetek Fejedelmi hetvenen Vali
nak , ’s a’ mint a’ Görögök fordítják , hetven 
ketten : de az a’ hetven két Fejedelem a’ nyelvek 
változáfakor úgy tetfzik még a’ világon nem vala , 
és a’ büntetésben réfzes nem volt. Moll a’ közön
séges tanítás az , hogy ott az egéfz változás hét 
nyelvből állott: A.’ ’Z idó, Görög, Deák, Német, 
Tatár, Kína, és Illiria-béli nyelvből tudni-illik:

Az
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Az ’Zidó nyelvbél a1 Káldéa, Siria, Kánánéa_j5 
Arábia, Perfia, Szeretsen , Fénitzia, és Örmény 
Orfzági fzólás kerekedett. A 1 Görög nyelv négy 
féle fzó ejtésre ofztatott. A ’ Deákból a1 Volsku- 
fok , Számnitefek , Hetruria - béliek , Olaizok , 
Spanyolok , és a’ Frantziák új nyelvet faragtak. 
A 1 Németből fok fzomfzéd nyelv fzármazott : A ’ 
Lengyel, Tseh , Horváth, ’s R á tz , és Mufzka- 
Orfzági nyelv mind egy húron pendűl. A ’ Tatá
rok nyelvével a’ Török nyelve határos. De bez
zeg az Amérika-béli külömb-külömb-féle fok nyelv, 
és a’ mi fzólláfunk honnét állott elő ? Meg-vallom 
fullyos állapot amazokról valamit kerekeífen ki 
mondani, mert kevés ember túd Európában vala
mit hozzájok: a1 mienkről utób’ fzóllok.

Az igaz, hogy tsak nem minden népnek nyel
vére fzáradott valami kevés a’ ’Zidó fzókból : ’s 
ezt Iften ó Sz. felsége , úgy tetízik , azért rende- 
lé , hogy eredetűnkről meg-emlékeznénk : hogy 
tudni-illik Babilon Tornya, mellyről fzakadtúnk 
mindnyájon , a’ hol néha napján egyedül azon a’ 
nyelven fzolott az emberi nemzet. Guikárd lit
ván egy jó nagy könyvet nyomtattatott ki Paris 
várofsában ezer hat fzáz hatodik efztendőben, 
mellyben fzépen ki mutatja melly nagy hafonla- 
tofsága légyen az Európa-béli nyelveknek a’ ’Zidó

Y z  nyelv-
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nyelvhez. Sok fzámtalan Görög, Deák, Német, 
’s Frantzia fzót merd ’Zidó rámára fefzít. * *

Rikárd Simon módot-is mutat benne, mikép 
hogyan efett idd jártával az a1 nagy változás : egy 
két betovel meg-toldotta egyik nép a’ maiiknak 
Szózatját, és új Szava kerekedett. Példának oká
ért , úgymond: a’ tüzet az első emberek llrnak hit
ták ; eleihez némellyek Álefet ragafztottak, és 
innét fzármozott Aor , avagy Or , melly fzó a’ 
’Zidóknál a1 fényefségnek, avagy a1 világoíságnak 
a1 neve: idd jártával máfok Álef helyett Nun betot 
állítottak elejére , ’s így az Úrból Núr Szárma
zo tt , melly Szózat a’ Káldeufoknál ismét tüzet je
lent : Núrból a’ ’Zidóknál, N ér, az az lámpás
nak a’ neve Származott: a’ Görögög n helyett p 
betdt tettek, és így Pur, tudni-illik a’ tűznek a* 
neve nálok-is éld állott. És így továbbá. Teli 
vagyon könyvének ötödik réfze az iilyen példák
kal. **

De Huetius más vélekedésben vagyon , és 
azt tartja: hogy még a’ ’Zidó nyelv-is a’ Babiló
niai vefzély között eredett, ’s hogy az előtt más 
egy nyelvel élt az emberi nem zet; arra pedig,

úgy-

* Guichard Γ harmonic ctymologique des langues a Paris 1606.

* * Simon Richard. Hifl. Critic, pag. 8x. 8a. 8J.



úgymond, vakmerőség nélkül nem lehet mutatni 
bizonyosan. *

Ábrahám nyelvét nem ’Zidónak , hanem.* 
Káldéa-béli nyelvnek állítja lenni: melly máfok vé- 
lekedéfe ízerént a1 ’Zidóból vette eredetét : neveti 
azokat , kik a1 ’Zidó nyelvet húzzák, vonnyák, 
hogy abból valami Német, vagy Deák, vagy Gö
rög fzózatot ki nyomhaffanak. Ha kérdezősköd
tél volna , úgymond Goropius , Bekánúftóí, min
den fzónak eredetét a’ Barabantzia - béliek , és 
Tzimbrufok fzóllásában meg-mutatta volna : ha 
pedig erről Bokártuftól kértél volna tanátsot, merd 
5Zidó ízókat vetett volna elődbe.

D e ugyan tsak nem tagadhattja Huetzíus , 
hogy egy két ’Zidó ízó tsak ugyan reá ragadt.* 
mind a1 Görögre, mind a1 Deákra. Naam , N e
b el, N u t, Peger, m erő’Zidó fzavak , ’s még-is 
valamennyit mind fel-talállyak az igaz ízülete«: 
Romaiak könyveiben, ezeknél fém jelentenek egye
bet , mint a’ ’Zidóságnál. * *

Y 3 Azom-
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Ovid. Difce etiam duplici genialia naviia palma 
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Azomban nékem nem kötelefségem máfok 
nyelvével vefzódni: láfsúnk a1 magunkéhoz. Azt 
vitattják némellyek , hogy a’ Magyar nyelv az 
Arábia-béli fzólláífal felette határos: En Furnier 
Györgyei a’ mi nyelvünket örömefteb"1 keresném 
Ingrában Mufzka-Orfzág tartományában : holott 
onnét jöttek k i, úgymond, a1 Magyarok, és ott a’ 
Magyar nyelvnek még moft-is keíete vagyon. *

Olvaftam egy tanúit embernek keze íráfit, 
mellyekben fel-találtam , hogy a1 Magyarok jó fok 
fzókot ugy ejtenek, mint a1 Finnia - béliek : egytől 
fogva tízig tsak nem egy-féle képen vetnek fzámat. 
BeíTarábiában magyarúl befzéllenek ugyan az em
berek ; de azok" tőlünk fzármoztak azokra az 
helyekre. Nékem úgy tetfzik , a1 Tatárok kö
zött leg- hamaréb1 fel-találhatnék annak, kút-? 
fejét , ha arra valakinek gondja volna. Vaj-ki 
hafznos volna ez a’ fzép tudomány.

A 1 mi nyelvünkben az rendes a1 többi kö
zött , hogy olly fok idegen fzó keveredett - belé. 
Eló-hozom a' mit e’ felől magam éfzre vettem : 
Á lom , Dob , ’Zák, Paita, Kints, Kapots, Deák,

Ko-
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Kosár, G ég, Rágalmazás, Szombat, Kardom, 
Mazzag pieró ’Zidó fzavak. *

Kelís , Paripa , Édes > Péntek , Pünkösd, 
Kakas , Felhó, Sípolok, Szűr, tifzta Görög fzóza- 
tok; tsak az , hogy a’ kelíft a1 Görögök a’ ’Zi- 
dóktól vették. * *

El-nem győzném pedig fzámlálni, a’ Deák
ból bé-vett fok fzók at: mellyeket mindazonáltal,

ha
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* Q i S n  1’· c· Kháloin : Somnus Gen. 41. v. 22. 
q j* l= T o f: Tympanum. Pf.81. J. 
p ( 7 ~ S á k ,  ~  Saccus Gen. 42.

Sokfror egyféle betóvcl faggatja mind a’ magyar mind a’ 'Zidó az ö 
fzavait külömb-külömb-féle fzeméllyekct vagy helyeket jelentvén.

IptCZ Gch. cir. !oc. — Sáko , =  ’Záka v.g. Péter ’Záka.
Bátof mi Tofba. az. az Dobba: mondjuk, ba amazoknál 

előre, nálunk hátra tétetik.
5 f Gi n z . c  — Kintse. Thefaurus Efilter, j . 9.

Bajtha Chald. = : Domus, Horreum, Pajta,▼ : “
h n  R agái Detraxit, obtrectavit, rágalmazott, Pfalm. t>. juxta 

nos 14. v. j.
ηπ Khék. Palatum Job. 6 . 12. G é g .  

p -ι Deáh fciemia. rád. Scivit.
J'lDp Kaputs=PauI. Kapots. Occlufus: qui occluditur.
1Π Hu. Ipfc. Ó. ti.
I—n-t-ip Kardom. Securis. 1. S am .rr r. Reg. í j .  20. 
iw p  Kasát·. ΓΠ’Τρ Meziákh. Madzag.

* * Κηλ/V. Ulcus. ««fiTTof ex .'ttoí. Equus. Sonipes, íj£uf hédis : fua- 
vis, dulcis. édes. -x lv li pente — öt péntek ötödik nap hetfouíl, az az 
hétnek az fejétől, avagy eleiétől olvasván a’ napokat, ττμ%χο-ή Pcntecofte 
quinquagefima. ötvenedik nap husvétól. ηφώζα fiítulo. ι^ψίλη nubes.



ha ki arra nem vigyázna; tifzta magyar fzavaknak 
állíthatná lenni. Avit,Fiú , Mife, Iskola , Szent, 
’s több e’ féle, mert azokról nem -is fzólok, 
mellyekbdl fzemlátomáft ki tetfzik , hogy vagy 
tifzta Deák, vagy Deákra fordított Görög fzavak, 
úgymint Püfpök , Pap , Evangélium, Templom , 
T orony, Predikátzio , Préda, Lator, Szék, Ol
tár, Sekreítje.

A’ Piatzot, vagy a’ mint máfutt mondják a’ 
Piartzot, tsak olafz nyelven tudjuk mi-is nevezni: 
a’ guzalyt nem de nem rokkának-is mondjuk ? ’s e’ 
pedig tifzta olafz fzózat. Az Horvátok meg-ne- 
heztelhetnének ellenünk , ha a’ tsodát , sátort, 
tsötörtöket, afztalt, párát, ’s töb’ e’ félét , Tot, 
vagy Horváth fzónak nem mondanók ; mert, hal
lom , ezeken ók fém értenek nálunknál egyebet, 
mindazonáltal talán többet kérnek tőlünk, hogy 
fém mint tartózunk: az a’ mi mind a’ Tótnál, 
mind az Tsehnél , és Horvátnal egyenlő-képen 
mondatik; ha tsak az a’ neve nálúnk-is: meg-kell 
vallanunk, tanóltúnk tólek valamit; de ha ollyas 
fzóra akadunk,mellynek tsak mi nálunk, és a’ Tót
nál , vagy egyedül az Horvátnál, és mi nálunk 
légyen kelete; fzerentse , ha mi tőlünk nem ta- 
nólták. V aló: hogy meg-nem engedem Timon- 
nak, hogy azok a’ fzavak , mellveket az új Ma

gyar
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gyár Orfzág képéröl írt könyvének kilentzedik ré
szében elő fzámlál, mind Tót, vagy Horvát nyelv
ből vették eredeteket : mert ámbár a1 Palatinuft 
Nádvurnak nevezhetné-is , jóllehet Nádor Iípány 
Uramnak nevét a1 Magyar fzavak gyökeréből - is 
ki vehette volna , ha vagy Nádos Úrnak, vagy 
Nagy Úrnak mondotta volna lenni : mindazon
által itt máfok vefzfzenek- öfzve ; de Királynak 
nevét nem a1 Tótoktól, vagy az Horvátoktól, ha
nem a1 Görögöktől vettük , akár mit befzéllyen-j 
Timon. *

Azért pedig fenkí el-ne fzégyenlye ám ma
gát , hogy olly fok idegen fzavak keveredtek nyel
vünk közzé, tsak arra vigyázzon, hogy mikor 
nem kell , ’s el-lehet nála nélkül tököt túrós 
étekkel öfzve ne keverjen. Ha némellykor máfok 
fzava nélkül nem beízélhetűnk, derék állapot! tár
sunk ebben a1 Deák, a Frantzia, és az egéfz Eu~ 
ropa-béli nemzetség. Az Iftent, az Angyalt, az 
Ördögöt, a1 mentét, kalapot, íinórt, házat, ké
pet, fok fzámtalan efzközökkel együtt, moft-is úgy 
nevez a’ Deákság , mint régenten a’ Görög Or- 
fzágtúl tanúlta vala. A ’ Német a-’ tornyot, ól-

Z tárt

* Timon Imnp;. nov. Hung. pag. 44.
Koifxvor . 8· Princeps , Dominus , hinc »οΐζ'χηΰι dominói·; 

impero.



tárt, fzéket, eveit tsak Deák fzóval tudja ki mon
dani : a1 vajnak nevét a1 görögöktől vették: miért 
nem volna tehát nékűnk fzabad HoméruíTal a1 tá 
rót , tárónak mondani ? A z Olafz, Spanyol, és 
Frantzia nyelv hová lenne, ha ki ráznók közzűíe 
a1 Deák fzózatot. A1 Tudományoknak a’ nevek 
a’ Grammatikától fogva egéfz a1 Teológiáig mind 
Görög; még-is az egéfz Europa ágy bánik vélek, 
mintha mind othon valók volnának.

T I Z E D I K  R É S Z .

A’ Babilon Tornyának moítani
állapot jár ól.

NEhéz a’ régiek íráfíban ennek a’ Toronynak 
nyomdokára találni : holott ki Nemród, ki 

Semiramis Tornyáról befzéll.

Sz. Epifánius az eretnekek ellen írt elsó köny
vében azt emléti, hogy végtére Babilon Tornyát 
a’ Szelek fel-forgatták. *

Hafon-
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Hafonló-képen befzéll Tzedrenus-is, ki ezen 
fellyúl azt meri mondani: hogy Nemród a’ le-dűlt 
Toronynak falaival agyon nyomattatott , má- 
fok a’ fold indulásnak tulajdonítják a1 Torony le
omlását , némellyek pedig abban a’ vélekedés' 
ben vannak , hogy a1 meny-kövektől rontatott- 
meg.

Strábó az d tizen - hatodik könyvében , és 
Arriánus Nagy Sándor hadakozáfairól írt hetedik 
könyvében azt bizonyítják, hogy Kserkfes Persák 
Királlyá ment volna végére e’ Toronynak, holott 
a1 Görögökkel tartott ütközetből fzerentsétlenűl 
vifzfza térvén bofzfzűságát Babilon Tornyán töl
tötte k i, ’s aztat mérgéből öfzíze-rontotta. Kferk- 
fes Világ Teremtésének 3504  eiztendejében győzet- 
tetett - meg.

’Zidó Jofef pedig Apion ellen írt első köny
vében azt befzélli, hogy Nagy Sándor Babilóniá
ban mulatván az emlétett Toronynak helyét ka
tonáival meg-tifztogattatván fel-építéséhez újon
nan fogott; de minthogy a’ ’Zidók ellene mondot
tak , ’s azomban halálra vált a’ nagy Királynak 
élete, porában maradt a’ fzép régi jófzág.

Herodotus pedig , ki az ő könyveit Kferk- 
fes halála-után írta, azt bizonyítja: hogy Bdus

Z z  Tem-

H a r m a d i k  K ö n y v . 179



Temploma, és Tornya még ó idejekor-is épen ál
lott. *

Itt ha azt nem mondjuk , hogy Belus Tor
nyán kívül volt Babilóniában még egy más romlott 
nagy Torony-is, mellyet Nemród Tornyának állít
hatni ; vagy Herodotus , vagy máfok meg - bot
lottak.

A z utazók könny vei fém-vezetnek bennün
ket bizonyoífab1 tudományra: holott meg-nem  
egyeznek egymás között. Ha igaz volna , a1 mit 
Guionius írva hagyot, még m oll-is talpán kellene 
állani Babilon Tornyának : holott a’ mint a1 Bag- 
dádi,az az, a1 Babilóniai Basának rabságából ki fza- 
badúlt két betsűletes ember néki befzélli vala , 
vagyon az emlétett tartományban egy ifzonyú 
épület, mellynek magafsága ötven egéfz ölni , a’ 
minémű téglákból építtetett, azokon mind egy 
egy ölni hofzfzaságot mérhetni. Az épület falain 
mégmoft-is Férjfiu, és Afzfzony fejek , kiilömb- 
külömb-féle állatok , halak, és madarak képei 
vannak ki metélve.

A ’ Valle Péter meg-járván Babilon tarto
mányát a’ Torony felól e’ képen befzéll: Eufrátes 
partjától nem mefzfze napkelet felé izem elejbe

vetó-

18 o H a r m a d i k  K ö n y v .

* Kerodut. pag. 82. Clio — 1.



vetődik egy nagy ifzonyú hegyhez hafonló kó ha
lom, és romladék , mellynek talpa az ó kerületi
ben fzáz ötven iepélt foglal magában : teteje gúlja 
formára hegyesnek látzik lenni: ’s úgy látzik, mint 
ha a’ nap súgári által Ízárított téglákból építtetett 
volna; de a" téglák közetskéi sárral, és abba ti- 
prott náddal vannak ófzve erefztve: tsak az épület 
allyán fzemlélhetni égett téglát, és arra tapafztott 
enyvet. A 1 Valle Péter ezt a1 rakáít Babilon Tor
nya hulladékinak ítéli lenni: mivel, úgymond, az 
ott lakó embereknél ez meg-rögzött vélekedés. De 
ez a’ vélekedés, minthogy nem közönséges, keve- 
fet ér : mert Babilon tornyának nyomdoka más 
helyeken-is mutattatik.

Sok helyet kér élik a1 régiek Babilon Tor
nyának nyomdokát ; mert abban a’ vélekedésben 
vannak, hogy mikor a1 nyelvek öfzve-keveredtek, 
akkor az Úr az ó bofzfzuságát az épűleten-is ki töl
tötte; de minthogy az írás azt egy fzóval fém je
lenti , hihető, hogy meg-elégedett Ilten ő Sz. Fel
sége egy-féle büntetéíTel. Azomban meg-rettenvén 
az építő Fejedelmek az Illeni haragnak véletlen fe
nyítésétől, ott hagyták a1 Tornyot, és a1 nyelvek 
ófzve-vefztéfe után el-fzéllyedtek. Békét hagyott 
a1 Toronynak Nemród Király-is; de a1 váróit ei
nem hagyta, mert birodalmának kezdete Babilon

Z 3 vo lt:
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volt : sc3t a' többinél kevefebbet gondolván az 
líten oftorával, hatalmas kezdett lenni a1 földen , 
és Babilonból terjedett ki leg-felettéb1 az Ő hatal
ma. Nem tudom , miért kellene tehát máfutt 
nyomozni első munkájára , ’s Babilon Tornyára,
holott a’ váróiba előttünk áll. Vélekedéfemnek az✓
az első oka: a1 régi írók Babilon várofsának első 
építőjéről befzélvén jobbára mind Belusra mutat- 
nak. *

Azt a1 Váróit tehát, mellyben azután a’ 
Káldéa béli Királyok az Ő Királyi fzékeket hely- 
heztették, elófzer Belus építette, Belus rakta fon- 
damentomát: Belus pedig, a’’ mint harmadik köny
vemben már meg-mondám, Nemród Királlyal egy 
ember vala , és a1 Sz. írásból fenki foha meg-nem 
fogja mutatni, hogy a’ mit ép ített, vagy a' fze- 
lektól, vagy a1 főid indúláítól főidre verettetett; 
Nemród katonás terméfzete-is el-hitetheti vélünk , 
hogy a1 mit építtetett, mindeneíiű {-fogva azt por
ban nem hagyta ; e felett fzeb1 helyet, fzeb1, és 
nagyob"1 váróit minek keresünk , ha mikor első 
munkájához kezdett, akkor akart ki tenni leg-in- 
káb’ magáért ?

Más

* Qn. Curtins L. c. 4. pag. 154. editione Veneta anni 1731, 
Eam condiderat, ut plerique tradidere, Belus, cujus regia oiteuditur.
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Más az , hogy mind Babilon váróiba , mind 

amaz, mellyet Nemród alkotott, egy-féíe efz- 
közból építtetett : méfzböl kevert sár helyett eny- 
vel vala meg-tapafztva mind a1 kettő , vágott kő
vek helyett téglából álla mind a1 kettő. Amazt 
az írás bizonyítja Teremtés könyvének tizen-egye- 
dik réfze harmadik versében : emezt Herodotus 
Klio nevű könyvének nyóltzvan kettődik levelén. *

Az is igaz , hogy nagy betsületben vólto  
mindenkor Belus az Aííiriai, és Káldéa - béli Ki
rályok előtt, holott halála után Illeni áldozatok
k a l, és Templomokkal-is tifzteltetett ; de kevés 
betsúletére lett volna ez a1 tifztelett , ha sl tőle 
elófzer épített váróit meg-nem betsüllették volna. 
És talán ugyan azért akarta Ninus az ó Királyi 
izékét nem Babilon , hanem Ninive várofsábano 
helyheztetni , hogy az egéfz tifzteletet Babilon 
várofsába meg-holtt Attyának engedné. Egy fzó- 
val Babilon váróiba helyén kellett épülni Babilon 
Tornyának, mert utobMs ott maradott - meg a' 
nyelvek változáfokor eredett neve, régi hire , ké- 
vánt méltósága, és nagysága.

-d"* Λ

TIZEN-

* Généit I I .  v. j  Herodot. C lio ~ L . i. pag, g2.
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A’ Babilon Tornya-felöl a’
Pogányok íráfíban talált bi

zonyságok.

SZent Tzyrillus, Áleksándriai Pátriárka, Sándor, 
és Abidénus íráfibói két bizonyságot hoz-eló- 

arra a1 végre , hogy Julianus Tsáfzárnak , ki mi
dőn az Anyafzentegyháztól el-á llott, hitünket-a 
oftromlani kezdé, meg-mutatná : hogy nem tsak 
a’ mi Tanítóink , nem tsak Mojfes könyvei , ha
nem a’ Pogányok Mefteri-is bizonyosnak tartották 
lenn i, a-1 mi Babilon Tornyáról nálunk írva va
gyon-*·

Sándornak fzavait fzórúl - ízóra elé ho
zom , a1 mint az emlétett Szent Atya írva had
ta. „ Azt befzélli £ úgymond Sándor} a1 Sibilla; 
„ hogy midén még az emberi nemzet egy nyelven 
,, ízóllana, akkor az emberek közzűl némellyek ar- 
„ ra vetették igyekezeteket, hogy egy felette ma- 
„ gas Tornyot építenének, ’s így utat kéfzítené- 
,, nek magoknak az ég felé. Az Úr Iften pedig 
„ fzeleket erefztvén a’ Toronyra, azt a1 földre te

rítette , ’s kinek kinek különös, és tulajdon nyel-
„ vet
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„ vet adott, 's ugyan-is Babilon várofsának innét 
„ hivattatik. ,, * *

Abidenus fzavai pedig c' képen vannak az 
emlétett Sz. A tyánál: „ Abidenus is azt mondja: 
„ hogy a’ mint hallyuk, itt valának az első Oriá- 
„ fok , kik erővel nagy termettel, és hatalommal 
„ bírtak, az Ifteneket meg-vetették, és azon az 
„ helyen, a1 hol moll Babilon vagyon egy olly 
„ magafságú Tornyot építettek , melly egéfz égig 
„ érne : azomban midón már annak teteje oda kö- 
„ zelgetne, a’ fzelek az épűletjeknek fel-fordítására 
,, neki erefztettek , 's azért Eripiának ( az az há- 
„ nyott, vagy dűlt halomnak) és Babilonnak ne- 
,, veztettek, mert minthogy az előtt egy féle nyel- 
„ vei éltek, azután ollyaft nyertek azlftenektől, 
„ melly fok féle képen öfzve vagyon keverve. „  **

A a Ha
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* S. Cyrill. L. i. In Julian, pag. $17. Indignabatur enim (DF.US) 
quod conftruxifíent Turrim. Et hoc quoque in propriis habent Hiíloriis 
(ludum nominati Scriptores. Nam Alexander quidem fic dicit, Sibylla 
a i t : Quum omnes eadem voce uterentur , quidam cx eis Turrim maxi- 
mam sdificare conati funt, ut in coelum afeenderent. DEUS autem 
illam ventis fubmiffis evertit, ÖC propriam unicuique linguam dedit, un. 
de & Babylon Civitas diéta eft.

* * S. Cyrill, loco cit. Abydenus quoque dicit: In hac ferunt primos 
Gigantes robore, & magnitudine proceros, DEOS contempfiife, fuiffe- 
que potentes , & Turrim ad Ccelum euntem sedificaffe, ubi nunc Baby
lon cft: iam autem prope coelum erat, & immifli funt venti ad difper- 
gendurn aedilicium illorum, unde & Eripia diéta funt, ac Babylon, co 
quod cum unam, ac eandem linguam haberent, a diis multipliciter tur
batam acceperunt.
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Ha ezeket a’ bizonyságokat hires, és érdemei 
emberek könyveiben nem találta volna Sz. Tziril- 
lus, elő nem merte volna hozni a' ízem füles Po- 
gányok előtt.

A’ Meséknek tulajdonságát meg - mutatom 
ötödik könyvemben: itt egyedül azt adom tudtára 
kinek kinek, hogy azok között az homály alatt fok 
valóságos történetek találkoznak. Ovidius Verfei 
között Babilon Tornyáról ezeket találom.

Hallyuk,az Oriáfok fene kévánsággal az áldott 
Jupiter Orfzágát meg-akarták fzállani: toldúlt 
Már az erős tábor: neki menekOlimpus hegyének, 
Hordják, és hágják a' fok nagy dombot; azomban 
Morganak egyízersmind, és meg-dorranak az égen 
A ’ Siető felhők: a' meny-kövek hullanak, hányák 
Szaggatják az hegyet déltzeg katonáival együtt.

VÉGE A* BABILON TORNYÁRÓL
ÍRT KÖNYVNEK.

Φ  Φ

RÉGI

* Ovid. Metamorph. r. §. VI.
Affe&affc ferunt regnum cceleftc Gigantes, 
Altaqiie congeflos ftruxiffe ad fídera montes, 
Tum Pater omnipotens mi(To perfregit olympum 
Fulmine, & excudit fubjeclum Pelion Offae.
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jába bé - teként.

Minthogy pedig erről eddig fenki he- 
lyeííebben nem írt Petávius Dénesnél ·, jó né
ven vegyék a' tanult emberek, ha Bellarmí- 
nus, Tirínus, és Kálmet Krónikáját abban 
hagyván, Skáligerét pedig meg-vetvén, egye
dül a’ mellé állok , ki erre a’ végre az egéfz 
Görög,és Romai birodalom könyveit fel-for- 
gatta, meg-fontolta, és az eíztendók forgá
sát olly rendbevette, mellyetmáraz Európa 
régtől - fogva kivánt.

Ha a’ Krónika között a’ Királyok tsele- 
kedetiről-is fel-jedzek valami kevefett, azt 
máfoknak kell jobbára köfzönni: mert más 
munkát űzvén Petávius, azt vagy hivatal lyá-

IzonyoŰabban értékezhetik mind 
a’ két városnak roppant épületei
ről, a' ki előre az Affiriai, és Ba
bilóniai Királyoknak Króniká-

Aa 3 nak
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nak nem tartotta lenni, vagy az idd nélkül 
fzükölkcdött. Azomban én a1 Krónikámat a1 
víz-özöntdl kezdem.

i 90

Világ Teremtésének ezer hat Izáz
ötven hatodik efztendejében, Kriílus Urunk
fzületéfe előtt két ezer három fzáz huízon nyóltz 

efztendóvel el-fogta a’ közönséges árvíz ízé
les e' világot.

V.T. 1S09.E.
K.Sz.2175.E. Babilon Tornya, és vároífaépít- 

tettetik , Belus,az az Nemród az 
Afliriai birodalomnak Királyi izékét 
Babilon várofsában fel-állítya.

V.T. 1 874.E .
K .Sz.211o.E. Kimúlt a1 világból Belus, mi

nek-utánna hatvan öt efztendeig 
uralkodott volna. Ninus, Belusnak 
fia el-hagyván Babilon várofsát, 
más vároft épít, mellyet Ninivé- 
nek nevez , és az Afliriai biroda
lomnak Királyi izékét ide Babilon
ból által vifzi. Ez az az Afliir, avagy 
Afliriufok első Királlyá, kiről Te

rem-



remtés könyvének tizedik réfze ti- 
zen-egyedik verfe befzéll.

A’Pogányok Iítoriája ennek ide
jénél fellyeb1 nem ér : innét kezdi 
tC  világ történeteiről való homá
lyos befzédét. Nints a1 bólts Gö
rög Orfzágnak ollyas könyve-*, 
melly N o é , Nemród , és Ninus- 
nál eléb’-való Királyokról emlékez
nék. Diodórus Sikulus könyvbe 
fzedte Ninusnak jeles tselekede- 
teit, de azoknak jó nagy réfze nem 
Ninuftól, hanem Beluftól ment vég
be. *

Ninus Szemirámift vette házas- 
társul, de ettől fzületett fia Niniás 
az ő gyermeki efztendeit bé-nem 
tö ltö tte, mikor a' világtól meg
vált : Uralkodásának ötven harma
dik efztendejében.

V.T.
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* M. Rolin. Tom. II. Pag. ao.



V .T .1926 .E .
K.Sz.205 8.E. SzemirámisUra halála után idét

len fia helyett az Aííiriai biroda
lomnak Királyi páltzáját vifelni kez- 
dé, le fém-is tette negyven két efz- 
tendeig. Sok Görög író Babilon 
váró fia építését ennek a’ felséges 
Fejedelemnek tulajdonítja ; de azt 
az elébbeni befzédem fzerént arra 
kell érteni, hogy tudni-illik a’ Be- 
luftól építtetett váróit roppant épü
letekkel annyira fel - ékesítette-?, 
hogy ha elsó építőjének monda
nék , fém - befzéllenénk helytele
nül. Ezekről az épületekről léfzen 
e’ jelen való könyvem.

Noha egy ember fzaván el-nem 
indúlok egy könnyen, mind-azon- 
által Herodotus befzéde mellett-? 
meg-fog itten állani jobbára írá- 
fom; nem tsak azért, mert nem 
győzi ditsérni Petávius annak em
berségét; hanem azért-is, mert 
fzemeivel latta, és bizonyos hírét

hal*
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halhatta ezeknek a’ pompás épüle
teknek, holott tsak hatvan négy 
eíztendovel ízületeit útób’, hogy 

* fém Tzirus meg-rabolta volna Ba
bilon városát. Akkor a1 Perfiai bi
rodalomnak Királlyá Ártakferkfes 
vala, ki a’ Jerúíalemi Templomnak 
fel építésére Nehemias Prófétának 
fzabadságot adott. *

Azomban minthogy a' moftaniak 
közzűl vannak némellyek, kiknek 
az a’ gyönyörűségek, ha a1 régie
ket kiffebbíthetik, hogy ezek fzá- 
jak izét-is ki-találjam , a’ régi írók, 

B b emle-
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* Petavim de Doflr, Temp. I .  j j .  Ad An. M. 3540. Ad Thin 
ríos vcnit & Herodotus, atquc Hiítoriam fiiam ibi ícripfit., .  N atus.. , 
annos 40.

Idem de Do£h\ Temp. I .  to. pag. 87, Herodotum. . . imme
rito , ut apparet, Scaliger, c*terique temporum artifices, erroris infu- 
mufänr. . . Kihil ut facilius , ira tolerandum minus' cft , quam in ami- 
quiffimos Scriptores erroris noftri culpam , infeirixque transferre. E 
contrario vero nihil aut confultius, aut magis optandum efl ( a nóbis 
quidem ftudiofe agitur) quam nt veterum anftorirai . fideique tril ua- 
jtiiis plurimum: nec ab ea, nifi evidemiffimis , planeqne neceflariis ve
ritatis indiciis admoniti, conviciique recedamus. V. fupra L. noftrum 
3. c. i.

Hogy pedig Rabiion Tartományát maga.is látta Herodotus, éfzre 
vcfzfzük 1. könyvének, 89· leveléből/



emlegetéfe mellett a’ moílaniaktól 
el-nem felejtkezem.

Az a’ mit Juftinus befzélí, mint
ha tudni-illik Szemirámis fia képé
ben , ’s fia nevével vifelte volna az 
Orfzágnak Koronáját, ’s mintha 
végtére meg-fzeretvén fiát illetlen 
kívánságára vetemedett volna, ’s 
hogy ugyan azért tulajdon fia keze 
által múlt volna ki a* világból, 
meró költemény: kivált-képen a’ 
mi e’ befzédnek első réfzét illeti: a’ 
máfodikat meg-engediSz. Ago lton 
Doktorral, és PliniuíTal Száliánus, és 
Petávius; de Rolínus magával ei
nem hitetheti. *

Minek-utánna meg-töltötte vol
na Szemirám Királyné fzéles e’ vi
lágot az ó ditsófséges vitézségé

nek

194 K é s z ü l e t .

* Jiiftin. L. i.
Salian. ad Arm. M. 2090. pag. 91. 
Perav. L. í j .  pag. 284.
Rolinns Tom. 2. pag, 41.



nek hírével , nevével meg - vált 
életétől.

V.T.1968.E. Annya halála után hozzá fogott 
az Orfzághoz, vagy-is inkát»’ az 
Orfzágban-való heveréshez az élhe
tetlen Niniás, és végtére az Afz- 
fzonyok ölébe gebedt-meg. Ezek
nek a’ Királyoknak efztendeit job
ban által-látjuk, ha itten más féle 
Krónikának forgáfíról-is meg - em
lékezünk egy húzómban.

V.T.1948.E. Táré midőn hetven efztendős 
volna fzülé Ábrahám Pátriárkát. 
Akkor Szemirám Királynénak hu- 
ízon harmadik efztendeje folya az 
Uralkodásban.

V.T.2006.E. Noé Pátriárkának halála történt.
Akkor mára’ vízözön-után három- 
fzáz örven efztendók folytak-el. 
Abrahám Pátriárka pedig Noé ha
lála - kor ötven kilentz efztendős 
volt.

K É S Z Ü L E T .  I95

Bb 2 V.T.



V.T.2800.E. Troja városát meg-vették a' Gö
rögök.

V.T.3009.F. Salamon 'Zidók Királlyának ha
lála erre az efztendóre állíttatik.

V.T.3108.E. Vége fzakadt Szárdanapálus éle
tének , és véle együtt az Alfíriai bi
rodalomnak , minek - utánna ezer 
három fzáz efztendókig tartott vol
na. Négy efztendovel eléb’ a’ ’Zi- 
dóságban Atália meg-ölettetett, és 
Jojadás fő-Papnak embersége-által 
Joás Királyságra emeltetett. Szár
danapálus negyven hetedik Ki
rállyá vala az Afíiriai birodalom
nak : neve máfoknál más , tudni
illik : Tonos Konkolérus Amatzin- 
darakfis fia. Ennek barom életét 
teli torokkal befzéllik mind a’ mo- 
ftani, mind a’ régi könyvek. En
nek tanáts háza a' pénzes láda 
volt, tábora a' fonyó-ház, dolga 
a’ vendégeskedés : életének felét 
álomba, felét bujaságba töltötte.

Orfzá-
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Orfzágának két Fejedelme végé
re járt életének. Árbatzes Mediá
nak fó Vezére, és Ful-Belókus, más 
néven Beléfus , Babilon városában 
Szárdanapálus Királynak fó Tiíztje 
cízve - tanátskozván meg -fzállák , 
Ninive városát, ’s addig oftrom- 
lo tták , míg a’ Királyt elófzer az 
ágy alá, az-után a’ tüzbe nem ugrat
ták. Elejbek - állott ugyan egyné
hány katonával, de a’ nagy hatal
mat meg - nem győzhetvén néki 
ment palotájának, és ott*a’ rakott 
tűzben bé-vetvén minden kintsét, 
a’ többi között aranyból veretett 
ötven afztalát, ötven ágyát végtére 
feleségével, ’s gyermekeivel együtt 
reá fekütt , és magával mindenét 
megégette, a’ tűz 15. egéíz napig 
tartó t, Ateneus 1 $-dik könyvének 
bizonysága fzerént. *

Bb 3 Az
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* Tirinus in Chronico pag. 23. & in Judith, pag, 152, 
Roünus Tóm. 2. pag. 4.6.
Petavius L, 13. de Doclr. Temp.



Az Aííiriai birodalomnak meg- 
romláfa után fel-ofztották az em- 
létett Fejedelmek magok között 
az Orfzágot. Arbatzes,az az Ár
pakád , kit Judit könyvének első 
réfze Árfaksádnak nevez, Tirinus 
magyarázáfa fzerént, Mediát ma
gának tartotta, Árbatzes után Me
diában nyóltz, vagy kilentz Király 
uralkodott; hires volt ezek között 
Dejótzes, Mediának negyedik Ki
rállyá, és

V.T.3288.E. bírta az Orfzágot; Árfáksádnak 
híja Petávius ezt-is. Utolsó Ki· 
rállyának Áítiages aT neve, és

V.T.3 3 90.E. uralkodott. Azomban
Az Aííiriai birodalomnak maiik ré
fze Babilon, és Ninive városával 
együtt Beléfusnak jutott; de Világ 
Teremtésének 3237-dik efzrende- 
je táján el - vefztette Orízágának 
jó nagy réfzét Babilon városával 
együtt; mert Baladán Babilon vá

rosa-
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rosának fó fzeméllye , ki az-után 
Nabonáfsárnak nevezé magát, Ura 
fejéről le ütötte a" Babilóniai Ko
ronát ; de az Aíliriai birodalmat 
Ninive városával együtt megriad
ta fzegénynek. A’ kik azután Babi
lonba uralkodtak, Káldéa - béli Ki
rályoknak neveztettek ; a1 Ninive 
városának Fejedelmi pedig Aíliriai 
Királyoknak hívatták magokat^. 
Igen homályos ezeknek az idők
nek első Krónikája, a’ mint maga- 
is meg-vallya Petávius. *

Baladánrol másképen befzéll egy 
kévésé Petávius; de azokat,kik Tzi- 
rus Persák Királlyá előtt uralkod
tak Babilonba, így fzámlállya elő: 
Nabopaláfsár, Nabukodonofor, E- 
vilmerodák, Neriglifsár, Laboro- 
foárkod, Nabonidus, és míg ezek

éltek,
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*  Petav. de Do£l. Temp. L. 9. pag. 71. Ab initio Nabonaflari 
ad VI. Fzechia? anni funt fete 28· · . fed Regum illorum tempo
ra , ut & Hiftoriae fnmma in obfcuritate verfantut.



éltek, el-folyt azomban nyóltzyan 
kilentz efztendó. * **

Belókus, avagy Beléfus után az Af- 
íiriai birodalomban Tiiínus fzám- 
láláfa fzerént ezek uralkodtak: Te« 
glát-Ful-Afsár, Salmanafsár, Sená- 
kerib , AíTaraddon, avagy Afsárá- 
koldás, végtére Nabukodonofor. * *

Ezek valának Szárdanapálus ha
lála után amaz hires két városnak 
Fejedelmi. Velek azomban mi tör
tént, nem az én gondom: De fel
tett fzándékomra nagy hafznot hajt 
még-is az alatt forgó efztendóknek 
rövid emlékezete.

V.T.3 i 7 5 -E·
K. Sz. 8 o 9. E. Oziás más nevén Azariás a’ Juda

Ki-
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* Idem de Do£h Temp. L. i o . pag. 93. Ex illius vero Canonis 
(Mathematici citat. L. 9. pag. 70.) a u to m a te , cum Heroi? fragmen
to comparatae , quinque Babyloniorum Kegum , qui Cyrum proxime 
praecedunt , annos ita numeramus, . . Nabopalnflarus Anni Imperii 21. 
iNabucbodonoforus A. I. 4?. Evilmerodachus A. I, }- Neriglaffanis 
A. I· f. T aborofoarcliodus Menf. I. 9. Nabonidus A. I. 17.

** Tirinus. In Chronico pag. XXIV-
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Királlyá uralkodott. Lásd Királlyok 
4. k. 15. r.

V.T. 3 189.E .
K.Sz. 79 5 .E. Éltek ama nevezetes Próféták: 

Osée, Joel, Amoz, Abdias, Jó
nás, Ifaiás.

V.T. 3 2 0 8 .E.
K.Sz. 776.E . Midón Azariás Királynak 34-dik 

efztendeje folyna » Ifitus az Olim
piai hires Játékot kezdi Julius ha
vának 19-dik napján. Ettől az idő
től fogva kezdődnek az Olimpiai 
fzám-fzerént-való efztendők, és egy 
fogásban négy közönséges efzten- 
dót foglalnak magokban.

V. T. 3 2 1 3.
K.Sz. 771. És az Olimpiai fzám fzerént való 

máfodik efztendónek máfodik ré- 
fzében, Fúl az Afíiriufok Királlyá 
az Israélitákat nyomorgatja, Lásd 
kir. 4. k. 15. r.

V.T. 3214 .
K.Sz. 771 .
0 . 2. e. 3.r. Romulus fzületett a' világra.

Cc V.T.



V.T. 3229.
K.Sz. 75 4.
0 .6. e. 3.r. Roma várofía építtetett.
V.T. 3237.
K.Sz. 747. Nabonáflar a’ Babilóniaiak Ki- 
0.8. c. 2. r. rállya uralkodni kezdett.
V. T. 3257.
K.Sz. 725. Juda réfzéról a* ’Zidók Királlyá 
0 .13.e.2.r. Ezekiás rala.
V .T .3263 .
K. Sz. 7 21. Salmanafsár az Israélitákat rabbá 
O. i4.e.4.r. téfzi, és a’ ’Zidóságnak Israel nevú 

Orfzágát ki-irtja. Salamon Király 
ideitől fogva ennek az Orfzágnak 
romlásáig 254. efztendők foly
tak - el.

V.T. 3270.
K.Sz. 7 1 4 . Romában Numa Pompilius ural- 
0.i6.c.3.r. kodott , a’ Jerusálem városát-a 

oftromló Senákeribnek táborából 
183. ezret akkor Ólt-meg az Ari-

gyal.
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V .T .3283 .
K. Sz. 701 . Az Affiriufok Királlyá Nabuko-
O. i9.e.4.r. dbnofor hozzá kezdett az uralko

dáshoz; hét efztendő múlva tör
tént az dreg Tóbiásnak meg-va- 
kúláfa.

V.T. 3294.
K. Sz. 690. Mánáfíes a’ Babilóniai rabságba
0.22.e.3.r. efett, az ifjú Tóbiás Attja fzeme 

világát helyre hozta, két efztendő 
múlva Holoferneíl Nabukodono- 
fornak az Affiriufok Királlyának 
Vezérét Judit más világra kőidé : 
Rabságából pedig Mánáfíes harma
dik efztenddben fzabadíilt-ki.

V.T.33ÍI.
K.Sz. 633. A’ Szittjaiak fő-Vezére Mádyes,
0.3ó.e.4.r. nagy fereggel Média Tartományá

ban rohant, meg-járta Ninive ha
tarát, Afiát fel-dúlta, és 28. efz- 
tendeig rabságba tartotta. Nyóltz 
efztendő múlva Nabopaláfsár Na- 
bukodonoíörnak Attja fzületett.

Cc 2 V .T .



V .T .3377 .
K.Sz. 607. Ez volt Nabukodonofornak a'
0.43.e.3.r.Babilóniufok Királlyáhak az ural

kodásban első efztendeje, Ez zak
latta adóval a’ ’Zidők Királlyát Jo- 
ákimot, ez tette rabbá a' Jerusáie- 
mi tekéntetes népet. Ettől az efz- 
tendótől fzámláltatik a’ 'Zidók 70. 
efztendeig tartó rabságának első 
efztendeje, az akkori rabok kö
zött egyik a’ Dániel vala.

V.T. 3385.
K.Sz. 5 9 9. Meg-fzállá ismét Nabukodonofor
O.45.C.2.1:. Jerusálem városát, Joákim nevű 

Királlyát Babilonba vitte; d-vitet
tek egyetemben más tekéntetes 
fzemellyek-is: úgymint a' ’Zidók- 
nak fó-Papja, Jofedek, Mardokéus, 
Ezekiel. Nabukodonofor az eléb- 
beni Király helyett máit adott a1 
’Zidóknak, Mátaniáft tudni-illik, 
kit Szedetziásnak nevez vala.

3 04 K é s z ü l e t .
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V.T. 339$. Szedetziás Király-is Nabukodo- 
nofornak , és Babilonnak rabjává 
lett.

V.T. 3 4 2 0 . Babilon városába Evilmerodák 
uralkodott, ki Nábukodonofornak 
fia vala. Három efztendeig tartott 
uralkodáfa. Ennek halála után két 
efztendo múlva Tzirus Aftiageft, 
az d öreg Attyát Orfzágától meg- 
fofztotta, és a* Persák birodalmá
nak kezdetét fel-állította. Rolinus 
meg-fontolván a1 dolgot, Nitokrift 
Evilmerodák házas társának mond
ja lenni. *

Nitokris Királynénak Herodotus 
könyveiben fokkal nagyob’ ditsé- 
rete vagyon, mint Semirámis Afz- 
fzonynak. Babilon várofa az d ékef- 
ségének jó nagy réfzét Nitokrisnak 
köfzönheti. Ha ollyan volt , a’ 
mellynek Herodotus írja , tsak-j 

C c 3 el

ao5

* Rolin, Torn. a. pag. 76.
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el-hitetem magammal,hogy a’ férj- 
fiúhoz illendő gondok által ki vet- 
kézet az Aízfzonyi terméfzetnek fo- 
gyatkozáfiból. *

V.T. 3428. Meg-haltNeriglifsár utánBaltafsár, 
az az Boldisár uralkodik; de tsak ki- 
lentz holdnapig. Minek - utánna 
pedig a’ falra írt betőket el-olvafta 
volna, Nabonidusnak, az az Dá· 
rius Medusnak kezébe keriilt* és at
tól meg-ölettetett. Baltafsár halála 
után Dárius Medus io. efztendeig 
uralkodott Babilon városába.

V .T .3440 . Történt Tzirusnak Kréfus Ki
rállyal való hadakozáfa.

V.T. 3446. Meg vette Babilon városát Tzi-
K. Sz. 5 3 8. rus Király; a’ Babilóniaiak Királlyát 
O.60. 3.r. Dárius Meduft Orfzágától meg

fő fztotta; de hogy kegyefségét hoz
zá meg-mutatná néki ajándékozz

Kara-
* Herodotus Clio. L. i. png. 84.

Tacitus Anal. L. 6. deAgripina .‘Virilibus curis vitia freminarum 
exuerat.
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Karamániát. A1 "Zidók 70. efzten- 
deig tartó rabságának ez a’ vége, 
Akkor fzegények Tzirus kegyelmé
ből Zorobabellel Babilon városá
ból haza vifzfza - mentek. Szépen 
meg-mutatja Petávius tizedik köny
vének kiíenczven harmadik levelén, 
hogy Boldisár Király ugyan az volt* 
kit mások Láborofoárkodusnak hí* 
nak, Nabonidus pedig Dárius Me- 
duíTal, egy ember volt, Ama két 
Labinitus közzul végtére, melly He
rodotus íráfi között találtatik, egyik 

. Nabukodonosor volt, máfik pedig 
ugyan az emlétett Dárius Medus. 
Tzirus után Kambifes, azután Smer- 
des, harmadik Dárius Hiítafpes fia 
kedvezett a”Zidóknak.Lásd Efdrás 
6. r. Agg. I. és i i . Zakariás 1.12.

V.T.3472. Dárius ellen pártot ü tö tt, Babi
lon várofia ·, de két efztendó múlva 
Zópirus Meítersége által ismét ke
zéhez került.

V. T.
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V.T. 3474. A’ párt ütő Babiloniaiakateléb- 
K. Sz. 51 o. beni igába fogta Dárius. A’ Per- 
0 .67. e.$.r. fiának utolsó Királlya-is Dáriusnak 

hivattatott.
V. T. 3 6 5 3. A* Perfiának utolsó Királlyát Da- 
Κ. Sz. 331. riuft az ő Orfzágától Nagy-Sándor 
O.i 12.c.2.r. még fofztotta.
V.T. 3659. Nagy-Sándor Babilon városába 
K.Sz. 325. töltötte idejét, és egy efztendó 
O.i 13.e.4.r. máivá mind uralkodásának, mind 

életének vége fzakadt.

Elő-hozám a1 Babilóniai történeteknek 
rövid Krónikáját j és nagyob1 világofság ked
véért máft-is kevertem a’ befzédbe : mert mi 
ha fzna, ha az írásnak fe eleje, fe utolja. Már 
a' két híres városnak épületeire bátrab’ üzem
mel nézhetünk , és mind kezdetekről mind 
romláfokról bizonyoíTabbán befzélhetünk.

E L SŐ
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Babilon várofsának báítjájáról.

Em volt fe1 Egyiptomba, fe Görög Or- 
fzágba Herodotus idejekor Babilon-* 
várofsánál ékeífeb’ város.*

Kiviül az erős báftják, és a’ mély folyó vi
zek, belől a1 roppant épületek, tornyok, és ka- 
ftélyok fzépítették. All vala egy nagy ifzonyú 
sík mezon, mellynek izéiét hofzfzdt alig látta az 
ember. Tekénts harmadik táblámnak harmadik 
képére. * *

Báftjája négy fzegletü volt, ’s mind a’ négy 
oldalának hofzfzán  fzáz húfz pállya foglalta
tott. Ha tehát az egéíz kerületének hofzizát-s 
egy fommába fogjuk , négy fzáz nyóltzvan egéfz 
pállyát kell mérnünk a’ városnak külső kerüle
tén. * * *

D  d Mont-

* tíerodot. Clio. L, i. Pag. 81. Έχικόσμητο Sí
fitív ήμβΐί '&ομ6ν,

* * Idem. Ibid- K i t  tett lv  afötM μιγάλγ,

*** Herodot, Clio. Pag. 8** ***
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Montfaukon fel - vetvén e’ pállyáknak fzá· 
mát a városnak kerületét egy napi járó földre ma
gyarázza. * ** ***

Meg-rövédíti ezt a' fzámat Diodórus Siku- 
lus, és egyedül három fzáz hatvan öt pállyáról be- 
fzéll; de kevés tekéntetbe lehet előttünk fzátn-ve- 
téfe, mert más e’ féle fzám-adásban nagyot botlott, 
a’ mint Kirker fzemére veti. * *

A 1 báftjáknak fzélefsége , avagy vaftagsága öt
ven Királyi könyököt foglalt magában: magafságán 
két fzáz illyes könyököt mérhetet az ember.

Meg-vala a"* város falainak felsó réfze rakva 
mind a1 két felól fzép tzifra tornyokkal, és fzem- 
közbe állított házatskákkal: ezek k özö tt, tudni
illik , a1 báftjáknak útzáján egy pár négy lov^s hintó 
kerefztűl könnyen ki tsaphatott, és egy más mel
let minden akadék nélkül könnyen meg-fordulha
tott. * * *

D io-

* Montfaucon Tom. III. Antiq. Pag. 17J.
** Diodorus Siculus L. 2.

Ath. K ircher, Archontol. Pag.
*** Herodot. Clio L. 1. Pag. 82. Supra murum vero circa oras ex

traxerunt domunculas unius contignationis inter fc obverfas , inter 
quas tantum fpatii relictum eft, ut quadriga intcragi poiTet,

Montfaucon Tom. III. Pag. 174. ut quadriga: obvertis frontibus 
concurrere poffent. Curtius L. $. P. 134.

Herodot. ibid. Tföfóra® ( fors Τίβ^/ττο/r) mfi iA*w



Diodórus itten hat lovat fog az hintókba; 
de jóllehet Kirker ellene nem m ond; mindazon
által fe R o lin , fe Montfaukon véle nem tart_j; 
meg - elégfzik mind a1 kettő Herodotus befzédé- 
vel. * **

Nem tudom minému Sándor, és Kiliárkus 
írását nevezi Villálpándus; ha tsak azokat bizony
ságul nem akarta h ín i, kikről Diodórus emlékezik, 
Klitárkuft tudni-illik , és Nagy-Sándornak Áíiabéli 
katonáit; de akár kik valának , fokát mondanak, 
hogy tudni-illik , jóllehet rettentő nagy volt a’ 
bálijának fzéle , hofzfza; még-is egy efztendónél 
továb’ nem tartott építéfe. * *

A bálija körül való árok teli* vala vízzel fzün- 
telen , az ároknak pedig felette mélynek kellett 
lenni, mert egy a z , hogy az az agyag ment a’ 
bánják téglájára, mellyet abból az árokból ki - hor- 
dattak; más az: hogy Eufrátes,folyó vízénél egyéb’ 
vizet abba nem erefzthettek : nem héjába mondja

D d  2 tehát
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* Rolin. Tom. II. Pag. 25.
**  Villálpándus. In Ezechiel. Tom. II. Pag. 555. Muri fanra aíli- 

duitate elaborati, ut unum quotidie Radium abíblveretur, omnia pene 
intra unius anni circulum, ut auftores funt Alexander & Chiliarchus.

Diodor. cit. Clitarchus, & qui cum Alexandro in Aliam profecti 
Ann, feripferunt,. . .  quolibet anni die itadium muri abfolutum.

Curtius. L. 5. Pag. 154. Stadiorum Angulorum ftrnfturam lin
gulis diebui perfectam, eile memoris proditum eft.



tehát Herodotus, hogy annyi gondjok volt az árok 
partjának rakására , mind a1 báftják fel - állítá
sára. Nem jutott fe Montfaukonnak, fe Kirker- 
nek efzébe , hogy erről befzéllenének. Mint
hogy pedig egy féle munkával ment - végbe mind 
a’ kettő , elég , ha itt egyedül a1 báftják rakásáról 
fzóllok.

Nem vágott kóból , hanem merd téglá
ból építették a1 város báftjáit : a’ téglát pedig 
abból az agyagból égették , melíyet az árokra 
kéfzített helyről ki-áfattak. Mefzes sár helyett 
forró enyvel öntözték, és tapafztották a1 rend
re rakott téglákat ; de úgy , hogy minden har- 
mintzadik tégla for után sürü nád tzimmer , 
következnék. A z enyvet nyóltz napi járó főid
ről hordatták Is nevű folyó-vízből , mert ott ez 
λ hafznos jófzág bőven forr a’ víznek kát - fe
jéből.

Száz kapukon nyílik vala az egéíz vá
ros , úgymond H erodotus; ezeknek mind^> 
farkok , mind ragafztójok , mind fzárnyok merő 
finom rézből valának kéfzítve. Ezeket talán 
Ifaias Prófétának fzavával-is meg-lehetne bizo
nyítani , holott Tzirus Királyt Babilon városá
nak meg - fzállására e1 képen biztatja. „ Én te 
„ előtted járulok, és a’ földnek ditsóséges fze-

„ méllyeit
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„ méllyeit meg-alázom, a’ rezes kapukat ófzve-j 
„ rontom. ,, *

Egynéhány kapuinak nevét-is eló hozza He
rodotus az 6 Tália nevű könyvében: és egyiket 
Semirámis, máíikat Ninive kapujának híja ; volt 
más eg y , melly a1 Káldéufok kapujának nevezte
tett ; emlékezik Belus kapujáról-is, és végtére ar
ról, melíyet KiíTai kapunak hítak vaia. Ki-tudja, 
talán valamint egyik kapán maga emlékezetét akar
ta kivált-képen főn-tartani Belus, avagy Nemród, 
ágy a’ máfíkon Kusnak, az az édes Attyának di- 
tsóséges nevét akarta & jövendő népnek emlékeze
tébe ajánlani. Kus nemzé Nemródot , ágymond 
Teremtés könyvének tizedik réfze , a’ Kus helyett 
pedig a' Görög ember könnyen kiffet írhat. Ez a1 
vélekedés tsak azért-is tűrhető, mert merő jeles, 
ditsóséges fzeméllyek nevéről neveztettek Babilon 
kapui, és hogy a’ Kifs kapuja Belus kapujával egy
ütt említtetik. **

D d  3 Kár
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Kár hogy más ajtairól nem emlékezik az em- 
létett Tália, talán fel-taláinánk azokon más több’-é 
féle régi fzeméllyek neveket-is ! Azomban meg-va- 
lának a’ kapuk,és a1 Báítják rakva fzép magas tor
nyokkal, a’ tornyok, a’ mint Kurtzius mondja, 
tiz lábni magafsággal fellyűl haladák a1 falak ma- 
gafságát. *

M Á S O D I K  R É S Z .
A’ városnak iízonyú nagyságáról.

GOndollya-meg már az Ember mikép mutogatta 
magát mefzfziról ez az ékes város: mikép vil- 

logot a’ fok rezes kapu, a1 fok magas torony , ha 
egynapi járáft kívánt az egéfz kerülete , melly ret
tentő nagy pompának kellett annak lenni. Száz 
hídon jára a1 városba a"* támentalan tzifra nép, és 
az hidak miatt fzáz útra hasította a’ város körűi 
feküvő fik mezőt a’ bé járó fereg. Belól-is ha egyik 
kaputól a’máfikig egyenes utak voltának,öt ven öreg 
útza tsak volt leg aláb’ a’ városban.

De belső tágofságát elegendő-képen éfzre ve
hetni abból , a1 mit Herodotus másutt befzéil:

hogy
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hogy tudni-illik , midőn Tzirus Király Babilon 
városát meg-vette; jóllehet a’ nagy győzedelem 
nagy tsatát fzokott indítani; mind-azon-által a’ 
város utolsó réfze femit fém tudott a1 város közepén 
meg-esett fzerentsétlenségról. Ariíloteles pedig 
talán fokát mond, midón azt írja , hogy három 
egéfz nap folyt-el, még az egéfz városnak tudtára 
lett az ellenség gyózedelmé. *

H A R M A D I K  R É S Z .

A’ várofon végig folyó Eufrátes
vizéről.

BAbilon városát két-felé hasítja Eufrátes vize.
Azt Babilon mezeire az Örményi hegyek ön- 

tik , és egéfz veres tengerig febeífen fíettetik. N i. 
tokris Királyné idejéig egyenefen futott a’ város fe
lé ; de ez a1 fejedelem Afzfzony Q nyilván Ura ha
lála után )  tekervényes megyére fogta, és elébbeni 
járásától ei-fordította , ’s ugyan azért, a’ kik Eu- 
frátefen hajóztak abban az időben, eléb’ hogy feni 
Babilon városához érkeznének, egy meg-vetett fa
lu mellett háromfzor kénfzerítettek meg-fordúlni.

Ezzel
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Ezzel fém elégedett-meg a’ Királyné ; látta íiogy  
az Örményi hegyekről le-olvadott havak Eufrátes 
vizével ki-öntód vén nagy károkat tennének mind 
a"1 várofon , mind a1 fzántó földeken ; más igyeke
zettel látott ismét a1 dologhoz.

Nap-nyugot felé Eufrátes partjától nem mefz- 
fze egy ifzonyú nagy tót áfatott vala ; ennek ke
rületére négy fzáz pállyát fzámlál Herodotus; mély
sége hatvan öt lábni v o lt: a1 mint Megáftenes írva 
hadta : mert mind addig áfták : míg a’ vízre nem 
akadtak: a1 tónak karimáját földel mind addig te
tézték , míg a’ tónak helyéről ki-áfatott agyag ei
nem fogyott. A \  kerítés tetejét vágott kövekból 
rakatott falakkal párkányoztatta-bé. Végtére be
le vezetvén a1 tóba Eufrátes vizét úgy bánt véle, 
a1 mikép’’ akarta: annyit erefztet belőle a1 fzántó 
földekre , a1 mennyi kivántatott. *

N E G Y E D I K  R É S Z .
Az Eufrátes vizén való hajózásról.

VTAgyra tartom , úgymond Herodotus, a’ vá-
X i  ros ékefségét, tsudálom fzépségét, méltósá

gát;
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gát; de a’ város ékefségét ki-vévén flem fzemiéltem 
egefz Káldéában Babilon hájójinál ízeb’ jófzágot. 
Hajójok, vagy-is inkáb’ taipok, és tutollyok, me
rő fűzfából vágyon,úgymond, fűzve, és tekerve, 
fe feje, fe farka, eleje, hátullya mind egy: paiz 
módra kerekes minden-felől. Az allyát bé-von- 
nyák vaftag, erős bőrrel; a' bor fölé pedig ’zup- 
pót, és tarlót bőven teríttenek, és a’ vásárra va
ló jófzágot azután rakják az hajóra. Evező nem 
kévántatik; mert elégfebeíTen hajtja az Eufrátes vi, 
z e , a1 vifzfza jövetben pedig lehetetlen hajón jár
n i, lehetetlen veízedelem nélkül az hab ellen törni. 
Alá tartván Babilon várofa felől néki áll az hajó 
két kórmánnyának két jó erős legény , ’s egyik, úgy
mond Herodotus, hozzád, máfik tőled tártván, 
úgy nyargalnak a' víz hátán, mint a' madár a’ le
vegőn.

A z iílyen tutollyok közztíl ki nagyob’, ki ki£ 
feb'; némellykor Öt egéfz tálentomot nyomó terhet- 
is reá mertek rakni az hajóra. A ’ kitől ki-telhetik, 
egy két fzamarat-is bé- ereízt a' sátor - fák közzé. 
Babilon városát el-érvén, a’ Nyitra vármegyei ke
reskedők fzokáfa fzerént az hajók dorongjait egy 
fzálig el-adják, ’s az hajó béllését a' fzamarak há
tára kerítvén Örmény Orfzág-felé vifzfza gyalogol
nak.
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Ö T Ö D I K  R É S Z .
Eufrátes vizének báftjájiról.

VÉgig nyargal vala Eufrátes vize az egéfz váro- 
fon ; de foha ki nem önthetett, foha ki nem 

tsaphatott a'partról. Egyik okát ennek már meg 
mondám: a'máfik ebben állott: Nitokris Királyné 
a' víznek mind a* két partjára végig erős magas 
báftjákot állítatott. Ezek a’ falak, úgymond Ro- 
linus DiodóruíTal, ezek a' falak , és amazok-*, 
mellyekkcl a1 város vala bé kerítve , egyenlő va
stagsággal bírtak. Herodotusból tsak azt lehet 
éfzre venni, hogy valamint amazok, úgy ezek-is 
merd téglából valának fel-állítva , 's hogy egyenlő 
melier séggel ment-végbe mind a' két kerítés.

A' vízre vagy hajózás, vagy merítés kedvéért 
réz kapukon kellett a' víz falainak oldalán által 
menni. A ’ réz kapuk egyik réfzről leg - alab' hu- 
fzon öten valának , az az ötvenen mindeneitől, 
mert azt írja Herodotus, hogy Eufrátes partjáról 
minden kerefzt útzára egy egy kapu nyílik vala: 
az öreg útzáknak fzáma pedig már emlékezetben 
volt előttünk.

Hihető ezek a' kapuk éjjel mind zárva tartat
tak, mert az Eufrátes hidjáról-is , raellyre mind

jár-



járton gondom léfzeti, el-vólt rekefztvc az éjjelt 
járás, hogy tudni-illik a’ latorság, és tolvajság va
lakit éjjel által ne vezetne a' város egyik réízéról ar 
máíikára.

H A T O D I K  R É S Z .

A’ város hídjáról.

HErodotus ezt az hidat Nitokris Királyné mun
kájának mondja lenni, jóllehet Prideaux,kit 

Rolinus követ , Diodórus íráfa fzerént Semirámis 
épületei közzé fzámlállya.

Hofzfzán Diodórus öt pállyát mér vala ; de 
ez héjába való dolog lett volna, mert a’ mint Strá- 
bó írja , egy pállya hofzfzánál fzélelfeb’ nem volt 
az Eufrátes vize. Herodotus íráfiból ugyan fe 
fzélét, fe hofzfzát eló-nem hozhatom ; de fzolgál- 
hatok ollyas fzavaival, mellyekból az hídnak mind 
erófsége, mind ékefsége ki-tetzhetik.

A ' hol Eufrátes vize a' város közepét leg-kö· 
zelcb’ éré , oda vetteté Nitokris ezt az erós mun
kát; a’ Meiler-embereket pedig nem állította eléb’ 
e’ dologhoz, míg a1 nagy tó mellett a’ niúnkának 
vége nem fzakadt, és egéfzlen el-nem kéfzultt. A’

Ee z tóba,
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tóba, minekutánna már helyén á llott, bé-erefz- 
tetvén Eufráteft a' Királyné, el-fogatta a' vizet a* 
vároftól, hogy a' fzárazon könnyebben folyna.» 
ninden dolog. Míg pedig Eufrátes vizével a' nagy 
tó meg-nem t ó i t , azomban , a' kik oda bé dol
goztak, fzaporán forgolódván, ki-rakák az híd
nak allyát, fel-állíták lábait, és erős ofzlopjait.

A z épúlet íé bólthajtáfokon nem á llo tt, fe 
téglával, vagy enyvel nem láttak itt a dologhoz, 
hanem a' mint Herodotus , Diodórulfal együtt-» 
bizonyítja : tégla helyett vágott kővel, és az enyv 
helyett ólommal, 's vas kaptsokkal. A ' kaptsok- 
kal a1 nagy darab kövek valának öfzve ízoríttatva; 
az ólommal pedig az imitt amott maradott közets- 
kék valának le-forrázva.

A z oízlopokat mind öt ízegletre faragták 
a’ Mefterek , hogy a' febes víznek erejét el-fognák, 
és az ofzlopok az habokat aláb* aláb* mind gyen
gébben fodorhatnák.

A z hídnak pallója, az járásnak helyeTziprus, 
és Tzedrus fából való gerendákkal, és vaftag defz- 
kákkal vala bé-terítve. Szépnek kellett lenni az 
egéfz munkának; mert a’ mint Herodotus jelenti , 
nem tsak erófségére , hanem ékefségére-is gondja 
volt a' Királynénak. Sót Diodórus azt meri

mon-
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mondani, hogy Semirámis Királynénak fok rop
pant épületei között ez fe vala a’ többinél aláb’ va
ló : Kurtzius a’ világ tsudái közzé fzámlállya ezt a' 
fzép hidat-is. * *

Széleit, hágó, és erefzkedó végeit külömb'- 
külömb’-féle faragott képekkel , tárituppos tzífra 
gátorokkal, ékes tornyotskákkal fel-fitsérezték, fel 
ékesítették. *

Meg-vala ezen az hídon-is a' moftani me- 
fterség: Négy fzegletű erós gerendákból úgy rakat
ta a’ Királyné az hídnak egyik végét, hogy azt 
eftve-felé az órízók fel-emelhetnék, és a* kóbor
lóknak éjjeli tekergését el - foghatnák : ne talántán 
a’ város egyik réfze a' máfiknak ártalmára, és pufz- 
títására fzolgálna. **

A z előtt a’ városnak túlsó réfzére mind a' 
gyalog embereknek , mind a’ ízekereknek hajó
kon kellett által költözni : a' nagy alkalmatlanság 
helyett tehát, e’ képen nagy hafzon, és nagy 
ékefség következett.

Ee 3. HETE-
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H E T E D I K  R É S Z .

A’ Babilóniai Királyi udvarokról.
Akva vala Babilon városának mind a’ két fele

roppant épületekkel , Eufrátes mellett végig 
rendre ültetett magas föl-házakkal, tsüggó torná- 
tzokkal, tarajos tzimmeres kaftétyokkal, úri pa
lotákkal. Teli valának a’’ nagy fzéles útzák a’ 
hofzfzú köntösű tarka tzifra Káldéufok tsoportos 
féregével ; teli valának a1 kerekes piatzok keres
kedő fzekerekkel, a’ zörgó Eufrátes vize Aífiria- 
béli tutollyokkal, és hajokkal, a1 palotákban a’ mufi- 
ka pengett, az alatson rendek házaiban pedig a’ 
fok féle Mefter-emberek fzerfzáma pattogott, és tsör- 
gött. Az házak, úgymond Kurtzius, fohol fém ér
ték egymáft a1 városban , mert az epűletek úgy 
valának rakva, hogy minden fzomfzéd ház között 
egy egy kert, egy egy veteményes hely találtatnék.

D e a' mi a1 város belső ékefségének leg-jelesb* 
ékefségére fzólgált, három féle épület vo lt: a’ Ki
rályok kettős udvara, tudm-illik , a’ függő kert, 
es a' Belus tornya. Itt egyedül az elsőről ízóllok.

Ezekről azt írja Herodotus & többi között , 
hogy a’ nagy hídnak két végétől nem mefzíze vójl 
álló helyfk; egyik az egyik patton fekütt, máük

a



a’ maiikon ékesítette a' nagy váróit. A ’ főid, és a* 
víz alatt röjcök bólthajtáfokon által lehet vala az 
egyikbál a’ máükba menni, a’ mint Diodórus ír
va hadtá.

Ki nyomtatta Henrik litván ezer át fzáz ki- 
lentzvcn kettddik efztendóben Görögül, és Deákul 
Herodotus könyveit ; hetven nyóltz efztendóvel 
e léb \ hogy fém Kirkernek Arkontologiája, az az a' 
régi történetekről írt könyve a' nyomtatásra ke
rülne ; de mindazonáltal mind a’ két könyvben 
tsak nem egy formán vagyon le-rajzólva Babilon 
épületének képe: ’s ugyan a’ mint tólek vettem, 
én-is úgy árúlom, mind a' városnak, mind a’ pa
lotáknak képét. Diodórus mind a’ két udvart há
rom kerekes báftjájúnak mondja lenni: de Herodo
tus az hármas bálijáról femmit fém fzóll : mind 
a’ kettőt az hid-végére állítja Diodórus , és Hero
dotus; de a’ képek, mellyek amazoktól élénkben 
adatnak, hármas báliját a' városban nem mutat
nak; sót a’ partra egyik felél a’ függő kerteket 
helyheztetik; egy fzóval fe a’ kép HerodotuíTai, 
fe Herodotus DiodóruíTal nem egyez : mert amaz 
a’ kettős városnak egyikében Belus hires tornyát, 
és templomát állítja; a’ máíikat pedig Királyi ud
varnak mondja lenni, emez pedig a’ két kaítélly- 
ról befzéll , mint ha mind a’ kettő hárma· bájt
jával lett volna bé kerítve.

N e g y e d i k  K ö n y v . z z \



Le rajzolom a’ kerekes kaftóíyokat Diodórus 
íráfa fzerént, és jóllehet el-hifzem , a' mit Hero
dotus mond, hogy két roppant kaftély, avagy ud
var fejezte-bé Eufrátes várofi hídját; holott egyik 
Herodotus idejekor még a’ talpán állott j mind
azonáltal a’ falak magafságáról fernmit fém merek 
mondani bizonyofon. *

Kárlénkás, kinek írását Rieger emléti, egyik 
várnak kerületére harmintz pállyát; máfiknak kör
nyékére hatvant fzámlál, és meg-egyez ebben Ro- 
linuílal; Rolinus pedig Diodórus fzavainál egye
bet elő nem hoz ezt Kirkerben fém fzeretem , 
hogy mindenütt Diodórus fzavaival tartván, Strá- 
bót tsak egyfzer em léti, Herodotusról pedig épen 
el felejtkezett ; jóllehet , a’ mint mondám , erre 
kellett volna leg-nagyob’ fzámat tartani. **

A ’ Királyi udvarok közzűl, a1 mint Diodo
rus, Kirker, és Rolinus íráűból éfzre vefzem , egyik 
illyetén vala:

Falai három kerekes kó-báftjából,és tornyok
kal meg-tzifrázott kerítéfekból állanak vala , olly 
rendel, és olly küíómbőzÓ forral, hogy az első 
falat a’ máfodik, ezt az harmadik fellyűl múlná

magaf-
.
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magafsággal. Ezeken a1 válogatott tzifraság , a’ 
meíterséges ékefség úgy mutogatta, és fzerettette 
magát , hogy akár melly felé vetné fzemeit az em
ber ; fzive gyönyörködtetéfe nélkül íemmit fém 
fzemlélhetne. A 1 báftjáknak nagy magafságu tor
nyai Q hetven lépésnire emeli ezt Diodorus} a1 két 
belső kerítésnek gömbölyűre hajlott lapjain hartzra 
kéfz táborok , kiilömb-külömb-féle erdei vadak tu
lajdon fzinek fzerént ki valának faragva, ’s ábrá
zolva : egyik futtába , málik fektébe : ki birkó
zott , ki fitzkándozott , vagy fzeléden tsavarén- 
tott fülével ’s farkával, nyájas tekéntettel hízel
kedett. *-*■■

Elő állának azomban némelty vad állatok-is9 
mellyek tátott torokkal, fel-borzadtfzórrel, fzik- 
rázó fzemmel ugró félbe mint egy ijezgeték a’ né
zőket. A ’ nyálakat bokrok közzé metfzék, ’s va- 
dáfzókat agarakkal melléjek ; az ö z e t , a’ fzarvaft 
tsalitos meredekre , vagy a’ gyöpön görgő pata
kok partjára:a’farkait tsorda korul,’s ebeket után- 
nak, Sárkányt kő-fziklák közt , ’s ellenek elefán
to t: medvét a’ barlangban: tigrift a’ pufztában. 
Teli valának az ágok futkározó majmokkal, teli 
a’ mezők fzine fel-’s alá repdezó tarka, barka ma
dárkákkal. De a’ mi a’ többi között az öreg aj- 
tó-felett leg-jeleífeb’ fzinnel tündöklött, Ninus Ki-

F f  rály-
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rálynak, és Semirám 6 felségének nagy fzál kövön 
ki faragott képe , ’s ábrázatja vala, Ninus fzép 
paripán , paripán Semirámis: emez amott orofz- 
lányra; amaz e.mitt párdútzra tzélozá nyilát; bá
tor tekéntettel mind a’ kettő , katonáfon mind a’ 
kettő. Tekénts harmadik Táblámnak első képére.

Hafonló tzifraságra ízaggatott Dejótzes Ki
rály-is , k i, a’ mint a1 kéfzűletben emlétettemo , 
Mediában uralkodott : sőt fzerentse , ha udvara 
fellyűl nem haladta a’ Babilóniai udvaroknak ékes
ségét. Hét erős kerekes báftja közzé foglalta Ki
rályi palotáját, és Királyi izékét: ezeken az volt a’ 
többi között felette kellemetes, hogy valamennyi 
báftja mind más más fzinbe öltöztetett: az első fal 
fejér volt, a’ máfodik fekete feftékkel vala bé-borít- 
va, harmadik bibor fzinnel kedveskedett, a1 ne
gyedik világos kék va la , az ötödik pedig talpig 
zöld: az hatodikon merő ezüft borítás látzatott, 
az hetediken arany fzin tíillogott, és tetzett. A’ 
báftják magafsága mind nagyok1 nagyok v o lt , a’ 
máfodik az e lső t, az harmadik a' máfodikat, és 
igy egéfz a’ belső falig egyik a’ máűkat fellyűl múlta 
magafsággal.

Ha valaki ő Felségével izemben Szállott, an
nak még a’ mofolygáftól-is meg-kellett magát tar
tóztatni: de azomban ritka dolog , és igen nagy

ize-
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fzerentse vala ehez a’ méltósághoz bé-járúlni: fzót- 
hatott ugyan minden fzegény ember az Ő Királiyá- 
val; de tsak izenet által. Erre abból a’ fortély
ból fzoktatta őket, úgymond Herodotus * ** hogy 
a’ ritka tekéntet helyén tartaná a’ méltóságot : ne 
talántán ha magát gyakorta mutogatná elóttök , 
hozzájok hafonlónak láttatnék lenni. *

Éfzre vette ezt a’ fortélyt a’ furtsa Tátzitus- 
is más felséges fzeméllyekben, és meg-vallya , hogy 
nagyob7 annak a’ tiíztelete, kinek ritkáb’ a’ jelen
léteié. * *

De Szinéfzius Tzírei Püipök , bezzeg másra 
magyarázza ezt a’ felséges fzökáíl abban a’ könyv
ben , meliyet Arkádius Tsáfzárnak kedvéért írt, és 
ízerzett vala. Mi illetleneb7 d o lo g , úgymond, 
mint, mikor lírunk fzeméllyének minémúségét tsak 
a7 kép-irók tábláiból kell lajdítanunk ? el-bújnak 
mint a7 gyékek, ne az emberektől embereknek es» 
mérteífenek lenni. * * *

F f  2 D e
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De azomban nem kell fzinte tsalárdságra ma
gyarázni ezt az Úri fzokáft: mert hogy minden 
héjába való embernek meg-nyifsák ajtajokat, fém 
az idó meg-nem engedi, fém a1 méltóság , fém a’ 
fok rofzfz embernek álnoksága. Tudom minému 
fzokáfa volt Mátjás Királynak ; de akkor más vi
lág volt. A ’ mi több: Moft már a1 Dejótzes for
téllyá aláb’ hagyott; menny Bétsbe,és Uradat min
den nap fzemlélheted.

Dejótzesben a1 volt fzép dolog , hogy  min
dennel igafságot t e t t , ha fzeméllye fzerént nem 
látta-is , annyit tett levele, és követe által előtte 
fzolgája, mint ha hozzá járulhatott volna. *

N Y Ó L T Z A D IK . R É S Z .
A ’ függő kertekről.

A ' világ tsudái között hajdan nagy híre neve 
volt ennek a' kertnek-is. * *

Láífuk harmadik Táblámnak máfodik képét: 
de mindazonáltal mesének nem lehet mondani, a’

mit
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culum peufiles horti funt.



mit felőle írva hadtak a1 régiek , holott a’ mint 
Kurtzius mondja, még az ó idejében-is talpán 
állott. *

Széle, és hofzfza mind egy mértékű v o lt , az 
a z , fzáz hatvan lépésni ,mint Kirker Diodórus fza- 
vait magyarázza. Rolinus négy fzáz lábnira-* 
mondja. * *

o

Az egéfz kert négy fogásból, avagy réfzból 
állott: az elsó fel-vala emelve a fold fzinétól tizen 
két könyöknire; a* máfodik fellyeb1, úgymint húfz 
könyöknyi magafságra, az harmadik harmintz két 
könyököt foglala magában : a’ negyediket egéfz 
ötven könyökig nyújták az ég felé.

Rolinus Strábónak, és Kurtziusnak bizony
ságát követvén, azt írja, hogy a felsó réfznek ma- 
gafsága a’ város báftjájinak magafságával meg-egy- 
gyezett. D e ha ez úgy vagyon; nem ötven, ha
nem két fzáz könyökni volt a’ felsó kertnek ma- 
gafsága.

F f  3 Az
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A z egéfz épület téglából rakott erős bolt haj
tatokon függött. *

Ezek egymás m ellett, ’s egymás fölött az 
alsó fzertól fogva egéfz fölig tsudálatos mefterség- 
gel úgy öfzve valának fűzve , ’s kaptsolva , hogy 

. mindazonáltal alattok , és közóttök minden felól 
fok féle úri fzálláfok , és fzellózó paloták elférné
nek ; azomban peniglen*a’ nap mind a’ vágott ab
lakokon, mind a’ kapuk hajláfin elegendő világgal 
fzolgálhatna - bé a’ fzobákba ’s hogy a’ paloták
ból az alsó rendek felé ízépen ki lehetne tekin
getni«,

De hogy idő jártával a’ nedvefség bé-ne von
ná magát az épület k ö zzé , és laífan fzivárkodván 
végtére meg-ne ejtené, ’s a’ főidre ne terítené az 
egéfz pompát j ak négy fzerű kertnek egéfz allya , 
tudni-iílik a* bólthajtáfok teteje-bé volt vonva hofz- 
fzú lapos kő-fziklákkal, és a’ mint Montfaukon 
éfzre-veízi, kelete volt itten a’ pálma fából hafo
gatott defzkáknak-is, minthogy ennek a’ fának , 
úgymond, az eső nem árthat, sót még a’ nagy te- 
rhet-is bizváft rakhattja az ember az illyen geren
dákra ,  holott nem tsak nem enged ez a’ fa , ha

nem
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* Curtius L. f. png. í j j .  viginti lati parietes fuß inen t, undecim 
pedum intervallo di liánt es.



nem vifzfza-is nyomódik a' rajta feküvő terh felé, 
a’ mint magam-is éfzre vettem gyülevéfz Iftoriáim- 
nak első levelén Gellius íráfiból. *

Az emlétett köveknek hofzfzát tizenhatra , 
fzélét négy lábnira méri Rolinus. * *

A1 kó táblák fölé vaftag nádfzálakat, a’ tö
mött nád felibe elófzer enyvet ,  azután ólomból 
pléhre vert jó köptzös táblákat teríttének. Végté
re hogy az ide ízálló apró tseppek valaha valami
képen belly eb’ ne vennék magokat , és hogy az 
ólom lapján az épület fzélei-felé gyengén laíTan ki 
tekeredhetnéneki alkalmatos tsatornátskákat vág
tak vala rajtok.

«■
Ez meg-léven, a’ bó termó ’ziros földet vá

logatva hordák; azokból veteményes ágyakot ve
tettek, és a1 fák állását mind addig rakták, míg 
a’ nagy gyökercknek-bé födésére elegendőnek nem 
tartották lenni. D e , úgymond , Strabo az 6 ti
zen-hatodik könyvében , midőn látnák a1 kerté- 
fzek, hogy a1 felsó kertre lehetetlen dolog volna 
a nagy fák tövéhez képeit elegendő földet tetézni 
az épület fzakadáfa nélkül; az ofzlopok bélét mind

üreífen
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Attic, L. 3. c. 6.
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üreífen hadták a1 dolog közt, azután pedig ezeket 
az ürefségeket finom földel meg-tömék , a1 végre, 
hogy a’ fáknak gyökerek laffan-laflan ide erefzte- 
nék magokat, és tartós lenne az alláfok. Okof- 
ság kellett ide-is , hogy az ofzlopok belső réfzei a* 
leves gyökerek miatt kárt ne vallanának.

Oily erős volt az épület , hogy , aT mint 
Kurtzius mondja, a1 reá ültetett fák derekainak 
fzélefségén nyóltz könyököt lehetne mérni, a’ fák 
teteji pedig ötven lábni magafsággal egyezné
nek. *

Diodórus ezekhez azt tefzi, hogy a’ kert
nek öntözésére fzükséges vizet fel-egélz a1 felsó fo
lyosóig Eufrátes izéiéről eÄielének, okos mefterség- 
gel az épület alatt úgy rakván a-1 tfivéket , kanka- 
lékokat, vedröket, az hajtó kerekeket ,  hogy a1 
víz alattomban fel-húzodnék , és a’ kertek köze
pén imitt amott fel-ugorván hol a’ rézből faragott 
sárkányok fzájából tsordulna le-felé, hol a1 nagy 
tzet halak orrából febeífen fel-felé lövellene, az
után pedig a’ kertéfzek keze alatt arra tekeredne, 
a1 merre hajtanák.

DiodóruíTal eggyet ért Montfaukon, de nem 
tudom, mi okra nézve azt álíttya ’s azt taníttya ,

hogy

* Curtius L. j .  pag. í j j .



hogy oda vizek az hegyekről- is vezettettek. Meg
mondani Herodotus fzava fzetént: Babilon fik me
zőn fekütt, ’s hihetűnk-is néki; mert látta azt a’ 
várait. D e ha még e’ fém elég: láthatfza Strábó 
tizen-hatodik könyvének öt fzáz nyóltzadik leve
lét. Emlegeti Babilon várofa határának nagy fzé- 
les mezeit, emlegeti a’ kert tetejére vizet hajtó ke
rekeket; de a’ körül belől lévő hegyekről femtnit 
fém tud. *

Ki telhetett volna ugyan az ollyan építő- 
mefterektől , ha az Örményi hegyekről kívánták 
vólna-is a’ vizet a’ kert tetejére ugrattatni, elegen
dő lett volna erre-is az a’ bátor elme, melly ál
tal a’ varasnak egyéb tsudái véghez mentek ; de 
itt nem az ám a’ kérdés, mit tehettek; hanem mit 
tettek ? két jó tanítóra találánk : minek ide más 
vélekedés, ha amannál nem job’? Babilon fik me
zőn fekütt, és annál a’ kertnél magaífab’ hegy, úgy 
tetfzik, körűi belől egy fe vala.

Lábra álla már a’ világ tsudája , mellynél te- 
kéntetre méltób’ alkotmányt fe utób’ fe elób’ Babi-

G g Ion
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íon nem látott. Itt az épület erófsége az ö pom- 
pájával, a1 tarka virágok , zöldelló fák , yetemé- 
nyék külömbsége, fokasága az 6 tulajdon drága 
fzépségével ízemben állott, és mint egy vetekedett: 
nem tudnád a" kertéfzeknek, vagy a kép faragók
nak, és az építő medereknek munkájit kellene-é 
elóízer dítsérned, eziiftre, aranyra-é, fold felé-é, 
vagy ég felé emelned fzemeid. Innét az árnyékos 
folyosók, az apró garáditsok, a1 tsüggó torna- 
tzok ,ésa ’ kartsú ofzlopok ki metéltt karimáji arany 
fzinnei tündöklének, tíillogának ; amonnan az 
ugró vizek tseppei harmatos gyöngybe borulván 
bugygyanó tsattanáífal három négy ágon forgá- 
nak, a’ förödó tollas népnek pedig frifs fzálláft 
kéfzíttének : páfitos útzáji a’ fzép fzelló között 
emitt az udvarig, amott a1 fzigetig, Eufrátes vizén 
tú l, ki a1 fik mezókig fzép ki tekéntettel fzolgálá- 
nak: ki fogynék a1 fzóból, ha mind le rajzolnám.

Gondolíyon az elme minden-féle gyönyörű
séget , valamit a’ kerti ékefségre , ’s itten az idq 
töltésre, Királyi mulatságra ingyen ki gondolhat, 
’s nem máfutt, hanem itt kereífe.

Herodotus e’ kertről femmit fém fzóll: Semi
ramis munkája közzé pedig fe Kurtzius, fe Diodo
rus, fe Strábó , fe Rolinus , fe Montfaukon nem 
fzámlállyas még-is azt meri mondani Kirker, hogy

a’
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a’ többi között ez volt Semirám Királynénak Ieg- 
pompáffab’ alkotmánja. Felejtenek· tudni - illik a* 
tamilt emberek-is mindenre fzámot tartani.

Ha KurtziuíTal akarunk építőjéről fzollani, 
azt kell mondanunk, hogy némelly Siria-béli Ki
rálynak munkája vala, ez az egéfz pompa : ki mi
dőn Babilon városában uralkodnék , felesége ked
véért építette ezt a’ pénz vefztegető héjába-valósá- 
got. Meg-fzerette ez a1 kényes Afzfzony az er
dei lakáft, és ha kedve, ’s Ura ellenkezéfe nélkül 
élhetett volna , örömeit töltötte volna egéfz életét 
a’ sörétes fáknak árnyéka között. Babilon-* 
várofa körűi illyes mulatságot a’ terméfzet nem 
rendelt; a’ Király tehát,hogy házas, és koronás tár
sának kedvét ki találná, fellyűl haiadá kévánságát. 
Rolinus ’Zidó Jofefet, és Berósúít követvén, ezt 
a’ Királyt Nabukodonozornak mondja lenni.

Volt néha napján réfze hazánknak - is az 
illyen ékefségben; míg Orfzágdnkat a’ fok háború 
ki nem pufztította. Tekéntsen a’ ki ennek bizony
ságát kévánnya, Oláh Miklós könyvének hatodik 
réízében, és a’ Babilóniai Palotáknak , kerteknek, 
’s más roppant épületeknek valami kis nyomdokát 
Mátjás Király alkotmányi között fzerentse, ha 
fel-nem talállya. Viífegrádi függő kertének mél- 
tóságos tekéntetén el-húlvén a’ Török követ a' reá-

Gg z  bízott
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bízott dologról úgy el - felejtkezett, hogy a' Ki
rály előtt egyedül ama1 két fzóra fakadhatott: kö- 
fzönt a1 Tsáfzárúnk, a1 Tsáfzáránk köfzónt. Ud
varánál, ’s palotájinál akkor Európában talán egy 
fe volt fzeb1? fok Orfzágon által mentem, úgymond 
Oláh Miklós Efztergami Erfek , ki az ó könyvét 
Hollándiában írta, fokát láttam; de azok ékefsé- 
géhez hafonló épületek fzemem eleibe fohol nem 
kerültek. Páris városában a1 Frantziák Királlyá 
Udvarában tsak egy fzobát láttam , melly a1 mi 
palotáinkhoz hafonlítana. * *

De mihafzna, ha a1 nagy épületeknek tsak 
a’ nagy romladéka maradt reánk. * *

Ha minden lépésünk akkora lett volna; már 
Q reánk tekéntvén )  az Európa - béli népnek igen 
fel-kellene nézni.
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Belus tornyáról.

VAIa Babilon városában Belus tifzteletére fzen- 
teltetett egy nagy roppant templom; melly-

nek

* Nicolaus Olahus Hungáriáé c , 6. pag. Ti.
* * Tacitus L. %. Annál. pag. 69. V cterum Thebarum magna vefligia.



nek tornya még Herodotus idejekor-is talpon ál
lott , és a1 Görögöknél nagy volt híre neye. *

Azomban a1 mint Diodórusból fajdítom , ezt 
az egéfz épületet, ki toronynak, ki templomnak-* 
nevezé vala. * *

A ’ torony körűi lévő templomot négy fze- 
gletűnek mondja Herodotus ,' és ennek kerületén 
két páílya hofzfzat mér: maga a1 torony pedig egy 
más felébe tetézett nyóltz más tornyokból állott 
vala , mellyek fellyeb’ fellyeb’ mind lzükebbek, ’s 
keskenyebbek lévén végtére fzép kis tsutsra kere-. 
kedtek. A ’ toronynak hofzfza egy egéfz páilyá-; 
ból állott, az alsó fzélefsége pedig az egéfz to
ronynak magafságával m eg-egyezett. Bokártus 
abban a’ vélekedésben vagyon, hogy ez az épület 
akkor állítatott-fel, mikor a’ nyelvek meg-változ- 
tak. ***

Én az én vélekedéfemet már meg-jelentéin 
harmadik könyvemnek tizedik réfzében.

Gg 3 A’
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A1 minta’ fokfzor ditsért Herodotus bizott
ságom , a’ templom merd réz ajtókon nyílik va- 
la : a’ toronynak dereka pedig tíiga módra te
kert garáditsokon vezette a’ felsó réfzre a’ bé-járó 
népet. Azokon mind marha, mind ember könyen 
előléphetett, gyenge lehetett rajtok a’ járás. Ké- 
fzen valának azomban a’ tornyok fzélein , a’ ro- 
ftélyos tartalékok görbe hajláíin, a’ tfigás garádi- 
tsok fel-futó pártázatjai, mellyet az Urak fzámara 
kéizített fima kar fzékek , fima márványkóból ra
kott karimás fzép padak , hogy azokon , a’ járás 
között meg-bádjadott eró nyugodalmát, ’s léleg
zetét kedvefen vehetné. *

A’ toronynak belső réfze a’ Királyi fze- 
méllyeknek válogatott mulatságihoz alkalmazta
to tt, minden rélzéról, tündöklő ablakiról, öblös 
tornátziról a’ fzép ki tekéntet fzem alá vetette Ba
bilon városának rendre rakott roppant épületeit,  
a’ mezókön tsorgó vizek tekergő folyáíit, a’ zöl- 
delló domboknak, völgyeknek sötétes erdeit, a’ 
körűi belől illatozó kerteknek virágos útfzáit.

A’ nyóltzadik toronynak tetejére egy kis ta
karékos kápolnátska építtetett, ebbe peniglen arany
ból faragott egy afztal, és egy vetett ágy állott

vala.
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vaía. Az épületnek alsó réfze m?ró temploma. 
Itten Belusnak faragott képe aranyból vagyon önt
ve , a’ kép mellet egy arany afztal álla , és egy 
arany kar-fzék. A1 templom ajtaja elótt-is állót 
aranyból kéfzítetett egy óltár ; de ezen tsak tse- 
tsemós báránykákat fzabad vala fe l- áldozni; a* 
más féle áldozatok fzámára pedig más egy nagy 
óltár rendeltetett a’ templom ajtaja eleibe. A z  
áldozathoz tömjénnyel-is láttak a1 Babilóniaiak.

Azt gondollya Rolinus , hogy a' Káldéufok 
erről a" toronyról fzokták a1 tíillagok forgását né
zegetni , ’s hogy a’jövendő mondásban, és az égi 
járáshoz tartozandó tudományban itt tették azt a' 
nagy eló - menetelt. *

Némellyek. Babilonnak egy más tornyáról-is 
emlékeznek , ’s ezt minden Egyiptomi gulyánál 
nagyobnak mondják lenni ; de Herodotus arról 
femmit feni tűd : nyilván Belus tornyáról befzél- 
lenek , ’s tudatlanul egy épületet kettőnek vélnek 
leírni.
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T I Z E D I K  R É S Z .  
Ninive városáról.

A ’ ki az Aíliriai Orfzágláshoz fogott, Ninus 
volt Nemród fia. Ennek termélzete épen az 

Attyára ü tö tt , mert ó-is merő nagy épületekben 
törte vala fejét.

Sok roppant várofok állottak- fel mind a’ mi 
Európánkban, mind sC régi Egyiptomban, holott 
a"1 mint Juvenalis mondja :

Egyiptom földén fzáz ajtón nyílt vala Tebe, 
Jóllehet azt az idó már mind a-1 porba temette ,*

Temérdek nagy helyen fekfzik moft-isRóma, Pá~ 
r is , Londra, Lifzabóna; de ezek Ninive városá
nak tsak árnyékai: mert a* mint Jónás Prófétának 
harmadik réízében olvaífuk, három napi járó fold 
vala Ninive városának nagysága. * *

Igen törték fejeket a1 Sz. írás fejtegető Ből- 
tsek ennek a1 tzikkelynek ki magyarázásában; el- 
hulnck a1 város égtelen nagyságán , arra értik te
hát némellyek az emlétett vériét 5 hogy itt a’ vá

rosnak

2 4 °  N e g y e d i k  K ö n y v .

* Juvenalis Sat. i j . . . Veius Thebe centum jacet obruta portis.
* jonae j ,  Ninive erat Civitas magna itinere triutn dictum.



rosnak nem hofzfza, vagy fzéíe, hanem kerülete 
jelentetik, ’s erről a’ vélekedésről majd én is bő
vebben fzóllok.

Máfok arra magyarázzák , hogy az ützáji 
meg-járásához három nap kévántatik, de derék di- 
tsőség a z , úgymond Kirker; holott három egéfz 
nap Romában-is el-telhetik minden útzáinak meg- 
nyargalásában ; de mindazonáltal hat óra alatt 
egéfzen meg-kerűlhetni. *

Arra pedig épen nem lehet tsavarítani, a’ mer
re máfok. tekerik, hogy Jónás az ó harmad - napi 
útyát a’ Siriai tengertől kezdé, a’ hol a’ hal gyom
rából ki vettetett: mert a’ Fenitziai part Ninive 
városától távulab’ efik három egéíz fzáz mért föld
nél. Annak-okáért az írás tzikkellyéből azt 
hozza ki Kirker , hogy Ninive városának egyik 
útzája , melly az egéfz váróit két-felé haíitá, olly 
nagy temérdek hofzízasággal bírt, hogy annak vé
gét az utazó harmad nap előtt nem érhetné, ’s 
hogy mikor előfzer fel-kiáltot Jónás, az útzának 
harmad réfzénel többet meg-nem haladott.

D e ha így vagyon a’ dolog ; tsak nem egéfz 
Aífiriát báftjája közzé fzorította Ninive várofa: ’s 
hát már a’ külső várofok vallyon meddig értek ?

H h Dio-
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Diodórus végét nem talállya ennek a’ lakó hely
nek. Kirker az utazók befzédét követvén azt me
ri mondani, hogy Ninive városának külső réfze 
el-terjedett Mefopotámián által egéfz Eufrátig, Ti- 
griíig , és továb' - is. Báftjái vaítagán Diodórus 
íráfa fzerént három fzekér el-férhetett.

T IZ E N -E G Y E D IK  RÉSZ. 
A’ Ninive városának nagyságáról

Szent Tzirillus, Roliiius, és Diodórus 
íráfíból.

R Olinus ellenek mond azoknak ,  kik azt a' vé- 
lekedéft vitatják , mellyhez Kirker állott, és 

azt az három napi járó földet egyedül a’ város ke
rületére fzámláílya: de más okát mondásának nem 
adja ; hanem hogy a’ tanúit emberek Diodórus 
fzavaira itten nem akarnak állani, vagy hogy a’ 
Diodóruftól emlétett pállyákból egy olafz mért 
fóldnire, nem nyóltz , hanem tizen-két pállyát kel
lene fzámlálni ; de ez tsak merő mondás. Én 
mindazonáltal Rolinus vélekedésének erősítésére 
két erős bizonyságot hozhatok elő, az elsőt Dio- 
dórusból, a1 máfodikat Áleksándriabéli Szent Tzi- 
rillusból.

Dió-



Diodórus jóllehet Ninive városának kerületé
re négy fzáz nyóltzvan pállyát fzám lál, hofzízára 
mindazonáltal fzáz ötven pállyánál többet nem en
ged ; fzélefségét pedig tsak nyóltzvannak mondja. 
Már minthogy tudjuk , hogy egy olafz mért-fóld- 
ben nyóltz pállya találtatik; való hogy egy né
met mért-fóld tsak harmintz két pállyát ü t , és 
nem többet: lzáz ötven pállya tehát öt német mért 
fóldnire nem megy. * *

így tehát Diodórus íráfíból azt ki nem lehet 
h ózn i, mintha Ninive városának hofzfza három 
napi járó fold lett volna : mert négy vagy öt né
met mért földnek meg-járására a’ gyalog embernek 
fém kívántatik töb’ másfél napnál, ’s az-is untig 
elég. Ez egy:

Aleksándria-béli Szent Tzirillus pedig Jónás 
Próféta könyvét fejtegetvén a’ város nagyságát nem 
hofzfzához,hanem kerületéhez méri: fzavai ennyit 
nyomnak : Ninive oily nagy város vala , hogy 
meg-kerűlésére három nap kellene. * *

H h 2 Meg-
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* 4000 Lépés—. I .  Német Mért fold.
ii5 .)  4000. (32.—- 1. Német M. = } 2 .  Pállya,

32. 3 =  160. Pállya“  130. 4 10.
* * S. Cyrillus Alexandr. in Jonam pag. 77p. Ninive erat tam am- 

pia, ut fi quis eam obire vellet, triduo indigeret.
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Meg-járta Lukáts Pál a’ napkeleti régi váro- 
fokat, ’s Ninive városának romladék falairól azt 
bizonyítja,hogyfzélefségek moft-is harmintz lábni, 
magafságok pedig olly iízfzonyú , hogy nints olly 
erős parittyás legény, ki által vethetné rajtok a’ 
követ. *

Jónás Próféta , a’ ki a’ Nini vitáknak prédi- 
kállott, V. T. 11. három ezer fzáz hatvanadik efz- 
tendóben élt vala Jer oboám Israel Királlyá a la tt: 
de Ninive városában való prédikállásának efzten- 
deje bizonytalan ; mert Ninive az ö romláfa után 
ismét fel-épiilt nem fok idó múlva: a’ Medufok igá
ját ki verte nyakából, és othon való Királyoknak 
fzolgált vala, Ful-is azok.közzul való volt. Lát- 
hatfza a’ Kéfzuletben lévő Krónikámat V.T.3 1 0 8 .  
és 3 2 1 3. efztendókról.

Meg-tsalatkoztak tehát, kik az elébbeni A £  
íiriai birodalomnak idejére helyheztetik Jónás pré- 
dikállását.

Fifer János ki rajzolt a’ többi között egy Ni
nive várofí hires templomot , annak képét pedig 
a’ Belórus Pétertől fel-talált pénzetskéról vette-fel: 
de nehéz annak a’ templomnak építőjére nyomoz

ni.

2 44  N e g y e d i k  K ö n y v .

* Cairoct Difiért, de prifeis Hebrseor. tedibus pag. i jp. edit.Tyrnav.



ni. Formáját a’ mint Rieger első könyvének utol
só réfzében láttam, úgy adom elő. Tekénts he
tedik táblámnak harmadik képére.

T IZ E N -K E T T Ő D IK  RÉSZ. 

Babilon városának az írásban lévő
emlékezetéről, az az mind romlásáról, 

mind moftani állapot járói.

SZép vo lt, nagy volt Babilon várofa; de nagyob' 
volt Iftentelcnsége. OlvaíTuk az írásban eme 

Királlyának dobzódását, amannak fel-fuvalkodott 
kevélységét, amazok ok nélkül igazságtalanul me
rő kegyetlenségből hirtelen hadat indíttának, pufz- 
títák a’ világot, le nyomták a’ fzomfzéd népet : 
emezek merő lilén tiízteletre fzaggattván az igaz 
Illeni tifztelettól a népet el-vadították. Ezekre 
nézve

Sokáig fenyegette az Úr ezt a’ kevély vá
róit, fokáig várta az iftentelenségbe merült Káldéa 
népének meg-térését: el-halgatta, míg annak ideje 
volt, Királlyinak égbe kiáltó vétkeit; de ki tólté 
yégtére rajta minden bofzfzúságát.
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Fel-tartá kevélyen fejét, magánál erőífeb7 bi
rodalmat, hatalmaífab7 méltóságot nem esmért a’ 
világon: kitől féllyek , úgymond ? ki áll ízemben 
vélem? én az én özvegységemtől, én az én púfz- 
túláfomtól tarthaíTak - é ? én attól az időtől féllyek- 
é , melly máfokat főidig rontott ? hol az a1 hata
lom, melly vélem ki teheíTen ?

Már az árva ’Zidóságot lántzon tartá, lá
bával gázólá Babilon várofa: már a’ Jerusálemi 
templomnak aranyból vert edényei,a1 Sz.Királyok 
ajándéki a’ Babilóniai udvarnak dobzodására for- 
díttattak: már ki pufztúlt egéfz Jerusálem: annak 
nemefsége, áz öregek tekéntetes ízeméllye , a7 régi 
fzabad nép mind rabságba efett, és a1 mi a7 rabsá
got felette terhelé , és kefervefsé tévé , fe tifztef- 
sége , fe nyugodalma nem volt ura e lő tt; meg- 
akará büntetni mint vifzíza-rugó fiait a7 menybéli 
kegyes Iften; de atyai fenyítékkel ; emezek , kik
nek arra a’ végre a7 kezekben oftort ada , úgy 
mentek ellenek, mint a7 barmok ellen , félre tet
ték az emberi terméfzetet.

Nagyon fel gyullafztotta ez a7 fok-féle iften- 
telenség az Úrnak haragjai; továb7 tehát nem tűr
hetvén az átkozott népet; valamit meg-ígért né
kik a7 Próféták á lta l, azt rendről rendre egyűl 
egyig mind ki fizette , 7s bé-tellyesítette. Néki

kűldé
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fcüídé elofzer Babilon városának Tzirus Királyt.*. 
Az hatalmas város meg-vételével fokát vefzódott 
ugyan Tzirus, míg hozzá nem ju to tt; de végtére 
tsak ugyan kezébe került fzerentséfen. A-* város 
falai eróífek valának ; le nem verethette , a’ ka
puk, és tornyok teli valának órizóvel, élés a1 vá
rosban untig elég vala. Onnét kezdé tehát az 
oftromláft, a’ honnét nem vélték. Árkokat mind 
addig áfatott; míg azokon Eufrátes vizét más felé 
nem kerítette. El-forditván a’ vizet a’ kapuk alatt 
alattomban bé botsáttá táborát, és a’ nyereségre, 
és prédára fel-fzabadította.

Akkor épen ünnepi napja volt a1 városnak, 
és a' tántzba, ’s vigafságba torkig merült; a1 mint 
Herodotus el-befzélli: ’s a’ belső báftjákra, mellyek 
között Eufrátes vize fóly-vala, gondjok nem volt, 
mert ha azokra vigyáztak volna , azoknak tetejé
ről Tzirus táborát mind agyon lehetet volna verni: 
de nints tanáts az Úr ellen: rabokká váltak a1 vi
lág pufztítók, kik máfok meg-alázásában , rabsá
gában , és gyalázatjában gyönyörködtek : az eléb- 
beni rab-nép pedig , a’ meg-rontott ’Zidóság Tzi
rus Király kegyelme által Ifaiás Próféta jövendőiére 
fzerént a’ kegyetlen ellenség kezéből fzép betsűlet^ 
tel ki fzabadüít.
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Meg-rémű!t véletlen fzerentsétlenségen,és illy 
nagy gyalázatján az urasághoz, pompához, és má- 
fok kiffebbítéséhez fzokott kevély város, keferű- 
sége haragra változott. Fel-ugranak tehát egyné
hány efztendó múlva, ki ütik az igát, Per fia ellen 
fel-támadnák. * **

Nofzfza fel-lobbanik Dárius Persák Királlyá- 
ban a1 méreg: reá üt Babilonra, Zópirus meftersé- 
ge által ismét kezéhez keríti párt-iitó fzolgáit, és 
a1 mit Tzirus Babilon városába meg-hagyott, mér
géből öfzve rontá , báftjáit felébe le -d ö n té , réz 
kapuit farkaiból mind ki forgattatá, ’s más helyre 
viteté. A’ Babilóniai fó-emberekból három ezeret 
fel-akafztatott. * *

Kferkfes Király-is meg-hadta rajta emlékeze
tét , mert a’ mint másutt mondám , fzép tornyán 
nagy kárt tett. * * *

Végtére nagy Sándor kezébe került Babilon 
várofa , ez jóllehet régi ékefségét vifzfza akarná té- 
rítteni, femmire fém mehctet, el-huzták alóla a’ 
gyéként, ama’ porba maradt. Nintsen tanáts az 
Úr ellen.

Utól-
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* Herodot. Thalia ~  L. j .  pag. 249.
**  Herodot. Thal. pag. 2$}, h. e. ad fin. I.ibr, 
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Utolsó végére jártak a’ Mátzedóniai Görögök, 
kik nagy Sándor birodalmát magok között fel-ofz- 
tották: ezek nyomták ki utolsó lélegzetét. Meg- 
jövendőié Ifaiás könyvének tizen-harmadik réfzé- 
ben , tizen-kilentzedik versében: ollyan léízen Ba
bilon, az a1 Káldéuíbk ditsöséges várofa mint az 
Űrtói meg-roritatott Sodorna,és Gomorra várofa, 
fenki nem fog benne lakni, fenki fel-nem fogja is
mét építeni ; b é-tó lt, b é-telly efedett a’ jövendő 
mondás: a’ Királyok udvari helyévé Sufa , Ekbata- 
na , és Pcrsépolis vála -3 Babilont el - hadták , sót 
nem mefzfze tó le , vagy-is inkáb’ helyette Szeleu- 
t z ia , és Ktefzifon várofa építtetett, hogy aman
nak hírét nevét laífan laífan ki irtanák. *

Meg-mondá Ifaiás ,  hogy azon a’ helyen-^ , 
mellyen néha napján a1 tzifra kevély Babilóniai nép 
a’ palotákban fel-’s alá sétálgatott, a’ hol a’ nyo
morultak keferűségéból nevetséget volt Szokás indí
tani, a’ hol a’ Szegények keresménye bujaságra köt
tetett, ’s téríttetett, ama’ fok roppant épületek

I i  helye,
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* Strabo L. 16. Gcog, pag. $o8· edit. Euftatb. Vignon. An. 1587. 
Partem urbis Perfae diruerunt, partem tempus confumplit , & Macedo- 
mim negligentia: maxime poftquam Seleucus Nicator Seleuciam ad Ty- 
grim condidit, in Gr*co legitur: S íXivmi i  N/*ar»f , & non: N 
eodem modo legitur in Clement. Alex. I .  7. Strom, pag.86.

Plin. L 6. c. 26. In folitudinem rediit exhauila vicinitate Seleu
ci*, ob id conditae a Nicanore.

Paufa nias. Illa autem Babylon , omnium, quas unquam Sol alpc- 
xit urbium , maxima, jam praeter murot nil habet reliqui.
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helye, valamikor merd vad állótok barlangjává fog
változni ; mind bé-tellyefedett. *

D e végtére el-hadták még a’ vadak-is az át
kozott helyet, ’s tsak a’ kígyókra , és skorpiókra 
maradta1 falak düledéke. Teodoretus idejében már 
Eufrátes vizének tsak egy kis ere foly vala romlott 
falainak hátán; dereka más felé ment. * *

Egy fzóval régi helyét még a1 tanúltt emberek- 
is már alig talállyák-fel. ***

VeíTetekerre ízemet nagy pajkos várofok ! imé 
A1 nagy vétkek után nagy sírba temettetika1 vár,

VÉGE A* BABILON, ÉS NINIVE VÄ-
ROSSÁRÓL ÍRT KÖNYVNEK.

RÉGI

* Ifai* c. 13. V. 21. Requiefcent ibi belli* , & replebuntur domus 
eorum draconibus·, & habitabunt ibi ftruthiones , & pilofi faltabunt ibi.

S. Hieron. inc.i}.Ifai*.Didiciinus a quodam Fratre Elamita , qui de 
illis finibus egrediens, nunc Jerofolymis vitam exigit Monachorum, vena
tiones Regias efle in Babylone, St omnis generis beftias murorum ejus 
ambitu tantum contineri.

** Theodoretus in c. $0. Jereini* v. }8· 39· Euphrates quondam 
urbem infam mediam dividebat : nunc autem fluvius converlus eft in 
aliam viam, & per rudera minimus aquarum meatus fluit.

* * *  Baudraud. Nunc omnino deflruita , ita ut vix ejus fuperfiiit 
rudera.
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K É S Z Ü L E T .

Z Egyiptomi Királyoknak méltó- 
ságos alkotmányi közel érék,sőt 
fellyül-ismúlák a1 Babilóniai épü
leteknek pompáját: mert mint

hogy azok közzul, kik az özön víz után Egyi
ptom főidét leg-előfzer lakták, fokán jelen 
voltak Babilon tornyának, ’s városának építé- 
fekor, látván, meg-kévánták tőlek a’ ditsősé- 
get, ’s el-ofztozván, el-fzélyedvén Egyiptom- 
felé, mind addig nyughatatlankodtak, míg 
amazokat meg nem nyerték, ’s Felly ül nem ha
ladták.

Igazán mondom, hogy noha könnyeb’ 
a* költemény az alkotmánynál · de maga a’ Gö
rög elme még írva fém épített az Egyiptomi 
tsodáknál méltóságosb’ épületet. Herodotus 
meg-bizonyítja fzóról fzóra mondáfomat: az 
Egyiptomi épületeknél, úgymond, annak ide-

Ii 3 jekor



* 5 4 K é s z ü l e t .

jekor tsodára méltób’ épületek a’ világon nem 
kerültek ízem eleibe. *

Halhatfza, míg többet nem mondok 3 
ama’ takarékos purgomának erről való ízép 
kis bizonyságát:

A ’ Mefe füllentett mikor Ofzfzátfs Pálion horgát 
A ' nagy Olimpusnak fé tetejére rakáj 

A' mit az Egyiptom mutogat, mind tiízta valóság, 
Ott az eget moft is fok torony orra veri. ** ***

Nem tagadom ugyan azt, a’ mit Plinius 
mondj ez a’ fok tsodálatos munka az Egyi
ptomi Királyok kintseinek meró héjába-való 
fitogatáfa vólt. * * *

De

* Herodot. Euterpe — L. 2. pag. riy . Plura, quam omnis regio, 
mirabilia habet.. . & opera ralatu majora.

* *  Harduinus in Notis ad Plinii L. 36. e L. 4. Antlxologiarum.
cjtrav s7T ολυμτγ , jt, ,τ̂ λίον u if i ΊεθενΊχ 

irofiift firjais χνετλχτίτο 
TTDguyJSes rV η ί  νυν Νηλωί’Χss αχ-ζ'χ μ'ίΓωτχ 

ΧαζΖνΙ χζυαίοα arfacri τληιάΰαν.

Ezekből nem tudom mi Deáktól ezen fiiz-fa verlek kerekedtek;
Felion, atqne OíPan dorfo frondentis Olympi 

Falfa loqucns vatntn fama fuperpofuit,
Pyramides fed adhuc terra Nilotide tangunt 

Aurea Pleiadum íidera fronte fua.
* * *  Plinius L. 36. pag. 737. Pyramides,. .  Regum pectini* otiola , ac 

ftiilta oftentatio.



De minthogy, a' mint mondám , a’ ré
gi fok méltóságos épületek között ezeknél 
fokkal nemeífeb’ alkotmányok, a* világra még 
eló nem állottak; méltó dolog, hogy felólek 
nem futó félbe a’ mint Plinius, nem gyalázat 
kedvéért fzollyak, a’ mint Mártziális,nem im- 
mcl ámmal a’ mint máfok némellyek; hanem 
minden tehetségemmel jól hozzá láílak a1 do
loghoz.

Tsodát támafztanak pedig a’ többi kö
zött Egyiptomban a’ nagy tornyok, és ofz- 
lopok,a’ sugaras kövek, a1 mefterséges töm
keleg, Meris tója, Memnon ofzlopa , Mem- 
fis, és Tebe várofa , hogy moft minden apró
lékról ne beízéllyek.

Ezekre erefztvén íráfomat, attól tartok, 
ne talántán homályba keverjem olvasómat, 
ha előre okot-’s módot nem találok a1 dolog
ban : e’ végre tehát azt hozza magával itt a’ 
fzúkség, hogy Egyiptom épületeit eléb’ tol- 
lam-alá ne fogjam, míg önnön magának a’ 
népnek bóltseségéról, Tanitójiról, vallásáról, 
’s más egyeb’ fzokáíiról nem fzólok. Kell

Ki-
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K é s z ü l e t *

Királlyal felől-is befzéllenem; de ezt hátráb" 
marafztom egy kévésé. Sok féle ez a' munka, 
de másra nem bízhatom , itten nála nélkül 
mefzfze nem mehetünk.

Azomban magam költeményemet nem 
árulom: az hires nevezetes Tanítóknak nyom
dokán járok mindenekben: de mindazonáltal 
azok fzavában-is nagyon válogatok; mert no
ha Martzialis mondára fzerént nem félek min
den embernek hortjogásától;mindazáltal nem 
fzokáfom a’ Mefterek fzavához eskünni, ’s jól 
tudom a’ moflaniak fzájaizét,vefzem éfzre íze
inek vigyázását. *

Furtsa fzemű valamint a' Sas, már a’ mi 
világunk. **

25 6
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* Martialis L. 4. e. 70.
Nec rouchoi metues maligniorum,

* *  Horatius L. 1. fát, j ,
-  - -  -  Tam cernit acutum

Quam aut aquila , aut ferpens Epidaurius·
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E L S Ő  R É S Z .
Az Egyiptom-béliek bóltseségéról,

és annak egyik jeléről.

Z Egyiptomiak bóltseségc nem tsak a’ 
Pogányok könyveiben , hanem az Úr 
igéjében-is felette nevezetes. Mojfes 
Próféta, a’ mint az Apoftolok tsele- 

kedetiben olvaífuk , annak a1 bóltseségnek tanu
lásában nevelkedett. *

És ha arra nem akarunk fakadni, hogy aT 
mit tólek tanúit , azt az Úr ihléfe végtére mind 
el-felejtette véle ; nyilván való dolog : hogy mind 
íráfa , mind útazáfa között eme’ tudománynak^ 
nagy hafznát-is vette , én azt merném mondani, 
hogy azokra a’ ízép, ’s válogatott fzerfzámu jeles 
épületekre , mellyek a’ pufztában az Úr parantso- 
latja fzerént a1 ’Zidóság fzámára fel-állának , az 
Egyiptom-béliektól tanúltt tudomány ok, és mefter- 
ségek-is valami kevefet tsak ugyan hafználának. 
Nagy kellete volt ottan a1 mint Mojfes máfodik 
könyve,’s a’ többi között hufzon ötödik,hatodik, 
és hetedik réfze bizonyítja, nagy kellete volt min-

K k den-

* Actorum 7, ν* 22» Eruditus eft Moyfes omni Sapientia iEgy. 
ptiorum.



den-félc mér égetésnek, minden tzifra faragásnak, 
pontzolásnak, valami vagy az ötvefeknél, vagy 
az him varróknál, vagy a1 gyöngy rákoknál ,  az 
építő mefteréknél fzép, és kellemetcs, az oda mind 
kévántatott. Láfla az írásnak fel-j edzett tzikke- 
lyé t, a’ ki fáradtságát nem kémélLi, ’s éízre fogja 
venni, hogy valamint Jetró Mojfes máfodik köny
ve fzerént a’ nép igazgatására , úgy az Egyiptom- 
béli tudomány-is az Úrtól parantsoltt fzép épüle
teknek , ’s meíterséges ezközöknek elő - állítására 
hafznot hajtőt a’ Kalauz Prófétának.

A ’ mi a’ Pogányok bizonyságát ille ti, való, 
hogy ők fem tagadhatják az Egyiptom - béli ból- 
tseségtől vett jó téteményeket. Ezeknek köfzöni 
tudományának jó nagy réfzét mind Plátó , mind 
Pitágorás, ’s egy fzóval az egéfz Görög Orfzág, 
Tzitzeró bizonysága fzerént, *

Aleksándria-béli Sz. Tzirillus Solon bőltsesé- 
gét'is az Egyiptomi elme magzatjának mondjam 
lenni, * *

2$δ Ö t ö d i k  K ö n y v .
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* Cicero L. f. de Finibus pag. i}5. Plato /Egyptum'peragravit , 
ut a Sacerdotibus barbaris numeros, & cadeftia acciperet... Pythago
ras /Egyptum luftravit.

* * Cyrillus Alexandr. L. i. in Julian, pag. 519. Quid quod Solon 
Atticarum legum inventor,& etiam ipfe Plato , quia in ALgypto fuere , 
p r x  aliis fapientiores habiti font.



Még-többet mond ez a1 Sz. A tya; hogy 
tudni-illik a' m it s z  Ifteni tetm éízctról betsűletefc 
febben mondottak, azt mind az Egyiptomi taní
tóktól vették-fel abban az időben, mikor már 
Mojfes vallásának -is valami betsúlete vala Egyip
tomban. * **

Meg-vallya Herodotus, hogy a’ fold mérege- 
téséhez, a’ Geometriához femmit fém tudtak ad
dig a’ Görögök, mig ezt a’ tudományt az Egyip- 
tom-béliektól fel-nem vették , és hazájokba nem 
vezették. * *

Tatzitus még az írásnak kezdetét-is nékik 
engedi; Elsők valónak, úgymond, az Egyiptom- 
béliek , kik az emberi elmének járását le-rajzolák, 
és az oktalan állatoknak külső tekéntetihez hafon- 
ló képek által az emberi ízem eleibe rakák, ’s hogy 
é  tőlek tanulták a’ Fenitzia-béliek az írásnak mód-

K k z  já t;
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* Cyrillus Alexandr. L, a. in Julian, pag. f j  j . Dixerim , quod 
Plato, & Pythagoras ideo honeftius de DEO, & inundo opinantur, quia 
convcrfati inter iEgyptios illorum eruditionem , vel drfciplinam forriti 
fu n t, apud quos certe creber de Sapientiflimo Moyfe ferino erat , & 
Doftrina; ejus usque ad miraculum obfervabantur,

** Herodotus Euterpe“ !,, 3. pag. 126. 102. irj>.
Erről, nem tudom kinek könyvéi ©lvaísván illy verfet koholtam 

néha napján:
Primus erat Thales, mereora , & fidera node 
Qni csépit, primiisquc ad Crspcos amdit illan»
Quae men fur a udis terris deferviat, artem.



já t ; a'Görögök pedig a’ Fenitziai Tanítóktól, de 
hogy ezek tsalárdsággal éltek; holott raáfok keres
ményét önnön magok találmányok helyett fitogat- 
ták. *

így befzéllenek az Egyiptom - béliek , és ha 
igazat mondanak, új okot találunk az Egyiptomi 
bóltseségnek ditséretére. Azomban mulatnunk kell 
e* dologban, és mig az emlétett népről továb1 va
ló befzédet nem indítunk , fzálljúnk-meg itten egy 
kévésé, és láttuk, ha tőlek vette eredetét az írás , 
vagy leg-aláb1 a’ Fenitziai, Szamaría-béli, a1 ’Zi- 
dó, Görög, és a1 Deák írás.

M Á S O D I K  R É S Z .
Az Egyiptomi bóltseségnek máfodik

jeléről, az az,a1 Görög írásnak Egyipto
mi eredetéről.

A Karatom ellen hofzfzií verfengésben keverném 
magamat, ha itt a1 külömb1 külömb’-féle né

peknek íráííban találtt hafonlatofságot elő akarnám
hoz-

z 6 o Ö t ö d i k  K ö n y v .

* Tacitus Annalium L. 11. c. 14. pag. 195. Primi per figuras ani. 
nialintn/Egyprii fenfus mentis effingebant, <3c antiqiiiílima monimenta 
memori» humana» imprefTa Taxis Cct'minuir , & literai'um ferner invento
res perhibent: inde Phcenicas ; qnia mari praepollebant, intulifle Graeci», 
gioriamque adeptos tanquam repercrint, qu* acceperant.



hozni: elég az, hogy az Egyiptom-béli betók, ha 
azok , mellyeket Kirkerus éló-hoz , valóságofon 
Egyiptomi betók , nagyon hafonlítanak a’ Görög 
betekhez: sót alig találkozik köztök valamire való 
külömbség. A1 Görög betókból pedig , ha há- 
tulljokat elóre fordítjuk , vagy fellyeb’ emelyük , 
’s némelly tzifrázatokból valami kevefet el-tíipűnk, 
könnyen ’Zidó betó kerekedik. Ezt az öreg Gö
rög betókben porobálja, a1 kinek kedve tartja, és 
mondáfomat helyén fogja hadni.

De a’ Görög betóknek még a1 nevek-is ’Zidó 
ágról fzakadtak , holott a’ mit amazok Alefnek 
mondanak , ezek azt Alfának mondják ; a’ mit 
amazok Betnek neveznek, azt a’ Görögök Bétá
nak nevezik, és így továbbá, ezek pedig fzületett 
’Zidó fzók , és az első tudni-illik az A íe f, avagy 
Alfa ökröt, máíik az az a1 B e t, avagy Beta há
zat , harmadik Gimel, avagy Gamma tevét, ne
gyedik Dálet, avagy Delta ajtót jelent. Azt írja 
ugyan Plutárkus,hogy arra nézve nevezte az elsó 
betótKádmus Alfának, az az ökörnek , mert mi
dón Görög Orfzágba bé - érkezett ezekkel a' 
heteikkel , ’s Beotziába váróit építeni kezdette , 
leg-elófzer ökörre talált : de azután egy kévé
sé meg - jobbítá vélekedését Plutárkus , és an
nak , a’ nevezeteknek azt az okát adja , mert

K k 3 úgy-
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úgymond > a1 Fenitzia-béiiek az ökröt Alfának ne* 
vezik. *

A1 Deák írás, ha én nem m ondom -is, ízem 
látomáft a1 Görög írásnak ízületeit magzatja , láf- 
fad ismét Tatzituft az emlétett helyen. * *

Már abban áll itten ar kérdés, melly nemzet 
vette a1 máíiktól az íráft, a’ betek az írásnak mód
ját : az Egyiptzi ufók azzal ditsekednek , hogy ó 
tólek eredett az írásnak még a’ ’zengéje-is. * * *

‘Némellyek a’ ’Zidó bető mellet ki támadnak» 
sót Kirker bízonyítáfa - ként Eufebius Nierember- 
gius azt meri mondani > hogy Mqjfes Próféta ideje 
elótt fenki fém tudott az íráshoz. * * * *

Közel jár ezek vélekedéséhez a* régi Görög 
Eufebius - i s , a1 mint Huetzius Abrintű Püfpök-a 
éfzre veízi, * * * * *

2 6  z  Ö t ö d i k  K ö n y v .

Máfok

* Plutarchus L. 9. Syrrrpof, qu. 2 . Alpha omnibus prapofuHTc, 
quia Phoenices bovem fíc vocant.

** Tacitus L. 11. Annál. pag. 19j .  Forma literis latmis, quae Tetei- 
rimis Graecorum.

*** Tacitus ibid. iEgyptii litcrarum femet inventores perhibent.
* ** *** * * Athanaf. Kirchen Obelifc. Pamphíl. pag. 9.

*****  Eufeb. Pr;ep. Evan. L. 10. c, 9.
Daniel Huetrus Pr;ep. Propof. 4. pag. 293. wW íí, . . fant verő, 

qni Syros literes primos repcriíTe dicant. Syri fane hi fuerint Hebraei, 
φαί Judaeam Phxnices vicinam ( γ!ι7»ν<χ φ ·η ιχ ψ )  colunt.



Mások tsak meg nem gebédnek a’ Fenifláiak, 
avagy a’ Fenitzia-béliek ditsóségéért, ezek közzűl 
való Simon Rikárd-is, ki azt meri mondani, hogy 
a* Fenetzia-béLiek betgjénél régiebbeket nem esmé- 
rúnfc. *

Maga Huetzius ki nem mondja ugyan kere
kesen Czivc ágazatját; de ig a z , hogy a' Fenitziai 
be.tdknek d is nagy pártfogója : mert noha meg
engedi, hogy már Abraham Pátriárka idejében kel
lete volt ama Afliriai betőknek; mind-az-által azt 
írja, hogy Abrahám Pátriárka Kánanéában költöz
vén Káldéából, a’ Fenitzia betóket ottan találta, 
’s hogy félre tévén az Ó elébbeni írásának módját, 
az Afliriaibetók helyet, az Fenitziai betókhez fo
go tt, és ezekhez fzoktatta magát, nemértem, mi 
betsuletnek tartja Ábrahámban Huetzius ezt a’ 
változta fá it: azomban ennek az elmés Tanítónak 
vélekedése fzerént a’ Fenitzia - béliek, Szamaritá
nusok , és a’ Kánanéusok betói között nintsen fém- 
mi külömbség-is. * *

Kir-
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* Simon Richardus Hiftor. Critic. V. T. c. í j .  pag. 74. & 7 f· 
Qtiod de priícis Phccnicum literis - - retulimus, Latinos, &6rjccos mi
nimé fugit, teile Lucano: Phoenices primi, famx fi credimus im n fur,πη 
rudibus vocem lignare figuris.- -Non propterea tamenVficeriicios charaife- 
res veru (Hifi mos omnium efie putem , fed tantum vetniliores illis noe 
jam non cagnofcere.

4 * Huetius Prop. 4. Pag. 39a,



Kirker az Egyiptomi betókért Záizlót emel , 
fegyvert von , kéfz fzemben áilani akár kivel azok
nak légi nemefscgekért, mert azt tanítja , azt vi
tatja, hogy Kádmus Egyiptomból, és ugyan Egyi
ptomi betókct vitt Görög Orfzágba. Meg-engedi 
ugyan az első póltzot a’ ’’Zidó betóknek, de azt 
végezi, hogy a1 második hely az Egyiptomi betű
ket illeti, mert jóllehet, úgymond, az Egyiptomi 
betók a1 ’Zidó betóból fzármaztanak, és hogy vagy 
Misraim, vagy Trismegiftus Egyitomban a' ’Zidó 
betóket be vezetvén új formára öntötte , mmd- 
az-által Kádmus Egyiptomból vitte Görög Or
fzágba az írásnak módját , és nem avít ’Zidó 
betókre , hanem Egyiptomi írásra tanította a’ 
tudatlan Görög népet; mondásának az az oka_a: 
mert hafonló a’ Görög ír ás az Egyiptomi közönsé
ges íráshoz. * *

Ihol öfzve vefzet a1 Kritikusok tábora : ki 
téfzen közöttök békefséget ? ki mondanám én itt 
az igazat; de efzembe jut Agaton mondása : ta
lán tudni-illik

Igaz fzavammal meg-fzegem jó kedveket. * *

Én
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* Kircher Archonrologi* L. 3. pag. 188. & png. 2 0 9 .
* * Agathon apud Atheiisnm L .  ς .

EV μία (pfxtfa TiiXrjiis νχ,ίσ ΐνφ/αν».



Én ujjat vélek nem vonyok, hanem meg-ad- 
ván kinek kinek a’ betsiiletet e dologban illy vége- 
zéfttéfzek: Magok meg-vallják a1 Görögök, hogy 
az írás nálok nem termett, vidék helyről jött hozzá- 
jok: a’ Feniííaiak, úgymond Herodotus, kikKád- 
muíTal hozzánk jöttek, fok féle tudományt vezet- 
tek-be Görög Orízágba; de kévált-képen a’ bető- 
ket nékik köízönnyük , holott az előtt nálunk 
írás, nékem úgy tetfzik , nem találtatott. * **

Továb1 való bizonyságom Laertziüs, kinek 
könyvében Teno Filosofuít imigyen bátorítja Ze~ 
nodotus:

Hogy FeniíTai vagy,mi fzemére ? Kádmus-is az volt, 
’S a’ Görög írásnak kezdete tőle került.

Ebben az egy tzikelyben meg-egyeznek az 
emlétett tanítók-is. * *

A’ Sok vélekedésből előízer azt keli visgálá- 
fra válafztani: Kádmus hazája Fenitzia, vagy 
Egyiptom vólt-é. Nátális Sándor el-nem hitethe
ti magával Kádmusnak Egyiptomi eredetét, mert 
úgymond még a’ neve fern Egyiptomi, Kádmus ,

L 1 avagy
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* Herodot. Terpfichore— L. 5. pag. j $t. A á n  &c.
** Simon Rich, pag, 7$. Huct. pag. 29a. Kirch, p. igg.
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avagy kedem napkeletet, és így napkeleti egy 
Embert je len t; *

De ez gyarló próba : mert a1 tifzta ízületet 
Magyarnak-is német neve lehet. Azomban Alek
sandr ia-béli Kelemen-is Kádmuíl tsak Fenitzia-bé- 
linek mondja lenni; de Kirker bizonysága ízerént 
Sz. Jeronimus Egyiptomból eredt embernek tartja 
Kádmuft. Atcneusnál Evemerus egyedül azt írja, 
hogy Kádmus a’ Fenitziaí Királynál ízakátsko- 
,dott. * *

Mind ezekből én tsak azt hozom ki , hogy 
Kádmus hazája kevés hafznot hajt fel-tett tzélúnk 
el érésére. Mindazáltal akár hol ízületeit , Gö
rögöknek Fenitziából bet ókét v it t ; de láííuk mi- 
nému betőket.

Azt álltja Huetzius , és Simon Rikárdus, 
hogy a1 melly betőkhez a’ Görögök elóízer fzok- 
tak, azok Fenitziai betók valának. Kirker ízületett 
Egyiptomi Embernek tartja lenni, és azt Ítéli, hogy 
a’ minémá betöket vitt vala magával Egyiptomból 
Kánanéába, és Fenkziába , ugyan azon betókre 
tanította azután a’ Görögöket-is, hozzájok érkez

vén,
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* Natalis Alexand. Hifi. Eccl. V. T. Exotic. 4. set. C 8-
* * Kircher Arctantól, pag. 209. Athenaeus. L. 14·



vén , és így okoskodik : két féle íráílal éltek az 
Egyiptom - béliek ,  egyikének a’ titkos dolgokban, 
máílkának a' mindennapi fzükségben vala kelete ; 
meg-bizonyíthatta volna Kirker ezt a’ mondáit 
Herodotus fzavával-is , ki az ő Euterpe nevű. 
könyvében az Egyiptomiak egyik írását fzentelt- 
nek , máfikát közönségesnek írja lenni. *

Már , úgymond Kirker, az Egyiptomi kö
zönséges betőkhez olly hafonlók a’ Görög betók, 
hogy alig találhatón az ember közöt tök különib- 
séget; Egyiptomból vették tehát Kádmus által a’ 
Görögök az írásnak módját. * *

D e ne talántán eme’ közönséges betűknek 
régisége nekünk kétségesnek látzatnék lenni ; Kir
ker a"* Pámfilus Guljájáról írt könyvében hoízfzú 
befzéddel tanítja , hogy a1 közönséges betók olly 
régiek, mint ama’ fzentelt , avagy titkos betók, 
meílyekkel az Egyiptomiak a’ sugaras köveketo 
fzokták ki metélni: mert, úgymond, majd tsak 
nem minden gulján, avagy ki metélt súgaras hofz- 
fzú köven találtatik a’ ízenteltt betók között-is egy
néhány közönséges betó. ***

L 1 2 Lásd
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* Herodor. Eurerpe —  L. a· pag. í r 6. iFgyptii Jiteris bifariis 
a tun tu r, quarum nnas facras vocant &c.

* *  Avcljonrologi® L. } pag. 1S9.
# * * Kircher Obclifci Pamphilii pag. 14$.



268

Lásd a1 végső Táblát , a' hol a’ közönséges 
Egyiptomi betőknek képét Kirkemek Pamfiliai gul- 
jijából le rajzolom.

Meg-vallom , Vnem  azért mondom, hogy 
Atjám-fia, de engem ebben a’ tzikkelyben Kirker 
a' többinél könnyebben el-hitethet. Tsak egy 
gond fúrja fejemet: tudni-illik, vallyon a' közön
séges betőket nem az Egyiptomiak kapták - é fel a' 
Görögöktől ? Kétélkcdésemnek az az oka , mert 
látom , ’s meg-vallya maga Kirkerus-is, hogy fok 
Görög fzó tsúfzot-bé az Egyiptomiak nyelvek köz
zé. Úgy vagyon: de ez akadékot ne tégyen előt
tünk : mert ez későn eshetett m eg; mikor tudni
illik , Görög Úr alá kerültek, a’ Görög orfzáglás 
a’ Görög nyelvnek hulladékát bé vezethette hozzá- 
jok, ebben nálunk-is példa vagyon. De vallyon 
ha a’ Görögök, kik, a1 mint fzemlátomáft meg- 
mutatám, Egyiptomban fzedegették az Ő tudomá
nyoknak elejét, ha mondok, az Egyiptziufokat 
írásra tanították volna, ki nem dobolta volna - é 
azt a’ pajkos Görög Orfzág fzéles e' világon ? né
kem úgy tetfzik, ketté repefztette volna hasokat 
ez a’ nagy halgatás. Betsűletes ember az Herodotus, 
tifztán,igazán még-vallya: foha feníit fém tanultak, 
úgymond,az Egyiptomiak & Görög Orfzágtól. *

De
* Herodot. Euterpe Pag. 12$. Neque tamen dicam iEgyptios a 

Cjrätcis fuiiTe mutuatos. . .  quidpiam.
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De ugyan tsak ; közben veti valaki! ha va
lóban Egyiptomi írás került a’ Görögökhez; mire 
nézve mondják tehát betójöket Fenitzia-béli betók- 
nek? arra nézve tudni-illlk, mert nem jöttek hoz- 
zájok egyenefen Egyiptomból, hanem> a1 mint-» 
már meg-mondám , a' Fenitziai tartományból. 
Szintén újjal mutat Tatzitus a1 Fenitzia-béliek for
télyára : tsak a z , hogy röítellem fzavait rnásod- 
fzor emlegetni: lásd ezen könyvemnek elsó réfzét.

Hogy hogy merik tehát a tanúítt emberek 
a’ Fenitziai, az az, a1 Szamaría-béli betóket oliy 
hafonióknak mondani a' Görög betókhez?láfsák a’ 
jámborok: de Skaliger nagyot b otlott; midón az 
Apia nevű. úton találtt írásból azt akará ki hozni, 
hogy a1 Görög írás a’ Szamaría-béli betókból kere
kedett : mert az a1 talált írás meró Görög írás: a’ 
Szamaría-béli betók pedig, a1 mint régi pénzek
ből ki tetízik , más formában látzatnak , Skali- 
gerrel tart ugyan Huetzius; de engem erre a’ vé
lekedésre még reá nem befzéltek.

' Azomban fzabad légyen nékem-is egy új vé- 
lekedéft eló állítani : nemdenem , nem nagy 
mefterség mind Görögök , mind a"* Szamaría-bé- 
liek betójit ’Zidó rámára fefzíteni ? nyilván elóízer 
a’ moítani ’Zidó betóknek, az a z , a1 régi Káldéu- 
fok írásának volt vala leg-nagyob" kelete a1 vilá-

L1 3 gon,
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gon , de azután laíTan laíTan az író Deákok kezek 
alatt a1 fok tzifrázás változáft tett vala bennek , 
es így a’ Káldéa-béli betókból Kananéában Szama- 
ríai, és Fenitziai: Egyiptomban pedig ama közön
séges Egyiptomi, és Görög betó kerekedett. Mind
azonáltal ezt én végezés nélkül hagyván tsak azt 
mondom:' hogy a1 ki azt Ítéli, hogy a1 Görög írás 
bélzerzóje vagy Egyiptomi volt, vagy az árult betót 
Egyiptomból vévé ; meg-érdemel az ó vélekedésé
vel annyit, a1 mennyit amazok, kik a1 Fenitziai 
betókért port támafztanak, ’s ez-is elég moll egy- 
fzer az Egyiptomiak ditsóségére.

H A R M A D I K  R É S Z .  

Az Egyiptziufok vallásáról.

MÄr Ninus Király idejében kezdődött ugyan a’ 
bálványozás; de az ellenkező lélek , és az 

iilentelenség azt-is tsak laíTan laíTan idő jártával 
fzaporította-meg. *

Meg-
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* S. Hieronymus in C. 2J. Ezcchielis. Idoluni autem Baal, ftve 
Bel, & ut apertius dicam , Beü Aflyriorum reiigio eft, confecrata a 
Nino Beli trio in honorem Patria.

Sa Kanus Epitomes An. V. T. pag. Jt j .  Deinceps pFerique Princi
pes Nini exemplum aittjuili, aut nitro volentesque imitati, toto terra
rum orbe idololatriam invexerunt.



Meg-vallom, maga a’ Sz. írás-is bizonyságot 
ád , bogy a" bálványozó népek az írásban le írt 
történetekből fokát lopogattak, és az ó bálván- 
nyok életére , tselekedetére, betsűletire > képire-^ 
fokát térítettek. *

Olvasván tehát a’ pogányok a’ "Zidók köny
veiben Ábrahámnak , Mojfesnek , Sámfonnak , ’s 
máfoknak ditséretes dolgait, magok fzámára új új 
líleni vagy nevet, vagy történetet költöttek ládán 
ládán, fegíté a költött Illenek fzámát a1 meg-hólt 
Vitézek emlékezete-is, azoknak elófzer tifztelet , 
azután imádás rendeltetett , azomban a"1 gonofz 
lélek-is egyik Orfzágból a’ maiikba futkározván 
egyik népnek bálványait a’ máííkhoz vezeté , és az 
ó Orízágát tettetett tsóda tételekkel,fzokott fzem- 
fény vefztéfekkel gyarapítá: meg-vallya Herodotus, 
hogy fsak nem minden Illeni név Egyiptomból fzár- 
mozott Görög Orfzágba. * *

De azomban, a1 kik a1 meséket vagy Egyip
tomban , vagy Görög Orfzágban költötték , nem
értettek minden költött Illeni név alatt valóságos 
imádandó Illeni terméfzetet; sót ki mernék egy

véle-
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* r. Míichabítorum 3. v. 48, Et expanderunt libros legis, de qui
bus ícrutabantur gentes fímilitudincm fimulncronim Aiorum.

Herodot. Euterpe: pag. I 2 J .  πζνίων 7« ονόμκτχ  r«ír Qsuy
«.tyórnu ΐλήλυθί ele τήκ ifoxSo,.



véiekedéfem mellett támadni, 's azt merném mon
dani: hogy a' Görögök meg-tanulván Egyiptom
ban a' fok féle mély tudományt, valamint látták, 
hogy ott a' Bóltsek mindent mindenek előtt ki nem 
tálolnak, hanem titkos íráfok alatt tartanak, úgy 
amazok-is Q a' Görögök tudni-illik} homályos fza- 
vak, és mesék között tanították a z t , a' mit ott 
tanultak, és bár illyes fortéllyal ne éltek Volna a' 
régi Filofofufok: Plátó és Ariftóteles, kik Egyip
tomban azt tanulták a1 többi között ,  hogy vala
mit tudnak , azt jobbára mind homályos fzavak 
alá rejtenék, és egyedül azok értenék-meg a' mély
séget > kik az 6 iskola-béli fejtegetéfekre meg-jelen- 
nének.

Illik az,ennek a’ vélekedésnek bizonyságára ,  
aT mit Protágorásról bólts Plátónak Teétetus nevű 
könyvében ©lvafok. Bolts vala , ( úgymond Plátó 
Sókrates képében 3 felette bólts vala Protágorás; 
de őkeme nagy homállyal fzokta bé-vonni az Ó 
tanítáfit a' féle díb-dáb, és mihozzánk hafonló íi- 
lány emberek előtt. Az igaz valóságot egyedül 
azoknak nyilatkoztatta k i, kik hozzá jártak Isko
lába. *

Mert
* Píato in Thseeteto pag. 152. Edit. An. 1578. jV  »V apót ^ΐίων 

ns 4tv o Tegmtuyigta 5 7á-ro 4i*tv Ρίν W*§*r« τ£ »o&w αυ{φιτδ rot Jé 
/nxSriTxis h  «Toppfr» τ /fv αλή$ίίαν ίλίγι. Nonne , ita nos Orati* : fapiens 
cumprimis fuit Protagoras? & id tamen nobis de plebe homunculis ob. 
fem e involvit 3 difcipulis fuis peripicuam veritatem aperire contentus.
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Mert, hogy elófzer a1 Görög BÓItsékről be- 
fzélgeífek ; fok betsűletes emberre találok közöt- 
tök , kik egy Iílennéi többet nem esmérnek. Szo- 
fokles, Görög Poéta, mély, és fel-tekert elméjű ne
vezetes ember , a1 mint Aleksándria-béli Sz. Tzi- 
rillusanak fzavait elő hozza, így befzéll az Illeni 
terméfzetról: Egyedül egy az lilén ,k i az eget, fői
det , és a’ tengereket teremtette; a’ többi a’ mi 
költeményünk. Elő hozzá Szofoklesnek ezen-j 
fzavait Juílinus, és Aleksándria - béli Kelemen- 
is. *

Plátó Filófofus az ó Timéus nevű könyvé
ben, és Déneshez írtt levelében tsak egy Illeni ter- 
méfzetre mutat: de az kár benne , hogy az há
rom fzemély helyett Ariánus módra három réízt 
gondol az Iílenségbe, felette homályoífan befzéll, 
mert féltette bőrét a' pogányok között, Ánitus, és 
Melítus vádolásáról tartott, tartott attól a1 méreg-

Mm tói,
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* Sophocles cirarus a Cyrillo Alex. L. i. in Julián, pag. 527. & a 
Juftino, nec non Clem. Alex.

Unus profefto eft, unus hic tantum DFUS,
Qui ccelnm, & amplas aondi.lit tcirae plagas ,
C.f'nlea Ponti terga, infrsncs notos ,
Ar nos mificlii peftore err.ures vago 
Calamiratnm finximus íolatia.
Formas deorum faxeas , aut -.rreas, . . ..
His dum immolamus, dum ftaro augtiftos diő
Red ’imus honores, efle nos remur pios. Más egy fordítás így
Kezdődik: Unus veriíTnne, unus eft DEUS, &c.
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tó i , mellyel Sokrates életére jártak, eíó hozza en
nek fzavát Tzéfzáréa béli Euíebius,az Evangéliomi 
kéCzűietrol írtt könyvében , de én tsak úgy adom 
eló , a1 mint Aleksándria-béíi Sz. Tzirillusban olya
sam , mert ott homályos ízavainak fejtegetését-is 
fel találom. *

Azoknak kedvekért , kik a1 könyvekben«* 
mélyebben bé tekéntettek , örömeit eló hoznám 
Sz. Tzirillusnak egyéb' fzavait-is ; de hofzfzaífak, 
és rövideden tsak nem mind egy tsomóba fogam 
már azokat. * *

Zenó Filófofus nyilvábban beízéll Plátónál, 
és azt tartja , hogy mind Jupiter , mind Minerva, 
mind Juno, Vulkanus, Neptunus,és a' többi , tsak 
az egy Illeni terméfzetnek külömb' - külömb'- 
féie nevei , ’s hogy ezek a' nevezetek az Illeni

jó
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* Plato in Tim. apud Cyrill. Alex. L. t. in Julián, p. 922. ManifeftiP 
lime inquit P lato ... quid illud eft quod Temper eft , nntivirntemquc non 
habens? & quid illud quod fit, non autem femper fuit. . . Etenim hoc 
quod eft femper, & nunquam habuit nativitatem , hoc eft nunquam ere
pit cfle , nominat naturam fupremam . .  . nempe Dominum DEUM , 
qui vere exiftit.

Vide Platonis epift. ad Dionyf. apud Eufeb. L. 11. Prrep. Ev,

* * S. Cyrill. Alexand. L. x. in Julian, pag. 528.



jó téteménynek némelly tulajdonságiból ereden* ** 
dók. *

Tzitzeró Deák volt, de Görög iskolába járt, 
láfluk mit tanúit, ’s mit tanít az Illeni terméfzet 
felól.

Hogy az Illeni terméfzetet töb’-félének mon
danák a’ régiek, az abból efett, mert fok tétemé* 
nyét egyedül igy tudták ki jelenteni: úgymond 
Tzitzeró. * *

Némelly Illeni nevek pedig a’ terméfzet vis- 
gálásából eredtek, és a’ terméfzet tulajdonságinál 
egyebet nem jelentenek. Ezt egy mesének meg
fejtésével bizonyítja Tzitzeró: Szaturnus, úgymond, 
az eget m eg-herélte; iftentclen költemény, úgy
mond ,  de fzép az értelme, és egyebet nem jelent,

Mm 2 ha-
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* Zeno apud Diogenem Laertium L. 7. pag.
Dixit nimm quoque DEUM eífe, ipfnmque& mentem, & farum, 

& Jovem, multisque aliis appellari nominibus , -  -  perfectum , beatum, a 
malo omni remotiffimum, providentia fits rnuncnm, &  ea , qua? font in 
m undo, adminiftrans omnia. Non tamen incile illi humanae formte It. 
neam enta.-- multisque apellari nominibus iuxta proprietates foas. V'am- 
que Graecis Δι* apellari, quod ( h a )  per ipfum iint omnia, eundem Sc 
ifiv* vocari , quod vita; omnium fit antor. autem , quod in a-'he
re difientum fit eius imperium, ijpav quod in aere ηφχα-ον , quod i» 
artificiali igne, quod in humore, , rftod in terra.

A’Ati görögül nem tud hevefet ért ebbel a’ fzép jel· i izony .ágból..

** Cicero de Natura Deorum L. í .  pag. ,7  2.
M ulti natur* Deorum ex magni, beneficiis eorum, non fine can- 

fa ,&  a Graeci* Sapientibus, őt a majoribus noflris co n ftitn ti, nomiua- 
tiq u e  fiúit.



hanem, hogy a’ levegő égben sörényen forgó apró 
te ftetskéknek terméfzete magános erejével-is elegen
dő a’ terméfzetben való munkálkodásra , ha más 
elementomtól fegítsége nem jö n -is : érjen ez a"* fej
tés a’ mennyitér, elég az,hogy nem állít elő min
den mefe űj Illeni terméfzetet, hanem egyedül a1 
világon munkálkodó terméfzetnek tulajdonságira 
mutat. *

Plinius egyet ért Tzitzeróval.

Ezekre nézett Sz. Agoíton D oktor  , midőn 
azú r várofsáról írt negyedik könyvében három felé 
ofztá a1 régieknek vallását, a1 tólek nevezett Ille
nek közzül némellyek, úgymond, a’ Poétákhoz, né- 
mellyek a1 Filofofufokhoz ,máfok pedig a’ vároíiak- 
hoz tartozandók valának ; vagy a' mint Várro a1 
régi dolgokról írt könyvében jelenti; voltanak-j 
a’ meséhez, a’ terméfzethez, és az erkólts vezér
léséhez tartozandó más más Iílenségek. Meg-val- 
lom; meg-örűltcm midőn Makróbiusnak ama köny
vét olvaftam, melynek a’ Száturnus titkairól nevet 
adott vala : mert láttam , hogy minden költött

Illeni
* Cicero ibid. pag. 213. Ex ratione phyfica magna fluxit multitii, 

do deorum: qui induti fpecie humana fabulas Poetis fuppeditaverunt, 
hominum autem vitam fuperftitione omni referferunt . . . vetus lirre 
opinio Gr*ciam oplevit, excitum coelum a filio Saturno, . . . pbvfica 
ratio non inelegans, inclufa eft in impias fabulas cceleftem enim abif. 
fimam , tethereamque naturam ,ideft igneam, quae per fe fe omnia gigne
ret , vacare voluerunt ea parte corporis, qus conjunitione alterius ege  ̂
ret ad procreandum.
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Itteni nevet a’ terméfzet erejére magyarázván an
nyi Xftent nem tartót lenni , a’ mennyinek vagy 
nevét olvafta» vagy hírét hallotta.

Tzéfzáréa-béli Eufebius a' mesék alatt lappan
gó valóságot a’ pogányok értelmek fzerént igy 
hozza eló az Evangeliomi kéfzűletról irt harmadik 
könyvének harmadik réfzében : A1 napnak sütő sú- 
gárit értik, úgymond, a’ sánta Vulkánufon ; sántá
nak pedig azért mondják Vulkánuft, mert a’ nap 
melegsége fokát el-hágy az Ó erejéből, míg mi hoz
zánk terjed. A ’ nap melegségének erejét Apolló
nak híják: Apolló meilet a"1 Musák énekelnek , a’ 
bujdosó tfíllagok tudni-illik. A ’ napot Herkules- 
nek-is nevezik ; de annak tizen-két bajvívásán nem 
értenek egyebet, az égi kerületnek tizen-két neve
zetes jeleinél, mellyeken tudni-illik a’ nap-világ 
járni ízokott. El-ragadta Plútó Tzeresnek leányát; 
de mit téfzen ez a1 mefe? nem egyebet, hanem 
hogy a1 vetés jó darab ideig a1 fold alatt rejtve-s 
tartatik.

A1 ki Tzitzerónak emlétett könyvében jól bé 
tekéntett, az illyen fejtegetéfeken nem tsudál- 
kozhatik.

Már hogy az Egyiptziufok vallására fzállítsam 
befzédemet; a1 mint meg-irám Herodotus fzava

Mm 3 fze-



fzerént, jobbára Egyiptomból fzakadt a1 Görögök- 
hez a’ fok Illeni név: valamint tehát a’ GörögökO
BÓltsei a’ fok Illeni nevezet alatt meró titkokat ér
tettek , úgy leg-aláb’ az Egyiptziufok régi tanúltt 
emberei-is tsak egy Menben hittek; a’ többinek ne
vét titokra tartották. M ert, a’ mint Kirker-is 
éfzre vefzi,  két három réfzre ofzthatjuk az egéfz 
Egyiptomi népet: ennek nagyob’ réíze meró bal
gatag, és parafzt elméjű emberből állott, kik a* 
fok tzeremoniák külső fzinével meg-elégedvén, ’s 
mélyebben elméjeket nem erefztvén annyi Iflent 
tífzteltek, a’ mennyit neveztek. Innét esett, hogjr 
jól meg-nem értvén a’ titkok fejtését,a’ gyáva,és Mén
télén parafzt köfség, krokodilul!, matskát, eb et, 
ökröt, és tob’ e’ féle oktalan állatot Illeni tiíztelet- 
tel illetne Egyiptomban. A ’ gazdagok valának en
nek az okai, kik végtére tsak arra tartottak ízámat: 
mit együnk, mit hagyunk az éhei hóit atja-finak, 
Vnem arra: Mit tanóllyúnk,’s mit tanítsunk,Me
nünknek, és hazánknak Ménért miben fzolgáíha- 
tűnk. Nem héjába róhögi ókét a’ nagy fzájú Ju
venalis az ó tizen-ötödik fzátira versében. *

Má-

* Juvenalis Sat.rj.
Quis nefeit Vohili Bithyni;?, qiHia demens 
jEgyorus portenta colat , Crocodilon adorat 
Par híre , illa paret Sarura™ fcrpcntibirs Ibim ., ,
Porrumac cíEpe nefas violare ac frangere tnorfu.
O Sanctas gentes , quibus bsc naícuntur in hortis 
Numina,
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Máfok Egyiptomban egyedül egy Ment tifz- 
telvén a1 tóbbi Illeni neveket, és feiokk írva ha
gyott titkokat, vagy tifztdetekre fzabott fzoká- 
£0kát réfz fzerént sl terméfzetnek , réfz fzerént az 
Ifteni hatalomnak mélységes titkaira, vagy a1 be- 
tsűletes életre vezérló tanítáfokra magyarázták. 
Ez volt a’ jó Papoknak dolga, ebben törte fejét 
kisded korától fogva vénségéig, a’ ki bólts nevet 
kévánt Egyiptomban, és hogy a1 mély értelem
hez alkalmaztatnák tefteket-is; némeüy étkektől 
meg-tartóztatták magokat; ne talántán a1 kövér 
teil meg ne nehézítené, meg ne tompítaná , és 
meg ne homályosítaná elméjeket. Jámblíkus, a- 
mint Kirker a1 Pamfiliai gulyáról írt könyvében 
fzavaira m utat, ebben nékem moft egyfzer elegen
dő bizonyságom, míg a’ gulják fejtegetéséhez nem 
fogok. *

Azotnban imigyen befzélgetvén egyet nem 
értek ám Kálvínús Jánoífal, kinek ízavait Bellarmí- 
nus így hozza-eló a1 Sz. Képekról írt könyvében.

Nem
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* Jambüchus citatus a Kirchero Obelifci Pamphilii pag. aro. Opi
fex inteüeéhis, qui <Sc veritatis DEUS eft , atque fapientis ; quatenus 
in generationem progrediens occultam latentium rationum potentiam 
traducit in lucem, Atnun /Egyptiaca lingua vocatur; quatenus autem 
fine mendacio peragit omnia, ik artificiofe fimul cum veritate , Phta 
nuncupatur: Graeci hunc Vulcanum nom inant, artificiofum duntaxat 
confiderantes Quantum vero effeffor eft bonorum omnium, appellatur 
Ofiris , qui ob fuum principatum multas alias habet denominationes, 
propter potentias, affionesque , quas exercet, differentes.



Nem valának, úgymond Kalvinus,olly balgatagok 
a' pogányok, mint ha más Iftent nem értettek 
volna a' tdrsökök, és a’ köveken kívól; mert a' 
mint Bellármínus néki meg-felel: jóllehet némel- 
lyek e-1 balgatagságra nem vetemedtek, való mind- 
azon-által, hogy fokakat meg-bolondítottak a’ pa
pok , és az ördög meftersége , ki a’ bálványok 
mozgáfa , és fzólláfa által a1 jámborokat fzem-fény- 
vefztó módra meg-ejtette , ’s egy fzóval mire né
zve fáradoznak annyit a Próféták abban , hogy 
meg-mutafsák a1 faragott képekben-is eí-rejtett 
Iíteneknek héjába válóságokat, ha valóban Ilyenek
nek lenni azokat nem vélték. Lásd a’ fzáz tizen  
hetedik ’Zóltárt. *

Sokat befzéllettem úgy tetfzik a’ vallásról; de 
nem Űztem fzinte hafzontalan munkát; mert a1 su
garas köveken lévé titkos íráfoknak magyarázatja 
ettói a’ befzédtól fog függeni. Az Egyiptomnak 
elsó Tanítójáról akkor fzólok , mikor az építő 
Királyok munkájira fzállítom gondomat.
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* Bellarnainns L, de Imaginibus ex CaJv. L. i .  c. 11. §. g.



N E G Y E D I K  R É S Z .
Az Egyiptomi régi ízokáfokról.

Míg az épületekhez nem állok, egy kis mulat
ság kedvéért Egyiptomnak egynéhány fzo- 

káíira ki-futtatom toliamat, hafznos léfzcn ez á’ 
tudomány-is könyvemnek folyamatjában.

Az Egyiptomi Fejedelmek Királyi mcfterségé- 
rol nem fzólok, jóllehet, a’ mint Rolinus mondja , 
ezek példáji lehetnének a’ fő méltóságos fzeméllyek- 
nek. *

Teli torokkal adják már az illyen tanátsokat 
még a1 kik femmit fém tudnak-is az udvarhoz 
azomban Rolinus fzépen befzéllj tefsék, vagy an
nak , vagy amazok könyvében, kikből fzedegette 
íráfa elzközét , tenkénteni, Herodotusba , mon
dom, és Diodórusba. Én Herodotus máfodik köny
véből máit fzámlálok-elő.

A z Egyiptomiak, úgymond Herodotus, el
ütöttek más Emberek fzokáfitól tsak nem minde
nekben. * **

N n  Nálok
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Nálok a’ kereskedés, a-1 vásár-tartás merd Afz- 
fzonyi múnka, és foglalatofság. Itt a’ férj-fiak a"* 
teréht a’ fejek tetején, az Afzfzonyok vállokon 
hordozzák; afztalt az útzán vetnek , ’s nem a’ 
fzobában , hanem az út félen ebédelnek, más be- 
tsűletes emberek a’ tselédnek, és az ebnek egy tál
ban nem tálalnak; itt egy tányéron kalányoz a’ 
kopó, ’s más oktalan állat az urával. Ennek a’ 
fzokásnak az okát fel-lehet venni e’ könyvemnek 
elébbeni réfzéból. Itt az 6 meg-vénhedett Attyok- 
ra nem a’ fiák; hanem a’ leányok ízoktak gondot 
vifelni. Máfoknál jó ízű a’ búza kenyér; ezeknél 
fzégyen dolog vagy búzából, vagy árpából sütni: 
tenkellyel tengődnek , vagy a’ mint máfok ma
gyarázzák Herodotus fzavát: ro’z’zal. A’ kováfzt 
lábbal; a’ sárt kézzel gyúrják.

A 1 ’Zidók fzokáfa fzerént környűlmetélik_s 
magokat; de ezt a’ fzokáft talán Egyiptomnak tsak 
ama’ réfzéról kell érteni, mellyben az oda futa- 
modott, vagy gyülevéfz ’Zidóság lakott vak.

A ’ Görögök bal felól jób’ kézre vezetik újjo- 
kataz írás k ö zt; az Egyiptomiak jobról bal-felé ; 
és így írván a’ Görögökre fogják a’ bal kéz felé va
ló íraft. Eízűnkbe juífon itt , a’ mit az Egyipto
miak írásáról eiób’ fel-jegyzettem.

a 8 z  Ö t ö d i k  K ö n y v .
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A 1 Papok meg - boroítállják minden harmad 
nap fejeket, és fzakállokat; ne talántán valami fér- 
getske féfzket verjen a1 fzór között, ’s hogy így az 
Iftení fzolgálathoz tifztábban láthatnának , ’s 
ugyan-is arra nézve minden líten adta nap három- 
fzor förödnek hideg vízbe nap nyugott e lő tt, de 
éjjel tsak kétfzer , halat nem fzabad kóítólnok: 
babra törvény izegés nélkül még nem-is nézhetnek, 
’s talán ezek iítáltatták-meg PitágoráíTai-is ezt az 
eledelt. A ’ Papoknak egy Fejedelmek vagyon , ’s 
Attya halála után a’ fiára marad a’ Fő-papi mél
tóság.

Tifzta fejér ökröt válafztanak az áldozatra; 
azt elófzer tűzre terítik , azután borral meg-önt- 
vén fejét vefzik, de a'főre átkot mondanak; hogy 
tudni-illik az egéfz Egyiptomnak nyomorúltsága 
arra fzállyon, ’s ha vásárkor efik az áldozat, Gö
rög jövevényt keresnek , és azt a’ fejet el - adják 
néki : ha pedig ollyäs emberre nem találhatnak; 
az ökör fejet a’ folyó vízbe hajtják. Soha az Egyip- 
tom-béli ember marha fejet kóítolni nem mér.

A ’ sortéit tifztátalan állatnak tartják lenni, 
’s ha valaki felettibe aztat ruhájával illeti , azon
nal a’ vízhez fzrdád, ’s mind teílét, mind ruháját, 
ferödóre kéfzíti. M eg-lehet, itt-is az Egyiptomi 
’Zidókról, vagy a’ ’Zidóktól tanult Egyiptziufok-

N n  2 roí
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ról Γζόΐ a’ levél. ’S ugyan-is ott a* kanáfznak 
bé nem fzabad a' Templomba lépni , házas tárfat 
más betsiiletes emberek leányi közt nem találhat
nak magoknak, *s meg-kell elégednek hozzájokha- 
fonlö betsúlctű tárfal.

Busiris Egyiptomnak a’ várofa. Itt midón 
Ifis tifzteletére innep-napot üllenek, az áldozat 
után öfzve veri hátát, homlokát, ököllel, fegyver
rel, vagy más e’ féle efzközzel a’ gyűlevéfz foka- 
dalom; de az Egyiptomban lakó Káriai nép ebben 
a’ többi között leg telhetetleneb’. Sái nevű vá
rosban az innepló nép az házak ablakit lámpáfok- 
kai meg-fzokta rakni.

Az oktalan állatok felette nagy betsűletben 
Vannak nálok. Nem fok ugyan Egyiptomban a' 
vad állat; de az ott valamennyi mind ízentség 
gyanánt tifzteltetik; ’s minthogy az oktalanok 
töb’ Iftent esmérnek egynél, ’s azt vélik, hogy 
minden barom más más Iftenhez tartozandó ; an
nak az Iftennek tifzteletére, kihez e z , vagy amaz 
tartozandó; ezt, vagy amazt az állatot kényefen 
nevelik; sót fióknak hajfzálit le borotváltatván, ’s 
fontra vetvén, a’ font egyik ferpenyójébe mind ad
dig erefztika’ pénzt, míg egyet nem üt fiók ha
jának terhével: e’ pénz pedig azok fzámára való , 
kikre az emlétett állatok táplálását bízzák: ha

meg-



meg - gcbcdnek , betsúlettel azokat-is e l - t e 
metik.

Az emberek temetéséről-is kell fzólánűnk, 
minthogy majd a' pompás koporsókról befzédunk 
Iéízen. Halljuk erről ismét Herodotuft. *

Mikor valamire való Embernek halála törté
nik ; leg-ottan az házi fejér nép fejét, *s ortzáját sár
ral bé:tapaíztja; ki futnak az Afzfzonyok az ut- 
fzára , veri kiki tagjait, tépi, és igy kefergi az ha
lottat. Más felől a1 férjfiak futkároznak hafonló 
vereség közt: az után az hóit hideg telinek takar- 
gatására vifzfza térnek, 's elófzer * is horoggal a' 
főnek a' velejét ki tekerik az orrán, 's az után az 
üres helyet fű-fzerfzámokkal meg-tömik; az has 
aílyát pedig éles kővel meg-metlzvén a' bélit ki 
vonnyák , 's a' belső réfzeket fzépen ki öblétvén 
pálmától fatsart lével , mirhával, 's töb' e’ féle_> 
drága fzerekkel meg-rakják; de tömjént a' kenetek 
közzé nem egyelítenek. Ez meg-lévén a' metfzés 
helyét öfzve várják, 's a’ mint Diodórus írja: a* 
has metfzóket fzitokkal, átokkal, és kövekkel ki 
kergetik az halottas házból. Azután a' teilet bé- 
sózzák falétrommal, a’ sózás pedig hetven egéfz 
nap tart. Végtére a' teilet meg-mofogatják, és

N  n 3 bíbor

Ö t ö d i k  K önyv . 2$ 5

* Herodot. pag. i j f .



bíbor patyolatból halogatott póljába takargatván 
matska mézzel fellyól bé - enyvezik , azután a’ 
meg-holt embernek teteméhez hafonló tokot farag- 
tatván fából, abba bé-fzegezik az halottat> a1 to 
kot pedig a1 benne ki-nyújtott teltei együtt a’ fal 
mellet talpra állítják.

Az aláb’ való embereknek hideg tetemit fel
nem ízokás metfzeni ; holott azok bélét tsak az 
alsó felén erefztik ki kliítér által. Tzedrus fából 
egy ollyas kenetet tudnak tseppegetni , melíy ha 
bé-erefztetik a1 gyomor közé a’ belső nedvefséget 
úgy meg-eméfzti, hogy a’ teltnek mind bélé, mind 
minden tsúnyasága le - foltyon a’ terméfzet utján : 
a1 faiétrom arra való, hogy az hűlt meg-eméfzfze, 
és a"" teltnek tsak a’ bÓret,és tsontját hadja helyén. 
Éhez Diodórus azt té fz i; hogy jobbára oily me· 
lterségefen tudnak bánni a’ teltnek ápolgatásával, 
hogy fok fzáz efztendö múlva-is épen maradjon 
az hóit embernek régi ábrázatja.

 ̂ Sokan a1 fájdalom enyhétéfe kedvéért az ha
lottat othon tartják betsűletes helyen ; de job
bára temetőre fzokás vinni. A 1 temetéfnek pe
dig illy módját olvafom Diodórus íráíi között; A ’ 
temetés napján öfzve hivat az atyafiság negyven 
birát. Ezek egy bizonyos tó mellett a1 parton túl 
fél kerék módra Öízve úlnek, ’s azomban a’ teít-
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is hajon által-vitetik: az hajó kórmányofsának a' 
neve Egyiptomi nyelven káronnak mondattik. In
nét költ Orfeus meséje , a’ káron hajójáról. *

A ’ parthoz ütvén az hajót, a1 teilet addig 
ki nem fzáliítják , míg az hóit embernek ditsére- 
tét ; vagy gyalázatját eló nem fzámlállyák: fza- 
bad vádolására minden embernek elló-állani, ha 
betsűletes életét hallyák, meg-törölik könyvezó 
fzemeket az atjafiak , hozzá kezdenek ók-is a \  
fzép ditsérethez. Senki nemes nemzetéről nem 
fzokott itt fzó lan i; holott mind egyenlő képen 
nemeííeknek tartják lenni magokat az Egyiptziu- 
fok. Az halotnak minden ditsérete a’ jó életből 
áll. Eló fzámlállják : hogyan nevelkedett gyer
mek korától fogva : hogyan tifztelte az Iílent_*>: 
hogy fzerette az igafságot; leikéért könyörgéíl in
dítanak , ’s végtére a’ nép-is áldáít ád , és ditsére- 
tet mond az halotra.

A* kik adófságot hagynak halálok után, job
bára othon temettetnek; de azt minek-utánna aV 
rokonyság helyettek ki-fizeti ; firba vitettetnek ; 
néha zálogba·is adják atjok,és elejek hóltt tetemét; 
de ha az illyen fzent zálogot azután az , a’ kihez·

i l l i k ,
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illik, fel-nem váltaná, betsűletet nem vallana vé
le , sőt holta után cl-fem temettetnék.

A ’ Király halálakor nyóltzvan napig tart a' 
íiralom: akkor fe innep , fe á ldozat, fe vigafság 
nints az egáfz Egyiptusban, bőjtöl az egéfz nép: 
a1 borhoz, és az húshoz nem nyúl: ferödóvei, 
kenettel, vetett ágygyal nem fzabad akkor élni, 
tilos minden öröm. A ’firalmas napok után a’ fzo- 
kott pompa következik : annak temetéfekor-is elő 
állanak a1 vádolok,’s a1 ditsérők: sőt ha valamelly 
Királynak életét betstelennek talállyák lenni; a’ 
temetés pompájától meg-fofztják. Elő hozza ezt 
a' befzédet, a1 mennyire a' temetés rendét illeti 
Montfaukon-is az ő ötödik könyvében. *

A’ temetőre kéíz telteket Múmiáknak neve
zik Perfiai nyelven az Egyiptomiak ; melfy ízó 
nem egyebet, hanem tsak fzáraz teltet jelent. A ? 
Pofonyi patikában látni illyet egyet: fokát ki-hor- 
danak Európában Egyiptomból, a’ kik ottan ke
reskednek. Mondják, és Burratinus bizonitja-j , 
hogy a1 Múmiák torkában egy egy arany pénz ta
láltatok kánonnak fzámára ; de nékem ez költe
ménynek tetfzik lenni, mert ha az károné, az az 
a' kormányosé az az arany, miért hadja ott az Ő

fize-
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fizetését; vagy ha ott nem felejti, hogy hogy ta
lálnak a’ kereskedők a1 Múmiák torkában arra az 
aranyra ? Azomban rakvák az ilíyen fzáraz telt
nek pólyái a1 titkos íráfokkal: Tekénts negyedik 
Táblámnak negyedik, és ötödik képére.

Kirker bizonysága fzerént Nárdi János Olafz 
Orvos fokát gondolkodott arról: hogy tudni-illik 
mi ok tartaná-meg olly fok fzámos efztendókig az 
Egyiptomi Múmiákat a’ rodhadáítól. *

Gondolkodáfa, és muijkálkodáfa után végté
re tsak arra talált, hogy ennek az épségnek bi
zonyos okai nem a* jó illatú fzerek, nem a1 füfzer- 
fzám, hanem egyedül a7 matska méz : holott fel
bontván, fel-hafogatván a7 fzáraz minden tsontjait, 
és rélzetskéjét egyebet bennek fel-nem találhatott, 
éfzrc nem vehetett egyebet a7 matska-méz fzagá- 
n ál. * *

HihetÓ Nárdi János kezébe némelly aláb’ való 
embernek fzáraz teile jutott , ki tudja , talán ha 
többet próbált volna , meg-egygyezne Herodotuf- 
fal próbája ?

O o ÖTÖ-
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Tébe várofsáról, és Memnon oízlo-
páról.

E Ddig fe befzéllettünk ugyan hafzontalan ,  a' 
mint mondám , és éfzre veheti a’ kinek ho

mályos fzeme nintsen; de ideje már , hogy a1 fel
tett tzélyhoz közeleb’ tartsunk.

Három tartományra ofztották a' régiek az 
egéfz Egyiptomot. Egyik réfze az v o lt, melly 
Tébe városáról Tébaisnek neveztetett: a’ máso
dik , hét vármegyét foglalt vala magában, és a- 
zért Heptánomisnek neveztetett: az alsó Egyi
ptom, mellynek más képen Delta a’ neve, har
madik réfze volt az Orfzágnak. Siéne, és Ele
fántina várofa válafztá-el Egyiptuft Etiópiától, ’s 
Auguftus Tsáfzár idejekor egéfz eddig tartott a’ 
Romai birodalom. *

Tébe városának pompás ékefsége fzem közbe 
álhatott fzéles e’ világ roppant váródnak méltósá
gával: fzáz erős kapukon nyílik vala , a1 mint már 
negyedik könyvemben meg-jelentém: ’s bizonysá
gom ebben nem tsak az ott emlétett Juvenalis, ha

nem
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nem a’ Poéták közziíl Homerus , az Iftorikufok 
közzűl pedig Tatzitus, és Strábó-is. * **

Ebből éfzre vehetni iízonyú nagyságát; de 
néha napján néppel-is tömve vala : azt olvafom, 
hogy egyfzersmind két fzáz katona fzekeret és tíz 
ezer fegyveres embert erefzthctett ki a’ táborba 
mind a* fzáz kapuján. A ’ Görögök , és a"* Ro
maiak már e’ városnak tsak romladékát látták; ’s 
még fém győzik magafztalni méltóságát. * *

Tevenotzius útozáfíról írt könyvében azt be- 
fzélli: hogy tellyen teli moft-is le-dűlt Tébe-környé- 
ke, az az, Sáis vármegye a’ nagy templomok fa
laival , félbe-dűlt palotákkal, gúljákkal , az az, 
sugaras kövekkel, ofzlopokkai, hegy-tornyokkal.

Egy méltóságos palotát látott Tébe-várme
gyében Tevenotzius maga-is: ennek az épületnek 
méltósága, úgymond, a’ mi meftcrségeinknek min
den ditsőségét mefzfze fellyűl-mullya : árnyékába 
fém érünk, akár mikép’ hánnyuk , és vefsük ma
gunkat. Négy út vezeti az embert az épületnek 
felső, az a z , negyedik fzegésére; de a’ ki annak 
tetejére veti fzemét, a’ nagy magasságban el-veízti

Ο o 2 fzeme
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fzeme fényét. Az emlétett utaknak hofzfzasága 
temérdek, 's rakva minden felól nagy faragott-» 
Egyiptomi képekkel. Az épület közepén lévő tsór- 
nok fzáz húfz ofzlopon tsüggöt vala : ezeknek az 
ofzlopoknak derekát hat ember alig ölelhette által. 
A ’ falakra, ’s az ofzlopokra rajzolt képek feftékc 
még moft fe hadja-el az ó fzinét. Reá-tudta tud- 
ni-illik ütni , és nyomni az Egyiptom-béli elmc_* 
minden munkájára az halhatatlanságnak eleven 
billy egét. A z a’ Tébai templom , mellyról Strá- 
bó befzéll , hafonló ehez a’ palotához. Talán 
mind Tevenotzius, mind Strábó egy épületről be
fzéll. *

Tébe vármegyében állott Memnon ofzlopa- 
is , mellyet mihelyeft a’ fel ferkenó napnak fugári 
illették; azonnal gyönyörű gyenge muíika hangot 
erefetet magából. * *

Hallotta ezt a' Muíikát Strábó-is; de kétel
kedett ; ha az ofzlopbói eredett-é vagy nem , Ju- 
venális bofzorkány munkának fajdítá lenni; én 
nem: mert meg-lehet a’ főid alatta üres vala , ’s 
ott pengettek valamit, a’ kiknek arra gondjok

vala:
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vala : alól pengett, mondok ; de vagy fzájából, 
vagy üres oldalán fúrt likatskákból jött ki az 
hang. *

Máfok ennek a' Muíikának illyes okát adják: 
tudhattak az Egyiptziuíok némelly efzközzel va
lamint mi az üveggel taplót gyújtani; illyes gyúj
tó fzerfzámot helyheztetvén tehát alattomban az 
ofzlop talpához, és a’ nap súgárit a’ gyújtó fzer- 
fzámmal kénköves forgátsra térítvén , az ofzlop 
belsó réfzében lángot támafzthattak : a1 góz , a’ 
láng a1 fúvókat , vagy a’ kerekeket meg-mozdít
hatta , és a’ mefterséges íipokon muűka hangot 
erefzthetett.

H A T O D I K  R É S Z .

Káirus és Memfis városáról, Méris 
Király tójáról ·, az alsó Egyiptusnak né- 

melíy nevezetes helységeiről.

EGyiptomnak abban a1 réfzében , melly az hét 
vármegyektól Heptánomisnek bivattatott, fe- 

kütt Memfis 3 avagy az Egyiptomi Babilonnak vá-
O o 3 rofa,
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rofa, Nilus partjának nap-nyugotti réfzén. Káirus, 
mdly moft Egyiptomnak roppant fó várofa, Mem- 
fis helyett építetett; de Nílusnak nap-keleti part
ján áll. Memfis városát a1 többi között a' mellet
te álló hegy tornyok ékefsítték, ennek a’ város
nak környékében állának vala fok fzámtalan gul- 
ják, avagy sugaras kövek*is. Ide tartozandó az 
ötödik Tábla.

Itt volt Méris Király tója, itt állott a1 Töm
keleg, avagy az Egyiptomi Labirintus. Ezekről 
rend«re majd hofzfzas befzédem léízen. De Méris 
Király tójáról való beízédemet tsak itt végzem-el 
egy végben.

Tudja minden Ember Nilus vizének tulajdon
ságát , tudni - illik melly nagy hafznára légyen 
Egyiptom földének, holott ki öntódvén merő ke
nyeret önt a1 fzántó-fóldekre : de bezzeg ha le- 
fzáll ; fok nyomorúltságot hágy maga után né
melykor ; áradáfa-is ártalmas fokfzor.

Méris Király a1 terméfzct jó téteményét meg 
akarván mefterséggel fegíteni , egy nagy tót áfa- 
tott. Három ezer hat fzáz pállyát fzámlál Hero
dotus az egéíz kerületére. *

De
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* Herodot. pag, Ő7. Euterpe.



De Pomponius Mela tsak hufz ezer lépéíl en
ged arra. *

Két méltóságos nagy hegy-torony áll a' tó
nak a’ közepén : mind kettőnek háromfzáz - lábni 
a' magafsága;de ez tsak a’ vízfzinén ki tetzó ma- 
gafságnak a' mértéke, mert talpig mérve két annyi
nak mondják. Mind a’ két toronynak tetején egy 
nagy faragott kép látzatik Királyi izéken ülve. 
A 1 Király a’ vizet egéíz a1 tóig egy nagy fzéles ár
kon vezettette Nílusnak partjától: Az ároknak 
a’ rakontzáján a' víz úgy erefztetett k i, ’s-bé , a' 
mint a' fzükség javaslotta. Ifzonyú nagy jövedel
mére fzolgált a1 Királyi Kamarának-is ez a1 nagy 
tó.

Deltában, az alsó Egyiptusban tudni - illik 
Heliopolis, az az napnak a"1 várofa fekütt: Itt ál
lott néha napján Tánis, Kanópus, és Pelufium-is: 
nagy Sándor azt az híres váróit, mcily Áleksán- 
driának hivattatik, ide építtette. De Áleksándria 
felól a’ Görög épületek között légyen a’ befzédünk. 
A z Irfael fiai, midón Egyiptomban tengődtek; Tá
nis körül laktak vala.

Helió-
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lia paiTuum in circuitu patens.
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Heliopolis városának Féniks nevű madara fe
lól femmit fém fzólok ; mert egy az , hogy fokát 
k-liene arról befzéllenera; ha Herodotus, Plinius, 
Tatzitus , Sz. Epifánius, és Sótus vélekedését mind 
eló akarnám hozni ; más az , hogy nem ide tar
tozandó befzéd ; végtére merő mel'e az egéfz Fé
niks madár.
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Az Egyiptomi Gúljákról.

AZ Egyiptomi tornyok két féliek. Némellyek 
Királyi temetés fzámára valának jobbára fel

építve ; ezeknek Görög nevek Pyramides. Én 
akár ki mit mondjon; nem tű z , hanem H egy'to
ronyra magyarázom. Más egyébT tornyok Egyi
ptomban a’ GŐrögöktÓl obeliskufoknak neveztet
tek r az Olafz fordítás fzerént pedig gúljáknak hi- 
vattatnak. Káfzálius János ezt a1 fzót Frantzia 
eredetűnek tartja lenni, mert ezeknél Aiguille tűt 
jelent. *

Merkátus abban a’ gyanakodásban akadt, 
hogy talán Július nevérÓl,melíy a’ Vatikánomi su

garas

* J. B, Cafalius. pag. 6. de veteribus iEgyptíorum ritibus.
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«aras köven olvaftatott, vette ez a’ fzó az ő ere- 
detit: midón tudni-illik a’ jámbor Olafz Július ne* 
vét tsorbán kezdé ejteni, és a’ Julius helyet Gyu
lát kezdett olvasgatni. Mi ezt a’ fzózatot meg
tarthatjuk a" magyar nyelvben, míg a’ többi olafz 
fzózatokon ki nem adunk; de a1 kinek kedve tart
ja , Hallerrel hegyes köveknek-is nevezheti. A ’ 
Gúlják az Egyiptomiaktól nap-újjainak hivattatnák.

Ezek az hegyes kövek régenten Egyiptomban 
arra a’ végre építtettek , hogy a1 bólts Tanítók , 
és a"1 Papok azoknak oldalokra metfzenék a’ tér- 
méfzet voltáról, a’ nap erejének tulajdonságiról, és 
az egek forgáfa felól a' régiektől vett tudományok
nak tzikkelyit: azért a’ Gúlják Egyiptomban tit
kos könyvek helyett fzolgálának. *

A ' Gúlják mind azon verhenyeges kófziklá- 
bóí faragtattak, ’s a’ fzinek ollyan , mintha mind 
meg-vólnának fzikrával pettegetve , ezeket a’ kö
veket a’ Görög pyropikiíonnak; a' Deák Tébai kó- 
fziklának, az Olafz veres gránátnak nevezi,

Pp Az

* Plinius L. 36. Fecerc.. .  obclifcos folis Numini fscratos, I?s- 
diorum eins argumentum in effigie eft , & ita lignatur nomine JEgyprio.

Hsrduiinis in Nofis Plinianis pag. 733. Excogitata obeíiícorum 
effigies eft ad fignificandos folis radios , &  rádium quidem Äigyptii obe· 
ljfcttin vocant.

Azomban a’ Görögöknél (*'£»Aw;iiyárfat, iß  Maxes kis nyárfát jelent.



Az Egyiptomi bányák, mellyekböl az illycn 
köveket válogatva fzedék , Tébe táján fekfzenek, 
az Etiópiái hegyek felé, a’’ hol az hegyekről Nílus 
vize nagy zörgéíTel, és tsattagáífal fzakad.

Bőven vagyon ugyan a’ fok ízép márvány 
Egyiptomban; de a’ Gúlják fzámára másféle kö
vet foha fém válafztottak. A' ki Romát látta, 
ebben bizonyságom lehet. A' Gúlják valamennyen 
mind Tébai veres köbül vágattattak.

Mind a’ kőnek a1 fzinén , mind a’ Gúljáknak 
hegyes formáján a’ napnak bizonyos tulajdonságit 
akarák ki jelenteni. Míg többet nem mondok , 
hafznos ide az Egyiptomiak vallásáról eléb írtt ta- 
nítáfom.

Ezeken a’ sugaras ofzlopokon , jóllehet (  a1 
mint majd meg-mondom } fzép hofzfzú magafság- 
gal bírnak, nintsen femmi raggatás; tsak egyetlen 
egy fzál kóbűi állanak. Termetek , és magafsá- 
gok nem mind egyenlő, n^gyob1 egyik a' máfik- 
nál. Romában némellyek hufz , harmintz láb
nyomni mértékkel egyeznek; némellyek , hetven , 
nyóltzvan, sőtfzáz negyven lábni mértéket-is fog
lalnak hoízfzokban.

Más külömbség-is vagyon köztök; némelly 
Gúljáknak lapja egyenlő fzélefsógú mind a1 négy

felől,
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felöl, máfokon egyik réfz fzéíeíreb’ a1 maiiknál, 
végtére némelly Gálják rakvák külömb’ külömb’-féle 
titkos íráfokkal, tétét dl talpig, merd kép, és beto 
látzik mind a1 négy felöl rajtok; némellyeknek mind 
a’ négy óldalok íimák, és egéfz végig pufzták.

Már ha többet nem fzólok-is, k itetfzik ,m i 
légyen az Egyiptomi Gúlja: nem egyéb’ tudni-illik, 

• hanem egy hofzfzú, magas , és verhenyeges nagy 
kd-fzilda, melly fellyeb’ fcllyeb’ mind vékonyab’, 
és keskeny eb1 lévén, végtére egy kis tsutsra kereke
dik; egy ollyas hegyes kd , mellynek négy lapja 
vagy egéfzlen fima, vagy titkos pontzoláfokkal, és 
ki metélt ábrázatokkal meg-vagyon tététől talpig 
rakva. Nézz a1 negyedik Táblának harmadik képé
re , és az ötödik Táblának mezeére.

N Y Ó L T Z A D I K  R É S Z .
Az Egyiptomi Gúljáknak elsó Épít-

tőjéről, és Egyiptomnak elsó Királlyáról.

BAjos állapot azoknak első építőjére mutatni, 
mert némellyek Mitrásra, avagy Mitresre, az 

az, Mizráimra mutatnak; máfok ezt a’ ditsoséget 
Teutnak, Hermesnek, az a z , Mercurius Trisme- 
giítusnak tulajdonítják.
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Elég az : hogy alig tűnt-el az özön víz a' 
földnek fzinéröi, azonnal tornyokról, paloták
ról, és ofzlopokról gondolkodott az emberi nem
zet , a’ mint Babilon tornyából nyilván ki tetfz- 
hetik; és minek előtte tolhoz, és papiroshoz nem 
fzoktak az emberek, sót azután-is némellykor kö
vekre fzokták metfzeni az ó tanítáfokat , véleke- 
défeket, ’s elmés találmánnyokat , a’ mint Hue- 
tzius fok fzámos íróknak fzavaival bizonyítja. *

Az Úr a1 tíz parantsolatot kő-táblákra meü- 
fzette: régi fzokás az halottak fejek-fölé kő táblát, 
vagy ofzlopot állítani, és az halottak ditséretét 
arra ki metélni. Tudjuk a1 Fenitziufok fzokását- 
i s , kik Afrikában költözvén azonnal ofzlopokat 
emeltek elébbeni hazájoknak emlékezetire. Tze- 
fzarea-béli Prokopius idejekor, ki Juftinián Tsáfzár 
alatt írá Iftoriáját Kriftus Urunk fzületésének öt 
fzáz negyvenedik efztendó tájábán, talpon áll va- 
la még két ofzlopTigiíisben, Afrikának városában, 
’s ezek azoktól építtettek , kik Kánanéában Jofue 
fegyverétől meg-rettenvén hazájokat el-hagyák, ’s 
Afrikába bújdoftak-vala. Tigiíis városában, úgy
mond Prokopius, a’ kút mellé fejér köból két ofz
lopot állítottak, ’s ezekenFenitziai fzókkal, és be
tűkkel illyetén írás találtatik : Mi azok vagyúnk ,

kiket
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kiket ama1 pufztítö Lator Joíue Nave fia hazájók- 
ból ki hajtott. * ** ***

’Zidó Jófef bizonysága fzerént a-1 Szeth uno- 
kájitól építtetett ofzlopok, mellyekre az égi járás
nak , és munkálkodásnak tulajdonsági valának fel 
rajzolva, még a"1 Romai Tsáfzárok idejekor-is tal
pon állának vala Siriában , vagy a’ mint máfok, 
kik helyeífebben olvasván ’Zidó Jófef fzavát , bi
zonyítják Seiriadban. * *

Meíly helyet Huetzius vélekedéfe fzerént Gál- 
gala mellett keli keresni Sehirát földén; minthogy 
itt állanak vala némelly faragott képek, mellyek- 
röl Bírák könyve fzól az harmadik réfzben , tizen 
kilcntzedik , és hufzon hatodik versben. Ezek
nek a’ köveknek ’Zidó betö fzerént pefzilim a1 ne
vek; Görögül glipta, az az, ki metélt, vagy pon- 
tzolt kövek. * * *

Meg-engedi Kaimét felébe , a* mit ’Zidó Jó
fef befzéll; de arról nagyon kételkedik ; ha azo
kat a1 Szehiráti pontzolt Gúljákat, vagy Q akár mi
kép nevezzük ezeket} az ofzlopokat Szeth fiai mun-

P p 3 káji-
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H. E. V.T. Exotic. 4. star. c. g.

** Jofephos Anriq. L. i. c. 3. apud Hnet. pag. cit. c.
*** Judicum 3. Pcrtranfiic locum idolorum ... vcnitque ízt Sehirath,
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kájinak kellyené tartani, nem-é : mert azt állítja 
Kaimét, hogy a1 titkos írasd pontzolás a* víz özön 
után az Egyiptomiaktól vette eredetét ; amazok 
pedig a’ víz özön előtt éltek. Nem a1 Szeth ma- 
radékitól, úgymondj hanem az Egyiptomi Teut- 
tól fzakadta1 kóré metfzett írásnak kelete, könnyen 
meg-érthetjük, hogyan állottak elé ama Szehiráthi 
ofzlopok, ha Tzéfzaréa-béli Eufebius fzavára vi
gyázunk, Eufebius, ésSzintzellusM ánetónakbe- 
lzédét követvén azt adják tudtunkra, hogy Merku- 
rius Trifzmegiítus már Egyiptom máfodik Királíyá- 
nak ideje előtt állított vala Sehirát, vagy, a1 mint 
Ók mondják , Szíriád földén titkos íráfokkal ki 
metélt ofzlopokat. *

Én azt mondom, igaz lehet mind a’ kettő: 
tudva lehetett ez a’ titkos írás a1 víz özön előtt, ’s 
az árvíz után Teuttól vehette folyamatját ; annak 
halála után laífán-laífan a1 titok titokba merűitt.

Azomban az én befzédem eddig tsak arra 
tartót, hogy ki tefsék a"* kövekre metfzett írásnak 
régisége. Ide fzolgálhat az-is a’ mit Kám tablá- 
jiról írni fogok. De mi következik mind ezekből 
a1 fel tett tzélra ? az tudni-illik: hogy valamint 
a’ kövekre metfzett írás régi, úgy az írás kedvéért

fel-
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fcl-állíttatott köveknek-is régieknek, ’s régi fz o -  
káfíal bé-vett jóízágnak kell lenni. Már minthogy 
a’ jó Tanítók,^ kivált-képen Herodotus , Ménéit 
Egyiptomban első Királynak állítják lenni, Mis- 
raim pedig Ménedéi egy ember volt , az egéfz be- 
fzédból az következik, hogy ha az Egyiptomnak 
elsó Királyi illyes munkákról gondolkodtak , a’ 
Gúlják, és az hegyes kövek elsó fel-állítója Ménes, 
az az, Misraim vóít víz-őzön után. *

Márfzamus ugyan Ménéit a’ Kamra magya
rázza ; a1 mint Kaimét bizonyságom. **

De Rolinus, és Kirkérus aláb’ tart egy kévé
sé , és Egyiptomnak elsó Királiyát Ménéit Mis- 
raimnak, Kam fiának tartja lenni; sót Rolinus ezt 
a’ vélekedéft a-* jó Tanítók között közönségesnek 
mondja. * * *

Az a’ Meítr es tehát, Mitrás, M itres, Mef- 
res, kit Plinius a1 Gúíják elsó fel állítójának nevez, 
nem egyéb hanem Mezres, avagy Mizraim, Kátn- 
nak fia. * ***

Mert
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Sacerdotes dixere, &c.

** Calmer Commentair pag. 64.
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Mert elófzer nem de nem Mezies nevét kön
nyen Meftresre fordíthatta az hofzízú idő ; Mez- 
rés pedig,avagy MizraimKimtől ízületeit; és a z ,  
a1 ki a1 Gúljákat kezdé állítani, Pliniuftól a’ Vati- 
kánomi könyvnek olvasáfa fzerént Meítresnek hi- 
vattatik. * **

Héjába befzéll tehát Harduinus, Plinius fza- 
vait fejtegetvén, hogy Meftres, avagy Mesres Moj- 
fes Próféta ideje után uralkodott. * *

Bizváíl el-hitethetjük magúnkal, hogy Mi - 
raim,Kám fia mihelyeft Egyiptomban egy kis u n -  
ságra kapott, azonnal a1 tornyok, és ofzlopok 
építéséhez fogott ; mórt ó fém akart nyilván aláb’ 
való Fejedelem lenni a1 többinél, kik Babilon tor
nyának építésével híreket, ’s neveket gyarapírák. 
Segétheti ezt az okot az-is: hogy az illyen épüle
tekkel tellyen teli vók Egyiptom földe, ’s jóllehet 
hordton hordák Romában a’ Tsáfzárok a7 fok Giz
iik at , és Iíámbifes Persák Királlyá jó nagy fzámo- 
kat tűzzel, vaűal öízve-is rontott; mindazonáltal 
még fém pufztúlhattak ki mind eddig Egyiptom
ból. Az illy fok épülethez pedig hamar hozzá

kellett
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kellett kezdeni; Misraim , és Kám idejénél eléb"* 
való idóre nem mutathatunk a1 víz özön után; ak
kor fogtak tehát az illyen munkához.

Arra-is fzámot tartsunk fzüntelen, a’ miról 
az Apoftolok tselekedete befzéll, és a’ mit én ezen 
könyvemnek első réfzében eló hoztam: Egyiptom
ban tanúltt Mojfes,és annak kisded korában-is ne
ve volt már az Egyiptomi bóltseségnek, e1 neveze
tes bóltseségre vezetó tzikkelyek pedig, és rövid 
fommába foglalt tanítáfok jobbára ofzlopokra va- 
lának metélve. Trismegiftus tanítáfa fzerént, vol
tának tehát Egyiptomban Mojfes ideje elótt-is Gól
ja állító Királlyok, és Mcfterek; Ménes, az az, 
Meftres, avagy Mifraim ideig vezetnek bennünket 
nem héjába-való okok ; hihetó tehát Mifraim Kám 
fia volt, a1 ki a1 Gúlják építéséhez elófzer fogott a1 
víz özön után.

Kirker azt ítéli; hogy a1 Góljákközzúl azok 
állíttattak leg régieb1 Királyoktól, mellyek leg-kik 
febbek , holott az aprajáról fzokás kezdeni az őre- 
gihez. *

Q q  Ó te-
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Ő tehát az első Gúlják közé ama kisded ofz- 
lopokat fzámlállja, mellyek a’ többi között Egyi
ptomból Olafz Orfzágba vitettek , és moll Monti- 
tzélius , Mahutéus, és Mediczéus Gúljájinak ne
veztetnek : mivel tudni-illik , úgymond, Hermes 
Trismegiftus az Egyiptomiak Tanító Meliere az 6 
igyekezetinek remek munkáját az illyen aprólék 
köveken adta a’ Királyok elejbek leg-elófzer, ’s az
után vezette ókét nagyob’ nagyob1 gondolatra.

Véle tart Harduínus-is , holott filányob\ rs 
aláb’ való mindenben a1 kezdet a’ munka folyta
tásának *

Nem fzokáfom ugyan nálamnál elméűeb’ Ta
nítókkal pörben áliani : mert nem fzép dolog a' 
régi ifiak fzokáfa fzerént a’ tekéntetes érdemes fze- 
méiíyek vádoláfa által magának hírt nevet keresni; 
úgymond Sz. Jeronimus. * *

Mindazonáltal nem hibázúnk talán, ha azt 
mondjuk: hogy az Egyiptomiak a1 nagygyán kezdék 
a’ fok féle torony, és Gúlja é.píttéft; holott a’ kik 
Babilon tornyát látták; a’ mint láthatták - is , a’

kik
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kik Egyiptomban elófzer épületeket raktak ; előre 
fém elégedtek - meg minden héjába való aprólék 
épülettel.

Szólánk az elsó építőről; ízólyúnk a' követ- 
kezendők felól-is.

K I L E N T Z E D I K  R É S Z .

Az Egyiptomi Gúljáknak más
egyeb építőjiről.

AZ igaz , olly kevefet tudhatunk az Egyiptomi 
első Királyok ditsóséges tselekedetéról, mint 

ha mind a1 veres tengerbe fiP.yedtek volna nevek. 
Ha jól érthetnók ama’ mélységes íráfoknak titkait, 
mellyek a’ sugaras kövek óldalán függenek; talán 
el tűnnék egyfzer femünkről a’ nagy háló , ’s a’ ré
gi sötétség után vidám fenyefség következnék.

Mindazonáltal mennyünk, a’ meddig mehe
tünk , talán meg-nem bánnyuk. Kerefsük-fel 
Egyiptom régi Királyinak elólzer neveket; ’s az
után lálfuk , kik állítottak-fei közűlök leg-hireífeb’ 
ofzlopokat, és Gúljákat; ez a’ réfz világofságára 
fzolgál a’ tornyokról írandó befzédemnek-is.
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Ennek a1 régi birodalomnak Királyiról Szám
talan vélekedések vannak. Magok az Egyiptziu*· 
Sok balgatag vakmerőséggel azt merik bizonyíttani, 
a1 mint Diodórus első könyvében olvafom: hogy, 
ha az Egyiptomi Királyok uralkodásának eszten
deit egy tsomóba fogjuk ; három ezer hét Száz 
egéfz efztendó kerekedik ki belőlek. Ez nyilván 
való hazugság, vagy tudatlanság: holott az Egyip
tomi birodalom' nem kezdődött az özön-víz előtt, 
’s világ teremtését meg-nem előzhette. *

BizonyofTan reá nem nyomozhatunk ugyan 
e’ birodalomnak kezdetére , a’ mint már meg jelen
téin; de a’ mint okofían fajdítja Petávius , nyilván 
akkor eSett kezdete , midón az Aíliriai birodalom 
eló-kerekedett. Azomban , a1 ki az Egyiptomi 
uralkodásnak efztendeit Számban akarja venni, elő- 
fzer arra az efztendóre veífe Szemét , mellyben 
Kámbífes Persák Királlyá Egyiptomot meg-rabol
ta. Ez a’ győzedelem Petávius Krónikája Szerént 
világ teremtése után három ezer négy Száz ötven 
kilentzcdik efztendóben történt: akkor a’ víz özőn- 
tól fogva ezer nyóltz Száz három efztendók múl
tak vala el. Valamennyi Királlyá volt tehát Egyip
tomnak KarabiSefíg ; az mind ez időnek folyafa 
alatt uralkodott, azomban minthogy az Aíliriai

biro-
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birodalom elő nem állott a’ torony építéle előtt, 
le kell vonnánk, az emlétett fommából fzáz ötven 
két efztendőt: annyit tudni - illik , a’ mennyi a’ 
torony idejéig el-folyt vala , és így ezer nyóltz 
fzáz három efztendóből Kambifes idejéig az Egyip
tomi Királyok uraságának kezdetétől fogva ezer 
hat fzáz őtven efztendónél töb' nem marad.

Az Egyiptomi hkes Királyokat renden ezekre 
az efztendőkrc helyheztetheti, a' kinek kedve 
tartja, de e z , úgymond Petávius,hafzontalan, és 
héjába való dolog. * **

Mindazonáltal Petávius az ő tizedik köny
vében ismét vifzfza térvén az Egyiptomi Királyok
ról való befzédérc ; eló fzámlállya Herodotusból 
Egyiptusnak utolsó Királyit Kambifefíg. Hero- 
dotushoz azért á l l , el-hagyván Diodóruft , mert 
amaz öregeb', és jól meg-visgálván a' dolgot bá
tran befzéllhet az ember Herodotus fzavai fzerént: 
a1 Sz. IráíTal-is alkalmasént őfzve fér befzéde. Lát- 
hatfza az idők tanításáról írt tizedik könyvének 
két fzáz máfodik levelét. * *

Q  q 3 Az

* Petavius L. 9. D. T. c. 15. psg. 19. Per quos (1650. annos) fi 
lubet omnium , qnar apud Africanum leguntur , Dynafticrum feries di- 
ípenfari poteft:, quod ego frivolum, otiofumque judico.

**  Petavius de Doch·, T. I . io. pag 102. Tutiffimus efl Herodoti 
calculus ; & quod gratiíTimum hiftorii ftudiofis accidit, cum Sacri« co
dicibus fatis congruit.
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Az Egyiptomi öt utolsó Királyok tehát egy
más után e’ képen következtek: Eisó

Pfammitikus : ki ötven öt efztendeig ural
kodott, máfodik Nékos vala , Pfamitikusnak fia, 
Nékos, Királyok negyedik könyvének hufzon har
madik réfzében, Nékáónak neveztetik. Ennek a’ 
Sírufokkal tartott hartzáról Herodotus az 6 máfo
dik könyvében emlékezik. Ez a1 hartz nem egyéb’, 
hanem fzintén az , meílyben Jofiás a’ ’Zidók Ki
rállyá ei-efett, el-veízett. A ’ fzerentsédenségnek 
helyét Herodotus Magdoíumnak híja ·> az írás pe
dig Mageddónak. A ’ gyózedelem után jól meg- 
fofztotta Jerúsálemet Nékáo K irály, ’s Joákimot 
Jofiás helyett Ó állította-bé Királyul a’ ’Zidóság- 
ban. Nékos tizen hat efztendeig bírta az Orfzá- 
got. Ennek halála után Pfamisra Nékos fiára ma
radt a’ birodalom; de ez hat efztendónél többet 
bé nem töltött az uraságban. A ’ negyedik Király 
Pfamrnis fia Apries vala , és hufzon öt efztendeig 
tartott orfeágláfa : ettől el-pártolván Amafis ma
gáévá tette Egyiptomot, *s negyven négy efzten
deig vifelte a’ Koronát. Ez volt az a’ Király, ki
re Kámbifes tábort vitt vala Perfiából, ’s ezután 
következett a’ Perfiai uraság Egyiptomban , foly
tak Pfametikus első efztendeitói fogva Kambifefig 
ízáz negyven hat efztendók.

Ö t ö d i k  K ö n y v .
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Már hogy azok felél-is fzóljak valami kévé
iét , kik Pfanametikus előtt bírták az Egyiptomot; 
int nem tsak kedvem; hanem a’ fzükség-is. Meg- 
mondám, sötétes itt az utam ; de mindazonáltal 
jó tanúltt Kalauzok után indulunk itt-is. Rolinus 
a’ nevezetes írókat követvén, ’s válogatván a* men
nyire lehet azok befzédében élénkben adja Egyi
ptomnak Királyit Pfametikus idejéig, ’s illyes ren
det tart közöttök. *

Egyiptomnak elsé Királlyá Ménes vala, az 
az Misraim, Kám fia. Én a’ Gúlják első építőjé
nek ezt a’ Királyt vélem lenni. Máfodik

Busiris, ki Tébe városát építette Egyiptom
ban. Más az a’ Busiris , kinek kegyetlensége hi
res a’ Mesék között. Harmadik

Oíímandius. Ennek épületéről Diodórus az 
6 cl so könyvében fokát befzéll. Negyedik

Ukoreus: Memfis városának építője. Ötödik

Méris, ki a’ télem emlétett nagy tót áfatta 
az Orfzág hafznáért.

Úgy tetfzik ennek a’ Királynak halála után 
hatalmaztak-el Egyiptom földén a’ Páíztorok, kik

P
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jó darab1 ideig Memfis városában, 's ahoz tarto
zandó birodalomban uralkodtak-is. Midón Abra- 
hám az Ő házas párjával Sára Afzfzonnyal Egyip
tomban vándorlott, akkor-is Páiztor Királlyá volt 
Egyiptomnak , Rolinus tanítáfa fzerént.

A1 Páfztorok után való Egyiptomi Királyt 
Tetmofisnek, 's más néven Amaíisnek-is híták : ez 
űzte ki a' Páfztor vérból eredett Királyokat Egyip
tomból. Ez lehetett akkor Király , mikor Jófef 
Bátyaitól el-adatván Egyiptomban uraságra hágott, 
Jófef történetéről Juftinus-is emlékezik. Ennek 
idejekor költözött Jákob Pátriárka-is Egyiptus fői
débe fiaival együtt. Idő jártával

Ramefifes , más néven Miamim fogott az 
Egyiptomi Királyi páltzához. Mindennek, mind 
más Királyi fzeméllyeknek a’ nevek Fáraónak-is hi- 
vattattak 3 valamint azután Romában a’ Fejedel
mek valamennyen mind Tsáfzárok , 's mind Au- 
guítufok valának.

Én abban a' vélekedésben valék már régen, 
hogy RamcíTes Miamun volt az az iftentelen Fá
raó , ki Israel fiait , Jákob Pátriárka maradékit 
annyira zaklatta Egyiptomban : mert midőn az 
írásban azt olvasnám , hogy a' többi nyomorúk- 
ság között egy RameíTcs nevű vároft-is kellett a1

fze-
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fzegény ’Zidóknak építeni; tsak el-hitettem ma
gammal, hogy az alatt a’ Király alatt állott-fel 
az az épület, ki annak nevét magával hordozá. *

Meg-örűltem tehát midőn ebben a’ gyanako- 
dáfomban társul találtam Rolinuft. RameíTes, vagy 
a1 mint Tatzitus olvaíTa, Ramfes , Diodóruftól 
Remfesnek - is hivattatik. Ez az nyilván, kit He
rodotus Rampfínitusnak nevez. * *

RameíTes Király után Egyiptomot Amenofis 
bírta, ez az a’ Fáraó, némeílyek vélekedéfe fzerént, 
kit az Úr tíz rettentő tsapáflal keményen meg- 
oftorozott, és azután a’ veres tengerben el-fillyefz- 
tett. Nátális Sándor-is ebben a’ vélekedésben va
gyon. ** *

De M'usántziuftól Tzenkrisnek nevezte
tik. * * * *

Ämenofisnek két fiáról-is emlékezik tlíTerius, 
’s egyiket Setofísnek, avagy Sefoftrisnek , máfikat 
Armáisnek híja. Belus* Egyiptus, és Danaus, a’ 
mint a’ Görögök mondják, ezektől vették vagy vé-

Rr reket,
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reket, vagy neveket. Eufebius Ámenofís fiát So- 
tisnek, avagy Zetusnak nevezi: Plinius némelly 
könyveiben Sokisnek-is hivattatik.

Rolinus Ámenofís után a"’ Királyi fzékben Se- 
foftriíl helyhezteti : az után Ferót , Feró után 
Proteuft,ki Menelauft, midőn Trójából vifzfza tér
ne, barátságofan - bé fogadá udvarába ’s fzállásá- 
ra. Emlékezik erról Herodotus , Homerus , Eu
ripides. *

Proteus után Rampfínitus következett; mert 
RameíTeft , és Rampfínitufl: két kiilömb Királynak 
tartja lenni Rolinus , Rampfínitus halála után a’ 
kegyetlen

Keops uralkodott Kefrennel együtt , crról 
Herodotus az ó máfodik könyvében azt befzélli, 
hogy fok iftentelenségce vetemedvén a’ többi kö- 
zött-bé záratta a’ Templomokat, és az egéfz né
pet építésre hajtá.

Mitzerinus vala Keops után Egyiptom Ura, 
’s azután Sesák, avagy Sekonkis következett. Éhez 
futott, a* mint Rolinus éízre vefzi , Jeróboám ,

hogy
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hogy Salamon Király kezét el-kerülné. Tekénts 
Királyok harmadik könyvének tizen - egyedik ré- 
ízére. Sesák után

Zára, Aniíius, Sábák, Séton, és végtére Ta- 
rakás hágott a? Királyi izékre. Tarakás halála- 
után egyfzersmind tizen-két fo fzemélly állott az 
Egyiptomi birodalomnak vezérléséhez, egyik ezek 
közzűl Pfamétikus vala, ’s végtére az egéíz Orízág 
erre az egyre maradott. A zok at, kik Kámbifeíig 
Pfammétikus után uralkodtak, már éld fzámláiám 
Petávius Dénes íráíiból.

Már hogy fel-tett tzélyomhoz közeleb1 tar
tsak : Plinius íráfa fzerént a1 kik ezek közzül a’ 
Gúlják fel-állításában felette gyönyörködtek ; imé 
e1 következenddk valanak: *

De előre kérem a-* fzemfüles könyy-birákat: 
meg*ne ütközzenek abban : hogy Plinius bizony
sága felöl valamit tartok ; holott egyebeknek-is , 
kik e’ dologról írtak , d rakta toliokra a’ beízédet. 
Kirker, Kafzálius , Rolinus, Harduir.us d véle tar
tanak e1 dologban , a Gúiják építői felöl ezek-is 
tsak annyit tudnak, a1 mennyit Plimuftól tanultak 
vala. A 1 ki a1 sötétben nagyob’ f kljákat gyújt-

Rr 2 hat:
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hat: bátor gyújtson, és vezeíTen bennünket, én- 
is meg - köfzönöm. Könnyű a' régi történeteket 
el-tagadni , könnyű egy két görbe villával máfok 
keresményét turkálni; de ha a’ keleptze kéízitőre 
kel a’ dolog; fzerentse, ha el-állja.

Meftres felöl már fzólottam.

Sotiftól nyóltz Gűlja állíttatott-fel Egyiptom
ban : ezek közzűl némeliyek hoízlza negyvene 
nyóltz könyökni.

RameíTesnek nagyob’ volt a-* ditsdsége: mert 
a1 tőle fel-épített Góljának feeléb’-fe utób’máífa nem 
volt. Hufz ezer ember dolgozott ennek fel-állítá
sán , és minthogy attól tartott Rameflcs, ne ta- 
lántán az emelés között tsorba esnék az ofzlop- 
ban; vagy más kárt ne vallana; faját magzatját 
köttette az ofzlopnak tsutsára; hogy az ofzloppal 
úgy bánnának, mint tulajdon édes magzatjával.

Sefoftris, ki az Egyiptomi Királyok között 
felette nevezetes mind gyözedelmire , mind mél- 
tóságos épületeire nézve; két magas Gúljával gaz
dagította-meg hazáját. Diodórus fzáz húfz kö~ 
nyöknyinek írja mind a' kettőt; ’s Plinius íráfa
ként, egyikét Auguíhis Tsáfzár Romába vitette; 
de Kirker jól meg-fontolván a’ dolgot , azt álltja, 
hogy Tébe városának düledéke között feküfzik^

mind
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mind a’ kettő. Azom ban, mint hogy RameíTes 
Gúljáját fzámlálják a" régiek alvilág tsudái közé, és 
nem Sefoftris ofzlopát; nem hibázunk , ha kiíTeb- 
nck mondjuk fzáz húíz könyöknyinél.

Nukorius, az az,Fáraó Monferkur £vagy ta
lán Ukoreus) adott nyilván RámeíTesnek példát az 
illyen ditsóséges epűietre: holott általa fel-állított 
Góljának a’ ditsósége RameíTes ofzlopának méltósá
gával vetekedik. Tsak a z , hogy amazok Gúljái 
titkos íráfokkal tellyefek ; emez - é talpig pufzta ; 
de titok lehet a’ pufztaságban - is : és arra nézve 
nem igen helyes Kafzáli Jánosnak vélekedéfe , ki 
e' fimaságnak azt az okát adja : hogy akkor már 
meg-fogyatkozott a* titkos írásnak kelete: mert ha 
jó helyre állította Rolinus Ukoreus Királyt, akkor 
volt leg-nagyob’ betsűlete nyilván, midón ó ural
kodott.

Pfammirtaus ( talán Piammétikus , vagy leg- 
aláb"' Pfammis} más néven Semmiferteus uralkodá- 
fakof volt leg-nagyob’ ditsósége az Egyiptomi ból- 
tseségnek, a1 titkos írásnak , a"* papok tudomá
nyának: mert Solon, kinél öregeb’ Görög bólts- 
nek hírét alig hallyuk, a’ mint már meg-mondám, 
Egyiptomban tanúit: Solon pedig Tzirus Király 
idejében élt vala Kámbifes Király uralkodáfa előtt, 
’s nyilván akkor, mikor Egyiptomot Pfammis bír-

Rr 3 t a ;
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ta ; az-is hihető , hogy akkor jártak tudományért 
a1 Görögök leg-inkáb* Egyiptomba, vagy talán ak
kor kezdek az Egyiptomi Iskolákat meg-látogat
ni , mikor azoknak leg-nagyob’ hírek volt körül· 
belól. D e , hogy az útba térjek:. Semmirteus, a- 
vagy Pfammis a’ többi között egy méltóságos Gál
ját állított-fel Heliopolis városában , melly idő jár
tával a1 Romaiak kezek közé került , és végtére 
ötödik Sikstus Pápától a’ Fláminiai kapu - e lő tt , 
boldog Afzfzony temploma m ellet, mellynek del- 
popclo a1 neve, fel-állítatott. Plinius ennek épít- 
tő Királyát Seneferteuft, avagy Semmiferteuft utol
só Királynak állítván lenni Egyiptomban, nyil
ván meg-botlott, mert, a1 mint már meg-írám kö- 
zönségefen Ámaíís mondatik utolsónak,’s ha utol
só volt, alig, ha gondolkodhatott illy héjába való 
pompás ékefségekról: Máíik hibája Pliniusnak az, 
hogy e’ Gáljának hofzfzát fzáz húfz Ót lábnyom- 
nyira m éri: jóllehet fzáz háfz tenyérnyinél nem 
hofzfzab’. * *

Fel-épúlt fok illyes jófzág más Egyiptomi Ki
rályok költségével-is; de mi minden aprólékra ízá- 
mat nem tarthatván a’ következendő réfzben a’ 
Gálják költözéséről fogúnk befzélgetni.

T í -
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T I Z E D I K  R É S Z .
A’ Gúljáknak Roma - felé - való

kőltözéfekről.

EGyiptusból Romába ékefség kedvéért fok Gul- 
jákat hordattak a’ Tsáfzárok; de idő jártával 

fele meg-vefzett, meg-romlott; holott tizen ket
tőnél többet nmr Romában nem láthatni: jóllehet 
tsak Kaligula Tsáfzár uralkodásától fogva-is negy
ven négynél töb’ illyen ofzlop vitetett által Roma 
városába, a’ mint Publius Viktor íráfiból fajdítjuk.*

Ama’tizenkét közzűl pedig tsak négy valamire 
való: tudni-illik sC Láteránomi, Vátikánomi, Flá- 
miniai, és a’ Márs-mezei Gólja.

Egyiptus eleget mutogat még moft-is mind az 
öregiból, mind az aprajából. Tele vagyon Kái- 
rus városának melyéke az illyen régi efzkózzel, 
azomban el-hajózott közűlök egynéhány Aleksán- 
driáig, és Konftántzinápolig-is. A1 melly hajó
kon pedig a' Gúljákat Romába vezették, azok Pli
nius, és Suetónius bizonysága-ként , olly retten
tő nagyok valának , hogy azoknál nagyobbakat a’

tenger

* P. V iílor in O^er, de Region, urbis Romae.



tenger még addig nem lá to tt; három fzáz ember 
evezett egyikében : de minémű mefterséggel élte- 
nek légyen a’ terhek emelgetésében , arról kevés 
befzéd vagyon az íróknál.

RameíTes Gúljájának tartatik lenni a’ Láterá- 
nomi Gólja: A’ Romai hegyes kövek között ez leg- 
méltóságoűab. Ezt az oí'zlopot Konftántinus Tsá- 
fzár helyébél fel-fzakafztatta, és Tébe váróba melléi 
Aleksándriáig vitette ; de jóllehet aztat Konftán- 
tzinápol városának ékefségére intézte, halála miatt 
mindazonáltal jó darab ideig itten hevert : míglen 
végtére fia Konftántzius Attjának fzándékát meg
változtatván Romába hozatta, és fok fzámos em
berek múnkálkodáfa által fe l-is  állíttatta. Sok 
fzerentsétlenségen ment által ez a’ sugaras ké : 
mert eléfzer kevés héja v o lt, hogy a’ tűz meg-nem 
eméfztette , midón Kámbífes Persák Királlyá^ 
Egyiptomot tűzzel vaíTal oftromlotta , meg-enge
dett mindazonáltal fzép termetinek , és tekénteti- 
nek a1 győzedelmes Király : és jóllehet Tébe rop
pant városát porrá tette; még-is midón már a’ láng 
RameíTes ofzlopához közelítene : a1 tüzet el-óltat- 
ta , és az ofzlopot meg-tartotta.

A 1 Tengeren idó jártával fzerentséfen által té
tetett , fel-állott a’ Romai paloták között, de a’ 
világ rontó ellenségek midón Romát fel-turkálnák S

tsak

$2o Ö t ö d i k  K ö n y v .



Ö t ö d i k  K ö n y v . 321

tsak nem végére jártak e' nemes pompának-is: ho
lott fzáz harmintz ót efztendók forgáfa alatt ez 
az hatalmas város ötfzer került az ellenség kezébe. 
Elófzer négy fzáz tizen-kettódik efztendóben Gen- 
ferikus,Gottufok Királlyá toké ki rajta mérgét; má- 
fodfzor négy fzáz ötven hatodik efztendóben a’ 
Yandalufok ütöttek reá , és kegyetlenül meg-ron- 
tották, ’s a’ fok fzámtalan rabok között Eudok- 
ílát,meg-hoItt Valentinianus Tsáízárnak özvegyét- 
Is Afrikába hurtzolták. Harmadik romlását Sváb 
Rítzimer fzerzette: végtére Tótila, Gottufok Ki
rállyá kétfzér meg-fzállá, kétfzer meg-vévé, és ót 
fzáz negyven hetedik efztendóben Romát tsak ei
nem temette : lakofit el-kergette, kintsét, ékefsé- 
gét ki pufztította, báftjájit ófzve fzaggatta , Ká- 
pitoliumját meg-égette, azon az hatalmas hét he
gyen , mellyen a’ ditsóséges Róma fekfzik , láng
nál, és fűknél egyebet nem marafztott. Öt fzáz 
nyóltzvan kilentzedik efztendóben a’ Longobárdu- 
fok ijezgették: nóltz fzáz hufzon kilentzedik, és 
ismét nyóltz fzáz negyven ötödik efztendóben reá 
ütött a’ fzeretsenyek tábora , és így Nagy Károly 
Tsáfzár idejéig alig vette lélegzetét. Hullottak a’ 
fok-féle romlás között a’ fok fzép Egyiptomi jófzá- 
gok-is: le verettettek a1 sugaras kövek , és a’ fold 
alatt addig hevertek, míg a’ Romai Szentséges Pá
pák fel-nem kereftették.

Ss Rá-



RámeíTes Gúljája hufzon négy tenyérnyire fe- 
küttazifzap , és a’ sár alatt } és már az emberek 
emlékezetéből egéfzlen el-is tunt; de meg-vólt hi
re neve a1 könyvekben , és ugyan azért ötödik 
Sikstus Pápa addig meg-nem nyugodott; mígien 
fzem elejbe nem kerítette. Bé-tólt kévánsága, elő 
került az el-vefzett jófzág: de nagy kár efett ben
ne a1 fok vefzedelem között: holott mikor ie-hul- 
lo tt , három felé jzakadt. Ki-áfatta , őfzve rag- 
gafztatta, és új talpat vettetvén alája , a1 Laterá- 
nomi templom elejbe állíttatta ezer öt fzáz nyőítz- 
van nyóltzadik efztendőben , és a1 Sz. Kerefztnek 
tifzteletére fzentelte.

Elejentén fzáz negyven nyóltz tenyérnyi vala 
magafsága ; moft négy tenyérnyivel alatsonab1 : 
holott tetejétől talpig tsak fzáz negyven négy te- 
nyérni \ de ha a1 talpnak magafságát-is hozzá fzám- 
lálljuk ; fzáz nyóltzvan két tenyérni a’ magafsága: 
az az , ha a" tenyerni hofzfzát könyök fzámba 
vefzfzük; harmintz egéfz könyökni, és két tenyér
ni a1 főid fzinétól fogva a1 felső tsutsáig.

Sok féle Deák írás látfzatik a1 talpán ; nap
keleti réfzén fel-vagyon írva, hogyan, míkép vite
tett Romába Konítántzius Tsáfzár által , éjfzaki 
felén pedig , hogy romlott - e l , ki áfatta k i , ki

emel-
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emeltette-fel, ’s hányadik efztendóben : a’ mint 
már meg-írám. * **

Nukoreus ofclopát Kaligula Tsáfzár hozatta 
Romába, és ugyan azon az helyen , a’ hol moll 
látfzatik fel-is állíttatta ; de idővel az ellenség azt- 
is a’ főidre teríté, ’s ott hevertt, míg az emlétett 
Sikstus ötödik Pápa Vátikánomi Sz. Péter templo
ma előtt fel-nem állíttatta. Moll ennek a’ Gúljá- 
nak magafsága talpával, és felette álló fefziiletnek 
hofzfzával egygyütt fzáz ötven két, és fél tenyér- 
ni, ezen Gúlja mellet két felől két ugró kút önti a’ 
frifs vizet a’ körűi álló fzép ofzlopok között. Déli 
oldalán Sikstus Pápának emlékezete vagyon fel- 
metízve. * *

Rámeífes Gúljája, melly moll a’ Lateránomi 
templom előtt áll rakva vagyon titkos íráfokkal, 
ennek képét meg-láthatod a’ nagy Romai Tzirkus-

Ss 2 nak
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* Pars Or. FI. Conflandus Aug. Conflamini Aug. F. Obelifcum a 
Patre loco fuo motum, diuque Alexandria jacentem trecentorum re- 
migiim impofitnm navi mirandae vaflitatis per mare,Tyberimque magnis 
molibus Romam convechim in circo maximo ponendum S.P.Q..R D.D.

Pars Septent. Sixtus V, Pont. M. Obelifcnm hunc fpecíe eximia, 
temporum calamitate fra£htm, circi maximi Ruinis humo ümoque al e 
demerfum , multo impcnfu extraxit, hunc in locum magno lain re trail· 
ftulit , formaeque pri ilintc reftitutum Cruci inviélifHinae dicavit. Ann. 
MD! XXXM II. Pont. IV.

* *  Sixtus V. P. M. Obclifcum Vaticanum diis Gentium imoio cidtu 
dicatum ad Apoilolorum limina opcrofo labore tranfluiit Ami. MD, 
LXXXVI. P on tif. II.



nak közepén, nézhetfze a' kilentzedik Táblára. 
Nukoreus ofzlopán, az a z , a1 Vátikánomi Gálján 
íémmi titkos irás, a1 mint már meg-mondám, nem 
látfzatik. Lásd negyedik Táblámnak harmadik
k f  fepet.

Semmirteus Guljája,melly a’ Flámminiai bol
dog Afzfzony temploma előtt áll , majd ád egy 
kis befzédet, midőn példa kedvéért a1 rajta lévő 
Egyiptomi írásnak fejtegetéséről fzólok.

Tőb’ e’ féle fzép hegyes köveket-is látni még 
Romában; de azok méregetésében többet nem 
mulathatok. Moít arra kél a’ dolog, hogy a1 Gál- 
ják fejtegetéséről-is befzéllyunk valamit, és ha va
lami módot találtak a1 tanúltt emberek azoknak a1 
titkos íráfoknak magyarázatjára , hozzuk - elő. 
D e erről a1 nehéz tzikkelyről addig héjába porii- 
lunk , mig az Egyiptomiaknak híres tanítójáról 
Hermesról valamit nem mondánk. Láttuk az el
ső réfzekben az Egyiptomiak bóltseségét : láfíuk 
böltseségének bé-fzerzójét. Bizonyos okokra néz
ve hallafztottam ezt a befzélgetéft erre az hely- 
re.*.
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T IZ E N -E G Y E D IK  RÉSZ.

A’ Egyiptomi Gúljákon lévő titkos
íráfoknak fel-találó M ederéről, és az E gyip 

tom i bóltseségnek bé-fzerzdjéról.

A Z itten a’ kérdés: az Egyiptomiak bóltsesége, 
és a’ titkos írásba foglaltt tudománya az íráf- 

fai együtt valiyon honnét vette az ó eredetét? ki 
volt Tauítójok? nállok termett-έ, vagy máfoktűl 
vették ? Meg-vallom fzép kérdés; tsak fzép légyen 
a1 meg-fejtéfe-is. A1 régi bóltseségnek esmérete et
től függ jobbára. Tsak azt bánom, hogy némelly 
nevezetes tanítóknak ellenek kell mondanom, és 
vcgezéfemben tólek el-állanom.

Káfzali János abban a’ vélekedésben vagyon: 
hogy Abraham Pátriárkától tanulták az Egyipto
miak az égnek forgásához , és a1 tfillagzatokhoz 
tartozandó tudományokat, de ez a1 vélekedés an
nyit ér, a1 mennyit Nierembergius-é, kiről a1 máfo- 
dik réfzben emlékeztem. *

Plátó Filófofusnak befzéde ebben a’ dologban 
hitelre fokkal méitób1 : Plátó az ő Fédrus nevű

S s 3 köny-

* Joannes Papt. Cafalius de veteribus /Egyptio t'.m Piribus c. g* 
pag. 33. Abraham in urbe Heliopoli enni Sacerdotibus Ägyptiis vixit, il* 
losquc Aftrologiam docuit.

Ö t ö d i k  K ö n y v . 325



könyvében azt írja : hogy az Egyiptom-béli Papok, 
kikkel önnön maga-is beszélgetett, és a1 kik alatt, 
a’ mint mondám, nagy eló menetelt t e t t , Egyip
tomnak első Tanítóját Theutnak nevezik; és hogy 
mind a' Számvetés, mind az írás , mind a’ tíillagok 
erejének esmérete attól vette eredetét.

’S ugyan azért ezt a’ Theutot , kit máSok 
Thoytnak, ’s Thótnak-is hínak ; Plátó minden
ben mefterséges embernek nevezi.

Fel-írom Szavait görögül azok kedvéért, kik, 
jól tselekSzik, hogy a’ puSzta bizonysággal meg- 
nem elégednek. *

Ennek a’ Thótnak a’ Romaiaknál Merkúrius 
a’ neve ; a’ Görögöknél Hermes , és böltseségére 
nézve Nagyságosnak , avagy , ha betó Szer ént ki 
akarom magyarázni, háromSzorta nagynak mon- 
dattatik. * *

Ebben közönségeSen meg-egyeznek a’ Gö
rög Írók. De a’ Deákok közzűl-is találok ide 
tartozandó bizonyságot: a* Sz. Atyákról majd az
után Szólok.

Lak-

32Ó Ö t ö d i k  K ö n y v .

* Plato in Phaedro, ed. Μ. V. θ ι ν θ  7«χΜ|*Λ*7®',
* * Pfaro ibid. «’«7« t i  ονομχ l£  Üáiuov, eival θΐνύ , 7jJ7o» 7e tó ir tv

χ ρ ί θ μ ϊ ν ΐ ι  3  λ ό γ ι ο μ ο ν  ιύ ρ & ν  , «, ' / ι χ μ ι τ ρ ί χ ν , j  χ ω ρ ο ν ο μ ία ν .



Laktántzius Firmiánus az igaz vallásról írt 
első könyvének hatodik réfzében azt írja : hogy 
Tzitzero öt Merkúrius nevű emberről emlékezik, 
az ötödik az volt, a’ ki, meg-ölvén Arguft, Egyip
tomba vette magát, ’s e’ fold lakodnak törvényt 
ízabott, sót még az írásra - is módot mutatott. 
Ezt az Egyiptziuíok,úgymond, Thótnak nevezik,* **

De nékem egy nagy embernek bizonysága 
fém elég : láíTuk, mit mondanak máfok.

Jámblikus Porfiriusnak tanítvánnyá, Teutról 
minékűnk fokát ád tudtunkra, a1 mint Huetzius, és 
Kirkérus éfzre vefzik. * *

jámblikus erről az elmés emberről így befzéll: 
Theut , avagy Hermes külömb"’ küiömh’-féle tudo
mányokról egéfz harmintz hat ezer könyveket ha
gyott írva. Elmés ember volt akár ki mit mond
jon. .̂

De azomban ezeken nem leveles könyveket 
kell érteni, hanem ofzlopokra , táblákra , avagy 
Gúljákra metfzett némelly igéket, ’s titkos tanítá-

fokat,

* La&ant. Firmian. L. i. de V'. Relig. Hunc iEgyptii Thüt apel-
lant.

**  Jambüchus citatus a Kirchero Obeüfci Pamphilii pag. 3a.
Et ab Huetio Propofítionis 4. pag. i n .



fokát, a'terméfzetnek erejéről, az egeknek forgá
sáról , a’ mennyei dolgokról , az emberi elmének 
találmányiról, "’s külőmb külómb-féle mefterkedé- 
fekről. De leveles könyveket-is írhatott e’ mellet, 
’s ezekról-is majd fzólúnk valamit. Szerentse ha 
az Adris, avagy Idris-is, kiről Alkandi befzéll , 
Hermes, avagy Trismegiítus, azaz , a’ Theutnem  
volt. Alkandi Gelaldínus íráfí között arról igy 
beízélget. *

Ábrahám Pátriárka idejekor él vala Egyi
ptomban Hermes, és az az a’ nevezetes Trismegi- 
(lus, ki máfodik vala amaz elmés emberek közzűl 
kik Idris, avagy máfok íráfa fzerént Adris nevet 
vifeltek. ’S fzavait felőle Alkandi így folytatja : 
,, Ez Próféta volt,Király v o lt , egy fzóval bőltse- 
„ ség fzereto, terméfzet visgáló,mindenben ditső- 
„  séges Úri fzemélly, ennek íráfiból fzedegctte bŐI- 
,, tseségét Pitagorás, Empedokles, Arkiláus, So- 
„ krates, Plátó, Ariftoteles, ’s töb’ e’ féle jeles 
„ Görög írók.,, így ír Alkandi az 6 Adrifsáról, és 
Trismegiftufsáról. De talán Alkandi az idők vi- 
fgálásában meg-botlott,, talán azt a’ Merkuriuft, 
kiről Ő befzéll, nem Ábrahámnak , hanem Miz- 
raimnak idejére kellett volna helyheztetni.

Van-
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* Alcaudí apud Gelald. In Hift. ALgypr. Tempore Abrahs főit in 
iEgypto Hermes, ipfe Idris fecundus, & ipfe Trismegiítus.
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Vannak ugyan,kik az első Adriit, avagy Tris- 
megiítuít Enoknak tartják lenni, és az tudomá- 
nyolc eredetéről imégven vélekednek: Adám Atjánk- 
r ó l, úgymond , Szeth maradékira került a1 bői- 
tseség,a’ tudomány, ezek közzűl a1 jövendő mon
dásban , és a’ titkos értelemben Enok Pátriár
ka nyert-vala leg-nagyob1 nevet. Azomban Káin
nak unokáji fok őrdöngöfséget kevertek az Men
tői adott tudományokban, és így a"* ** bőltseség fol
yása némellyekre tifztán , máfokra keverve fzál- 
lott. Ezek között leg-nevezteífeb1 Kám , Noé 
magzatja, amaz Iíten-félŐ Atjának Méntélén fia , 
ki a’ gonofz léleknek találmányival az Úrtól ha
gyott értelmet felette meg-motskolván , a’ men
nyire fzolgált Egyiptomnak tanításinak javával , 
annyira ártot órdöngös mesterségével.

De a’ mi Adrifunk, avagy Trismegiftufunk az 
özön víz után élt vala : a’ mint Kálmet könyvé
ből már meg-mutattam a1 nyóltzadik réfzben , és 
Plátó fzavaiból éfzre lehet venni. *

Nagyon kerefték a’ tanúltt emberek ama1 ba
bonás Zoroáfternek eredetét, ki a1 mint Juftínus 
írja, első meítere volt a1 búbájofságnak. * *

T t  De

* Calmet Commcntair liter. S. Γ 9. pag. 64,
* *  Juflinus ] . r. Zoroafter . . . dicitur primu® árrés in veni(Te ma

gicas , & iiderum motus , tk  mundi principia diligeiniffime fpeciaile.



De minthogy annyi a’ fok Zoroáíter , hogy 
az ember nem győzi ókét, ’s hazájokat eló ízám- 
iáln i, fok verfengéfre adott okot ez a’ nevezet-i$, 
el-hitetik magokkal mind-azon-által némellyek, 
hogy a’ kit mi a’ ’Zidókkal Kámnak nevezünk, 
azt a’ régiek , ’s külómb külómb féle tartomá
nyok Zoroáfternek híják. Ezek közé tartozandó 
Túrón-béii Gergely, és Kaíliánus-is. *

Végtére Aleksándria-béli Didimus nem egy- 
fzer bizonyítja ezt a’ vélekedett; Zoroaftert Káinra 
magyarázván. * *

Nékem azoknak vélekedéfe tetízik helyesnek 
lenni, kik azt ítélik, hogy azokat, kik vagy a’ 
babonaságban , vagy más titkos tudományokban 
régenten nagy hirt, és nevet nyertek, hogy mon

dok ,

330 Ö t ö d i k  K ö n y v .

* Gregor. Tnronení Hid. Franc, L. r. Cham autem fuit totius ar. 
tis magics imbuente diabolo , & primus idololatria: repertor, primus- 
que (latnam adorandam (latuit, vocatusque c d ,  cum ad Perfas tran- 
fiiflet Zurader.

Cadian. Collat. 8. c. 21. Quantum antiquat traditione» ferunt, 
Cham filius Noe, qui fuperftitiowibns illis ,& facrilegis artibus infechu 
fuit, fcieus (e nullum poffe fuper his librum in arcam prorfus inferre, 
in qua erat una cum Patre judo , ac (anilis fratribus ingrelTurus , fcc- 
ledas artes, ac profana commenta diverforum metallorum laminis, qus 
fcilicer aquarum non corrumperentur injuria , & duriffimis lapidibus 
inferipiit, quae diluvio pera£to , ea lem , qua illa celaverat, euriofitate 
perquirens, Sacrilegiorum, & perpetuat nequitis femin rium transmiik 
in. paderos.

* * DidyIlius Alex, ait t Zttptiίζην μ -t^si/x κϊλιν , η rev γκ μ . Hitt Kw«
e*r*J.



dók , azokat a1 regiek mind Zoroáftereknek nevez
ték , és így efett, hogy a’ Zoroáfterek annyian«* 
vannak, az a z , némellyek fzámláláfa fzerént épen 
hatan.

Hafonló fzokás volt a1 régi időkben más fze- 
méllyekre nézve-is, holott Egyiptomban, a1 kik a’ 
törvényt, avagy az Ifteni fzolgálatot-bé fzerzet- 
ték, és meg-gyarapították, e1 tartománynak fzól- 
láfa fzerént mind Osírifeknek neveztettek. Sőt 
azon-is kételkednek némellyek ha Osírisnek a1 neve 
nem egygyé Adris, az az, Idris nevével; holott a’ 
Káldféa-béliek, és a’ Persák, az S. bető helyet néha 
néha D ét, avagy Tét fzoktak írnia, és e1 képen , a’ 
kit a’ ’Zidók Mifraimnak, ők Mitrának neveznek. 
Ez úgy lévén könnyű dolog Adris helyet Afrift , 
vagy Asírift, és Osírift írni, könnyű Trismegiftus 
neve alatt nem tsak az Hermeft és Merkuriuft, ha
nem az Adrift, és Osírift-is , ki fokban tanítója 
vóit Egyiptomnak , fel találni.

De azomban elég az , hogy T heutot, Tris- 
megiftuft , avagy Hermeft, az Egyiptomiak hí
res emberének , és Plátóval első Mederének tartom 
lenni. Ez az régi Atyáktól vagy írva , vagy írás 
nélkül hagyott tudományoknak tzikkelyit , me- 
lterségét, módját rendbe vette, új találmányokkal 
meg-gazdagította, Egyiptom főidén bőven ki ter-

T t 2 jefz-
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jefztettc, az iftentelen Káinnak Órdöngofségével ke
vert mefterségeket , ’s tóle , vagy máfoktól az 
illeni tifzteletre fzabott törvényeket ki tifztogatta. 
Eló hozom ennek az Hermesnek az Illeni termé- 
fzetról való fzép fzavait, a' mint Áleksándria-béli 
Sz. Tzirillusnak Julián Tsáfzár ellen írt könyvei
ben olvafom,tsak a z , hogy azt itcli Tzirillus, hogy 
Hermes Mojfes könyveiből tanúltt vala: Jóllehet, 
hajói meg-visgálom Sz. Tzirillus fzavát , nem 
mondja Hermeíl Mojfes tanitvannyának , hanem, 
hogy Mojfes tanításával egyet értett, egygyet ért
hetett pedig, ha előtte élt-is. *

HihetÓ Hermes idejekor még a’ bálványozás 
er ót nem vett a’ világon ; de laífan - iaífan , meg
engedem , hogy mind az Egyiptomiak , mind a’ 
fzomfzéd népek el-fzoktak a’ láthatatlan Iílennek 
tifzteletétól: a’ mi az Hermes idejét illeti ; nem 
fzinte meg-vetendó az akkori tanítóknak valláfa; 
mert Hermes a' mint Szent Tzirillus bizonyítja nem 
befzéll mindenütt helytelenül az Illeni méltóság

ról,
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* Cyrill. Alex. L. r. in Julian, pag. <;z6. Memória , & fermonc di
gnum exiftimo iEgyptium Herroetcm, qnem & tér maximum nomina
tum efle dicunt, quum adeo obfervaretur ab his, qui illo tempore vi
vebant.. . ille igitur iEgyptius Hermes, quamvis Sacerdos efTet, & ad 
idolorum templa confideret , Temper ea , quae Mofcs docuit , fenfiiTe 
comperitur, tainetfi non omnino reftc , neque irreprehcnfibiliter, fed ali
qua ex parte.



ró l, es titkokról, sótt némely helyet felette fzép 
a’ tanít áfa. *

Sót még az Illeni Igéről ■> és a’ Sz. Létekről 
írt fzavait-is emlegeti Sz.Tzirillus. **

T t 3 Én
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* Cyrillus Alexandr. L. a. in Julián, pag, ?};. Afferam autem ad 
h*c , qtur fcriplit ter maximus Hermes ad fuam mentem (ita  enim liber 
nominatur ) Deinde inquit invifibilis DEUS Lauda (ego legerem Jau- 
da) & quis illo fulgidior ? propter hoc fecit omnia , ut per omnia videa
tur. Hac e it DEI bonitas , liate virtus, ut ipfa videatur per omnia.

Idem Cyrillus Alex. L. i. in Julian. Pag· f2<S. Et iterum Ille 
(Hermes ter maximus inquit ) Itaque de illo uno, & folo bono intelli
gens, nihil impoffibile dixeris. Omnia enim virtus ipfe cft, neque in 
aliquo ipfum cogites eile : neque iterum quali extra aliquem. Ipfe enim 
eft, qui fine termino omnimn cft terminus: & qui a nullo comprehen
ditur, omnia in fc comprehendit.

**  S. Cyrillus Alexandrinus. L. i. in. Jul. pag. Hermes autem
ter maximus lie loquitur de'DEO. Verbum enim eius procedens , per- 
fectum exiftens, &  fecundum, ac opifex, in fecundam naturam ca
dens , & fecunda aqua, fecundam aquam fecit. Et idem iterum: 
Itaque pyramis, inquit, fubjacct natur* , & mentali mundo , habet enim 
principale accumbens. Opifex verbum Domini omnium, quod poft il
lum prima virtus, ingenitum absque termino, ex illo profpcetans, & in
cumbens, ac imperat omnibus , qu* per ipfum formata funt. Eit au
tem & e perfcctiiEmo progenitus perfeitusque ac fecundus germanus 
filius.. .  Et idem in Libro primo ^ιιξα^κϋ» ad Tat. fic dicit de DEO : 
Conditoris verbum o fili perpetuum, per Ce mobile, increfcibile, indi- 
minuibile , incommutabile , incorruptibile , folum , Temper , fibi ipfi 
sequalceft, fimile & plenum, bene confiftens , bene ordinatum, exi
ftens pofi praecognitum DEUM , fignificat autem per hoc Patrem. . . 
Dicit etiam Hermes in fennone tertio ad Afelcpium: non enim compre
hendi pollent, fi proponerentur non initiaris talia Sacramenta. . .  & 
iterum idem in codctn Sermone tertio ad Afclepium , interrogante quo
dam de divino Spiritu , dixit fic : . . . Hoc Spiritu , de quo fepe dixi 
Pti u s , omnia opus habent ; omnia enim portat, fecundum dignita
tem, omnia vivificat, & alit, & a fianflo fonte producitur.. . & ficut 
ex fanflo fonte DEI & Patris productum : procedit enim ex ipfo fecun
dum naturam, & per filium fuppeditatur creatur*. Ita de Hermete 
Cyrill. 1. cit.



Én Hermes tanitáfinak fok féle tzikkelyit 
elé nem fzámlálhatom : tsak azt mondom : hogy 
ezekhez a"* fzép tudományokhoz minden hiába
való ember ingyen ne férhetne, és hogy a’ fzom- 
fzéd tartományokban az Egyiptomnak betsületéü 
bizonyosabban meg-tarthatná , nem íratta min
dent leveles könyvekben, hanem titkos jedzéfek 
által kó táblákra , és sugaras ofzlopokra, avagy 
Giíljákra metzette. Meg-vallom azomban , reá 
nem találhatok bizonyokon arra az időre, melly- 
ben az emlétett nevezetes Merkurius, avagy Her
mes Egyiptomban lakott. Meg-lehet, hogy Kám 
job1 fiat fzult magánál, és Mizraim volt az , kit 
idó jártával Merkuriusnak , vagy Theutnak nevez
ni kezdettek az Egyiptomiak : meg-lehet, hogy 
az az , Egyiptomiak Kámeftája , melly fzó Iítenes 
Kamat jelent, önnön maga volt Mizraim : meg
lehet egy fzóval, hogy a’ ki az Egyiptomnak el
ső tanítójára nyomozni fog ezután-is, az én véle- 
kedéfeimnél foganatoífabbakat elő nem talál. Plá
tó , Laktántzius, Jamblikus, és Sz. Czirillus fzavá- 
val azomban meg-elégedhetűnk ; míg más többet 
nem mond.

A1 mi az emlétett Káfzali János vélekedését 
illeti , azt hadgjuk abban, mert befzédének , ’s 
tanításának femmi okát nem adja.
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De bezzeg nagyob’ fát mozgat Huetzius 
Abrintzi Püspök. El-akarja velünk hitetni, hogy 
a1 nevezetes Tautus, avagy Merkurius nem egyéb' 
ember, hanem maga Mojses Próféta volt. *

Sót a’ fok bálványok nevét-is jobbára mind 
Mojsefre magyarázza. Osíris úgymond , avagy 
Bakkus Mojfeífei egy ember: Apis, Sérapis: Orus, 
Anúbis, Vulkánus, T ifon , Adonis, Márnás, a’ 
Gáza-béiiek bálványa, Támuz, Zoroáíter, Apol
ló ,  Pán, Priápus, Eskutápius, Prométeus, Tze- 
krops, Minos , Radamantus , Eákus , Próteus, 
Perfeus, Ariífcéus, Muséus, Orfeus, Linus, Am» 
fion, Eumolpus, Tírefiás , Jánus, Vertumnus, 
Taurus , Szilvánus , Evánder , ez valamennyi 
mind Mojfes képe ; foha fe Bakkus, fe Ápis , fe 
fenki az emlétett bálványok közzűl önnön maga 
fzemélíye fzerént nem élt a1 világon : ez mind 
Mojfes Próféta életéből , és tselekedetéból le raj
zoltatott, és öfzve fzedegetett pufzta költemény.

Már én a1 Meséknek, és a’ költeményeknek 
kezdetéról eleget fzólottam az harmadik réfzben: 
meg-vallottam, hogy fokát térítettek a1 Pogányok 
az írásból bálvánnyok fzámára ; de vallyon hogy 
hogy engedhetem-meg minden bizonyítását Hue-

tzius-

# Huctius Dcmonftr. Evang, Propof. 4. pag. 48. 116. 12S.



tziusnak, ha tanúltt ember-is ? Nézz az emlétett 
réfzre, és találfz okot ellene, ha itt kitíinyenként 
mindent fel-nem rázok-is.

V aló: meg-érdemli Huetziusnak mély elméje 
a1 nagy betsűletet, meg-engedem néki azt, a’ mit 
mond könyvének fzáz hufzon kettödik levelén; 
hogy az Egyiptziufok Iíteni tudománnyában Moj- 
fes tanításának fok féle nyomdoka találtatik. *

Az fém lehetetlen : hogy , a1 mint továbbá 
mondja : hogy az Egyiptomiak Mojfes Prófétát, 
kinek tsodálatos tselekedetiről annyit hallottak , 
idd jártával fel-fzenteíték, és illeni fzolgálattaí tifz- 
telni kezdék ; olvashatták fzentséges könyveit-is, 
és onnét új bálványokat koholhattak ; de mind
azonáltal , nékem úgy tetfzik; hogy jóllehet kön
nyű dolog némelly mefe béli fzeméllyeknek végben 
vitt dolgait Mojfesre magyarázni; könnyeb’ mind
azonáltal némellyeknek N oé, Abrahám 3 Sámfon, 
Gedeon, vagy máfoknak tselekedetéból okát adni: 
a1 mint Noé bárkájáról írt könyvemnek tizen-ki- 
lentzedik réfzéból-is példád lehet. Egyfzóval be-

fzéllyen
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* Huet. Propoíi 4. C. 4. png. 122. In iEgyptiorumTheologia mul
tiplex apparet Mofaicce doíirina» veíiiginm. . . Moyfem ipfnm quem 
mira apud fe patraíTe. .. acceperant, majorum fuorum edoüi damnis, 
& edomito tandem fuprem® fine invidia, divinis honoribus confecra- 
rnnt.
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fzcllyen bár Huetzius , a’ mennyit befzélhet , a' 
Teuton, avagy Merkuriufon véle Mojfeíl nem ért
hetem.

A1 próbáji , mellyektől vifeltetvén Teutot, 
avagy Merkuriuft Mojfesre magyarázza , iilyetén 
kiit-föból erednek.

Előfzer le írja Huetzius Szánkuniátonnak di- 
tséretet. Szánkuniáton Trója várofanak vefzedelme 
előtt egynéhány efztendóvel egy könyvet írt vala 
a1 Fenitziai történetek felől. Filó Biblius ennek 
könyvét Görögre fordította , és Tzésáréa-béli Eu- 
febius egynéhány bizonyságokat ki fzedeget vala 
belőle. Ez a’ Szánkuniáton, úgymond, a’ mint 
Pornrius , Eufebius bizonysága fzerént írja, egy 
nevezetes könyvet vett ajándékul Jevó nevű Men
nek Papjától Jerombáltól. Tudjuk , a1 Jevó, avagy 
Jehova a’ ’Zidóknál véghetetlen Iftennek a1 neve : 
Tudjuk Jerobáált Bírák könyvének hatodik réfze , 
harmintz kettódik verfe, sőt hetedik , és nyóltza- 
dik réfze - is Gedeonnak nevezi. Már ezekből Hue
tzius imégyen okoskodik: *

Szánkuniáton, úgymond Huetzius , más 
könyveket nem vehetett ajándékul , hanem egye

l i  u dűl

* Huctius Demoiiítr. Ev. Prop. 4. pag. §4. Qua: autem commen
taria Sanchuniaton a Gedeoné accepit, quid aliud effe dicamus, quam 
Moyfis libros.



dúl Mojfcs könyveit: holott Zidó volt Gedeon, a’ 
ki aval az ajándékkal Szánkuniátont meg-betsulte.

Való úgymond, az-is Filó Biblius bizonysá
ga fzerént, hogy Szánkuniáton , midón a' világ
nak kezdetiről irkálni kezdett, Taut könyveinek 
olvasására fordította minden tehetségét: tudván, 
hogy tőle eredett mind a' betó, mind a’’ könyv 
írás.

Harmadik próbája c'-képen fzó ll: könyvet 
írt a' világ teremtéséről mind ama Taut, avagy Tá- 
tos, mind Mojfes; a1 betóket Tautus találta-fei; 
de hafonló találmánynak Meftere volt Mojfes Pró- 
féta-is.

Végtére fzentségefeknek nevezi lenni Porfirius 
Tautnak íráfit, és fzentséges, avagy titkos íráfok- 
kal valának ki metélve Tautus tanitáíi az ofzlopo- 
kon,és Gúljákon, ’s ezekből fzedegették, ’s íro
gatták öfzve az Egyiptziufok az ó titkos könyvei
ket. * *

Hallom ! de a* mi az utolsó próbát illeti, 
az az én vélekedéfeimnek erősítésére fzolgál: az

har-
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* Hnet. Dom. pag. 84. Notatum eft a Philone Biblio , Sanchunia- 
tonein, cnm de rerum principiis , & mundi origine commentatus e£ 
fe t , fumma diligentia Tauri libros evolvifle , atque hunc Tantam ab 

T hoyt, a Graecis Mercurium appellari.
* * Idem Demonft. pag. 116, Sacras appellat Porphirius&c.



harmadikban egynéhány pufzta mondáit-is öfzve 
kevert Huctzius , mert azt kellene ám meg-bizo- 
nyítani, hogy Mojfes találta -fel az írásnak mód
ját. Én arról már eleget fzóllottam az élébbeni 
réfzekben , ’s majd még-egyfzer eló rántom , ha 
kell, az émlétett okaimnak egyikét, ’s el-valik med
dig megy Huetzius.

Szavának máfodik eróíitéfe femmit fém ér: 
mert ha meg-engedem-is, hogy Tautus könyveit 
forgatta fel eléb’ Szánkuniáton , hogy fém íráshoz 
fogna; azt meg-nem engedhetem azért egyfzers- 
mind, hogy Tautus könyve, ’s Mojfes könyve-j 
ugyan azon egy könyv volt.

D e , úgymond , Gedeon adta Szánkuniáton- 
nak azt a1 könyvet? bátor 1 ’s hát Gedeon könyv 
házában tsak a1 Mojfes könyvei találtattak? 's hát 
Teut könyvét nem adhatta Gedeon Szánkuniáton- 
nak? Kerefztyének vagyunk mi-is, de mindazon
által elég Zidó, és Görög könyv fordúí meg - ke
zűnk között, meg- betsülte Gedeon az Egyipto
miak hires nevezetes tanító Mefterének Tautusnak 
könyveit, ’s azzal ajándékozd - meg , ha meg-aján- 
dékozta jó akaróját. ’S hát ha meg-fordítom , ’s 
Huetzius ellen támafztom az egéfz verfengésbekke- 
nójét, és Huetzius bátorsága fzerént, ígyfzollok: 
Szánkuniáton foha fém élt a' világon, Szánkuniá-

11 u 2 ton
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ton élete mind Mojfes életéből allitot költemény, 
foha fém adott Gedeon könyvet Szánkuniátonnak, 
Filó Biblius úgy befzéll felőle , a' mint efzébe jut: 
mit felel Huetzius ? nékem úgy tetfzik, annyit ér 
ama próba , a' menyit emez nyom. De éllyen, 
írjon, a’ mint mondám, ’s meg-mutatám: minket 
illyen hajtáífal a’ kerék vágásból Huetzius ki nem 
kergethet még.

A’ mi gyarló hafonlatofságokat elő hoz Hue
tzius, könnyű el-fúni, a’ tselekedetek haíonlatoí- 
sága két emberből egyet nem állíthat. Judon-* 
efzünkbe Apoftolok tselekedetinek hetedik réfze: 
itt az Úr igéje azt adja tudtunkra Mojfes felől, 
hogy ez a’ Próféta az Egyiptomiak bóltseségére 
oktattatott a ’s a’ mint az írás mondja , minden 
bóltseségére. *

Midőn minden bóltseséget nevezünk , egy
féle bóltseséggel meg-nem elégedünk: nem nyilván 
való dolog-é tehát , hogy Mojfesnek gyermek ko
rában, az az Világ Teremtéfe után két ezer há
rom fzáz hetven harmadik efztendóben, mellyben 
Mojfes ízületett vala Petávius Krónikája fzerént, 
már fok féle tudomány, és mélly bóltseség találta

tott
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* Aftorutn 7. v. 23. £racUtns eíl Mojfes omni Sapientia iEgyp- 
tioruin.



tott Egyiptomban: az özönvíz után épített Babi
lóniai Toronynak idejétől fogva Mojfes fzüietéseig 
tsak öt fzáz hatvan hat efztendők múltának - e l, 
ezekben az efztendőkben kellett annak élni, a1 ki 
az Egyiptomiakat arra a’’ mély böltseségre vezér
letté, héjába tsavargúnk: akkor hirtelen az ujjok- 
ból nem fzopták az Egyiptomiak a' tudományt, 
mikor Mojfes Egyiptomban iskolákba kezdett jár
ni ; a’ tudományt tehát , és a' tudományokhoz 
tartozandó efzközöket nem Mojfes találta fel, nem 
Mojfes mutatta nékik az írásnak módját, hanem 
volt már Mojfes ideje elött-is abban az Orfzágban 
valaki , ki ama' mélységes, titkos tudományokat 
béfzerzette. Plátó , Jamblikus , Porfirius , Fíló 
Biblius, Alkandi , Laktántzius , Tzirillus , és a' 
tanúit embereknek tsak nem egéfz tábora Teutra, 
Hermesre, az az Merkuriusra m utat, Ötét tehát 
leg-aláb' Mojfeífel ófzve ne keverjük , sót bizváft 
Egyiptom első Meíterének tartsuk.

Nékem úgy tetfzik ez az én vélekedéfem nem 
ágas bogas; tifzta , és a’ valósághoz közeleb’ tart, 
mint amazok-é, kik ellenem vannak : azomban-j 
örömeit hallom, 's a' ki talán fzebben fog - belzél- 
leni, ályon elő: nem ellenségemnek, hanem jó té
vőmnek tartom.

D e még egy mély vizen kell által gázolnunk,
U u 3 mi-
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minek előtte a' Güljákra metzett Hermes bóltbcsé- 
ge fejtegetéséhez nem járulunk.

Egynéhány titkos tanítáűal telly es könyvek 
forganak a1 tanult emberek kezek között, ezek
nek a1 külömb külömb-féle tzikkellyekre nézve fok 
féle nevek vagyon. De kettejek közzűl egyikét 
Pémandernek, máíikát Asklépiusnak híják. Már az 
itt a1 kérdés: ha ezek a’ könyvek nem Merkurius- 
n a k , avagy az Egyiptomi Her mesnek a’ kónyvei-é?

Rolinus tsak el-nem fakad nevetve, midón. 
azt írja, hogy némellyek Hermes könyveinek tart
ják lenni: olly bizonyos, úgymond , hogy azok 
nem Merkurius könyvei , hogy arról már fenlü 
fém kételkedik. * **

Az én mí-napi tanitójim közzűl-is egygyik 
Petáviuífai abban a' vélekedésben vagyon, hogy az 
a1 Pétnander nevű könyv, nem Merkuriusnak , ha
nem más egyéb' költött nevű embernek műhelyé
ben forrott munka. * *

Hue-

* Rolinus Tom. i .  pag. 141.
** F.X. P. Theologicorum D0grn.pag.40j, An idem myfterium (T ri

nitatis) gentilibus Philoíbphis exploratum fuerit? D. Exploratum non fti- 
liTe... In eorum numero potiflimum eifent Mercurius Trismegifhis, qui 
in Pimandro Dial. 4. ait: Monas genuit Monadem , & in fe futim reflexit 
amorem, Plato qui &c. ..  Atqui neque iftis cognitum fuit Trinitatis arca- 
nnm : namTrismegiffi quidem effatum, hunc , nec alium icnfutn facit: ab 
nno DEO unum mundum caufa & amore fui ipfius efle produclum vel 
fi alio reipexifle contendas, effatum non eft Trismegifti, fed ex alia offici
na prodiit, nt pridem dixit Pctavius L. 1. de Tria. c.2.
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Huetzius pedig röhögi, és mctskollja Lak- 
tántziuft; gyermek módra meg-botlott, úgymond , 
Laktántzius, ’s máfoknak-is 6 adott okot a’ té
velygésre , midón azt tanitá, hogy az említett 
Teuttól irattattak ama’ Pemander, és Asldépius 
nevű könyvek. *

Én ugyan az emlétett könyveknek nem nagy 
pártfogója vagyok ; de Huetzius kis-biró vefzfzeje 
igen porhonyó. KriíKTe femmit fém ér. Nékem 
úgy látzik, úgymond H uetzius, ezeket a’ köny
veket Kriftus fzületésének fzázadik, avagy két fzaz- 
adik efztendeje tájában az eretnekek írták : nem 
Trismegiftus munkája tehát: tehát Laktántziusnak 
meg-botlott vélekedéfe gyermekhez illendő tsunya 
vélekedés.

Könyv-birák, tanúit emberek ! fzabad-é e’ 
képen okoskodni? ha ez előttünk nem tilos, majd, 
a’ kinek valami efzébe ju t , minden betsűletes em
bernek gyermek nevét költi. ’S hat Laktántzius 
ejtette meg-mind azokat, kik ó utánna azokat az 
íráfokat Hermes Trismegiftus könyveinek vélték

vala

* Hiietius locis ílepc citatis ; Laftantius in eo pueriliter hallucina- 
ttis eft , aüisquc errandi caufam dedit, quod ab hoc Mercurio vere 
feriptos cenfuit libellos iftos , qui Pocmandrae, & Afclcpii titulis in- 
feripti, & Mercurio Trismegifto adferipti circumferuntur. Adulterinum 
opus, & a primi, fecundive Ecclefisc fcculi Chriftianis quibusdam male 
feriatis, & ut videtur, hiercticis fuppoíitum.



vala lenni ? ’s hát fenki fe mondotta Laktántzius 
előtt, ki Konftántinus Tsáfzár idejében élt vala, 
azokat a1 könyveket Hermes írásának? vajmi kár, 
hogy eléb1 tátják fel néha fzájokat az okos embe
rek, míg a1 könyvbe nem tekéntenek! Jó Uram! 
még akkor Laktántzius pőrében fe járt, mikor már 
Sz. Juftinus Mártír Krifíus fzületésének fzáz ötve
nedik efztendó tájában Merkuriuft régi Filofofus- 
nak nevezvén, illy fzavait elő hozá. *

Az Illeni terméfzetet emberi elmével fel-érm 
nehéz dolog; fzóval ki magyarázni lehetetlen^. 
Ezen fzózatok pedig fel-találtatnak ama1 Pémander 
nevű könyvnek nyóltzadik réfzében. Eretnek 
munka mind a1 Pémander ; mind az Asklépius. 
Lallan! minémű eretnekek korhelykedtek Kriílus 
Urunk fziiletéfe után fzázadik és két fzázadik efz- 
tendeig ? nem de nem azok jobbára Q tsak idom 
volna, mind elő fzámlálnám ők et, a’ mint néha 
napján Du-Mesnil íráfa fzerént a1 Tanítók javából 
őket Őfzve fzedegettem )  nem de nem jobbára az 
akkori eretnekek a1 meg-teílesúlt igének vagy ellen
ségei valának, vagy róla való hiteket ifzonyú vé- 
lekedéfekkel fzem látomáíl őfzve meg-őfzve kever
ték ; már ha ők írták volna az emlétett könyveket,

az
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* S. Juftinus M. In fine P arsnstici, citatus a Kirchcro obelifei Pam- 
philii pag. j r



az Illeni fzeméllyek felöl írtak vólna-é olly betsűle- 
teífeu, mint az emlétett könyveknek Meliere , és
írója ?

Nem mondom, hogy azok a’ könyvek tifzta 
tanitáft adnak elónkbe ; ki láttuk azok tévely
gését Sz. Tzirillus fzavaiból: de néha néha olly ízé
pen, olly tifztán befzéllenek; hogy ha Kerefztyén 
ember lett volna, a1 ki azokat írta, lehetetlen lett 
volna titokban tartani nevét az Anyafzentegyház 
előtt. A ’ ki annyit tud, a** mennyit azoknak a’ 
könyveknek a’ Meítere, ha eretnek v o lt , meg-ér
demiette volna a’ Sz. Atjáktól a1 nagy üldözéft; ha 
a1 Kerefztyén valláshoz igazán tartott, az ollyan 
embernek a’ to lla , fzerentse, ha akkor eretnekek 
ellen nem támadott volna.

De én még egy főm magot vetek ama’ Jámborok 
Fogok aiá: Aleksándria-béli Sz.Tzirillus olly fzemes, 
olly okos,olly vigyázó elméjű Sz. Atja, kit Tzeleíti- 
nus Pápa Neílorius ellen az Efefomi nagy Gyüleke
zetben önön maga helly tartójává tett, ki annyi fzép, 
’s mély tanitású könyvekkel gazdagította*meg az 
Anyafzentegyházat, Tzirillus mondok , midón Ju
lián Tsáfzár ellen írta az ó könyveit, vigyázott min
den fzavaira, hogy a1 Pogányok a1 befzédben meg- 
ne foghatnák; még-is olly furtsa Tsáfzárnak köny
ve ellen írván, abban a1 könyvben, melly ma hol-

X x nap
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nap a' tanult pogányok ölében forgandó vala, Her- 
mesnek meri tulajdonítani azt a’ könyvet, melly- 
ből az emlétett fzavakat eló-hozára; ha az Ask- 
lépius , és Pémander nevű könyvek, egynéhány 
efztendők előtt jöttek volna a' világra ·» vallyon 
nem tudta vólna-é azt az a1 fzép nagy elme? ótet 
is Laktántzius tsalta-é meg ? olly oktalan vólt-é 
hogy az eretnekek költeményét a1 régi Filoíofus 
könyvének tartaná lenni. HiteíTe-el ezt magával, 
a1 ki Sz. Tzirillusba foha fém tekéntett. Elő hoz
tam már Her mesnek egy nyaláb fzavát, de még 
egyel kettővel fzerezzük - meg Sz. Tzirillusból. *

Azok a1 könyvek, mellyeket Hermes nevén 
elő hoz Sz. Tzirillus ezek a' többi között. **

TIZEN-
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*  S. Cyrill. Alex. L. i. contra Jul. pay. 526. Jam & ter maximus 
Hermes, fie alicubi d ic it: DEUM intelligere quidem difficile, eloqui 
tutem impofiibile , fi cui etiam intelligere poffibilc. Incorporeum enim 
corpore fignificarc impofiibile, & perfeftum impcrfeéto comprehendere 
non poflibile , & fcmpitcrniun conferre cum momentaneo d i'fiű 'c , 
nam &c. Proinde fi quis incorporeus oculus eggrediatur a corpore ad 
contemplationem pulchri, & fubvolet , ac contempletur, non figuram 
non corpus, non fpecics intueri quaerens, fed illud potius, quod omnia fa
cet· e potefl: &c.

** S. Cyrill. L. 1. in Julian, pag. $27. Hermes autem ter maximus fic 
loquitur de DEO: verbum enim procedens... Et idem in Libro [."ima 
iiejoXi*»* ad Tat. fic dicit de DEO : Conditoris Verbum &c.

Idem L. l . i n  Julian.pag. 528· Et iterum idem ( Hermes) in eo
dem Sermone terrio ad Afclepium Interrogante quodam de divino fpiritu 
fic dixit: Nili providentia quaedam cfietomnium Domini, ita ut & Ver
bum ipfum revelaret, neque vos nunc amor talis tenuiflet, ut de hoc 
quaereretis.

Idem L. ».in Julian, pag. 5]6. Afferam autem ad haec q u i fcripfit 
ter maximus Hermes ad fuam mentem, ita enim Liber nominatur.
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TIZEN -K ET TŐ D IK  RÉSZ. 
A’ Gúljákra metzett Merkurius titkos

íráfinak fejtegetéséről.

MÁr meg-mondám, hogy két féle képen írtak 
az Egyiptomiak ; közönséges íráflok hafon- 

ló a’ Görögökéhez: amaz, mellyet Hieroglificon- 
nak , az a z , titkos írásnak, vagy fzentséges pon- 
tzolásnak neveznek, hafonló amaz homályos ér
telmű képekhez, mellyeken más irattatik , és más 
értetik : Görögül Szimbolon ennek a1 neve. Rak- 
vák a1 Gúlják az illyes titkos ír átokkal; hol ember 
fö , hol ökör fzarv, hol kígyó, hol bak, hol más 
e’ féle,tsúfzó maizó állat láttatik oldálokra rnctz- 
ve : láthatni ottan mértéket, kerefztet, páltzát, 
tollat, ’s töb e’ féle jelentó fzerfzámokat.

Régi panafz, hogy nehéz az alattok elrej
tett értelemnek végére járni; fárodozott a’ fejtéfen 
a’ többi között Hermápion, és Hervartzius, me- 
fterkedett azon Jámblikus is, és úgy tetízik a’ ré
giek közzűl leg-közeleb’ jár a’ valósághoz. Ama
zoknak kevés betsűletet fzerzett a’ nagy munka : 
holott Hermápion magyarázatát, mellyet Amia- 
nus Martzellinus eló h o z , épen félre veti Kirkerus, 
és helyefen meg mutatja héjába valóságát holott a’

X x z  Fiam-



Fiamminiai Góljának titkait magyarázván azt állít
ja , hogy azon RameíTes Királynak ditséretes dol
gai vannak le rajzolva. Nézhetfze a’ negyedik 
Táblának elsó és máfodik képére, itt a’ Flammmiai 
boldog Afzfzony temploma előtt álló Góljának 
egynéhány betóit eló adom a’ tojáshoz hafonló 
képeken.

A* mi Hermápion fejtését illeti, az, úgymond 
Kirker, lehetetlen, a1 mit állít: mert a’ Királyi 
ditséretet a1 nép eleibe világos ízókkal kellet vala 
írni, ’s nem titok alatt tartani. Más az, hogy 
azon a1 Gólján az első renden gyermekek , mada
rak, ember-karok, ’s ökrök vannak le-rajzólva, 
és Hermápion azt arra magyarázza ; hogy ezek 
a’ Királynak ajándékozott ökröknek, ’s madarak
nak jele i, fzavai imégyen vannak. Ezek azok, a’ 
miket RameíTes Királynak ejándékozánk : kedvelli 
ótet a’ világnak vezérló napja, tudni-illik az erós, 
és az igafság fzeretó Apolló, ki Heróból Ifteni nem
ből fzármazott, és a’ világot teremtette, &c. vajmi 
héjába való befzéd e z ! ’s hol ennek a’ fejtésnek az 
oka ? úgymond Kirker: az örökön érti-é itten Ra- 
meífes Királyt, vagy a’ gyermekeken ? hallád-é 
nem egy két rend, hanem nagy leveles könyv ké- 
vántatnék ezeknek érdemek ízerént való meg-fej- 
téfekre.

348 Ö t ö d i k  K ö n y v .

Meg-



Meg-vetvén Hermápion magyarázását, az-is 
fzükséges, hogy helytelennek mondja Kirker ama' 
befzédet-is, mellyel Germanikus Tsáfzárnak ízol- 
gáltanak vala az Egyiptom - béli vének , kik egy 
illyen Gálját féjtegetvén a1 Tsáfzár előtt > el-aka* 
rák véle h itetn i, hogy azon Rameífes Királynak 
győzedelmes hadakozáfí , és jövedelmi volnának 
le rajzolva. Az egéfz dologról igy fzoll Tatzitus 
Krónikájának máfodik könyvében. *

Éld hozom magyarul-is fzavait , valamint 
ide tartozandók : Egyiptomban mulatván Germa
nikus Tsáfzár, úgymond Tatzitus, meg látogatta 
a’ régi Tébe városnak nagy maradék nyómdokit : 
meg-valának még ott az épületekre metfzett Egyip
tomi betók, a1 régi Egyiptomi fok kintseknek mind 
annyi jelei. Egy az ott álló öreg Papok közzul a' 
betóknek magyarásására kénfzeritetvén , az iráft e’ 
képen fejtegeti. Hét fzáz fegyver emelő ember laká 
egykor orfzágúnkat, ezzel a1 fereggelRampfes Ki
rály Líbiát, Etiópiát, Médiát , Perfiát, Baktriá- 
numot, és a’ Szittjaiakat maga birodalma alá ve
tette , és valamennyi földet vagy a1 Súria-béliek,

X x  3 vagy
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* Tacitus Annál. L. 2, pag. 6g. Mox vilit veterum Thebarum ma
gna veftigia , & manebant ftruitis molibus liter* iEgypti* , priorem 
opulentiam complex* , jufliisque e Senioribus Sacerdotum patrium fer- 
monem interpretari, referebat <3tc.



vagy az Örmények, vagy a’ Kappadótzia-béliek 
bírnak, egéfz a1 Bitiniai, és a1 Litziai tengerig; 
annak mind Rampfes vala tulajdon faját líra. Ol- 
vafshatta ottan az ember a1 népekre vetett adónak 
fzámát, a’ bé-fzedett ezűítnek, és aranynak , an
nyi vagy amannyi fzáz ma’záját: hány fzáz lovat, 
’s fegyvert, a’ templomok fzámára minden féle aján
dékokat, elefánt tsontból, jó illatú fzerekból hány 
fontot, ’s tőb1 e1 féle fzapora eleségból hány köb
löt , ’s minémű mérték fzerént kellene várofonként, 
és házanként bé-mutatni a1 Királynak udvarába.

Örömeit tudnám, mit felelt erre Kirker, mert 
crról könyveiben femmit fém olvaítam. Ezek pa
pok voltak , tudhadtak valamit az othon való 
írásnak titkaihoz; ha tsak azt nem mondjuk, hogy 
tsak a’ nevek volt Pap, vagy hogy akkor már az 
ollyan írásnak tudáfa el-tűnt Egyiptomból,

Hervártzius jóllehet tanúit ember volt; mind- 
azáltal még-mefzfzeb’, és nagyobbat efett Hermá- 
pionnál. Kezébe került egy nevezetes Egyiptomi 
tábla, mellyet rakva látván külömb kiilömb-féle 
titkokkal, mind addig húzta vonta értelmét, míg 
a’ mágnes kőnek hatalmas erejére nem magyarázta: 
sót továb’ tartott, és azt meré állítani, hogy az 
Egyiptomi írásnak titkaiban egyedül tsak a’ Ma
gnes kónek hathatósága, és annak az hajózáshoz

tar-

3*0 Ö t ö d i k  K ö n y v .



Ö t ö d i k  K ö n y v . 1 5 i

tartozandó hafzna foglaltatik. De errál mint hogy 
az Egyiptomiak tanitványi Pitágoras , Plátó , és 
Ariftoteles femmit fém tudtak , femmit fém írtak « 
el-nem hitetheti magával az Ember Hervartzius ve- 
lekedését: Érthették ugyan a’ régiek a1 magnes kő
nek némelly haíznát; de az hajózásban kelete nem 
volt: mert azt távúiról fém emlétik , kik a1 tenge
ri utazásról írtak: Homerus , Virgilius , Válérius 
Flakkus : sót Ovidius nyilván való fzókkal bizo
nyítja : hogy mind a1 Tiruííak, mind a' Görögök 
tsak a’ tíillagok fzerént igazgatták tengeri útjo- 
kat. * *

A ’ Görög hajózván az öreg Göntzölre tekinget;
A ’ kis Medvének farka vezérli Tiruft.

Aratus-is, kinek verfeit Tzitzeró Deákra f©r- 
dította, erról bizonyságunk lehet. * *

Aratus fzavait úgy lehetne magyarra fordíta
n i, m intáz Ovidiusét.

Meg-

* Ovidius. Magna minorque ferae, quarum videt altéra Grajas, 
Altera Sidonias utraque ficca rates.

* * Aratus Phaenoni. . . EA/*?) yt μ ίν  xuSpii «χίιοί 
EiV « A / rskjJixifvVTzt tv λ  γ ρ η  y íj*r « y / m y ,
Τ η  V φοί νί χεί  ztavvot ττξρίωαΐ θχλασσχν.

Cicero in Frement, pag. 6 j 3. & 1.2. de Nat. Deot, pag. aS».
Ex his altera apud Grajos Cynofura vocatur.
Altera dicitur effe Helice.. .
Hac fidunt duce noflurna Phoenices in alto·..
Ha;c vero parva eft, fed nautis nfns in hac eft.



> Meg-vetvén Kirkcr máfok vélekedését, más ok
kal, és móddal lát a’ dologhoz; meg-engedi ugyan, 
hogy Egyiptomban az egy Iílennek nevénél több-is 
találtatott. Betsűletben volt az Egyiptziufoknáí 
az Ills, Oílris, Apis, Amun, H orus, és töb’ e' 
féle költőt Illeni fzemélly, sót a’ mi tob-* Apiít ökör 
képébe, Amunt bak ketske Fzeméllyébe tifztelték ; 
’b ez bizonyos, mert teli torokkal kiáltják, vala
kik az Egyiptomiak felól írtak. A 1 tifzteletre 
ollyas ökröt váláfztottak, mellyen hufzon kilentz 
jel és billyeg találtatot ; nevezet fzerént homlo
kán, és orrán kerefztűl fekete billyegnek kellett, 
lenni. Ezt mind meg-engedi Kirker v de azomban 
azt tanítja; hogy ezen nevek, és c féle mi met- 
fzett, és kóré rajzolt állatok képei alatt titkos ér
telmek valának el rejtve.

Az ökör képén, úgymond, egyet máíl értet
tek annak billyegei ízerént; fzarvaivaí a1 nap fu
gára értetik; fzórén a1 napnak, és az éjfzaknak, 
’s a1 tfillagoknak forgáfa jelentetik, és igy továbbá.

A’ bak fején az Illeni gondvifeléíl; av termé- 
fzet fzerént való értelemben pedig a’ meleg ned- 
vefségnek hathatós erejét képzettek , és valami a’ 
ki kelethez, és a" nevekedéshez tartozandó. Lásd 
könyvem harmadik réfzében Jámblikus tanítását.
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Az orofzlányt-is a1 napnak külömb-féle tú- 

lajdonságira magyarázták.

Anúbis nevű kútja képében Merkurius tifztel- 
te te tt; ezt az ebet külömb-féle formán íratván, 
hol alva tudni-illik, hol ülve, hol emberi fővel , 
hol más egyéb képen , más más féle titkokat kép
zettek ; de kiváltképen azt, a1 mi az ég járásához 
tartozandó.

A z írott bagljokon bóltseséget, I ílen t, sót 
ördögöt-is értettek némellykor.

A 1 Fürön az iftenteíenséget, és kivált-képen 
az hálaadatlanságot jelentették.

Irtanak fok más égi, mezei , házi , és erdei 
képeket-is, láthatunk a’ Gúljákon füveket, gyö
kereket , kígyókat, és töb1 e’ féle rajzoltt ábráza- 
to ka t, és ezeket Kirker az ó módja fzerént mind 
meg - magyarázza.

Példa kedvéért eló hozom ama1 fejtegetésének 
elejét , mellyel a1 Flamminiai Góljának titkos írá- 
íit meg-magyarázta. De nézz a1 negyedik Táblá
nak máfodik képére.

A 1 Mófta, az az, orofzlánynak a1 képe, az 
Illeni hatalomnak a1 vizekre terjedett gondvifelését

Y y



jelenti, két toll Láttatik feje felet: ezen azt értik, 
hogy az Illeni terméfzet előttünk mind egy fzár- 
nyára kél: nehéz azt meg-fogni, sőt még érteni-is 
nehez állapot, és ezt a’ magyarázatot Porfirius 
fzavaival bizonyítja.

Ülve írattatik ez a’ Mofta , Hemfta , avagy 
Emefképe, mert a’ vefzteg ülés álhotatofságot je
lent ; az Illeni hatalomnál pedig femmi álhotatosb 
nintsen. Orofzlány forma az ábrázatja , hogy 
erejét értenők , és hatalmát, mellyel Nílus vizét, 
az az , a’ nedvefségnek mi voltát vezérli. Bak- 
fejű - bot áll előtte; mert ha a’ bak az orofzlányt, 
az a z , ha a1 nedvefséget a’ meleg nem fegíti, fem
mi a’ főid alól ki nem kelhet.

A’ bakon, és az alatta álló boton , az a z , 
a’ víz melységét méregető páltzán a1 nedvefségnek 
mi voltát jelentették. így folytatja továbbá-is a’ 
magyarázatot az elmés Kirker. *

Én noha mind ezeket más felé-is magyaráz
hatnám , ellene nem merek mindazonáltal mon
dani a’ nagy elmének : de bezzeg korpázza_j 
Montfaukon , turkál káliban , tsak nem bo

lond
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* Kirch«· Oedipi Tein. $. a pag. 210.



lond nevét költi: alig hagy rajta egy ízál betsűlc·- 
tet. *
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Miben áll okoskodáfa: abban tudni-illik«?» 
mert az élesb elméjű emberek,úgymond,lehetetlen
nek tartják azoknak â  titkoknak meg - fejtését. 
Rofzfzúl magyarázta azokat Hermapion Kirker 
próbája fzerént, tehát Kirker fém érdemel na- 
gyob betsűletet. De jámbor! ez fele fe barátság ,  
fok elmés ember lehetetlennek tartja e' titkoknak 
magyarázatát; de az a1 fok elmés ember annyit 
abban nem törte fejét, a1 mennyit Kirker. Kir
ker hogy e’ titkoknak végére járna, fel kerefte, 
öfzve forgatta a’ régi Deákok , Görögök , Sze- 
retsenyek, és "Zidóknak könyvöket, az egéíz vi
lágnak nevezetes fzólláfít meg-tanűlta , erre fordí
totta minden erejét, tehetségét : öt egéfz leveles 
könyvet írt usak egyedül az Egyiptomi rojtok tu
dományról. Tekénts Prodromufsába , tekénts a’

Yy 2 Pám-

* Montfaucon Tora. 2. Antiqu. Part. 2. c. 7. Sagaciores quique exi. 
ftitnant, non pofle hujusmodi charaéterum interpretationem tentari fine 
periculo en andi , aut delirandi. Hermapion , qui ut ipfum nomen in
dicare videtur, /Feyptius erat , h;cc hicroglyphica figna explicavit... 
Kircherns optime probat Hcrmapionis interpretationi nullo modo fiden
dum efle, ipfequc longam aliam explanationem edidit.. . verum huic 
non major, quam Hcrmapionis interpretationi fides, ut puto, habenda 
eft, cum ex illa Hcrmapionis interpretatione demonftretnr, etiam Her- 
mapionis tempore, quo aevo fuperftitioues Aegyptiacae nondum extinftse 
erant, hsc liierog'yphica nec legi, nec explicari potuifle , quo paito 
pofl: tot elapfk fecula explicari poflint ?



Pámfili Góljáról írt leveles könyvébe , tekéats É li-  
pus nevű, ’s három fzegésű nagy iízonyá köny
veibe.

Ha nem tudott Hermápion ezekhez , ki te
het róla? olvafott volna annyit , mennyit Kirker, 
közeleb’ járt volna Ő-is az igaz valósághoz.

De úgymond, akkor fe lehetett azokat meg
fejteni, mikor még helyén állott az Egyiptomi bál
ványozás, bezzeg az: mikor a’ világnak nagyob’ 
réfze már néki vetemedett a1 bálványok tifzteleti- 
hez, ’s mikor már nem fokát gondolt az igaz Men
nek méltóságával, azokat a’ mélységes titkokkal, 
’s nagy réfzére nézve az M eni, és az égi dolgok
kal tellyes íráfokat meg-vallom , a’ pogányok ne
hezen érthették.

De úgy légyen , a’ mint valóban meg-lehet, 
Kirker fe talált reá az igaz értelemre : fzép betsű- 
le t, meg-vallom, fzép fizetés így bánni azzal az 
emberrel, kinek olly nagy a1 neve, kinek tanúit 
elméje annyit iparkodott a’ tudományok nagy be- 
tsűlctiért. Ha ebben áll Jámbor a’ te Kritikád, 
írkálly bizváft tsak magad fzámára. Illy fzép di- 
tsérettel könnyű a’ betsűletes embereket el-vadíta- 
ni, el-rettenteni az íráftól. D e már elég légyen-? 
egyfzer a’ súgaras kövekről lévő befzédem : Az 
Hegy-tornyok-is emlékezetet várnak.
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TIZEN - HARMADIK RÉSZ.
Az Egyiptomi Hegy-tornyokról.

AZ Egyiptomi Királyok pompás temetőjökj 
ama rettentő magafságú tornyok valának» 

mellyeknek Görög nevek Pyramides: mi a mi nyel
vünkön Hegy- tornyoknak nevezhettjük. N éz
zünk az ötödik Táblára.

A ’ világnak tsudáji közzuí ezek állanak még 
talpon a1 Gúljákkal egygyütt. Az orfzág látoga
tók fzcmlélik ezeket mindennap , és felólek eleget
is írnak. Látta , midőn Egyiptomon által ment 
vala, Germanikus Tsáfzár, és első tekéntettel nem 
tornyoknak, hanem ifzonyá hegyeknek vélte va- 
la lenni. *

Látta , és meg-mérte azokat Radzivillius Her- 
tzeg; meg-nézcgette , és hogy mértékjeket venné, 
Egyiptomban hajózott Bellóni Péter-is : nem győ
zik ezek fzóval, c ditsőséges épületnek meftersé- 
ges pompáját.

Sok az illyen H egy-torony még m oll-is 
Egyiptomban ; holott Pvadzivillius tizenhetet em-

Y y 3 leget.

* Tacitus Annál. I .  a. píg. 70. Infpexir. .. disjectas inter, & vix 
pervias arenas initar montium c.Initas Pyramides , certamine, & opibus 
Regum.
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leget. Bellónius pedig fzáznál-is többet, de ez 
talán a1 Gúljákat-is a1 tornyok közé fzámlálja-*. 
Abban meg-egyeznek az utazók közönségeién , 
hogy ezen tornyok közzűl tsak három érdemli- 
mog a1 felette válogatott ditséretet, ’s ezek azok, 
mellyek Mártziálihól a1 világ tsodái közé fzámlál- 
tatnak.

358 Ö t ö d i k . K ö n y v .

A' mint Bellónius Írja Káirus városától négy 
mért fóldnyire efik álló helyek. Ott körül belől 
merő pufztát lát az ember: tsak az, hogy a’ tor
nyoknak tetejek már egy mért fóldnyire kezdik mu
togatni magokat az utón járók előtt. Ezeket az 
Egyiptziufok Fáraóknak híják.

Ezek az H egy-tornyok, a’ mint Táblám ké
pei ki mutatják , mind négy fzegüek , ’s fellyeb', 
fellyeb’ mind keskenyebbek , és hegyeífebbek-^. 
Herodotus , a’ mint Montfaukon fajdítja , egy 
kevefsé hibázott a’ mértékben, holott az öreg to
ronynak fzélét , hofzfzát egy mértékűnek mond
ván nyóltz Pletronni, az a z , nyóltz fzáz lábni- 
nak mondja lenni magafságát. *

Egy Pletron Suidás tanitáfa fzerént fzáz láb 
ni mértéket téfzen.

De

* Montfaucon Tom. 5. Part. a. pag. ige-



De Kornélius Brunius meg-mérvén az egéfz 
épületet, az öreg torony talpának egyik egyik ol
dalán tsak hét fzáz négy lábat, talált : meredek 
hofzfzán pedig tététől talpig tsak hat fzáz tizen
hat lábat.

Meg·lehet, kilíebnek látfzik már a’ torony a’ 
nagy homok m iatt; de ez Herodotus mértékének 
nem árthat; ha fzéle hoizfza egyenlő volt. Azom- 
ban Bruniusnál az emlétett mérték, tsak a’ külső, 
és a1 meredek magafságnak a’ mértéke; mert ha le 
erefztenők az ónos íinórt a1 torony felső tsutsá- 
ról egyenefen a-* talpnak közepére, a fold fzinéig; 
a’ mérték tsak három í z í z  ötven két lábni hofzat, 
és magafságot mutatna. De ez-is elég : mert rau- 
taífon bár valaki, ha lehet, moft körül belől illy 
ifzonyá magafsággai bíró épületet.

Tsutsosnak tetfzik mefzéről ez a’ torony de 
azomban fellyül tizen-hat lábni hofzfzasága vagyon 
lapja fzéleinek. Bellóni Péter azt bizonyítja, hogy 
a’’ tetején ötven embernek elegendő álláfa lehetne.

Ezekből éfzre vehetjük , a1 toronynak ifzo- 
nyú magafságát: mert jóllehet Strábó, Diodórus; 
Plinius, Herodotus bizonytalan mértékkel élnek; 
’s magok között meg-nem egygyeznek; mindazál- 
tal bátran meg-álhatúnk Bellóni Péter fzaván , ki

erről
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erről továbbá így folytatja az 6 írását : fokkal tso- 
dálatoífabbaknak láttatnak lenni az Egyiptomi tor
nyok , mikor azokat fzemléli az ember mint mi
kor a’ felólek írt pompás befzédeket halja, vagy 
olvaífa. Fel nem tehet vélek akár melly Romai 
épületnek méltósága.

A’ nagyobbik torony úgymond Bellonius, 
tététől talpig mind a1 négy felól meró garáditsos. 
’s a’ garaditsok fzáma egyik felől két fzázra, és öt- 
venre mégyen,

Ennek a’ pompás toronynak temérdek ma- 
gafságát azzal bizonyítja végtére , hogy nints olly 
erős legény , ki a’ tetején alván a’ nyilát a’ gará- 
ditsokon-túl ki lóhetné jel meg-vont íjából. So
kan próbálták itten erejeket;de febefen ki erefztett 
nyílok ugyan - tsak a1 toronynak egygyik garádi- 
tsára hullottde végtére. Rádzivillius más félegéfz 
órát tö ltö tt, még ennek az öreg toronynak alsó 
garáditsáról a’ felső garáditfíg lépet volna; ámbár 
jól előre hányta-is lábait.

A’ mi a’ köveknek nagyságát ille ti, nints 
harmintz lábni kőnél kiíTeb1 az egéfz épületen 
egy-is.

Látott Heródotus az öreg toronynak egy
gyik oldalán egy titkos íráft , és kérdezóskedvén:

mire
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mire kellene magyarázni hallá : hogy ott tsak a* * 
munkálok egy két eledelének , tudm-ilíik a’ retek
nek, a"1 veres, és a1 fok-hagymának az árra volna 
fel-jegyezve. Ki adtak erre az három vezeték-ele
delre a" dolog között ezer hat fzáz tálentomot. *

A ’ tálentoni, úgymond Montfaukon, hatvan 
m inát, egy mina fzáz drákmát , egy drákma hat 
fillért, avagy hat batkát üt. A1 ’Zidó tálentoni 
két annyit nyom , Tirinustanítáfa fzerént. * *

Ha minden drákmát egy garasra fzámlálúnk, 
nem nagy dolog ennek a’ fommának fel-vetéfe, de 
Harduinus ezt a1 fzámvetéft nem ’Zidó , fém nem 
Görög, hanem Egyiptomi pénz-nyomás fzerént 
veti-fel. * * *

Már ha a’ retekre, és hagymára annyi pénz 
ment, mennyi kellett kenyérre, fzerfzámra, mar
hára, ’s több e’ félére, úgymond Herodotus: de

Z z azom-
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azomban füllenthetett egy kévésé , a ki az íráft 
Herodotusnak meg-raagyarázta.

Húíz cfztendd folyt-ela' fzüntelen való mun
kában. De ide nem kell fzámlálni az alsó réfzek 
építésében eí-tóltött efztendóket, a' mint maga-is 
int bennünket Herodotus.

Rádzivillius, és Kornélius Brunus meg-visgálták, 
és lc-is rajzolták az Öreg toronynak belső réfzét; 
ottan fzintén úgy vannak a’ belső garáditsok hely- 
heztetve, hogy az ember egéfz végig fel, ’s alá 
máfzkálhaíTon rajtok. Két nagy bolt hajtás áll 
belől egy más felett, hihető, ez volt a’ Királyi 
temetésnek helye; az alsó kamarában moft~is meg- 
vagyon még egy Úri koporsó.

A* máfodik Hegy-torony az öreg toronynál 
egy kevefe alatsonyab’, jól-lehet ha mefzfzünnen 
nézik magaífabnak látzik lenni, és ez tsak felébe 
garáditsos.

Harmadik ílma kóbul vagyon rakva minden 
garádits nélkül. Nem mefzfze áll egyik torony 
a’ maiiktól. A ’ leg-kiílebbik az ó magafságában 
hatvan, vagy hetven könyököt foglal; az a z , a’ 
mint Bellonius írja, háromfzorba nagyob’ a Ro
mai Tserép-hegy mellet álló Hegy-toronynal.

$ 6 z  Ö t ö d i k  K ö n y v .
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Az harmadik torony mellet más egy gorom
ba épűlet-is találtatik, ’s ennek az épületnek cgéfz 
formája nem egyeb’ , hanem egy Afzfzonyi ábrá- 
zat. A ’ ki ezt az épületet a’ papirofon látja azt 
gondollya, hogy ember fejet lá t , holott egy nagy’ 
goromba épület ez-is. Radzivillius Ródope Afz- 
fzony képének tartja lenni; k i, a’ mint némellyek 
mondják , az harmadik tornyot építette: Mont- 
faukon Sfínks képének mondja: Ennek a’ bál
vány épületnek tsak egyedül a’ feje is hufzon hét 
lépéfni. Plinius ezt a’ fejet Amaíis Király kopor
sójának véli lenni: de Montfaukont el-nem hitet
heti. Harduinus itten a’ Királyi nyomtatás fze- 
rént nem Amaíis, hanem Armais nevét olvafla. * **

Eddig azokról a’ tornyokról beszélgettünk , 
mellyek a’ váróitól egy kévésé mefzfzeb’ efnek ; 
moll egy közeleb’ lévő toronyról léfzen a’ be- 
fzédem.

Tevenotzíus, a’ mint Montfaukon iráfiban ta
lálom , * *

Azt írja: hogy azon a’ mezón , melly alatt 
a’ Múmiák fírja fekfzik , Káirus városától nem 
mefzfze, az az anyira, a1 mennyire egy erős le-

Z z 2 gény

Ö t ö d i k  K ö n y v . 3 63

* Harduin in nor. Plinianis L. 55. pag. 7jg .
** Thevenot. apud Montfauc. Parr. z. Tom. $· pag. i8 j.



gény kővel hajthatna: még több illyes tornyok is 
találtatnak., de itt tsak egy valamire való , de ez 
ha el-kéfzulhetett volna , az deb1 emlétett tor
nyokkal bizváft fzemben álhatna.

Ennek tetejére fzáz negyven nyóltz garádits 
vezet, köveinek otromba nagysága hafonló amaz 
öreg torony köveinek temérdekségéhez. Ennek a’ 
toronynak teteje egyenetlen , fe lapos, fe tsutsos, 
és ebből ki tetfzik , hogy a1 munkáfok félben hagy
ták. Tevenotzius amazoknál eztet fokkal ré
giebnek tartja lenni; ’s én-is könnyen meg-enge- 
dem , holott az Egyiptomi Királyok nyughatat- 
lanságát meg-fontolván, azt állítom: hogy Kám 
unokáji, mihelyeft erre a1 földre érkeztek azonnal 
jobbára tsak a’ fok épületbe törték fejeket amazok 
példája fzerént, kiktől a’ nyelvek változáfa után 
Senár földében el-váltak.

TIZEN  - NEGYEDIK RÉSZ. 
A’ Hegy - tornyokat építtó

Királyokról.

AZ öreg toronynak építőjét Keops Királynak 
mondja lenni Herodotus; a1 miyel a1 torony 

rakókat felette terhelte ez a1 Király , az volt ,
hogy
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hogy a’ köveket nem az Orfzágban, hanem Niluí'on 
túl az Arábiái hegyek között vágatta , hafogattat- 
ta , és Egyiptomnak egyik izéiéről a1 maiikra egéfz 
a"* Líbiai hegyekig hordatta. Száz ezer ember kín
lódott fzüntelen e’ dologban: a1 mint Herodotus 
írva hagyta; de Diodórus ezek ízámát első köny
vében tsak nem négy annyira mondja. Azzal 
cnyhité egyedül a1 Jámborok keferűségét, hogy 
minden hold - napba új új nap fzámofokat haj
tott a1 munkára, kikkel az elébbenieket fel - vál
totta.

A' tornyok építéfe előtt tiz egéfz efztendeíg 
tsak az utak terítésében, ’s a1 kó hordásban izzad
tak. Ide majd tsak nem annyi munka keilet, 
mind a* tornyok fel-állítására. A’ rakott útnak 
hofzfzát Ót pállyára mondják , a’ kik meg-mérték: 
hat fzáz hufzon ót lépéft foglalt tehát magában, 
egyik végétől a1 máíikig. Szélefsége tiz , magaf- 
sága nyóltz réfni vala. Végig az egéfz útnak két 
oldala merő faragott kőből állott; az Ő erefzén, 
pedig, a1 vagy párkánnján Egyiptomi fzokás fzerént 
imitt amott külömb külömb-féle állatoknak, és va
daknak faragott képeit mutogatta.

A 1 melly dombra állította tornyát a’ Király, 
annak allyát elófzer egéfzlen ki vájatta , ’s kével 
ki rakatta ; a’ dombot pedig Nílus vizétől erefz-

Z z 3 tett.
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tett patakkal környűi vétette; ’s igy az helye vég
tére egy egéfz fzigetté vált.

Plinius Herodotusnak Keops Királyról való 
befzedét nem igen nagyra tartja, mert jóllehet el- 
halgatja írásának egyéb tzikkelyit ; úgy tetfzik 
mindazonáltal meg-nem engedi,hogy abban Keops 
Királynak réfze lett volna. Tizenkét írót fzámlál 
elé Plinius, kik e’ tornyokról könyveket hagytak; 
’s egyik fém tudja úgymond , a’ torony építő Ki
rályok neveket bizonyofon elé fzámlálni , ’s be- 
fzédét igy fejezi-bé: meg-érdemlették az illy nagy 
héjába valóságnak alkotóji, hogy az emberi emlé
kezetből el-tünnének nevek. *

Az három közzűl a’ kiífebbiket ; de íeg-fzeb- 
biket Ródope költségével építették , a’ mint nem 
tudom, kinek fzava fzerént emléti Plinius az 6 
harmintz hatodik könyvében : ’s ha igaz, a’ mint 
továbbá mondja, az a’ tífztátalan fzemélly a’ me- 
sézó Efopusnak fzolgáló tárfa vala, ’s azt a’ temér
dek fok pénzt, melly a’ toronyra k ö lt, otsinány- 
sága által kerefte. De Strábó , és Eliánus , amaz 
a z é  tizen-hatodik, emez az o tizen-harmadik 
könyvében erről más képen fzólanak, hogy tudni

illik
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illik Ródope pénze ment ugyan az emlétett to
ronyra ; de ez a' Ródope nem parázna életű 
Afzfzony , hanem az Egyiptomiak Királynéja va- 
ía. Herodotus pedig ezt fém hadja helyén, ho
lott alkotóját nem Ródopének , hanem Mitzerí- 
nufnak mondja lenni.

1S-azok az Egyiptomi magas Hegy-tornyok, 
mellyeknek a’ világon ki terjedett nevek. *

T IZ E N -Ö T Ö D IK  RÉSZ.
A’ Hegy - tornyok fel - állításában

való mefterségről.

NAgyon tsudállya Rádzivillius e' goromba ma- 
gafságú épületeknek nem tsak pompáját, ha

nem meíterséges rákását- is : holott cfzével alig 
érheti fel az ember , minémű okkal, és móddal 
éltek a1 Mefterek olly fok iízonyú köveknek öfzve 
hordásában, egy másra való rakásában, bizonyos, 
hogy arról a’ magos kó-fzikláról, mellynek tete
jén áll a1 nagyobbik torony , nem vágták, 's nem 
fzedték köveit, hanem a’ mint az írók bizonyítják, 
az Arábiái hegyekről vonytatták. Már vízen ve

zet ték-
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zettékré , dorongokon, vagy karikákon hömpely- 
gették-é?

Nilus vize ha ki árad-is, három egéfz mért 
fóldnire efik attól a1 pufztától, és igy az fém lehe
tet nagy fegíttésére a1 munkásnak : ha tsak azt 
nem mondjuk, hogy eléb’ az épület mellé eresztet
ték a’ víznek folyását, és úgy kezdettek a1 rakás
hoz ; de tsak így-is, a’ nagy otromba köveket olíy 
temérdek magafságra emelgetni , nem leg-kiíTeb’ 
mefterség volt: sót a1 ki jól meg-visgállya a’ dol
got, éfzre vefzi, hogy fzerentse, ha éleífeb’ elme, 
’s mélyeb’ tudomány nem kellet ide , mint akár 
melly Romai, vagy Görög épülethez.

’S nem az én pufzta vélekedésem ez , hanem 
azoknak valóságos Ítéletek , kik álmélkodván , ’s 
el-hűlvén e’ fzörnyú alkotmányoknak méltóságán 
még eddig ki nem találták , hogy hogy maradhat- 
tak-meg ezek az Egyiptomi tsudák olíy fok Számos 
eSztendok forgáfi alatt olly épen, ’s oily álhata- 
toíTan.

A’ mi ezeknek a’ tornyoknak állását illeti, 
úgy helyheztették a’ Mefterek , hogy egyik Szeglet 
egyenefen a’ napnak kelete felé, máfík a’ nyugtá
ra , harmadik délre, negyedik éjfzakra tekéntene,
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Erről gondolkodván Fontánellus, nem győzi 
az Egyiptziufok mély tudományát tsudálni, mert 
a’ tornyoknak abból az helyheztetéséból azto  
hozza ki Rolinusnál a1 többi k özö tt, hogy az 
eget visgáló tudománnyok tsak ebből-is ki tetfzik: 
holott az a’ torony helyheztetéfe az igaz dél-mu
tató lineával minden leg-kiűeb’ pertzentéfig meg
egyezett. * *

A ' tornyok építésében tartott ínefterséget 
igen ditsíri Rolinus-is , és azt mondja , hogy a’ 
fzépség, és a1 méltóság, a’ mi az építő Mefterek- 
nek egyik tárgya , ugyan tsak meg-vala rajtok. * *

TIZEN  -HAT ODIK RÉSZ.
A’ Hegy - tornyok építésének

okáról.

NÉmellyek, a’ mint Rieger eló-hozza, abban â  
vélekedésben vannak , hogy a1 magoíTabbik 

tornyot az ég-visgálásának alkalmatofságára épí
tették. * * *

A aa De
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D e én nehezen egygyezhetek - meg vélek.*: 
mert igen nagy alkalmatlanságára efett volna a' 
jámboroknak vagy a’ tetején való lakás , vagy a’ 
minden - napi máfzkálás. Ezt a' fzándékot a’ ré
giek közzűl, úgy tetfzik, fenki feni emléti.

A ’ mint Herodotusbói éfzre vehetem , né- 
mellykor a1 kints el-rejtésének kedvéért emeltettek 
ezek az épületek: ’s ezt Herodotus egy rendes tör
ténettel meg-is bizonyítja: holott egy illyen tor
nyot úgy rakott egy Király alatt a’ komives ,  
hogy annak egyik hofzfzú kövét ki lehetne mozdí
tani, ki lehetne rántani, egy fzóval a’ lyukon a’ 
rakás pénz közé bé-ugrani. Ennek alkalmatofsá- 
gával egy történetnek el-befzéllésében Herodotus 
fokát mulat; én a’ ki az illyeneken kap , máfodik 
könyvére igazítom. *

D e ezek az ifzonyú tornyok jobbára merd 
koporsók valának , a’ mint Tevenotziusból fajdí- 
tom , mert a’ Múmiák mezeire-is helyheztettek. * *

Látott Radzivillius, cs Brunus az öreg to
ronynak belső réfzeiben egy nagy fzép koporsót, 
a’ mint eiéb’ mondám. ’S ugyan-is mi okra nézve

vi-
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vitették volna oda kintseiket a1 Királyok , nem
tudhatom.

1?
Vélekedéfemnek pártfogója Rolinus-is , k i , 

Strábónak tizen-hetedik könyvét emlegetvén meró 
Királyi koporsóknak mondja lenni e’ pompás tor
nyokat. *

TIZEN -H ETED IK  RÉSZ.

Az Egyiptomi temetőkről, ’s itt-is 
máfutt-is a’ temetőkben égő lárripá- 

' fokról.

MO ft-is talál az ember Egyiptomban a’ fóld 
alatt fok térés tágos kamarákat ■> és a1 ka

marákban a1 Múmiák temetésére rendeltetett ko
porsókat , a’ mint Montfaukon emlitti könyveinek 
ötödik fzegésében. * *

A’ mi ezeket a1 temetőket illeti ; arról Ti
tus Burratinus, a1 ki eme tzinteremeket maga-is 
meg-járá, ’s meg-visgálá, az ó levelében így be- 
fzélget: Memfis várofa alól mélyen meg-vagyon

A aa  2 ásva
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ásva pintze módra. Ide fzoktak tcmettetni az 
lírák, a1 Papok.

A’ ki e’ féld alatt lévé bólthajtáfok alá ké- 
vánkozik jutni, annak egy keskeny kúton kötélen 
kell le erefzkedni. Harmintz egynéhány könyök
űi e’ veremnek mélysége.

Minthogy pedig Memfis városának az allya 
meré fejér kébűl áll , az emlétett bólthajtáfok - is 
tifzta fejér kébűl vannak fel-állítva.

Illy mefterséggel arra nézve éltek, hogy ki 
áradván, ’s Egyiptom féldén ki terjedvén Nilus vi
ze a’ tellek közé ne vehetné magát.

A ’ bólthajtáfok ofzlopi közé fzobákat építet
tek , és a’ koporsókat ide helyheztették.

Sok mért fóldnyire terjed ez a’ féld alatt fe- 
küvo épület , és némellyek abban a’ vélekedésben 
vannak, hogy egéfz Nílus vizének allya-is leg-aláb’ 
kerefztűl mind ki vagyon e’ végre vágva, és vá- 
jatva.

A ’ fold alatt lévé bólthajtáfok utjai olly te* 
kervényefek, hogy Ariádne fonala nélkül ott bá
tran még a’ fzemes ember fém járhat. Láthatfza 
e’ tsodálatos épületnek képét az ötödik Táblán 
K. L. M. ennek le rajzolására arra nézve-is örömeit

erefz-
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erefztem kezemet, mert egy dologgal fok munkán 
által kelhetek.

Látod ottan elóízer Memfis városnak düle- 
dékét, és körülötte a’ fok Gúljákat, és Hegy-tor
nyokat , mellyekról az elébbeni réfzekben hofz- 
fzas befzédűnk volt.

A. A 1 régi Memfisnek , avagy az Egyiptomi 
Babilonnak düledék-falai. B: a1 moftani Memfis, 
más néven Kaírus Várofa. D: dél-felól éjfzak-felé 
ballagd Nílus vize. C : a’ bólthajtáfokba vezető 
kútnak ko-födele. E: ama1 keskeny kút, mellyen 
a1 bólthajtáfok alá fzoktak erefzkedni. F : titkos 
íráfokkal tellyes koporsó az d födelével együtt. G: 
más egy tifztefségesb koporsó. H .I. Egyiptomi Gúí- 
ják, és Hegy-tornyok.

A 1 Múmiáknak fok képeivel nem terhelem 
könyvemet, egygyel kettővel meg - elégedhetünk. 
Lásd a1 negyedik Táblának negyedikes ötödik képét.

A1 mi a1 rajtok lévő titkos íráfokat illeti; 
meg-lehet Burratinus vélekedéfe fzerént merő ha
lottas verfek. Mert a’ tudományok tzikkelyit ide 
héjába írták-vólna.

Minthogy a1 tüzet nagy betsűlettel tifztelék 
az Egyiptomiak, égó lámpáfokat fzoktak tartani

A a a 3 mind



mind a’ templomokban, mind az halottak teme
tőjében. Szép bizonyságom ebben Kirker , ki 
Valléus , Burratinus ■> és Fortunius Litzetus íráíit 
követvén erről bőven befzéll abban a’ könyvben , 
mellyet Nádasdi Ferentznek ő Nagyságának bé- 
mutatott vala ezer hat fzáz ötven negyedik efz- 
tendőben. * *

Fel-írom betsület kedvéért ajanló levelének 
titulusát. * *

Ebben a könyvben Kirker fokát beízéll a’ 
lámpáfok külömb külömb-féle formájáról; de hogy 
én abban fokát mulaíTak, nem hivatalom ; hanem 
mivel már épen el-hitették némellyek magokkal azt, 
a1 mit az örökkén égő lámpáfokról hallottak; meg 
fontolom; mennyire kellyen tartani a’ régi kopor
sókban talált égó lámpáfokról való befzédeket.

A z Egyiptomi koporsók mellett égó lámpa- 
foknak ebi formájok v o lt : ezen a1 képen talán az 
őriző Mennek erejét jelenték , és azt hittak Anu-

bis-
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bisnak, *s ugyan azért mert az halottak védelme- 
zését nagy bizodaiommal ajánlák vala nékik , a' 
Múmiák polyáin-is fok helyett ebi képet , az az , 
Anubiít fzemlélhetni.

Burratinus levelének bizonysága fzerént moft 
is találhat az ember az Egyiptomi temetekben hol 
h at, hol nyóltz , hol tizenkét métfet tartó lámpá- 
fokat : ezekről az Arábia - béliek azt mondják.», 
hogy örökén-égó lámpáfok voltának. De Burra
tinus el-nem hitetheti magával az Arábia-béíiek be- 
fzédét: jóllehet azt-is bizonnyal merik mondani, 
hogy ók Egyiptomban űj koporsókra találván, fok- 
fzor látnak moft-is e-* féle tsodákat.

V aló, fok, féle bizonyságokat hoznak eló a’ 
régi írók az örök tűzzel viiágoskodó Lámpáfok fe
lól. El-nem haígathatta Bonfini Antal, hazánk tör
téneteinek nevezetes írója, azt a’ mi ezer négy fzáz 
elsó efztendóben az egéfz Európát hírrel m eg-töl
tötte vala. Harmadik Henrik Tsáfzár idejében, 
úgymond, az emlétett efztendóben Róma városá
tól nem mefzfze Tiberis partja mellett Pállás Éván- 
der fiának gohát termetű teltét egy parafzt fel
találta. *

A'
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A’ koporsóban az halotnak feje felett egy 
ollyas lámpás égett, mellynek lángját, fe fúváé, 
fe víz öntés meg-nem fojthatta; hanem nem tu
dom mi goromba ember kéfz akartva-é, vagy gyá
vasága miatt a1 métsnek allyát fel-törvén a1 két ezer 
eíztendeig égő lámpásnak végére járt.

Volaterránus bizonysága fzerént a1 talált ko
porsónak oldalán^ illy étén vers találtatott:

Evánder fia, kit Turnus dárdája ki végzett,
O tornyos tetemit e1 ízoros ágyba veté. *

Más egy égó* lámpásra találtak harmadik Pál
nak Romai Pápának idejekor TulliólánakTzitzeró 
Leányának koporsójában; ha igaz, a"* mit az raj
ta talált írás tudtunkra ád e’ féle fzavakkal:

Tulliólának, Leányomnak. **

Égett még ez a’ lámpás, mikor a’ koporsót 
kezek közé vették; de alig érte tüzét a’ levegő ég
nek ereje, el-aludt a1 lángja. Épnek bizonysága 
Litzetus , és Pantzirólus: ’s úgy vagyon a’ dolog, 
a1 niint mondják; tsak nem ezer hét fzáz efzten- 
deig égett az emlétett lámpás; de ezek a’ befzédek

Krí-

376 Ö t ö d i k  K ö n y v .

* Filius Pallas , quem lancea Turní
Militis occidit j mole íiia jacet hic.

* * Ttillioli F ilii m ei.



Ö t ö d i k  K önyv . 277
Kritikus körmöt várnak. Jóllehet fenyeget ben
nünket Kirker, és az hitelre mint egy kinfze- 
rit. *

Meg-engedem Illeni tsuda-tétel-által nem két 
ezer, hanem fzámtalan efztendoknek forgáfa alatt- 
is meg-maradhat az egyfzer meg-gyújtatott lámpás
nak a’ lángja: Ántiokiában, a"* mint Tzitéfíus Pik- 
táviai orvos Tzedrénus íráíival bizonyítja, a-* tem
plom ajtaja felett öt fzáz efztendeig ég vala egy 
lámpás minden emberi fegéttés, és illyefztés nélkül. 
Az ördög-is fokát tud , fokát tehet, és kétség kí
vül a’ régi halottas boltokban fokfzor eló állított 
illyen fzem fény vefztéft : lámpáit gyújtván tudni
illik némellykor , mikor oda a1 teltek látogatására 
az együgyű pogányok bé-léptek : hogy így meg
ejtené a’ fzegény bolondok efzét, és a-* bálványo
zás az ördögi meíterség által nagyob’ erőt venne.

Tudom, ’s az-is próbált dolog, hogy az ás- 
beftúsból, és ámiántusból kéfzitetett, és a’ lám- 
páfokba erefztetett méts*fonál, tsak olajozzák, 
foha hamúvá nem válik: a’ mint Kirker az ámián- 
tufon maga tapafztalta: holott lámpáfsába két eíz~

Bbb tendó

* Kifchcr Syntag. 20. cit. iEdip. Tom.}. Ii. fidem non adhibere, 
idem fit , ac tantorum Authornm iueeritace.n tacito quodam diflenfu 
reprobare.



tendő alatt egy illyen méts-fonálnál többet nem 
húzott, ’s még-is fzüntelen lángot tartott; de bez
zeg olajjal alig győzte.

Azomban ha Kirkernek fzavát jól meg-fon- 
tolom: ó íém igen nagy pártfogója az örökén égő 
lámpásnak : mert az emlétett koporsókban talált 
égő lámpáfoknak lángját, vagy ördögi mefterség- 
re; vagy a’ levegő égnek , és a1 főid alól ki vetődő 
gőznek febes pergésére magyarázza : a1 mire ha 
hirtelen ízemet vet az ember , úgy tetfzik , mint
ha lángot látna: mindazonáltal az Egyiptomi ko
porsók mellett meg-engedi, hogy örök tüzet tartó 
lámpáfok-is égtek, és ezt egy Siángián nevű ízere- 
tsen írónak, fzavaival bizonyítja: valának,úgy
mond Siángián , az Egyiptomi mezőkön enyvel, 
ez fzurokkal tellyes völgyek , és kutak ; ezekből 
tsévéket vezettek a1 fold alatt a1 koporsók közé , 
és ott a1 lámpáfokra ámiántusból , vagy más illy es 
tartós efzközból méts fonalakat kéfzitvén, örök 
tüzet gyújtottak.

De egy Szeretsen ember fzaván alig, ha el
indul minden ember: azoknál, kik az Egyiptomi 
temetőket meg-járták , ’s meg-nézegették , a’ fzép 
fortélyos mefterségnek femmi jelét fém találom»?. 
Azomban ha valaki Siángián befzéde fzerént me- 
fterkednék , lehetetlen dologhoz nem állana.

A’
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A’ mi a’ Romai találmányokat illeti; Páílás 
koporsójára írt verfeket maga Bonfinius-is a’ me
sék közé igazítja. * *

A’ mit pedig Tulliola koporsójáról Litzetus 
befzéll; azt Montfaukon imégyen tzáfollya vifz- 
fza : * *

Ha Tulliola teile , és koporsója felett lévő 
írás bizonyofon fel-találtatott; hová lett? vallyon 
ha igazsággal jár ez a1 befzéd, mi okra nézve rej- 
tették-el ismét azt az új találmányt ?

Voltának harmadik Pál Római Pápa idejekor 
olly tudomány fzeretó emberek Romában, kik da- 
rágán meg-vették volna ezt a’ kintset, ha hírét 
hallották volna, de ez még nem elég, hallyuk ama 
tekéntetre méltó embernek fzavát,ki, mikor ez a’ 
teil fel-találtatott, Romában forgott: neve Alek- 
sánder ab Alexandro , befzéde Montfaukonnál 
illyen képen vagyon: „Romában valék,midón A- 
„ pius útján az épületek hulladéki között egy holt 
„ telire akadtak az ásók: a’ teli mint egy nevedé- 
„ kény leánynak ábrázatjában láttatott: íemmi rot- 
„ hadáít, femmi sérelmet fém vehetett éfzre az em-

Bbb 2 „ bér
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„ bér vagy ortzáján, vagy ízemén, vagy orrán, vagy 
„ haj-fzáián: tsakaz, hogy a' reákent fu-fzerfzá- 
,, moknak bizonyos jelét tapafztalták. Koporsójá- 
,, ba egy betel pertzentésfem találtatott: mindazon- 
,, által Pomponius, akkor az Ó tudományának érde- 
,, mére nézve felette nevezetes egy ember, abban a’’ 
,, gyanakodásban,és vélekedésben vaía: hogy sl fel- 
„ talált teil hihető vagy Tulliolának, vagy Prifz- 
„ tzillának holt teteme. „

Imé Sándor lámpáit nem emleget, az halot
tas versnek hírét fém hallotta , más az , hogy a’ 
Romaiak nem temették Egyiptomi fzokás fzerént 
az halottakat: meg-fzökták égetni a’ te ile t , és 
porát, hamvát, azután vitték a1 temetőre. Far
ka vágattatik tehát az örök lámpáfokról való má- 
fodik bizonyságnak-is.

A ' mit máfok mondanak, hogy a’ régi pogá- 
nyok templomiban-is égtenek illy tartós métsek, 
úgymint Minerva , és Apolló templomában , nem 
fzükség azon vefződni: egy fúvás elég ennek a'* tűz
nek ei-oltására. A’ kik Sz. Agoíton Doktornak 
fzavaiból állítanak bizonyságot az örökén ego lám
páfokról ; éfzre nem vefzik , hogy Sz. Ágoíton 
Doktor ördögi meíterségre magyarázza ezt a’ me
lier séges tüzet.
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Kafzfziodórusnak fzavaihóí leg-erdífeb’ bi
zonyságot hozhatnak-eld ellenünk : „ Kéfzítettém, 
„ úgymond Kafzfziodórus , éjjeli fzükségemre olly 
„ mefterséges lámpáfokat,mellyekben minden fegét- 
„ ség, és illyefztés nélkül felette fokáig tart a’nagy 
„ láng: az olajnak zírja pedig ott el-nem fogy.,,*

D e hihető az illyen lámpásnak meftersége a' 
moítani ugró vizeknek meíterségéhez hafonló vala. 
’S ugyan-is Kafzfziodórus nem örökén, hanem fe- 
felette fokáig tartó lángról befzéll. Ha ki 
teli töltene egy két akós hordót fa olajjal, ’s vagy 
a’ falban, vagy a’ fzoba pfzlopában, vagy a’ pá- 
dimentomban a’ fzem-eldl azt el-rejtené , ’s abból 
egéfz a’ lámpáiig tsévén méts fonalat erefztene_j, 
illyen lámpáit könnyen el-kéfzíthetne. Meg-lehet 
azomban más mefterséggel élt Kafzfziodórus , ho
lott még a’ métsnek tifztogatására fém kévánt-j, 
úgy tetfzik fzolgálatot, ’s az olaj abban meg-nem 
apadott. Jóllehet ha úgy kéfzítted lámpáfodat, a’ 
mint moll: mondottam , a’ lámpásban foha meg-nem 
apad ugyan az olaj, de meg-apad bezzeg az hor
dóban.
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TIZEN-NYÓLTZADIK RÉSZ. 

A z  Egyiptomi Tömkelegről,
avagy labirintusról.

R Akva vala Egyiptus,  a’ mint már éfzre vehet
tük , fok pompás épületekkel , várofokkal, 

tornyokkal , ofzlopokkal, templomokkal ; vala
mennyiről mind befzíllettem, a’ mennyire érdeme- 
feknek tartottam lenni: tsak egy templom maradt 
hátra , és az a’ méltóságos Tömkeleg, melly az 
Egyiptomi tsodák között Ieg-nagyob’ , és tsodára 
leg-méltób1 épület vala. Rövideden amarról fzo- 
lok Herodotus fzava fzerént leg-elófzer.

Hüfz napi járó fold vala Elefánt városától Sái 
nevű váróiig. Sái városában egy templomot épít
teti Amaíis Király; de ennek ékefsége kedvéért más 
egy belső templomról - is gondolkodott , ki vága
tott tehát Elefánt várofa mellet az hegy oldalából 
egy ífzonyú kó fzildát , mellynek hofzfza kívül 
hufzon egy réfni vala: fzélefsége tizen-négy, ma- 
gafsága nyóltz réfni, ezt a’ kó fzildát egéfzlen ki 
vájatta belől, kápolna formára, és a"1 fel-épült 
templom felé hurtzoltatta ; három egéfz efzten- 
dót töltött húzásán , vonásán két ezer ember , el- 
is húzták a’ templom ajtajáig; de ott a1 küfzöbön

meg-
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meg-akadván, és fe előre fe hátra nem mehetvén 
a’ nagy otromba kővel, az héjába való igyekezet
nek folytatását abban hagyták.

De ez a1 Tömkelegre nézve merő aprólék épü
let. A1 Tömkelegnek ízemlélésén annyira el-hűlt, 
el-bámúlt Herodotus, mint ha az egéfz világnak 
tsudájit mind egygyütt, és egy tsomóban látná. 
Le írom ide fzavait, ’s ezzel Egyiptomról való be- 
fzédemet bé-fejezem.

„Egykor, úgymond Herodotus, tizen-két Feje- 
„ delemtől,avagy Királytól vezéreltetett Egyiptom 
„ földe; ezek, hogy egymás között könnyebben el- 
,, férnének, ’s egyik a’ máfikát hatalmától meg-ne 
„ kévánná fofztani,fogorságot ütöttek egy más kö- 
,, zö tt,és  a’ birodalomhoz egy fzivel lélekkel fog- 
„ tak. E’ Királyok közztil egyik ,kire végtére az 
„ egéfz birodalom maradott, Pfammetikusnak ne- 
„ veztetik: Azomban,hogy még a’ világ tartana , 
„ az ó nevek, és ditséretek-is meg-maradna az em- 
„ béri emlékezetben;egy méltóságos épiiletnek fel- 
„ állítására fordíták gondjokat. Arra a’ végre a' 
„ Krokodilufok várofa mellett Méris tójától nem 
„ mefzfze egy Tömkeleget építettek. Láttam én azt, 
„ úgymond Herodotus , és hirénel-is nagyobnak 
„ fzemléltem lenni.,, *

Sza-
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Szavával fel nem érheti az ember annak mél
tóságát: ehez Eféí'ufi Diánnának templomát fenki 
fe merje hafonlítani.

Tizen-két udvarból áll az egéfz épület, és 
az udvarok körül álló tizen-két nagy erős báflják- 
ból, mellyeket ismét más egy kó-fal keriti-bé , és 
az egéfz Tömkeleget egy nagy roppant varashoz 
hafonlóvá téfzi.

Üres az allya, és hafonló a’ fel só épülethez; 
de oda, minthogy az emlétett Királyoknak hóit 
tetemek ott feküttek, engem a1 Papok bé-nem eresz
tettek úgymond Herodotus.

A z emlétett tizen két udvar körűi merd fe
deles épületek állanak faragott, és fimított márvá
ny köbül; de úgy építtettek, és helyheztettek , 
hogy ha kalauz nélkül közöttök , vagy feíöttök 
jár az ember, minden bizonnyal végét a1 fok útnak 
foha fel nem talállya.

El-hűltem, úgymond a’ Görög író, a1 fok ke
rületen : az udvarokból a’ Szobákba , onnét a’ 
kamarákba , a1 kamarákból palotákba,tárházokba, 
más más tornátzokba, és tsórnokokba vezet az út. 
Mindenüt más más folyosóra, más más féle keren
gő épületre érkezik az ember. Számtalan itten a’ 
faragott képeknek , és ofzlopoknak & Sokasága : 
mind kívül az udvarok tornátziban végig körös

ko-
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körűi,mind belől a1 fok palotájiban, mind az öreg 
bálijának kűlsb, és belső hajláfain, kapuin, és pár
tázatán. Fellyűl a1 tornyok , a’ gömbölyű fö
delek 3 belől a1 nagy fzéles garáditsok, az írott, 
és faragott képek tündöklének.

A 1 válogatott tifzta fejér márvány kőnek őfz- 
ve rakáfa meíterséges, és udvarok körűi állő nagy 
fel házaknak sűrűsége, és tifztasága ki mondhatat- 
lan , Herodotus három ezer -belső tárházakról em. 
lékezik.

Az épületnek nagysága fellyűl haliadta a’ 
nagy roppant várofokat 3 fenki fe is véllye: hogy 
tóidom a’ pompát, ’s toliammal raggatom reá a’ 
fok féle tzifraságot: leg aláb’ nem hazud Herodo
tus , midőn azt bizonyítja magáról, hogy fzemei- 
vel látta, nagyoK* én előttem, és Petávius előtt 
egy Heródotufnak embersége, mint fém fzáz nem 
tudom hol tanúit emennek amannak petjegéfe.

Plinius az ő harmintz hatodik könyvében azt 
írja, hogy a'felső Tornátzokhoz kilentzven gará- 
ditsokon kellet lépni az embernek.

Fel-állításának az oka a5 Királyi pompa , és 
fitogatás vala. A1 Királyi holt tetemeknek , és a’ 
kintsnek meg-tartására-is fzolgálhatott; de ki tpdja

Ccc talán
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talán tob1 kints ment reá míg fel-épűlt , mint fém 
belé, minek-utánna talpán állott, és el-kéfzűit ?

A 1 többi között két féle tulajdonságán tsu- 
dálkozik Plinius az emlétett könyben : elóízer , 
hogy az Egyiptomiaknak márvánnyok elegendő lé
ven ; ékefség kedvéért az ajtók, és a1 kapuk ofzlo- 
pi fzámára Párusból hozatták a1 márvány követ. 
Más az, hogy némelly ajtók ottan olly meíterség- 
gel valának építve , hogy, midón meg-mozdúltak, 
az egéfz épület úgy annyira meg-zendűlt , és meg- 
tsattant, mint ha mind rakvák lettek volna a1 fzo- 
bák durrogó felhőkkel > és tsattagó menykövek- 
kel. * **

Máfok ollyas faragott képekról-is fzólanak, 
mellyek az embert , mihelyeft itten közei lépet 
hozzájók, meg-ölelték, és tsak nem addig fzoron- 
gatták, míg a1 lelkét ki nem nyomták.

Illy mefterségból álló munka vala az Egyip
tomi Labirintus, avagy Tömkeleg : tsodálatos; de 
valóságos,úgymond Plinius. * *

3 86 Ö t ö d i k  K ö n y v .
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* Plinius L. }5. pag. 740. Quarundam aiuem domornm talis cft 
fitus , ut adaperientibus fores tonitruum terribile cxiftat.

* *  Plinius 1. cit. pag. 759. Portentofum humani impendii opus, fed 
non, ut exiftimari poteft, falfum.



Dédalus az Egyiptomi Tömkelegnek hafonla- 
tofságára fel-állított egy más Lábirintuft Kréta fzi- 
getében, de amannak tsak fzázadik réfzét érhet
te fel költségével, és értekével, Plinius bizonysá
ga fzerént. *

Valának ugyan még Egyiptomban más érde
mes épűletek-ís; de azok mint hogy Görög elme, 
és munka által mentek végbe, más helyet kéván- 
nakj valának egyéb Egyiptomi roppant templomok- 
i s : a1 mint Kálmet a1 templomokról írt beszédé
ben elő hozza ; de azoknak mértéke kivűl alig 
hozhatnék eló valamit, ’s az-is bizonytalan. Nem  

örömeit befzéllem a z t , a’ mit tsak egy em
bertói hallok.

VEGE AZ EGYIPTUS - BÉLI ÉPÜLE
TEKRŐL ÍRT KÖNYVNEK.
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* Plin. 1. cit. pag. 739. Hinc utique fumpffTe Dsdaium exemplar 
•jus Labyrinthi, quem fecit in Cre^a, non eft dubium; ied centeii- 
mam tantum ejus portionem imitatum.
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Bban fenki meg-ne ütközzék, 
hogy a’ Kínai birodalomnak 
épületeit nem tsak a’ régi épü
letek közé fzámlálom * hanem 

a’Jerusálemi, Görög Orfzági * és a1 Romai 
épületek elött-is merem emlegetni.

Tudom, lábra nem állott fe Tatár bá- 
fljája,fe Portzellán tornya azonnal a’ Babiló
niai vefzett torony után · de el-hitetem izom
ban magammal ·, hogy az Egyiptomi épüle
tek meg-nem előzték fok eíztendovel a’ Kí
nai roppant alkotmányok idejét, ’s efztende- 
jét. Arra vezérlő okaim felől fzabad légyen 
egy kévésé bővebben befzéllenem. De azoin
ban félre a’ gyülevéfz vélekedéfekkel: igaz
ság fzerető tiízta elmét kívánok a’ dologhoz.

Oily tanúit egy Orízág, a’mi nénid Kína, 
a1 mint majd meg-írom: tsak nem lehetetlen, 
hogy az ő othon való történeteiről merő té-

vcly-



velvgésben légyen, lehetetlen, hogy a’ fziín- 
telen való tanulásban nevelkedett elmés em
berektől írott könyvek, midőn egymás kö
zött mcg-egyeznek, valamennyen mind merő 
hazugságokat, és költeményeket foglalja
nak magokban: minthogy tehát , midőn a' 
Mieink hozzá jók érkeztek, a1 Kínai könyvek, 
és böltsek tanitáfa fzerént az a1 birodalom 
már négy ezer efztendőnél többet fzámlált 
az c kezdetétől fogva j lehet leg-aláb1 ennek 
a1 Krónikának előttünk egy kis tekéntete.

’S vagyon-is bizonnyára azok előtt, a* 
kik jobban tudnak ennek az Orfzágnak dol
gaihoz , és íráfihoz. Le Comte Lajos meg
fontolván az Orfzág nevezetes Krónikájit, az 
ő két első levelében,mellynek egyikét Eítrees 
Kárdinálhoz, maiikat Bouillonhoz ismét Kár- 
dinálhoz küldötte Kína közepéről, ennek az 
Orfzágnak kezdetét arra az időre helyhezteti, 
mellyben Noé Pátriárka még életben vala. *

Meg-

2<)2  K É S Z Ü L E T .

* Loouis Le Comte peg.j. La forme de fon gomrernement n ’ a edé 
gcicre inoins perfaire dans fon origine, qn’ eile 1’ eft a prefent apris 
pins de quatre mille ans, qn’ eile durc.



Meg-egygyez véle Trigáutzius, ki a’ Kí
naiak között fok efztendőkig lakott , és a’ 
Kínaiak Jáó nevű Királlyától, ki nyóltzadik- 
iiak tartatik lenni a’ Kínai Királyok közt,Kri- 
ítus Urunk ízületésének ezer hat fzáz tizen
egyedik efztendejeig három ezer kilentz fzáz 
hetven efztendót fzámlál a’ Kínai könyvek 
fzeréntjés ennek bizonyságát azokból a’ köny
vekből vefzi, mellyek az ég· visgáló tanúltt 
emberektől írattattak. *

Sál Ádány-is, ki a’ Kínai Tsáfzároknak 
kedves embere volt, és tudománnyának érde
méért egyik belső tanátsnak fő tifztét vifel- 
te, azt bizonyítja,hogy négy ezer efztendők 
folytak már-élj miólta a’ Kínaiak az egek já
rását visgállyák, és a’ tfíllagok külömb kü- 
lömb-féle forgását, ’s tekéntetét írásba fog- 
lallyák, **

D dd És
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* Nicolaus Trigantius in Liter. Sinicis pag, 158. Ex Sinarum Anna- 
Jibus colligere licet cos a 5970. annis faflorum , vulgo Calendarium 
vocamus, iniiíTe rationem: initium hujus carpit imperante Jao Rege, 
quem ipfi pro fanfto ctiamnum venerantur.

** Liter* P.Adami Schal, pag. 6. Inter quatuor mille annorum Cu
pra feptuagies limam, & corregionem acceperant Ephemerides. Polire
mus earum reformator Coxeukitn vifus erat prioribus plus iludii in eam 
rem contuliflc.
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/
Es bizonyára más fok féle okok-is tsak 

arra az időre vezetnek bennünket; az egy 
féle fzokás, írás , tudomány, mefterség egy
féle eredetre mutat, midőn valóságos*, hogy 
egyik nép a’ máfiknak Meliere nem vala-j. 
Az írás a1 Kínaiaknál tsak nem ollvan , mind 
az Egyiptomi régi titkos írás,melly, a1 mint 
ötödik könyvemben meg-mutattam, hamar 
bé-lépett Egyiptomba. Valamint az Egyip
tomiak egy beton , úgy ezek egy fzózaton 
íok félét jelentenek. Valamint azok külömb 
külömb-féle madarak,és állatok képeiből álla
nak, fzintén úgy ezek-is a1 féle jélékből állot
tak eleintén: a’ mint a" Kínai könyvekből 
ki tetfzik Bőim Mihály bizonysága fzerént, 
ki a1 Kínaiaknál fokáig é lt, ’s azután vifzfza 
tért Romában, de már egy kis változáft talál
hatni köztök. *

A’ Káldéufoknak, az Egyiptomiaknak 
minden gyönyörűségek a’ tfillagok visgáláfa 
vala, ezek hulladékából fzedte-fel a’ Görög, 
és a’ Romai birodalom , a’ mit ahoz tudott;

de

* Athanaf, Kirchcr China llluílr. pag. 22?.



de a1 Kínai birodalom fém kap fernmin - is 
oily mohon, mint ezen a’ tudományon. Ezt 
a1 meílerséget már négy ezer efztendeig űz
ték, mikor a' miéink hozzájok érkeztek.

Már az , hogy a1 Kínai birodalom nem 
akkor vette az ó eredetét, midón már a’ bál
ványozás után kezdett a’ világ indulni, ha
nem akkor, mikor még tifzta fzolgálatott-* 
mutatott-bé az emberi nemzet a1 mennyek 
Urának: tifztáb’ nem volt ez a’ tifztelet mint 
Ninus ideje előtt, sót Ninus idejéig az idegen 
Iftenekról nyilván femmit fém tudott az em
beri nemzet: helyefen helyheztettjük tehát 
a’ Kínai birodalomnak kezdetét arra az idő
re, mcllyben még Ninus hozzá nem kezdett 
a’ latorsághoz, mert ha azután költöztek vol
na által * oda hihető bálványt vittek vólua- 
bé magokkal: a’ mitől az Iften meg - őrizte 
őket két ezer efztendeig, a’ mint Le Comte 
Lajos a’ Kínai könyvekből bizonyítja,és én-is 
majd bővebben meg*mutatom.

Elég az , hogy ennek a’ birodalomnak 
már négy ezer efztendók előtt kezdett hatal-

Ddd a máról
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máról a’ Kínaiaknál egy tanúit ember fém ké
telkedik, fel-is vagyon nálok minden írva, 
’s mái napig-is minden nap írattatik, valami 
a1 birodalomnak kezdetétől fogva egéfz eddig 
történt nálok. *

’S ezek a’ könyvek olly nagy tekéntetben 
voltak néha napján Konfutzius előtt, a’ mint 
íráíiból ki tetfzik, és olly nagy betsúletben 
vannak még moít-is az Orízágban ; hogy a’ 
ki azoknak hites bizonyságáról kételkednék, 
az eretnek nevet el-nem kerülné a’ Kínaiak
nál. * *

Örömeit tudnám én-is, miért kellene 
előttünk nagyob1 betsülete lenni a’ Romai, 
vagy Görög íróknak. Kina-is tanúit Orfzág, 
és ha tudománnyára nézünk, fok tzikkelybe

töb-
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* Noreaux Mcmoircs fnr 1’ Etat Prcfent de la Chine pag. 17.
Martin. Martinius Hift. Sinicae Prtef. ad LcSorem: Neque enim 

Scriptori fequcinium temporum licet hi dóriam priorem corrigere , vel 
in  dubium vocare, fed id muneri* habet, ut ex fide temporum inorum 
annales prioribus fubtexat.

* *  Juvencius Hül. Soc. L. 19. pag. 974. Quam veruftatem ( anno
rum 4000. ab origine Imperii) confirmat Hiftoria Sinica tantam aucto
ri:, arein Literaforum judicio , ac poriffimum Confucii adepta , ut eam 
voc w i in dubium nemo prudens, ac nifi , tu dictitant, hxreiicus pofiit.
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többet: tudott emezeknél, lég-aláb’ a' mit tu
dott , nem fzedegette Egyiptomban, eléb' 
kezdet a' tudományhoz, eróílebben fogott 
hozzá, mert ott minden betsúletes Úri em
bernek tsak ez a* kenyere: hitele fém kétsé
ges *, mert teli vagyon a’ fok vigyázó fzem- 
mel ott az egéfz Orfzág : a1 Görög

Bátor hazugsággal fokfzor torkig tömi 
könyvét. *

Mind ezekre nézve, a" régi birodalmak
nak épületeiről befzélgetvén hátráb1 nem ma- 
rafzthatom a’ Kínai épületek emlékezetét: 
mert,minthogy olly régi, és a’ mint majd meg 
mutatom, első fzokáfíhoz, és igyekezetihez 
annyira mint egy meg-esküdt, és abban meg
rögzött egy birodalom a’ Kína*, tsak el-hite- 
tem magammal, hogy épületei * és kivált
képen roppant báftjái, és tornyai-is, ha utói 
épűltek-is, mind ama régi munkával mentek 
végbe; és hogy bátrabban ki mondjam gon-

D d d 3 dola-

* Juvcna). Sár. ro. fírarcia mendax Anuet in hiíloria.



dolatomat, aval a1 munkával , mellynek máf- 
sát egyedül a1 Babilóniai , és az Egyiptomi 
épületekben láthattja az ember.

Szabad légyen tehát ebben-is kívánsá
gom, és fel-tett ízándékom után indulni. De 
minthogy elő fzámláltt bizonyságim , és kö
vetkezendő íráfim a’ Kínaiaknak nagyob’ cs
íné rétéiül függenek, az épületekről eléb1 nem 
fzólhatok, míg vallásáról, tudómánnyáróL és 
az Orfzág vezérlésének módjáról nem befzél- 
lek-5.
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A’ Kina - béliek vallásáról
Kínaiak első Királlyát Pollinak nevezik 
az othon való könyvek. Fóhi Király 
ezeknek a’ könyveknek bizonysága fze- 
rént bizonyos marhákat tartatott fzűn- 

telen , hogy azokból a"* menybéli Iftennek áldoza
tot tenne.

Hoámti a’ Kínai birodalomnak harmadik Ki
rállyá templomot épített az egek Urának tifztele- 
tére. Régi épület ez , ha ki hivatalom fzerént tő
lem régi épületeket vár , régieb1 fokkal a1 Jerusá- 
lemi templomnál-is,sót nyilván itt kezdette a1 víz 
özön után az emberi nemzet templomba tifztelni 
a’ mindenek teremtőjét: mert ennél régieb1 tem
plomra fenki fém mutathat. Erről a1 templom
ról és annak építőjéről nevezet fzerént fzollanak a1 
Kínai könyvek. *

Tkovenhió,ki ötödik volt a1 Kínai Királlyok 
vagy Tsáfzárok között, meg-nem elégedett azzal, 
hogy egy két vármegyéjétől tifzteltefsék az egek 
Ura ; hanem bizonyos Mándarin-Tifzteket-is ren

delt,

* T.ouis Le Comte Lettre a M. Le Cardinal de Bouillon pag-89-



deltt, kiknek egyedül arra lenne gondjok , hogy 
a1 menynek, földnekTeremtójénél egyéb Iftenség ne 
imádtafsék az egéfz Orfzágban. Ki tudja , talán 
hírét hallotta már a’ Babilon-béiiek vefzett vallásá
nak ? Ezek után a’ Kínai Krónika fzerént a’ Ki
rályi izéket Tikó nevű Király bírta, 6 utánna Jáó, 
Kun , Vouvám ,Tkhimvám, Kámvám, és egyebek 
következtek : ezek mind egy Iftent tifzteltek , a* 
mint rendről rendre meg-bizonyítják a’ Kínai régi 
könyvek, ’s erről nálók fenki fem-is kételkedik.

Kriftus Urunk fzűletéfe eldtt ezer hét fzáz 
hufzon három efztendóvel el-fogta hét efztendeig 
az egéfz Kínai birodalmat a’ közönséges éhség : a’ 
mint nyilván való fzavakkal befzéllik a’Kínai köny
vek , mellyekbe Le Comte maga-is bé-tekéntett. Az 
Orfzág Fejedelme látván népének iigye-fogyott álla
potát , és nagy keferúségét, azomban pedig tifzta 
igaz fzivel el-hitetvén magával, hogy az egéfz bi
rodalom ínsége egyedül a1 Király bűnének bünte- 
téfe ; Ófzve hivatja Orfzágának Nagyait, és sűrű 
konyv-hullatáífal áfztatván ortzáját elóttek a’ Ki
rályi öltözetből le-vetkezik, azután rongyos ru
hába takargatván méltóságos tagjait, ki ballag ke- 
ferves foháfzkodáíok közt a’ város hegyének tetejé
re : ott valamint az halálra méltó bűnös le - borúi 
az ég a latt, és kilentzfzer földhez ütvén fejét-j,

azom-
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azombaa néha néha el-hervadt ortzáját ,  ’s köny- 
vezo izéméit az egekre , vetvén e’ képen kiáíta-fel 
az egek Urához:

„Uram ! egek Tercmtóje, te tudod, te.j 
„ látod , mi nyomorúságban kínlódik Orfzá- 
„ gom! Én vagyok, én vagyok Uram a’ te oílo- 
„ rodnak egyedül minden oka, én érdemlettem- 
„ meg egyedül kemény tsapáfodat. A ’ Királyt 
„ bünteted a’ népében ;de mutasd - meg én Uram 5 
„ ’s én Iftenem minémű vétkem háborította - fel 
„ méltó haragodat ? Ha Királyi udvaromnak ke- 
„ vélysége, és kényefsége bántot-meg; fogadom, és 
„ ígérem módot tefzek benne. Ha tobzódáft, és 
„ étkekben válogatáft látfz az afztalomnál, még 
„ ma vége léfzcn: Sanyarú életre fogom udvaro- 
„ mat, tsak parantsoly ! ha ez mind nem elég; 
„ imé kéfz teftem, lelkem az áldozatra ! engem , 
„ engem ölíy meg népem helyet , engefztellyen- 
„ meg halálom. Könyörűlly-meg az el-hervadt 
„ földön, fzállitsd a’ m ezőkre,’s rétekre esódet; 
,, meny-kövedet pedig fzállitsd a’ fejemre! „ Alig 
végzé fzavát bé-borúlnak az egek , és kévánt fzép 
esó vidámítani kezdi az el-fonyadt vetéfeket. *

E e e Ez
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* Nonv. Mem. pag. 96.
JuveiiGias Hiít. S. J.  pag. $74.



Ez az egéfz történet a’ Király imádságával 
együtt meg-vagyon a1 Kínai régi nyomtatott köny
vekben, és ha egybe vettjűk a1 Kínai Krónikát az 
IráíTal, épen azokra az efztendókre eük ez az éh
ség, mellyekre az Egyiptomi éhségnek hét efzten- 
deit fzoktuk helyheztetni, az az Kriftus fzületéfe 
elótt folyó ezer hét fzáz hufzon harmadik efzten- 
dóre, mármint hogy PetáviuíTal Urunk fzületésé- 
nek efztendeit világ teremtéfe három ezer kilentz 
fzáz nyóltzvan negyedik efztendeinek tartom len
n i, a1 Kínai éhségnek két ezer két fzáz hatvan egye
dik efztendó tájban kellett történni. Petávius Kró
nikája fzerént az Egyiptomi éhség harmintz egyné
hány efztendóvel eléh1 történt ; de ha a1 Kínai 
Krónikára-is gondja lett volna , hihető más rendet 
tett volna ó~is azokban a’ sötétes időkben.

Azomban eló-hozzák fokfzor az Sz. Evan- 
géliom hirdetóji ezt a1 történetet , ezt a1 fzép Ki
rályi példát, midón tudni-illik a1 Kínaiak azon 
tsudálkoznak , hogy az éló Iftennek fia annyira 
megalázta magát, ’s meg-vetendő terméfzetűnk- 
ben Óltözvén érettünk magát áldozattá tette. Nem 
de nem Q igy befzélgetnek vélek a1 mi tanítóink} 
nem de nem nagy előttetek ama’ Tsáfzártoknak 
hire, neve, ditsósége, ki le-vetkezvén méltóságos 
öltözetéból népének fzeretetéért annyira meg-alázá

magát:
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magát: ennek példájával öfztönözni-is Szoktátok 
Fejedelmiteket. Nem ditséretre méltó-é tehát Urunk 
fzeretete, mellytől vifeltetvén magára válalá, a’ mit 
mi érdemlettünk-meg , ’s ki vetkezvén Illeni tér- 
méízetéhez illendő pompájából fzolga képében Öltö
zőét, hogy minket meg-váltana , és végtére Or
szágába -bé vezetne. Ezt a’ példát fokfzor elő
hozzák elóttek a’ Sz. Hitnek tanítóji, ’s amazok 
l'oha fe tagadják.

Meg-bomlott ugyan idővel az Orfzág valláfa, 
bé-furta magát oda-is, a’ ki mi ellenunk-is intsel- 
kedik: fok gyalázatos tévelygés keveredett a’ böl- 
tsek Orfzágába, nem tsuda ! meg-tántorodnak a' 
tanúit emberek-is : az egek ofzlopin-is efett már 
mozdúlas. Sok fzegény embereket el - ámítottak 
már Kínában a’ lélek vefztő Bonziufok, a’ máfok 
leikével kereskedő pogány Papok , hirdetik a’ lel
kek által - költözését, az idegen Illenek tifztelé- 
sét: tudjuk, melly könnyen légyen a’ tudatlanokat 
’s a’ félékeny fzivű embereket ijefzgetni, meg-ret
tennek néha az illyenekre a’ nemeffek, ’s a’ Kirá- 
lyok-is. De mindazonáltal el-nem hadja egéfzlen 
magát foha-is az az Orfzág , fokán voltak ottan 
mindenkor kiváltképen a’ tanúit emberek közt, kik 
egy Mennél többet nem esmértek , nem vallottak. 
A’ mi több: fokfzor közönséges parantsolat erefz-

E e e z  tetik
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tetik az Orfzágra, hogy fenki fe merjen egy Igen
nél, ki az eget, és a’ földet teremtette , többet 
tifztelni, és imádni, fenki fe merjen bűbájos me- 
fterséget űzni, az egekből pedig ollyaft, a’ minek 
oka egyedül vagy az Iftennek , vagy az embernek 
akaratja , jövendölni, mindenkor tilos volt ná- 
lok.

Láttak a' mi fzerzetes Tárfaink , midőn oda 
kerültek egynéhány régi templomokat Pekinben, 
’s máfutt-is. És ugyan-is a Pekíni régi öreg tem
plomnak mind a’ két oldalán e’ féle Iráfok olvasat
nak Kinai nyelven: Hoan Tien Xam , T i;  Tatá
rul pedig: Terghi ab Cai H an, az az, magas, és 
felséges egek Ura.

Ugyan azon Pekíni templomnak dél felé, 
tckéntö nagy ajtaja felett a’ minému írás találtatik, 
ennyit téfzen : Az egek felséges Urának templo
ma. Éjfzaki réfzén pedig ezen Szózatok vannak 
írva: Az egek felséges Urának udvára. Abban a’ 
templomban meg-jelenik az Úr imádására fokfzor 
a1 Tsáfzár-is, ’s míg az áldozatok égettetnek, a' 
többi között e’ képen efedezik. ,, A’ felséges Ur 
„ parantsolá: és meg-lett a’ világnak három te- 
„ kéntetes réfze: az ég, a’ föld, és az ember. Szoi- 
,, gád vagyok Uram, ’s arra kérlek : engedd-meg: 
» hogy azok a1 Tsáfzárok , a’ kiknek vérekből

ered-
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„ eredtem, és a’ kiknek nevek itten jelen vannak: 
mind örökén örüllyenek a’ te látáfoddal a' te 

„ Királyi, és mennyei udvarodban. „

Még moft-is függ fok helyeken , és kivált
képen a1 tanúit , ha nem Kerefztény emberek 
fzobájiban-is illy igékkel meg-írt tábla : A ’ Meny
nek, és alföldnek, ’s mindeneknek válóságos igaz 
Ura. Meg-is vallják annak az Úrnak mindenha
tó hatalmát, meg-vallják, hogy Ó volt mindenek 
Teremtóje, ó mindenek meg-tartója , hogy a’ 
jóknak jutalmazó ; a’ gonofzoknak pedig büntető 
Illene: végtére, hogy minden fzivnek titkos gon
dolatit tudja, és látja, egy fzóval, hogy a’ Kínai 
fzozatot betó fzerént ki magyarázzam : fzent ér
telmű Iílennek vallják, és mondják lenni. * *

El fém hadta ókét az, a’ kit imádtak, meg- 
könyörűlt rajtok a’ jó lilén: alig kezdett hirde- 
tettni a’ Sz. Evangéliom, Tanítók küldettek hoz- 
zájok-is, jutott nékik-is egy Apoílol. Sz. Tamás 
nem tsalc a’ Períiai-bélieknek , hanem a’ Kínaiak
nak-is Apoílola vala. Ezt a’ Maiabárufok köny
veivel fzépen meg-bizonyítja Kirker. * *

E ee 3 Ju-
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Juvánfzi Jófef pedig a' Kínai Krónikákkal: 
fzeműnkre vetették néha néha a’ Kínai Tsáízárok 
az Ifteni gondvifeléft. Ha úgymond, egyedül a1 
ti vállaltok üdvefséges, hogy hogy felejtkezett-el 
felölünk a z , a1 kinek jóságát annyira hirdetitek? ’s 
h u. Kina olly meg-vetendó Orízág-é, olly méltat- 
lan-é, hogy felőle még gondoikodni-is fok volna ? 
tudták ugyan a’ Kerelztyén hitnek hirdetői az 
Ifteni ítéletnek mélységes örvényét, tudták Sz.Pál 
mondását, ki jóllehet Apóitól volt, mégis igy ki- 
áltt vala fel-az ég felé: oh Ifteni bóltseségnek felsé
ges magafsága ! vajmi meg-foghatatlanok annak 
ítéleti, és esmérhetetlenek ú ta i, ’s ösvényi! de 
mindazonáltal meg-ütköztek, meg-vatlom , elein- 
ten az illyen panafzon : azomban feleletre vezér
létté ókét az Ifteni gondvifeiés : fel-hányván fel
forgatván a Kínai könyveket, találtak ochon való 
bizonyságot-is meg-mutatták a1 Kínai könyvekből 
fzem látomáft, hogy volt már abban az érdemes 
Orfzágban fok fzáz efztendók előtt, a1 ki ezt a' 
valláft hirdetné, ’s tanítaná. Erre fel ébredvén a’ 
Kínaiak fel-vetek az efztendók fzámát, és úgy
mond Juvánfzi Jófef Sz. Tamás idejére találtak. 
Ujjal mutattak arra az efztendóre a’ Kínai régi 
könyvek. *

Hir-
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Hirdették azután máfok-is a' világ meg-vál
tását a1 Kínai birodalomban , a’ mint a’ Kínaiak 
Signánfu nevű várofa mellett fel-talált táblából nyil
ván ki tetfzik. Elő került a"* romladék között 
ezer hat fzáz hufzon ötödik efztendőbeu egy bi
zonyos tábla , azon Kínai, és Siriai betekkel le 
volt írva Urunk meg-teftesiüésének emlékezete, és a’ 
Kerefztyén vallásnak más egyéb1 ágazati. Le Com
te Lajos Jeíus Tárfaságának fzerzetes Papja tudta 
bizonyoíTan mit foglallyon magában ez a1 kő táb
la , mert fel-találáfa után kevés efztendó múlva 
Kínából levelet írt felőle Frantziaba , és azt bizo
nyítja, hogy a1 Kínai Tsáfzár meg - halván hírét 
ennek a1 fel-talált jófzágnak , a1 düledék épület hal
mából fel-vetetvén , egy bálványnak templomába 
ismét fel-állíttatta. Ez a1 tábla a1 Sz. Evangé- 
liom hirdetőjét nevezet fzerént elő fzámlálván Kri- 
ílus Urunk fzületésének hét fzáz nyóltzvan kettó- 
dik efztendejére mutat.

Negyven efztendó múlva le - írta ennek a1 
táblának magyarázatát Kirker, és Frantzia nyelv
re fordította a1 Kínai betó fzerént való olvasásból 
Le Comte Lajos, és úgyan akkor midőn Kínában 
élt. * Az-
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Azóta pedig , hogy ismét ujjonsian hirdette

tek nékik a’ Sz. Evangéliom , már fzáz hetven efz- 
tendők multak-el.

M Á S O D I K  R É S Z .

A’Kínai elméről, mefterségról, és
tudományról.

N Agy volt a’ Kínai elme felette mindenkor,  és 
aHcalmatos mindenre. Nem tadtak ugyan 

pergő órát még akkor kefzíteni, mikor a’ miéink 
oda érkeztenek, ágyukat még akkor nem öntöt
tek , a’ fold mérő,és a’ vetélkedő tudományhoz-is 
kevefet tudtak, de valamit meg-láttak, azt azon
nal mind fel kapták. Már vclűnk-is fel-tehetnek, 
és azomban az-is igaz, hogy fok fzáz efztendóvel 
elébT meg-vólt nálokja’ puska por, mint mi náíűnkt 
fok fzámtalan könyveket ki nyomtattak már az 
e ló tt , midón az a’ mefterség Európába került. Ú t 
mutató mágneífel eléb’ éltek, mint a1 mi hajófink. 
Harangot önteni mi tőlünk nem tanultak, a1 Pe- 
kíni harangoknál akkor Angliában fém voltak na
gyobbak, mikor sC mieink hozzájok érkeztek. *

Tólek
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TŐlek tanulta az Europa a’ Portzellán mun
kát. Ez a1 fzép jófzág nem másból, hanem a1 kó 
bányákból hordott bizonyos fejér földből kéfzítte- 
tik , azt meg-törvén bizonyos vízzel egyelítik öfz- 
ve, és mind addig dagafztják, míg erővel győzik. 
Minek-utánna a’ Tséfze , pohár , vagy a1 tábla 
formát meg-adják az illyen sárnak, előfzer a’ na
pon fzokták ki fzárítani, akkor külömb külömb- 
féle virágokkal bé-írkállyák, ’s fel-tzifrázzák, ’s az
után vetik a’ kementzébe: onnét pedig ki nem 
húzzák, míg a’ tűz magátol el-nem alufzik, ei
nem enyéfzik.

A ’ mi a’ könyv nyomtatáíl illeti, úgy nyom
tatják a’ könyveket mint mi a’ képeket, ’s vagyon- 
is hafzna ennek a’ fzokásnak , ha jól meg-gon- 
dollyuk. A’ papirofok fzeb’ mint a’ miénk,de ha
mar beléjek eíik a’ m oly, mert bizonyos fának a’ 
béléből kéízítik. Tentájokjob’ a’ miénknél.

Teli a’ Kínai birodalom a’ fok orvoífal ; ezek 
eret foha fém vágatnak a’ betegen. Jobbára a’ 
nyavaljáknak az okát a’ belől járó fzelekre magya
rázzák. Kiváltképen fziv illyefztéséhez tartozan
dó orvofságokat adnak bé-a’ betegnek. A’ le-for- 
rázott té levelének itallyánal alig tartanak bizo
ny oífab’ orvofságot lenni. De bezzeg jób’ ám ná- 
lok az a’ drága jólzág, mint Hollándiában. A z

F f f  erek
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erek tapogatásából helyefen reá fzoktak a’ Kínai 
orvoíok találni nem tsak a1 betegségre, hanem an
nak eredetére-is, némellykor bizonyofon m eg-jö
vendölik , melly nap, ’s melly órában fog-vifzfza 
jóni a’ beteg egéfsége.

Az én ítéletem fzerént tsak ez a’ tudomány- 
ís elegendő jele lehet a’ Kínai nagy elmének. De 
mind ezekkel ők meg-nem elégedtek.

A' tfillagok nézésében, és mér égetésében volt 
felette mindenkor gyönyörűségek, ez a’ tudomány 
vélek nőit. Találtak ugyan abban egynéhány 
gántsot a’ mi Szerzetes Tárfaink, midőn hozzájok 
érkeztek ; de azt könnyű vált meg-egyengetni az 
értelmes tanúit emberek közt. Ha néha napján 
Kínának abban annyi fegétő tárfa lett volna, mint 
az Európának : talán moft mi tanulnánk tólek-j. 
Ritztzi Máté Jefus Tárfaságának Szerzetes Papja 
vala az első , ki a’ Kínai birodalomban bé v itt , 
és régenten ki hirdetett, de már meg-fojtott Ke- 
refztyén hitet újjonnan bé-vezette ezer öt fzáz ki- 
lentzven egyedik eíztendóben, ’s ó mutatta-meg 
leg előizer-is mit tudnak az emlétett fzép tudo
mányhoz-is az Európa - béliek : aval nyerte be
ts űletét.
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Hires volt már az előtt a’ Nánkíni tíüllag 
nézd torony ; de minek-utánna az udvar Pekínbc 
meg-állapodott; minden fzerfzáma által vitetette  
Pekínbe a’ Tsáfzár után. Más egy torony épít
tetett tehát a’ Pekíni báftja mellé, melly a’ báílják 
magafságát tizenkét lábni mértékkel fellyűl haladja. 
Vaiának benne, midőn a’ miéink oda jutottak , 
a1 tfillagok nézésére, és méregetésére fzükséges cfz- 
közök-is, de némelly héjányofság m iatt, minek- 
utánna a’ mi Szerzetes Táríainkra bízta a’ Tsáfzár 
a’ tornyot, félre vettettek, és az avit jófzág helyett 
újjak, fzebbek, ’s jobbak állíttattak a1 torony tetejére.

llgy kaptak mindenkor ezen a1 tudományon a* 
Kina-béliek, hogy ha egy oktalan Tsáfzár Kíi- 
Hoám , ki Kriftus Urunk fzületéfe előtt fzáz he
tedik efztendő tájban vezérletté, vagy rontotta a’ 
Kínai birodalmat 5 kárt nem tett volna a* köny
vekben, és meg-nem tiltotta volna véletlenül az 
egéfz Orfzágban ezt a’ fzép tudományt , talán 
femmi fzükségek nem lett volna a’ mi tanítá
sunkra. *

F ff  2 Azom-
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Azomban meg-tudták az előtt is jövendölni 
az hóid fogyatkozását, de néha egy két fertály 
órányival el-vétették bizonyos idejét. Minek után- 
na pedig Ritztzi Máté, Sál Adány, Verbieít, Le 
Comte Lajos, és más tanúltt Szerzetefek bé vitték 
az Európa-béli tudományokat, már máfoknál nem 
aláb’ valók.

A’ Kínai tudománynak nem tsak kezdete, 
hanem jó nagy réfze a1 Kínai írásnak oivasáfa. 
Igaz : három fzáz harmintz három ízónál több 
nálok nem találtatik; ez minden fzózattja a’ Kí
nai nyelvnek. Ezek valamennyen mind úgy ejtet- 
nek, mintha mind egy fogáfuak volnának : felette 
kevés-is benne a’ két fogású fzó. Könnyűnek lá- 
tfzik ugy-é bár? de nála a1 világon nints nehezebk 
Mindei\ fzónak fzámtalan-féie mind cjtéfc , mind 
értelme. Ha a* fzót vékonyon ejtik, máit jelent, 
máit ifrnét ha vaítagon, ’s-meg meg máit ha közep- 
fzerő hanggal mondják. Egéfz mufika nálok a’’ be- 
fzélgetés. A1 fzónak fzapora ejtéfe, ’s-mint egy 
perdítéfe azonnal máfra változtatja az egéfz ere
jét, mihelyeít eléb1 vagy hátráb1 tefzik a’ befzéd- 
ben , azonnal máit jelent. Illycn terméfzete va* 
gyón egygyűl egyik minden fzónak nálok.

Más fzavakkal befzélicnck, és máfokkai ír
nak , a’ közönséges nyelvet ha tudja - is valaki,

nein
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nem érti a’ könyvet ha ezerfzer olvafsák-is előtte. 
Már az írás fzáfzorta nehezet»1 a1 fzóláfnál, alig 
vagyon Kínában egygyetlen egy tanúltt ember-is , 
k i , a1 Kínai betőknek leg-aláb1 felét tudna. Ké
véiét tud nálok, a1 ki hufz ezer betőt efmér. 
Nyóltzvan ezer külömb külömb -féle betonéi töb
bet tudjon, a1 ki a1 Kinai könyveknek minden be
tolt ki akarja tanulni.

Egy kis példa kedvéért fel-írtam a1 könyvem 
kátullyára egynéhány Kinai fzózatot Kinai betők- 
kel. Hét betőt ne kerefs a’ Kinai könyvekben , 
A , b, d , o ,  r, X, z ,  nem találtatik nálok; ha 
pedig találtatik : az attól vagyon, hogy mi más
kép ki nem tudjuk írni. Nagy munkája ez a1 Kí
naiaknak, nagy munka a1 Sz. Hit hirdetőjinek : 
de az líten abban is meg-fegíti őket.

Szőrrel írnak a1 Kínaiak , valamint a1 kép 
írók nálunk. Az íráft mint a1 ’Zidok a1 könyvnek 
hátulyán kezdik , ’s nem írnak job1, vagy bal-kéz 
felé ; hanem alá tartanak egyenefen : az első rend 
job1 felől kezdődik, ha azt el végezik hafonló ké* 
pen vezetik kezeket a1 papirofnak bal réfze, és bal 
fzéíe felé.

Öt régi könyv nálok olly nagy betsűletben va
gyon, mint mi nálunk a1 Sz. írás. Ezekben a’ ré-

F f f  3 gi
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gi történetek, és fzokáfok vannak fel-írva. A’ 
máfodik helyezés betsűletet Konfútzius négy köny
veinek adják.

/
A ’ ki az Iráft meg-tanulta, annak azután az 

ékeűen fzólás , a’ törvény tudás, vagy az egek 
efmérete , az Orvofok könyve, a’ régi Tzokáfok, 
rendtartások, és történetek tanuláfa , ’s végtére 
mind a’ betsűletes életnek , mind az Orfzásnak 
vezérleséhez tartozandó tudomány ád gondot. 
Befzéllyűnk erről még egy kévésé, talán valaki haü' 
nát vefzi.
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A’ Kina-béli Deákságról.

SOha talán még egy Orfzág fe volt a’ világon, 
mellyben olly nagy betsűlete lett volna a1 ta- 

núltt embernek, mint a’ Kínaiaknál. Máfutt a’ 
nemes vér, az hizelkedés, némellykor a1 pénz-is 
tiíztre vífzi, ’s fel-emeli az embert. A’ Kínai bi
rodalomban egyedül tsak azoké minden féle mél
tóság, kik azt arra való tudománnyal meg-érdem- 
lik. Senkinek fe Attja ncmefségére , fe kintses lá
dájára nem tekéntenek : a’ ki kevefet tanúit, min
den bizonnyal alatt marad ; a’ ki tudományát

meg-



meg-mutathatja, minden bizonnyal tifzt, uraság, 
méltóság annak a’ vége. Merő bólts , és tanúltt 
emberek vifelik a1 Kínai tifzteket, ezektói függ 
egyedül az Orfzág vezérléfe.

Már hetedik efztendóben bé-fogják a’ kisde
deket az olvasáshoz, az íráshoz , ’s a’ könyvekbe 
mind addig mulatnak , mig leg - aláb1 vénségekre 
valamire nem kaphatnak. Erre a’ végre teli az Is
kolákkal az egéfz birodalom: nintsen egy valamire 
való várofa, vagy fahíja , melly tanító Mefterek 
nélkül fzükelkednék. És hogy kinek kinek a' tu
dományokban tett előmenetele ki tudódjék; felette 
nagy gondja vagyon arra-is az Orfzágnak.

Minden harmadik efztendóben kis Afzfzony- 
nap táján öfzve gyűl a’ fok Deákság minden vár
megyének leg-nemeíTeb’ városában: Kéfzen áll az 
illyen fó várofokban mindenütt a’ vendég Deák 
fzámára egy nagy roppant épület, ebben a’ fzo- 
báknak fzáma leg-aláb’ négy ezerre mégyen. A’ 
ízobák hofzfza nem nagyob1 ót lépésnél , fzélek-s 
tsak három lépésni: magafságokat egy jó fzál em
ber az űjjával könnyen el-érheti. Széknél, és 
afztalnál egyéb azokban nem találtatik. Ide gyü
lekezik az egéfz vármegyének Deák ifjúsága, mi
dón be erefztetik , ki rázzák dolmánkáját, hogy

oda
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oda magával író to lnál, és egy levél papírosnál 
egyebet bé-ne vigyen.

A’ nagy udvarnak négy óldalán fel - vannak 
függefztve nagy könyökni betekkel a’ fel. fejtendő 
tzikkelyek. Harmad napig tart az írás. Első 
nap Konfútzius könyveiből négy válogatott igék 
vettetnek elejbek: hogy azokat fzép fzavakkal 
ékesgefsék, hofzfzabbítsák, fejtegefsék, ’s a’ ben- 
nek el-rejtett hafznot ékefen meg-mutafsák. Eb
ben az írásban nem fzabad ötven fzónál többet 
foglalni.

Máfod-nap a’ tanátskozáshoz tartozandó el
mélkedésben foglalatoskodnak. Az akkor az hi- 
vataliyok, hogy mennél okoífabban tudják, elmé- 
jek értekét ki-jelentsék. Tudni-illik : mit végzené
nek ebben, vagy amabban az állapotban ; ha az 
Orfzág Fejedelmétől valamit kérnének , hogyan-s 
kezdenék a’ könyörgéft. Ha a’ Tifzteknek valamit 
jovafolnának, minému okkal, és móddal látnának 
a’ dologhoz; illyen vagy amollyan történetben mi 
féle tanátsal fzolgálnának az Orfzágnak. Erre 
mind írva kell ismét meg-felelni , és úgy fzokás 
az íráít alkalmaztatni , mint ha attól függene 
valóban az Orfzág fzerentséje, vagy fzerentsét- 
lensége.
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Harmadik napon a’ Bírák , és a’ Törvény- 
tudók dolgaiba kevertetnek. Elejbek vettetik a” 
törvény tzikkelyiból egy két íiilyos kérdés: ennek, 
vagy amannak a’ verfengésére feleletet kivannak tő- 
lek. Éizre vefzik miképen tennének igazságot: 
miképen bánnának a1 vádoló , vagy sl védelmez# 
réfzfzel.

Mindennap eftvélig tart a’ gondolkodás,és az 
írás. Ellve felé minek előtte meg-nyittaífanak az 
ajtók,meg-járja a1 Tífzt a1 fzobákat, és a-* petsétes 
levelekre írt feleleteket bé-fzedi egyűl egyig. A' 
Tifztnek kezéből az íródeákok kezéhez jutnak a’ 
levelek , és űjjonnan tifztán le-írattatnak; de hogy 
valami gánts közbe ne vetődjék , máfok-is rendel
tetnek, kik a1 Deákok kezek írását emezek írásá
val egybe-vetvén meg-nézegefsék, ha valaminek héja 
nints-é ? ha hafonló-é a’ máfodik írás az elsőhez ?

Ezek az íráfok a’ Bírák eleibe vitettetnek: az 
eiófzer írt levelek pedig bé-zárattatnak bizonyos 
ládákba. Míg a Bírák a1 levelek , és feleletek ja
vát ki válogatják, azomban az udvarból két Man
darin-Tifzt meg-jelenik , ezek amazokkal együtt 
meg-fóntollyák kinek kinek írását, feleletét, és ab
ból elméjét, tudományát, azután & nyertes ifja
kat a’ deákság első méltóságára fel-emelik ; érde
mes íráfokat pedig az egéfz Orfzágba nevezet fze-

Ggg léüf
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rént ki hirdetik, "’s egynehányfzor íe-íratván_s, 
hogy ki ki olvashaífa , el-kűldik az Urakhoz min
den-felé.

Az hlyen válogatott hiúságból,a’ ki a’Deákok 
felső tifztefségére vágyódik , annak Pekínbe kel!, 
menni j ott a’ fzerzett tudományról való fzámadás 
még keményebb Sokfzor abban a" Tsáfzár-is jelen 
terem. Ez a"* kotzka fenkitólfe tilos, és hogy ar
ra a1 Deákság az Orfzág végéről-is könnyen meg- 
jelenheflen , az Orfzág ád költséget, és útra valót. 
Ha ki itten nyertes, tanítvány neve helyet tanító 
nevet nyér. Ezekre nagy gondja vagyon a1 Tsá- 
fzárnak. Az három elsőnek azonnal tekéntetes 
Ízép ajándék adatik a1 Tsáfzártól : a1 többinek a1 
nemefség ofztogatja a1 válogatott fzép ajándékokat. 
Valamenyi mind bizonyos az Ó betsűletéról, tiíz- 
téró l, és jövendő méltóságáról. Az illyeneknek 
minden ember kedveskedik , mert ki ki tudja mi 
hafzna légyen az illyen jó barátnak : látván ’s ta- 
pafztalván,hogy az Orfzág felsó fzékeire mind illye- 
nek emeltetnek. Tsak jól mondá Tzitzeró: a1 be- 
tsiilet neveli a"1 tudományt. *

Kínában tehát az Orfzág meró tanúltt embe
rek markába forog; de hogy ezek hátráb1 ne had

ják

* Cicero Tufcul. Quíeft. L. 1. pag. 14J.
Honos alitartcs, omnesque incendimur ad íludia gloria.
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jak azután~is a1 könyvek gondját , fokízor vifzfza 
hivactatnak ismét a’ fzámadásra. Azomban vala
mit eddig Írtam, az mind bizonyos a’ Kínából kül
dött levelekből. *

N E G Y E D IK  R É S Z .
A’ Kínai birodalomnak Rend-tartáfa,

avagy Politikája-felől.

MÉltó dolog abba-is bé-tekénteni egy kévésé. A' 
Királyi méltóságnak ottan véghetetlen az 

hatalma,de rofzfzúl nem élhet véle, a’ mint majd 
meg-mondom. Soha még a1 Fejedelmek fém járúí-

Ggg z  nak

* Juvencius Hift. Soc. J.  pag. $70.
Tertia ( apud Sinas Prudentis Politics lex eft) ut nullum mu

nus publicum venale fit , fed virtute duntaxat, ac d oft. tin a parabile. 
Hanc ob caufain in candidatorum mores, ac vitam diligenter inquiritur; 
de iliorum vero eruditione tot inftituuntur examina , ut nullus fraudi 
locus relinquatur. &c. usque ad pag. $71.

Nouvcaux Memoires four Γ erat prefent de La Cfiine. pag. 47 48. 
Comme la fortune des Chinois depend abfolument de leüt capacité, 
route la v;e eft employe a 1’ etude... Un Dofteur eft toutours riche, 
pavce qu’ ii recoit dc fes parens & de fes amis line infinite de prefens. 
Tout le monde efpere avec le temps profitét- de fa faveur , <Sic. usque 
ad pag. to.

Trigaut. in Lit. Annuis S. J. e Regno Sinamm ad Claud. Aquav, 
An. 1610. dc Refid. Pequin, pag. 32. Hoc eodem anno Sinicus ilie Do- 
floratns, qui folnm in aula confertur, fiios concurfus habebat: nam 
tauictfi trecenti non amplius ex omni numero feligantur ; tamen fupra 
quinque liieratorum millia in competitorum examen adm ittuntur, &c.
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nak egyéb-ként eleibe, hanem le-borulva. De 
ritka dolog , hogy magát valakinek meg-mutaíTa. 
Azomban miúlta a1 Tatárok bírják az Qrfzágot, 
töbfzer meg-jelennek már a1 nép elótt-is. *

Számtalan nálok a"* Királyi vérből eredeti fok 
Hertzeg: azoknak hatalmát hogy el-fognák a1 Ki
rályok , az Orfzág törvénye fzerént egyik városban 
fzállas adatik az ollyannak: hogy ott hevervén, ’s 
a’ fok gyönyörűségben torkig ufzván gondolato
kat fellyeb’ ne emellyék. * *

Senkit halálra nem mér ítélni akar minémű 
Mandarin-is a’ Tsáfzár tudta-nélkűl: a’ büntetés 
fanyaráságából-is le fzállit valami kevefet jobbára

9 rr< / λ /a Tsafzar.

A ’ Királyon á l l , kié légyen halála után az 
Orfzág: arra marad a’ birodalom, a’ kit a’ Tsáfzár 
válafztakár fiai,akar népe közzűl. A ’ mint mon
dám rofz Tsáfzár jók alig lehet, ha fzereti betsú- 
letét, és hogy fzereífe, arra-is gondja vagyon az 
Orfzágnak. Mihelyeft valami jót téízen valakivel, 
fut annak hire az Orfzágon, telnek a* könyvek 
annak ditséretével. Ha tétováz hivatallyában ,

fza-

* Trigaur. Epift, Sink. pag. í jo .
Litter. Schal, pag. 37.

* * Juvcnc. Hifi. L. 19. pag. & $67.



fzabad minden Mandarin Tifztnek,és bé-vett fzo- 
kás a’ Tsáfzárt meg-inteni. Egy kis könyörgő 
könyvet ír, a" kinek arra bátorsága vagyon, ele
jét maga meg-alázásán kezdi: fzép fzavakkal fej
ten fejti, mire kéfz Királlyáért: méltóságának melly 
nagy légyen előtte betsúlete, tilztelete : azután 
reménkedik, efedezik, kéri a’ Királyt, juífon efzé- 
be az elébbeni Tsáfzároknak atjai kegyefsége, igaz
sága! végtére reá mutat arra a1 tzikkelyre, melly- 
ben a’ Királyt héjjánofnak lenni véli. Ez a’ levél 
oda tétetik , a’ hová a1 Királyhoz fzóló levelek 
helyheztetnek , ha egyfzer kétízer meg-veti is ol
vasását , mind addig irkáinak , míg el nem ói
vá ífa. *

De hogy a-1 Tsáfzárok a1 jövendó időnek íté
letitől-is tartsanak valami kevefet; fel - írattatik 
minden Iíten adta nap minden jó, és rofz tseleke- 
dete a1 Királynak. ’S jól-is tudja azt a’ Király , 
mert törvény fzerént egynéhány tanúit embernek 
egyedül tsak az a’ gondja, hogy jól reá vigyázza
nak a’ Király maga vifelésére. Vigyáznak-is fzün- 
telen, és valami j ó t , vagy rofzfzat éfzre vefznek 
indulatjában, fzavában, tselekedetiben, az mind 
papirosra mégyen. Az iilyen írott levél aíattomban

Ggg 5 egy
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v' Nouv. Memoir, Lettre i. a M. Cardinal d’ Efirées pag. 53.



egy kis haladékon, egy afztal-fiókba ereíztetik; azt 
fel-nem fzokás addig zárni, a’ leveleket addig öfz- 
ve nem fzokás fzedni, míg annak a1 Királynak 
egéfz nemzetsége ki nem fogy a’ világból , akkor 
Krónikába foglaltatik mind java , mind rofzfza. 
Formája e"1 képen vagyon Le Conite Lajos, és Ju- 
vánfzi Jófef bizonysága fzerent. E z, vagy amaz 
napon fel-háborodott a1 Király : egy Mandarinnal 
tsunyául öfzve vefzett : igazságot nem tett_a: 
vagy e’ képen: Meg-mutatta ma Fejedelmünk Or- 
fzágához való fzeretetét, ezzel vagy amazzal a1 jó 
téteménnyel: az hizelkedók fzemtelenségévei méltó
ságához illendó móddal bánt. *

A’ Tifztek fzámtalanok, de ki ki tudja hiva- 
talyát, egyik a"" máfiknak nem akadéka. A ’ kik 
az udvarban fzolgálnak, Kohloknak neveztetnek, 
’s merő Királyi vérből valók. Más egyéb Tífztek- 
kel az egéfz Orfzág teli vagyon , valamennyinek 
neve mind Mandarin, jóllehet más egyéb nevet-is 
vifelnek, a’ mint méltóságok feílyeb’ fellyeb’ való. 
Ezeknek fzáma ezer hat fzáz negyven negyedik 
cfztendőben kilentz ezer Ót fzáz harmintz nyóltz- 
ra m ent, ’s azon fellyűl tsak Pekínbe még két 
ezer két fzáz tizen négy Tifzt találtatik. A ’ fok

Tifzt

42 2 H a t o d i k  K ö n y  v.

* Le Gomte Mein. pag. 18.
Juvenc. Hifi. Süc. Jefu , pag. j 67.
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Ti ízt arra való, hogy ki a törvényre , ki a’ régi 
fzokásra vigyázzon. Némellyek az itéló fzéket 
vezérlik, máfok egyedül tsak az Orfzág épületeire 
vifelnek gondot. Egyfzóval mind a" vallásra, mind 
λ tudományra mind a1 békefségre vigyázó külö
nös Tűztek vannak.

Illy ízámtalan fok Mandarin,hogy Ura ellen 
foha femmit fe mozdithaífon, teli az Orfzág ά fok 
vigyázóval, ezek egyedül arra rendeltettek, hogy 
a1 Mandarinoknak magok vifelését ízemmel füllel 
éfzre vegyék, és az udvarban azonnal meg-jelen
tsék. Ezek a’ vigyázó Számtartók foha magaífab1 
tifztre nem hághatnak: meg-kell rögzenek ebben 
az egyben: hogy a1 reménség az hitet meg-ne 
fzegje. A1 Tiíztekrc nem bízzák, hogy magok vá- 
lafzfzanak magoknak fzolgákat, íródeákokat, fe- 
gétó tárfakat: azokat mind az udvar ofztogatja 
nékik. Sok ízem vigyáz az hajlandó jámborok
ra. De ez mind tűrhető. Nehezeb" a" Tsáfzár 
fzemeit sneg-tsalni.

Ki mégyen , ki tekénC vármegyéire , vároíira 
fokfzor maga-is a1 Tsáfzár: gyakorta meg-látogat- 
ja maga-is a1 falukat, várofokat, és némeilykor 
idegen ruhában , alattomban , hogy fenki éfzre 
ne vehelfe.
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Ez-is még mind íemmi. Annak idejekor meg
kell az udvarban minden Fő-Tifztnek jelenni, és a* 
Tsáfzár előtt tifztán igazán magokra kell vallanok. 
Ki kell ott mondani valamit vagy nyilván , vagy 
alattomban el-követtek a’ törvény-ellen.

Nagy kinnya ez a’ betsuiet fzeretó Manda
rinnak: de nagy zabolája az igazságtalan Tifztnek. 
Ha meg-vallja, fzégyen , gyalázat ; sót egy kis 
büntetés utol-éri mindenkor még ezt a1 gyónáft-is: 
ha valamit el-titkol, és azután, valamiképen ki tu
dódik, a1 mit el-nyelt, jaj a1 fzegény Tifztnek.

Tifztre foha fenki fém emeltetik maga hazá
jában : más vármegyében fzolgálhat & Tsáfzár- 
nak ; de othon nem.

Minden Mandarinnak egyik fia az udvarnál 
neveltetik : az Attja betsáletéért, a1 minta1 kegye
lem mutatja; de más a1 bekkencíje. *

Már meg-mondám: foha fenkinek reménsége 
nem lehet a1 tifztre , ha tudományával nem ke- 
reftej.

Az-is a1 törvényben vagyon , és keményen 
meg-tartatik, hogy foha vidéki ember bé-ne lépjen 
az Orfzágba: vagy követül jöjön tehát, a1 ki oda

indái,

* Mem. Lett. j .  pag. 46.



indul, vagy ha másképen nem mentegetheti ma
gát , azt vetheti okúi: hogy annak a1 ditsöséges, 
nevezetes Orfzágnak hire , és méltósága bírta ótet 
annak meg-látogatására, vagy hogy annak a’ vi
lág bíró nagy Fejedelemnek tiíztelésére jelent-meg. 
Ha valakit bé - erefztenek , ritka dolog , hogy ki 
botsáfsák ismét. Valamint tartanak a’ vidéki fzo- 
káftól, úgy tartanak az el-árúláftól-is. *

Az Orfzágba a’ Király eleibe fenki fém erefz-
tetik, míg negyven napig hozzá nem fzokik az 
Orfzágba fzokott köfzöntéfeknek, ’s maga vifelésé- 
nek módjához.

Az igazság fzolgáló Tifzteknek femmi fizetéft 
el~nem fzabad venni azoktól, kikkel igazságot-^ 
tefznek. Sok volna, ha mindr eló fzámlálnám, a’ 
mit c féléről írnak, a1 kik nálok laktak.

Afzfzonyt annyiízor lát Kínában az ember 
az utzán, a1 mennyifzer minálúnk Apátzát a" pia- 
tzo n ; öfzve fugorítják a’ gyermek leányok lábait 
a1 dajkák, hogy foha kedvek fe IeheíTen a1 ki járká- 
lásra. Feleségeket úgy vefzik , mint egyéb mar- 
hájokat: de nem fzabad eléb1 fzemlélni ezt a' vett 
jófzágot, míg a’ menyegzőre jelen nem terem a1 
vett leány. Vagyon akkor baj , ha nem tetfzik !

H hh  né-

H a t o d i k  K ö n y v . 4 2 ?

* Trigaat.Epift. Síiiíc, pag. í j .  & i og.
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némellyek örömeit el-vefztik mind a’ pénzt, mind 
a’ pofztót, tsak nyakokból el-vigyék sC kérők , a1 
mit hoztak.

Az felette fzép abban az Orfzágban: hogy 
minden ember meg-adja másnak a1 betsűletet, min
denben bizonyos rend tartás vagyon: a’ köízön- 
tésben, a’ vendégségben , az ülésben , a" látoga
tásban. Rajta vefztene , a1 ki az illyen fzokásnak 
leg-kiíTebik réfzét el-mulatná. Felette kevés befzi- 
düek, és fzép magok vifelők.

Konfútzius Filófofus tanításának köfzönik a’ 
Kínaiak a’ fzép rend-tartásnak fok.féle tzikkelyit. 
Konfútzius Kriítus Urunknak fzuletéfe előtt Őt fzáz 
ötven egy efztendóvel lett a1 világra, azaz , világ 
teremtésének három ezer négy fzáz harmintz har
madik efztendejében, mikor a1 ’Zidóság a1 Babiló
niai fogságban fínlódött; épen akkor kezdett a’ 
Görög Orízág-is az ó bóítseinek Böltsőket kéfzí- 
teni.

426

Nevezetes annak az okos embernek mind la
nyard élete, mind bóltsesége. Minden tehetségét 
az egek Urának tifztelete gyarapítására fordította. 
A zt kiáltá fzuntelen tanítványi előtt ; Egymáfl: 
fzerefsétek: magatokat gyözzétek-meg: de minde
nek felett az egek Iftenét tifztellyétek ; az elme

ural-



uralkodjon rajtatok , nem a1 telhetetlen rofz kí
vánság. Tamtványinak fzáma három ezernél töb- 
re ment : azokat az Orfzágon el - fzillyefztette * 
hogy a1 józan, és jámbor életet mindenütt javafol- 
nák , és hirdetnék. Soha Kínában fenki fzájából 
fern hallatott, hogy Konfútzius idegen Iftent tifz- 
telt volna. Sok bólts könyvekkel gazdagította^ 
meg-érdemes hazáját. Olvafta azokat Ritztzi Má
té Tárfaságúnk fzerzetes Papja, és azzal fok bólts 
embernek hafznára járt.

De mi íiefsűnk már egyfzer a’ dologra : ed- 
dig-is talán fzememre vetette valaki, hogy másban 
avatom magamat. Azomban az ollyannak azt le
het felelni, hogy jobb az Orfzágok épületeit nap
világnál , mintfem sötétbe nézegetni,

Ö T Ö D I K  R É S Z .
A’ Kínai Épületeknek rövid

efmérete.

A * Kínai házak jobbára fából állanak , abból 
fzokás épitteni az udvaroknak, és a1 palo

táknak leg-fzeb’ ofzlopit-is. Igaz , hogy ha ve- 
ízendó nem volna, az illyen ékefségnek femmi hi
báját fém találná-fel az emberi fzem. Meg-va-

H h h  2, gyón
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gyón rajtok az építők meftcrségc; az aranyt pedig 
tóiek épen nem kéméüik. A1 báftják téglából álla- 
nak: az házak falainak belső ékefsége a’ drága por- 
tzelíána. Kófziklából és márványból a1 partokat, 
az utakat, a1 fzép fzivárvány forma hajláfokat-?, 
mdlyekkel rakvák az útzák, a1 nagy hidakat, és 
a' várofok kapuit fzokták építeni. És ugyan azért

Láthatunk Kína Orfzágban-is az Egyiptomi, 
és Babilóniai épületekhez hafonló alkotmányokat, 
báftjákat, tornyokat , hidakat , utakat , tem
plomokat, és több e féle méítóságos épületeket.

Meg-mutatom, ha a’ tornyokra kél a’ be- 
fzéd : melly nagy hafonlatofság légyen a1 Kínai, 
és a1 Bábiloniai épületek között ; meg-mutatom  
leg-aláb’ alattomban, hogy mind a’ két nép Babi
lon tornya mellett vette fel-a1 győzhetetlen épü
letek fel-állításának módját.

H A T O D I K  R É S Z .

A’ Kina-béli vároíokról.

ERÓs báftjákkal bé - keríttetett várofok ezernél 
többen vannak a’ Kínai birodalomban ; az 

apraja fzámtalan: vannak közép fzerú várofok-is;
ezek-



ezeknek Tifztei a1 fő várofok Mandarínitól függe- 
nek ■, az alsó várofok Tifzteinek pedig a1 középfze- 
ró várofok Fejedelmi parantsolnak.

Minden betsűletes Kínai városban tsak egy 
fzegésre fzokás az házakat, és palotákat építeni; 
a garáditsokon nem örömeit máfzkáínak, és az 
építő mefterségnek arra a1 tzikkelyére tekéntenek 
jobbára, melly az épületet alkalmatofsá téfzi, ha 
nem annyira tzifrázza-is. ’S ugyan azért nints az 
egéíz városban egy ollyas ház-is , melly a’ maiikat 
magafsággal feilyűl múlná. *

Az attól efík, mert nem fzenvédhetik, hogy 
a’ dologtalan fzomizéd másnak vagy udvarába«*, 
vagy kertébe tekéngeíTen.

Egyedül egy Hám nevá város vagyon Kekvi 
vármegyében , mellyben jobbára mind két fzegésű 
fel-házak találtatnak. * *

Mert táméntalan népének fokasága Nánkin 
várofa lakoíinak fzámát felyűl haladja , ’s máskép 
el-nem férne benne Trigautzius bizonysága fzerént.

H h h  3 De
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* Nouv. Mem. a M. Le C. d’ Eftré· pag. 6 4. 
Juvencius pag. $32.

*  *  Trigamius Lit. Sink. pag. 212,



De a’ magafságnak héján yoíságát eíegendö 
képen ki pótollya az épületek fzélefsége: és liofz- 
fzasága, ’s erre nézve nem tsoda, ha némelly Kí
nai várofok olly tágolfak, a1 mind mondják. Mert 
h a, példának okáért Páris városának, magas fel
házait mind a1 földre terítenék, és fzobáit, palotáit 
a1 fdldön mind egy-m ás mellé helyheztetnók, 
nagyob’ város talán kettő fém volna annál a1 világon.

A’ Kínai várofokban egy ablak finisen az 
útzák felé fordítva, azok mind az udvarra tc- 
kéntenek.

Az útzák tagoltak, és jobbára mind egyenef- 
fek ; de éjjel mind bé lántzoltatnak, és jaj annak, 
a1 ki akkor más háza előtt találtatik. Nem kő
bőr látra, nem tántzra, nem játékra teremtette 
lilén az éjfzakát, hanem arra, hogy a1 nyugoda
lom után könnyeb’ teltei térhefsűnk vifzfza a1 
dologra, ’s ez nem az én fzavam, hanem a’ Kí
naiaké, a’ mint Le Comte Lajos, és véle Juven- 
tzius bizonyítja.

A’ város kapui, minden ellve bé fzoktak té
tetni j de meg-vannak katonával rakva nappal-is, 
azoknak az gondjok , hogy minden efméretlen 
embert meg-állítsanak, ’s addig a’ jövevényt bé 
ne erefzízék , míg betsűleteífen meg nem tudja

mon-
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mondani , hová való, mit akar végzeni máfok-j
városában.

Minden várofnak, a’ mennyire lehet, négy 
fzegletűnek kell lenni: Pekin , Nánkin, és vala
mennyi Kínai váróinak nevét olvaftarn, mind illyen,

H E T E D I K  R É S Z .
Pekin,és Nánkin városáról.

NEvezetes mind a’ kettő, ifzonyú nagy mind a* 
kettő, Királyi udvar hely mind a1 kettő.

Pekin városának kerülete öt egéfz német 
mert fő idet, és azon fellyűl ezer hat fzáz lépéfí: 
foglal magában , ’s ebben femmi kétség fe lehet: 
mert akkor mérette-meg épen ujjonnan a1 Tsáfzár 
& város kerületét, midőn a1 mi fzerzetes tárfaink 
erről a’ mértékről minket Kína Orfzágból levél-ál
tál tudósítottak , â  mint Juvánfzi Jófef Tárasá
gunk történeteinek harmadik , és fzerentse ha nem 
kg-elméffeb’ írója bizonyítja. *

Temérdek ebben a’ városban a’ nép : bizo
nyos, hogy két annyan lakják leg. aláb\ mint Pa

ris
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ris varosát: leg-aláb1 mondok, mert máfok töbre 
mondják.

Ebben a1 városban-is tsak egy fzegésűek, a’ 
mint mondám, a1 paloták-is; de az Orfzág Fejedel
mének az udvara bezzeg meltóságos, akár a5 pa
lotákra tekintünk, akár a1 kertekre , akár a"* Ki
rályi ízeknek illendő pompájára. Kilentz roppant 
épület között áll a’ Királyi ízek, egy négy fzegű 
nagy udvar közepén. Ez a1 középső réíz , melly 
a1 nagy palotát a’ izékkel együtt tartja, tsak há
rom lépésnivei magaílab1 ά körül fekiivö,és arannyal 
bé-vont udvarnak egyéb térségénél , ezt az alsó 
fzegéft fzép süru ofzlopok kerülik, és ékeíittik · a’ 
Királyi méltóságnak imádására meg-jelenó Tifzteket 
pedig a1 máíodik fzegésre három íima márvány ga- 
rádits vezeti·fel. A 1 palotának máfodik fzegéfe, 
avagy talpa fzúkeb’ az alsónál egynéhány tenyér
nyivel , de garádítsai, és környék ofzlopi haíbnlók 
az alsó ékefségéhez. Szintén igy vagyon az har
madik, és negyedik réíz-is rendeltetve. Az Ötödik 
fzegéfen a1 Királyi roppant palotát válogatott ékes
séggel ki tzifrázott ofzlopok tartják. Itt valamit 
az éles elme ki gondolhat, valami vagy a" mefter- 
séges épületben érdemes, vagy a1 kép-írásban kelle- 
metes, az a1 hatalmas Fejedelemnek tífzteletére-? 
mind jelen áll,

A"
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A' palotának a’ közepén áll a1 Királyi fzék : 
oda ismét három garádítson emeltetik a’ nagyTsá- 
fzárnak a’ méltósága. Nints az egéfz palotában, 
nints a’ palotának tornátzin, és folyosóin egy te
nyérnyi hely-is, melly vagy tündöklő portzelián- 
n a l, vagy fényes kövekkel-bé nem volna borítva. 
Valahová téglát terítettek, oda a1 tégla fölé mind 
arany borítáft terjefztettek. * **

Kár, hogy a’ Kínai épületekről Írván az épü
letek réfzeinek fzép egyefztetését, a’ mefterség ékef- 
ségére ízabott rend-tartásnak módját elő nem hoz
hatom. Du-Hálde János könyvét kezemhez nem 
vehettem: annak írásával fzolgálhattam volna, úgy 
tetfzik, mind hivatalomnak, mind egyebek érde
mes kívánságának. Mert vefzem éfzre Rieger bi
zonyságából , hogy a’ Kínai építők meftersége a' 
nap-keleti népek között leg-közeleb’ tart az épület 
ízépségére rendelt valóságos ékefséghez , és méltó
sághoz. * *

A’ Királyi fzék palotája mellet álló épületek 
udvarit négy négy tornátz koronázza : ezeknek 
tündöklő folyosói, és fzép fzái ofzlopi annál ékef- 
febbek, ’s annál vaftagabbak, mennél közeleb’ es-

I i i  nek
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nek a"* Királyi palotához. A z udvar mellett egy- 
kis kerített város feküfzik, és ez tsak az udvarba 
járó Tifzteknek éjjeli fzállására, és oda tartozandó 
Mefter embereknek fzíikségére fzolgál.

Pekin városnak báíljája felette hatalmas. 
Négy oldalán kilentz kapu találtatik; mert déli ré- 
lze három kapun önti ki ’s bé a’ táméntalan népet. 
A ’ báftja körös körűi ötven könyöknyire magas; 
fzélefségc hufzon négy könyökűi. Három fzáz 
hatvan magas toronnyal erősíttetik az egéíz fal. 
Négy fzegletű a’ város, négy ízegletűk a’ tornyok- 
is , a’ báftjáknak külsó fzine mind a’ két felól tég
lából á ll; belől tömött agyag keményíti. Miné- 
mű épület lehet hafonlób’ a’ Babilóniai épüle
tekhez. *

Midón a’ párt-ütók kezébe került ez a’ rop
pant város , hetven ezer katonából álló féregtől 
őriztetett. * *

De közönségefen ízáz hatvan ezer lovas ka
tona izokott benne őrt állani. * * *

Ázom*
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Azomban a’ Kínai katona felette gyarló : 
pompára jó, de nem táborra való. Az had tartáft 
barom mulatságnak tartják lenni.

Pekinnek külső várofa-is bé-vagyon erős báli
jával, és'tornyokkal kerétve: miálta az Orfzág a' 
Tatár kezébe kerultt, a’ belső várolt a’ Tatárok, 
a1 külsőt a’ Kínaiak lakják.

Nánkin , midőn még a’ Tsáfzárok lakták , 
Pekinnél ékeíTeb-* volt: nagyob’ amannál még moll
is , és töb1 ember lakja. Regenten három erős báli
jával vala bé-kerétve.

Jóllehet az egéfz Orfzág ott merő Iskola; de 
Nánkinban vannak mindazonáltal a’ leg-nevezetesb 
iskolák, és ez a’ tanúit embereknek mint egy tu
lajdon hazája. Teli minden útzaja Meílerrel, D e
ákkal, könyv-házakkal, ennek a’ városnak deák- 
sága emeltetik jobbára a’ tifztre, mert itten válo
gatva fzedhetik a1 jónak a’ javát. Kik midőn ura
ságra hágnak, meg-hadják a’ városban emlékeze
teket: tündöklenek az házak falai, kapui, és ab
laki a’ Tifztektól írt fzép verfekkel, és táblákra 
metfzett fzebnél fzeb1 igékkel; mellyekkel hálákat 
adnak a’ vélek jó tévő/városnak, hogy tudni - illik 
annak kegyefsége, és oktatáfa annyira emelte őket. 
Nints valamire való Kínai Nerae§ ember , ki töb-

I i i  2 ízör
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fzör meg-ne látogatná ezt a’ tanultt vároft, sót 
hogy a' böltsekkel hofzfzab’ ideig tárfalkodhatná- 
nak, fokfzép palotákat építenek , ’s azért a’ vá
rosnak jó nagy réfze merő fó emberek palotájá
ból áll.'

Nagy hírek vagyon a’ Nánkíni harangoknak; 
egy feküfzik az út félen a1 város mellett Q ha eddig 
fel-nem húzták )  mert az harang láb le fzakadt-» 
alatta , ennek magafsága tizen egy lábni , alsó 
környéke pedig hufzon két lábni mértekkel meg
egyez, teteje ki vagyon fúrva, mert ez , a’ mint 
ók éfzre vették, nagyob’ hangot ád az harangnak. 
Négy illyen harang vagyon még Nánkinban. Ezek- 
nél-is nagyobbak a1 Pekíni harangok : mert egyűl 
egyig mind fzáz hufz ezer fontot ütnek. Ajakok 
kerülete negyven lábni, magafságokban tizen-két 
láb találtatik. Ezekkel az Erfordi öreg harang 
Turingiában fel-nem tehet: mert hufzon öt ezer, 
és négy fzáz fontnál többet nem nyom. *

$  $  &
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N Y Ó L T Z A D IK  R É S Z .

A’ Kina-béli tornyokról.

A’ tornyok építésében vagyon a' Kínai népnek 
minden gyönyörűsége. Míg a1 toronyban 

el-rejtetett Illeni hatalmat, és méltóságot áldozattal 
nem tifztelik £ha Pogányok) addig femmi új do
loghoz nem kezdenek. Holott a’ mint Járríkus 
Péter az Ó Indiai Iítóriájának Ótven egyedik réfzé- 
ben befzélli, ha példának okáért fzolgát fogadnak, 
azt a’ torony mellett fzegódtetik-bé a1 fzolgálat- 
hoz, a1 torony mellé állanak, bort, és más egyéb 
ajándékokat bé-mutatván a1 bálványnak, kérik az 
költött Iftenséget, hogy ha a’ fzolga az házat el
hagyná , ha az Urától el-merne fzökni alattomban, 
fzaggattaíla öízve ótet a1 tigrifekkel, tellyék meg- 
a’ kígyók gyomra tsontjával, és bőrével, az illyen 
átkokkal kevert imádság, és áldozat, olly nagy fé
lelembe tartja a1 fzegény fzolgákat, hogy, ha nyúz- 
nák-is Ókét, fém mernénekUrok híre nélkül bú- 
tsút venni az háztól alattomban. Hihető-is Jár
ríkus befzéde amennyire a1 Bonziufok tanitványit 
illeti.

Teli vagyon az illyen tornyokkal a’ Kínai 
birodalom: ’s azok jobbára valamennyen mind ki-

I i i  3 lentz



lentz fzegésűek , ha a1 torony talpát-is különös 
réfznek, és fzegésnek mondjuk. Sok illyes tornyot 
látott Martini Mártony ebben az Orfzágban , egy 
illyes épületre fel:is m ent, és benne mindent meg
nézegetett. Fokién vármegyének fó várofa mellet 
álló toronyról igybefzélget. Ez a1 torony, úgy
mond , az ó fzépségével, és pompás magafságával 
fellyűl haladja ennek az egéfz vármegyének egyéb 
épületeit, kilentz réfzből, avagy fzegésból áll az 
egéfz torony, ezek a’ fzegéfek fellyeb’ fellyeb1 mind 
fzükebbek, ha ónos íinórt erefztünk a’ torony te
tejéről a1 talpának közepére ; kilentz fzáz könyö
köt mutat a1 mérték. Szép egyenlőséggel hafonló 
a’ fzélefség a’ magafsághoz. Falainak külső réfze 
fzép gyengén portzellán munkával vagyon bé-bo
rítva: annak lima fzine pedig külömb külömb-féle 
vadaknak, ’s madaraknak reá pettegetett képeivel 
kedveskedik a’ ízemnek, felette íima az épületnek 
belső réfze-is: úgy annyira , hogy mind a* tifzta 
tükörbe benne magát az ember talpig m eg-lát- 
haífa-5.

Az alsó réfztól egéfz a’ felsőig tfíga garádits 
vezeti a’ járókat; de nem áll a’ garádits a’ torony 
közepén, hanem minthogy a’ falak meg - vannak 
kettőztetve, az egéfz kerület két fal közé fzorítta- 
tik. A’ hol a’ toronynak más fzegéfe,és réfze kez

dődik ,
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Hédik , ott az épületet kivűl-is meg-lehet kerülni: 
az iliyen kerületnek pádimontoma íima tnárvány- 
kovel vagyon bé-terítve; a’ karimáit pedig vasból 
vert, de meg-aranyozott gátorok ékefítik > és az 
ott járókat a1 fzerentsétlenségtól védelmezik. A ’ 
felsó réfzben a’ torony Iftenének bálvány képe tar- 
tatik : a1 bálvány meg-aranyozott rézból vagyon 
öntve. Minden fzegésnek alsó környékéről körös 
körűi fok ízámtalan tsengető, és apró harang függ: 
ezek, mikor a’ ízéi egy kévésé erófíeb’ , gyönyörű 
muíikával, és hangal vidámítják az egéíz vároft-j. 
Tekénts hatodik Táblámnak máfodik,és negyedik 
képére. A ’ torony mellett más bálvány templomo
kat is fzemlélhetni: ’s ezeknek pompája a’ régi 
Romai épületek méltóságát könnyen meg-elózik. 
Szem elejbe adatik ez-is az emlétett Táblának har
madik képén.

Mártínius, kinek fzavaít tiíztán igazán elő 
hozám, azt bizonyítja, hogy jóllehet ennek a’ to
ronynak magafsága kilentz fzáz könyökni, ennél 
mindazonáltal fzebbek, ’s magaíTabbak-is vannak az 
Orfzágban. Ezt tsak azért emlétettem, úgymond, 
hogy ki tefsék, a’ deák közmondás fzerént, az 
Orofzlány a’ körméből,nagygya az aprajából. Te
kénts hatodik Táblámnak első képére. *

’S
* Martinus Maitinius in Atlante : citatus a Kirchero Chini i llu -  

ftratae. Pag, ijj .
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’S ugyan is, a’ mint Juvánfzi befzélli, áll 
Nankin várofa meilett-is hafonló egy torony, de 
amannál fzeb’ fokkal, és magafíab’ : holott tsak 
az alsó falain is tizen két könyökni fzélefséget 
mérnek. Portzéllán toronynak mondattatik, mert 
portzellánnal talpig meg-vagyon borítva.

Azomban ki tetfzik itt is a’ Babilóniai vér; 
ott kezdődött a’ torony építés: már meg-mondám 
negyedik könyvemnek kilentzedik réízében, miné- 
mu torony állíttatott fel Belus Király ti fz td c té
ré. Ott is nyóltz illyes réfze ofztatott Belus tor
nya: oda is kerengő garáditsokon kellett fel - já
rulni. Ott - is a1 felső réfzen egy bálvány ká
polnája vala, a’ mint Herodotus fzórúl fzóra bizo
nyítja. *

Mintha meg-eskűdtek volna egymás között az 
emberi nemzetnek eleji, és Fejedelmi Babilon tornya 
m ellet, minek előtte el-fzéllyednének a’ világon : 
hogy akár mi betsűletes Orfzág adna végtére fzál- 
láft nékik jövendőben; de meg-tartanák régi elejék
nek nemes tzimmerét egy formájú, és egy féle ma-

gaf-
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gafságű, fzepségű, és eröfségű tornyok fel-állítá
sával.

Meg-is tartották az Egyiptomiak mindenben, 
a1 mint elét1 meg-mutatám. Meg-tartották a’ Ki- 
naiak-is, ha eló fzámlált okaim nem fzinte meg- 
vetendók, kiváltképen ha arra-is fzámat tartunk, 
a"1 mit a1 Pekíni báftjákról, és a’ Kínái fzokás felöl 
a’ kéfzűletben elö-hoztam. Ugyan - is , valamint 
az illyen épületet Bél,vagy Bábel tornyának híják 
ά Babilóniai népek , és az Egyiptomiak Fáraók
nak , az az ollyas néven, melly ó nálok leg-jelef- 
feb’, úgy a’ Kinabéliektól-is Kínáknak neveztet
nek, az az, ollyas néven, melly az egéfz Orfzág- 
nak nevet adott.

K I L E N T Z E D I K  R É S Z .  
A’ Kina-béli utakról.

A1 jó út nyereségre hamaráb’ vezet. Kérked
hetnek azokkal a1 Kína - béliek , és a’ régi 

Romaiakkal minden bizonnyal fel-tehetnek. Az 
illyen haizontól femmi költséget, femmi fáradtságot 
nem kémeiknek.

Minden városból egyenes, és fzép terített út 
fzolgál a’ máíik felé : erre a’ végre a1 mély völ-

K k k gyek
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gyek mind addig töltetnek , a1 kd fziklás hegyek 
mind addig rcpefztetnek , a1 vizek , és motsárok 
mind addig vezettetnek más felé ; mig a’ jó út elő 
nem áll.

Az Orfzág útjai nyóltzvan lábnira fzoktak 
fzéleíTek lenni: azokat nem a1 mint Kirker mond
ja, négy fzegű kófziklákkal; hanem fövénnyel,’s 
morfalékos kövekkel fzokás bé-teríteni: hogy az 
esó után könnyebben ki fzáradhaífanak.

Jobbára az útnak mind a’ két felén a’ gyalo
gok fzámára más keskeny útak-is töltetnek, ezek 
a’ fzekér útnál magaífabbak.

Az út kettős partjára fzép fzál fák vannak 
két rendre ültetve : hogy azoknak sűrű árnyéka 
alatt job’ ízűén járnának az útazók.

Minden ezeredik lépés után egy nagy fal ha
sítja kerefztűl az út közepét: a’ falnak magafsága 
harmintz lábni, teteje hafonló a’ fzivárvány hajtá
sához. A’ fal három öreg kapun erefzti fe l , ’s 
alá az útazó népet. Ezeken az hajláfokon nagy 
könyökni betőkkel ki vagyon két közel lévő vá
rosnak a* neve metfzve : mind azé tudni-illik, 
mellyből az út addig vezet; mind amazé, melly- 
be leg-hamaráb’ , fog az útazó érkezni. *

’S
'* Memoir, pag. 78.



'S igy tudja minden ember mennyit jö tt , "’s 
mennyi vagyon még az útból hátra. Kalauz fém 
kívántatik.

Az út félen fél fél mert főldnire egy kis tor
nyos várta vagyon fel-épétve. Ott a"* ki tett Tsá- 
fzári záfzló lobog: rakva a’ torony allya katoná
val fzúntelen. Ezek, ha mi zendülés eíik az uta
kon, azonnal meg-jelennek3 ha mi féle hírt kel
lene hamar a’ városba a1 Tifztekhez kéfztctni, tal
pra keinek 3 ha fegyveres ember vetődik az útra ,  
meg-áilíttatik: aprónként ki kérdik tőle 3 mi dol
ga? hová kéfziil? mit keres? ha Mandarintól nin- 
tsen arra levél által adott fzabadsága , fzálláít ad
nak a"1 jámbornak.

Járnak , kelnek a’ Királyi Pofiak fzüntelen: 
fzámtalan nyargal Pekínból ki az Orfzágra : de 
tsak a1 fő méltóságú várofokba járnak. Ott a1 
Tsáfzár leveleit a’ fő Mandarinok kezéhez méltat
ván vifzfza térnek; amazoknak az a’ gondjok, hogy 
a’ középfzeru várofokra terjedjen az udvar paran- 
tsolattja : ezekből az apró helyekre fut a’ fzózat. 
Ezeket a1 lováfzokat a’ Tsáfzár maga tartja, és 
egyedül tsak maga fzámára 3 de mindazonáltal ke
zekbe adhattja bátran minden várofi ember maga 
tulajdon levelét-is: bizonyofon el -jút a’ hová kí
vántatik, és fokkal kevefeb1 költséggel mint Európába.

K kk 3 Sok-
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Sokfzor ki hirdeti hirtelen a" Tsáfzár , hogy 
kéfzen legyenek az utak , hogy 6 ennek , vagy 
amannak a1 vármegyének látogatására kéfzűl: ak
kor tsak nyakát nem fzegi & fok Tifzt a’ kéfzűlet- 
b en : a’ melly Mandarin akkor ásítozva látna a’ 
dologhoz V ne várná az holnapi napot. Egy kö
zűlök látván, hogy ura parantsolatja ellen egy ké
vésé kéfedelmeflebben folyna a’ tifztogatás , magát 
fel-függefzté, félvén attó l, a1 miből femmi fc lett. 
A 1 Tsáfzár othon maradtt.

T I Z E D I K  R É S Z .

A’ Kínai hidakról.

HA a1 Kínai hidak felül betsűietes, érdemes em
berek nem befzéllenének, azokkal tartanék, 

kik a’ minek okát,és módját hamar fel-nem talál
ják, a1 mihez nem tudnak; ha máfutt nem , leg- 
aláb1 a1 papirofon rontják.

Az emlétett Martinius Fokién vármegyében 
egy ollyas hídon ment által, melly három fzáz éles 
ofzlopon függ. Sok ott az illyes épület. *

De

* vf Mavrinins apud Kirch. China: Illtiftr. pag. 214. 
Nouv. Memoir, pag. 77.
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De Kfenfzi vármegyében a1 két hegy , és kő 

Szikla közé Sáfrán vizére vettetett híd minden me- 
ííerségnél nsgyob1 egy mefterség. Tsak egy bolt- 
hajtáfon áll az egéfz kő híd, még-is négy fzáz kö
nyökűi hofzfzasággal egyez: az a1 mélység pedig, 
melly az hídtól a’ vízig ér , ót ízáz könyökni. Ezt 
az hidat a1 Kina-béliek repülő hídnak nevezik. 
Vagyon Frantzia Orfzágban Némaus mellett - is 
illy meílerségü egy híd, de ennek nyomába alig ér
het: mert mint helye aikalmatosb, mint bólthaj- 
táfa több.

Junnán vármegyében más egy hidat emleget
nek az Írók, ez a’ ízéles febes vizen nem ofzlo- 
pokra, nem bólthajtáíokra , hanem lántzokra va
gyon fektetve. Hufz hofzfzú lántz tartja az egéfz 
hidat: mindenik lántznak hofzfza három fzáz te- 
nyérni, ezek a1 víznek egyik réfzétól,és kő fziklá- 
jától egéfz SL túlsó partig nyúlnak. Erőfen tart
ják ugyan a" reájok fektetett gerendákat, és desz
kákat, de minthogy remegnek, mikor a Szeke
rek által mennek , rettentik az által költöző
ket-?.

Kkk 5 TIZEN-



T IZ E N -E G Y E D IK  RÉSZ. 

A’ Fó-bálvány hegyéről.

MÉItán helyet talál a' Kínai tsodák között Fó~ 
ki vármegyének ifzonyú magas hegye ; ki 

vagyon ez az egéfz hegy faragva bálvány kép for
mára : ha ki reá teként , a" nagy hegy helyte 
nagy rettentő faragott képet fzemlél. Ezt Fó- 
bálvány ofzlopának nevezik a' Kínaiak : mert an
nak tifzteletére fzenteltetett. Meg-láttatik ennek 
a’ bálványnak mind a’ két fzeme fok ezer lépésni- 
re : orra két ezer lépésni hofzaságnál továb’ ter
jed: keze, lába, az egyenlőség rendi módja fze- 
réiit hafonió egyéb tagjaihoz. *

M eg-rögzött vélekedés a’ Bonziufok tanít- 
ványi között, hogy az illyen kó-fziklákat némelly 
halhatatlan emberek lakják : ’s azok fzerentséjére 
ásítozván némellyek, el-rejtik magokat a’ féle bar
langokban , és hogy el-ne vefzfzenek, el-vefznek.

A zt tartja Kirker,hogy nem az emberi mun
kától , hanem a’ terméfzettól vette ez a’ hegy ezt 
a’ formát; m ert, úgymond, ha kézi miinka által

ment
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* Juvencius Hift. S. j .  pag.
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rncnt volna végbe, ahoz hafonló tsuda nem volna
a1 világon. *

Ezt a1 gyanakodáft más példával bizonyítja: 
Szitziliában, úgymond, Pánormus városának he
gyén a’ kófziklákon játzodozó terméfzet Julius 
Tsáfzár képét, ’s ábrázatját egy nagy pénz forma 
lapos kövön olíy fzépen ki rajzolta, mint ha, nem 
tudom mi tanúit kő-faragónak múnkája lett volna.

De Juvánfzi Jófef nem a' terméfzet játékos 
mefterségei k özé, hanem a' Kínai mefterségnek«> 
győzhetetlen erejével végbe-vitt munkák közé me
ri fzámlálni, azok tanítáíit követvén , kik arról 
ótet Kínából levél által tudósítók. * *

Ki telhetik azok erejétől az illyen munka-is, 
kik olly roppant hidakat tudnak az ifzonyú kó- 
fziklák közt állítani: ki tudja,talán nem volt fzinte 
oktalan az az ígéret, mellyel Dinóílratus, a1 mint 
Vitruvius emlegeti, Nagy-Sándornak kévánt ked
veskedni, azt fogadván; hogy, ha költséggel győ
zi a Király , Athó hegyéből egy ollyas bálványt 
farag, melly egyik markába egéfz egy váróit tar

tson

* Kirchcr Chin. Illuftrat* pag. 17}.
* * Juvencius Hift. Soc. Jefu , pag. <;6 i .  Inter Sinenda mu-aeuia me

rítő locum obtinet mons Fokienfís Provincia: cditiíTitmis , ac totus in 
flature immanis fimilitudinem labore incredibili íciíTos , formatus- 
que, &c.
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tson az ó lakoíival együtt, maiik kezébe pedig egy 
ollyas tó t , vagy folyó vizet , melly az egéfz vá
rosnak itallyára, és egyéb fzűkségére elegendő lé
gyen. Fó-bálvány hegyének egyedül tsak a feje-is 
elegendő volna ennek az ígéretnek bé-teljesíté
sére-*.

T IZ E N -K E T T Ő D IK  RÉSZ. 
A’ Kínai tsatornákról.

H Irefek Hollandiában a’ víz vezető tsatornák ,  

de a Kina-béliekkel fel-nem tehetnek. Itt a1 
többi között Kfantung, avagy Kvantung vármegyé
nek Jan nevű tsatornája felette tsudálatos.

Sotzien város mellett Sáfrány vizének partjá
tól fogva egéfz Pekin váróiig egyik folyó víz a1 má- 
íikkal mély,és fzéles árkok által ölzve fzüreítetik, 
egyben erefztetik, és a1 mondva tíinált folyó vize
ken a’ fok terhes hajó tsak nem az egéfz Orfzágon 
fel,’s alá egéfz Pekínig hordoztatik. *

Jön, és megy ezeken a’ fok Kínai kints, és az 
egéfz Orlzágot a1 nagy kereskedéllél fzüntelen gaz

dagítja.

448

* Trigaut. Epift. Sink. pag. a 10.



dagitja. Két ízáz annyira-is fel-áísák a' Kínaiak 
az Orfzágot, mintTilza, vagy Balaton aTeíti D u
nához, egyedül a1 kereskedésnek, és az Orfzág jöve
delmének kedvéért, a1 mint juvánfzi Jófef fzavá- 
ból éfzre vefzem. * **

De minthogy némeliy helyeken kiíTeb’ a’ v íz , 
és az öreg hajókat el-nem birhattja , űj mefterség- 
hez folyamodtak. Az árkokra fok fzámtalan ’zi- 
lipet állítottak, hogy mikor annak ideje vagyon, 
a’ vizet eí-foghatnák, és fellyűl meg-árafzthatnák; 
azután pedig mihelyeft hajó érkeznék, a1 ’zilip-ka- 
put kerekekkel fel-tíigázván, a’ meg-fogott vizet 
az hajóval együtt febeífebben meg-indíthatnák, 
és könnyebben le erefzthetnék. A 1 "zilip ailya, és 
mellyéke mind négy fzegú vágott kővel vagyon 
meg-rakva minden felól. * *

Az árok derekától nem mefzfze élik a’ Ráng 
nevii nagy tó : ebből valamikor a1 fzükség kéván- 
nya, meg-fzaporithatják az árok folyását.

Az illyen tsatornáknak a’ partja fzépen ki va
gyon rakva kővel, mint azért, hogy a’ vontató

L ll  lovak
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* Juvencius pag. 562. I11 his majoribus canalibus primas íilc me- 
nto íibi vindicat, qui a Provincia Qtiantunia Pcfeinum usque produci
tur curfu per leticas amplius quadringentas femel tantum interrupto.

* *  Leucata:3<5oo , Paff, Milliare 22=4000. PaíT. ,



lovak könnyebben járnának mellette, mint pedig, 
hogy más útra ne venné magát Ά1 febes víz. Azom- 
ban SL nagy tsatornáknak derekából a1 fzantó föl
dekre, és rétekre fok vékony erek botsáttatnak min
den feíóbmellyekkel midón meg-öntöztetnek a" ve- 
téfek , meg-mutatják a1 jó gazdának , minétnű ere
je, ésdiafzna légyen a1 terméfzetnek, mikor meíter- 
séggel fegíttetik.

TIZEN  - HARMADIK RÉSZ. 

Az Orízág báftjájáról.

KÖ fallal vagyon bé-keritve a1 Kínai birodalom
nak ama"1 réfze, melly a’ Tatárok felé tekint. 

A ’ bálijának eleje a1 Kínai tengernek attól a’ réízé- 
tól kezdődik, mellyben a’ Tatárok vize Jaló Pekin 
várofa felett erefzkedik: malik vége Kin városához 
közel vagyon, és Sáfrány vizének partjától nem 
igen mefzfze élik. Ez a1 rettentő épület az emié- 
tett helyeknek egyik végétól a’ máíildg folyván ter
jed , hegyekkel, dombokkal nem gondoltak az épí
tők, a1 falat azok tetejére fel-emelték. Egyedül 
Szivén várofa mellett efett egy kis fzakadáfa, ott 
az ifzonyú hegyek teteje meg-nem engedte , hogy 
a’ nagy épület reá emeltefsék: de az-is fzerentse:

mert
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mert ott az hegyek kőfzikláit bálijának kéfzítettc 
maga a1 terméfzet,

Hogy a1 fzomfzéd tartományokból eredendő 
vizek ki ne rekefztetnének az Orfzágból, imitt-j 
amott a’ vizek fzámára kapukat , és bóithajtáfo- 
kat hagytak a’ bálijának allyán. Némelly helye
ken nagy tornyokat, és vártákat-is építettek a’ 
bálijára, a1 kapukról fém felejtkeztek el -mindene
il ó l : volt gondjok a’ fzükséges járásra-is. ■ Az 
iiíyen helyek rakvák katonákkal , rakvák ŐrizŐk- 
kel. Tífzer fzáz ezer fegyveres embere mindenkor 
kéfzfzen vagyon a’ Kínai Tsáfzárnak annak a’ fal
nak órizésére. * **

Moll kevefebben töltik ott az id ő t , miúíta 
tudni-illik a1 Kínai, és a1 Tatár birodalom egy Úr 
alá efctt, * *

Ezt az ifzonyu báliját Kfí nevű Kínai Tsá- 
fzár kezdé építem, hogy a’ Tatárokat, kiket nagy 
gyózedelmekkel fokfzor meg-alázott, el-fogná az 
Orfzágtól. A ’ mint a"1 Kínai Krónikából fajditjük, 
Kriílus fzületéfe előtt két fzáz tizen öt efztendóvel 
eléb1 építtetett tóle ez a1 bálija. Öt efztendeig tar-

L ll 2 tott

* Le Comte Nouv. Mcm. psg. $j.
* *  Juvencius j:ag. 514.



tott a’ dolog, és a-* fzámtalan népnek fzüntelen- 
való múnkálkodáfa. Az egéfz Orfzágnak dolog 
tévő emberéből minden negyediket a1 munkára , ’s 
ennek a’ falnak építésére hajtatta. Merő kőfzikíá- 
ból áll az egéfz báftja, ezeket olly mefterségefen 
rakatta, hogy a’ kövek kőzetekéit alig veheti a’ 
fzemes ember-is éfzre : mert tudtokra adatta az 
építőknek , hogy ha valahol a’ rakott kövek közé 
vas fzeg férné, fejét vefztik, kik azt a’ réfzt épí
tették.

A ’ hol a’ báftjáknaJc eleje kezdődik a’ tenger 
partján, a’ mint a’ Kínaiak írják, minthogy a’ fal
nak jó nagy réfzét a’ vízbe kellett állítani, Ie-ííl- 
lyefztettek előfzer fok fzámtalan nagy hajókat-?, 
mellyek vas darabokkal mind teli valónak, hogy 
igy a’ falak fzámára a1 vízbe fondamentomot ver
hetnének. Még moft-is helyén áll ez a’ kő-fal, és 
a’ fzámtalan efztendok még femmi kárt fém tettek 
benne. *

Három fzáz német mért főldni az egéfz fal
nak hofzfza, és ha Európában állana , el-terjedne 
Pruffíai Gedánomtól, egéfz Frantziai Kaletomig. 
Magafsága harmintz könyökni , ízélefsége pedig

tizen-
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* China Illuftrata ex Atlante Sinico pag. 31$.



tizen-két könyökűi, és némeily helyet tizen ötre-is 
reá mégyen. * **

Juvánfzi Jófef egy kévésé alázni akarja ezek
nek a' báftjáknak magafságát, és fzélefségét, ’s ma- 
gafságát tsak akkorának mondja , mind a’ várofok 
bálijainak magafsága fzokott lenni; ízélelségére pe
dig tsak öt lábni mértéket enged. * *

De Juvánfzi ha a’ Kínai nagy várofok bálná
jához nem méri annak a’ falnak magafságát, nem 
tudom mikép felel-meg azoknak, kik azt a’ báliját 
fzemeikkel látták. Ha pedig az öreg Kínai váro- 
fokhoz méri, többet mond máfoknál, mert a’ mint 
Sál Adány levelei bizonyítják, és már én-is fel-írám, 
tsak a’ Pekíni báítjákon-is ötven könyökni magas
ság találtatik. * * *

Látták ezt az ifzonyá Tatár báliját a’ mi 
Tárfaságunk Szerzetes Papjai Grueber, és Dorvil- 
le , midón Pekin városából Tatár Orfzágba indul
tak, ’s annak a’ falnak egyik kapuján ezer hatfzáz 
hatvan negyedik efztendóben által-is erefztettek. 
Ezeknek le-írt dtazáfokban azt olvaffuk, hogy an-

L11 3 nak

H a t o d i k  K ö n y v . 4? 5

* China Illuftr. & Atlas pag. citata & pag. 66.

**  Juvencius pag. J14.
** * lite r*  S inks P. Ad. Schal, pag. Murus ( Pekineiiíis ) altit*, 

dinem quinquaginta cubitorum arquat.
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nak a1 falnak tetején hat ember egyfzersmind egy
más mellet ló háton könnyen el-nyargalhat. Ti
zen nyóltz napig-is járhatni némelykor a’ bálija 
egyik kapujától a’ máfikig. *

A1 báliján mihelyeítáltal lép az ember, azon
nal Tatár Orfzágba lép. itt  laknak azok a’ Kal
mük Tatárok, kik az ó falujokat hordásnak híják, 
mert, úgymond Kirker Dorviile, és Grueber levelé
ből; egyik helyről a1 malikra fzoktak hordozós- 
kodni, mikor az elébeni helyet még unnják. * *

Nem mefzfze élik azoktól a’ Tangut Tatá
rok tartománnyá , kik az ó Királlyokat Dévának 
fzoktak hini. * * *

i t t
TIZEN-

* Grueber & Dorviile apud Kirch. Chin. 111. pag. 66.
* * Dorviile & Grueber apud Kirch. Chin. 111. p*g. 67. Hoe defer- 

nun quantumvis fquallidum fit , a Tartarts tamen, quos Kalmük va
cant , . .  . per hordas, quae povtatiles non ineongrue civitates dici me
rentur, habitatur.

* * * Kircher ibid. pag. 68. Efi: autem Tanguth ingens Tartaris íe- 
gnum , cuius non exiguam partem tranfierunt Patres, Rcgemque, quern 
Dévám vocant, . . .  ipfo Rege jubente delineavit Pater Joannes Grue- 
berus.

Atque hsc oretenus ( & ,  ut c. 4. ait Kirch, pag. citata , qua 
piéhiris qua feriptis confignata) accepi a fupra memoratis Patribus,
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t i z e n  - NEGYEDIK RÉSZ. 

Kínában a’Tatárok uraságának
kezdetiről.

KRiftus Urunk fzületéfe után ezer hat fzáz negy
ven negyedik efztendőben fel-zendiilt az Or- 

fzag , faját Ura ellen fel - támadott az újításhoz 
kapdosó gyúlevéfz nép, és a’’ Tsáfzárra agyarkodó 
Eunukufok záízíója alatt véletlenül pufztitani kez- 
dé az Orfzágot, meg-fzállá , égeté , kezdé már 
terítteni a1 fzép várafokat.

Khum - kiTsáfzár Tifzteitol, és katonáitól 
el-hagyattatván, minekutánna fe fegétséget nem 
találna , fe reménséget , hogy kegyetlen fzolgái- 
nak kezétől meg-menekednék , keferuscgében ma
gát fel-akafztá.

Kihallott a’ nagy tsata egéfz Tatár Orfzá- 
gig ; akkor a1 fzövetség fzerént a’ Kínaiak, és a’ 
Tatárok barátságoíbn éltének egymás k ö zö tte , 
egymás fegitségére meg-esküdtek, ollyas ígérettel, 
hogy, ha úgy hozná magával a1 fzükség , egyik 
a" maiiknak fegedelmére minden kéfedelem nélkül 
meg-j elennék.

Meg-



Meg-tartá hitét a’ Tatár , nagy íietséggel tá- 
méntalan nagy fereggel neki indúl Pekin városá
nak , a’ hol az Orfzág rontok már tűzzel, vaflal 
cméízték hazájokat, meg - ütközik , talpig ront
ja a’ párt utók táborát, el - fzéllyefzti az ellen- 
ségct-j.

A ' győzedelem után le - telepedett a’ di- 
tsóséges Király Pekin báftjái a latt, várvan , mire 
kévánna még az Orfzág tóle fegétséget. Ötöd 
napra ki tóldálnak hozzája az egéfz város népé
vel együtt az Orfzág Nagygyai , és a’ fzép kö
szönet , és hálá-adás után nagy örömmel bé - ve
zetik az udvarba , a1 Királyi fzékre ültetik jó 
tévó párt-fogójokat, a Tatárok Királlyá az egéfz 
fokadalomnak örvendetes fel - kiáltáfa közt Kínai 
Tsáfzárságra emeltetik, és az egéfz Orfzág Szár
nyai alá botsáttatik. * **

Békefségefen vezéreltetik mind o' két nép 
ugyan azon törvény alatt. * *
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* Literae P. Adarai Schal a pag. 73. ad 84·
* * I.it. P. A. Schal, pag. 237. Digniífitnum admiratione illud: ift- 

hic eífe tantum nationum diverfitätem , quarum nullibi terrarum fre* 
quentior, ex tam vaftis Chinenfium provinciis , ne dicam regnis am- 
pliflimis, conjuniHs modo iterato Tartaris. Hos tamen omnes iisdem 
legibus, iisdemque confuetudinibus, fupra indolis difcrimen multiplex gu- 
bernari pacatifliine.



Mert akkor, midőn Le Comte Lajos Kínában 
élt, mar a’ Tatároké volt az Orfzág Q holott Sál 
Adányépen akkor forgott a1 Kínai udvarban, mi
dón az a’ nagy háború, és változás történt. Le 
Comte pedig fok efztendóvel utót»1 érkezett abba 
az Orfzágba }  még-is azt bizonyítja, hogy a’ Kínai 
fzokásban, és törvényben femi változás fém efett. *

De efett bezzeg változás a’ Tatár terméfzet- 
ben. A1 parafztos Tatárság úgy hozzá fzokot a1 
fzép maga vifeléséhez, a’ városi, sót az udvari élet
hez , a1 rend tartáshoz, a1 törvényes dolgok elmés 
ki végezéséhez , mintha mind a* Kínai iskolákban 
tanúit volna. Imé mire megy még a1 vad-termé- 

fzet-is, ha azt a’ mefterség kézen kezdi vin
ni. * *

VÉGE AZ KINA-BÉLT ÉPÜLETEK
RŐL ÍRT KÖNYVNEK.

Mmm RÉGI
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* Le Comte pag. La forme de fon gouvernement n a  efté guere 
moins parfaite dans fon origine, qu’ellc 1’ eít á prífcnt aprés plus de 
quatre miile ans q tfdie dure.

* * Lit. Sinici P. A. Schal, pag. 104. Admirationi fűit pofi: occupa
tum Cbinenfe Imperium inductos » ekinum homines illos , non multo 
ante agreítes, ac ruíticos, ea gravitate & prudentia negotiis decidendis 
ftatim prjcfediiTe , quali publicis rebus gerendis innati, & tribunalibus 
fuiflent innu triti.. . Manifeftilfimo experimento plerumque non dcjiTe 
natufam hominibus, quamvis ars deficiat, vel experientia.
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K É S Z Ü L E T .

Ilág teremtésének három ezer, 
hufzon harmadik efztendejében, 
minekutánna Israel fiainak-» 
Egyiptomból-való ki költözéfek 

után négy fzáz nyóltzvanadik efztendő már 
el-kezdett volna folyni, és Salamon Király 
az ő uralkodásának negyedik efztendeit tölte
né , épülni kezde az Úr háza. * *

Petávius negyven négy efztendővel ü- 
dóílebbé téfzi ezt a’ Sz. hajlékot. * *

Erről légyen következendő befzédem. 
Már minthogy én ennek az hires épületnek 
minden pompás ékefségét az ő méltósága fze- 
rént fzavammal fel-nem érhetem, íráfommal 
ki nem magyarázhatom, cleinten botsána- 
tot kérek, ha elmém ’s igyekezetem bé nem

Mmm 3 tellye-

* Tirin.in Chronico pag. io.
* * D. Petávius de Döfi. Temp. pag. 19}.



teljesítheti azoknak kívánságát , kik tol
lem itten kiváltképen fzebbet , és többet 
vártak.

Nagy kérdés a" tanúit emberek közt, 
ha fellyiil haladta-é Salamon Temploma az 
egéfz világnak egyéb épületeit az 6 méltó- 
ságos pompájával, vagy nem? Vilálpandus, 
ki erről a’ Templomról egy nagy ifzonyú kö
nyvet í r t , aprónként fzépen élőnkbe tefzi 
ékefségét, és minden tehetsége arra tzéloz, 
hogy valamennyi épület a’ világon valaha ne
vezetes volt, ahoz képeit mind merő héjába- 
valóságnak láttafsék lenni. *

Mond-is bizonyára valamit, és a’ mint 
Rieger emléti, ez az egy épület volt azután 
minden jeles épületnek remek képe , erről 
vették-fel az építő Mefterek a’ fzebnél fzeb’ 
épületeknek módját, és formáját. * *

4  6  2 K É S Z Ü L E T .

El·

* Villalpandus Explanationum in Ezechielem Tom, II. Part·« a. 
pag. ST4·

* * Rieger Architel, pag.^f.



El-is ámult rajta Roma , és Spanyol Or- 
fzág, midőn Vilálpandus munkája el-kéfzult, 
a’ mint nyóltzadik Kelemen Pápának le
veléből, és máfodik Fiilöpnek Spanyolok Ki- 
rállyának mondásából ki tetfzik. * <

De Kaimét talált Vilálpandus f ráfiban - is 
egy kis héjjányofságot, jóllehet mint Vilál
pandus talán tizen-hat efztendeig Salamon 
Templomának nézegetésében, és lé-rajzolásá
ban nem fáradozott. * *

Én, a’ mi az én tsekély igyekezetemet 
illeti, értékem nem engedi, hogy vagy emen
nek, vagy amannak fáradságát, és írását kor- 
pázzam3 az fe telhetik ki tollem, hogy e’ tso-

dála-
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* Clemens Papa VIII. ad futuram rei memoriam in Pulla Praefixa 
Villalpando anno 1594. Pont. 3.

Nos cupientes , ut opus praedictum , quod chariflimi in Chrifto 
f ilii Noftri Philippi Hiipaniarum Regis Catholici ac doftiffimorum viro
rum teitimonio apud nos plurimum commendatur.. . quam cmendatif 
iimum in lucem prodeat &c.

Villalp. pag. 84· Philippus fecundus (cum ei has deferiptiones ex- 
plicnfTcm ) in tantum raptus eft in admirationem , ut . . .  in litre ipfa 
verba porrumperet: O cftranno cdificio! o rarum peregrinum , & in. 
auditum aedificium.

* * Villalpandus in Nuncuparoria atl Philippum II. principio Epiitolx. 
Caknetde Templis veterum pag. 73. Quam exhibet Villalpandus eiusdem 
aedificii Oeconomiam , paulo exaggeratam judicamus.
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dálatos épület felől jobban , és fzebben be- 
fzéllyek , m int, a’ kik abban tanitójim; azt 
mindazonáltal hivatalomnak tartom lenni, 
hogy vigyázzak arra, a’ mit mondok, a’ járt 
útból ki ne térjek, az írás fzavai mellet meg
maradjak , és olvasómnak bőven leg - aláb 
azokkal fzolgállyak.

A’ mi a’ ’Zidóság fzokását, és törvényét 
illeti 5 nem fzükség, hogy abban fokát mu- 
laífak. Salamon Királynak egyéb épületeiről 
fém fzólok, mert mindenre gondot vifelni 
nem fel-tett fzándékom. Ha többet akarnék 
kéfni ebben-is, másban-is, ö t, hat annyira 
terülne könyvem.

ELSŐ



E L S Ő  R É S Z .  
Salamon Királynak az épülethez

való kéfzületérdl.

Mint Krónika első könyvének hufzon 
kettódik réfzében olvaíTuk; noha Dá
vid Király régen elméjében forgatná: 
mikép, hogyan találhatná kedvét az 6 

Urának, és Iftenének, és már egy roppant tem
plomot intézne-el ditsóségére ; meg-gátolá mind- 
azon-által az Ur a1 fzép igyekezetét, és a’ mit 
arról el-végzett magában, fiára bízta Salamonra. 
Értvén tehát Nátán Próféta által az Ur akaratját, 
magához hivatá fiát, és fzavát hozzája imégyen. 
kezdé :

„F iam !az volt akaratom,hogy házat építe- 
„ nék az én Uram, Iftenem nevének, de az Ur be- 
„ fzéde lön hozzám , mondván: fok vért ontot- 
„ tál k i , és fok hadakat vifeltél; nem építhetíz 
„ házat az én nevemnek, annyi vért ontván elót- 

tem: a1 fiú, ki néked ízületik, igen tsendes fér- 
„ fin léfzen: mert meg-nyugodtatom étet minden 
„ ellensegitól körös körül, és ez okért békelségeF 
„ nek hivattatik, és békefséget, és nyugodalmat 
,, adok Ifraelben tellyes napjaiban. O épít házat

N aa az
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3, az én nevemnek, és 6 nékem fiam léízen, és én 
„ néki Attja léfzek: és meg erősítem az 6 Orfzá- 
„ gának Királyi izékét líraelen örökké. Moft azért 
3, fiam, az Úr légyen veled, és légy fzerentsés , 
,, és építs házat a’ te Uradnak, Iftenednek, a1 mint 
,, fzóllott felőled. És adjon az Úr néked okofsá- 
„ got,és értelmet, hogy igazgathaíTad Ifraelt, és 
,, meg-örízheíTed a1 te Urad, Iftened törvényét. 
,5 Mert akkor nevekedhetel, ha meg-örized a1 pa- 
„ rantsolatokat, és ítéleteket, mellyeket az Úr 
„ Mojfefnek parantsolt , hogy tanítaná Ifraelt : 
„ erosödgyéi meg, és emberkedgyél. Ne félly,fe 
,, ne rettegj. Imé az én fzegénységemben el-ké- 
„ fzítettem az Úr háza költségét, fzáz ezer tá- 
3, lentom aranyt, és ezerni ezer tálentom ezü- 
,, ftöt. *

A 1 réz pedig, és a1 vas meg-mérhetetlen , 
„ mert a-* fokasága meg-haliadja a1 fzámát : fá- 
„ kát, és köveket kéízítettem minden fziikségre. 
,, Vannak igen fok m ívefid-is, kó-vágóid , kó-

mí-
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* A z  Λ 7. Tirínus fzánilá! áfa-ként: egyetemben ’s egyedül tsak arany
ban, és ezüftben két ezer, ót f z á z , otven millióm aranyt hagyott fiá
nak Salamonnak.

Tirin. Commentar, in Paralip. pag. 127. Auri talenta centum 
millia faciunt mille ducentos feptnaginta quinque milliones aureorum in 
fpecie. Mille millia talenta argenti totidem milliones aureorum confi
ciunt. . . . Ergo in folis duabus iftis fpeciebus , puta atiro & argento 
reliquit David Salomoni· bis mille quingentos öt quinquaginta milliones 
aureorum.



, mívefíd , és fa-míveséd , és minden mefterséges 
„ mívekre okos Mefter emberid , aranyra, és e- 
„ züftre , és rézre, és vaira, mellynek Izáma nin- 
„ tsen. Kelly-fel azért, és építs, és az Ur veled 
,, léfzen. „

„É s parantsola DávidIfraelnek minden Feje- 
„ delminek, hogy fegítenék a fiát Salamont. Lá- 
,, tjátok, úgymond, hogy a1 ti Uratok, Iftene- 
,, tek, veletek vagyon, és nyugodalmat adott 

néktek körös körül , és minden ellenségteket 
,, kezetekbe adta , és meg-hóldolt a1 föld az Ur 
„ előtt. Azokáért arra adjátok fziveteket, és 
,, lelketeket, hogy a1 ti Uratokat , Ifteneteket 
„ kerefsétek : és kellyetek-fel, és építsetek fzent 
,, helyt az Ur Iftennek, hogy bé-vitefsék az Úr 
,, fzövetsége fzekrénye , és az Úrnak fzenteltetett 
„ edények a’ házba, melly az Úr nevének épít- 
„ tetik.,,

így tehát tsak nem minden efzközit kéfzen 
hadta fiának Dávid Király : mert a1 mint az írás 
az emlétett helyén mondja:

„ Meg-parantsolá , hogy egybe gyűlnének 
„ minyájan a’ Jövevények Israel főidéből , és 
,, azok közzűl kd-faragókat rendele , hogy köve- 
„ két vágnának, és faragnának, és meg-építtet-

N n n  z  nék
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,, nek az Iften háza. Es igen fok vafat-is kéfzíte 
„ Dávid az ajtók fzegeinek, és a’ tóldáfoknak, és 
„ foglaláfoknak: és fzámtalan mértékű rezet. A' 
„ tzedrus fákat meg - fém ízámlálhatják valao, 
„ mellyeket o' Sidoniufok, és Tirufiak hoztak va- 
„ la Dávidnak. „

468 H e t e d i k  K ö n y v .

De jóllehet ki mondhatatlan nagy volt az 
öreg Királytól hagyot kintsnek fzáma , mindazon
által a’ népnek nagygyai, hogy ók-is ki mutatnák 
tehetségek fzerént az Úrhoz való kedveket , öfzve 
befzélvén meg-rakák ők-is jó formán faját keres
ményekkel az Úr házának építésére kéfzített tárhá
zát: a‘‘ mint Krónika első könyvének huízon ki- 
lentzedik réfze tanítja: „ Igérének, úgymond-s, 
„ azért a’ tselédek FejedelmÍ3 és az Israel nemzet- 
3, séginek fó Emberi, és az ezeredefek, és a’ fzá- 
„ zadofok, és a’ Király jófzáginak Fejedelmi. És 
,, adának az Iften háza mivére öt ezer tálentomot, 
3, és tíz ezer garas aranyt: tíz ezer tálentom ez- 
3, üftöt, és tizen-nyóltz ezer tálentom rezet, fzáz 
„ ezer tálentom vafat-is. És valakinél kövek ta- 
,, láltatának, az Úr háza kintseibe adák , Gerfo- 
„  ni Jahiei keze által. És vigada a1 nép , midón 
„ az ajándékokat magoktól Ígérnék: mert tellyes 
,3 fzivból adják vala azokat az Úrnak; de Dávid 
,3 Király-is nagy örömmel vigada. „

Ha



Ha kotzkás könyök formára vernok tsak 
egyedül azt az aranyt , melly az Úr háza edén- 
nyeire el költ, öt fzáz kotzkás könyök kerekednék 
belőle, úgymond Vilálpandus: az az ezüft pedig, 
a1 mi a1 templom fzámára Dávid Királytól marad 
vala, kotzkás könyökre verettetvén, elegendő lett 
volna a’ Felelő-helynek , az a z : Salamon templo
ma fzentséges fzent réfzének bé-tóltésére, ’s ugyan
is ha négy egygyenlo fzegletre,és lapra egéfzlen ki 
vernok azt az eziiílöt,leg alab’ hetven két tenyér
nyi volna annak a’ vert ezüítnek mind fzéle-j, 
mind hofzfza , a mint ismét Vilálpandus bizo
nyítja. *

Ki tett Attya halála-után magáért Salamon 
Király-is, mert noha édes Attja Dávid , a’ mint 
mondám, márványt, és tzedrus fát annyit horda- 
tott már öfzve a’ mennyit a’ fzép épület kéván- 
hat; mindazonáltal Hirámtól a’ Tirufíak Királlyá- 
tól többet többet vétetett, és hordatott.

Minthogy pedig fok válogatott Meiler ember 
lakta akkor Tirus tartománnyát, ezekből fogadott 
Salamon Király építő, faragó , és ékesgető műn- 
káfokat. Olvaífuk - el Krónika máfodik könyvé
nek , máfodik réfzét, ’s ottan Salamonnak Hirám-

N n n  3 hoz
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* Yillalpandns Explanat, pag. f j2.



hoz Tirufiak Királlyához küldött fzép levelét , és 
abból vegyük éfzre , mi derék válogatott Meiler 
embereket fzedett öfzve Salamon az épület fel
állítására.

,, El-kúlde, úgymond, Hirámhoz-is Tiruli 
,, Királyhoz mondván : A 1 mint az Atjámmai 
,, Dáviddal tselekedtél, és néki tzedrus fákat kűi- 
„ döttél, hogy házat építene magának , mellyben 
„ lakott-is; úgy tselekedjél velem , hogy az én 
„ Uram, íítenem nevének házat építsek, hogy azt 
„ az ó előtte való jó illatnak égetésére fzentellyem, 
„ és a1 fü-fzerfzámok füflölgésére, és a’ kenyerek- 
„ nek örök ki tételére, és az épen égő áldozatok- 
„ ra reggel, és ellve, fzombatokon-is , és az új 
„ hóidnak napjain,és a1 mi Urunk, Iílenünk inne- 
„ pin örökké, mellyek Israelnek parantsoltattak. 
„ Mert a’ ház , mellyet építeni kévánok , nagy : 
„ mert nagy a mi Iílenünk minden Illenek felett. 
„ Kinek lehet azért ereje, hogy néki méitó házat 
„ építsen? ha az ég, és az egeknek egei ótet bé- 
„ nem foghatják; ki vágyókén, hogy házat épít- 
„ helfek néki ? hanem tsak arra, hogy jó illat éget- 
„ tefsék előtte. Nékem azért tudós ferfíat kúldgy, 
„ a’ ki aranyból, és ezüílbol, rézből, és vasból, 
,, veres, karma'zin, és kék felyemből tudgyon mí

velni, és a1 ki tzifrázatokat tudjon metfzeni,
„ azok-
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„ azokkal a’ Meílerekkel, kik velem vannak Judéá- 
,, ban, és Jerusálemben , kiket az Atjám Dávid 
,, fzerzett. D e tzedrus fákat-is kűldgy nékem, 
„ és gyalog fenyő, és lutz-fenyő-fákat a’ Libánus- 
„ ból; mert tudom , hogy a' te fzolgáid tudnak 
„ fákat vágni a1 Libanusból, és az én fzolgáim a1 
„ te fzolgáiddal iefznek, hogy nékem fok fák ké- 
„ fzitteíTenek. Mert a1 ház , mellyet építeni ki- 
,, vánok , igen nagy,és ditsőséges. Annak felet-· 
„ te a1 te munkás fzolgáidnak, kik a1 fákat vágni 
„ fogják, eledelekre hufz ezer köböl búzát adok, 
„ és ugyan annyi köböl árpát, és hufz ezer veder 
„ bort, hufz ezer veder olajt-is. „

Meg-felelvén Hirám Tiruíl Király Salamon 
Király levelére, küld néki derék egy Meiler embert, 
és az emlétett helyen így ír levelében feldleo : 
„ Küldöttem azért néked egy okos, és igen tudós 
„ férfiat Hirámot az Atjámat, a’Dán leányi köz- 
„ zúl való Afzfzony fiát, kinek az Attja Tirufí 
„ volt. Ki aranyból, és ezüílból , rézből, és 
„ vasból, és márvány kőből, és fákból tud mível- 
„ n i, veres, és kék, és fejér, és karma'zin felyem- 
,, ból i s : és a1 ki minden tzifrázatokat tud met- 
„ ízen i, és okolfan ki gondolni , valami a1 mív- 
,, ben fzükséges, a" teMeíleriddel,és az én Uram- 
„ nak Dávid Atjádnak Mefterivel,

15 To-



Továbbá így fzóll az írás : „  Meg -fzámlálá 
„ Salamon mind a’ Jövevény férfiakat, kik az Ifrael 
„ földében valának , a’ fzámlálás után , mellyel 
„ meg-fzámlálta vala az Attya D ávid, és találta- 
,, tának fzáz ötven ezeren, és három ezeren hat 
„  fzázan. És azok közzűl hetven ezeret rendele, 
„  kik vállokon terhet hordanának, és nyoltzvan 
„ ezeret, kik köveket vágnának a-* hegyeken : 
„ három ezer, ’s-hat fzáz Pallért pedig a1 mún- 
,, kás nép eleibe. ,,

Egy fzóval: a’ mint Vilálpandus fel-veté; 
Az Ifraeliták, Natinéufok, Sidoniufok, Tirufíak, 
és Egyiptiufok , kikkel Salamon Király az Úr há
zát ép íttette, négy fzáz egy ezeren5 és kilentz 
fzázan valának. *

M Á S O D IK  R É S Z .
A’ templomnak helyéről.

/

ES el-kezdé, úgymond Krónika máfodik köny
vének harmadikréfze: „El-kezdéSalamon épí- 

„ teni az Úr házát Jerusálemben a’ Mória hegyén, 
„ melly meg-mutattatott vala az Attjának Dávid-

,, nak,
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,, nak, a1 helyen, mellyet Dávid készített vala a’ 
„ Jebuséus Ornán fzérójén. „

Ez a1 betsűletes Úri ember, jóllehet a1 Jebu- 
zéufok véréből vette eredetét; mindazonáltal érde
me fzerént Dávid Királynak kedves jó barátja va
la. Széróje Sión, avagy Mória hegyén fekütt. Ez 
az a’ hegy, mellyen néha napjánAbrahám Pátriár
ka egygyetlen egy fzülettét Isákot fél-akará az Úr
nak áldozni , és fzentelni. *

* Mert a1 mit Teremtés könyvének harmintz 
kettódik réfze Látás- földének nevez, ’Zidó betó 
fzerént annak az helynek Mória a’ neve. Egyet 
téfzen mind a1 két nevezet, ’s egyik a’ máíikat fzé- 
pen ki magyarázza: mert annak magas teteje már 
mefzünnen mutogatja magát, és ha ki rajta á ll, 
annak tetejéről mefzfze ki tekéngethet minden felé. 
Azomban Sión hegyének tsak egyik réfze nevezte
tik Móriának. Annak nap-nyugotti óldala tze- 
dron patak partjáról kezd emelkedni, és nagyra ne- 
vekedvén , teteje karimájáról az egéfz Jerusálem 
városát fzépen fzem elejbe veti. A ’ templomnak 
hofzfza nap-kelet felól nap-nyugotra tarto tta ,

O o o hogy

* Hebraei teHe S. Hier, in Tradit. Hcbr. 
Jofcphus 7. Antiqu, c. 10.
Beda L. de Templo Salam, c. j.
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hogy a"* reggeli verő fény a"* nap-keleti ajtón be
sütvén egyenefen sl frigy-ízekrényére fzolgálna , és 
terjedne. *

De minthogy a’ nagy épület nagy helyet, és 
nagy fnndamentom'ot kévánt, Mória hegyét pedig 
a’ nagy völgyek fok felé haíitották ; a1 völgyek, és 
a1 dombok egyengetéséról kellett leg-elófzer-is gon
dolkodni. Abban fém hagyott aláb’ Salamon Ki
rálynak jeles iparkodáfa. A ’ völgy melly az épü
let folytatását meg-gátolta volna, némelly helye
ken olly mélységes vala , hogy annak fenekét az 
ember fzemével-is alig érhetné-el, úgymond "Zidó 
Jófef: addig tömette tehát földel,és kővel a Ki
rály, mig bé-netn töltette a’ temérdek nagy ár
kokat.

Ez az árok töltés , úgymond Vilálpandus, 
nem aláb’ való mefterséget, ’s nem kevefeb’’ kéltsé
get kévánt, mint a1 felsó épületek fel-állítáía : sót, 
azt meri mondani: hogy ha Egyiptomnak hét leg- 
nevezeteíTeb1 Hegy - tornyait mind egy tsomóba 
fognók-is; ennek az ároknak tsak egyik fzegle- 
tére épített ofzlopával , vagy támafztó falával fe 
tehetnének-fel, akár mikép mérnök ; ’s így foly
tatja fzavát: El - nem fért volna a’ templom az

hegyen

* Francifcus Ribera de Templo pag. 20.
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hegyen az ő fok féle réfzeivel, pitvarival, és tor- 
nátzival együtt, ha az hegynek egyik fzarva,és 
dombja a"’ maiikkal öfzve nem kaptsoltatott volna : 
az árkok mélysége pedig körül belől leg -a láb1 há
rom fzáz könyöknyirc mégyen vala : a1 roppant 
épület erős fundamentomot kívánt : eleinten tehát 
míg a1 templom építéséhez nem fogtak, az ifzo- 
nyú hegynek mély árkait , és melyékeit bálija«? 
módra mind bé rakták. Ezeknek a1 falaknak,avagy 
báíljáknak egyike, melly nap kelet felé forditá ol
dalát , az ő holzfzában ezer könyökni v o lt; a1 
déli fal fe volt rövideb1. Ugyan ezeknek az árok 
báíljáinak vaílagságán a1 fzeglet helyeken fzáz kö
nyök találtatott, a1 hol pedig leg-vékonyab volt; 
meg-egyezet mindazonáltal ötven könyökni vaílag- 
sággal. Végtére ezeknek a1 falaknak magafsága 
fzáz egéfz könyöknyire ment. Ennek az alsó épü
letnek kövei, ’Zidó Jófef bizonysága fzerént,ol!y  
nagy darakokból állottak, hogy ha egy ollyas da
rabot ki vájatott volna Salamon Király, egy egéfz 
ház kerekedett volna belőle: mert fok illyen darab 
kőnek hofzfzán negyven egéfz könyököt lehet«? 
vala mérni. Tekints hetedik Táblámnak máfodik 
képére. *

O o o  2 Ribera

* Villalpandus pag. $49. & 5^9. Citatque Jofephura de Belío 
L. 6 . c. 6 .



Ribera erről a’ mefterséges , és győzhetetlen, 
töltésről és annak bálijairól betsűletefen befzélt 
ugyan; de fe olly ifzonyú köveket, fe olly rop
pant báftjákat nem emleget: sőt tsak azt tanítja, 
hogy azok a1 mélységes völgyek Salamon Király 
idejébe tsak földel valának meg-tömve. *

’Zidó Jófefnek ama’ fzavait pedig, mellyek- 
kel a’ nagy köveket méregeti; Heródes templomá
ról érti. * *

Meg-engedi Kaimét , hogy a’ völgyek ifzo- 
nyú kövekkel meg-valának rakva,és egyeztetve, ’s 
hogy az hegy nagy roppant báftjákkal bé-vaia fog
lalva és kerítve; de azt a’ keritéft nem tartja Sala
mon munkájának lenni. * * *

4 / ő  H e t e d i k  K ö n y v .
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* Ribera de Templo pag. Dici aurem non poteft , ac vix ctiani 
oculis credi, quam mirandum fuerit illud exterius fanum. Vallibus 
enim expictis.tam profundis, ut ad profpectum oculi caligarent , & ag
géiba ad quadringentos cubitos terra, eam vertici montis, in quo tem
plum exllruftnm eil , aequavit.

* * Idem pag. 99. De iis , quibus in interiori aedificio hoc templum 
(Herodis) a primo differebat, c. 39. De exteriori autem templi facie 
ita feripfit idem ( Jofeph) 1. 6. de Bell. c . 6 .  . .  nonnullorum autem la
xorum e)us longitudo quadraginta quinque cubitorum erat , altitudo 
quinque, & latitudo fex.

* * *  Calmct de Templis veterum pag. 72. Immanes illi muri totum 
ambientes montem, cui templum infidebat , ad eandem cum monte al
titudinem pertingentes, ac ad aggeilam terram continendam aedificati, 
opus erant Salamoné multo recentius.
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H A R M A D I K  R É S Z .  

A ’ templomnak hármas réízéról,
és mértékéről.

SOk féle pitvarokból, tornátzokból, és födeles 
házakból állott a1 Jerusálemi templom; de 

mi moft egyedül annak a" réfznek mértékére kívá
nunk fzámat tartani, melly nevezet fzerént tem
plomnak , és lilén házának neveztetett. Ez a’ 
réfz három épületet foglalt vala magában, az első, 
melly nap kelet felé tekint vala, tornátznak hi
vattatok; a’ maiik, melly a1 tornáz után á llott, 
háznak, vagy templomnak mondatott; a1 ház, 
vagy a"* templom megett a1 Feleló hely , a z , az a’ 
Szenteknek Szente, egy fzóval a1 fzentséges fzent 
hajlék állott vala. *

A1 Feleló helynek fzéle, hofzfza, ’s magafsá- 
ga mindegy mértékű, az az: hufz könyökűi vala. 
A ' templom, az az:a1 közepsó réfz fzélefségére néz
ve amazzal meg-egyezett; de hofzfza negyven kö
nyökűi volt, magafsága pedig harmintz könyökűi.

O oo  3 · A 1

* Calmet de  Tcinplis png. 74 .  iEdificii hujus pars , qiiiE templi 
nomine potiíTimtim defiguntur, tanquam fedes DEI peculiaris habita... 
tres diftribucbatur in partes, Sanftuariiim , Sanftnm, & veftibuhtin. 

Hibera de Templo pag. 21 .



A’ tornátznak hofzfzán tsak tíz könyökni mérték 
találtatott; fzélefségén pedig, és magafságan húíz- 
húfz, könyök, és így Szálamon temploma hofzá- 
nak mértékét egy fommába fzorítván, hetven kö- 
nyöknyinck találom lenni, de ide a-* pitvarokat, 
és egyéb tornátzokat még nem kell fzámlálni.

Ezek bizony ofok ; tsak a"1 tornátz magafsága 
felöl vagyon az írás tudók között egy kis kérdés: 
mert ugyan-is Királyok harmadik könyvének hato
dik réfze azt a’ magafságot harmintz könyöknyire 
méri; Krónika máfodik könyvének harmadik réfze 
pedig fzáz hufz egéfz könyöknyi magáfságra nyúj- 
tya. Ribera meg-visgálván az írás fzavait, azt 
hozza ki azokból; hogy Krónika könyve az em- 
létett helyen nem fzóll egyedül a’ jtornátzról, ha
nem az mellette álló fzent épűletról-is együt, az 
az: a1 templomnak középső réfzéról egyfzersmind : 
mert, úgymond,’Zidó Jófef bizonysága fz er ént az 
egéfz templomnak a’ moftani fel-házak módja fze- 
rént három padláfa, avagy fzegéfe volt , és egy
más felé építtetett három réfze. Ebból így fejtem 
fel-a’ kérdéft: Királyok harmadik könyvének hato
dik réfze a1 templom magafságát méregetvén, an
nak egyedül alsó réfze felól beí'zéll, az a z , arról 
a’ réfzről, melly a’ fóldtól az elsó padláíig és fze- 
géíig ért vala: ez volt az emlétett harmintz kö

nyök-
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nyökni magafság ; Krónika könyve pedig a' ízent 
épületnek magafságát egéfz tetejig méri > és a' fold 
fzinétól egéfz a1 felső réfzig fzáz hufz könyöknyi- 
nek bizonyítja lenni. *

A ' fzent helynek felső fzobái arra fzolgálhat- 
tak, hogy ottan a1 Papi Öltözetek , és az áldozat
ra való fok féle fzerfzámok tartatnának. Mind 
ezeknek fzép értelmére fzolgál Királyok harmadik 
könyvének hatodik réfze nyóltzadik verfe : „ És 
„ kerengő garáditson mennek vala fel a középső 
« folyosóra , és a1 középsőből a harmadikra. „

N E G Y E D I K  R É S Z .
A’ templom falairól, és köveiről.

AZ egéfz templom, sőt az egéfz épület az alsó 
fondamentomoktól fogva egéfz a1 felső réfze- 

kig merő fejér márvány kőből állott. * *

De a1 köveknek mérték fzerént való vágáfa , 
fimogatáfa, a’ bányákban vittetett végbe, *s mikor 
a' rakásra kélt a’ dolog , akkor sl faragó fzer-

fzam-
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* Ribera de Templo pag. 22. cum Beda L. de Temp, c. 6. Cajc- 
tan. Vatabl.

* * Vülalpandus pag.



fzámnak már kelete nem volt. Mert a1 mint Ki
rályok harmadik könyvének hatodik réfze az hete
dik versben bizonyítja: „ A ’ ház mikor épitteték, 
„ faragott, és kéfz kövekből építteték : és verd, és 
„ fejíze , és femmi vas fzerfzám nem hallatott a’ 
„ házban , midón építtetett. „

Sót ezekhez a’ kövekhez a’ bányákban fe lát
tak véüóvel, vagy fejfzével , hanem mind füréfz- 
fzel metélték,és egyengették. *

Ezek a1 kövek az épületben olly fzépen valá- 
nak öfzve állítva, mintha mind formára öntettek 
volna. Semmi-féle méfz, vagy mefzes sár oda nem 
kivántatott; mert a1 kövek a1 fal belső réfzei közt 
mind vas kaptsokkal valának öfzve fzorittatva , ki 
vévén a’ déli x& zuz hová nem vas,hanem ólom il
lett , holott a1 déli fzél a1 vasnak hamar árt, ron
dával h^mar meg eméfzti. * *

Azomban, midón azt olvaíTuk az írásban, 
hogy a1 rakáskor femminémü fzerfzám pengéfe-j 
nem hallatott; fe ne tóldjuk, fe ne rövidítsük az 
lilén igéjét: mert jóllehet minden fzerfzám zörgé- 
fe nélkül helyre állították a’ fákat, és a1 köveket, 
minthogy kéfzen hordák a’ bányákból; mindazon

által
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* Villalpan flis pag $40.
* * Villalpandns de Tempi, pág.



által midőn a’ lánnákat arany fzegekkel fel-verék ; 
oda verd kellett. És ez nem az én költeményem; ha
nem valamint az írás tudóktól vettem, úgy áru
lom. Egyet ért velem Ribera Ferentz, és azok, 
kiktől ó taníttatott. *

H e t e d i k  K ö n y v . 481

Ö T Ö D I K  R É S Z .
A’ templom födeléről.

A ’ templom födeléről imégyen fzóll Királyok 
harmadik könyvének hatodik réfze a1 ki- 

lentzedik versben : ,, Meg-padlá a’ házat tzedrus 
,, fa menyezetekkel , és folyosót építte az egéfz 
,, ház felett öt könyöknyi magaífat, és bé fődé a’ 
„ házat tzedrus fákkal. „

Bé-vonatá tudni-illik Salamon Király az egéfz 
épületnek felső réí'zét tzedrus fa aeízkákkal. Béda 
még máit-is mond, és azt tanítja , hogy körös kö
rűi az egéfz templom födelének fzélein fok ízép 
tornyotskákat-is építtetett, hogyha valaki a’ ház 
födelén sétálna, az illyen támafzok mellett járván 
minden vefzedelemtől meg -menekednék : mert-j 
ugyan-is a1 régi ’Zidók az ő házok tetejét merő la-

P pp  pos

* Fr. Ribera de Templo pag, 39,
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pos formára fzokták építeni: a1 ház tetején le -le 
hetett ülni, sátort lehetett verni, bátran fe l’s alá 
lehetett futkározni, fetálgatni. *

Midőn Urunkat a’ fatán a’ templom tetejére 
vitte, a’ templom lapos tetejének egyik kerittó ofz- 
iopára helyheztette , késértvén , hogy nyakra fo
re onnét vetné-le magát.**

Bőveb’ értelem kedvéért láífuk Mojfes ötödik 
könyvének hufzon kettódik réfzét, nyóltzadik ver
sét: „Midőn új házat építefz, úgymond, a’ héj- 
„ jazatnak kerítéft cíináüy körös körűi, hogy vér 
„ ne ontafsék a’ te házadban , és vétkes ne_* 
„ légy más meg-tsufzamodván, és nyakra fóré esvén.

H A T O D I K  R É S Z .

A’ Izent épületnek ablakiról.

AZ épület ablakinak formáját hárántékosnak-j 
mondja az írás : tudni-illik téreífeb’ , tágof- 

fab’ volt a’ falakon az ablakok helyeinek belső ré- 
fze; fzűkeb’ a’ külső fele. Számokat nem említi

az

* Maldonatns in c. }. Matthaei paff. 100. ex Tofue 1. Tudic. 16. Sic,
Idem pag. $·43.

* * Maldonatus pag. 100. citata.



az írás j mindazonáltal ki vévén a’ templomnak 
nap-keleti réfzét, minthogy ottan a1 nagy ajtókon 
a’ nap világ bőven bé-fzolgálhatott , körös körül 
egyéb falakon elég ablak vágattatott. Ezek az 
ablakok nem üvegen, hanem roftély módra rende
ken rakott fzép fa gátorokon erefztették és fzolgál- 
tatták-bé a1 nap-világot. *

Vilálpandus az cgéfz épület ablakinak fzámát 
két ezer két fzáz negyven hatnál töbre mondja, 
’s ezek roftélyai, úgymond , nem fából, hanem 
vagy aranyból , vagy ezüftból valának kéfzit- 
ve. * *

Akkor, mikor ez a fzent templom épült , 
fzerentsc, ha kelete volt az üveges ablaknak. Szé- 
neka az ó kilentzvenedik levelében azt írja , hogy 
tsak az ó idejekor kezdettek elófzer a’ Romaiak 
az ablak vágására némelly fényes kó táblákat állí
tani ; ezek a’ táblák, úgymond Plinius az ó har- 
mintz hatodik könyvében, Spanyol orfzágban Sze- 
gobriga várofa mellett áfa ttattak eleinten, azután

Ppp 2 Tzi-
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* S. Hieronymus in c. 4η  Ezechiel, apud Riberam pag. 42. Fene- 
iir.t quoque erant fache in modum retis , inftar cancellorum , ut non 
fpcculari lapide, nec vitro, fed lignis mterrafilibns , & vermiculatis 
clauderentur.

* *  VillalpanJus pag, <jo.



Tziprus fzigetében, Szitziliában , és Afrikában-is 
eleget találtak. *

Florentzia városában Sz. Miniás templomá
nak ablaki még moil-is illy vékony táblákra hasí
tott fényes kövekből állanak. Néró Tsáfzár pe
dig az ó aranyos házában egy bálvány kápolnának 
falait mind illy es kövekből rakatta: ’s ugyan azért, 
jóllehet egyéb ablak ottan nem volt , nap világgal 
még-is a’ kápolna teli vala. A' regiek üveg he
lyett, úgymond Montfaukon , az ablak vágására 
némelykor vékony váfznat-is fzoktak teríteni. **

Meg-lehet fzép tifzta, és írott hójag-is fzolgált 
arra a* végre; de Montfaukon arról nem emléke
zik. Azomban jóllehet meg-vallja Montfaukon, 
hogy régenten Széneka idejében bővelkedett már 
Roma várofa üveg poharakkal, és tséfzékkel, jól
lehet azt-is meg-engedi, hogy Szeneka ideje elótt 
fok fzáz efztendóvel tudtak már a1 régiek üveget 
kéfzíteni; mindazonáltal az üveg ablak keletét régi 
Romai fzokásnak lenni meg-nem engedi : mert 
úgymond, a' tanúit embereknél ez meg-rögzött

véle-
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* Plin. L. j 6. p.ig. 7f2. Humorem hunc terne quidam autumant 
cryftalli modo g! aci ari.

Hnrduin. in Notis Plinii pag. cit. X -^as nsuX ipios a Rafilio dicitur 
hom. j .  in Hex.

*  *  Montfaucon Tom. j. pag. 104.



vélekedés. De jól tette Bonarota Florentziai ta
nács béli Ú r, hogy ezt a"1 meg-rögzött tévelygéft 
egyfzer tsak ugyan fel-merte törni, jól tette, hogy 
az ó könyvében meg-is rontotta. ’S ugyan-is, ha 
üvegből, tséfzéket, és poharakat elő tudtak állíta
n i, a’ mint Montfaukon maga-is meg-engedi , és 
egynéhány régi Romai üveg korsók képeivel bizo- 
nyítja-is; vallyon mi tartóztatta meg-óket, hogy 
az ablak fzámára üvegből táblákat ne kéfzítené- 
nek~j ?
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H E T E D I K  R É S Z .
A’ templomnak belső épületiről.

A’ Felelő h ely , avagy a’ templomnak fzentsé- 
ges fzent helye a’ középső réfztól fallal vala 

ei-rekefztve, és azon a’ falon, úgymond az írás, 
olaj fából két ajtót tímáitatott Salamon Király. A’ 
két ajtóról nintsen kételkedés; tsak abban törik fe
jeket némellyek; ha ugyan azt a’ ’Zidó fzót : Etz 
femen, mellyból az ajtók kéízittettek az írás fza- 
va fzerént, valóban olajfára kellyen-é magyaráz
ni, vagy másra ? a’ kételkedésnek az az oka: hogy 
tudni-iüik, jóllehet ezt a’ tzikkelyt magyarázván 
Sz. Jeronimus az emlétett fzézaton olaj fát értett;
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mindazonáltal Esdrás máíbdik könyvének nyóltza- 
dik réfzében ugyan azon 1Zidó fzót fzép fára, de 
nem olaj fára magyarázza: a’ fzép fán pedig a’ mint 
maga bizonyságom ismét Sz. Jerónimus a1 ’Zidók 
nem olaj-fát, hanem tzedrus fát fzoktak érteni. * *

Hogy fokát ne mulafsúnk; meg-vaííom az em- 
létett fzózaton fok féle fát értenek a1 ’’Zidók , sót 
valahány fából olaj, vagy mi kövér nedvefség tso- 
rog;az Ó nállok mind étz femen; mindazonáltal, 
mivel hogy arra femmi ok nem kinfzerít bennün
ket, hogy az írásnak fzemünk előtt forgó versé
ben ezen a’ fzózaton más nem tudom mi nemű fát 
értsünk, ezt egy általlyában olaj fára magyaráz
zuk. Mondok : olaj fából állottak a"1 ízentséges 
fzent helynek ajtaji. * *

De mi bírta Salamon Királyt arra, hogy olaj 
fából kéfzíttetné az ajtókat ? az tudni-illik, a’ mit 
az olaj fának minéműségéröl elő hoz Vitruvius. Az 
olaj fának,tigymond Vitruvius az ó első könyvének 
ötödik réfzében: feni az idó változáfa, fém a’ fzú, 
fém az óság nem árt. El-tart örökké, mind a1 víz, 
mind a1 fold alatt minden sérelem nélkül. Kirá
lyok harmadik könyvének hatodik réfze az ajtók

ról
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* S. Hieronymus in Zacliar. 14.
* * Ribera de Templo pag. 31. juxta chaldsum.



rcl e’ képen emlékezik: „ És a-1 Felelő-helynek bé- 
„ menetelén ajtótskákat tfinála olaj fákból , és 
„ azokra Kerubim képeket faraga , és pálma fa 
,, formákat, .és igen ki álló metfzéfeket, és bé-bo- 
„ rítá azokat arannyal, és bé-boritá mind a’ Ke- 
„ rubimokat, ’s mind a’ pálma fákat , és a’ töb- 
„ b it-is arannyal.,,

A’ fzép ajtók elejbe fzép fuporlát vala von
va. Annak minéműségét-is elég világos fzókkaí je
lenti az írás Krónika máfodik könyvének harma
dik réfzében : „ Suporlátott-is tfinála, úgymond, 
„ kék, veres, karma’zin , és fejér felyemből , és 
„ Kerubimokat fzöve belé. „ A ’ fuporlátnak fzéle, 
és hofzfza , ha az írás nyilván nem említi-is, an
nak a’ falnak , melly előtt függött , fzélével, és 
hofzfzával egyenlő volt. Illyen helyen állott az 
a’ fuporlát-is , melly Urunk halálakor két réfzre 
ízakada fölétől fogva az alljáig, a’ mint Sz. Máténál 
meg-vagyon írva a’ hufzon hetedik réfznek ötven 
egyedik versében. *

Tíz könyököt mérnek az írás visgálók annak 
a’ falnak vaftagságán, meliy a’ tornátzot a’ kö
zépső épülettől ebrekefzté: Ezen két ajtó vala vág
va, ’s mind a1 két ajtón két fzárnyak nyílnak vala.

Azt
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Azt állták némellyek, hogy a1 fzentséges ízent 
helynek ajtai-is négy fzárnyon forgottak: de en
nek a’ vélekedésnek helyt nem kéfzlt fém az írás, 
lem más érdemes ok. Suporlát függött ezen a1 falon- 
is ajtók előtt hafonló az eléb’ emlétett Suporlát- 
hoz: a1 mint ’Zidó Jófef-is a’ régi történetekről 
írt nyóltzadik könyvének máfodik réfzében bizo
nyítja.

A 1 tornátznak, ismét bizonyságom ’Zidó Jó
ié i, fe ajtaja, lé Suporlátja nem vala: tárva nyit
va hagyatott, és minden felsó rekefzték, avagy 
padlás nélkül fzáz hufz könyököt foglalt vala az 
ó magafságában, a1 mint már meg-írám.

N Y Ó L T Z A D I K  R É S Z .

A’ templomnak belső ékefségéről.

HAllyuk elófzer Királyok harmadik könyvének 
hatodik réfzét: „Tzedrus fával bélleltettetett 

„ meg,úgymond, az egéfz ház belől,faragáfi lévén, 
„ és mefterséges egybe foglaláfi, és ki álló tzifrá- 
„ záű : mindenek tzedrus fa defzkákkal valának 
„ meg-béllelve: és a1 kő tellyefséggel ki nem tet- 
„ fzik vala a1 falból. „ Az egéfz ház, úgymond, 
tudni-illik, mind a’ fa l, mind a1 padlás, mind a1

pádi-
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pádimontom tététől talpig merő tzedrus fa deíz- 
kákkal vala b é-vonva, és meg-béllelve : jegenye 
fa tsak a’ külső épületnek pádimontomára helyhez- 
tetett. Ki vévén a pádimontom defzkáit, a1 többi 
mind ki valának pontzolva külömb külömb féle for
m án, mind ki valának metélve, és fzegdelve. Elő
áll vala tehát azokon minden felől hol mi gyö
nyörű virág formája, hol mi ízép Kerub ábrázatja.

A1 mi az épület belső réfzeinek fok féle ékes
sége között felettéb* ragyogott , a1 fzép finom 
arany vala. Meg-nem elégedett tudni-illik azzal 
Salamon Király, a’ mi más pompás épületnek már 
utolsó tárgya ■, hanem minthogy egy olly épületre 
i'zánta kintsét, mellyel mind ember, mind lilén 
előtt betsűletet valhatna; valamint bőven hordatá 
az épületre a1 fok darága követ, és a’ fzebnél ízeb’ 
fát, azon bőséggel önté a’ Meiler emberek elejbe 
az ő finom arannyát-is. Bé téríttette tehát, és 
meg-bélleltette tététől talpig az egéfz templomot 
belöl tifzta aranyból veretett lánnákkal ; merő 
arany villámlott a’ padláfon , arany a’ falakon, 
arany a1 pádimontomon. Még a’ fzegek-is, mellyek 
az arany lánnákat a’ defzkákhoz fzoritták , jólle
het egyenként mind két Romai fo n to t, és azon 
felly ül négy lótot ütnének, merő aranyból valának.*

Q q q  Az
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Az arany íánnák valamennyen mind négy 
egyenlő feglettíek voltának , és egymás mellé olly 
meíterséges okkal , és móddal fzerkcztettek ,  és fze- 
geztettek , hogy minden leg-kiífeb’ fogyatkozás, 
avagy hafadék nélkül mindenütt egymáft érnék : 
ugyan azon Íánnák épen arra a’ formára valának 
ki verve, és kéfzitvc, a1 minému a’ tzedrus fa defz- 
kákon vala, mellyekre téríttettek. Egyedül a’ 
pádimontom defzkái,és lánnái voltának olly as pon- 
tzoláfok, és tzifrázatok nélkül, minthogy oda egyen
lőség illett.

A ’ tornátzról nem mondja a’ Sz. Krónika«» 
bé vólt-éborítva az emlétettmód fzerént,vagy nem: 
de kétség kívül úgy ki tzifrázták a1 tornátzot-is > 
hogy fel-tehetne fzépsége az egéfz épületnek pom
pájával.

K I L E N T Z E D I K  R É S Z .

A ’ templom mellett álló épúle-
tekról.

A Zok az épületek ,  mellyekről az írás Királyok 
harmadik könyvének hatodik réfzében , ötö

dik, és hatodik versében emlékezik , az Iften há
zának három oldalát - bé keritték. A ’ tornátz-

nak
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nak elejét pedig minden akadék nélkül pufztán 
hadták. Ezeket az épületeket némellyek merd 
folyosóknak, némellyek fzobáknak,és kamaráknak 
vélék vala lenni. Én emezekkel tartok , és vélek 
igy értem a1 dolgot : A’ templom körül rendre 
egymás után,és egymás felett három fzegésú fel- 
házoJí,és kamarák építtettek. Szélek, hofzfzok a’ 
helynek keskenysége miatt akkora volt, mekkorá
nak az írás nyilván való fzókkal mondja. A ’ va- 
ítag falnak derekán tekervényes garáditsok építtet
tek , hogy ezeknek az épületeknek felsó réfzeire 
fel-lehetne menni.

T I Z E D I K  R É S Z .

A’pitvarokról, és a’ tornátzokról.

N Em egyéb a1 pitvar ,  hanem térés ,  tágos jó 
nagy udvar. Födél nélkül fzokott építetni 

a‘ régi mód fzerént, közepére mind a1 nap bé-süt- 
hetett, mind az esó bé-férhetett. A ’ pitvarnak 
fzéleire, ’s mint egy partjaira pompás tornátzokat 
fzoktak állítani; onnét a’ födél minden égi háborút 
ki rekefztett. A1 tornátzok ékefsége jobbára a’ 
fzép hofzfzu folyosókban , 's a’ folyosók fzéleire 
állított ofzlopokban, az ajtóknak ’s a’ nagy ka-

Q q q  z  púknak
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púknak tzifrázáíiban állott. A’ pitvarból a’ tor- 
nátzba fzokta magát venni a' nép, ha amonnan az 
esd ki fzalafztá.

Már hogy a’ templom pitvari felél befzélgeF 
sunk, a’ mint Királyok harmadik könyvének ha
todik réfzében, harmintz hatodik versében olvaf- 
fuk: „ Fel-épité a’ belső pitvart három rend fara- 
„ gott kövekből, és egy rend tzedrus fából.,,

A ’ hol belsó pitvar v o lt , ottan külsőnek - is 
kellett lenni. ’S ugyan-is Krónika máfodik köny
vének negyedik réfzében kilentzedik versében nyil
ván való igéket olvafok e’ felól. Meg - tfínálá , 
„ úgymond, a’ Papok pitvarát-is, és a’ nagy pit- 
,, vart, és a’ pitvaron ajtókat , mellyeket rézzel 
„ boríta - meg. „

A ’ Papok pitvara, az a z , a’ belsó pitvar egy 
végbe a’ templom tornátza előtt á llott: á’ nagy 
pitvar pedig,az a z ,a ’ külső pitvar, az Illeni fzol- 
gálatra öfzve gyülekező népnek fzámára építetett: 
mert amoda tsak a’ Papok léphettek-bé.

A’ belsó pitvarnak kíilso kerületét két fzáz 
könyöknyire méri Kaimét; de Vilálpandus meg- 
nem egyez véle. A’ Papoknak, és a’ népnek fzá
mára épített két pitvarnál töb’ nem volt Salamon 
Király idejekor, úgymond Kaimét Ribera Feren-

tzel:
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íz e i : akár mit befzéllyen Vilálpandus, ki a’ meg
tért Pogányoknak-is pitvart állít. *

Mert, úgymond Ribera, az helynek keskeny- 
sége többet nem-is engedhetett.

A' Papok pitvarát egy alatson fal rekefzté-el 
a1 köfség pitvarától , ennek a’ falnak felsó réfze 
tzedrus fából állott, magafságában három könyök
nél többet nem foglala : magaífabra pedig azért 
nem rakák, hogy a’ nép a1 Papokat, az áldozatot, 
az Illeni fzolgáíatot fzemlélhetné.

Azomban a’ pitvarok nem kerítették-bé min
den felól a' templomnak oldalait, a’ mint né- 
mellyck vélek vala; hanem , a1 mint mondám , a1 
templomnak tsak nap keleti réfze elótt állottak. 
Salamon tornátzit jóllehet az ellenség idójártával 
a fold re terítette; mindazonáltal Urunk idejekor- 
is Salamon tornátzának neveztetett egyik: de ak
kor már töb’ illyes épület áll vala a1 temploma 
körül.

A1 külső pitvar a1 világnak réfze felé négy 
ajtón nyílik vala , ’s mind a’ négy mellé a1 tor- 
nátzok alá fzobák , kamarák, kints tartó házak 
építtettek. Rakva valának a’ fzobák becsületes

Q qq 3 fcé-
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fzékekkel, rendre helyheztetett fiókos afztalokkal, 
’s a’ Papi fzeméllyekhez illendő más egyéb kéfzű- 
lettel. A’ kamarákban az Illeni fzolgálathoz tarto
zandó eieségnek az helye vala: Itt tartották a’ 
bort, az olajt, a1 búzát, a1 ruhákat.

A ’ Görögöknél az illyen tornátzok alá épí
tett fzobák arra fzolgáltak, a’ mint Vitruvius az 
ötödik könyvben írja , hogy ottan fzemben fzálván 
egymáíTal a’ tudós emberek, a’ féle tudományok 
felál befzédet, és verfengéít indíthatnának > a1 mi- 
némühez kinek kinek kedve volna. Salamon tem
plomában más végre-is fzolgáltak a’ mint mondám , 
oda rejtették a’ Papok a’ templomnak kintsét, és 
a’ Papok, kik a’ templomban az Illeni fzolgálat. 
hoz láttak , ott mulattak azomban,míg rajtok volt 
a’for, és máfok fel-nem válták ókét.

Némelly Úri fzeméllyeknek neveket-is vifelték 
a’ tárházak , azoknak tudni - illik , kikre ottan 
vagy a’ kints b izattatott, vagy kiktól oda méltó 
betsiiletes ajándék nyújtatott. *

A’ prédikálló fzék , jóllehet helyét bizonyo- 
fon ki nem találhatom; mindazonáltal ott álha

tott, ■
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tott, a’ hol a1 fal a1 Papok pitvarát a’ köfség pitva
rától el-rekefzté.

Meg-vólt terítve az egéfz épületnek de kivált
képen a1 tornátzoknak pádimontoma kiilömb fzi- 
nű fzép íima kövekkel , és külömb formára met- 
zett tzifra táblátskákkal.

T I Z E N - E G Y E D I K  RÉSZ. 

A’ tornátzok oízlopi-felól.

KEt nagy ofzlopot állított Salamon Király a' 
templom tornátza elejbe : ’s egyikét Booz- 

nak, máfikat Jákinnak nevezte. *

Ezek az ofzlopok az 6 kofzorujokkal együtt 
mind rézbdl valának öntve : a’ mint Jeremiás Pró
féta könyvének utolsó réfze bizonyítja : vaftagsá- 
gok akkora volt, az emlétett Prófétának bizony
sága fzerént, hogy tsak az egyik ofzlopnak által 
ólelésére-is hat könyöknyi fínór kivántatnék. Az 
ofzlopok magafságát egyenlő-képen Krónika má- 
fodik könyvének harmadik réfze tizen nyóltzad- 
fél könyöknyinek mondja lenni; a’ két ofzlop ma.

gafsá-
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gafságára tudni-illik harmintz öt könyököt fzám- 
lál. Jeremiás Próféta könyvének utolsó réfze pe
dig egy fórumába fogván mind a1 kettőnek magaf- 
ságat, azt harmintz hat könyöknyire méri, és így 
egyik ofzlopnak magafságán tizen nyóltz egéfz kö
nyököt talál. Vatabius erre igy felel : Krónika 
könyvében az ofzlopok magafságára tsak annyi kö
nyök fzámláltatik , a’ mennyit láthatott rajta az 
ember: mert, minthogy mind a1 két ofzlopnak fél- 
könyoknyi réfzetskéje a1 fó-kofzorú alá vala fzorit- 
va, azért a’ mi onnét ki nem látzott, azt a1 Kró
nika könyve a’ mérték hofzfzához nem fzámlál- 
tao . *

Az ofzlopok kofzoruinak ékefségét * is eló 
fzámlálja az írás : emlegeti a1 korona gombjait, 
és a1 gombok hálózatjait, úgy hogy két rend po- 
magránátok foglaltatnának-bé mindenik hálózat
ban , mellyek bé-fódnék a koronákon való gom
bokat, úgymond Krónika máfodik könyvének ne
gyedik réfze: Királyok harmadik könyvébe pedig 
a’ hetedik réfznek hufzon egyedik versében az írás 
máft-is hoz eló , hogy tudni illik , az ofzlopok te
tejét liliom módgyára fel-tzifrázta.
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Már minthogy a’ Korintiai rend fzerént ké- 

fzített ofzlopnak koronáján tizen hat tekerts , és 
három rendű levél,vagy liliom találtatik. *

Mind ezt a1 két ofzlopot, mind a1 többit Ko
rintiai rendű ofzlopoknak mondja lenni Viíálpan- 
dus. Jóllehet ezt az ékefséget a1 Görög tanulta 
azután a’ ’Zidóktól, ’s nem Salamon Király a’ 
Korintiai Görögöktől. **

A ' fzent épületnek, ’s tornátzoknak egyéb 
ofzlopi mind Párufi fejér márvány kóból kéfzittet- 
tek. Vilálpandus mind öfzve fzámlálván az ofz- 
lopokat, ezer négy fzáz ötven három oízlopot ta
lál Salamon tornátziban , ’s templomának egyéb 
réfzeiben. Ezeknek magafsága, és vaílagsága a’ 
templom tornátza előtt álló két ofzlopnak mérté
kével jobbára egyezett. Egy ofzlopfe volt azegéíz 
épületben , melly tizen-öt könyöknyi magafsággai 
nem bírt volna. * * *

at ar m
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TIZEN -K ETTŐ D IK  RÉSZ. 

Salamon templomának edényeiről,
és nevezet fzerént a’ frigynek Szekré

nyéről.

MOjfes Próféta igazgatáfa á lta l, de Ifteni ren
delés fzerént a1 frigynek Szekrénye egy ollyas 

fából vala kéfzitve, rnelly egyedül az Arábiái pufz- 
tában nevekedik. Arinak a’ fának a1 neve fetim, 
fzinére, és levelére nézve hafonló a’ fejér tüskéhez; 
de termete fokkal magaífab’, ennek a’ fának min
den tulajdonsága méltó a1 betsűletre : mert kön
nyű, fzép , erős, és rodhatatlan, sl mint Sz. Je- 
ronimus bizonyítja.

A 1 fzent Szekrénynek hofzfza, a" mint Mojfes 
máfodik könyvének hufzon ötödik réfzében írva 
vagyon, harmad-fél könyöknyi, a z a z , ’Zidó Jó- 
fef tanitáfa fzerént öt arafznyi vala; de fzélefségé- 
ben tsak más-fél könyököt foglalt vala: magafsága 
pedig a’ fzélefséggel épen meg-egyezett.

Kivűl, belől a1 fzent Szekrény tifztádon tifz- 
ta arannyal vala bé-boritva, annak felső karimájá
ra, avagy fzéleire ismét aranyból két három újni 
fzélefségrs vert párta kerittetett. A 1 négy felsó

fzeg-



fzegletról egy egy arany karika függött , a’ kari
kákban pedig egy pár emelő rúd kéfzen vala : hogy 
ha mikor a’ fzükség úgy hozná magával , azonnal 
válra lehetne venni; mert ezt a’ fzent terhet egye
dül a" Papok vállaira fzokták vala bízni : marhát 
eleibe fzabad nem volt fogni. A’ frigy , avagy 
fzövetség Szekrényének a1 neve attól kerekedett, 
hogy benne tartatott a1 tíz parantsolatnak kettős 
táblája, mellyet az Ő népének adván az U r, mint 
egy kezet adott nékik , hogy Ő az Ő Illeni gond- 
vifeléfe alá fogadja őket, és úgy fog vélek bánni, 
mint az egybe fzövetkezett jó barátok egymáflal ,. 
ha törvényét meg-nem fzegik.

A1 parantsolat tábláit ki-vévén , más egyéb 
a1 fzent Szekrényben nem tartatott: merta"1 mannát 
tartó edény, és Áron vefzfzeje nem a’ fzent Szek
rényben, hanem mellette állott vala, ’s ugyan-is 
Királyok harmadik könyvének nyóltzadik réfzében 
kilentzedik versében nyilván való fzókkal e’ képen 
vagyon arról a1 befzéd : „ A’ Szekrénybe pedig 
„ nem vala egyéb , hanem a1 két kő tábla, mellye- 
,, két belé tett vala Mojfcs a1 Horeben , mikor 
„ fzóvetséget fzerze a zú r  az Israel fiaival, mikor 
,, kijönnének Egyiptus főidéből. „

A ’ fzent Szekrénynek födele Propitziatorium- 
nak, az az, kegyelem táblájának neveztetett. Ez

R rr 3 is
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is merő aranyból állott, és ’Zidó Jófef bizonysága 
fzerént arany farkon járt vala. Neve attól va
gyon : mert a’ fzent Szekrény födelén fzokta az Úr 
az ő könyörűletefségét nyilván való jellel ki nyilat
koztatni : onnét adott feleletet, ha a’ kétséges dol
gokban Mojfes oda folyamodott. ’S ugyan azért 
a’ templomnak fzentséges fzent helye , ahol ez a’ 
Szekrény á llo tt, Oraculum, az az, Felelő helynek- 
is neveztetett. „ És midőn bé-menne Mojfes a’ 
„ fzövetség hajlékába , hogy tanátsot kérdene a’ 
,, Felelő helyen ,halíya vala a’ néki fzólónak fza- 
,, vát a’ kegyelem táblájáról, melly a’ bizonyság 
„ Szekrénye felett vala két Kerubimok között , a’ 
„ honnan fzolla-is néki:,, úgymond Mojfes negye
dik könyvének hetedik réfze, nyóltzvan kilentze- 
dik verfe.

TIZEN - HARMADIK RÉSZ. 

A’ Kerubimokról.

Királyok harmadik könyvének hatodik réfzében 
azt-is olvaífuk a’ Felelő helyről: hogy a’ Fe

lelő helyre két Kerubimokat állíttatott olaj fából, 
tíz könyöknyire magadakat. „ Ot könyöknyi va- 

la , úgymond az írá s, a’ Kerubnak egyik fzár-
„  nya
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„ nya és öt könyöknyi a1 Kerubnak maiik fzárnya: 
„ az a z ,t íz  könyök vala az egyikfzárnyának vé- 
„ gétól a’ maiik fzárnyának végéig. Tíz könyök- 
„ nyi vala a"1 máíik Kerub-is: egyenlő mértéke, és 
„ hafonló mivé vala a’ két Kerubimnak : az a z , 
„ magafsága az egyik Kerubnak tíz könyöknyi va- 
,, la , és hafonló - képen a’ máíik Kerubnak. És 
5, helyhezteté a1 Kerubimokat a’ belső templom 
,, közepére, ki terjefztik vala pedig fzárnyokat a’ 
„ Kerubimok , és az egyik fzárnya a’ falt éri vala, 
„ és a1 máfodik Kerub fzárnya a máíik falt éri va- 
„ la : a1 más fzárnyok pedig a1 templom közép ré- 
,, fzében egymáft érik vala. Arannyal borítá - bé 
■» a’ Kerubimokat-is.

Innét éfzre vehettjük előfzer : hogy a’ Keru
bimok ortzáji a’ templomnak középső réfzére nap 
kelet felé valának fordítva, és hogy a’ fzent Szek
rény födelére egyiknek job’ , máűknak bal fzárnya 
terjedett: éfzre vehettyük máfodfzor a1 Kerubimok 
magafságát, ki terjefztett fzárnyoknak fzélefségét, 
a’ Felelő helyen a1 Kerubimokon ,a ’ fzent Szekré
nyen a fok finom arany ragyogását.

Tsak azt el-ne felejtsük , hogy a’ Kerubimok 
a közönséges tanítás fzerént emberi ábrázatban 
fzoktanak állítatni. Arra-is fzámat tartsunk^, 
hogy Mojfes Próféta már az előtt aranyból két Ke

l l  r r 3 rubi-

H a t o d i k  K ö n y v . yoi



rubiraot öntetett, ’s azokat a’ fzentSzekrényre úgy 
helyheztette, hogy ortzájokat fzemközbe fordíta
nák: meg maradtak ezek a’ Kerubimok-is a’ Szek
rényen ; de a’ Szekrénnyel egyetemben az új Kerubi- 
mok fzárnyai alatt volt az helyek.

TIZEN  - NEGYEDIK RÉSZ. 
A’ templom közepsó rélzének edé-

nyeiról, és nevezet fzerént a’ jó illatok 
oltáráról.

A ’ templom közepsé réfzében fzeműnk elejbe ke
rül leg-elöfzer-is a’ jó illatok oltára. *

Mert a’ mint a’ jeles Tanítók az írás fzavaiból 
élzre vefzik, ezt az oltárt nem a’ fzentséges fzent 
helyen, hanem itten kell keresnénk. Ennek az 
oltárnak fzéle hoízfza egyenlő vala,az az, egy kö- 
nyöknyi; de magafsága két annyi. Annak négy 
fzégletin tűz láng módra négy fzép fugaras , avagy 
fzarvas ofzlopotskák állának. Ez az edény az Ó 
fugárival, és roftéllyával együtt egéfzlen bé-vala 
arannyal borítva. Négy fzegletes környékére egy 
arany pártát kerítettek j azon fellyűl négy arany

kari-
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karikát, hogy mikor annak ideje volna rúdon vál- 
ra lehetne venni minden kéfedelem nélkül. Ezen 
az oltáron tömjént, és más jó illatú fzereket fzok- 
tak vala égetni az Úr tifzteletére a1 kiíTeb1 renden 
lévő Papok minden lilén áldott nap reggel, és 
ellve: valamint Zakariásról-is íija Sz. Lukáts Evan- 
gelifta az ó elsd réfzében: jóllehet maga látott a’ 
fó Pap némellykor e' dologhoz.

Jól-meg visgálván a’ dolgot, azt állítom , 
hogy ugyan azon tömjényezó oltár vala Salamon 
templomában-is , mellyet még Mojfes Próféta ké- 
fzicett. Tsak az: hogy azt Salamon Király meg
újította , és ékeífebbé tette.

TIZEN-ÖTÖDIK RÉSZ.

A’ ki tett kenyereknek afztaláról.

A1 templomnak közepsó réfzéhez tartozandó ez 
az aíztal-is. Széle hoízfza akkora volt, mek

korát kévánt az oda tartozandó kenyereknek fzá- 
ma : hofzfza tudni-illik két könyöknyi, fzéíe har
mad-fél. Sctim fából vala; de azt az arany egéfz- 
len bé-borítá. Ez fe vala arany párta, ’s arany 
karika nélkül. Ez az afztal arra a1 végre készítte

te tt,
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te t t , hogy a' mint az Úr parantsolá: rajta min
denkor kenyerek állanának.

Erről igy fzolla az Úr Mojfes Prófétának : 
«  Végy ’zemle lifztet-is , és süfs abból tizen-két 
„ kenyeret, mellyeknek mindenikében két tízed 
5, légyen: mellyeket hatonként tégy egymás elle- 
„ mbe igen tifzta afztalra az Úr előtt : és tégy 
„ azokra világos tömjént, hogy az Úr áldozatja 
„ emlékezetének kenyere légyen. Minden fzom- 
„ baton meg-változtaflanak az Úr előtt, az Israel 
„ fiaitól vetetvén örök fzövetségűl: „ úgymond 
Mojfes harmadik könyvének hufzon negyedik réfze.

A 1 Mojfes Prófétától fel-állittatott afztal úgy 
íetfzik Salamon templomába helyheztetett; de a 
templomban még más afztalok-is valának , mert 
Krónika máfodik könyvének negyedik réfze a’ ti
zen kilentzedik versben nem egy afztalt, hanem 
afztalokat emleget. ,, Meg-tfinálá úgymond, Sa- 
„ Iámon. . .  az afztalokat: fzámok-is fel-vagyon 
5, téve az emlétett réfznek nyóltzadik versében: 
,, Tfínála pedig. . .  tíz afztalt-is: és a’ templom- 
„ ba helyhezteté azokat; ötétjobra, és ötét bal- 
,, r a : fzáz arany tséfzéket-is.,,

Ebből úgy tetfzik ’Zidó Jófef íráfiban a’ fzá- 
mok fommája valamiképen meg-romlott : mert Ó

hufz
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hufz ezer arany tséfzét, és negyven ezer ezüft tá- 
latskákat emleget.*

TIZEN-HATODIK RÉSZ.
A’ gyertya-tartóról.

MOjfes máfodik könyvének hufzon ötödik réfzé- 
ben illyctén gyertya - tartót tfináltatott az 

Úr: „Tíinálly tifzta aranyból vert gyertya-tar- 
„ tót-is, annak fzárát, és ágait, poharit, és gomb- 
„ jait, és abból fzármazo liliomit. Hat ág jó- 
„ jön ki az oldaliból, három az egyik oldalából, 
„ és három a1 máíikból. Három pohárka légyen 
„ mindenik ágon mondola módgyára, a' gombai, 
„ és a1 liliommal együtt. Ez léfzen a1 hat ágok 
„ alkotmánnyá, mellyeket a’ fzárból kell ki hoz- 
„ ni. Magán pedig a’ gyertya-tartón légyenek 
„ négy poharak mondola módjára, és mindeniken 
„ gombok, és liliomok. A ’ gombok a két ág- 
„  alatt három helyen légyenek , mellyek minden- 
„ eftól hatan lefznek az egy fzárból fzármazván. 
„ A 1 gombok-is azért, ’s az ágak-is abból lefznek, 
„ mindenek tifzta vert aranyból. Tíinálly hét

Sss „  lám-

* Jofeph. 8. Antiqu e. 2. Phialas & pateras aureas vigefies mille, 
argentearum quadraginta millia.
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,, lámpáft-is , és tedd a1 gyertya-tartóra azokat, 
„ hogy világoskodgyanak egymás ellenében. A’ 
„ ham vévók-is, és a1 hol meg-óltsák az el-vett 
,, hamvat, tifzta aranyból légyenek. A’ gyer- 
„ tya-tartónak tellyes mértéke minden edényivei 
,, légyen egy tálentom tifzta arany. Nézd-meg, 
„ és a’ példa fzerént tselekedgyél , meily néked 
„ mutatott a’ hegyen. „

Salamon templomában töb1 illyen gyertya
tartó vala, mert Királyok harmadik könyvének he
tedik réfzében negyven nyóltzadik, és negyven ki- 
lentzedik versében azt olvaíTuk, hogy : ,, Meg-tfi- 
,, nála Salamon . .  az arany gyertya - tartókat, 
,, ötöt job1 felöl, és ötöt balfelól, a1 Feleló hely 
„ ellenében tifzta aranyból: és mint a1 liliom vi- 
„ rágit, és arany lámpáfokat fellyűl.,,

’S ezek között a1 Mojfeftól maradott gyertya 
tartónak is jelen kellett lenni. Gánts efett tehát 
’Zidó Jófef íráfi közé,ki a1 régi dolgokról írt nyól
tzadik könyvének hetedik réfzében tíz ezer gyertya 
tartóról befzéll. Nyilván való d o log , hogy tíz
nél töbre nem lehet magyarázni.
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TIZEN -H ETED IK  RÉSZ.
A’ Papok pitvarának edényeiről.

A1 Prédikállo fzéknek helyéről már fzólottam: 
a-* Papok pitvarában azon fellyűl találunk egy 

réz tengert, és tíz mosdót. Már hogy a1 réz ten
gerről kezdjem befzédemet: más a’ Mojfeftől tfinál- 
tatott kád , más a’ Salamon templomában álló réz 
tenger. Erre préda réz válafztatott, mert midőn 
Dávid Király meg-verte az ellenséget , úgymond 
Királyok máfodik könyvének nyóltzadik réfze: Bé
réből , Berotból, és Adarezer várofiból fok rezet 
hozott Dávid Király, és ebből a’ rézből tűnáltat- 
ta Salamon Király a1 templomnak minden féle réz 
edényeit, úgymint a’ réz tengert, az ofzlopokat, 
és az oltárt. *

’Zidó Jófef íráfa ként, a’ mint a' régi dol
gokról írt hetedik könyvének hatodik réfzében ol- 
vaífuk, ennek a1 réznek nagy ob’ árra volt, mint az 
aranynak.

Mojfes kádja az Úr hajlékában fzolgáló Afz- 
fzonyoknak tüköriből vala kéfzitve. Tfínala, úgy
mond Mojfes máfodik könyvének harmintz nyól-

S s s 2 tza-
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tzadikréfzé: „ Tfinála réz kádat-is együtt a’ taí- 
,, pávai az Afzfzony állatok tüköriből, kik a’ 
,, hajlék ajtajánál vigyáznak vala. „

Kérdés támad i t t : tudni-iilik hogy lehetett 
tükörből, ha merd rézből állott? máfok máíl mon
danak; de a’ kötésből ki nem keverednek, mert 
nem elég azt mondani , hogy a’ tükröknek«» 
feneke , táblája , vagy karimája ha rézből v o lt , 
a’ fok Afzfzonytól elég rezet fzedhetett Mojfes 
Próféta az el-intézett edénynek el-kéfzítésére: azt 
kell mondani, a'mit a’ valóságos bizonyságokból 
efzre vefzűnk, hogy tudni-iliik a' régi időkben a’ 
tükrök Q akár minémű volt fenekek, vagy karimá- 
jók )  mondok a’ tükrök magok nem üvegből, ha
nem vagy fényes rézből, vagy tifztán ki-íimított 
ezüftból kéfzíttettek. Minthogy tehát a’ tükör
re válogatott réznek fzépnek kellett lenni, dará- 
ga finom mosdónak kellett a’ tükrök rezéből elő 
állani. *

’S ugyands volt egy kis betsúlete érdeme fze- 
rént még a1 Papok előtt-is ennek az edénynek: 
mert belé foha fém mosdottak: hanem tsiven e- 
refztették belőle a' vizet, ha mosódni kévántak.

Tfu
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Tíináltatott Salamon Király-is egy nagy réz 
edényt , melly réz »tengernek neveztetett: erről 
így fzóil Királyok harmadik könyvének hetedik ré- 
fze : „ Öntött tengert-is tfináia tíz könyöknyit 
„ egyik ízélétől a' maiik fzéléig , kerekded keriile- 
„ tűt. Öt könyöknyi annak magafsága , és har- 
„ mintz könyöknyi íinór éri vala azt körül. Es 
„ a’ ízélén alól metízés vala körös körül tíz kö- 
„ nyöknyire körül-vévén a' tengert. Két rendel 
„ valának az öntött virágok metfzéíi. És áll vala 
„ tizen-két ökrön, meliyek közzűl három éfzakra 
„ néz vala, és három nap nyugotra , és három 
,, délre, és három nap keletre, és a’ tenger azo- 
„ kon fellyűl vala : mellyeknek hátullyok mind 
„ bé-fordúlva lévén nem látfzanak vala. „

Fejtsűnk-fel itten,míg továb’ nem érünk, egy 
kérdéft : hogy hogy mondja az írás az emlétett 
könyvnek, és réfznek hufzon hatodik versében.* 
hogy két ezer veder fér vala belé ? holott azt Kró
nika máfodik könyvének negyedik réfze három ezer 
vederre fzámlállya. Tudni-illik Királyok könyve 
két ezer vedret em leget, mert kozönségefen fzo- 
kás lzerént többet belé nem erefztettek : Krónika 
könyve többet mond ; mert többet-is lehetett belé 
erefzteni: ha egéfzlen meg-töltötték volna , há
rom ezer veder el-férhetett volna benne.
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A’ tengerben a’ Papok mosdottak : Krónika 
máfodik könyvének bizonysága fzerént a-* negye
dik réfzben.

Tíinála Salamon Király tíz réz üllőt,az az? 
még más tíz mosdót-is. ,, Negyven veder mégyen 
„ vala egyik ültbe , és négy kónyöknyi vala : és 
„ mindenik ültöt egy egy talpra,az az,tízrehely- 
„ heztette. És a1 tíz talpnak ötét a’ templomnak 
,, job’ réfzére állata, és ötét balra: a1 tengert pe- 
„ dig a1 templom job’ réfzére helyhezteté , napke- 
„ let ellenébe, Dél felé:,, a’ mint Királyok har
madik könyvének hetedik réfze tanítja.

Ezek a’ mosdók az áldozatok mofogatására 
fzolgáltak: mert Krónika máfodik könyvének ne
gyedik réfzében így fzóll az írás: ,, Tíinála tíz réz 
„ üílöket-is. . .  hogy azokba mosnák-meg mind a1 
„ miket az épen égó áldozatra vinnének: a’ ten- 
„ gerben pedig a’ Papok mosdanak vala.,,

Mert minek-utánna az áldozatra vitt marhá
nak vérét vették a1 Papok, ’s borét le vonták, 
elólzer az egéfz teilet a’ Probátika névu tóba meg- 
öblitték , ’s belsó réfzeit ki-tifztiták , azután pe
dig vifzfza vivén a1 templomba, darabokra vág
ták , ottan ismét meg-moiogatták , ’s úgy rakták 
vala az oltárra.
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TIZEN-NY Ó L T Z  ADIK RÉSZ.
A’Papok pitvarában álló oltárról, 

tudni-illik az épen égő áldozatnak 
oltáráról.

RÉz oltárt-is tűnála hufz könyöknyi hofzfzat, 
és hufz könyöknyi fzéleft, és tiz könyöknyi 

magaifat, a’ mint a1 Krónika mondja a máfodik 
könyvnek negyedik réfzében.

Jóllehet fok volt az áldozat többet egy oltár
nál nem építtetett Salamon Király. D e hogy an
nak formáját-is éfzre vehefsük, nézzünk vifzfza 
Mojfes Prófétától építtetett régi oltár minémuségé- 
re. Mojfes máfodik könyvének harmintz nyóltza- 
dik réfzében igy adatik elónkbe annak képe: „Tü- 

nála épen égó áldozatra-való oltárt-is fetim fá
ból... mellynek fzarvai fzármaznak vala a1 fzeg- 

„ letekből, és meg-borítá azt réz pléhekkel. És 
annak fziikségére tíinála rézből külömb külömb 
edényeket, réz fazakakat , fogókat, villákat, 
horgokat, és ízénnek való medentzéket. És 

,, annak roftéllyát háló módjára tfinálá rézből, és 
az alá az oltár közepén tűz-tartót, ötven négy 
karikát a’ roftélynak ugyan annyi fzegletire-j», 
hogy a1 rudakat bé-botsáttanák annak hordozá-

„ sára:
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„ sara: és azokat-is fetim fából tfinálá , és meg- 
„ borítá réz pléhekkel: és által botsátá a’ kariká- 
,, kon, mellyek az oltár oldalain ki állanak vala. 
,, A z oltár pedig nem vala merd, hanem hézag 
,, vala, és belól üres, defzkából. ,,

Az oltár az 6 nevét a' rajta meg - eméfztett 
áldozattól nyerte. Mert ugyan-is azon fzoktak 
bé-mutatni az Úrnak minden féle áldozatot, jólle
het egyikét, vagy máfíkát a’ tűz által meg - nem 
eméfztették is.

A"* Roftéíy a latt, melly az oltárnak egéfz 
felsó réfzét bé-fogta, öt könyöknyi ürefség hagya
to tt, ’s azontúl vala a’ tűz-hely, mellyet kis ol~ 
tárkának-is nevez az írás. Erre rakták a’ tüzet, 
mellynek éilyefztéfe hogy könnyeb’ dologgal me
hetne végbe, és hogy mind az hamvat könnyen ki 
ránthatnák, mind a’ fát helyesebben rakhatnák, 
fzükségesnek vélék vala lenni némellyek az oltár ol
dalán az ajtót; de minek? az írás azt nem emlé- 
t i ,  és a’ roftélyt ki lehet vala rántani, és igy a’ tűz
helyt meg-igazithatták.

Azomban az áldozatok tagjai nem a’ tűz
helyen, hanem a’ roftély felett fzoktak égettetni. 
Végtére az oltárnak fele üres vala,a’ mint már éfzre 
vettük, felét pedig meg-rakták kővel.
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Az oltár azért nem helyheztetett a* tem
plom belső réízébe, hogy a1 fiiítöt, és a’ dohos 
fzagot onnét ki-rekefztenék. D e vallyon mért 
mondgya az írás Mojfes máfodik könyvének hufza- 
dik rélzében: „ Ne meny-fel az én oltáromra 
„ garáditsokon, hogy fel - ne födöztefsék a’ te 
„ fzemérmed,, holott eheza’ nagy oltárhoz garádits 
nélkül talán nem lehetett férni? Erre az Abulai 
Püspök azt feleié: Nem kellett oda garádits, mert 
a’ főidet egéfz addig, meddig a’ garáditsoknak 
kellett volna érni, hárántékoífan ágy rakák, és 
úgy teríték, hogy fellyeb’ felly eb’ Ízép láfsú lépés
iéi az Ur parantsolatja meg-fzegéfe nélktil-is oda 
lehetne járulni, de azomban az fém héjába-valo 
dolog v o lt : az oltárt illy magafra emelni: mert 
annak a’ volt a’ vége, hogy a1 né^az áldozatot 
nem tsak jelenléteiével tiiztelné , hanem ízemlél- 
hetné-is.
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TIZEN-KILENTZEDIK RÉSZ. 

A’ templomnak más egyéb ízer-
fzámiról.

EZekrői így olvafom Királyok harmadik köny
vének hetedik réfzében az Ur igéjét: ,, Meg- 

T t t  . „ tfi-



„ tfínála azért Hirám az ültöket, és a"* tálokat, 
„ és a’ medcntzéket, és el-végezé minden mívet 
„ Salamon Királynak az Úr templomában. És
„  meg-tíináia Salamon minden edényeket------és
„ arany fogókat, és vedreket, és villátskákat, és 
„ poharakat, és mo’zárotskákat, és temjényezóket 
„ finom aranyból: és a" Szcntek-Szenti belső ház 
„ ajtajinak, és a-1 templom háza ajtajinak farkai-is 
„ aranyból valának. És így el-végczódék minden 
„  mív, mellyet Salamon tfínála az Úr házában, 
„ úgymond Krónika máíodik könyvének negyedik 
,, réfze.

Nyóltzad-fél efztendeíg tartott az egéfz épü
letnek , és minden hozzá tartozandó efzkóznek 
munkája.

H U S Z A D I K  R É S Z .
A ’ templomnak máíodik, harmadik,

és végsó építéséről.

JErusálem temploma a’ Káldéufok kezébe került, 
és Petávius Krónikája fzerént világ teremtésé

nek három ezer három fzáz kilentzven ötödik efz- 
tendejében Nabuzárdántól tűz vettetett alája. *

Nem
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Nem kefergem a’ roppant épületnek fzomorű 
pufztulását , eló nem fzámlálom a' meg-romlott 
Orfzágnak fzörnyű kár-vallását, Szedetziásnak ki 
vakitását, és fogságát: kefervelfebben nem írhat
nék Jeremiás Prófétánál: oda igazítom olvasómat. 
Kó annak a’ fzive, a1 ki annak panafzin, és firai- 
min meg-nem keferedik.

Vége fzakadt a1 fogságnak Tzirus Király ke
gyelméből Világ Teremtésének három ezer négy 
í'záz negyven hatodik efztendejében, és fzabadság 
adatott a1 templom fel-épitésére. D e a1 ’Zidók 
ehez 'az építéshez két efztendövel utób1 fogtak. 
Formája hafonló volt az elébbenyihez; de ékefsége 
amannak nyomába fém érhetett. A’ fzegény öreg 
’Zidók, kik amannak látták méltóságát , midőn 
emennek fundamentomát fzemléíték , keferves lí
rásra fakadván kezdék nagy zokogáífal az elébbe- 
ni templomnak ékefségét emlegetni, magafztalni: 
de mi hafzna ? a’ rabságból ki-fzabadúlt árvák hol 
tettek volna fzert arra a’ ki-mondhatatlan gazdag
ságra , és kintsre, melly az első épületre a’ két di- 
tsőségcs Királytól oily bőven kóltetett ?

Heródes, ki Betlehemben az ártatlan kisde
deket fel-kontzoltatta, el-rontotta ezt a’ fzegény 
raboktól építetett templomot , és helyette ujjat,

T t t  2 és
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és fokkal ékeífebbct épített , hogy Mefliás nevét 
nyerné a" ’Zidóktól. * *

Kilentzed-fél efztendeig kéfzult az egéíz épü
let ; de azután fém forditá-el télle gondját egéíz- 
len Heródes; holott külső réfzein még azután ti
zen nyóltz ezer munkás dolgozott fzünetlen egéfz 
Neró Tsáfzár idejéig.

A zt vitattja Kálmet, hogy a1 mit ’Zidó Jó- 
fef a’ Jerusálemi templom magafságáról befzélí, 
azt mind Heródes templomára keli érteni , ’s 
ugyan azért Vilálpandus munkáját egy kévésé héj- 
jányosnak tartja lenni, ki, a’ mint Ribéra Ferentz 
könyvéból-is éfzre vehetni , ’Zidó Jófef írását kö
vetvén emennek méltóságát-is' amarra téritti : ho
lott Ribéra ’Zidó Jófefnek nem egy bizonyságát, 
mellyet Vilálpandus Salamon templomára értett, 
Heródes templomára magyarázza. * *

Egy fzóval a’ mint Kálmet mondja ; Sala
mon temploma fzép volt, méltoságos volt; de He
ródes temploma adnak ékefségét fellyűl haladta; 
jóllehet amannak gazdagságával ez a’ templom fel
nem tehetett. * * *

Heró-
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* Tirimls in Chronico pag. $9.
* * Ribera de Templo pag. 98.

* * * Calmet Differt, de Templis pag. η ΐ ·



Heródes temploma,úgymond ’Zidó Jófef, az 
d hó fzinű fejérsége miatt az utazóknak mefzfziról 
merd havas hegynek látzatott lenni: mert jóllehet 
a’ templomnak külső réfze-is rakva volt a’ nagy 
arany táblákkal , mindazonáltal a’ hová arany 
nem téríttetett, az a1 hónál fejéreb1 volt. Ez az 
a1 templom, mellynek gyönyörűséges fzépségére fze- 
meket vetvén Urunk tanitványi, imigyen fzóllanak 
vala hozzá, Sz. Márk bizonysága fzerént a1 tizen
harmadik réfzben: Nézzed édes Mefterűnk: miné- 
mű kövek, minémd épületek ezek! ’S ugyan-is 
ezekről a1 kövekrdl kell ’Zidó Jófefnek ama’ fzavait 
érteni: hogy némelly köveknek hofzfza negyven 
öt könyöknyi volt, magafsága ö t , fzélefsége pedig 
hat könyöknyi. *

Meg-jövenddlé Kriftus Urunk , hogy ott ma 
holnap a’ kövön kd fém marad : minden ékefsége 
földig fcgrontatni: ’S ugyan azon efett-meg an
nyira a’ tanítványok fzive : holott fzerették édes 
hazájok ékefségét; könyörúletefségre akarván indí
tani kegyes üdvözítőnket , reménkedének előtte 
hogy azt a’ fzép templomot ellenség kezébe foha 
fe kerítené, * *

T t t  3 De * **
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De hafzontalan: Meg-fzáliá T itus, és Urunk 
fzülctésének hetvenedik efztendejében a1 földre te- 
r íté , el-pufztita. *

Titus a’ gyözedelem után fel-menvén a’ Ka* 
pitoliomban a’ Romaiak fzokott ditsösége ízerént* 
maga után fzép hét fzáz ’Zidó legényt hurtzolt , 
láttatott a1 többi között ottan az Úr templomá
ban á.lló nagy arany afztal-is, mellynek nehézsége 
egy egéfz tálentomot ütőt: Romába vitte az arany 
gyertja-tartót-is, mellynek fzokás fzerént hét ága 
vala: azután a1 ’Zidók törvényét hurtzolták a’ 
pompában. Még moft-is meg-látni Romában Pa
latinus hegyén ennek a’ gyózedelemnek jeles bélye
gét : ki-vagyon metfzve ottan a’ ízivárvány-hajlá- 
fon a’ gyertja-tartó a’ győzedelemnek tob"1 e1 féle 
tzimmerivel együtt.

Szépen, és aprónként le-írja Pázmány Péter 
Efztergami Érfek, és Kárdinalis Jerusáíem városá
nak keferves romlását Pünkösd után való kilentze- 
dik vasárnapi Prédikátziójában, könyvének nyóltz 
ízáz negyven harmadik levelén. * *

? i 8

Fei-

* Du-Mesníl L. j. Ad annum ChtiíK 70. ex Jofephode Bell, L. 6 . 
c. 2. & L. 7. Eufeb. hift. L, 3. c. t.

* * Pázmány. Préd. Jerusáiemnek, és a’ ’Zidó nemzetnek utolsó 
romlásáról. pag. $43.



Fel-akará ifmét építeni a1 ’Zidók kedvéért a’ 
Jerusálemi templomot az Anya-(zent-egyházból 
ki-ugrott Julián Tsáfzár: kit ditsérvén Voltér, alat- 
tomban nem tsak az Anya-fzent-egyháznak Taní
tóit betsteleníti, hanem ízem látomáft m agát-is 
gyalázza : mert többet hifz hitében Julián Tsáfzár- 
hoz hafonló Amiánus Mártzellinusnak , mint.* ** 
Theodorétusnak , Eutropiusnak , Gennádiusnak, 
Pálládiusnak, Aleksándriai Sz. Tzirillusnak , és, 
hogy a-* többit eló-ne fzámlállyam,Náziánzomi Sz. 
Gergelynek. *

Tudom Julián Tsáfzárnak ékeden ízóllását, 
ki-is tetfzik nyóltz írott befzédéből, hatvan hat le
veléből , a1 Tsáfzárok felől írt könyvéből; láttam 
a’ fzakálly gyűlöléséről írt kbnyvetskéit, láttam a’ 
kerefztények ellen írt könyvének hulladékit, a1 
mint Aleksándria-béli Sz. Tzirillus könyveiben ta
láltatnak j tudom mennyit nyomjon Julián Tsá- 
ízárnak elméje; de tudom Tsáfzárhoz nem illendő^ 
undok álnokságát, és vakmerőségét - is : tudom 
fzavában, ’s járásában, és tekéntetében illetlen ma
ga viíelését, és kegyetlenségét. * *

Míg
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Míg - Aleksándria - béli Sz. Tzinllusnak , és 
Náziánzomi Szent Gergelynek nyomába nem^ 
lép Voltér, meg-botsáíTon, ha engemel-nem árnit- 
hat-j.

D e hogy moít nagyob1 pörbe ne fzálitsam; 
vifzfza térek oda, a’ mihez kezdettem.

Fel-akará a’ gaz ember építeni a1 ’Zidók tem
plomát, Urunk jövendölését meg-akarván hazút- 
tulni: reá bátorította a1 ’Zidókat Urunk fzületésé- 
nek háromfzáz hatvan harmadik efztendejében_>; 
néki a1 ’Zidóság! hordá már a’ fok kintset, tifz- 
titá a’ romladék helyet, az afzfzonyok , nyakok
nak ékesgetö gyöngyeit-is bé adák az építőknek: 
olly nagy rakás pénz iyű lt öfzve, hogy még a’ ka
pák, kofarak, és a1 gereblyék-is ezüftból volná
nak el-kéízitve: Julián Tsáfzár fegité pénzel maga- 
is a’ nagy munkátr3 de nintsen tanáts az Úr 
ellen!

Véletlenül, a’ fundamentomhoz rakott kö
vek, avagy a* fundamentom ízélei tüzes golyobifo- 
kat kezdének okádni, gyujtogatá» emefzté a' tűz 
mind az épület efzközeit, mind az építőket, és 
az épülethez közel fém erefzté. Bizonyságim eb
ben nem tsak Teodorétus, Rufinus, Sz. Ambrus

Pü-
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Püfpök, hanem a’ kerefztyének ellensége Amiá- 
nus Marcellinus-is. *

Az a"* tűz a’ város utzáit-is meg-járta , és 
mintha tsak a"1’Zidókat kerefíe, és kergette volna, 
fok ’Zidó hátán meg-gyűjtotta a’ köntöft : a ‘ mi 
töbV reá ragafztotta a1 láthatatlan kéz a* Sz. Ke- 
refztnek jelét fókáknak ruhájira, és nem volt az a’ 
fzappan , mellyel azt ki moshatták volna. Sok 
’Zidó lelkére tért akkor, és a’ kit fel-fefzítettek , 
Médiásnak kezdék már ösmérni. Julián Tsáfzár 
pedig még azon efztendóben meg-gebedt , és el
ment oda, a’ hová kéfzűltj. * *
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HUSZON-EGYED1K RÉSZ. 
Tirus városáról.

SÁlamon templomáról kezdvén befzélgetni Tirus 
városát-is emlegettem. Végezzük fzavunkat.

t lu u  A ’

* Amianus M arc.L .a). c. i . citatus a’ D a .  MesniI L. 14, ad ann, 
Chiifti pag. 148, Cum itaque fortiter inflaret Alypius prafofhis 
templo reflituendo ( verba font Marcellini infenfi Chriflianis) jnvaret- 
que Provincise Rcíior , metnendi globi flammarum prope fundamenta 
crebris afliiltibus erumpentes fecere locum exuitis aliquoties operanti
bus inacceifom. Adde

Thcodoret. L. j ,  Rufm.L. 1. c. 38. S. Ambrof. epift. 40.
* * Mundus providentia gubernatur,



A ’ Fenitziai nép régi , ditsőséges , és felette 
kereskedő nép vala. Határos ez a’ birodalom a' 
’Zidók Orfzágával. Fő várofa Tirus. De jólle
het Kadmus, és Feniks Egyiptomból Tébe városá
ból által költözvén , azt a1 helyet, a1 hol azután 
Tirus építtetett, már V. T. két ezer öt fzáz hu- 
fzon hatodik efztendeiben m eg-fzállá , Petávius 
Krónikája fzerént; Tirus mindazonáltal tsak két 
ezer hét fzáz harmintz kettődik efztendőben épít
tetett, midőn a’ ’Zidókat Gedeon vezérlené, ugyan 
azon Petávius tanitáfa ízerént.

Kereskedtek a’ Fenitziufok már az előtt-is,
/

mert a1 mint Herodotus bizonyítja , Inakus idejé
be , ki V. T. két ezer fzáz hetven hetedik efzten- 
dejében állítá-fel az Argivufok Orfzágát, már fok 
Fenitziai hajó fordult-meg Argos városában. ’S 
ugyan-is SidonTirusnál eléb’ építtetett;sót,a’ mint 
Sz. Jeronimus Ifaiás Prófétának hufzon harmadik 
réfzét fejtegetvén Juftinus tizen-nyóltzadik köny
véből bizonyítja, Tirus a’ Sidoniufok munkája, és 
épülete: népe-is onnét került, holott Sidonba a1 
táméntalan Peregnek fzűk volt a1 lakáfa. Sidon 
Libanus hegye alatt feküfzik, és nem mefzfze efik 
onnét a’ mi Tirufunk-is. Meg-maradt mindenkor 
e’ két város között a’ fzeretet, a’ barátság, egyik 
a’ máfíknak oltalma volt.
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- De Tiruft a’ terméfzet-is fcgité , és tsak nem 
gyózhetetiené tette. Szigetben áll vala a1 tenger 
partjától nem meízfze. Sz. Jeronimus,és Plinius a’ 
parties az emlétett fziget között hét fzáz lépéft 
ízámlál. De azzal íem elégedett-meg, a’ ki építet
te; a1 város helyének a’ fzigetben azt a’ kó fzikla 
hegyet válaíztotta, melly vár nélkűl-is el-rettent
hette volna az ellenséget. Annak kerék ded térségén 
mutogatá magát a nagy tornyok, és erós báftják 
közt Tims várofa, és a’ körűi habzó tengeren ma
gánál egyéb Urat nem ösmért. ’S ugyan azért Ti- 
rusnak ’Zidóúl Tsor a’ neve, az az,kófzikía hegy. 
Ifaiás Próféta Tirus városát koronás városnak ne
vezi vala, minthogy alól a’ tenger keritté-bé , 
feiyúl a’ tornyos báftják koronázták. Olly bátor 
tekéntettel, olly vidám méltósággal ált az a’ rop
pant város a’ tenger közepén, a’ magas hegy felett» 
mint a’ világ bíró hatalmas Királynék a’ korona 
alatt a1 Királyi fzéken, m ozog, ragyog a’ gyöngy 
füleken, fejeken; a’ nagy Urak nyallyák a’ földet 
elóttek azomban.

Tirus Királyi felól kévéiét tudunk: az igaz; 
hogy a1 ki Abibái után uralkodott Tirus városá
ban , írom , avagy Hirám , Dávid Királynak jó 
baráttja vala. Salamon Királynak-is a’ templom 
építésére válogatott múnkáfokat küldött,  a’ mint

U uu z  ott
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ott mcg-mondám. ’Zidó Jófef bizonysága fzerént 
maga városát-is fzépen fel-tzifrázta Hirám, és jeles 
épületekkel fzüntelen ékesgette. Salamon Királyai 
fzeretett vetekedni: küldtön küidé egyik a’ maiik
nak a’ fok apró mesét: Hirám Salamon kérdéfeit 
magyarázd ; Salamon pedig Hirám Királyét fejte- 
geté , ’Zidó Jófefnek íráfaként, erről Sz. Jeroni- 
mus-is emlékezik. *

Kár hogy mind ezek , mind a1 téliek fza- 
ltadt Kártágó-béliek olíy iftentelen áldozatokkal, 
tudni-illik meg-ölt fiók vérével tifzteltékbálványokat.

Hirám Király után Pigmálionig, Didó Afz- 
fzony báttjáig ezek uralkodtak Tirusban Petávius 
Krónikája fzerént: Baleazar Hirám fia, Adraftus, 
Abdaftarus, Aftartus, Aferimus, Feles, Itobal, 
Badezor, Matgen , Pigmalion , ki , a1 mint ’Zidó 
Jófef írja, Elizeus Prófétának ’s-Jorám Királynak 
idejében vifelte a1 koronát, V. T. három ezer ki- 
lentzven egyedik efztendejekor. * *

Soha ki nem fogyott Tirus rév-partjáról az 
idegen, és othon való kereskedők fzámtaían hajója.

Néz-
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Quis enim nefciat & in M oyfe, & in Prophetarum voluminibus quae
dam aflumpta de gentilium libris , & Salomonem Philofophis Tyri & 
nonnulla propofuifle , & aliqua reipondiiTe ?
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Nézhetfze mit ír Fenelonius Telemakus történe
teinek harmadik könyvében : ott Tirus rév-partja 
ékeden "s valóságoflan le-írattatik. * *

Valóságosan, mondok; mert ott a’ mi azt 
illeti , nem mefe , hanem valóságos fzent igaz : 
sót minden jófzága, ditsóségc, hire, neve merd ke
reskedésből állott. * *

Tudtak az íráshoz , az ég visgáláshoz , a’ 
fzám vetéshez; de a1 mint a’ tudományoknak nc- 
vekból-is ki-tetízik, a’ mit tudtak, azt mind a1 
kereskedés hafznáért tanulták jobbára. Ezekiel 
Próféta ollyanokat beízéll Tirus bóltseségéről, ke
reskedő hajójiról , tanáts-béli fzeméllyeiról, kato- 
nájiról, hajós népéről, a1 tengereken való tekergé- 
séról, vásárláíiról, el-adandó jófzágiról, külömb 
külömb féle meíterségiról; hogy ha azokat az írás 
aprónként elő nem Számlálná, azok , kik a1 régi 
tudományt, és azt ,a ’ mihez nem tudnak , betste- 
lcnítik, foha magokkal el-nem hitethetnék. Ké
rem, tekéntsen, a1 ki erről bővebben kíván érte
kezni, Ezekiel Prófétának hufzon-hetedik, és hu- 
fison-nyóltzadik réfzében. Szépen fejtegeti annak

llu u  3 fzent
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* Lásd G. Haller fordításának Kaflai máfodik nyomtatáfa fzerént j j . 
levelét.

* * Villalpandus, & Pradus Tom. 2. pag. 326. & c . & pag. 4.
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íz ént fzavait Prádus a1 hufzon hatodik réfzig ; Vi- 
iálpandus pedig, minthogy Prádus azután ki-múlt 
a1 világból, a’ hufzon-hetedik rélztól fogva egéfz 
végig. Nékem fokát hafznált mind a1 kettő.

D e a’ mint Ilaiás mondja: ki vélte volna ,azt 
a ditsóséges koronás váróit valamikor az ellenség 
fdldig rontja l * **

Meg-fzállá Nábukodonoíbr, ki Szedetziáft ki- 
vakitá , a’ tengert, melly a1 part, és aT tenger kö
zött folydogált , kövekkel , tóltéfekkel, ifzonyű 
munkával bé-raká, és fzáraz utat kéfzitvén kato
náinak egéfz a1 báftyákig, az hatalmas váróit meg
vette, maga uralkodásának tizen-kiientzedik efz.- 
tendejében. A’ város viváfa három efztendeig, és 
hét, vagy tíz hold napig tartott,a" mint ’Zidó Jó
ié i mondja Rufinusnak igaz forditáfa fzerén tig a 
zán ’s valóságoífan tizen-három efztendeig dolgo
zott annak meg-vevésén Nábukodonofor. * *

Fel-

* Ifaiae a j. v. 8. Quis cogitavit hoc fuper Tyrum quondam coro
natam :

** Pctav. (i* Doih·. Temp. L. 9, peg. 82. Jofcphns Libro r. contra 
Apionem... tempus obfidionis Tyriae ex Pbiloftrato retulit L. 10. c. 12. 
c  r /  y r o i  c ί 'χ σ ι} ιν  i (  N cc/3 k^ o5 o io ío ^  )  e;roA íopJrí]<se Tjpov ίΤ ί)  ty ‘. Βχσιλίυσ&ν7οί x «7 ’ 
ίχανον 7év *«ιρόν ίβαβίλν τψ  Ιύρ*. Hunc Regem, Tyrum annis tredecim 
obfedifle, regnante per id tempus Ithobalo. Rnfinus Jofephi deprava
tor pro tredecim annos tres, <3c menfes Leptem reddidit.
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Fel-épült Tzirus Király ideje után ismét Ti- 
rus, és ismét sC tenger közé vette magát; de nagy 
Sándor ismét meg-t'óltötte tengerét, Tirus városát 
ismét meg-vette, meg-rabolta. Azulta Tirus vá
rosába fzarazon lehet bé-járkálni.

Már minthogy Kártágo a’ Tiruílaktól építte
tett 5 tekéntsiink abba-is egy kévésé.

Ártágo városát Afrikában Elífa ,más nevén Di
do, Pigmalionnak Tiruíiak Királlyának nén- 

nye építette : Petávius építésének elsó efztendeit 
V. T. három ezer kiíentzven nyöitzadik efztende- 
jére helyhezteti: de minthogy fok féle itt a’ véle
kedés , fzinte magának fém téfzen eleget Petá
vius. *

* Carthago condita A. M. jogg. Pigmalionis 7. ante Romam 
Cond. 14J. Port excidium Trojanum 398·

Petav. L. 9. c. áp. Pag. 81· Veri fi mi 1« cft , quod & aliis venit 
in mentem, cum cx multis oppidis urbs illa coaluerit, paulatim, ac per 
partes excitatam fuiile ; qui lingulas exftruxerint, . .  , eos conditores 
identidem habitos.

HUSZON-KETTÓDIK RÉSZ. 

Kártágo városáról.

Jufti-
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Jiiílinus az ó tizen-nyóltzadik könyvében el- 
befzélli: hogyan történt Didónak Afrikába-való 
kóltözéfe, hogy tsalta-még bátját , hogy építette 
Kártágo városát. Elég a z , hogy ennek a1 város
nak vitézsége fokáig nagy zabolában tartotta a 
máfok romlására fzületett Romaiakat, míg végtére 
azoktól meg-nem eméfztetett : holott még utolsó 
pihenéfekor - is három fzáz váróit bírt Afriká
ba , Strábó harmintzadik könyvének bizonysága^ 
fzerént.

Ifzonytí falainak kerületében három fzáz 
hatvan pállya, az az, tízen-egy német mért-j 
fóld , és ezer lépés foglaltatott. Várát Búsának 
híták , és a’ város közepére , három roppant 
bálija közé állították. Ezeknek a’ báítjáknak ma- 
gafságát harmintz könyöknyire méri Apiánus. 
Még - illyes bálijáról fém volt befzédűnk ho
lott felyűl sűrű magas, négy fzegésű tornyok 
eröfitték ; belől fzámtalan bólthajtáfít, iftállóit, 
fzobáit marhák , és katonák lakták. A z egyik 
bálijának alsó fzegésében három fzáz Elefánt-* 
tartatott , mindennapi eleségével együtt: a’ kö
zépső fzegésben a1 lovak iílállója vala : ott négy 
ezer ló elegendő abrakkal együtt fziintelen ké- 
fzen vólt : a’ felsó réfz a’ katonáknak fzáltáli- 
ból á llo tt, hufz ezer gyalog , és négy ezer lo

vas



vas katona fzokott ottan mulatni vagy ört-ál- 
lani. *

Magas hat fzegésű fel-házak közt három fzé* 
les út fzolgált fel Birfa várba , midőn Stzipio meg- 
vévén a1 vára ft , már a1 várat víná , az emlétett fel 
házak miatt fokáig vefzódöct a"1 báftjákkal : mert 
mind ά várból, mind a' magas házak ablakiról re
pült a1 katonájira a1 fok nyíl, és kó-fzikla.

Kártágo, kintsel, fegyverrel, templomokkal, 
palotákkal , erős legényekkel fzép tzifra néppel 
tellyen teli vala: ufztak minden felé a’ tengeren a’ 
gíllyái , és a’ vároft fzüntelen gazdagitták : mert 
minthogy a tenger izéién egy nagy fél fzigeten ál
lott a1 város, fzép két alkalmatos rév-partja vala „ 
és talán néha napján fzeb’ azoknál nem volt körűi 
belöl, mind a1 két rév együtt állott, és egyikból a' 
máftkba lehet vala járdogálni. El-férhetett ottan 
két fzáz húfz tengeri hajó , a’ mint Polibius írja. 
Minden hajónak állásán a1 hajlásnak kettős végét 
egy egy Ioniai formára kéízített ofzlop ékesíté j az 
ofzlopok fzáma leg aláb1 négy fzáz negyvenre ment, 
és a1 partot fzép ékes pitvar módra koronázd. A’ rév

X x x  part-
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* Appianus Alexandr. I ib. de Bellis Punicis.
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partnak elején egy kis fziget állott rakva körös kö
rűi amazokhoz haíönló ofzlopokkal. Ott áll vala 
a1 part-Birájának fel-háza-is az ör-álló katonáknak 
fzáilásával együtt. Ha valami zendülés efett a1 par
to n , vagy a1 tengeren, abban a1 fzigetben trombita 
harfogáííal jel-adatott a’ Bírónak, hogy minden ké- 
fzen legyen.

Meg-valtom, meg-keferedtem, midőn ennek a1 
városnak fzomorá romlását olvaítam az íróknál. 
Hét fzáz negyven efztendeig mind a1 tengernek, 
mind ά földnek líra volt ez a1 yáros, remegett at
tól Roma hatalma-is ; sót tsak addig valának jó 
emberek, míg azoktól féltek. *

De a1 fok félelem bofzúságra fordult. Világ 
teremtésének három ezer nyóltz fzáz harmintz 
nyóltzadik efztendejében , Kriftus Urunk fzületéfe 
előtt fzáz negyven hat efztendóvel meg - fzállá 
Stzipio , és a’ földre teríté minden erejét , ékefsé- 
g é t , városát, várát , pompáját, hatalmát. Ti

zen
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* Sallnft. de bello Jugurth. Ante Carthaginem deletam populus 
& Senatus Rom. placide, modefteque inter fe Rempl. trailabanr. .. me
tus hoftilis in bonis artibus civitatem retinebat. Sed ubi formido illa 
mentibus recedit, illiciet ea, quae fecunda: res am ant, lafeivia atque 
fuperbia incedere.

Vellei. Pat. L. 2. c. i . Remoto Carthaginis m era, fublataque 
Imperii aemula, non gradu . fed praecipiti curfu a virtute defeitum , ad 
vitia tranicurfum.



zen hét napig tartott Kártágo égéfe, ’s akkor alig 
lehetett a1 tüzet ei-óltani, a1 mint Florus írja a’ 
máfodik könyvben. A ’ város kintseire a’ Romai 
katonák fel-fzabadittattak.

De végtére fel - emelvén fzemeit Stzipio a’ 
város nagy tüzére, ’s halván a’ fzép népnek kefer- 
ves kiáltását, a1 nagy palotáknak, templomok
nak, báftjáknak hullását, a1 le-dűld épületeknek 
ropogását, maga-is meg-döbbent, és könyvezni 
kezdett, úgymond Polibius, ki ezeket írja , ’s 
akkor Stzipio mellett áll vala. Efzébe ju to tta , 
hogy hazájának-is illyen vége lehet még idővel. 
Lett-is: m erta’ mint az írás mondja: Jaj a’ ron- 
tónak , a’ pufztitónak > még Ő-is meg-romlik, ki 
pufztítatik. *

Kártágo felől fokát írt Diodőrus Sikulus, Ju~ 
ftinus, Apiánus, Polibius, Livius; azok könyvei- 

bői többet tanólhat, a' ki többet kíván.

VÉGE A’ SALAMON TEMPLOMIRÓL
ÍRT KÖNYVNEK.
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53?

Aga tulajdon hazáját ditsérte Isó- 
krates, midőn a’Görög Oifzágot 
az emberi nemzet Mederének 
mondá lenni. *

De igazat mondott: ott tanultak, a' kik 
minket tanítottak. Voltak ugyan mindenkor 
Romának vitézei; de tanúit emberi, míg Gö
rög Orfzágba nem termettek, nem valának.

Nagy fzerentsémnek tartanám , ha én 
ennek a1 ditsöfséges Orfzágnak annyi betsú- 
letet tehetnék íráfommal, a1 mennyit érdeme, 
és jó téteménye tollem méltán kéván: tifz- 
teletére örömei!; bé- mutatnám , a’ mit tólle 
vettem, tsekély értékemet, elmémet, tudo-

má-

* liberates in Panegyrico pag. jo. 'ioeärov α . τ ή  π ό λ α  ^μ ω ν  &c. 
Noftra urbs certeris hominibus rum fapicutia , tum eloquentia tantum 
antecelluit, ut eius difeipuii (int aliorum Praeceptores : ici confecuta, ut 
nomen Grarcorttm non jam nationis & gentis , fed rationis &  mentis 
argumentum eile videatur, Grxcique hi potius vocentur, qui erudi
tionem neitram perceperunt, qiiam qui in eadem Graecia nati lunt &c.
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Hiányomat Tanítóm lábai alá jó fziveí le-terí- 
teném ·, de minthogy ki-tett tárgyom engem 
moft másra vár, ’s azt-is tőlle tanultam: hogy 
a’ ki mihez fogott, egyedül ahoz láífon-5·, 
jeles épületeihez fiettetvén befzédemet, egyéb 
ditsdségének magafztalását máfoknak enge
dem , arra légyen egyedül fzabadságom_>s 
hogy fzokáfom fzerént kéfzület fejében biro
dalmának , tudományának, és fok féle me· 
(térségének kezdetéről valami keve/et mennél 
rövidebben lehet, befzélheífek,

ELSŐ



5 3 7

E L S Ő  R É S Z .

A’ régi Görög határnak ösmé-
retéről.

Égentcn a1 Görög Orfzágnak nap-keleti 
réfze az Egéai tengerig terjedett, dél- 
felól Kréta ízigetét tekingeté, nap-nyu- 
gotti réfzét az Joniai tenger végezé, 

éjfzaki határa Ilíirikum vala.

Öt tartomány vífele Görög nevet, úgymint: 
Epirus* Peloponéfus, Tefsália, Matzedónia, Hel
las: jóllehet Olafz Orfzágban, Szitziliában, Alid
ban, és más helyeken-is elég Görög lakott.

Epiruft a többi között a’ Molofzfzufok lak
ták : ezeknél állott a' Dodóniai Jupiter jövendöld 
bálvánnyá. Ott laktak a1 Tefportziánufok-is, kik
nek leg - hirefleb1 vároí'ok Butrintum vala , mint
hogy ott volt Pirhus királyi udvara.

Peloponéfus, moftanában Moréa, hat féle Gö
rög vármegyét foglala magában: Itt állott a’ ket
tős tenger mellett Akháia az é két nevezetes várofi- 
val Szitzionnal, és Korinthuífal együtt. Itt állott 
Elis vármegye-is, és abban Olimpia várofa, mely
nek nevét nem tsak Jupiter temploma , hanem a?

Y y y  Görög



Görög Orfzágjátéka-is nagygyá tette. Harmadik 
vármegyéje Mefzfzeniának hivattatott , meilynek 
egyik várofa Pilos vala, Nefztor Király udvar
helye. Peloponéfusban laktak az Árkadefek-is , 
az Argívuíbk, és az erős Latzedemóniai, avagy 
Spárta-béli népek , kiknek Likurgus törvényt fza- 
bott-j.

Teízfzáliában Fársália, Termópile ,  T ebe, 
és Lárifzfza fekiitt. Péneus vize itt folydogál va
la , Olimpus, Pelion, Oíla a’ Musák gyönyörűsé
ges hármas hegye itt mulatta a1 Poétákat.

Matzedóniának fó várofa Pella, Fülöp Ki
rálynak, és fiának nagy Sándornak hazája, ’s ud
vara. Itt kercfsük Dirrákiomot , és Olintus váro- 
sát-is, mellyröl Demófztenes annyit befzéll. Itt 
álla Teízfzálónika , Edefzfza , és Ariíztóteles ha
zája , Stágíra.

Hellásban eldfzer fzeműnk elejbe kerül Atti
ka vármegye, és annak fo várofa Aténa. Egyéb 
réfzeit a’ Doriufok ,  Lokrefek, Fotziufok , Beo- 
tziuíbk, és a’ Tebeufok bírták. A’ Fotziufoknál 
állott Delfi várofa, meltyben Apolló templomát 
Kréfus annyira meg-gazdagítá.

Voltak a1 Görög birodalom alatt fzigetek-is, 
és a' többi között emezek nevezeteífebbek: Kor-
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tzira , avagy Korfu: ítaka , lllifzfzes Orfzága : 
Szalamína , D eíus, Párus, Eubéa, avagy Negre- 
ponte , Lemnos, Lesbus, K ius, Sam os, Kréta, 
moítanában Kándia , a1 hol Dédalus tömkelegé 
állott»

Bé-Iepték a' kiííebbik Afiát-is. Itt laktak az 
Eoliai Görögök ,  itt laktak az Joniufok, és ezek 
bírták Smirnát ,Klazomenét, Kolofont, EfefuíK* *. 
Laktak benne Doriufok-is, és azoké volt mind 
Knidus, mind Halikárnáfzfzus. Végtére nagy Sán
dor gyózedelmei után a1 világnak más egyéb ré- 
fzeire kezdének terjedni; Egyiptomban pedig fe
lette hatalmaífak valának.

Minthogy a1 ’Zidók, a* Káldéufok , és az 
Árábia-béliek a> Görögöket Joniufoknak , avagy 
Jávánufoknak nevezik -3 jól mondja Rolínus, hogy 
Jávántól, Jáfet fiától, eredtek. *

’S Ugyan-is Dániel Próféta a1 jövendő Ki
rályokra mutatván könyvének nyóltzadik réfzében 
nagy Sándort Jávánufok Királlyának mondja. * *

Y y y  2 MÁ-

N y ó l  t z a d i k  K ö n y v . 559

* Rolin. Tom. z. pag. 463.

* * Daniel, g. v. 2T. Hircus caprarum Rex Graecorum eft. 
Zidóúl: A’ ketske bak a’ Jáván Királlyá, p» vei .p>



M Á S O D I K  R É S Z .

A’ Görög Örízágnak elsó Királyiról.

GÖrög Orfzág Királyi között lcg-elsó Egíalus , 
ki Belus idejekor Világ Teremtésének ezer 

nyóltz fzáz hufzadik efztendejében Szitzion váro
sát építette Peloponéfusban , és egy kis határának 
Királlyává tette magát; de ez a’ birodalom tsak 
a"* kert allyáíg ért. Kevefet tudtak felőle egyebek 
Görög Orfkágban-is.

Az Argivufok birodalmának elejét V. T. két 
ezer fzáz hufzon hetedik efztendejére helyhezteti 
Petávius, kinek Krónikáját követni fzoktam. Az 
Argivufok első Királlyá ínakusnak neveztetett. *

De ez-is cl-fért a1 máfík mellett; mind a’ két 
Király tsak egy kis fzigetnek, tudni-illik Peloponé- 
fusnak darabját bírta vala.

Elő állott azután-is abban a' vadony Or- 
fzágban hol egy,hol más Király; de míg Tzekrops 
Egyiptomból Attika főidére nem került, kevés em
berséget tudott a7 Görög Orfzág. Igaz , hogy a7 
Görög könyvek más egy régi Királyra-is mutatnak,
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* Petavins de Doctrina Temp. L. í j .  pag. agj.



és azt Ogigesnek híják, ki Beotziában , és együtt 
Attika földén uralkodván, amott Tebe városát, 
cmitt pedig Eleufinát építette , a’ mint Meuríi Já
nos fok Görög íróknak fzavaival bizonyítja. * * ***

De annak cgéfz orfzágláfa merő mefe. Az 
Ogígius név 2L régieknél jobbára tsak az avit jó- 
fzágnak , és történetnek neve vala, a1 mint éfzre 
vette az emlétett Meurfius. * *

Nikánder a1 régi mesét Ogigiai mesének mon
da, Náziánzomi Sz. Gergely-is a’ régi hirt Ogigiai 
hírnek nevezé vala: az Ogigiai vélekedéft régi véle
kedésre kell értenünk Filó fzólláía ízerént, végtére 
Suidás ezt a1 ízózatot fejtegetvén tsak régire , és 
nagyra magyarázza. * * *

Jobbára a1 tanúit emberek Tzekrops Király
tól kezdik ízámba venni az Aténa-béliFejedelmeket. 
Tzekrops V. T. két ezer négy fzáz hufzon hato
dik efztendejében,midón Mojfes Próféta már ötven

Y y y 3 há-
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* Cl. Joannes Me«ifin* Regni Attici L. i. apud Jacobum Grouu- 
vinm Antiqu. Grtrcar. Volunt. 4. pag. loaa.

* * Mein ibid. pag. io2j.
*** Nicander in Xheriacis.

•iyúylos X  <*[χχ μύθο! i\  áifyoiai φ ο ρ ϋ Ίχ ι,
Vetus autem fabula inter Juvenes fertur.
S. Gregor. Na?., φ -ín s üyvyli) .

Philo Judaei« L. de Sacrif. Abel & Caini, *«?.«<«*, j  ά - ,ν γ ικ ι τ  
iv r /ltys t* i Si£xif.



három efztendós volna , Görög Orfzágnak abba aT 
réfzébe érkezvén , a1 hol azután Aténa várofa épít
tetett , fel-ofztá tizen-két vármegyére a’ körül lévő- 
határt , és az ott bolyongó népen uralkodni kez
dett. *

Tzekrops Király nevéről Attika tartománya* 
népe, és várofa Tzekropiának neveztetik. Azt * 
hogy ez az llri Ember Egyiptomból, és ugyan Sár 
városából fzakadt Görög Orfzágba , fok féle régi 
íráfok bizonyítják. A zt tartja Suidás , Tzetzes * 
és Tzedrénus-is.

Tzekrops Király után Kranaus vezérletté az 
Attja Orfzágát ,  azután Amfiktzion , Erekteus ,  
Tefeus ,  Menefzteus, ki a1 többi Görögökkel Tró
ja meg-ízállásán jelen volt : sót a1 mint Hornéra s 
Trója romlásáról írt máfodik könyvének öt fzáz. 
ötven kettódik versében írja , Neíztort ki-vévén, 
nem volt abban a’ táborban a1 Görögök között, ki 
a 1 hartzra jobban tudta volna Meneízteusnál állí
tani, és rendelni a’ katonákat.

Az Aténa-béliek utolsó Királlyá Kodras volt, 
ki magát hazája fzeretetéért fei-áldozá V. T. há

rom
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D . Petavius L. 13. de Daéh. Temp. pag. 287.



rom ezer kiientz fzáz tizen harmadik efztendejé- 
ben, Saul Király idejekor.

Homályos ezeknek a’ Királyoknak a’ Kró
nikája , mert a1 mit végbe vittek , vagy vélek tör
tént , mind mesébe keverték a1 Görögök : fejtyük 
ugyan fejtyük azokat fzüntelen , de fok marad 
hátra. Tzekrops Királyt fele-sárkánynak, és fele
embernek mondák, és írák a1 régiek ; de Plutár- 
kus, Juftinus, és Tzetzes János jóra magyarázza: 
nem jelent egyebet a’ mefe, úgymond, hanem hogy 
uralkodásának felét kegyetlenül, felét pedig em
berül tö ltö tte-b é: vagy azt jelenti, hogy két nyel
vet tudván, mind sárkányul, az az, Egyiptomi 
nyelven, mind emberül , az az Görögül tudott 
befzélgetni. Végtére: mert 6 tanította a’ betsűle- 
tes liázafságra a1 Görögöket.

Kodrus halála után meg-változott az Aténai 
vezérlésnek módja : Királyok helyett Arkontefek , 
az az,Fejedelmck láttak az Orfzághoz;de a’ Taná- 
tsofok nélkül femmit fém végezhettek. A ’ tizen- 
kettódik Fejedelmet Eskilusnak híták: ennek tizen- 
kettódik efztendejében kezdődött az Olimpiai já
ték j ’s azúlta bizonyoílab’ a’ Görög Krónika.

A ’ Fejedelmek között felette nevezetes Mil- 
tziades, Drákó, ki kemény törvényre fogta Até-

na-
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na-városát. Solont-is a1 Fejedelmek közé fzámlálya 
Plutárkus;az meg-könyebbítette Drákó törvényét, 
és bölts rendeléfekkel nagy hafznot tett hazájának. 
Mikor Solon az ő törvényét ki hirdette, V. T. há
rom ezer három fzáz kilentzvenedik efztendeje 
folyt vala, öt efztendó múlva Jerusálemet meg
vette Nabukodonofor, és Szedeíziáít meg-vakitot- 
ta. Ennek az időnek táján éltek más Görög böi- 
tsek-is, úgymint Táles Mileíius, Periánder, Biás, 
Feretzides Pitágorás Tanítója, Pitágorás: a’ Poé
ták közziil pedig SzaíFó , A ltzéus, Stesíkorus , 
íbikus, és a Mesézó Esópus. Akkor a’ Lídiái ko
ronát Kréíus vifelte,jóllehet mígSolon élt, az Attjá- 
val együtt uralkodott Kréfus, és Orfzágának ma
gányos Urává Solon halála után le t t , a1 mint 
bóltsen fajditja Petávius. Az Egyiptomiakon-» 
Apries,avagy Váfres uralkodott, Romában Tarqui
nius Priskus.

Élt még Solon , midón Piíiílratus Királlyá 
tette magát a1 törvény ellen Aténa városában ; de 
nem fok idó múlva helyre állott mind a, törvény, 
mind a’ város.

A’ Latzedemóniufok, és Korintiufok Orfzág- 
láfa más egyéb Görög tartományoknak sérelmek 
nélkül V.T két ezer nyóltz fzáz nyóltzvan kettódik 
efztendqében kezdődött : tizen három efzten-

dóvei
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dóvei utób1, hogy fém az erős Sámfon halála 
történt.

A1 Görög Orfzágnak leg-filányob'* tartoniányá 
eleinten Matzedónia volt; de Fülöp Király, és fő· 
képen fia nagy Sándor meg-mutatta, kik légye
nek Görög Orfzágba, sőt a1 világnak nap-keleti 
réízeiben erőflebbek. Fűlöp Király V. T. három 
ezer hat fzáz hulzon hatodik efztendejében kez
dette Matzedóniának hatarát mefzfzéb1 vinni. 
Nagy Sándor idejéről fzóllottam már a' Babilóniai 
Krónikában.
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A’ Görög tudománynak, és
mefterségnek kezdetéről.

KI hinné, hogy az a’ tanúit Orfzág, melly idő
vel az egéfz Európának Meftere lö n , néha 

napján merő parafztságból, és a’ vadakhoz hafon- 
ló népekből állott, ha azok, a’ kik máskép felette 
fzokták magokat hánni,és vetni, (tudni-illik magok 
a’ Görögök} azt magok felől nem beízéllenék ?

Teli torokkal kiáltják a' Poéták, hogy elein
ten a1 Görög nép, sót az egéfz emberi nemzet

Z zz  (mert



C mert minthogy ez egy kis gyalázat, máfokat-is 
magokhoz hafonlítanak)  hogy, mondok, eieinten 
az egéfz Görög nép,mint a’ sörtés,merő makkal, és 
bükkeltengődött, 's hogy akkor a1 Görögnek min
den várofa a-* sűrű erdő, minden palotája a’ kőfzik- 
la vala. Erre bizonyságot nem kérek a1 Poétáktól, 
lie talántán költeménynek láttafsék lenni mind 
mondáfom, mind bizonyságom ;tekéntsűnk a-* Gö
rög Pausánias nyóltzadik könyvébe, nézzűnk-j 
vifzfza arra, a’ mit elébeni könyveimben befzéllet- 
tem , és ha ez mind nem elég, hallyuk , mit mond 
Isókrates abban a’ fzép befzédben , mellybeno 
Görög Orízágot, és kivált Aténa városát annyira 
magafztalja. Tzeres , úgymond , Tzeres kezdé 
Aténa körűi a"1 vad, és tudatlan Görögöt a’ fzán- 
tásra , vetésre tanitgatni, ’s meg-vallya , hogy az 
előtt ott-is, máfutt-is úgy laktak, mint a’ vadak, 
úgy éltek, mint a1 barmok, fe házok,fekenyerek, 
fe törvények nem lévén. *

LaíTan-laíTan emelkedtek-fel a1 jámborok, mi- 
nek-utánna Vezérek,és Oktatók alá kezdettek fze- 
gódni, minek-utánna magokhoz erefztették a1 vi
dékieket, minek-utánna kitfinyenként többen többen 
öfzve barátkoztak, és a" várofi,vagy leg-aláb" faluit

élet-
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élethez hozzá fzoktak. Mikor a’ kereskedők ki
mertek már ütni a’ Görög partokon , álmélkodva 
hallak tőllek az Egyiptomi mefterségeknek, épüle
teknek, és tudományoknak hírét, hafznát, ditső- 
ségét; a1 Babilóniai birodalomnak rend-tartását, a-* 
várofok fzépségét , erófségét. A’ Fenitziufok, a’ 
Sidoniai kereskedők nyargaltak már akkor fel - ’s 
alá a’ tengereken, és el-adandó fzép válogatott jó- 
fzágokat hordák a’ nagy gállyákon minden felől,és 
mindenfelé: meg-fzállottak a1 Görög partokon-is, 
sőt,a ’ mint Herodotus írja,Inakus Király idejekor, 
k i,a1 mint már meg-mondám, azÁrgívufoknak első 
Királlyá volt, Árgos városából fokízor üres hajó
val fordultak haza felé, el-adván mindeneket a’ vá
rosban. *

Ez volt az első fzerentséje a1 Görögnek, hogy 
idegen embereket, és fzokáfokat kezdett lá tn i: a’ 
partokon vették eízre elófzer mi fzép maga vifelő 
nép lakna más világon, mi tzifra ruhák, mi fzép 
újságok , mi rendes mefterségek , mi hafznos tu
dományok találtatnának más helyeken. Meg-fze-

Z z z 2 rették
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rették a’ Görög leányok a’ Fenitziai, és Egyipto
mi tzifraságot : az öregek mozgatván fejeket tsu- 
clálkoztak máfoknak elméjén: a1 legények-is mohon 
kaptak a1 féle újságokon, és bőven vettek, ha volt 
miből, pénz még Trója meg-fzálláfakor fc volt az 
Orfzágban , tserélve vásáriottak. Meg-fzerették 
a' mi jó , a’ mi fzép. Szabad volt a1 mefíer embe
reknek meg-állapodni az Orfzágban: Iaífan - Iaífan 
ά mit máfoktól láttak, othon-is kezdek már ké- 
fzitgetni, illetlen dolognak tartván tsak máfok-j 
fzájába nézni, mindent mállói várni, minden héj- 
jába-valóságért a’ fzomfzéd Orfzágba rándúlni; a’ 
gazdák nem tsak az ekéhez, hanem a’ tzifra me* 
fterséghez-is hozzá állíták már fiokat, és az Urak
nak épen nem tetfzet, hogy az Orfzágba mindent 
más árullyon. Annyit vefzűnk,úgymond, a1 Feni- 
tziufoktól, annyira tartjuk elméjeket ! vegyenek 
ők-is már egyfzer mi tolunk, láfsák ók-is, mit tud 
a-* Görög elme : fzégyen Uraimék, hogy mi tolunk 
még feuki fém tanúi. Neki fogtak , gondjok lévén 
arra a’ Fejedelmeknek, és rövid nap alatt más fzin- 
be öltözött az egéfz Orfzág.

Már Homerus idejekor, ki Dávid ’Zidók Ki
rállyá öregségében, az az, V.T. két ezer kilentz fzáz 
ötven nyóltzadik efztendejében fzületett a’ világ
ra, minden meg-volt Görög Orfzágban, a1 mint

köny-
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könyveiből ki-tetfzik : azoknál a’ könyveknél pe
dig régiét)’ iráft nem talál az ember a’ Görögöknél.

A ’ Muíika, az Ének a’ világgal termett; va
gyon mind a1 kettőnek kelete a1 ligetegben , és a’ 
pufztákban-is: arra a1 vidám Görög terméízetnek 
mindenkor kedve volt, efze volt, és fok féle fzer- 
fzáma: jóllehet az Aííiria-béliektől az Egyiptomiak
tól arra való efzközöket-is válogatva vehetett: ho
lott azoknál eleinten minden fzebben kéfzítetett. 
Igaz, gyarló a1 muíika-is, ha bizonyos tudomány 
nem vezérli, de hogy abban hamar eiéb’ kaphat
na a1 G örög, volt még a’ rév-partokon-is elég 
Meítere. Az Ének a’ verfeket vezette-bé. Ezek 
eleinten gyarlók valának, a1 mint ama felibe-? 
parafztos emberektől kerekedtek , borzaífak , 
fzennyeflek; mert, a’ mint Atenéus mondja: a’ régi 
Komédia, és Tragédia nem egyeb , hanem a1 fzü- 
ret után iddogáló, és lejtőzó munkálok vigafsága: 
kik mikor végzettek, a1 moítani fzokás fzerént jól 
fel-öntvén , énekre ’s dévajságra fel-ugrának , mu
latták magokat, a’ mint tudták. *

Z z z  3 Idő-

N y ó l t z a d i k  K ö n y v . 549

* Athentrus Dipnofoph. L. 2. pag. 40. Comcedi* prima quidem ori
go & Tragítdüt fiiit ex compotatione in Icario Attica: pago. 7tjt 7 /joyrjr 
ideft vindemia: tempore, unde & Trygodiam principio őt Comodiam 
(addo: hoc eft: vindemialem cantum , Őt pagenfem) appellarunt : χ φ "  

í  S í  ^  T p o y e i S i x  To T tfM Tov  , θ η  κ ν μ η ΐ ί χ .



Idővel meg - kévánták más egyéb lé-hét
tők - is töliek a1 féle mulatságot , és bizonyos 
rendbe vévén a1 mulatságnak módját elő állíták 
annak fzép, és hafznos tudományát , és kelete 
kezdett lenni a1 várofokban az Urak előtt-is. Merő 
ének volt régenten a Poéíis, és merő mulatság , 
de idővel az Illeni tifzteletre , a betsűletes embe
rek, és vitézek ditséretére a1 politikának, a1 jám
bor,és bolts életnek tanítására fordittatott a1 Görö
göktől & ’Zidók példája fzerént, kiknek nem tsak 
híreket hallották, hanem könyveiket, és verfeiket-is 
olvashatták. Kádmus,ki a’ Görögöket írásra ta
nította, a’ mint magok mondják a’ Görögök , és 
én-is ötödik könyvemben bőven meg-'mutatám , Jo- 
fue halála után, O toniel’Zidók Bírája idejében, az 
az, V.T. két ezer öt fzáz hufzon hatodik efztende- 
jében már Fenitziában forgott, és onnét a1 betűk
kel nem fok üdő múlva a’ Fenitziai kereskedőkkel 
Görög Orfzágba költözött: vihetett a’ féle köny
veket , és verteket magával a1 Görögökhez ; vagy 
ha Ő Pogány lévén nem igen kapott a’ ’Zidó verfe- 
ken , voltak máfok,kik azután meg-mutathatták 
nékik Mojfes Prófétának , Dávid Királynak., Job, 
és Salamonnak’Zidóul írt, de talán Görögre for
dított verfeit. Mikor Homerus a’ vers faragásra 
alkalmatos v o lt , ezeknek könyvei már mind ké- 
fzen voltak. Midőn Mojfes a1 veres tengereit által

kői-
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költözvén azt a1 fzép éneket monda , mellynek vá
logatott fzavait, ’s méltóságos verfeit fe Flakkus, 
fe Pindarus fellyűl nem haladta , akkor V. T. két 
ezer négy fzáz ötven harmadik efztendeje folyt va- 
la. Job Próféta pedig Israel fiainak ki-kóltözéfek 
előtt ki máit a’ világból, negyven négy efztendóvel 
eléb’ hogy fém a’ veres tengerbe Fáraó el-süllye- 
dett. Dávid Király halálakor, és Salamon Király 
első efztendeiben Homerus még tsak pendelybe 
járt. Azomban , hogy azok könyveiben a’ vers 
bőven taláítatik, meg-vallya minden tanúit ember, 
nékem Sz. Jeronimus bizonysága elegendő. *

Az-is igaz: mély volt mindenkor a’ Görög 
elme, és némellyeknek közzulök talán Meiler fe kel
lett ; reá vezette ókét az IílentŐl adatott termé- 
fzéta’jóra, a’ lzépre. Homerusnak, úgytetfzik, 
nem igen kellett Meiler, meg fe volt foha-is tanít
vánnyá , ki ollyas munkába , a’ mihez ó fo

gott,

* S. HieronymusPracfat. i. in Job, pratfixa Bibi. circa medium: Por. 
ro a Verbis Job, in quibus ait, pereat dies, in qua natus fum, & nox, 
in qua diihnricft, conceptus eft homo, usque aci eum locum, ubi ante 
finem voluminis feriptum cft , idcirco ipfc me reprehendo... hexametri 
verfus fluit , dailylo fpondaeoque currentes , & propter lingua; idióma 
crebro recipientes & alios pedes. . .  Quod fi cui videtur incredulum, 
metra fcilicet elfe apud Hebraeos , & in morem n oft vi Flacci , Grsci- 
que Pindari & Alc-.ri &: Saphus vel Pfaltcrium, vel lamentationes |e- 
remicr, vel omnia ferme icripturarnm Cantica comprehendi, legat Phi
lonem , Jofephum, Origen em , Cvvfaricnfem Eufebium , & eorum redi
mo ni o me verum dicere comprobabit.



g o t t , meg-előzte volna, ha igaz a1 mit Vellejus· 
mond. *

Nékem úgy tetfzik az Olimpiai játék-is, mint
hogy arra öfzve gyülekezett az egéfz Orfzág , állí
tott egynéhány Poétát-elo. Mihelyeft nyertes volt 
valaki abban a1 játékban, annak ditséretére azon
nal énekek, és verfek kerekedtek, ’s vólt-is miért, 
mert az illyen ditsérók fáradsága nagy nyereséggel 
fzokott járni: Tekénts Pindarus könyvetskejébe , és 
velekedéfem helyén marad. Simonidesnek markát 
fokán jól meg-kenték , kik abban a’játékban máfo- 
kat meg-gyóztek.

D e ugye, mi hafzna hogy olly igen kapott a’ 
Görög a’ verfen? kérdezd az Olafztól, kerdézd a’ 
Frantziatól, kérdezd a’ Tzitzerotól-is, ki azt a’ 
hiány Enniuft annyira betsúlte , ki Aratuíl Gö
rögből Deákra fordította, ki a’ mint a’ régiek ír
jak, öt fzáz verfet-is el-tudott egy éjfzakán kéfzi-· 
teni: az a’ hafzna, hogy a’ kinek abban sörény 
az tolla, és elméje, sörény az a’ fzép gondolatokra; 
ki nem fogy könnyen a’ befzédből : az a’ hafzna, 
hogy ha Homerus , Horatzius , Teokritus, Efo- 
pus az ó politikájokat ízép versbe,vagy költemény

be
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be nem foglalták volna, már rajtok régen kiadtunk 
volna.

Mindazonáltal az útból ki-ne tántorodjúnk , 
meg-mutatám mikép lépet bé o' mefterség, és a" tu
dománynak egyike a1 Görögök Orfzágaba ; láfíuk 
a" többit-is.

Az ékeden fzóllás a-* gyors elméjű népben a’ 
féle Orfzágban, a1 hol a1 Fejedelmek femmit fém 
végzettek máfok tanátsa nélkül, a1 hol a’ tanátsbá 
nem egy két fzóva l, nem egy két pufzta mondáf- 
lal , hanem gondoífan, ’s meíterségeflen kéfzített 
befzéddel fzokás volt a’ verfengéshez látn i, kön
nyen mefzfze mehetett. Látván a’ Görög ifiak, mi
l l  agy betsúlete légyen a1 tanátsban az ékes befzéd- 
nek, látván hogy az ollyant , kinek arra elméje, 
és egyéb értéke vagyon nagy^figyelmetefséggel hal- 
gatja a’ nép a’ Fejedelmekkel együtt egy két oráig- 
is , néki bátorodtak: addig tanultak, addig ékes- 
gették fzólláfokat, és annyan , hogy végtére Ro- 
mának-is juthatott azok keresményéből.

Egyik tudomány a1 máfikra vezeti a" betsűlet 
fzerető népet. Az elmés,és ékes beízéd az igaz Fi- 
lofoíia , és Politika nélkül tsak oliyan, mind az 
üízögös búza : mind addig elmélkedtek , míg abba- 
is Mefterekké nem váltak, köfzönnyék elméjeknek,

A a a a hogy
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hogy reá találtak , és ki tanulták , hogyan kell 
keresni, a1 mi othon nem találtatik. Régi Gö
rög tanáts: a1 mit Orfzágodban nem láthatfz, meg-· 
nem tanúlhatfz, kereűed máfoknál. Homérus , ki
nél, úgy tetfzik, Görög Orfzágban fenki könyvet 
elób’ nem írt, már könyvének az első rendén azzal 
dicséri belts UliíTes elméjét, és bóitseségét-is annak 
tulajdonítja, hogy fok népeknek városát , és fzo- 
kását látta. A 1 ki kevefet látott ízemével, vagy el
méjével, kévéiét tud. *

’S ugyan-is,a’ mint Solonnak, Pitagorásnak, 
*s Plátónak életéből ki tetfzik, és éfzre vehetni ötö
dik könyvemből,mikor még othon mindenben Me
iler nem v o lt , tsoportoífan jártak a’ Görögök a’ 
tanúit népek,’s tartományok látogatására, meg-te- 
kéngették, hol mi j ó , mi fzép , máfoknál mi féle 
a’ törvény, a’ fzokás, a’ meíterség , tanítás, és 
tudomány , és máfok elméje keresményét haza 
hordák, tulajdon fáradságokkal meg-fzaporíták, 
és minthogy felette fzerették hazájokat, azon me- 
ílerkedtek , hogy Görögül minden meg légyen :

hogy
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hogy máfokra ne kellefsék fzorúlni; már valamit 
vagy Egyiptom tanított, vagy Fenitzia , és Affiria 
mutogatott , mind meg-vólt az a1 Görögnél, már 
az othon való kó faragók, építő mefterek fzép pa
lotákat, roppant templomokat 5 ofzloppal meg
rakott tornátzokat, ugró kutakat, tzifra tornyo
kat, rév partokat, gálljákat építtének , már nem 
tanításra , hanem tanulásért jártak a1 vidékiek a"* 
Göröghez; már teli volt a’ NemcíTek két keze, és 
öle az othon való Tanítóknak külömb-féle fzép 
könyveivel: olvaftatattak Görög nyelven mind a’ 
régi, mind a’ minapi,mind az othon való,mind a’ 
vidéki történetek , harfogtak a’ város pitvari a’ 
verfengó Filofofufok vetekedésével, egyik réfz a’ 
máfik ellen ki-támadván fzórták egymásra a’ fok 
elmés könyvet; a1 tanátsban a1 válogatott fzép be- 
fzédek , a’ mulató helyeken a’ bólts politikával 
tellyes verlek jeleskedtek: Teli valának az Iskolák 
Deáksággal, a1 könyv-házak a’ könyvbe merült 
gondolkodó emberekkel: a könyv-házak mondok, 
mert azokra hamar gondja volt az Orfzágnak ; a’ 
mint majd meg-mondom.

A"1 jó példa, a1 jutalom, a’ ditsóség , a’ sö
rény,és dolgos elméjű népet máfok mefteréve fzok- 
ta tenni.
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Tudom, kezdik már gyalázni némellyek Gö
rög Orfzágnak egynéhány BÓltseit ; de ieg-alábT 
jó volt addig az avit ruha , míg ujjat nem várták, 
köfzönnyük-meg azt-is. Elég az, hogy néha nap
ján máűok nem volt, és máfok fzemeit-is tsak ok 
nyitották-meg. Mondottam valamit az ötödik 
könyvben, ha valakinek efzébejút.

Azomban háiá Mennek egyéb Tanítói még 
moít-is betsületben vannak. Vajmi tudja a1 Fran- 
tzia mi a1 jó. Tetzenek, és tetzeni fognak, míg 
tanúit emberek élni fognak a világon, a1 mit azok 
írva hadtak: azok könyvei nélkül mefzfze moft fe 
lehet menni; sót akkor romiunk-meg , ha azok
tó l, vagy azoknak első Tanítójoktól el-állúnk , és 
amazokhoz nem tudom mi reménségért-bé fzegó- 
dúnk: mintha nem tudnók , hogy ók-is tsak azo
kat a1 lovakat fogják-bé , mellyeket Homérus tar
to tt , fzép Virgiliusban az még moítanában-is , a 
mit Homéruftól, Heíloduftól, és Teókrituftól ta
núit, és ízedegetett: a1 ki mind a’ négyben jól bé 
teként, meg-móndja: úgy vagyon : azok mefter- 
sége nélkül moft-is polyva a’ vers, ha fzép fzavak- 
bóláll-is: azzal gyönyörködtetik,keferítik, tanít
ják , mulatják fzivünket a1 fzomfzéd Komédufok, 
és Tragédufok, a1 mire ókét Euripides , Sófokles, 
Menánder , és Arifztófanes tanította : azoknak

tsó-
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tsókollyák-meg kezeket , a’ kik abba valamire«? 
mentek; a kik azokba nem tekéntettek , látfzik 
mennyit tudnak. Mi ékes, mi győzedelmes a1 be- 
fzédben ? nyilvábban fzóllok : Tzitzeró könyvei
ben mi fzép, mi hathatós? vefzízük éfzre , látjuk: 
a’ mézet Isókrates rakta ajakára , a1 menykövet 
Demófztenes adta a1 kezébe. Tudom, ’s olvafom 
Piutárkusban : meg - keferitette Mederét Apollo- 
niuft, midón Ródus fzigetében végső bútsút vévén. 
tolle, meg-mutatá előtte, mit tanúit, ’s mennyit 
vett-fel to lle: könyökére dőlt a’ jámbor öreg em
ber, ’s fel-vetvén könyvezó fzemeit tanítványára 
meg-vallá fájdalmát, hogy Görög Orfzágnak utol
só ékefsége, ékedén fzolláfa-is által költözik Ro
mába Tzitzeróval; által m ent, úgy vagyon; de 
Görög Orfzágból ment; által ment ; de meg-ma
radt azomban othon-is; mert igaz léfzen minden
kor hogy Roma mindent a1 Görögtől tanúit.

Más tudományi felől mit mondjak? fok féle 
formára öntetik Euklídes; de nints mit tennünk, 
akár ki tanítson arra, a’ mit 6 tud ott, tsak ugyan 
ó tanít mái-napig-is.

’S hát ha Görög Orfzágnak egyeb ditsősé- 
gét-is fzem elejbe akarnámhelyheztetni,mennyi idő, 
minémú fzavak kévántatnának! kő faragóit : Po- 
likiétuft , M iront, Liűppuft , Prakűteleíl , Sko-

A a a a  3 páft,
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páft, felette nagyra betsűllik moft-is, kik ahoz a' 
fzép jófzághoz tudnak. A 1 Kép-írókat moft-is ta
níthatná valamire Fidiás, Panénus , Apollodo
rus, Zeukíis, Párráíius, Pámfilus, Timantes, A- 
pelles , Ariftídes, Protogenes. Epíttó Mefteri mit 
tudtak, következendő befzidimből ki-fog-tetfzeni. 
Közelítsünk oda, a* hová iiidúltúnk.

5 5 8  N y ó l t z a d i k  K ö n y v .

N E G Y E D I K  R É S Z .  

Aténa városáról.

HA a' Görög várofoknak ékefségét érdeme fze- 
rént le-akárnám írni , nagyob’ könyv kéván- 

tatnék, ’s az máfoknak a1 dolga, Aténát híréért , 
’s könyv-háza kedvéért emlegetem.

Aténa városát a’ Fejedelmek palotáji, a’ heví
tsek iskolái, a’ bálványok fok roppant templomi, 
a’ Poéták játékos udvari, Tzekrópia várnak falai, 
a’ mulatságra rendeltetett pitvarok , a’ kereske
désre fel-állittatott rév-partok , a’ ditsóséges fze- 
méllyek emlékezetére fel-állíttatott ofzlopok, fegy
ver házak , és más fzámtalan épületek , de kivált
képen a’ bolts, és tanúit emberek nevezetefsé tették 
fzéles e’ világon. Ide gyülekezett, valami máfutt 

* az



az egcfz Görög Orízágban fzép , és tekéntetre mél
tó  vala.

Dion a’ város falainak kerületén két fzaz 
pállyát mér. * **

A1 városba az előtt kertek nem valának; Epi- 
kurus, a1 könnyű életnek Meliere, első v o lt , o' ki 
abba kertnek helyet v e tt: ott tanitgatá azután ta- 
nitványit, a' mint Plinius bizonyítja tizen - kilen- 
tzedik könyvének negyedik réfzében.

Piíiftratus, ki Solon idejébe Aténa városában 
uralkodott, noha törvénytelenül kapott az ura
ságra, mindazonáltal betsűletdTen vezérletté az Or- 
fzágot, és a többi között Aténa városát egy fzép 
könyv-házzal meg-is ékelhette, meg-gazdagította. 
Ennél a’> könyv-háznál időlfebbet nem ismérnek a 
tanúit emberek, a’ mint Meuríius LipfíuíTal tanítja, 
Gellius , Iíidórus, és Sz. Jeronimus bizonyságát 
követvén. * *

Ugyan Piíiftratus Királynak érdeme fzerént 
elegendő hálát nem adhatunk , hogy Homérus éne

keit
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keit rendbe fzedte,és felét Trója meg - fzállásához, 
felét llliífes bolyongásához fzámlálván az el-fzórt 
leveleket olly ízép két könyvre, ’s oily fzépen öfz- 
ve állította.

A zt a1 könyv-házat Pifiítratns nem maga ud
vara fzámára, hanem ά várofiak kedvéért és hafz- 
náért építette , a"1 mint Gellius emléti , tudván , 
hogy hafzontalan várja addig az Orfzág a jóra in
dult ifjak elméjétől az Ó ékefségét, míg a’ fzép igye
kezetét a’ féle gondal nem fegíti. Bé-mehetett Pi- 
fiftratus könyv-házába , a1 kinek kedve v ó it , híz
hatott a’ fok idegen,és othon való fzép könyvekbe, 
olvashatott, írhatott, hazájának fzolgálhatott_3. 
Ezt a1 könyv-házat az Aténa-béliek efztendónként 
fzúntelen fzaporíták, míg Kíerkfes Persák Királlyá 
fel dúlván Aténáta”> könyveket Perfiába nem ragad
ta. Hafonló kárt valiánk mi-is, midón Mátjás Ki
rály keresményét a" Török Konílantzinápolyba vi
tette Budáról: Nagy volt annak a-1 könyv-háznak 
hire neve az egéfz Európában. *

Tsak az, hogy Pifíftratus könyveit Seieukus 
Nikánor idóvel vifzfza térítette , mi a"1 mieinket 
rnég-moít-is firattyuk ; és addig fogjuk zokogva 
óhajtani, míg valaki hazáján meg-nem könyörül,

* Oláh Miklós Efztergami Ér fék,



’s mail helyébe elő nem állít. Ki pufztíílt ismét 
az Atenai könyv-ház,mikor Szilla garázdálkodott» 
és Olaiz Orfzágba vitettek könyvei; de Adrián 
Tsáfzár betsűleteflen mind vifzfza adta; sőt azok 
jzámára az elébbenyinél ékeíTeb-’ helyet-is kífzitte- 
tett,meg-rakván a’ könyv-házat fzép ofzlopokkal, 
darága képekkel, pöltzait , fzekrényeit, bólthaj- 
táíit arannyal , és fejér márvány-kövei ki-tzifráz- 
tatván.

Mondja ugyan Diodorus , hogy Pifíftratus 
előtt már Ofimanduás Király-is építetett Egyip
tomban könyv-házakat ; de Diodórus tsak maga 
.vagyon, és én már meg - mondám ötödik köny
vemben , minému könyvei voltak jobbára Egyip
tomnak.

Pifíftratus példáját Ariftoteíes követte Ieg-ső- 
rényebben Görög Orfzágba ; Egyiptomban pedig 
Ptoloméus Filadelfus. Ennek könyv-házában hat 
fzáz ezer könyvnél kevés idő múlva több találta
tott ; Gellius tsak nem hét fzáz ezerre mondja«?. 
Kapott Filadelfus a1 Szent íráfon-is , és Görög 
nyelvre fordíttatta. Tekénts Szent Epifánius írá

siba ; de tekénts Pctáviusba-is , ki ezt a’ Szent 
Atyát okoílan fejtegeti. írtak erről a1 forditás- 
l ő l , és fok verfengéft indítottak a’ többi kö-

B bbb  zött
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zött Montfaukon , Nátális Sándor , és Kai
mét«*. *

Aténa külső városában egy fzép kert áll vala. 
Annak régi lírát Akademusnak hiták. Végtére a' 
Filofofufok kezébe került. Ott tanított Plátó» ott 
járt iskolában Ariftóteles.

Ö T Ö D I K  R É S Z .

Az Efélzuíí Diánnának templomáról.

Jóllehet Diánnának tifzteletére fok jeles épületet 
rakott hajdan a' pogányság ; de annál, mely

nek rajzolásához kéfzűlök, nagyobbat, ékeffebbet 
fel-nem állított. Mert noha ennek pompája az 
Egyiptomi épületeknek méltóságával fel-nem te
het , a’ mint Herodotus fzavai fzerént már meg- 
mondám az ötödik könyvben; kérkedhetik mind
azonáltal aval a' ditsóséggel, mellyet a’ világnak 
hét híres tsudái között meg-érdemiett, meg-nyert, 
Minthogy ezt a’ könyvet merő Görög tsudára fzán-

tam j
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* S. Epiphanius L. de Ponderibus & Mcnfuris,
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Montfáucon Hexaplofuin Origen. Tom. i. in Prsefat,
Calmer Diflertat, de 70. Interpret.
Natalis Alexand. Tom. r. Hift. EcclcdalHc;?.



tam ; ez légyen az első. Lásd hetedik Táblámnak 
negyedik képét.

A ’ ki ennek az épületnek ékefségét tudni ké- 
vánnya, arra tartson fzámat, hogy annak építé
sén két fzáz efztetideig fejeket törték , ’s pénze
ket vefztegették az egéfz Áfiának Fejedelmi, Ki* 
rályi váraik *

Mert ugyan-is ha való a z , a’ mit töb’ e’ féle, 
de aláb’-való bálvány templomokról írva hadtak 
a’ régiek ; az egy Eféfzuíi Diánna templomának 
annál ékeflebnek kellet lenni a’ többi között, men
nél töb’ id ő t, töb’ jó tévőt kívánt, míg talpra.* 
nem állott. Arifztófanes régi Görög Komédus az 
ó ideje-béli templomokról fzólván, nem befzéll me
ló  világ tsudáiról, még-is arannyal bé-vont ajtókat 
emleget. Dénes a’ Székelyek, avagy a’ Szitzilia-bé- 
lieknek Királlyá, midőn a’ templomokatfoíztogat- 
ta , Jupiter faragott képének tsak egy öltözetérőí- 
is annyi kintset kapott, hogy a’ lopott tzifra ru
hának az árra nyóltzvan-öt egéfz tálentomot üt
ne. Eskulápiusnak, kinek képével ismét azon be- 
tsűíettel bánt Dénes , még a' fzakálla-is tifz- 
ta darab aranyból állott.

B bbb 2 Ré-
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* Liv. L. i. Inclytum Djan* Epheííse fanum: id commnjdtcr a ci
vitatibus Alis fa ft. um fama ferebat.



Regenten a1 Görögök, kik az ö pénzeket fél-; 
tették vala máfoknak kezétől, ebben a’ templom
ban fzokták le. tenni a1 kintset, hogy ott a’ Pa
pok gondjokat vifeinék: a’ mint Gronovius éfzre 
vette. *

A' templomnak álló-helye Eféfzus vala a’ 
kiífebbik Állának nemes fő-várofa. Ezt Strábónak 
tizen-negyedik könyve fzerént Kodrus fia Ándro- 
kus építette , moll: a’ Törökök , kiknek birodah 
mok alatt íiniódik, Ajafolóáknak híják.

Két fzáz huíz efztendeig múnkálkodott rajta 
az egéfz Áfia, úgymond Plinius. * *

S ó t , a"* mint máfutt bizonyítja , négy fzáz 
efztendeig. * * *

A zt Hárduinus arra érti: nem > hogy négy 
fzáz efztendót töltöttek volna építésében; hanem 
hogy négy fzáz efztendő folyt - el a1 templom fel- 
állitáfatól fogva Plinius idejéig, az az: Roma vá
rosának fel-épűléfe után nyóltz-fzáz harmintzadik

efz-
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* Gronovius Toni. 7. pag. 591.
* *  Plinius L. JÄ. pag. 740.
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efztendejéig. így érti Plinius fzavait Rivius-is, ki 
Vitruviuíl német nyelvre fordította. *

Azomban a"* templomnak első épitéíé felöl le 
Plinius,fe Harduínus nem befzélhet ,mcrt ha tsak 
négy fzáz efztendövel eléb1 építtetett volna, hogy 
fém Plinius ki múlt a’ világbői; Diáiía templomá
nak Y. T. három ezer hat fzáz hatvan harmadik 
efztendejében kellett volna fel-cpűlni, tudni -illik 
nagy Sándor halálának hatodik efztendejében; az 
pedig lehetetlen: holott a1 melly nap nagy Sándor 
ízületet, akkor Diáiía temploma már ci-is égett. * *

Rolinus, könyveinek tizcn-egyedik fzegésé- 
ben, nem tudom kinek bizonysága fzerént azt 
emlegeti: hogy mikor meg gyulladott Diána tem
ploma nagy Sándor fzületéfe napján egy héjába 
való ember fel-kiáltván az égésnek illy es okát adá: 
Nem héjába, úgymond, hogy lángot vetett a’ tem
plom : holott Diánna (  az az Lutzína , a" fziilő 
Afzfzonyok pártfogója }  akkor Olimpia nagy Sán
dor Annya mellett forgolódott, és ideje nem volt 
a’ templom védelmezésére. Halván ezt a"1 hebegő 
nem tóm mit más egy betsuletes ember tsak hamar

R b b b 3 neki
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* Harduinus in Notis ad Plin. L. ló,  pag. 36.
Rivius in Vitruvium pag. 23 i.

* * Plutarch, in Alexandro citatus a Petavio L. 13. de Doch'.Temp.
pag. 327.



neki ó-is teli torokkal: o frigus, úgymond, aptum 
toti illi incendio extinguendo. * **

Rivius, ésRolinus a1 régiek íráfival azt-is bi
zonyítják ; hogy látván nagy Sándor az hires tem
plomnak romlását , annyi költséget ígért az Efé- 
ízuíi népnek, a’ mennyi kévántatnék méltóságos 
fel-állitására: ha tudni-illik egyedül tsak 6 néki tu
lajdonítanák az épületnek ditsőségét, ésmáfok ne
vét ki-marafztanák a’ jó tévők lajftromából. Erre 
nem álván az Eféfzuíi Nemefség, hizelkedéíTel kez
di enyhíteni nagy-Sándornak fel-indúlt kívánságát: 
hogy tudni-illik nem volna illendő dolog, ha egyik 
Iften a1 máfiknak templomot állítana. * *

Hárduinuft tehát PliniuíTal együtt a"1 templom 
xnáfodik építésére kell magyarázni. Már minthogy 
két fzáz hufz eíztendeig épült eleinten, és fzünte- 
len ékéfittecett Diána temploma; akkor pedig, mi
kor nagy Sándor fzületett, el-is égett, V. Terem
tésének három ezer négy fzáz nyóltzadik efztende- 
jében fogtak a’ munkához: mert nagy Sándor fzü- 
letéfe V. T. három ezer hat fzáz hufzon nyóltzadik 
eíztendejébe történt Petávius Krónikája fzerént;

ettől
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* Rolinus Tom. i i .  pag. ajy.

** Fivius Commentar, in Vitruy. pag. 
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ettől a’ fommától pedig ha két fzáz hufz efztendót 
le-vonunk, eló áll a’ kerefett efztendó,az az: V.T. 
három ezer négy ízáz nyóltzadik efztendeje. * **

Illik-is annak az efztendonek tájára helyhez- 
tetni a"* templom kezdetét: holott akkor élt az a* 
gazdag, és hatalmas Kréfus Lídiái Király, kinek 
annyi pénze volt, hogy a kit meg - akárt ajándé
kozni , annak markát , kebelét , ’z eb é t, tfisma 
{zárát, nadrágját, pofáját aranyai teli töltené; de 
még a’ haját -is meg-hintette arany-porral. Delft 
városba,a' hol a’Görögök a’ jövendő mondó Apol
lót tifztelték, három ezer darab marhát hajtatott 
az áldozatra; azon fellyűl annak tifzteletére egy
néhány arany ágyait, tséfzéit, és ruhájit meg-éget- 
vén az el-ólvadott darága jófzágot más formára ve
rette , és az émlétett városba Apolló templomába 
küldé vala: a’ mint Herodotus bcfzélli az 6 első 
könyvében. * *

Kréfus V. T. három ezer négy ízáz hufzon 
hatodik efztendejében kezdett uralkodni, a’ mint 
Petávius fajdítja. * * *

A ’
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* Nagy Sándor fiületéfe V. T. 3628.
— -  220.

Diána temploma épitéfínek kezd etc V.T. 340S. 
* * Heredot. C!io =  L. 1. pag. 20. 21. 22.

** * Petávius L. 13. de Doftr. Tcmp. pag. 307,
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A ’ templom építésére kéfz akartva iízapos he
lyet váíafztottak, hogy a’ földnek indúláfa, vagy 
fillyedéfe kevefebbet árthatna az épületnek. Arra 
a1 végre pedig , hogy a1 roppant épületet a’ nedves 
földön álhatatos talpra állíthatnák, elöfzer a’ fnn- 
damentom fenekére jó vafiagon törött fzenet ti- 
prottak, azután fzórt, és gyapjút terítettek. *

Ezzel SL tanátsal Teodoras Számius fzolgált 
az építő Meítereknek, a1 mint Diogenes Laertzius 
írja. OkoíTan, mert a’ fzenet fém a1 nedvefség, 
fém az hofzfzú idd meg-nem eniéíztheti. * * *

A’ templomnak hofzfza négy fzáz huízon ö t , 
fzélefsége két fzáz hufz látni volt. Itt Kaim ét
nek deák nyomtatásában egy kis héijányofság efett. 
Holott a1 Nagyfzombati nyomtatás fzerént ennek 
a’ templomnak fzélefségéről fzölván azt tsak hu
ízon két lábnyinak mondja lenni. ***

Száz

* S. Auguft. L. 51, de Civ. DEI c. 4, Quid ? in carbonibus nonne 
miranda eft tanra infirmitas , nt iftu leviffimo frangantur, prefiu facilü- 
liaio conterantur: & tanta firmitas, nt milio humore corrumpantur , 
-notia x t  at e vincantur, usque adeo, ut cos fubfternere folcant.

* * Diogenes Lacrt. L, 2.
Fuerunt Theodori nomine infigniti viginti. Primus Samius Rhceci 

filius, qui coniiluim dederat, ut carbones Ephefini templi fundamentis 
fubjicerentur. Nam quod humidns effet locus , carbones, aiebat, reje- 
fta ligni natura foliditatem accipere, humori inviolabilem.

* * * Calmet dc Templis pag. 6$. edit. Tyrnav.



Száz hufzon hét οΓζΙορ tartotta , vagy éke
z e t te  az egéfz épületet, mellyek rendre mind 
annyi Királyoktól építtettek ; hatvan, vagy leg- 
aláb’, a-* mint Montfaukonnak tetízik , negyven 
lábni mértékkel egyezett az oízlopok magafsága. 
A’ templom oldala mellett két renden állottak az 
Oízlopok mind a’ két felól: eleje pedig> és hátúllya 
nyóltz nyóltz ofzlopot mutogatott. Ezeket az 
ofzlopokat Spónius a' Dóri rend fzerént építtetett 
ofzlopok közé fzámiálja ; de Gronovius Ioniairen- 
dueknek mondja lenni. *

Harmintz hat ofzlop a1 többi között kivált- 
képen való ékefséggel tündóklött: mert jóllehet az 
egéfz épületnek minden tagján merő válogatott Me
iler ember munkálkodott; de harmintz hat ofz- 
lopnak faragására ’s ékesgetésére jobnál-is job’ vá- 
lafztatott. Egyiknek pontzolásán Skópás, híres 
nevezetes kép-faragó mutatta-meg remek meíter- 
ségét. * *

Az egéfz épületnek igazgató Meliere Kérfzif- 
ron vala (Strabó Arkifionnak nevezi 3 ki a z ó  ból-

Cccc tse-
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* Sponins apud Montfaücon Tóin. 2. pag. gá. 
Gronovius Tom, 7. pag. 390,

* * Horat. L. 4. Od. 7.
Artium... Quas aut Parrafius protulit, aut Scopas
Hic faxo, liquidis ille coloribus
Solers nunc hominem ponere nunc Deum.



tseségét akkor vette leg -jeleffeb’ próbára, mikor 
mindenek álmélkodására ama goromba magafságú 
ofzlopoknak fulyos gerendáit fel-emelte, ’s a1 tzif- 
ra munkának minden leg-kiíTebbik sérelme nélkül 
fel-is rakta. *

Ebben Kérfzifron meftersége illyetén vala : 
Egynéhány jókora tarifznyát vánkos módra ho
mokkal m eg-tóltetett, a’ vánkofokat az ofzlopok 
felsó póltzaira rendre fel-vontatta , ’s ki-téríttet
te ; azokra minek-utánna okkal ’s móddal le-ereíz- 
tette volna a’ gondot fzerző terhet , azután a’ tá- 
rifznyákon lyukakat hafittatott, és így ki botsát- 
ván belólek az homokot, az ofzlopok kofzorújira 
a’ gerendákat gyengén ie-fzállítá.

A ’ mefterségról másképen befzéll Harduinus, 
hogy tudni-illik az ofzlopok közé ’zákokkal, és ta- 
rifznyákkal addig hordatta a’ fövényét , míg az 
ofzlopoknál nagyob’ dombok fel-nem állíttattak: 
ezeknek a’ domboknak tetejekre fektetvén, és tsufz- 
tatván a’ gerendákat, addig vájták, és crefztették 
alól a’ fövényt, míg a’ gerendák a’ fzabott póltzra 
és kofzorura le nem erefzkedtek. * *

A ’
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* Plinius pag- cit. fumma miracul* epiftyJia tant* molis attolli po- 
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duin. legit juxta edit. Regiam aeronibus. Juxta eundem pere idem 
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A ’ templomnak pompás méltóságát tsak abr 
bol-is éfzre lehet venni, hogy annak egéfz födele 
és padláfa, egyfzóval minden gerendája merd válo
gatott tzedrus fából állott. Plinius az ó tizen
hatodik könyvében még többet mond , hogy tud- 
ni-illik a’ templom garáditsa , mellynek hofzfzát 
Montfaukon leg-aláb’ nyóltzvan lábnyira fzám- 
lállya, egyetlen egy fzólló-tóból építtetett. ’$  
ugyan-is Tziprus fzigetében , ahol ez a’ tó nevel
kedett, "’s más tartományokban-is a1 fzólló vefz- 
fzónek termete a’ vaíiag gerendák magafságával ve
tekedik, a1 mint tsak a’ Ravenna-béli öreg tem
plomnak ajtajából-is nyilván ki-tetfzik még mái 
napig-is: holott annak fája nem egyéb , hanem 
egyetlen egy fzólló tóból hafogatott fzéles vaíiag 
defzka. *

De jóllehet fzép deli termetre nevelkedjék itt- 
ís, másútt-ís a1 fzólló vefzfzó; mindazonáltal hogy 
épen ol'ly ifzonyú magafságra terjedjen, mekkorára 
Plinius mondja, és nyújtja , ’s hogy olly roppant 
templomnak garáditsa ki-telhefsék egy fzólló tó
ból , el-nem hitetheti magával Montfaukon.

Nyakát fzegték ennek a’ pompás alkotmány
nak a’ mint mondám. Azon a’ napon , mellyen

C ccc 2 nagy
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nagy Sándor fzületett, h irt, és nevet latorsággal 
keresvén magának Heróftratus, tüzet vetett alája, 
és felébe meg-eméfzté. Fel - illyedett ugyan idő
vel, ’s a’ porból fel emelte fejét, mert a’ mint az 
Apoftolok tselekedetinek tizen-kilentzedik réfzéból 
éfzre vefzfzük,mikoron Sz.Pál Apoftol az Eféfzuú 
városnak meg-térésén fáradozott, még akkor-is 
nagynak , ’s hatalmasnak kiábálák az Eféízuíiak 
az ó Diánájokat; ennek az hires templomnak ön
tö t t ,  vagy faragott képét még akkor-is nagyra be. 
tsúllették, úgy hogy némellyek az illyen képekkel 
jegéfz kereskedéft, és vásárt indítanának; de végté
re Valeriánus Tsáfzár uralkodáfakor a’ Szittjaiak 
megént m eg-égették,a’ mint Petávius Zózimus, és 
Trebellius íráfival bizonyítja Kriftus Urunk fzüle- 
tésének két fzáz hatvanadik efztendejében.

Látta ennek a’ felséges épületnek moftani ál
lapotát Sponius, és a’ mint tehetsége engedte, 
meg-visgálta : Kár , hogy romladékinak nyomdok 
mértékét le-nem ábrázolta: azomban a’ mit a’ né
zegetés közben éfzre vett, azt keze íráfa által imé- 
gyen adja elónkbe.

Le-fzálíottam, úgymond , az emlétett épü
letnek alsó réfzeire , ’s hogy a’ sötétes helyen bá
trabban mehetnék, égó fáklyákat hordoztatván 
előttem , utánnam gombolyagról , valamerre te

kereg-
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keregtem, kezemből mindenütt íinórt ereíztettem. 
A 1 templom allya merd barlang, merd tekervényes 
tömkeleg : ott a’ fok düledék miatt tsak tsúfzva 
maizva kellett járnom, sdt jóllehet kedvem tarta
ná , hogy egyik bólthajtásnak tsak ugyan végére 
járnék ; de mindazonáltal az undok sár el-fogta 
igyekezetemet, és fzáz lépésnél többet nem enge
dett. Nékem úgy tetfzik, úgymond Sponius, ezek 
az alsó épületek a’ víz - fogáfa-ízámára rendeltet
tek. Meg-nézegette ez az Úri ember a’ felsd fala- 
kat-is, és azt beízélli, hogy azok mind azon fa
ragott kovekbdl állának; de imitt amott a’ téglák- 
nak-is háfznát vették. Sok igyenes lyukatskákat 
láthatni a1 falak oldalain, nyilván ezekben állot
tak azok a1 fzegek, mellyek a’ templomnak belső 
ékcfségét tárták vala ; oda vagy ezüftbdl, vagy 
leg-aláb1 fényes rézből vert tzifra táblák téríttet
tek. Még moft-is helyén találni öt hat ofzlopot, 
mellyek minden raggatás nélkül egy egy kdbdl ál
lanak. De egyiknek hofzfzán fe mérhet az ember 
annyit, mennyit felólek Plinius említ: mert moll 
hofzfzok tsak negyven lábnyi: fzélek nem töb' hét
nél, hihető idd jártával ezekben-is gánts,és fogyat
kozás efett. *

C ccc  5 A z
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A z Eféfzufi templomnak tsekély képetskéjét 
SL régi pénzeken még m ólt-is meg - láthatni, de 
azokon nem egygyez fe a’ templomnak ,fe a’ Dián^ 
nának ábrázattja. Egyet ide helyheztetek , melly 
Eféfzusban verettetett í és a’ templomnak elejét 
nyóltz oízlopival együtt fzem elejbe téfzi. Lásd 
hetedik Táblámnak első képét.

RobertusTzénális meg-fontolvánDiánna tem
plomának ékefségét, azt meri mondani, hegy nagy 
Afzfzonyunk temploma Páris városában annál fok
kal tágoíTab1 és betsuieteíreb’. Adja lilén! *

H A T O D I K  K É S Z .

Az Olimpiai Jupiternek
templomáról.

Minthogy ez a1 templom-is a’ világ tsudái közé 
fzvnláltatott, méltó leg-aláb1, hogy íráfom- 

ból ki - ne maradjon.

Olimpiában Jupiter templomát az Éleai nem
zet építette költségére prédánál, vagy hadi nyere

ségnél

* Robcrtus Cenalis L. 2. Hifi. Gallicae. Periocb. 3. Citatus ab Har- 
•Inin, in Notis Pliniau. ad L. }6 . pag. 740. ’ ' ■



ségnél egyebet nem adván. A z épületnek forma* 
ján Dóri m ód,és rend tartatott: hofzfzakét fzáz 
harmintz láb nyomnyi v o lt ,  magafsága hatvan 
nyóltz , fzélefsége pedig kilentzven öt.

A’’ kik nevét a' világ tsudái közé tették, nem 
tsudálták úgy annyira kincsét , a’ mennyire a-* fok 
hires Meiler embereknek kezek múnkájit. Ki-tet- 
tek-itt tudni-illik magokért, valakik vagy ofzlopit 
faragták, vagy bálványit öntötték, vagy falait hi- 
mesgették.

Külső réfzét minden felól meró ofzlop kerí
tette-bé. Azoknak kofzorújin hufzon egy ara
nyos paf z tündöklőit; a’ templom födelének ket
tős tsutsain pedig egy egy aranyos gomb. Nints 
a1 Görög mefe között oily hires történet, melly- 
nek képe ottan kivi.il vagy belől le-nem  lett volna 
vagy írva, vagy faragva.

De a’ mint illett , leg-jelefleb’ láttatya vala 
a’ belső munkának. Jupiter oltárához a’ fok fzép 
ofzloppal két felől meg-rakott tornátzok vezették 
a’ bé-járó népet -3 holott Jupiternek aranyból ’s 
elefánt-tsontból faragott képe Királyi fzékben ólt 
vala méltóságos tekéntettel : bal kezével Királyi 
páltzáját, jobjával pedig a’ koronás Viktóriának 
képét tartván. Mind papútsa , mind paiáltja-j,

* mind
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mind Királyi fzéke arannyal vak bé-borítva: villo
gott alatta, felette minden felöl a1 fok darága fzép 
gyöngy: fzéke körűi a1 Viktóriának, avagy a’ Gyó- 
zödelem Afzfzony-bálvánnyának faragott képe tán- 
tzoló-félbe hat helyen áll vala: labai elejbe a’ Té- 
bai gyermekeket rajzolák a1 Sfinks körme. közé-a. 
Ott kefeigé Niobe-is az 6 fzép gyermekit, kiknek 
fziveket Apollónak ’s Diáhnának nyilai által verték 
vala. Emitt az Élei Pántartzesnek az Olimpiai 
baj-vivásban nyert diadalma : amott Herkulesnek 
Ámázonokkal ama’ Szittyái katonás Afzfzonyok- 
kal tartott hartza vala fel-jedjezve. Hamar ei
nem végzeném, ha ennek az hires templomnak 
tzifra képeit, és bálványit mind elé fzámlálnám.

Tzitzeró a’ Fidiáftól faragott bálványokról 
azt meri mondani: hogy foha az emberi ízem elej
be azoknál helyeífeb’ munka nem került. *

Azomban noha az Olimpiai templom fzámá- 
t a tálle faragott Jupiter képe mindenektől égig ma· 
gafztaltatik 3 mindazonáltal Strábó e’ nemes re
mekben nem héjába-való gántsot talált: minthogy 
Jupitert ültébe olly temérdek termetbe helyhez- 
tette; hogy ha Jupiter az ó Királyi fzékéból fel
k elt, vagy fel-ugrott volna, fejével a’ templom

bólt-
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bóíthajtását födelével együtt. Tsak úgy van az, a” 
mint Kátúllus mondja.

Vagyon tulajdon gántsa még a1 ízépnek-is. *

A 1 többi között öt Meiler ember nevezetes 
ebben az épületben. Fidiás , kiről moll emlékez
tem , és Alkámenes a1 bálványok ékes faragásában 
mutatták-meg mefterségeket; de az öreg oltárnak 
leg-jelefleb1 képe Fidiás keze munkája vala. Fidiás- 
nak tellvér attyafia Panénus a1 képek íráfival ked
veskedett. Bizás azzal érdemié- meg felette be- 
tsűletét, hogy Aíliáges idejekor Ő találta-fel ama1 
hafznos kőnek a’ nem ét, mellynek fzine hafonló 
ugyan a’ téglához; de helyeffeb’ és fokkal alkalma- 
toiTab1 az épületre a’ téglánál. Ennek a’ kőnek 
Görög neve Pentelikós , és ugyan a’ jelen való 
templomnak födelén ennek a’ kőnek vala jobbára 
keletc.

A’ ditsőségnek nagyob’ réíze az épületnek 
fel-állicáfakor Libót illette, ki az egéfz alkotmány
nak fő igazgató Meílere vala.

Úgy tetfzik ennek a’ templomnak építéfe Vi
lág teremtésének három ezer öt lzáz ötven kettő- 
dik eíztendejétól nem mcfzfze efett, holott Fidiás

D d d d  abban
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abban az efztendóben Minervának egy hires bál
ványát már el-kéfzítette, a’ mint Petávius az Arifz- 
tofanes fejtegetnének fzavaival bizonyítja. *

H E T E D I K  R É S Z .

A’ Ródufi Olzlop felól.

LIfzippus tanítvánnyá Linduíi Káres, minthogy 
minden tehetségével tsak arra az egy dicső

ségre fzaggatott, melly az épület rakás meítersé- 
gétől oíztogattatik; látván az Egyiptomi roppant 
épületeknek méltóságos pompáját, meg-nem nyu- 
goíztalhatta fzive vágyódását mind addig, méglen 
hozzájok hafonló alkotmányt, az az égtelen nagy 
magafságá egy ofziopot elő nem állított.

Az ofzlop tététől talpig emberi fzinben , ’s 
ábrázatban állott; de ifzonyú tagjai nem az élő 
embereknek fzokott termetéhez, hanem az elmé
ben képzett goromba nagy Oriáfok temérdekségé- 
hez vala mérve és alkalmaztatva. Apollónak a’ Ro- 
duíiak költött Iftenének tifzteletére fzenteltetett, 
és annak nevéről Apolló , vagy nap ofzlopának ne
veztetett. Hofzfza hetven egéfz könyöknyíre-j

nyúlt
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nyúlt vala ; Fefztusfzáz öt lábnyomnyinak mond
ja. Lásd a1 nyóltzadik Táblát.

Tifzta rézből vala verve ; de ezt a’ pompás 
mefterscget az ó fel- állítáfa után ötven hatodik „ 
vagy máfok vélekedéfe fzerént nyóltzvan egyedik 
elztendóben a’ főid indulás a1 partra terítette , ’s 
így fekve maradott Plinius idejéig. Azomban még 
fektibe-is tsudálta, a1 ki fzemlélte ki mondhatat- 
lan teílefségét. Ennek tsak egy két jelét hozom- 
eló.

N y ó l t z a d i k  K ö n y v . $7 9

Rodus rév-partyán alván bé - erefzthette a’ 
fzárai között a’ nagy vitorlás gállyákat. Hüvely
két kevefen ölelhették - által : minthogy az újjai 
más egyéb bálvány képeknél-is nagyobbak valá- 
nak. Törött tagjai, maradék diiledéki nem kü- 
lömben,mint a’ hézag mély barlangok ifzonyú ko- 
fziklákkal m eg-terhelt üregeket vetettek a1 fzem 
elejbe ; mert hogy ennek a’ roppant bálványnak 
tagjai egymáít keményebben kaptsolnák , és fzori- 
tanák, a1 Meiler egyik oldaltól a" máfikíg tsont, és 
velő helyett vasból,és faragott kőből hidakat vette
tett, és vontatott az egéfz belső réfzre.

Vefpafziánus Tsáfzár uralkodáfakor isméto 
helyre állíttatott. Végtére Suldán midőn a’ Ízép 
orfzágokat fogdozná, Rodusból ennek az ofzlop-

D  d d d z  nak
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nak rézből álló töredékit el-hordatván kilentzven 
tevének elegendő terhet adott.

Azomban meg-vallom , Suldán nevét tsak 
kételkedve említem s holott Montfaukon Tzedré- 
mis íráfit követvén azt írja, hogy nem Suldán, ha
nem némelly Mávia nevű Szeretsen Roduft meg-vé- 
vén ofzlopát némelly ’Zidónak jó árron el - adá. 
így befzéll e’ dolog felől Harduinus-is, Pliniuft fej
tegetvén. * *

A ’ mi a’ kilentzven tevét illeti , meg-egy- 
gyeznek az írók. Az el-adás pedig Kriftus fzüle- 
tésének hat fzáz ötven - harmadik efztendejében 
történt.

Nem mulathatok annak a’ kérdésnek fel-fej
tésében, meliy itten Plinius, és Yoláterránus íráfi- 
ból támad: mert jóllehet egyik az ofzlop magafsá- 
gát hetvenre, máfík, úgymint Voláterránus, hét 
fzázra mondja, mindazonáltal nyilván való dolog, 
hogy könnyű az hetvent hét fzázzal el-tserélni : 
néha a’ toll botlik , néha az emlékezet; ’s vala
mint vannak némellyek, kik

A’Vértesbe vizát,ártányt a’ Vágba keresnek.**
S z i n -

* Montfaucon Tom. j. L. pag. 17J.
Hardui ms in Motis Plinianis ad L. 34.

* * Hurat. in A. P. Delphinum filris appingunt, ßu£Ubu$ aprum.
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Szintén ügy vannak máfok-is, kik

A ’ Duna mélységét három négy annyira mond
ják. *

Ennek az ofzlopnak költségére , míg rajta 
munkálkodtak , tizen-két efztendö alatt három 
fzáz Görög tálentom ment, az az, hét fzáz hufz 
ezer Frantzia forint, a’ mint Harduinus fzámlállya. 
És ugyan-is a’ mint Empirikus mondja: ez a’ nagy 
költség ölte-meg az emlétett Lindus-béli Káréit, 
mert midőn efzre venné hibáját, hogy tudni illik 
fokkal kevefebre fzámlálta az épületre fzükséges 
költségnek fummáját, hozzákezdvén a’ dologhoz 
keferűségében életének végére já rt, és maga magá
nak gyilkofa lön. * *

Más Meiler fogott tehát a' munkához kiről 
Simonidesnek illyetén verfe került kezünk közé:

Nyóltz fzáz könyöknyi volt Rodus nagy ofz- 
lopa,

Munkája Lindus - béli Lákesé vala. ***

D d d d  3 Van-

Ν γ ό  L τ 7. a ο i K K ö n y v .

* Juvenal, fat. 4.. . de magnis maiora loquuntur.
* * Sextus Empyrie, apud Harduin. in not. Piin. ad L. }4.

* * *  Anthologiarum L. 4. c. 6.
Ίον i ν χολ·να»ν oxrxxis JsV»
λ ά χ ψ  i  t t in  xr>%inv i  /iyH its



Vannak mindazonáltal kik t  versben-is La
kes helyett Káres nevét oivafsák, és nyóltzvan kö
nyök helyett hetvent tefznek.

Midőn ennek a’ munkának vége fzakadt, ak
kor Euíebius bizonysága fzerént az Olimpiai fzáz 
hufzon ötödik efztendónek harmadik réfze folyt 
vala ; az az ha Petávius Krónikájába tekéntek ; 
Világ Teremtésének három ezer hét fzáz hatodik 
efztendeje, Kriftus Urunk fzületéfe-elótt két fzáz 
hetven nyóltz efztendóvel. *

N Y Ó L T Z A D IK  R É S Z . 

Mausólus Király Sírjáról.

BTzántzion-béli Filó a’ világ tsudáit illyeténrend
ben fzedi:Els<$, úgymond, a’ Babilóniai függő 

kert : máfodik hely az Egyiptomi Hegy-tornyokat 
illeti, harmadik tsuda az Olimpiai Jupiternek fa
ragott képe : negyedik a’ Roduíi ofzlop : ötödik 
tsudának a’ Babilóniai kó-falakat mondja lenni ·, 
Hatodik az Eféfzuíi Diánnának temploma; hete
dik Mausólus Király koporsója.

Más
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Más egy Jámbor a1 fzokott fzámból a1 függő 
kertet ki marafztván a1 helyet más tsudákat fzám- 
lál elei: vannak némellyek, kik Fárus tornyát-is 
a tsudákhoz fzámlállyák. Görög munkával ké- 
fzűlt-el mind Fárus tornya , mind Mausolus ko
porsója ; beízélgefsűnk azokról - is , minthogy a' 
többiről már eleg befzédűnk volt.

Meg - tifztelte Artemiíia Kária-béíi Királyné 
Afzfzony Urának Mausólnsnak hideg tetemit Hali- 
karnaíTus városában épített fzép egy koporsóval: 
emlékezetre méltónak kellett lenni, minthogy a1 
Királyi nemes temetők annak nevéről még moít-is 
Mausóleumcknak hivattatnak.

Az épületnek magafsága Plinius harmintz 
hatodik könyve fzerént harmintz heted - fél láb- 
nyi vala. Éjfzaki "’s déli oldalának hofzfza hat
van három lábnyommal egyezett. Két egyéb 
réízei keskenyebbek valának: még - is a1 környé
kének kerületén négyfzáz tizen - egy lábát mér- 
váia Plinius. Veízódnek némellyek evei a" fzám- 
vetéird: Montfaukon hamar ki mondván a’ mit 
tu d ott, gántsosnak itélé itten Plinius írását-?: 
minthogy fel - vetvén , úgymond , a1 két oldal 
hofzfzát, ’s tudván hogy kettejek még rövideb’’ 
vala; az egéfz kerületen négy fzáz tizen-egy lábat 
fel-nem találhatunk, mert ha minden oldalán hat

van
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van három lábat mérnénk, íe találnánk két ízáz 
ötven két lábnál töbre. * ** ***

De nem fzükség, hogy illyes végezésre fzo- 
rúllyúnk: fel-fejti a1 kötéft Harduinus. Az épület 
körűi, úgymond, de tőlle távúi egy kévésé vagy 
árok, vagy kő-fal állottamat ha az épületnek kör
nyékét az árkon-túl méregetjük , négy fzáz tizen
egy lábat minden fáradtság nélkül ki találhatúnk 
kerületében. * *

Harmintz hat ékes oízlop álí vaía az épület 
két óldala mellett ; ezek magafságát jóllehet Pli
nius el-halgatta ; mindazonáltal Harduinus leg- 
aláb’ hatvan láb nyomnyira meri mondani, de én 
azt fokallom, mert az épület fokkal alatsonyab’ 
vala. Az ofzlopokat úgy helyheztették , hogy 
közben fogván az épületet annak fzárnyai gyanánt 
látzatnának lenni. A z epűlet tetejére egy roppant, 
és hufzon négy garáditsraofztott Hegy-torony állít
tatott ; így érti Pliniusnak homályos fzavát Roli- 
nus. * * *

Ennek a’ toronynak tetejére egy fzép hintót 
helyheztetett Pítis, elejbe pedig négy nyalka tátos

lovat
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lovat fogatott ragadó félbe. Fényes márványból 
állott az egéfz pompa :mellyre ízemet vetvén Anak- 
ságorás fel-kiálta: Ó bé fok arany vált itt már
vány kővé, úgymond. * **

Rakásán, pontzoiásán merő válogatott Me
iler ember foglalatoskodott. Pitisról, már emlé
keztem; de Skopás, Briáks, Timóteus, Leókares 
a’ többi között nevezeteífebbek. Skopás FidiáíTal 
együtt é lt, úgymint az Olimpiai fzám-fzerént for
gó elztendóknek nyóltzvan hetedikében , a’ mint 
Rolínus mondja. Mausólus Sírja tehát V. T. há
rom ezer öt fzáz ötven kettódik efztendeje tájában 
építtetett: egy kévésé utób vagy eléb’ , hogy fém 
az Olimpiai Jupiter Temploma el-kéfzűlne.

Meg-elózte a’ Királynénak halála a’ pompás 
épületnek bé-fejezését; de mindazonáltal az épító 
Meílerekki nem állottak a* múnkából , míg végére 
nem jártak. Meg-vaía jobbára ez a1 jeles mefter- 
ségű épület Plinius idejekor, és még akkor-is ver- 
fengés volt a’ rajta múnkálkodó Mefterek múnkáji- 
ró l: holott ki egyik , ki máfik ditsóségét vitatta , 
’s magafztalta, * *
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Már moít még nyomdokát fe talállyuk-feí. 
Meg-jövendolé eztet Propertzius verfe e’ képen ke- 
feregvén :

Mindenek el-tünnek, ’s az halál torkába me
rülnek ,

Maiisól Sírjának más temetője kerül. *

D e azomban Artemiíia Afzfzonynak Urához 
holtig, ’s holta után-is híven meg-tartott fzerete- 
tét foha a1 világon éló embereknek emlékezetéből 
le-nem fogja törleni a’ forgandó idónck vefzendó 
váitozáfa: sót mindenkor magafztalni fogja az há
zas tárfokhoz illendő erköltsnek fzép ritka példá
ját. Mert ha az épület egyéb ékefségéról többet 
nem fzóllok-is, hogy hogy halgathatom el -fzere- 
tetének ditsóségefleb’ egy jelét? Meg-nem elége
dett azzal Artemiíia, hogy illy roppant koporsó
val tifztelte lírának hírét, nevét, emlékezetét: ha
nem öfzve hivatván az egéfz Görög orfzágból az 
ékeiben fzóllókat·, bőven ofztogatott ajándékokkal, 
ízép fzóval, és könyvezó ízemmel arra kéré, ’s a’ 
mennyire lehetet, kinfzeríté Ókét, hogy meg-holt 
Urának ditsóséges nevét fzüntelen, és mind addig

álda-
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áldanák,ditsérnék, magafztalnák, míg niaga pénzel 
győzné, ők pedig befzéddel. Ez feni elég: meg- 
égettetvén fzokás fzerént Urának tetem it, annak 
porát ’s hamvát itallyába egyelitette , a1 gyáízban 
öltözött fzomorú Királyné, hogy a1 kiket az ha
lál el-válafztott; a’ betsűletes fzeretet meftersége 
egy fzivben tartaná , leg - aláb a’ mennyire lehet
ne , a’ fájdalmat , ’s keferűséget enyhítené, vi- 
gafztalná.

K I L E N T Z E  D I K  R É S Z .  
Fárus Tornyáról.

NAgy Sándor Egyiptomban Aleksándria városát 
Világ Teremtésének három ezer hat fzáz öt

ven harmadik efztendejében építette. Ez a’ város 
kevés idő múlva Görög néppel , és a’ nap-keleti 
kereskedőknek fzámtalan féregével m eg-telvén^, 
nem tsak báftjáinak erőfségét, nem tsak épületei
nek fzépségét, hanem az ő gazdagságát-is kezdé 
mutogatni.

Atenéus öízve fzedvén rövideden egynéhány 
nap-keleti városnak ditséretét, Antiokia városát 
fzépnek, Nikomediát ékesnek j de Aleksándria vá
rosát aranyosnak mondá. *

E e e e 3 Szép-
* Athensus Dipnofoph. L. i. pag. 20.
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Szépségére ’s gazdagságára fokát hafznált-s 
azoknak a’ Királyoknak, kik nagy Sándor után az 
Egyiptomot bírták, ott lévő Királyi udvarok, és 
lakáfok. *

De jövedelmét a’ Rév-part íegíté főképen , 
melly az erős báítják és tornyok között a’ jöve
vény kereskedők hajójinak alkalmatos fzálláft ad
ván az egéfz világ kintseibői válogatva fzedetett 
mindent, valamit a’ várofíak fzeme, fzája fzeretett, 
és kívánt.

Ptotoméus Filadeífus, ki nagy Sándor halá- 
la-után máfodik volt az Egyiptomi Királyok kö
zö tt , fel-hágván Világ Teremtésének három ezer 
hat fzáz kilentzven kilentzedik efztendejében a’ 
Királyi fzékre, és harmintz nyóltz efztendeig bír
ván az orfzágot, fel-ékefítette ezt a’ fzép fő - vá
róit fok roppant épületekkel. **

Alig vette kezébe a’ Királyi páltzát, azon
nal a’ város rév-partjának erősítéséről, és ékesge- 
téséről gondolkodott, Királyi gondját azonnal a’ 
tudománnyokra-is ki - kezdé terjefzteni. Uralko
dásának máfodik efztendejében mind a’ Fárus tor
nya, mind az udvar könyv-háza kezde már épül

ni,
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n i, Görögre a1 ’Zidóúl írt ó Teftamentom-is ak
kor fordíttatett. *

Minekünk tsak Fárus tornyára léfzen moftan 
gondúnk.

Valinak a’ rév-parton tornyok az elött-is; 
de annak fe felettéb’-vaió ékefségére , fe fzinte nagy 
erejére nem fzolgáltak. Azokat meg-újítván a* 
révhez közzel lévő Fárus fzigetében egy ifzonyú 
tornyot építtetett Sóftrates által , és a1 világ tsu- 
dáit egyel meg-többítette. Három millióm arany 
jkolt ugyan erre az épületre ; de az ezernyi ezer 
milliomok védelmezéfe , és a’ jövendőnek továb’- 
való reménsége meg-érdemlette ezt a1 nagy költsé
get. Alkalmatos volt Fárus fzigete terméfzet fze- 
rént a1 nagy épületnek fel-állítására, fzép dombok
kal, és hegyekkel fzéle meg-vala rakva, Megnéze
getvén az helyet, meg-tetfzett ama’ roppant k ó -  

fzikla hegy, melly a’ Sziget partyán fel-álván ’s a’ 
tengernek vetvén mellyét, a’ zörgő habokat fzün- 
telen, és bátran rugdozá, hafogatá.

A’ reá állított torony minden kétség kívül 
tsudára méltó épület volt. A ’ Babilóniai torony 
módjára nyóltz fzegésból á llo tt: dereka gömbölyű 
nem vala3 hanem négy fzegletii lapra kéfzittetett:

E e e e 3 ma-
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magafsága három fzáz könyököt, az a z , négy fzáz 
ötven lábni mértéket ütött vala. *

Egy fzóval a’ mint a1 Lutziánusnak némelly 
fejtegetóje befzélli, Yoííius Isák bizonysága fzerént 
vetekedhetett bizváü: Fárus tornyának magafsága 
Egyiptom hires Hegy-tornyainak égtelen magafsá- 
gával. A ’ toronynak egyik lapja tsak nem egy
egéfz pállya-hofzfzal egyezet: teteje harmintz Fran- 
tzia mért fóldnyire, az az hufzon öt német mért 
fóldnyire ’s mefzfzeb’*is el-látfzott. Ez a’ torony 
a’ többi között arra fzolgáit, hogy a’ kik a’ sötét 
éjfzakán Aleksándriá-felékévánnának hajózni, a’ to
rony tetején égó nagy lámpáfoknak világából éfzre-ve- 
hetnék, merre kellene tzélyozni, és tartani azhajóval.

A’ fziget a’ toronynak engedé végtére az ó 
nevezetét: sót tulajdonságát-is el-vefzté idővel: 
mert a’ fzigetból fél-fziget kerekedett: az előtt a’ 
tenger partjától a’ fzigetíg vizen hétpállya-hofzfzán 
kelletett hajózni. * *

LaíTan-laífan meg-töltötték a' fziget, és a’ 
part között lévó tengert, és fzáraz utat kéfzítet- 

tek a’ toronyhoz.

VÉGE A’ GÖRÖG ÉPÜLETEKRŐL
ÍRT KÖNYVNEK.

RÉGI
* RoHnus Tom. 11, pag, 247. ex Geographo Nubix.

* * Plinius, L. jő .
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Evés gondom vagyon arra, a' 
mi gond-nélkül, és a’ láb alatt- 
is eló-terem: hogy Roma-vá
rosát Tiberis öntözé, hét hegy 

ékesíté3 hogy, Veípafiánus Tsáfzár idejekor 
a’ város kerülete tizen három ezer, és egy
néhány fzáz lépéfnyire , az az tsak 'nem 
nyóltz német mért föidnyire terjed vala , 
hogy külső réfzei, és épületei egéfz tenge
rig értek, hogy Romát Auguftus Tsáfzár 
idejekor leg-aláb’ negyvenfzer fzáz ezer em
ber lakta, és valami nem az én tárgyom
hoz tartozandó* Nem fzóllok, fe törvé- 
nvéról, fe Királyi, vagy következendő Fe
jedelmi felől, gyözedelinirdl, tndományi- 
ról, el-állok itten fzókáfomtól. Azokat, a1 
mennyke ide fzükségefek 5 azOrbilius, vagy 
Donátus pora között-is fel lehet fzedegetni.

Ff ff Az



Az én munkámat a1 váróinak váloga
to tt, és roppant épületei várjak·, ha ugyan is 
várják j mellyek nálam nélkúl-is ékellek, és 
nevezeteik. Úgy vagyon ·, de én általam 
és az én nyelvemen nem még. Kéfzullyűnk.

A1 kik a' régi világot felette tsudál- 
lyák, úgymond Kaíliodórus, tsak hét tsudá- 
latos épületeit magafztallyák * **, de ki tarthat- 
tya már ezután azokat annyira, m i d ő n  iga
zán azt mondhatni, hogy merő nagy tsuda 
egéfz Róma várofa. *

Nem héjába; mert ez a’ város nem 
tsak fegyverével, és erejével, hanem épú- 
leteivel-is meg-nyeré a’ világ egyéb réfzeit, 
*s birodalmit. Fel-találtatik úgymond Pli
nius, Romában egy tsomóba, a’ mit a lv i
lág másútt, réfzenként mutogat. * *

Szép volt Róma várofa Auguítus Tsá- 
fzár ideje clcfot-is *, de ahoz az ékefséghez

ké-
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* Caffiodorns L. 7. Potcft cfie veridicum, fi univciTa Roma di- 
catvir cfie miraculum.

** Plinius L. 36, pig.  741. Mundus alius in mio loco.
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képeft, mellyet Auguftus Tsáfzártól vett, az 
döbbeni házak gunyhók valának, nem pa- 
loták. "S-ugyan-is azzal fzokott ditsekedni 
az emlétett Fejedelem, hogy téglából álló 
Róma helyett márvány kőből álló Rómát 
hágy kimuláfa után, Svetonius bizonysá
ga fzerént.

Sokfzor elégett ·, de minden éges-után 
fzebben fzebben építtetett. TimágeneSja’mint 
Szeneka befzélli , tsak azon kefergett, mi
dőn Rómát lángban látta; nem hogy égett; 
hanem, hogy a’ Római tűz után mindenkor 
ékeífeb’ épületeket kellett várni ’s reménleni 
Róma városában.

Trajánus idejekor leg-fzeb’ tekéntete 
volt Rómának *, akár mit mondjon Naza- 
rius, ki Konftántinus Tsáfzár idejére mutat, 
és arra háritya azt a’ ditsőséget.

Már én annak ie-rajzoiását honnét kezd- 
gyem ?

A’ bővség fziigségbe vetett. *
Ff ff 2 Tsak
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Tsak temploma-is négy fzáz hufzon négy 
volt Róma varosának, hogy hogy gázolok- 
ki; ha egyfzer olly fok épület közé fzállok? 
de vagyon mindazonáltal egy jó módom q '  

dologban: egyik ékefsége ki-fog a1 máfik- 
nak fzépségéból tetfzeni : más a z , hogy 
unalmas az egy féle befzéd, fe hafzna, fe 
gyönyörűsége. Nálamnál jobbaknak példá- 
jit követem ebben-is.

Állyúnk meg-egyik Római piatzon, és 
onnét nézegefsünk minden felé eldfzer, még 
más helyet nem válafztúnk.

ELSŐ
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E L S Ő  R É S Z .

A’ Romai piatzokról.
Et féle piatzok valának Roma városá
ban: neméllyek a’ vároíi foglalatofság, 
és a1 tör vénykedők kedvéért állíttattak; 
jóllehet azokon a1 fegyveres baj - vívók 

játéka-is fzokott néha tartatni, a1 mint Donátus 
Sándor éízre-vefzi. * *

E1 féle öt piatzot találok Romában ; egyik 
Romainak, máfik Julius, harmadik Auguftus pia- 
tzának neveztetett : negyediket Nerva , ötödiket 
Trájánus építette. A 1 város más egyéb piatzin av 
vásár tartatott; ezek a1 kiilömb - féle partékétól 
külömb külömb féle néven hivattattak. Máfutt 
volt a’ sörtés piatz, máfutt az haláfzok, és a-* su
tok piatza , máfutt volt a’ zóld p iatz, máfutt az 
ökör piatz. Mindenedül fogva tizen hét piatza 
vala Roma városának. * *

Vitruvius bizonysága fzerént Romában nem 
külömben mint Görög Orfzágban négy oldala fzo-

F f f f  3 kott

* Donauis Alexander L. 2. de urbe Romana pag. 69 ex Plutar- 
cho, Pliu. Snet. Valér.

* * Juftus Lipíius de Magnitudine Romana L. 3. pag. 13



kott lenni a’ piatznak: jóllehet kettejek hofzízats- 
ka volt egy kévésé, kettejek rövideb1 ; de mint
hogy mind a1 négy oldal merd tornátzokból állott, 
meg-nem elégedtek a1 körái-álló magas fel-házak ,  
és roppant templomok ékefségével, hanem bé-ke- 
rítették a1 piatznak mind a1 négy oldalát négy, vagy 
öt rendre ültetett fzebnél fzeb’ magas ofzlopokkal. 
A 1 lem elég; az alsó ofzlopok bólthajtáfokat tar
tottak , a’ bólthajtáfokon pedig ismét más aprób’ 
ofzlopok állának vala fellyűl, és valamint az alsó 
réfzeken, úgy a1 felsókön-is körös körűi mind a1 
négy felól egymás m ellett, és egymás felett fzép 
tágos folyosók kedveskedtek a’ sétáló népnek. Az  
ofzlopok között pedig a1 nagy fzivárvány forma 
fzép kapuk a1 pompát mint egy kettózteték. *

A 1 Romai piatzoknak jóllehet egyenként mind 
réfzek volt e1 féle ékefségben; de Auguftus Tsáfzár 
piatzán máft-is íze túlélhetünk. Azért építtetett 
úgymond Suetonius, mert egyéb piatzokon a1 
törvénykedő népek, és bírák már el-nem fértek.

Auguftus piatzának közepén a1 bofzút álló 
Mars temploma állott; ofzlopokkal, 's tornátzok- 
kal foglaltatta-bé a1 Tsáfzár ennek az oldalát-is. 
A z ofzlopok elejbe egyik felól a1 Romai Királyok

nak
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nak márványból faragott képeit tétette , kik Olafs 
Orfzágban Enéáftól fogva Romulufig uralkodtak; 
máíik felül Romulus láttatott egyebekkel együtt, 
kik valaha Roma ditsóségéért vagy a1 koronát , 
vagy az hadi fó tifztet érdemeíTebben vifelték. *

Nerva Tsáízárnak piatza Auguftus Tsáfzár 
piatzát fdlyól haladá: holott az ide állított neve
zetes Fejedelmek és vezérek faragott képei nem 
márványból, hanem meró fényes rézból valának 
öntetve: egyéb ékefsége hafonló volt amannak 
fzépségéhez, mind a’ tornátzokra , mind a’ tem
plomokra nézve. A’ piatz közepén Jánus és Mi
nerva temploma; a’ piatz pedig a’ Kapitoliumi , 
és Kvirínai h e g y  között állott.

Ulpius Trájánus Tsáfzár piatzának gazdag 
ékefsége valamennyit mind meg-elózte. Amiánus 
azt meri mondani, hogy az ég alatt annak az épü
letnek mafla nem volt. Soha meg nem únnya néz
ni a’ fzem : valahánfzor tekéntetik , mind annyi- 
fzor nsgyob’ nagy ob’ tsudának látzik lenni. Apol
lodorus volt az építő Meílere, elég ha többet nem 
mondúnk-is. De az irigység ki tolta a1 Jámbort 
a világból. Az épület méltósága ki tetfzik abból 
az oízlopból, mclly a1 piatz közepén álván illy
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íráft mutogatott: Illy magas volt az hegy , melly 
az épület kedvéért ki üreíittetett. * * ***

Ez az a1 hires Romai ofzlop, melly Trájánus 
Tsáfzár ofzlopának neveztetik: azt vagy a" lvomai 
Nép és Tanács állíttatta oda, a’ mint a1 reá metzett 
betók jelentik; vagya1 mint Dión befzéili, maga 
magának fzámára tfináltatta Trájánus: hogy oda 
temettetnék. Reá vagyon az oldalára metízve a’ 
fok régi történetek képe , és a1 többi között an
nak az hídnak a1 nyomdoka-is meg-vagyon rajta, 
mellyet Trajanus a’ Dunára vettetett , ’s mine- 
künk-is majd befzédet fzerez. Ennek az ofzlopnak 
magafsága ízáz hufzon nyóltz lábnyi, ablaki negy
ven öten vannak ; tíiga garádítsa i'záz nyóltzvan 
öt lépésnyi. * *

A 1 piatznak négy oldala egymás fölé tetézett 
fok rendu ofzlopokkai,tornátzokkal, és folyosók
kal vala fel-ékesítve, ezekre tekéntvén Ammianus, 
mero Óriás munkának mondja lenni az egéfz épü
letet. * * *

A z
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Az ofzlopok közetskéji aranyos bálványok·’ 
kai, a1 felső tornátzok a’ gyözedelmeknek fok fé
le aranyos tzimmerével tündöklött, a1 mint Gel
lius írja. *

A’ piatznak egyik felén könyv-ház , máfik 
réfzén templom, és fzivárvány-hajlás, harmadik ré- 
ízén egy ifzonyú réz-lö állott Martzellinus bizony
sága fzerént.

Konftántínus Tsáfzár látván idővel ezt a’ 
méltóságos épületet, és lehetetlennek tartván len
ni , hogy hozzá hafonló munkáról gondolkodjék; 
tsak a1 réz-lóhoz hafonló más egy réz lovat ígért 
a’ városnak. De a1 Lováfz-Mefter a’ Tsáfzár mel
lett álván , lírám ! úgymond: léfzen- é illyen iftál- 
lónk-is, ’s a1 piatzra mutatott az újjá. Bátran , 
meg-vallom , de igazán. Illyés épületről, úgy
mond Lipíius; Konftantinus idejekor az építő Me- 
fterek már hafzontalan gondolkodtak volna. * *

G ggg  MÄ-
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M Á S O D I K  R É S Z .
A’ Romai oízlopokról, és faragott

képekről.

E Gy fzép épület fe volt Romába ,  melly ofzlop 
nélkül el-lehetett volna. És ugyan azért olly 

bőven valának nálok, hogy tsak nem töb’ ofzlo- 
pot láthattunk volna Romában, mint embert: úgy
mond Káffiodórus. *

Azokra, mellyek márványból, vagy rézből 
valának, nem-is kell vigyáznunk; aranyból ezüft* 
bői, ’s elefánt tsontból-is kéfzíttettek.

Domitziánus Tsafzár meg-nem engedte , a’ 
mint Suetonius írja, hogy az ó tifzteletérc kőből, 
vagy rézből állítaífanak az ofzlopok Kapitolium 
hegyén, azoknak mind ezüítbói, vagy aranyból kel
lett állani: Egy faragott kép, melly ottan ennek a’ 
Tsáfzárnak ábrázatyát ’s termetét mutatta , fzáz 
fontot nyomott. De ez femmi; Kommodus Tsá- 
ízár oizlop képe tifzta finom arany vala , a’ mel
lette álló bikának,és tehénnek képével együtt;még
is nehézsége ezer fontot nyomott. Klaudius Tsá-

fzár
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fzár idejekor már a’ fok ofzlop,és faragott kép miatt 
az utzák-is fzűkek voltak: meg-tiltá tehát a’ Tsá- 
fzár, hogy ezután az d hire nélkül faragott kép 
az útzára, vagy egyéb helyekre ne tétefsék; de ha- 
fzontalan : a1 ki a’ városban ki-nem  tehette az 
ofzlopon maga képét, ki tehette , ’s -k i-is tette 
a’ majorokban. A’ faragott képek hol fzáloíTan, 
hol fzekéren, hol ló háton, hol más egyéb for
mán fzoktak állíttatni. Éjfzaki órákon katonák 
vigyáztak reájok, hogy a’ fzép jófzágból valaki va
lamit el-ne tíipne. *

H A R M A D I K  R É S Z .  
rajanus Tsaízar Hidjarol.

TSak imént fzóllottúnk Trájánus piatzáról, és 
ofzlopáról, ’s minthogy még azon a1 pia- 

tzon állunk, meg-nézegetvén egyéb ékefségét >, 
láííuk ofzlopának leg aláb’ egyik képét: fel-vagyon 
ottan, a1 mint mondám, Trájánus Tsáfzárnak fok 
féle ditsóséges tselekedete metfzve, és rajzolva : 
láttyíík fok fzép épületinek ottan fel-írt emlékeze
tű:: eló-vetódik a’ többi között annak az ifzonyií 
hídnak a1 képe-is, mellyet a’ Dunára vettetett.

G ggg  2 Erről
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Erről az hídról Dió Kafzfzius, kinek köny
vét jól meg-herélte Kfífilínus, Lipfius bizonysága 
fzerént, e1 képen befzéll.

Trájánus Tsáfzár, úgymond , kó-hidat vet
tetvén a’ Danára meg-gyózte önnön magát-is ez
zel az egy ditsőséggel: Fel - nem tehetnek avat 
egyéb roppant épületi. Húfz láb, avagy talp 
tartya az egéfz h idat, ez valamennyi mind merő 
faragott kőből á ll: a1 talpok magafsága mind fzáz 
ötven lábni; fzélefségekben hatvan lábni mérték 
találtatik: egyik talp a’ máíiktól fzáz hatvan láb- 
nyira áll, és kő bólthajtáfokkai fzorittatnak öfz- 
ve. *

Hogyan magyarázzam-ki, úgymond továbbá 
Dió , a’ reá költ pénznek ifzonyú fommáját ? ho
gyan mondgyam-ki a’ talpok le-tüzesének módját* 
’s-mefterségét, tudván Duna vizének mélységét* 
fok febes őrvényét, ifzapos , és hináros allyát* 
Vazt-is efzemben tartván, hogy tsak azombart 
fe lehetett vala el-fogni, vagy más-felé téríteni a’ 
nagy folyó-vizet, míg a’ múnka kéfzűlt vala. Te- 
kénts a’ nagy Tsáfzárnak nagy bátor fzivére! in
nét vedd efzre mennyit tehetett , mikor fokát

akart 1
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akart! De moft már tsak a’ tálpok állanak a* 
Duna közepén, a1 járó-hely mind oda lett. Ador
ján Tsáfzár le-vettette az hid fö lét, hogy a’ Ro
mai birodalomtól el-fogná az ellenségnek útját. 
E’ képen Dió Kafzfzius.

Az hídnak hufz lábait emlegeti;Jovius Pál 
pedig azt bizonyítja, hogy az ó idejekor még har- 
mintz hat állott a’ Duna közepén Szeverin várofa 
mellett.

Dió Kaízfziusnak fzaván meg-fzeretne Li- 
pííus állani, ha Jovius akadált nem tenne. De 
úgymond, minthogy Jovius néha merő gyülevéfz 
befzédek fzerént irkái, és mindenre nem igen vi
gyáz , bátran Dió Kafzfziushoz adhatjuk ma
gunkat , ki Pannóniát, és Dalmátziát fok efzten- 
deig lakta , minthogy ottan Romai fó tifztet-is 
vifelt. Tudhatott, és láthatott mindent. Mind
azonáltal bóveb’ tudosítáíl kévánna e1 felói Li- 
pfius-is. *

Szolgálhat ebben nékűnk Gróf Marfllli le
vele. Montfaukon Diónak befzédét egéfzlen meg
veti , és okoskodását egy udvari ember leveléhez, 
és Trájánus olzlopához támafztja. Trájánus ofz-

G g g g  3 lopán
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Iopán, úgymond, tsak két kö bolthajtás láttatik, és 
az is tsak a’ part mellékén. Igaz , a’ mint D ió  
mondja, hogy az hid lábai kóból állának ; de 
bólthajtáíi , kettejét ki-vévén, a1 mint mondám·* 
m ró fából kéfzíttettek. Gróf Maríilli, ki Ma
gyar orfzágban fokáig élt , és az hadi tifzteknek 
egyik tekéntetes fzeméllye, és fó tagja vala , levél 
által tudósító erről a nagy hídról Montfaukon jó 
barátit; úgy ír arról, a1 mint fzemeivel látta, és 
azt bizonyítja, hogy meg-vannak a’ Dunába még 
azok az hid lábak, mellyekról Dió beízéíl: merő 
kövekből állanak ugyan; de a1 kó-bólthajtáfoknak 
tartására erejek nem elegendő. Ott a’ Duna tsak 
egy Olafz mért fóldnyire fzéles, a’ mint az emlé- 
tett Úri ember továbbá bizonyítja, ’s nyaratfzaka 
nem igen mély : és így nem volt fzinte nagy do
log azokat a1 kó lábakat fel-állítani. *

Kár hogy olfy közzel lakúnk a1 Dunához, és 
még fe tudhatúnk többet hazánk vizének olíy nagy 
ékefsége- felól.

Ki találom talán némcllyeknek fzája izét, ha 
eló adom annak a’’ nevezetes hídnak a‘> képét, a1 
mint Trájánus ofzlopáról le-írattatott; minthogy 
Sigmond Király-is meg-kévánván azt a’ ditsóséget,

már
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már hozzá kezdett a1 munkához, ha a z , a’ mit a’ 
Pefti parton látunk, valoságoífan az 6 igyekezeté
nek kezdete, és jele. Tekénts a1 tizedik Táblá
nak máfodik képére.

Azomban el-ne felejtsük : Trájánus Tsáfzár 
Urunk fzületésének kilentzven nyóitzadik efztende- 
jében kezdette bírni a’ Romai birodalmot, az hi
dat pedig akkor állította a1 Dunára, mikor az Er
délyiek, avagy a’ Dákufok Királlyát Detzébaluft 
meg-verte, és ismét a1 Romai igába fogta , Kri- 
ftus Urunk ízületésének fzáz máfodik efztendéjé
ben»?. * **

Egyébként jó hire neve vagyon ennek a’ Tsá- 
fzárnak j de abban gaz ember volt,hogy sC Kerefz- 
tyéneket üldözte. * *

Sz. Ignátz Mártirt-is akkor fzaggatták öfzve 
a1 Romai orofzlányok: Kriftus Urunk fzületésének 
fzáz nyóitzadik efztendejében.
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N E G Y E D I K  R É S Z .

Roma városának a’ fóld alatt lévó
tsudálatos bólthajtáfirói, és moslék ve

zető tsatornájiról.

Szállyúnk-le, Plinius léfzen Kalauzunk, ez néki 
járt útja. Senki femmitol fe tartfon, tifzta 

helyre lépünk, és ha úgy tetfzik , ott-is hajóra 
ülhetünk. *

Merő bóithajtáfokon függ egéfz Roma váro- 
fa , üreífek a’ roppant palotáknak, templomok
nak , és a"* magas Romai hegyeknek a’ féld alatt 
lévő réfzei; meg-lehet az egéfz város allyát hajóz
va ’s evezve kerülni. Ha ez nem ifzonyú nagy 
munka, nem értem mi kell több.

Már Tarkvinius Priskus idejétől fogva tsak 
nem nyóitz fzáz efztendő folyt-el az én üdémig, 
úgy mond Phnius, még fe gyozhette-meg ezek
nek az alsó épületeknek erófségét, vagy a1 féld in- 
duláfa, vagy az árvíz, vagy a’ fok féle égés kö
zött le-omlott nagy roppant paloták , templo

mok,
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mok, és tornyok nehézsége. Midőn Tarkví- 
nius ezeket a’ bólthajtáfokat építetné, fok Romai 
fzegény ember meg-ölte magát bújába , folia fém 
remélvén íl ly ’ifzonyú dolognak végét. *

Azért építtettek, hogy az udvarokról, és 
az utzákról minden tsunyaság oda venné magát, 
és hogy az hegyekről febeífen le folyó vizek min
dent oda fodornának , ’s-végtére a’ városból, ’s a’ 
város alól minden moslékot ki-tckernének. Agrippa 
hét tsatórnán erefztette oda a’ febes patakokat * 
mellyek meg-nyargalván az egéfz város allyát, ’s 
ott a’ bólthajtáfokat, nagy zúgáífal, és morgáf- 
fal tekerik, és hordják Tiberis felé a’ város fö- 
prejét, kivált - képen ha az eső meg - árafztjao 
Őket. **

Ezek a1 bólthajtáfok olly tágoífak valának, 
hogy Plinius, és Strábó bizonysága fzerént fzélef- 
ségeken egy egéíz fzekér ízéna könnyen el-fér
hetne. * * *

Márliánus el-halgatta ugyan a1 bólthajtáfok 
magafságat ; de fzélefégét tizen hat lábnyira

H h h h  mond-
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mondja. Merd faragott kd minden o ld a k .j
Ezek a-1 bólthajtáfok báftja módra tartják a’ föl
det , és mintegy vállon hordozzák az egéfz 
váróit.

Tifztogatás, és igyengetés kévántatik néha 
az illyen helyekhez ; egyfzer a' gondatlanságot 
ezer tálentommal kellett ki pótolni. *

Már ha a1 meg-jobbítás annyit kévánt, hány 
fzáz forint kellett az egéfz épületre mikor elófzer 
elö-állott. Velfe-fel a’ jó fzámvetö. Teodoríkus 
Óla íz Király fzavát el-nem felejthetem:

Ó Roma , úgymond, ó kivált - képen való 
ékefséggel ditsekedhetö Roma várofa! ki foghatná- 
meg nagyságos méltóságodat, melly város hafon- 
líthatná magát a1 te kűlsd ékefségedhez , holott 
alsó réfzeidnek fintsen a* világon mafla. * *

íis IK ZK
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Ö T Ö D IK  R É S Z .
A’ Romai tiízta tsatornákról.

ROmának viz vezető tsatornáit minden bizon
nyal a’ világ tsudái közé kell fzámlálni, úgy

mond Plinius, Strábő, Dénes , és Káfzfziodórus. *

A’ régi Romaiak meg-elégedtek a’ kutakból 
vagy a1 TiberisbŐl merített vízzel; nem tsak azért, 
mert kevefebben voltak , hanem azért-is, mert be- 
tsűleteífebben éltek. Emezek, hogy a’ fzámtalan 
fok feredó házaknak , a, játékos helyeknek , és 
egyeb héjába - valóságnak fzámára elegendő vizet 
gyüjthetnének; az hegyekre,és völgyekre tsatornákat 
állítván annyi vizet vezettek a’ városba, hogy ha 
két akkora lett vólna-is, aval be-érhette volna.

Igaz, hogy nem a’ gyönyörűségre,hanem a’ 
fzámtalan népnek hafznára-is fzolgált az a1 támén- 
talan fok víz. Sok kévántatott a’ sütésre, főzés
re , a1 fok udvarra, és kertre.

Azoknak a1 tsatornáknak, mellyeken a1 vizek be 
vezettettek, váluji jobbára nem a’ fold alatt, hanem 
az ífzonyú hegyekre, völgyekre , rétekre állított

H h h h  2 bólt-
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bólthajtáfokon valának: azok a1 válók pedig oíly 
fzéleífek valának , hogy egéfz folyó vizeket nyel
hetnének. *

Meg-vannak még Romában az illyen tsator- 
náknak romlandó falai mind Tzélius hegyén,mind 
egyebütt. * *

Azok a’ bólthajtáfok néha magaífabbak , né
ha alatsonyabttfk valának, a’ mint tudni-illik álló 
helyek vagy magaífab1 vagy alatfonyab1 vala: né- 
melly helyeken két bólthajtás-is állott egymás fe
lett; némellyek magafsága fzáz kilentz lábnyira- 
is fel-ért vala, a’ mint Frontinus mondja , vagy a’ 
mint Donátus Sándor : fzáz negyven ót tenyér
nyire. * * *

Némellykor a’ tsatornák kedvéért ki fúrták. 
ki vájták a kó fziklás hegyeket , minthogy máské
pen által nem vezethették a1 tsatornákat. ****

Elejek már negyven mértfőldnyire kezdődött 
az hegyek oldalán : téglából építettek ugyan, 
de a1 mefzes sár olly tömött volt rajtok, és olly

erős,

* Donatus Alexander de űrbe Roma L. j. pag. S30. Plin. L . 56» 
pag. 74?. Vera seítimatione invi£ta miracula.

* * Donatus ibidem.
* * * Idem.

* * * * Montfaucon Tom. 4. pag. 19S. Donatus loco citato.



erős, bogy majd a1 fejfze fokkal,vagy a’ tsákánnyai 
fe lehetne rókok valamit le -törn i, vagy le-vágni. 
Szépek erről Rutilius verfei. *

A’ tsatornák,és bólthajtáfok Roma fel-épülé
sének négy fzáz negyven egyedik efztendejében kez
dettek előízer Romában építtetni Apius embersége 
által. Hlyen munkára, úgymondLeánder,már a’ 
világ népe fe volna elegendő. De Leánder talán 
Kínába nem tekéntett.

Kaligula Tsáfzár tsatornája az elébbenieket 
meg-előzte: olly magas bólthajtáfok tartották an
nak viz vezető válúit, hogy azokhoz képeit Aven
tinus hegye völgynek láttatnék lenni. Úgy folyt 
abból a1 tsatornából Aventinus hegyére a1 víz,mint 
máfutt a1 nagy mélly verembe , Káfzfziodórus bi
zonysága fzerént. De bezzeg mennyibe telt a’ 
nagy munka ? annyiba , a’ mennyi egy Romai 
Tsáfzártól könnyen ki-telhetett ; tudni-illik tsak 
nyóltzad fél milliómba , Q aranyba - é , ezüítbe - é ? 
fel-nem találám az íróknál. )

Meg-győzte ez az épület Egyiptom Hegy
tornyainak ditsőségét , ha jól mondja Frontinus;
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de jól mondja: tudott Lipfius a1 dologhoz , és ó- 
is azt bizonyítja. A1 Romai munka, eró, és ha
talom , meg-gázolt minden munkát, erót , és ha
talmat. * **

Illyés tsatornát hufzat fzámlál Publius Vik
tor Roma városában, noha némellyek aláb1 valók.

Már a’ víz fogó kutakról, és ifzonyú nagy 
tó forma kerítéfekról mit mondjak? vagy mikép di- 
tsérjem Agrippa emberségét, kinek betsűletes gond
ja , és hazája ékefségéhez való ízeretete annyi haíz- 
not hajtőt Roma városának ? Hallyuk Pliniuft:

Agrippa midón Romában Epitó-Mefteri tifztet 
vifelt, hét fzáz víz fogó tót épített, fzáz öt ugró 
kutat, fzáz harmintz kaftélyt , és a1 kutaknak, 
víz tartóknak , kaftélyoknak ékefségére négy fzáz 
márvány ofzlopot , rézből öntetett, vagy már
ványból faragott képet három fzázat. Ez egyedül 
tsak Agrippa munkája. * *

Mert a1 tsatornákon kivúl, három fzáz öt
ven két víz fogó tó áll vala Romában , a1 mints

a1
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a’ birodalomnak ösméretéról írt könyvben olyasa 
Lipíius. *

Hat fzáz embernél több vigyázott ezekre a’ 
vizekre, kutakra, és tsatornákra.

K i l e n t  z e d i k  K ö n y v . 615

H A T O D I K  R É S Z .

A’ Romai utakról.

SOk volt a’ Romai ú t ; de mi tsak Ápius uttyá- 
ról vegyük éfzre minémúek valának. A zt Pro- 

kopius e’ képen ditséri: * *

Szélefségén két ízekér el-férhctett , hofzfza 
Romától fogva Kápua városáig tartott; Mcró négy 
fzegű íima kó-fziklával vala meg-terítve. De mint 
hogy a’ kövek úgy öfzve fzerkefztettek, hogy kö- 
zetskéjek fe láttatnék; egyetlen-egy kó-fzikla táb
lának tetfzett lenni az egéfz út. Fel - épülésének 
efztendejétól fogva Jufztinián Tsáfzár idejéig, ki 
Petávius Krónikája fzerént Kriftus Urunk fzületésé- 
nek öt fzáz hufzon hetedik efztendejében kezdett 
uralkodni , már nyóltz fzáz efztendó folyt - e l ;

még

* Lipfius de Mag. K. L.}. pag. 191.
* * Procopius L. 1. de Bello Gotthice.
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még fe láthatott az ember azon az úton vagy tsor- 
bát, vagy kerék -vágáft.

Idővel Äpius útja egéfz Brundufium városáig 
tartott. Addig vagy Julius, vagy Auguftus Tsá- 
fzár vezettette. Roma körűi fe követset5fe kő- 
fziklát bőven ne kerefsűnk, annyi nints, a1 mennyi 
olly goromba útnak meg-terítésére kévántatnék. 
De a1 kiknek a1 világ fzolgált, hozathattak a1 fzol- 
ga világból valamit kévántak. Meg-vallom , ez 
volt Romának leg-nevezeteűeb útja; de valának 
azomban egyebek-is , mellyek egéfz Akviléa váro
sáig, Egyiptom végéig, Eufrátes partjáig, Spanyol, 
és Frantzia orfzágig , malik felól pedig Görög 
orfzágig, és továbMs el-értek. Nem gondoltak 
fe hegygyei, fe völgyei, minden engedett a1 Ro
mai hatalomnak.

Ugyan is ha a' kó-fziklák miatt az hegy te
tejére vagy oldalára nem vezethették az utat , ál
tal fúrták az hegyet, hogy leg-aláb1 alatta mehet
ne- el a’ fzekér, ha felette nem járhatná. Puteo
lis, és Neápolis várofa között példánk vagyon. Ott 
az ifzonyú hegy egyenetlen ki vagyon vájva, és üre- 
fitve annyira, a1 mennyi két fzekérnek járására^ 
elegendő. Az útnak közepén, és'két végén nagy 
három lyuk erefzti-bé az útra a1 nap világot; de 
kevefet hafznál; mert minthogy hoízfzú az ú t, ha

tsak



tsak rikóttáíTal jelt nem ád egyik kotíis a’ maiiknak, 
és meg~nem kiáltja, hogy vagy a’ tenger felé, vagy 
az hegy felé tart, törik a* * fzeker , romlik a' mar
h a , a’ nagy sötétség m iatt, úgymond Montfau- 
kon. *

Két féle képen fzokták a’ Romaiak az utakat 
teríteni , tudni-illik vagy követses földel hintették- 
meg moílani fzokás fzerént, vagy köfziklából fa
ragott táblákkal. Fel-találom mind a1 két mefter- 
ségnek nyomdokát Liviusban, és Tibullus verfei* 
ben. * *

Az utak fzélein töltés vala , és gyalog ú t , 
annak partját a1 fzekér útnak alatson falai tárták, 
és támafzták : ezek a’ falatskák más-fél lábnyira 
valának magaífak.

Valának az út félen ollyas ofzlopotskák-is , 
mellyeken az írás meg - mutatta a’ mért földnek 
fzámát. * * *

Az út-féli póltzon, avagy falon le-lehetett 
ülni, a1 tarifznyát, vagy a-1 puttont meg-lehetett

I i i i támaíz-
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támaíztani. Azomban az út mind a’ két fel dl 
hol temetőket, hol bálvány képeket , hol tzifra 
majorokat, hol ofzlopokat, és azokra nagy kö~ 
nyöknyi betűkkel fd -m etzet verieket mutogat
ván , mulatták az utazókat, és fok befzédre, ’s 
tréfára indíthatták. *

Az utak mellett a’ vendég fogadók-is kéfzen 
valának. Sz. Atanáíius, és Antoninus irtazó-írá- 
fa Aleksándriátói fogva Antiokiáig harmintz hat 
vendég-fogadót fzámlál-eló; Mediolánumtól pedig 
Ifauria városáig nyóltzvant említ ugyan azon Sz. 
Atya. Ott meg lehetett a’ lovakat-is változtatni, 
mert ollyas helyeken Pofták-is valának. * *

H E T E D I K  R É S Z .
A’ Romai templomokról, és neve-

zet fzerént Jupiter Kapitoliumbéü tem
plomáról.

Nlíma Pompilius Király idejétől fogva egéfz 
Dom itziánus,N erva,és Trájánus idejéig mun

ka volt fzüntelen a’ KapitoÜum ékesgetésén : az
oda

* Lip (las L. J.  de Mag. K. pag. 149. 
# * Montfaucon Tora. 4. pag. io j.



oda állítatott Numa Király temploma réginek,* 
mondaíik : Tarkvinius Priskus idejekor meg-újúlt 
ott minden, ’s azuta a’ Kapitolium az Ó épületivel 
együtt újnak mondattatik. Midón Romát a’ Ka
pitányok bírták, fundamentomokkal,négy fzegú kó- 
fziklávai meg-erőiittetett a Kapitolium allya, és 
oldala , sót hogy nagyob’ épületeket bírhatna-el, 
dombjait, és körűi álló hegyeit mind meg-egyen
gették. *

A ’ Kapitolium kerületére nyóltz ízáz lábat 
Izámlál Lipfius, és hogy ízáz garádits vezeté fel a’ 
bé-járó népet. * *

Ottan Jupiter templomának két oldala két 
Tendű ofzloppal vala bé-ültetve , az eló réfz há
rom rendet mutogatott ’s mindenikben nyóltz 
nyóltz ofzlop állott, de ezt tsak az elóréfzre kell 
érteni , mert a’ templom oldalának folyosója mind 
a’ két renden tizen-kettót tartott, úgymond Nar
dinus. Két tornátza vala tehát a’ templom két 
oldalának , az elejét pedig három tornátz ékesíté. 
A ’ templom hátú Ily a minden tornátz nélkül vala.

I i i i  2 Belől
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Belől a’ nagy oltár három kápolnából állott 5 
a' középsőbe Jupiter faragott képe láttatott, a’ 
mellett egyik felől Juno, maiik felől pedig Miner
va tifzteltetett. *

Abba a1 falba „ melly Minerva kápolnáját éré, 
minden efztendóbe egy íz cg üttetett, ’s azzal je
lenték a’ Roma építésétől el - folyt eíztendőknek 
fzámát: annyi fzeg láttatott ottan , a’ mennyi eíz- 
tendeje volt Roma állásának.

Szilla az Olimpiai Jupiter templomának ofz- 
lopit Görög orízágból a’ Kapitoliumba vitette, és 
Jupiter templomába fel-állíttatta. Yefpáfziánus
Tsáfzár az égés után azok helyett fzebbeket, és 
többet tétetett oda. D e azután ismét Titus ural- 
kodáfokor hamar öfzve-égett a’ Kapitolium, jólle
het Domitzián Tsáfzár ismét helyre hozta.

Ennek a’ templomnak egyéb ékefségét gaz
dagsága adhattya élőnkbe. Az épület tetején az 
arany Jupitert négy lovas hintő mutatá, utánna 
pedig még töb’ illyes héjjába valőság-is láttatott , 
azután oda hat lovas híntók-is helyheztettek; ti
zen-két aranyot paizfal együtt. Minek-utánna 
Kártágót meg-fofztották, a’ templom menyezetét

és

* Montfauccn. Tűin,?, Autiqu. pag. óy.



cs bóltozását-is meg-aranyazták, a’ mint Plinius 
írja: végtére az egéfz épület födelének tetejére-is 
arany boríttatott, Szeneka bizonysága fzerént: 
kellett ott villogásnak lenni, mikor a1 nap sütött.

Eleinten az oltáron Jupiter képe tsak mázból 
vala, azután bálványa tifzta aranyból öntettetett, 
’s egyik kézébe menykövet , maiikba nyilat tar
tott; fején két koronát vifelt, egyik tölgy fából, 
maiik finom aranyból kéfzíttetett. Palaítyának , 
’s egyéb ruházatyának piros fzine vala.

Ebben a’ templomban tartattak a’ réz táblá
ra írt Romai törvények, ide gyűjtötte Roma a1 vi
lágnak kintsét. Az oda tétetett arany koronák
ról , ott álló gyözedelemnek arany bálványairól, 
az ott függő gyertya tartókról nem-is fzóllok, 
mert fzámtalanok; elég az, hogy mikor Egyiptom 
Auguftus Tsáfzár kezébe került, az új ajándéknak 
már más helye nem volt; hanem ki-kellett jó for
mán iireíiteni a1 templomot , hogy az a1 fok mil
lióm gyöngy, mellyel Auguftus meg-terhelte Jupi
tert, és hogy az a’ tizen-hat ezer font arany, 
mellyet oltárára hordott, féízket verhetne magá
naké. *
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Arannyal mázolták bé még az oízlopok ko- 
fzorújit-is. D e ennek a1 fok féle ékefségnek jó 
nagy réíze a’ fok égésben tűzze lett. Láííiik utol
só építéíe után Domitziánus Tsáfzár idejétől fogva 
Genferikus Vandalufok Királlyá idejéig minémá 
volt. Ofzlopok annak ízátnára Aténa városából 
hozattattak, úgymond Plutárkus ; akkor az épü
letnek tsak aranyazására tizen-két ezer tálentom 
ment. I t t - is  arannyal tündöklött a’ bóltozás> 
arannyal tündöklőitek a’ templom réz födelének 
tserepei, azt Prokopiusból vefzízük éízre, ki azt 
írja, hogy Genferikus a1 templom aranyos tsere- 
peinek felét Afrikába vitette. A z ajtók fzárnyai- 
ra-is vaftagon téríttetett az arany lánna; de azok 
tsak Honórius idejéig maradtak az helyen: holott 
a1 izükség azt a' tanácsot adta, hogy a1 meg - íze- 
gényedett Roma , már máfutt vegye annak hafz- 
nát: le fzaggattatá Stiliko; akkor az ajtó ragafz- 
tón illy íráft találtak : A1 boldogtalan Király fzá- 
mára tartatnak.
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N Y Ó LTZA D IK  RÉSZ.
Apolló, és Panteon templomáról.

APolló templomát ki-nem marafzthatom íráfoin
ból , melly Palatinus hegyén mutogatván 

ékefségét Apollónak egyéb Romai templomit meg
előzte fpépségével. Elég a z , hogy Auguftus Tsá- 
ízár munkája volt, ’s udvara mellett állott. Elég 
nem volt tornátzának ofzlopit válogatott már
ványból , a1 templom ajtaját pedig elefánt tsont- 
ból kéfzíttetni, elég nem volt altemplom eló-réízé- 
nek közép poltzára a1 fel-ferkenó napnak arany Sze
kerét helyheztetni,egyéb tzifrázatira-is gondja volt 
Auguftufnak: az ajtók tábláin a’ Gallufok táborá
nak hulláfa vala le rajzolva, kik Apolló templo
mát Delfi városában meg-merték fofztani: a1 tor- 
natz ofzlopi között Dánaus ötven leányinak fa
ragott képei állanak vala: a1 tornátz köréi pedig 
Egifztus ötven fiainak bálvány képeit fűtötte a' 
ver ófény.

Két könyvházat - is állítatott a1 tornátzok 
mellé , egyikbe meró Deák könyvek, máfikba me
rő Görög íráfok valának -} mi a1 kints, ha ez nem 
kints ?

Apót·



Apollo bálványa az oltáron hárfára tévén 
ujjait mofolygó , és Poétához illendő tekéntetbe 
láttatott: Mefter volt, a1 ki azt faragá, mert fe
lette ditsérik. Apolló bálvány képének lábai alá 
a’ Síbillák könyveit rejtette a’ Tsáfzár. * *

A -* templom gyertja-tartója nagy leveles, és 
gyümőltsös fához hafonló v o lt , ’s néha napján 
egy Görög Tebai templomban függött. * *

Pánteon az minden bálványok templomát 
Agrippa, Auguftus Tsáfzár Veje, építette Roma vá
rosának hét fzáz hufzon kilcntzedik efztendejében. 
Helyén áll moft-is Romában; de ékefsége nem a’ 
légi; betsűletefícb’ mindazonáltal; mert már az 
igaz lítenség, és annak, ki üdvöfségiinkért ember
ré le t t , Szeplőtelen Száz Sz. Annya tifzteltetík 
benne , miúlta Bonifátzius negyedik Pápa Fókás 
Tsáfzár engedelméból Kriítus Urunk fzületésének 
hat fzáz hetedik efztendejében arra a’ végre fel- 
fzentclte.

Török módra kerekes volt a' födele : és az 
ég boruláshoz hafonló. Plinius Romának leg-fzeb’ 
épületei közé fzámlállya ezt a’ templomot. * * *

Szerli
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Szerű Sebeftjén pedig a’ fzép mefterség re
mek munkájának meri mondani. Széle, és magafsá- 
ga mind egyenlő, az az ízáz negyven négy lábni. 
Régenten fok garáditson kellett annak hágni, a’ 
ki oda járult; hágni kell moít-is a’ bé-lépo nép
nek, de nem fel, hanem alá. Rézből volt ele- 
inten födele ennek-is; de Titus idejében , mikor 
a1 Kapitolium égett, el-olvadott; amazzal vifza-té- 
rűit ifmét ékefsége Domitziánus Tsáfzár gondja 
által. Trájánus uralkodáfakor a1 meny-kő meg
ütötte ; Adorján Tsáfzár idejekor a1 fok héjába- 
való pénz ifmét fel - tzifrázta. Tornátza fzeb* 
magánál a’ templomnál-is.

Az tizen hat ofzlopból á llott: az ofzlopok 
jóllehet egygyenként minden raggatás nélkül egy 
gránát márvány kőből kélzittettek, még-is har- 
ínintz hét lábnál magaífabbak , ha az ofzlop tal
pát, és kofzorúját oda nem fzámlállyuk-is. *

Éfzre vett dolog, hogy ennek a’ templom
nak fundamentoma el-fogja nem tsak a’ falak al- 
lyát, hanem környékét, és mellékét-is korúi be»* 
ló i, ügy,hogy ott valahová lép az ember,merőfun- 
damentomon gázollyon. A ’ templom födele meg
aranyozott rézből állott még akkor-is,midőn har-

K kkk madik
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madik Konftántinus Tsáfzár Romát meg-látogat
ta , és ie-fzedetvén a’ rezet a' vároft jól meg-fofz- 
to tta : rézbél valának ott a’ gerendák-is: azokból 
nyóltzadik Orbán Pápa egynéhány ágyát önte
te tt , mellyek azután a’ Sz. Angyal várára vonat
ta la k . Negyedik Eugenius Pápa idejekor , mi
dén a’ Pánteon előtt a1 földet áfnák; és kotornák, 
egy nagy Egyiptomi fekete kéből faragott orofz- 
lányra akadtak: ötödik Sikftus Pápa idejekor pe
dig más hafonló orofzlányt áftak ki ugyan azon 
helyréi; Sikítus Pápa kuttja mellé tetetett mind 
a' ketté, és ott áll mái napig-is.

Tetejének kerekes nagy ablaki erefzték-bé a' 
nap világot, egyéb ablaki nem valának.

K I L E N T Z E D I K  R É S Z .  

A’ békefscg templomáról.

HErodiánus a* békefség templománál fzeb1 épü
letet nem tartott lenni Romában. *

Vefpáfziánus Tsáfzár építette, és a' mit Ro
mának régi ékefségébél ki-válogathatott, azt mind

abba
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abba a" templomba hordatta, sót, a1 mint ’Zidó 
Jófef írja, a1 -mi ékéfségért az elótt a' Romaiak 
a’ világot fzokták látogatni, azt azután egy tso- 
móban mind fel-találták a1 templomban, Jerusá- 
lemi templomnak arany edényeit-is ide heíyhez- 
teté Veipáfziánus Tsáfzár^mertfelettemeg-tetfzet- 
tek: a1’Zidók törvényét pedig,és altemplom arany 
fuporlátit maga udvarába tartoztatta. *

Kerító folyosói, ofzloppal meg-rakott tor- 
nátzi, bálvány képei, és a1 fzép könyv-ház , melly 
mellette állott , & templom egyéb ékcfségével 
együtt mind meg - romlott Kommodus Tsáfzár 
idejekor : midón a’ fold indulás között a’ főid
ből ki-vetódöt, vagy az égből le-fzállott tűz egéíz- 
len meg-emcfzté. **

t
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T I Z E D I K  R É S Z .  
A’ Romai Feredó - házakról.

A * ki a’ Romai feredó házakat elófzer látta ,  

el-hitette véle a’ külső tekéntet, hogy rop
pant várofok, vagy a-1 mint Martzellínus mondya, 
egéfz tartományok, ’s nem feredó házak. Ezer 
hat fzáz márvány kar-fzék kéfzen áll vala fzünte- 
len a’ mosódók fzámára Antonius feredójében : a’ 
mint Lipíius OlimpiodoruíTaí bizonyítja , és azok 
után Montfaukon. *

Diokletziánus feredójében két annyi találta
to tt , ’s hát hol az épületnek egyéb réfzei, a’ fzo- 
bák, pitvarok, folyosók , viz-tartók , a’ kertek, 
sót a’ körűi álló erdők ?

llgy valának a’ feredó fzobák építve , hogy 
minden mosódó hely mellett három négy más fzo- 
ba-is állana. Az elsó egy kévésé hiives vala, és 
abban vetkeztek, ’s tefteket dörgölték, vakarták, 
hogy az erek, és az inak jobban meg - mozdulván 
könnyebben bé-vehetnék az hév-víz erejét : abból 
a’ l'zobából lágy meleg kamarába léptek , és 
ott meg - állapodtak , míg egy kévésé meg-

nem

* Lipíius de Maga. Romana L. j. pag. IJ9.



nem melegedtek: onnét az izzadó kamarába fzál- 
iottak , a’hol a’ melegséget egyedül a’ kementzék 
ereiztették: végtére a’ meleg feredóbe botsátották 
magokat, és minek-utánna meg-mosódtak, az eléb- 
beni úton ismét viizfza tértek a1 melegből az izza- 
dóba , onnét a’ lágy melegre, ’s az hüvesre. De 
némellyek meg-elégedtek az hideg feredővel. *

A ’ mosódás előtt inafok által Szokták ma
gokat vakartatni. Adorján Tsáfzár , ki a’ kö
zönséges feredóktól nem irtózott, látván egykor 
egy vén katonáját az ollyas fzobában, hogy a1 már
vány kóhcz dörgölné a’ hátát, a’ feredőre kéízűl- 
vén , meg-fzollítya , ’s kérdezi: fiam, úgymond, 
vallyon miért vagy magadhoz olly kegyetlen ? fe
lele az öreg katona: mert nints Uram! job’ lová- 
fzom a’ ki meg-vakarna: el-nevette magát a’ Tsá
fzár ’s egynéhány Szolgával és egy kis költséggel 
meg-ajándékozá. Meg-halván a’ jó téteménynek 
hírét a’ vén koldufok tsak azt várák, hogy Ador
ján Tsáfzár a’ feredőre menne; akkor le-vetkez
vén neki vetették a’ kőfalnak hátokat, és úgy oda 
dörgölék , hogy menne már a’ bór-is , mintha-» 
mellyefztenék. Meg-fzóllítya őket a’ jó Fejedelem, 
kérdezősködik; amazok a’ minapi katona módja
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fzeréní : nints ki dörgöllyön Uram , magúnknak 
kell vefzódnűnk. Jámborok, úgymond a’ Tsáfzár : 
’s hát nem fegithetitek egymáft annyanlévén? ak
kor a’ fzolgáihozfordúlván: te hallád-é úgymond! 
eredj, azt a’ vénet állítsd emez m ellé, ezt ide , 
amazt amoda , ’s végtére: ez , úgymond, télietek 
eddig-is ki telhetett volna: tellyék - ki ezután. *

Diokletziánus feredójében moft a’ Kártuziá- 
nufok laknak: a’ mosódó nagy ízobákat fzép tem- 
templomá fordították ; két fzáa ofzlopnál többet 
hordattak-ki már az épületből azok a’ Sz. Atyák, 
és más épületekre engedék , nyóltz még helyén 
áll. Alig láthatni egéfz Roma városában azok
nál magaflabbakat. * *

Az illyen feredókbe az ifiúság tanítására va
ló helyek is fzoktak rendeltetni. Itt taníttattak 
a’ tántzra, birkózáfra , a’ fegyver forgatáfra. A’ 
tornátzok teli valának a’ mulató Romaiak ízámá- 
ra állíttatott kar-fzékekkel, itt a’ Filosófufok-is 
meg-jelentek, itt terétseltek, a’ kik máfutt he
lyet nem kaphattak.

Szépeknek kellett lenni a1 feredó-házaknak, 
ha a’ vároíi emberek fel-házi-is olly fzépek vol

tak.
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tak , a mint majd meg-mondom : az Afzonyok 
bé fera mentek a’ feredd-házba , a’ hol ezüft 
ízekre nem ülhettek, úgymond Plinius. *

A ' fereddk fokasága Romába fzámtalan volt, 
tsak egyedül Agrippa fzáz hetven feredo házat 
épített, a"’ hol költség nélkül feredhetett minden 
ember Plinius idejében. De vallyon mi dolog , 
hogy kevefebbel meg-nem elégedtek? az tudni-il
lik , mert a’ vatsorához foha fém ültek eléb , míg 
meg-nem feredtek. * *

Sőt anyifzor mosódtak a' feredoben , a1 me- 
nyifzer ettek. KómmodusTsáfzár hétfzer,és nyóltz- 
fzor-is feredett napjában. Ez a1 fzokas a' kerefz- 
tyének közzűl fe vefzett-ki egy darabig, Szifzinius 
Püfpököt megbízóllották némellyek, és ízemére ve
tették, hogy kétfzer fzokott mosódni napjában. 
O pedig az ollyan embereknek azt felelgcté : tsak 
kétfzer feredem, úgymond,napjában,mert töbízer 
ki nem telhetik tdilem, azt akará mondani , két
fzer izoktam egy nap enni, és következendő képen 
tsak kétfzer mosódni. Már moft ez a' gyakorta- 
való feredés tsak nap-keleti fzokás : mi abban aláb 
hadtúnk , kivált-képen,kik Budától, és egyéb hév- 
vizektdi mefzfzeb’’ lakúnk.

TIZEN-
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TIZEN-EGYEDIK RÉSZ.

A’ Nyargaló-helyekről.

A1 Nyargaló-helyet a’ Romaiak Tzirkusnak hí
ják, a’ Görögök Hippodromusnak : magya

rul job’ nevet néki nem adhatok. Formáját, ’s 
ékefségét ízem clejbe téfzi kilentzedik Táblámnak 
első képe. Szemeiéibe adatik ottan a’ Romai nagy 
nyargalónak egéfz épülete, Laurus rajzoláfa íze- 
rént; de én azt mind Lauruíláí , mind Montfau- 
konnal együtt Onufrius Pánvinusnak köfzönhetem, 
mert a’ mint az illyen helyekről írt első könyvé
ből ki tetfzik, ő tette papirosra leg - elöfzer an
nak fzép k ép éta n n a k  régieb1 Mefterére nem ta
lálok. *

Meg-fzerette márTarkvinius Priskus előtt Ro- 
mulus-is azt a1 Görög mulatságot , de fzinte be- 
tsuletes helyet arra a1 végre nem épített. Tark- 
vínius Priskus munkája az a1 nyargaló,melly leg-na- 
gyobbiknak hivattatik , azomban a1 Tsáfzároktól 
vette az-is fok fzáz efztendó múlva jobbára az 6

ékef-
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ekefségét: fokát ékesgettc aztat mind Julius, mind 
Auguítus, dolog volt rajta egéfz Heliogábalig: ki 
aranyos ofzlopokkal meg-ékesítvén oldalit, köze
pét póriílal meg-fzokta hintetni a’ játékok előtt. 
Hofzfza ezer fzáz nyöltzvan hét lábni volt ; fzé- 
lefsége pedig kilentz fzáz hatvan: egyik oldala haj
ló?,. máfík egyenes, a’ mint Táblám Pánvinusnak 
emlétett rajzoláfa fzerént jelenti.

El-férhetett az oldalaira körös körűi egymá* 
fölé állított épületeken, és garáditsokon fzáz ötven 
ezer vendég ; máfok íráfa fzerént három fzáz ezer- 
is bé-veliette magát az ülő, vagy álló helyeire. A' 
leg-alsó garádits alatt a1 végső póltzot belől egy kis 
folyó víz mofta. Két Egyiptomi Gulya láttatott 
ennek a nyargalónak közepén, rakva mind a1 ket
tő titkos íráfokkal. De le-dűlt idővel mind a’ 
kettő, és ott hevert Sikftus Pápa idejéig. Fel-ál
líttatta ó Szentsége mind a1 kettőt, ’s egyiket ά 
Lateránomi templom eíejbe, máíikat a’ Flaminiai 
kapunál Boldog Afzfzony templomának ékefségére 
helyheztette: a’ mint ötödik könyvemnek tizedik 
réfzében bőven el-befzéllettem. Pánvinus egyiket 
a’ nap, máíikat az hold Gulyájának nevezé. A ’ 
nagyobbikön pirópus golyóbis á llo tt; a’ pirópus 
pedig nem egyéb,hanem rézzel kevert arany, abból
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ha gyöngy, vagy golyóbis veretik, úgy tündöklik, 
mintha égne. * **

A"* közepsó Gulya mellett egyik felól Tzibele 
láttatik orofzlány háton , maiik felól pedig a1 nap
nak oltára. Két faragott kép áll a’ két végsó ré- 
fzen , egyik a fzerentsének , maiik a' gyózede- 
lemnek az ofzlopa. A 1 tojás forma golyobifok 
Káfztor , és Polluks tifzteletére helyheztettek : a’ 
mint Pánvinusnak tetfzik; Bullenger abban a1 vé
lekedésben vagyon, hogy azokon a1 tojáfokon fzok- 
ták meg-fzámlálni, ki, éshányfzor kerülte-meg a* 
ki «tett tárgy ot. * *

A’ söveg , avagy gomolya forma tornyok 
alatt állottak a1 lovas , vagy fzekeres legények, 
várván a' trombita fzózattyát, és a1 kapu meg
nyílását: ott tehát tizen-két kapuk egy fzempil- 
lantásban feí-huzattatván , ki-botsátták a1 nyar- 
galókat, kik neki rugafzkodván a’ tzély felé úgy 
repültek, mind a’ menykó.
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Meg-vala az épületnek környéke rakva fok 
fzép ofzlopokkal, gátorokkal , tornátzokkal, & 
többi között a1 végein öt fel-házat tartott , azok 
a’ Tanáts-béii Urak néző helye, és faját jőfzága 
vala_5.

Még nyóltz nyargaló helyet fzámíál elő Pán- 
vinus , ezek között az enyim után a1 Flaminiai 
leg-fzeb\ Ezeken az helyeken néha nem tsak nyar
galni, hanem birkózni , vadáfzni, és egyéb mu
latságot -is fzoktak indítani.

T IZ EN -K ET TŐ D IK  RÉSZ. 
A’ Romai Teátromokról.

NEm egy teátrom volt Roma városában : Bul- 
lenger nyóltzat emleget. *

Ennek a’ Játék-háznak két réfze fzokott len
ni, egyik fél-kerékhez hafonló vo lt, és belől tété
től talpig merő garáditsból á llott, arra a’ végre, 
hogy a1 vendég oda venné magát. A 1 máfodik 
réfz ott kezdődött,a"1 hol a1 fél keréknék két felől 
vége fzakadt; azontúl már az épületnek két egye-
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nes oldala fzokott lenni, és az fogá-bé a"* jád- 
fzó fzeméllyek állásának mellyékét , ’s hátullyát. 
a’ garáditsok előtt feküvó ürefség Orkeftrának ne
veztetett. Itt ültek a’ Tanáts-béli Urak a’ város 
fó tifzteivel együtt. Egyéb nemefségnek az alsó 
garáditson , az az mindjárt a’ Tanáts után volt 
az helye: a’ felsó réfzeket a’ gyülevéfz köfség fzok- 
ta bé-lepni.

Martzellus teátroma , mellyet Auguftus Tsá- 
fzár épített, Vincllynek képét ide helyheztettem , 
hét illyen garáditsból á llott, Szerlius rajzoláfa- 
fzerént: Némellyekben hufzon hat iiló garádits- 
is találtatott, úgymint a’ Ferentínomiban.

A’ garáditsok alatt kapuk valának, mellyek 
a’ népet ki, és bé-okádák, és azért vomitoria, az 
az okádó helyeknek neveztettek, Makrobius bi
zonysága fzerént. *

A ’ játék - hely az üléfnek ellenében állott , 
’s-néha , a’ mint Martzellus teátromában láttyuk, 
az ülés helyeit fellyűl haladák magafsággal. Lásd 
tizedik Táblámnak első képét. A’ játék-hely jobbá
ra három réfzból állott. A’ fztzénak eleje, az az 
a’ Proíztzenium a’ bolondozó fzeméllyek helye va-

la j
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Ia; a’ pulpitum ennél egy kévésé alatsonyab’ volt; 
ott tartatott a1 tántz,és a’ mufika; a’ íztzénak kö
zepét a’ betsúleteííeb’ fzeméllyek foglalták-el. A ’ 
fztzénák valóságos kó-házokat, rendre rakott ofz- 
lopokat, kapukat, tornátzokat , egymás fölé ál
líttatott épületeket mutogattak ; a" Páfztori játé
kok fzámára erdók , barlangok , ugró kutak, és 
egyéb illyes épületek állíttattak.

Az épület réfzei azomban, tornátzi, kofzo- 
rúi, és egyéb ékefségi darága feítékkel , arannyal, 
ezüftel, elefánt tsont táblákkal: a’ ruhák Kártágó- 
béli munkával, gyöngyökkel , egy fzóval Romai 
pompával tündöklöttek. Néha egy fzempiüantás 
alatt a’ meg-mozdított kerekek mindent meg-vál
toztattak , ’s uj épületeket állítottak - eló. Skau- 
rus teátromába , mellyról Plinius emlékezik,mind 
e z , mind egyéb tsudálatos vala: jóllehet az egéfz 
épületet tsak egy két játékért állította - fe l , ’s az
után el-bontatta. *

Ezt a’ teátromot nem gyózi tsudálni maga 
Plinius-is , jóllehet egéfz Roma városának dicsősé
gét fzemlélte. Ennek a’ teátromnak fztzénája há
rom réfzból állott, az az egymás fölé tetézett há-
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rom fzáz hatvan ofzlopokból; az alsó ofzlopok, 
és egyéb réfzek harmintz nyóltz lábni magafságot 
foglalván magokban merő márvány kóból valának: 
a’ közepsó tornátzok, ’s ofzlopok üvegből kéfzít- 
tettek: a’ felső réfz vékony , de aranyai bé-borí
tott defzkából állott. Rézből öntetett bálvány 
képeket a’ réz ofzlopok, és a1 fztzénák tetejére , 
vagy egyéb réfzeire három ezeret helyheztetett. 
Bé-férhetett a’> játék nézésére nyóltzvan ezer em
ber. A 1 játék után el-bontatta Skaurus az egéfz 
helyet : ’s-ékes jófzáginak felét palotájának, felét 
pedig majorjának ékesgetésére vitette. Itt az lk ok 
ra meg-neheztelvén a1 fzolgák , tüzet vetettek a’ 
major alá, és tsak a’ játékból oda hordatott efzkö- 
zöknek kára tiz millióm Frantzia forintra ment 
vala : a1 mint Harduínus fzámláilya Pliniuít fejte
getvén. *

Kurió teátroma, ha gazdagab1 nem vóít-is; 
meíterségeífeb’’ volt , de fzörnyu még reá - is te- 
kénteni. Két fa teátromot állított egy más mel
lé. Sarkon járt mind a1 kettő dél-előtt egyiknek 
fél-kereke a’ máíik fél kereke megett á llo tt, hogy 
a’ Sztzénak között befzéllő fzeméllyek fzava öfzve 
ne kevertetnék 3 déliéit hirtelen meg-erelztvén a’

tfígán
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tfigán járó Sarkokat fzem közbe fordítá mind a? 
két teátrom fél-kerekét, ’s a’ tcátrombói Amfiteá- 
trom vált, a’ komédia helyett pedig fegyver-játék kö
vetkezett. Almélkodik Plinius ezeket befzélvén a’ 
Romai népnek vak-meró bátorságán, hogy olly ál
hatatlan kalitkára ülvén életét nem féltette. *

A ’ teátromokat jobbára födél nélkül fzokták 
építeni, és tsak Sátorokat vontattak az iiléfek fö
lé: a’ mint Bullingerus a’ régi írok fzavaival bizo
nyítja. * *

TIZEN - HARMADIK RÉSZ. 

Az Ámfiteátromok felól.

A 2  Ámfiteátrom egéfz kerék formára , de néha 
egy kévésé holzfzatskán tojás módra építte

tett. Valának itt-is fzintén úgy iiló garáditsok. Ti
tus Amfiteátromába nyóltzvan hét ezer ember kö- 
nyen el-férhctett úgymond Viktor. ***

Erről
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Erről fzóll Mártziális verfe-is: mellyel azt min
den munkánál nagyot»1 épületnek tartja. *

Az Amfiteátromnak üres közepe fövénnyel 
fzokott meg-teríttetni, de mint hogy azon a1 láb 
hamar meg-tsufzamodik ; néha az fövény helyett 
törött kő-port hintettek az üregre. Kaligula Tsá- 
fzár porizfal, az az : az ötvefek forrafztó porával; 
Néró pedig Tzinobriommai terítette-bé az ó Am- 
fiteátromát. * *

A z üres fövenyes helyet, a1 mint mondám, 
garáditsok, és falak kerítették-bé: az alsó garádits 
ízéleífeb1 volt a1 többinél, ’s pódiumnak hivatta- 
tott: itt volt a1 Tsáfzároknak, a’ tanátsos urak
nak, és a’Vefzta ízűz Leányinak ülő helyek: tizen 
két, vagy tizen öt lábni volt ennek a1 póltznak a1 
magafsága, és hogy a1 fzerentsétlenségtól őrizked
nének, a1 póltz eleje fzép vas gátorokkal vala el-re- 
kefztve a1 középső helytől. A1 póltznak a1 talpán 
pedig a1 karikák görgő dorongokat tartanak, hogy 
ha a1 vadak fel-akarnának kapafzkodni, meg-ejtet- 
nének. Sátort vontak födél helyett az illyen épü
letnek tetejére-is.
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Már az Amíitcátrom arra való volt , hogy 
ott öfzve ereíztvén a’ vadakat az emberekkel, vagy 
egyik vadat a’ máíikkal a1 viaskodás,és a’ gyözede- 
lem nézésével magokat mulatnák a' vér fzopó Ro
maiak; de az volt felettéb’ ördögi találmány, mi
kor embereket emberek ellen állítottak , és egymás 
vérének öntésével legelték fzemeket. Gór dián Tsá- 
fzár két ezer fegyveres baj vívókat, az az a’ játé
kért halálra kéfz bolondokat tartott: végtére a’ ne
mes ifiak , sót az Afzfzonyok-is reá vetemedtek 
erre az iílentelenségre : le - ízállának, forgaták a’ 
fegyvert , kergetek egymás lelkét, önték egymás 
vérét.

A 1 garáditsok alíya hézag v o lt , és ólokra ’s 
iftállokra fel-ofztatott, hogy ott a’játékra készített 
vadak tartatnának.

A ’ közép helyen néha meró erdót látott az 
ember, és a1 fák között vadakat, hogy a’ vadá- 
fzatnak valóságos módját fzemlélhetnék a’ Ro
maiak ; az erdőbe kófzikla hegyek valának , bar
langok, és valami az oily as helyeket ékesíteni fzok- 
ta. Abból kell éízre-venni az illyen mondva-tfí- 
nált erdőknek ifzonyú nagyságát , hogy azokba 
néha, úgymint Gordián Tsáízár játéka napján ezer 
medve ereiztetett a’ fák közé , és az Afrika-béli 
vadak közzúl azon fellyól még fzáz : a’ mint-j

M m m m Ka-
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Kapitolinus befzélli, és annak ízava fzerént Lip- 
íius. * **

Némellykor az erdő helyett nagy ízáraz ha
jó állíttatott az Amfiteátrom közepére : melly két 
felé nyilván nevezet fzerént Szeverus Tsáfzár játé
kában hét fzáz medvét, orofzlányt, párdutzot, 
Strutz madarat, erdei fzamarat, 1s más egyéb va
dakat okádott-ki oldalából: ’s azután ismét bé-tsu- 
kódott magától, a1 mint Dió bizonyítja.

Kómmodus Tsáfzár maga-is meg-jelent néha 
nem tsak a1 fegyveres bajvivásra , hanem az Ámfi- 
teátromban a’’ vadáfzásra-is. Akkor ollyas vadak 
jelentek meg Roma városában , mellyeket az előtt 
tsak a’ képeken láttak a" Romaiak; olly bizonyol- 
fan ’s oüy ízerentséfen fzokta meg-találni a’ vad
nak fzivét, vagy homlokát, a1 madárnak pedig a’ 
nyakát, vagy mellyét, hogy foha nyila el-nem vé
tené az útját: a’ mint Herodiánus beize Ili. * *

Má-

* Capitolinus apud Ltpfíum L. deAmphir. pag. 1291.
** Herodiánus in Commodo pag. 55. T a  St χομμόδω τί?ϋ(ομοι Sic, 

Pleno ex'.rdificatus Amphitheatro peridromus Commodo fuerat.. . Cer
vos igitur, tlamas, item cwrnigera alia, pi'icter tauros currens pariter 
ipfe atque infcqucns impetebat, ac praeventa fuga certiflimis ictibus pö- 
fteruebat: Icones vero (ic ..  . ut nec telum quisquam fecundum, nec 
vulnus viderit, niti kthiferum. . . in fronte vel in corde fauciabat , ac 
nunquam alium fcopum (ibi propofuit... Idem aliquando fagittas lunat* 
cuipidis in Mauruiias Struthos intorquebat, ..  atque ita capita ampu
tavit, ut exeftis cervicibus, . .  eas adhuc circumferrent volando, tau- 
quam illuelbe-



Máfoknak az Amfiteátromba fe erdő fe fzá- 
ráz hajó nem tetlzett; hirtelen meg-nyittattak a’ 
garaditsok alatt a’ nagy tsatornák, meg-telt ár
vízzel az Ámfkeátrom fövenyes közepe , eló állot
tak a1 gállyak, ’s azokban az hartzra kéíz tábo
rok , láttattak tengeri halak-is iízonyu termetbe, 
mellyek vagy az hajó mellett jadízodoíztak, vagy 
a’ vízbe vettetett vadakkal viaskodtak: a’ mint is
mét Dió fzava izerént Lipűusnál otvafom. Lásd a’ 
kilentzedik Táblának máíbdik képét.

Nero Tsáfzár egyfzer egynap minek-utánna 
az Amfiteátromba a’ vadak már meg-ólettek vol
na , hirtelen árvizet erefztett a’ fövényre , a1 
vízben a’ nagy ifzonyú gállyák, a’ vitorlás hajók; 
azokban a’ tábor , tsatát indított, verekedni kez
dett; véletlenül azok-is el-tüntek , a’ víz ki-erefz- 
tetett, és ugyan azon az helyen egykét fzem-pil- 
lantás után már ott termettek a’ fegyveres baj-vi
vők, és *ígymáit üldözni kezdék. Annak vége lé
ven azonnal afztalokat vettetett ugyan azon az 
helyen , és az egélz városnak fzámára vendégsé
get üttetett. *

Az Ámfiteátromnak vaftag falai kivól belől 
fzép ofzlopokat, gátorokat , üló helyeket, bál-

Mm mm 2 vány
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vány képeket mutogattak : a1 bálványok fzájából 
's néha az ofzlopok egyéb !yukatskáiból-is néha jó 
illat erefztetett, fzerették a' sáfrányos bor jó fza- 
gát , azzal fetskendezték meg-néha néha ortzá- 
jokat.

Egy illyes Ámfiteátrom képét Táblámra té
tettem , Laurus rajzoláfa fzerént : nállain tsak az 
hajók fzáma kevefebb

TIZEN  - NEGYEDIK RÉSZ. 
A’Romai temetőkről, majorokról,

és palotákról.

A"1 Temetőket tsak azért említtem, hogy Ador
ján Tsáfzár Maufoleumját emíétheíTem. Talpa 

négy ízegű volt, a1 mint Prokopius írja, és Dona
tus Sándor képe mutattja: felső réfzci négy vagy öt 
gömbölyű fzegésbói állottak vailag torony módra: 
azt körös körűi merő válogatott, és egymás fölé 
rakott ofzlopok keríték - bé. Az egéfz épületen 
Páruíi márványnál egyeb követ nem látott az em
ber. Az épület teteje , mellynek le g -fzükebnek 
keiiett lenni, olly ízéles, olly tagos vo lt, hogy 
azt az erős legény fe dobhatná által: ifzonyúnagy
ságát abból - is éfzre lehet venni, hogy idővel egy

egéfz
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egéfz vár építtetett belőle ; az moft Sz. Angyal
Kaftéllyának neveztetik. *

A’ Romai majorok ékefségéról mit mondják? 
fel-tehetnek, úgymond Strábo, és Kapitolinus, a' 
Pcríiai Királyok udvarával-is. Gordius majorjának 
egyetlen egy.kerítéfe két fzáz ofzlopból állott , ’s 
hát hol egyéb kerítéfei , mellyek vagy a’ feredók 
folyosóin , vagy a’ paloták tornátzin , vagy más 
helyeken állanak vala ? Gordius majorjában lévő 
fér cd ó háznál, ki-vévén Roma városát, egéfz Olafz 
orízagban fzebb feredó n.em volt.

IUyenek voltak a’ majorok : lálfuk a’ palotá
kat. ÉkeíTek voltak a’ közönséges emberek fel- 
házi-is: ott fém elégedett meg-minden fzegény le
gény a’ közönséges márvány kőből hafogatott ofz- 
lopokkal, Áleksándria mellett, ésPárusba válogat
ták azt, a’ mit Romába fel-akarának állítani. Szé
gyen lett volna az ofzlopok derekát, ’s kofzorú- 
ját darága mázzal és feítékkel meg-nem ékefíteni: 
a’ hol arany tsap nem öntötte a’ mosódo vizet,ott 
kóldufok laktak : És ez , úgymond Szeneka, tsak 
a’ köfség tzifrasága : a’ betsűleteífeb’ házokba ez 
mind bóvebben volt: egy fzóval, olly kényefségre 
vetemedtünk, úgymond, hogy már, ha gyöngyei

M m m m  3 meg-
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meg-nem téríttetik a’ fold alattunk,lábainkal fém 
akarjuk azt illetni. * * *

Moftanaban , úgymond Valerius : fzük már 
annak az háza, ki nagyob’ hellyet el-nem foglal 
mint Tzintzinnátus Diktátor fzántó földje : jól
lehet tí'ak négy hóldot fzántott az a’ fzegény 
gazda * *

Apuléjus némelly Római házakat Városokhoz 
hafonlít. * * *

Ugyan-is a’ mint Olympiodórus bizonyíttya 
Fotzius könyvei között , Romában a1 betsúletef- 
feb1 emberek házában minden meg - volt , a’ mi 
más közönséges vároíokban találtatni fzokott : 
úgymint Templom , P iatz, K út, Feredó, Nyar
galó-hely. Martzialis egy tornátznak fzáz ofzlo- 
pit emelegeti. ****

És jóllehet a1 közönséges házak piatzi me
rő fzellózó vagy mulató tornátzok valának ; mind
azonáltal azoknak kúlsó tekéntete a1 fok ofzlop , 
és follyosó miatt a1 Római piatzokhoz hafonló

vala.
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*  *  Valér. L. 4 c. 4.
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vala. Az illyen házok egyéb’ ékefségéról hallyuk 
ismét Szeneka kilentzven hatodik levelének méltó 
panafzát : Mi külömbség vagyon úgymond: mi kö
zöttünk , és az apró gyermekek közt ? a’ mi bal- 
gatagságunk az Afrikából ’s Egyptombói hordott 
dnrága oízlopokon fzoko tt kapni ; azok a part
félen talált fima követskéken örülnek; gyönyörkö
dünk a1 tornátzok tágofságánk , és ha olly ifzo- 
nyu palotában ihatunk , ehetünk , a’ hová a’ tá- 
bor-is bé-férhetne: el-bámúlunk a1 falakra burított 
ízép vékony márvány kó-táblákon ; ha tudjuk-is, 
mi légyen alattok; magúnk fzem - fény - vefztóji lé
ven kéfz akartva : meg-ontjük arannyal a’ ház bel
ső bolthajtását, ’s örülünk a’ fényes bolondságon; 
azomban a’ finom arany alatt törsököt tartunk. 
E’ képen fzeneka.

A ’ falak márványozását Mámurra kezdé, 6 
borítá-bé leg-elófzer házát Romába márvány kó 
táblákkal: jóllehet az volt minden urasága ’s hiva- 
tallya, hogy Julius Tsáfzár Kovátfíra gondot vifelne, 
’s talán maga-is tsak Kováts volt.

A ’ boltozásra, a’ mint mondám , és Szene
kéből éfzre vefzfzük, vaftagon terítették a’ finom 
aranyt a’ tékozlók: máfok azt elefánt tsontalékes- 
geték : egyfzóval a? mint Sz. Jerónimus mondja : 
arany tündöklött a’ falakon , arany a’ menyeze-

ten ,
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ten, arany az ofzlopok kofzorújin. D e fzeneká- 
ban még máft-is vefzünk-efzre: Az ebédló ízobák 
menyezetét néha úgy építették , hogy annak fzi- 
nét ’s tekéntetét annyifzor meg-lehetne változtat
ni , valahányfzor más más étkek tétettek az afz- 
talra ; egy kereket meg-erefztvén meg-fordult az 
egéfz fzoba boltozáfa, és új palotába termett a1 
vendég.

Nero Tsáfzár palotáját Suetonius e’ képen 
írja - le: Háza küfzöbének elejbe egy nagy fzál ofz- 
lopot állíttatott, mellynek hofzfza lzáz hufz láb
ai vala: azután három rendű tornátzok következ
tek , az udvart egéfzlen bé-kerittette vízzel, a’ vá
ra fok báítjája fzerént ; a’ viz mellyékét erdők, és 
abba lévő fzámtalan vadak , fzöllő hegyek , rétek 
ékesgették; ez az ifzonyú nagy ház Palatínus he
gyétől fogva egéfz Eskviliáig ért , és ezt - is be
lepte. *

Arany
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* Plin. T.. 3d. pag. Bis vidimus urbem tatam cingi domibus 
Principum Caji & Neronis, & hujus quidem, ne quid dcefTet, aurea.

Harduin. in Notis, pag. Cit. Caji & Neronis ( Caji Germanici 
Carfaris, & Neronis.. . iftins a colle Palatino Palatioque Principumto
tas ferine Esquilias ocetipavir) ex Suet. C.31. in Nerone.

Idem. Vulgatum illud. .. de Nerone
Roma domus fiet; Vejos migrare Quirites,
Si non & Vejos occupat ifta domus.

Olympiodor. in Bibi. Photii. Cod. 80.
E is Sófxos x su  sttXet TtlKts ctrscc μ υ^-ix Ί ίν χ ι ι .
Una domus urbs e il , urbs oppida plurima claudit.



Arany háznak neveztetett , mert mindene 
arannyal, gyöngyei , és a1 gyöngyök válogatott 
tekenyöjével tündöklőit. Ebédelő ízobáiba, forgó 
menyezeteket állíttatott elefánt tsont táblákból , 
mellyek, mint ez a’ kerékded világ fzüntelen fo
rogván , fzebre fzebre változtaták a’ Paloták te- 
kéntetét: a" vendég fölé pedig rójtök lyukatskáji jó 
illatú fzereket, és virágokat harmat formán hinte
gettek. Plutárkus ide Feródóket, Templomokat, 
és egyéb ékes épületeket ízámlál.

Nero udvarának egyetlen egy réfze-is felíyől 
haladá Kapitoliumnak minden ékefségét. Doná- 
tus Sándor a1 Nero házának fel-állítására tett költsé
get tizen-kétfzcr fzáz ötven ezer aranyra fzám- 
lállya. Hogy ennek a1 kints vefztegetó haznak 
fel-építésére pénzt gyűjtene Nerójpufztítá az 01afz 
orfzágot, fofztogatá a1 Romai birodalomnak tar. 
tom ányit, a1 Templomokkal együtt , úgymond 
Tátzitus fzavai-után Donátus Sándor. *

Szeneka fzavait örömed hallom , ha töb- 
fzör befzéll-is, mert minden fzava tanítás. Száz 
hufzon harmadik levelében e’ képen fzóll : A’ tor
nyok tetejére kerteket ültetnek, a’ házok födelére 
erdőket, ’s már ott veri gyökerét a1 nagy fa , a’ 
hová, ha felsó teteje érne-is , fok volna.

N n n n  Har-
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Harmintz hat efztendónél továb’ nem állott 
Nero aranyos udvarának ditsósége : meg - égett, 
gazzá l e t t , ura után indúlt. ló  volna itteno  
más világ felé egyet foháízkodni.

Romai Tornátzok, Nagy Templomok, Udva
rok, Házok !

Szóllyatok a porból, hafznos fog lenni ta
nát sok.

A ’ ROMAI ÉPÜLETEKRŐL ÍRT KÖNYVNEK

V É G E .

URUNK IMÁDTASSÉK, ’S NAGY
ASZSZONYUNK TISZTELTESSÉK.
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ELSŐ MUTATO TÁBLA,
Avagy a5 Könyvekben lévő nevezetesb3

dolgoknak Lajftroma.

A.
Á L L A T O K .

A’ Paraditsomi kígyó 1<ζ. Leve'Ien. Arról a Pogányok emlékezete 
,4 0 Á ev . A’ vad állatoknak a’ b'iin elótt való terméketek 14. 

Amerika-béli állatok.63. A* Bárkába ízállott oktalan állatok.S I· 
8 9 . Noé hollója.99 . Erről a’ Pogányok emlékezete. io8-l 13· 
Az oktalan állatoknak Amerikába-való koltözéfek. i ö f .  Az 
oktalan állatoknak az Egyiptomiaknál lévő becsületek. 284· 
És titkos jelentéfek. 35-3.

A M E R I K A .
0

AMERIKÁNAK bó termékenysége. 6 3. Szép Épületei. 16Ί. 
Miképen tóit-meg néppel? 163. és oktalan állatokkal? 165·.

ä r a r ä t .

ARARÁT hegyének egyéb nevei pg. 102. Tulajdonsági. 102. 
103. Noé Bárkájának. Izálláíá. l ip .  Noé fiainak ott lévő 
dolgai. 119.

B.
B A B I L O N  T O R N Y A .

BARILONIANAK egyéb nevei és határi, ιαρ. Bó termékeny
sége. 133. Babilon Tornyának építője. 135·. A ’ Torony 
építésének az oka. 143. Az Épület folytatáfa. 145. A ’ To-
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E lsó M utató T abla.
ronynak magafsága. 15-3. A '  Tornyot epító népnek el-ofi- 
láfi. I fő . Babilon tornyának moílani állapotja. 178. A' 
toronyról a’ pogányok bizonysága. 184.

B A B I L O N  V Á R O S A .
BÁBILON Varosának helye 182. Kezdete. 145. Ékesgetóje. 

192. 70 ) .  Báítjája 209. Kapui. 212. Nagysága. 214. 
Folyó-vize. a iy .  A’ víznek báíljája. 218. Hídja. 2I9. Ki
rályi udvari. 277. Függő kertei. 228· Tornya. 23(5. Rom- 
láfa. 2451.

B Á R K A .
NOÉ Bárkája kéfzítésének az oka. 45·. Kéízítéfe. 64. 67 . Mér

téke. 73. Hármas réfze. 7 f . 75. Vendégei, g l·  Ablaka, 
és ajtaja. 85 . Moílani állapotja. 1 0 1. Erről a’ Pogányok bizony
sága. 104. Elegendő ízálláft adott minden-féle állatnak. 78.

E.
E G Y I P T O M .

EGYIPTOMI böltseség. 2^7. írás. 2<5o. Vallás, 270. Szo- 
káfok. 281. Várofok. 290 .2 9 3 . Ofzlopok. 290. Egyip
tomi Hegyes kövek, avagy Gulják. 296. Gulyát építő Ki
rályok. 299. A ’ Gulják költazéfe. 319. A ’ Guljákon lévő 
titkok. 325·. 347. Egyiptomi tornyok. 3^7. 354. Egyip
tomi temerók, és Lámpálbk. 371. Tömkeleg. 382.

É P Ü L E T E K .
NOÉ Bárkája. 45". Bábilon tornya, i l g .  Babilon vároís. 209. 

Egyiptomi Épületek- 2^3. Kínai Épöletek. 39I. Salamon 
temploma. 461 . Görög Épületek.5· 3 f .  Romai épületek.f 93.

FUN-
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FU NOAM ENT OMO K. A’ Kínai Báüjáknak fimdamentoma. 4 f  2, 

Salamon templomának fundamentcma. 482. Dianna templo- 
mának fundamentoma. fÄß.

BASTJÁK, és Falak. Salamon templomának a’ falai. 489. Ke
rekes Báflják. 124. Babilon báíljái. 209. Dejótzes udvará
nak a’ báíljái. 226 .  Ninive báíljái. 242. 244. Pekíni báít- 
ják. 434. A ’ Kínai birodalomnak báíljái. 474. Kártágó 
bálljái. f 2 8· Romai falak. 647.

PITVAROK, TORNÁTZOK. Salamon temploma körül. 4 9 Γ. 
Pekinben.432. Egyiptomban. 382· Kártágó rév-partján.f 29. 
Mausólus Temetője mellett. ■> 89· Diánna templománál $69. 
A’ Romai piatzokon. 598. Kapitoliumban. 619.

OSZLOPOK. 220. 231. 292. Memnon oízlopa. 292. Feni- 
tziai oízlopok. 300. Salamon templomának az ofzlopi. 495". 
A '  Rodufi ofzlop. 5· 78· Dianna templomának az oízlopi. ^69. 
Romai oízlopok. 602. Trájánus oízlopa. 6 0 0 .

KÖNYV-HÁZOK. í í 9. ytfi. * 8 8 -623 .
BOLT-HAJTÁSOK. 230. A’ föld és a’ víz alatt lévő bolthajtá- 

íbk Bábilon városában. 223. Egyiptomban. 371. Romá
ban. 608. Diánna temploma alatt. 572.

TORNYOK. 237. 210. 437. Tfillag - nézi Tornyok. 239.
359. 4 1 1. Egyiptomi Gúlják. 295. 311$. 320- És tor

nyok. 3*7. Kínai tornyok 437. Salamon templomának volté 
tornya ? 478. Fárus tornya. *87· Mauíolus temetőjének 
a’ tornya. *82.

KERTEK. Paraditsom kerte, *. Semiramis függi kertei. 128· 
Mátyás Király függi kerte. 23 j .  Aténa-béli kertek. **9. 
Amerika-béli kertek. 162*

TF.METÓK. Egyiptomi Temetik. 371. 285·. Mausólus teme- 
tije. *82. Trájánus Tsáízár tcmetije. 6 OO. Adorján Tsá- 
ízár temetije. 644.

UDVAROK, és PIATZOK. Dejótzes udvara. 226 .  Babilóniai 
udvar. 222. Pekini udvar. 432. Egyptomi udvar. 382. 
Romai piatzok. 797. Romai paloták. 647. Nero palotája. 
648. Udvara. 649.

VÁROSOK. Babilon. 209. Ninive. 240. Bufiris. 284· Tébe. 
290. Kairus, Memfis. 293. Heliopolis, Tánis , Kánópus,
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Pelufium. a 9 f. Pekin, Nankin. 431. Hám. 429. Ti- 
rus. f a i .  Kártágo. f a j .  Görög Orízági váróiéit. f j j ,  
Szép-fo várófok. f 8 j .  Aténa.várofa. f f  8. Koma váróik. 
f93· ViíTegrád. a3 f.

TEMPLOMOK. Ninive Temploma, α44· El só Templom. 
399. Babilónia Templom, a 36. Salamon temploma. 399. 
Egyiptomi Templom. 38a. Pekini Templomok. 404. Az 
Efefufi Diánnának Temploma. f 5a. Az Olimpiai Jupiter
nek Temploma. fJ4· A ’ Romai Templomok fzáma. c96. 
Jupiternek Kapitolium-béli Temploma. 618· Apollo , es 
Panteon Templomáról. 6 a 3.

TEAt ROMOK, es Am FITEÁTROMOK. 6 3 f. 639. 
MAJOROK. Romai Majorok. 6 4 f .
HIDAK. Babilóniai hid. αΐ9· Kina-béli Hidak. 444. Trájá- 

nus Tsáízár hídja. 603.
UTAK. Kínai utak. 441. Romai utak. 616.
RÉV-PARTOK. Kártágó Rév-partja. fa9· Ródufi Rév-part. 

f j 9 .  Görög Orízági Rév-partok. f4J. Alekfandria - béli 
Rév-part. f88-

TS A TORNAK . Kínában 448. Romában. 6 l l .  
NYARGALÓ-HELYEK. 630.

E R E D E T E K .
A ’ MESTERSÉGNEK t és tudománynak eredete. α9· ΐαο . 

l68- Mojfes Próféta tudománnyának az eredete. 217. g o f. 
Az Egyiptomi böltseségnek eredete. 3 a f. Az Iráfnak , és 
a’ böltseségnek eredete. af7< a6o, 3af. A’ Görög nép
nek , és tudománynak eredete, és futamattya. 2fg . f 4 f .  
Az épületek bizonyos ékefségeinek eredete. 46a. A' kii- 
lömb féle nyelveknek eredeté· ó l 149. I JO. A’ Magyar 
népnek eredeteról. I f 7. 303. A’ Magyar nyelvnek erede
téről. 174. A’ Kínai nép ek eredetéről. 391. I f6 . 440. 
Az Egyiptomi népnek eredetéiül. lc-7. 301. A’ Tzigány. 
ság eredetéről. 13O. A’ Méiték fzabásának eredetéről. 68- 
71. Az emberi nyomorúságnak eredete 36. A ’ tudatlan
ságnak az eredete az emberi nemzetben. ia 6 . Egyiptom*
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ban. 178. A’ tudatlanságnak egyik oka a’ régiek titkos bc- 
fzéde. 271. A’ bálványozáfnak eredete. 1270. 329. 403. 
3 9 f. A’ Királyi méltóságnak eredete. 135. Az Affiriai 
birodalomnak eredete. 190. Egyéb birodalmoknak eredete. 
197. Kínában a’ Tatár uralkodásának az eredete. 457. Az 
Egyiptomi Gulyák építésének kezdetéről. 30J. A* könyv
nyomtatás kezdete. 408.

F .

F Ä K.

1 Bárka építésére fzed etett fák. Gófer-fa 66. Gefztenye
fa. 67. Tzedrus fa. 57. Pálma fa. 230. Olaj fa. 485, 
Setim fa. 498. Szólló-tó. 571.

G.
G Ö R Ö G .

5 Görög Orízág határa. 5· 3 7. Els 6 Királyi. 740. Tudó- 
mánnyának kezdete. £43. Görög épületek úgymint Até- 
na vároía. f jS .  &c. Diánna Temploma. ^ 6 1 .  Az Olim- 
piai Jupiter Temploma. 5· 74. A ’ Kódul! olzlop. 578, 
Mausolus (Írja. f 82 · Fárus tornya. 587.

K.
K Í N A .

* KÍNAI birodalomnak régi kezdete. 39I. Kínai vallás. 39). 
Kínai Királyok. 3 9 9 .  Kínai elme, mefterség, é s  tudomány. 
408· A ’ Kínai Deákság. 414. Kínai Politika. 419. A’ 
Kínai épületek rövid efmérete. 417. Kinai varotok. 428·

Pekín



Pekin cs Nankin. J31. Tornyok. 437 . Utak. 441. Hi
dak. 444. Bálvány.hegy. 445. Kínai Tsatornák. 445 . 
Az Orfzág báíljája. 45Ό. U} urasig. 475·.

K I R Á L Y O K .
BABILÓNIAI és Afliriat Királyok. 190. Egyiptomi Királyok 

318. Kina-béli Királyok, Tsáfzárok. 399. Tatár Orfiági 
Királyok. 4^4. 4 f f .  Tirufi Királyok. 523. A’ Gorög 
Orfzágnak első Fejedelmi. J40.

L. M.

LÄMPÄS., 374. Múmiák. 288· Matska-meV. 289. A 3Me
sék titkai, 271. Mérték. 6g. 69· 71.

N.
N  E M R O D.

BABILON tornyát építi. 135·. Nemrod maga-viféléfé. 13«?. 
Egy-é BcluíTal ? 137. Első Király. 136. I9X. Kettős ne
vének az oka. 138· Vetkezette a’ torony építésében? 144. 
halála. 179. I81 . Ki-mulásának az efztendeje. 190. Fiá
nak kettős neve. 190. Bélus tornya. 236.

O .

Ó R I Á S O K .

AZ ORIÄSOK nevéről. 46. Hatalmáról. 47. Az Oriaíok- 
ról lévő fok-felé vélekedéíek. f 1. És k kemények. 5· 3. 
Egnehány Óriás termetű ember. 54. &c. A ’ régi embe
rek közönséges termetéről. 6 1 .

E l s Ó M ü t a t ó  T á b l a .

P. PA-



p.
P A R A D I T S O M .

Ne v é r ő l  és teremtéfe napjáról, f . A ’ Paraditsomról lévő 
rendetlen vélekedéfek. 7 . Valóságos helye. 9 . 16. Vizei. 
10. 12. 14. 15 . Gyönyörűsége. 21 . A’ benne élő em. 

berek urasága. 2$. tudománnyá. 27 . Számki-vete'íe. 36.
A ’ Paraditsomi kígyó. 25·. Paraditsom-béli fák. 31. 33. A* 
Paraditsomnak moáani minémüsége. 3 g. A ’ Pogányoknái 
lévő emlékezete. 40 . ,

PO STA. 443 . PORTZELLAN. 409 .

E l s ő  M u t a t o  T a b l a.

POLITICO-MORALIA.
AVAGY VÁROSI, UDVARI, ’S EGYÉB REND«

TARTÁSOK, VAGY AZ ERKÓLTS VEZÉRLÉSÉ
HEZ TA R T O Z A N D Ó  INTÉSEK.

Tk TOE példája. 9 f .  X20. Nemród maga vifeléfe. 135·. A z  
első ízolga nép. 139. Amító-bef/éd. 14^. Niniás maga- 

·** " vifeléfe. 195". Szardanapálus illetlen élete. 196. Dejotzes 
politikája. 226 . Erről Tátzituíhak, és Szinéfius Püspöknek 
ítélete. 227. A’ Magyar Orfzágról egy kis gondolkodás. 
235. A’ Romai boldogságnak eleje , és oka. 124. Níto- 
kris Királynénak ditsérete. 2 0 f .  Az Egyiptziufoknak, és 
régi Filofofulbknak ízokáfok a’ tanításban. 271 . 325·. A* 
gyáva életnek hafzna. 278 . Egyiptomi régi fzokáfok. 2 g l .  
A’ pajkofok kercskedéfe. 306 . Az egyefség példája. 383 . 
A ’ deákság neveléfe. 414. A’ tanúit embereket hogyan, 
mikép’ kelleísék meg-efmérni. 417. 41g . A ’ tanúit ember
nek betsőlete, és az Orfzágnak ettől függő ditsőséges elő
menetele. 41g . 424 . Kínai Politika. 419 . 430. 43? . 442 . 
449. A* Kínai Tatárok politikája. 4 J 6 . 4 f 7 .  Juliánus Tsá-

O 0 0 0 fzár
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ízár képe. f  19. A' Görög dó-menetelnek fzép példája, 
f4 0 . f 4 f .  A’ böltseseg ízeretó népnek efzköze. ^ 9 .  Ar« 
temífia Aízízonynak példája. f 8<5. A’ gonoízok búutetéfe. 
Adám Atyánk ízám-ki-vetéfe. 3 6 .  Az Oriáfok gonoízsága, 
4 f . Noé Pátriárkának Iftenes intéfe. 87· 9 O. A’ viz özön- 
nek ízörnyii képe. 91. A’ gonofaságnak, és embertelenség
nek jutalma. 14? .

ROmának nagysága Í93 . Romai Piatzok. Í97. oízlopok. 602. 
Tsatornák 6o8· U tak.őlf. Templomok 5 l 8 · <52,3. Feredo- 

Házok. 628· Nyargaló Helyek. 632. Teátromok.
Temetők, Majorok, Paloták. 544.

AZ emberi nemzetnek keferves ki-írtáía. 91. Bábilon város*, 
nak ízörnyu romláía. 2 4 f. Az Aíliriai birodalomnak vége. 
I9 <5. Tirus romláía. $ 1 6 .  Salamon Templomának ki-puíz- 
tuláfa. f  14. Kártágo városának égéfe. 530. Róma váró- 
sának fok-féle romláía. 321.

S.
S A L A M O N  T E M P L O M A

Álamon Királynak böltsesége. 28. Temploma építésének eíz-
tendeje. 45.1. Szépsége. 462. 415. 488· Kintse. 4 

Munkáfi. 4 6 9 .  Helye. 372. Fundamentoma. 474. ré- 
ízei. 477. Kövei, és falai. 479. Fiidele. 481. Ablaki. 
482. Ajtai, és Suporláttyai. 485·. Pitvari, és tornárzai. 491. 
Oízlopjai. 4 9 f. Edényei. 498. Romláfa , és új épüléfe.

R Ó M A .

R O M L Á S O K .

y i6 . f  19.
T.



E l s ő  M u t a t ó  T á b l a ,

T.
T U D O M Á N Y .

AZ elsó embernek tudománnyá. 27. A’ tudomány fája. 35. 
Noé Pátriárkának tudománnyá. 121. A’ régi hajófok tudo- 
mánnyáról. 167. 217. Az Egyiptomi tudományról. 2 f7 ·  
260. 272. 293. 342. A’ Fenitziufok tudománnyáról. 
263. f2 f .  Merkurius Trifmegiftusnak tudománnyáról. 2 6 4 . 
302. 325·. 334. A’ Tfillagzatok eíméretének tudomármyá- 
ról. 239, Seth maradékának tudománnyáról. 329. A’ 
Görögök tudománnyáról. 272. A’ Kina-béliek tudó-
mátinyáról. 397. 40g. 414. 440. A* régi boltscségnek,. 
és tudománynak méltó ditsérete. 30. 153. 168· 272.

AZ igaz Iflennek régi tiízteleate. 271. Egyiptomi vallás. 271. 
Görög vallás. 273. Illeni titkok. 279. Kinai vallás. 399. 
Dávid, és Salamon Király példája. 465.

TÜKRÖK. fo 8 .

V A L L Á S .

O o o o  2 II. MU.



II. MUTATÓ T Á B LA ,
Mellyben azoknak az íróknak a’ Nevek

foglaltatnak, a1 kiknek levelekre úgy mutatok, 
a’ mint, és a’ minérau Nyomtatás izerént ma
gam olvasám.

A.

ANonymus Bel® Regis Secretarius. Editio Caftbv.
Aratus. Ph®nomena Grsce : ad calcem Ciceronis editi a 

Wolfio.
Athcnsus. Dipnofophifticorum L, i f .  edit. Comelini anno 1507".
S. Augudinus, De Civitate DEI Vénét, anno 1584·

B.

BElius. Apparatus ad Hiftor. Hung. Pofonii I 7 3 f .
Bullengerus. De Theatro & Ludis Circenf. Vene t.1732.

C,

CAlmet. Commentair litteral fur tons les Iivres de 1’ ancien 6?
du nouveau Teftament. a Paris. 1724.

Calmet. Diflertationes Tyrnav. in 8vo.
CaiTalius. De veter. iEgyptiorutn ritibus edit. Rom. 1644.
Cicero. Berolini. I7 4 f .
Cornelius a Lapide. Commentarius in Pentateuchum Antverp, 1 6 3 0 ,  

S. Cyrillus Alexandrinus in Jonatn edit. Ingolitad. Gr$co-Latin, 
cura Pontani.

Idem de Adorat, in fpiritu & vérit. Rom® Lat. Ij88·
Idem L. contra julianum Lat. Paris. 1573.

D. Do-



d .

DOnatas Alexander de űrbe Roma Vénét. 173*'
Du-Mesnil Ludov. Hift. Ecclef. Coloniae 1732.

E.
Epiphanius edit. Graec. VetuftiíT. Bibi. Caflbv. S. J,

G.

G^Raevius. Thefaurus Soman. Antiquitatum Venetiis 1732.
I Gronovius. Theíáurus Antiquit. Graecarum ibid. 1732. 

Guichard. L’harmonic stimologique des langues a Paris. l 6 o 6 .

H.

HArduinus. In Notis Plinianis Parifiis anno 1740.
Herodotus, edit. Henrici Stephani. 1^52.

Herodianus. Hiftor. L. g. Graeco-Lat. Ingolftad. 1^93.
S. Hieronymus Epiít. L. j. Edit. Diling. Ifi*?.
Hiftorica narratio de initio & progreiTu Miflionis Sinicae e litteris 

R. P. Adami Schall e Soc. jefii Viennae 166< ;.

Huetius Daniel. Ep. Abrinc. Demonftrat. Evang. cum tradatu de Pa- 
radifo Lipfiae. 1694.

I.

ISocrates. Edit. Ingnlflad. anni ϊ 6 ο ο .
Julius Lipfius de Magnitudine Romana L. 4. Antverp. 1^99. 

Idem de Amphitheatro Cura Graecii Vénét, anno I7 3 ’2·
Idem de Bibliothecis Antverp. 16O2.

Juvencius jofeph. Hiííoriae S. J. Pars V. Romae 171O.

M ásodik M u t a t ó  T ábla.
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k .

KErkerderre. De ficu Paradifi Lovanii 1719.
Kircher Athanaf. Archontologia Amíteled. I ía p .
Idem. China llluftrata. Ibid. 1667.
Idem. Arca. Obeiiícus Pamphiiius. Oedipus, ib. i<57f.  &e.

Litterae Soc. Jefu e Regno Sinarum annos i 5 lO. & l 5 l l .  eom.
plexa» Auélore Nicolao Trigautio Soc. Jefu Auguffce Vin* 
delic. i ő i f .

MAldonatus Joan. Commentar, in Evang. Muíliponti I f  9 6 .

Meuifius de Athenis & Regno Attico in Editione Gronovü 
Venetiis. 173α.

Montfaucon Bemard. O. S. B. Congr. S. Mauri. Antiquitas illuftrata 
Gallice & Latine Parifiis 1722.

NAtalis Alexander Hift. Ecciefialr. torn. 1. editione Lucenfi 
an. 1748.

Nouveaux Memoires fur Γ etat prefent de la Chine par le Pere 
Louis Le Comte de la Compag. de JESUS a Am- 
fterdam. 1698·

OLahus Nicolaus Archi-Epiícopus Strigon. Hungáriáé Liber 
unicus Pofonii. 1735".

O .

P.
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p .
PAncirollus  ̂ Defcriptio Urbis Roms apud Grsvium volum. 3. 

Venetiis. 1732.
Panvinus Onuphrius. De Ludis Cinceníibus in colle£h Grsviana 

Venetiis. 1732.
Pererius in Gcneílm Roms. ifg p .
Petavius Theologicorum Dogmatum tom. 3. Paris. 1644.
Petavius de doflrina temporum Antverp, 1703. & Paris. 1627. 
Plato graece & lat. edit. Anno 1 ^ / 8 ·

Plinius Secund. hifi. natur, lib. 37. Paris. 1741.
Poets varii juxta edit. var.
Pradus. Apparatus Urbis & T empli Roms, i

R .

R ibera. De Templo Antverpis. 1602.
Richardus Simon Presb. Oratorii. Hifloria Critica veteris Teßi* 

menti Parifiis latiné tantum.
Rieger Chriíl. Architeélon. Civ. Vindobons. 1756.
Rolinus. Hifloria antiqua Venetiis. 1740.

S.

SAIianus. Epitome Annalium: Ecclefiafl. Colonis. l 5 lS- 
Strabo, juxta edit. Euilachii Vignon. An. I f  87·

Synefius Epiic. In Bibiioth. P P -Colonis. 1618·

T.
TAcitus. Edit. Amíleled. in I  ’ mo. '

Tanner. Hifloria Americana S. ). Prags. I f 7 T·
Timon Samuel. Imago antiqu. & nov. Hungaris Vrienns. I 7 f 4 * 
Tirinus. Commentarius in Script. & Chronicon. Venet. 1754*

V.



V.

VArro Terentius. De re ruftica Bafileae. in 8vo.
Villalpandus. Explanationum in Ezechielem : cum apparatu 

Uibis & Templi Hierofolymitani Romae. An. 1 ^ 9 6 .  
&c. &c.

Második Mutató T ábla.

A ’ NYOM TATÁSNAK FOGYATKOZÁSÉ

A ’ k ö v e t k e z e n d ő  f z ó z a t o k  h e l y e t t  e g y e b e k  r o f z f z ú l  t e t e t t e k .  2 1 .  J é g - e s ő 
n e k .  4 7 .  S z e t h  m a r a d é k i .  8 3 .  K o t z k á s .  9 0 .  b é - z á r á f a .  9 7 .  f o t e r i a .  13Ó. P a n a r i i .  
2 0 5 .  m e l l y e n n e k .  2 4 5 .  I l l e n i  t i f z t c l e t r c .  2 t f 3 . f i  c r e d i m u s ,  a u f i .  2<>3.Z.eno. 2 7 S . B i 
t h y n i c e  , p a v e t .  2 8 .5 -p á l m á b ó l .  3 0 4 .  r o n t o t t a .  3 0 5 .  i d e ' e i g .  3 2 6 .  i x i / t o H .  3 2 9 .  
i m é g y e n .  3 3 4 .  N e m  i r a t a  m i n d e n t .  7 4 8 .  ö k r ö k ö n .  3 5 1 .  f a r k a  veze 'r l i .  3 f  2 .  k i - m e t -  
f z e t t .  3 6 2 .  h á r o m f z o r t a .  3 8 J .  a z  u d v a r o k .  3 9 5 .  M á s  a z .  4 0 3 .  k ö n n y ű  l e g y e n .  4 3 0 .  
A z  a ’ g o n d j o k  4 3 9 .  M e g -e lö ^ z i .  4 4 0 .  R é s z r e  o f z t a t o t t .  4 4 Ó .  h e l y e t t .  5 2 Ó .  A ’ p a r t  
i s  a' v á r o s  k ö z ö t t .  1 0 .  2 1 3 .  ζ · χ ? χ ϊ ι ι α ο ν .  r / f a x s ,  2 1 6 .  f e l é .  r l í f .  e l l e n e  m o n d .

A ’ k ö v e t k e z e n d ő  f z ó z a t o k  a ’ n y o m t a t á s - k ö z t  k i h u l l o t t a k  : 8 4 .  n e m  T S A K  
a ’ v i z  ö z ö n  S e c .  289- f z á r a z  T E S T  m i n d e n & c .  4 9 3 .  N É G Y  r é f z e  f e l é .

1 7 6 .  E z e n  f z ó z a t o k  h e l y e t t  : A z  a ’ m i  m i n d  a' T ó t n á l ,  o l v a s d ;  H a  v a l a m e l l y  
e f z k ö z  m i n d  a'  T ó t n á l & c .

A ‘ k ö v e t k e z e n d ő  f z ó z a t o k n a k  i e g y z é f e i  h é j j á n y o f o k  a z  A j á n l ó  L e v é l b e n .  H a 
z á n k h o z  ( o l v  )  H a z á n k h o z  í z e b  ( o l v .  t f z e b ’. v é z e t  ó ^ o ' v . j v e z e t Ő .  A '  k ö n y v b e n . 11 .  
v é g t é r e .  A '  m i t .  ( o l v  )  V é g i é r e ,  a ’ m i i  3 1 . n e m  f é r h e t e t t ? ( o l v . )  n e m  f é r h e t e t t  7 3 . á l -  
l í t a n a  (  o l v .  )  á l l í t a n á .  1 3 2 .  n é p é t  (  o l v .  )  n é p e t .  1 4 3 .  h a t v á n  (  o l v .  )  h a t v a n .  1 7 3 .,  
G o t o p i u s  ,  B e k á n u f t ó l  (  o l v . )  G o r o p i u s  B e k á n u f t ó l .  2 4 3 .  f e l - t a m a d n á k  ( o l v . ) f e í -  
t á r o a d n a k .  2 9 7 .  h i v a t t a t u a k .  1 0 .  m p p  ( o l v . )  : O T 5Q

ATwinyv egyéb fogyawozáűt a' jóiziviíek jóra fogják magyaráz»!,,




