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E L  0  -  B E S Z É D

Csájz& rokrúl J'ióll e jelenlévő munkám , azok·  
r á l , kik Julius Caesártúl kezdve a második 
Juliánus Csúf zárig igazgatták a R óm ai birodal
mat. Csáfzár a' Jzerzo je , a' mo f t  említett Ju
liánus , a ki közönségesen a' Hit-hagyó  («a-es-ar«) 
nevezet a la tt ösméretes. (a) Görög nyelven ír-

A 2 t a ,

(a) A '  Hit-hagyó nevezet, magában véve , nem’ csúf- 
név. A '  Hit-hagyás lehet dicséretes, gyalázatos , 
e ’ ζτζζ/ζί í. z. valaki «’ Hitét cseréli. Conftántinus 
ki-adott a’ pogány H iten , Kerefzténnyé le t t , ét 
ez az ő Hit-hagyása dicséretes» A nnál inkább az 
Apoftata név , melly a görögben még fzélesebb ér
telemre terjed , «íwz csúfság. A zért éppen nem vált 
oka ezért Voltaire-nek zsémbelődni, azZ írn i „ 
II r íy  a pas encore long terns , yzz’ ολ «β citoit son 
nőm , qu’ aw e / ’ ép i t  hét e d’ A postat, eí <?’ eft peut- 
etre le plus grand effort de la raison,  qu’ on ait 
enfin ceffé de le designer de ce surnom injurieux. 
Lásd Suite des Melanges de literature — ~  Tom, 
IV. eh. 63.
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t a , én meg-magyarosítottam, (b) K ét ki-adás- 
sal éltem. Többhöz, i t t  a' Bojusok' pufztájin , 
ju tn i nem vala fzerencsém. T g y g y ik  a Tar isi. 
1583dik i) másik a' L ipsziai lbty6dikl. A z  E l
ső t a' Cantoclarus K irá ly i Tanácsos, másodi
kat a Spanheim Ezechiel adta-ki. A' Forditafi 
óva kellett tennem. A' hol minden J'zó fon tosv 
o tt kevés gond lehetett a'fzó-piperére. A' Jegy
ző toliam fzabadabb fo lya m a tta l bírt. A  Jegy
zések tulajdon munkám , nem fo rd ítá s . A  fze r-  
zöket , kikből öfzve-fze de gettem  , oda írtam  , 
újjal mutatván a kölcsönözött hely ökre. Lcifa, 
nézze, üjfe-fel az értelmes Olvasó , fog ja  tapafz- 
taln i a ' hitelejféget. A ' Jegyzések' meg-vállom, 
hojfzasan fo lyn ak  , és nagyobb réfzét tefzik  e' 
munkámnak ; de kéntelen voltam Hlyen mire ve
temedni. A z  eredeti írá s  homályos , és a' kik 
a’ Hómat Történeteket jó l  nem tudják , nem ért
hetik. M agyaru l még a’ Kóm ái Történetek nin-

cse-

(b) Ezt a' munkát még 1788-ban a’ Posonyi várban 
fordítottam  azon okbúi, hogy magamat a' görög 
nyelvben gyakorolnám. Utóbb meg tetőzett a' Jog- 
la lattya; de vijfza tetőzett o' fia ta l fordítása. Üjra 
hozzá fogtam  tehát a' fordításához a' tavali fiRoi) 
Jzünnepekben , mivel az akkori tartós efsök utazni 
nem engedtek, és azon fzünnepekben el-is végeztem, 
a' reá következő Oskolai efztendöt által pedig, a 
m int a' foglalalofsdgaim engedték, a' Jegyzéseimet 
foltozgattam  hozzá. ,



V

csenek oily helyesen elő-adva , hogy azokra há
tran bizton vijfza lehetne ujjongatni az Olvasót. 
JSzt a fogyatkozaft kellett a' Jegyzéseimmel ki
pótolni. Ha ezekben azonkívül valami ollyas 
is eló-fordúl, a' m i , úgy J'zóllván , ide ucm tar
tózandó , annak a' gondolkodó Olvasó más helyes 
mellyékes okait is fogja találni.

Julius Caesar vetette-meg talp-kövét a' R ó
mai önnönható (αντοχξχτα?) uralkodásnak. A z Ó 
nevébül ragadott által a' Csáfzári nevezet. Utóbb 
Cézároknak nevezték az alsóbb rangú uralkodó- 
kát. Ezen hármos értelmét azon egy névnek én 
íg y  t e t t e m - k i C A E S A R .  C S Á S Z Á R . CÉ
Z Á R .  Illendő ezen külömbbségre figyelm e zni» 
Rómaiak a pénz fzám lálást a Sestertiumoh 
által ( H  S )  te tté k , én hogy mindenik értse 9 
a' mi pénzünk fzerin t tefzem -ki, és azon nagy 
som m akat, mellyeket a Jegyzéseimben emlege
tek  , a' német forintok' Jzáma alatt adom-elő. 
(c) A' munkát ötven czikhelyekre fzegtem  , kön
nyebb , kellemetesebb leffz így  az olvasása.

A 3 Bér

ié) Egy Római ezüft pénzt én IS karaja zár érőnek 
vefzem. Van okom. Meg-egygyeztiek velem az új- 
don új visgálái a’ régi Pénzeknek , és csak azon is 
nagyon örülök , hogy ez az igazság már a ’ Magya- 
roknál régen lábra kapott. Páris Pápai egy Római 
ezüß.Bt 30 Magyar kis-pénznek vefz , harmintz M a
gyar kis pénz pedig nem 15 karajczárt, a' mint ott

hi·



VI

Bertalanfi P á l ,  midőn a Világnak két 
rendbeli ismeretét ki-adta I ’jtfj-ben , többi kö
zö tt a zt írja az elől-járó bej'zédében „e’ fe le tt, 
minthogy ezen könyvben mind Philosophiábúl y 
mind Hiftoriábúl sok iskolabéli dolgok-is fogla l
tatnak  ,  azért annak Olvasásábíil még magok 
az Anyák is próbát tehetnek otthon , ha az Os
kolába - járó fia ik  igaz Deákok-e ? vagy csak 
henye kenyér-vefztegetok ? E z t én is mondhat
nám ; de engem más nemesebb indító okok is 
öfzlönöztek az írá sra . A' régi Történeteknek 
kelletése vált leg-inkább előttem  , ezeket akartam  
meg-izleltetni a nemzetemmel. Sokkal tarto
zunk a Hifióriának. TapaJztalásból áll nagyobb 
réfze a ’ tudományunknak. M it tud egy tíz  efz- 
tendos tapaj'ztalatlan gyerkŐcze azokból t mél
lyé k hazájában történnek ? J.zernbe-Jzállhat-e a' 
hatvan efztendoh' tapafztalásaival meg - erősö
dött , élemedett Ö reggel? mi a hatvan efzten-

dö ?

hibáson van nyomtatva , hanem \%-at jelent. Sester
tius a ’ Római ezüftnek negyed réj'zét te tte , azaz há
rom polturát. Sestertium ezerfzer a n n y it , adver- 
biummal véve milliomfzor annyit. Egy Római 
arany ért fz á z  Sestertiust, vagyis hufzonöt ezüft 
p én zt, az az a’ m i pénzünk fzerin t hét fo rin to t és 
harmintz karajé zárt. Igaz ugyan , hagy mértékre 
véve a' Római arany valamivel többet nyom két 
Magyar aranynál; mindazonáltal az elöbbenyi bit
ese mellett maradok■ meg , mert a ’ Rómaiaknál az 
arany kevesebb érő v á lt , mint mi nálunk.
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dó? mi egy környék? nagyobb idó-fzakafzt, 
bővebb tcrhelyet mutat-ki nekünk a' Hifiória. 
Sok fzázadok’ tapasztalásait,  a Világnak meg- 
mohosodott Történeteit közli vélünk, mellyeket 
bátran , távúi minden ve jzé ly tü l, nyugodtt elmé
vel á ltal-fu thatunk % fel-Jzám ozhatUnk , és ez 
életnek fzú k  határain mintegy által törvén / z á 
rnom fzázadok tapafztalásait tehettyük tulajdon 
kincsünkké, íj  azokbúl, λ’ mellyek m egtörtén
tek , nyomás követkézé/.'sei ta lálgattyuk a leen
dőket. Meg-rendúl a fél-világ  , tétova kapdoz, 
fzörnyúködik a meg-rémúltt G yávaság , 
dully ön , üjfön-ki a ' Zűrzavar , halálos f é 
lelemmel lesi, a ’ Történet tudó a lettékbiil , gon
dosan erányozza a Jövendőt , í'j bátran el- 
mondgya Ciceróval „M ás fzeleket láttam  én 9 
más förgeteget értem efzemmel. A' k i azt mon
dotta“  Λ Ζ. AG . A L A T T . S E M M I. N E M . 
ÚJSÁG  , vált oka. Azon egy nemű növevények 
sarjadoznak-ki az egy fé le  magoKbúl. A z  em
beri fzívnek mofi-is azok, mellyek hajdan , a ru
gói. A' tárgyak változhatnak. ElÖ-fordáinak 
a régi jcenák , ne/rc ugyan telly  es egygyenloség- 
g e l , még is ollyan hasonlatotsággal, Aogy 
azokra a gondos figyelm ezó újjal mutathat. 
Gyakran ollyan Történetekre bukkanik az Ol
vasó , mellyekrül csak a zt kell mondani— /72 v- 
ta to  nomine, —* ví’ Régiség g ya ra p íttya  a Jó 
izléft. M i volna a kép-faragás,  a' fe jtés, a' kó-

A 4 772ÍÍ-
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m etczés , ha a régi remekek a nagy elméket
mái napig-is nem elleJ'ztgetne'A , nem oktatnák ? 
Innen vejzik gyarapodásokat a tudomány oh, 
innen a Mefierségek. Minden tudomány , min· 
den mefierseg élő-adásában az elo-kérdések „  
hogy ered e ti, kik találtcik ,  rneliy időben mint 
v irá g zo tt , mit javíto ttak rajta  , ezen kérdé
seket a Hifiória igazíttya-el, M int tudná B ir
tokos a' Ji.ffain.ik , K irá ly  d  hatalmának , Or- 

Jzág a' /'zabadságainak , Kerejztény a Hitének 
hitelejfégét védelmezni , ha csak előtt ok a R é
giség ism erete , ha csak a' Hifiória nem vilá- 
golna ? A  H istória tefzi gyűlöletessé a 
mostani időknek fa t ty ú  fzülem énnyeit, A' 
Hifiória az a tárház , mellybúl d  Politi
cus az elő - látásait , d  Fő - Vezér a hadi- 
fo r té lya it , Hazafi a fz ív es  törekedéseit\ , Ta
nács-adó az ú t- m utatásait, kormány-vezető az 
eránnyait kölczönözi. A  Jámborságnak egye
nes u ta l t , bátor nyelvét az Igaz mondásnak, 
d  hizelkedésnek csavargó f a r k a i t , rablánczait 
a' földön rnáfzó fzo lgaságnak , el-nem csügge
dett fz ív é t a N agy lelkuségnek , d  Haza-J'zere- 
tetnek tündöklő p é ld á it, Ä  Ravafzságnak csal
f a  l é p é s e i t A' negédes Kényeknek , a dölfös 
pompa-uzésnek káros következéseit, az egybe-ve- 
f z e tt  Indulatoknak vérengező harczait hol lát
hat tyuk elevenebb Jzinekkel le-fefive , mint a 
Hfióriahba ? Honnan eredtek a roppant bíró

dat-
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dalmak ? mint virágoztak ? mint enyéfztek-el? 
minek köszönhette mimten időben d  nép a bol
dogságát? minek d  vefztét ? ezeknek meg-ismé- 
résére csak a' H fiória fakaszth a t forrásokat. 
A ' liijtú rid  érdemét egyedül csak az ig yeke ti 
meg-bornédyosttani, d  k i másoknál a t  előre te
ke at éji vá g j in g y l i , vagy gátollya. A' fze jk á , 
d  ki idegen toliakkal fel-ruházva difzeskedik ,  
vajmi f z e  rét né i  ha többi madarakat senki sem 
ismerné. A ' régi Hifiória böcse ,  méltósága 9 
hqfzna tagadhatatlan. Helyesen ítélte d  Cicero9 
hogy a’ Hijiória Tanú-bizonysága az időknek 9 
az Igazságnak tüntetője , és oktatója a t  életnek.

B ár volnának , kik az első rangú régi Má
mái , és Görög Történet' író k a t M agyarra ál
tal fordítgatn ák  /  Hajmi jó  a’ más kárán oko- 
sulni! Én első áldozat-tételül, mellyel Hazám
nak tartozom  , bé-nyújtorn Juliánus Csáfzárnak 
ezen munkáját, me Ily ne k homlok' írása ο ι  κ α ι ς α ρ ε ζ  

A' Csáfzárok. A ’ munka fu rcsa . Külső borí
téka m ese , belső veleje tö r tén e t, mulatva be- 
J zéll, nevetve fzú r . K övet nem zúz;  de annál 
mélyebb nyomot hágy maga u tán , Hmrátiufj'al 
tart j és azt mondja

, ,ridiculum acri
fortius  , ac melius magnas plerumque secat res«

bővebb bizonyság lejfz az Olvasása. Széles ka
put nem nyitok· Véget vetek az elő-bej"zédnek%

A j  · M ég
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M ég az egy g y e t jegyzem -m eg , hogy a régiek 
közül nem csak az Euripides' κ ϊ κ λ ω ψ  nevű Já
tékát , hanem Juliánus Csajzárnak-is ezen mun
káját cl D  r a m m a S a  t y  r i c u m  neműek kö
zé  lehet helyheztetni\

Irám  Szombathelyen 
Apró - Szentek’ napján 1802.

A* Magyarázó.

BI-



B i z o n y s á g  tételek

a) Socrates

az Egyházi Történeteinek 3-dik könyvében az első
réfzben azt írja“

Σ%α> ! f ’ c β α η λ ίυ ς  ΙονλίΧΊος π λ ιη » ζ ο ν  t u  i  χ υ τ ά  re ' jí2VoSj | ov, 

τ τ χ ,τ χ ί  r it t  ir(o tiv τον β α τ ιλ ίις  i*aftú8y)ri> ίυ t u  λ ί γ α ,  ον 

ΚΑΐΣΑΡΑΣ.

ugyan azon Könyvének 33dik réfzében pedig aztárja.

UvXix,iít f i  r í  ‘Sav v ó & tt ιΐς ra v t Κχίΰ-χξχς Ί λ ι γ ^ ι  trtfiTatt 

ftaiftviritxsvat ravt ττξο tcvraZ ßcttriXut *<*f ο’ν ϊ ί  T i  φ ιλ ίτ* φ ό ν  M x · ·  

*av y u e i f t i la t .

b) S  u i  d  α s.

Ι ,ν λ ιχ ϊίς  a xruaußelrtit, t o i  « V * r « r «  Yuftu tan  β α η λ ιν ς  , K«v- 

tm rh a v  τον Μ ιγ χ λ ,ν  β χ τ ιλ ία ς  ttvn f/iít atra A x X u x r a v  χ 'ίλ β ο ν  at 

r é v ,  ** i M>ir;«f Γ χ λ λ χ ί  r ’ávn /xc t, ty g x ip i  ra u t jutAevjumvf KAÍXA* 

f  A Z , Π ΐξ ΐί^ ιι  ) i τ ΐ ν ;  oiiro Avyetirev Tuftatítn fietriípií,



c) Z  ο n a r  a $Φ

OS'g» και  e ßtßnXw IcvAí«yeí ϊ ι  τ α  ηΊζ} τα»  Κ Α ίΣΑ ΡΩ Ν  > eyf 

α  ti r e u , eítree-KíiVr** Μα-τηξ tfs Te> luV tá /ra rev  Teure*/ βαιηλία  Για re  

«reAu/eetrawe*, erAecTTiratt Te* Ef/e?* JieeAiyo/etiov t i ,  xai  r í  eéy ujj yy*· 

ζ ί τ μ χ  βα/ηλ ία ί  x y a S t v  ττν&χνίμΜο* x ä x u in  í r je ;  τβ' Ι ζ ά τ ν μ χ  Aiyeyrae 

treAA« «Eltcrje·.^** χ ; ϊ ϊ « (  το'ν Auroxjaerejaa , καί aauxAiVxli» χ-βλλχ.



A’

C S Á S Z Á R O K .
1 •■"»-■arppcgg—------

Jul iánus ,  és a5 Baráttya
( b e f z é l l g c t v e )

I.

j f  u liánus: Minthogy az Isten meg-hozta a’ Já
tékra-való időt, a’ Száturnus’ Ünnepeit T) reánk

de-

J) Első Jegyzés, t nyue τα. Száturnus’ Ünnepét
a’ Pogány Rómaiak December havának 17* napján 
üllötték. Tullus Hoftilius midőn az Albánusokrúl 
kétfzer, a ’ Szábinusokrúl harmadszor győzedelmes
kedett, állított leg-elsőben tem ploniot a ’ Száturnus* 
nak. Ebben a’ templomban tartato tt a’ Római kincs* 
tár-is. Caesár a’ December kávát két nappal meg

tol-
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derítvén, én pedig sem tréfálni, sem enyelegní 
nem tudok, illendőbbnek íté lem , Barátom, ol- 
lyan min'd folytatni a ’ befzédet, a’ mi ne legyen  
tréfa.

B a-
-- —l......  ...................... -
toldá. Innen az a’ bontakozás következett, hogy a’ 
Száturnus’ ünnepét két nappal ki előbb , ki utóbb kez
dené, így az egynapi Ünnepbűi öt napi leit. Cali- 
gula-is meg toldotta egy nappal, melly napot Juvc- 
nalisnak nevezett. Utóbb hét napig is el-tartott a ’ 
Száturnus’ ünneplése. Száturnus’ uralkodása alatt 
folyt az az arany idő , m ellyet a’ Poéták álm ai olly 
eleven fzinnel festenek , még akkor az Ú ri, a ’ Szol
gai nevezet isméretlen v o lt , erre nézve a ’ Száturnus* 
ünnepein a ’ Szolgáknak tellyes fzabadság engedó'- 
dcitt, volt bezzeg vigság ! volt vendégeskedés , per- 
dűltt nagy zajjal a’ koczka; mert a’ koczka-Játék  
egéfz efztendő által tilos vo lt, egyedül ezen ünnepen 
fzabadúlt-fel. Ezen napokban a’ Szolgák eló'bb ettek, 
az Uraiktúl fzolgáltatták m agokat, az uroknak fze- 
ineikre hányhatták fzabadon (libertate Decembri) ha 
mi fogyatkozás volt bennek, a ’ mint ezt a ’ Horátius 
elég furcsán le írja. Róma ki-takarodott az Aventi
nus hegyére, és ott, a’ parafzti mulatságok között 
enyelgett. H adat indítani ezen napokban, vagy va
lakit m eg-bűntetni, nagy véteknek tartatott. Képét 
ezen Pogány ünnepnek feltalá llyuk  ," gyalázatunk
ra  ! — a’ mi Farsangi napjainkban. De voltak a’ ré
gi időkben is ollyan józan em berek, kik sajnállották 
a ’ fzép időt illyen mire vel'ztegetni, félre húzták 
ezek ekkor m agokat, és más hafznosabb dologban 
foglalatoskodtak. A’ mi Juliánusunk ezen elmésen

fzu-



B a r á t i j a  : Ugyan is, 0  Csáfzár! lehet-é va
laki olly otromba, o lly ’ tudatlan, hogy magát,  
el-tökéllett Szándékkal, a’ Kaczér Játékokra 
le-alázza ? —  A ’ Játék, én úgy vélem , nem 
egyébb, hanem a’ Léleknek meg - nyugtatása, 
meg-fzüntetése a’ gondoknak.

J u liá n u s : Helyesen íté lfz , én-is úgy tar
tom , de engem máé ok is vezet erre, mert a’ 
csúfolódás, a’ tréfás vagdalkozás, a’ ki-nevetés

se

fzúró Meséjét ekkor költötte-ki. Macrobius hét il- 
lyen ünnepi könyveket írtt. Az Iffjabbik Plinius a* 
Laurentinumi Majorjában , egy félre-lévő csendes 
kerti fzobába rejtekezett, hogy se a ’ neki vi.dúltt 
fzolgáknak akadékba ne lenne, se a’ fzokott tanólá- 
sá tú l, azoknak kurjongatásai m ia tt , ne hátráltatna. 
Minden fzo lgatartó  Úrnak pedig merem jovasolni, 
hogy a’ mit Macrobius (Lib. i Sat. cap. XI.) meg
i n t , figyelmetesen olvafsák-el. Ugyan ott az Epicte- 
tusról, a ’ ki rab-Szolga fzülettére nagy Philosophus, 
és Erkó'Ics - Tanító v ó lt, ezt a ’ verset hozza - elő.

Δ ΐν λ ί ζ  Εττ,κτκτας yn i ,μ η ν , x«ei c á f t a r i  ,

κλ) Ttiúw Iξο; , χ&ι φίλ$ζ
Ezen vershez igen hasonló a m a z , m ellyet nálunk a’ 

Eíró M ártonról regölnek.
Macrobius L. t Saturnaliorum.
Lucianus in Satum,
Ausonius de Feriis Rom.
Svetonius in Caligula cap. XVII.
Ovidius Metamorph. L. i v. 89 — 112.
Horatius Satyr. L, *. Satyra ;m a.

Plinius Cec, Epist. L. s , epla. XVII edit JBipontinae.



se fzokásom, se terméfzetem. —· De mivel az 
Isten’ törvényének engedelmeskedni k e ll, aka» 
rod-é, hogy mulatság’ kedvéért mesét mondjak, 
o lly  m esét, melly talán több tekéntetben-is, 
méltó légyen a’ figyelemre.

B a r á t i ja :  Mond-el, annyival is inkább bá- 
trábban, minthogy én a’ meséket meg-nem ve
tem , só t, ha mi jót hoznak, örömmel foga
dom, veled egygyutt, azon értelemben lévén a’ 
Platóddal, vagy-is inkább a’ mi Platónkkal, a’ ki 
maga-is sok nyomos igazságokat mesékben adott- 
elo.

J u liá n u s : Igazán mondod bizony, de mi
csoda mesét mondjak é n , talán égygyet a’ ré- 
giekbúl, millyenek az Aésopus’ meséi , vagy 
talán a’ Hermes költeményét befzéllyem-el ? —  
el-befzéllem ezt ú g y , a’ mint tőle hallóttain, 
m elly csupa valóság lcgyen-é, vagy valósággal 
elegyes K öltem ény, majd az egéfz elő-adása 
meg-mutattya.

B a r á t i ja :  De már elég a’ Fenék-kerítés, 
elég nem csak egy mesére, hanem akármelly 
befzédre nézve-is. Azért nékem azon költe
ményt , úgy a’ mint van, befzéllyd-el.

Juliánus : Hally ad tehát.

J u -
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(egyedül egtf/z végeztdg.)

II.
R om ulus ')  Száturnusnak ülvén ünnepét, min
den Isteneket, és Csáfzárokat meg-hivott a’ ven-

dé-
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z) Romulus építette Róma Városát. Remust az öt- 
tsét m eg ö lte ; m ivel, a ’ mint m ondják, az új Vá
rosnak árkait csúfságbúi által - ugrálta , menedék-he
lyet rendeltt a’ fzökevény ekn$k , ezekkel fzaporította 

,ia ’ n é p é t, m ellyet bizonyos ofztályokra fel-ofztott, 
az eró'fseibííl Katona sereget, az Öregéből Tanácsot, 
az allyábúl népet á llíto tt , ez a’ fzökevény, és gyü- 
levén nép , hogy' feleségekre-is fzert tehefsen , Ro
mulus nézó' Játékot ind ít, a’ fzomfzéd ;Szábinusokat 
meg-hijja, és a ’ Játék közben, jelt adván , a’ Szábi- 
nus leányokat el ragadtattya. Ebbűi vefzedelmes há
ború következett. T. Tátius a ’ Szábinusok’ K irállyá 
nagy erővel a’ Capitoliumnak m egy, Tárpejusnak a ’ 
Várnagynak leánya’, Tárpeja lá ttya  a’ Szábinusokon 
az arany kar pereczeket, m eg-kivánnya, el-árúllya 
a ’ várt avval a ’ fel téte lle l, hogy, a’ mit a’ bal ke
zeken hordoznak a ’ Szábinusok, adják n ék i, meg
ígérik. Kjfzaka egy kaput fel nyit a ’ leány , a ’ Szá
binusok fel-mennek , bé vefzik a’ Cápitoliumot. T á 
tius az ígéretet m eg-adattya. Meg parantsollya a’ 
Katonáinak , hogy a ’ mit a’ bal kezekben hordoznak, 
vessék a’ Tárpeja Szűznek , erre fogja mindgyárt 
maga a ’ T atiu s, le vefzi a’ kar pereczét, é s , a* mit

B * a’



dégségre. El-valának kéfzítve a’ telep -fzé- 
kek 3) , az Illenek réfzére ugyan a’ Felleg-ég-

ben,

a ’ bal kezén hordozott, a’ p a r s á t ,  oda dobja az 
á ru lónak , ezt minden Katonák követték , és igy a’ 
T árpejá a’ sok oda vetett pereczek , és paizsok alatt 
el-fulladtt, annyira utálatos az árúló még az előtt- 
i s , a ’ kinek haíznot t e t t ! jól monda Augußus ‘Csá- 
fzár a’ T hráciai Rhymitálkusrúl , hogy ő fzereti 
ugyan az árü lás t, de gyűlölj az árúlót. — Ezt a ' 
vefzedelmes háborút csak ugyan félbe fzakafztatták 
az új M enyecskék, és a’ két nemzetet öfzve olvasz
to ttá k ,’ Azonközben Romulus az Acron Királlyát a ’ 
Ceanineknek különös viadallal le-ö lte , és Vezéri ma* 
ta lé k o t, (opim a fpolia) á llíto tt, a ’ mi csak akkor 
történik., midőn a’ Vezér a ’ Vezért ki hijja , és ma
gános viadallal le - győzi, ez Rómában csak három- 
fzor tö rté n t: első volt Rom ulus, ki az Acron Királyt, 
második Cornelius Cofsus, ki a ’ Tuscusok’ Vezér- 
jét V olum niust, harm adik Claudius M arcellus, a ’ ki 
a ’ Gállusok’ K irállyát Viridomárust magános baj vi- 
váfsal le-ölték. Romulus le ölvén a’ K irály t, a ’ Ce- 
nin Várofsát könnyen bé-vette , házokat le rontotta , 
a’ lakosokat Rom ába v itte , és illyen meflerséggel 
fzaporítoUa Romulus , és , a’ kik utánna következ
tek , a ’ Római népet. A’ Vezéri m artalékot hé mu
ta tta  a’ Feretrius Jupiternek, egy magas tölgyfát le- 
nyeSett, az Acron’ fegyverét reá akafztotta , és ez 
vólt a ’ diadalom (tropasum) azután fel - övedzett ru
hával , neki erefztett* h a jja l, borofiyátmyal kofzo- 
rázva , vállain hozván a’ diadalm i jeleket, elől
m ent, a’ Sereg győzedelmi énekkel, a ’ nép öröm-

kiál-



beli, ott a’ Mennyeieknek mindenkori bátor lak
helyében , mellyet Olimpusuak nevezn ek , a’

B 2 ho
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ki állásokkal késérte , és ez volt eredete a’ győzedeí* 
mi bé meneteleknek , mellyek utóbb olly fényes pom 
pával tartattak. Meg-leliet látni Romuluft illyen ké
születtel az Antonius Pius pénzén. Romulus több ne
vezetes győzedelmeket-is te t t ,  mellyek utánn , a* mi 
a ’ nagy fzerencséknek fzokott következése, igen el
hízta m ag á t, bíborba öltözött. Vörös prému ruhát 
hordozott, királyi fzékbűl adott feleleteket, fzapora 
fzolgákot á llíto tt, Poroszlókat rendeltt, a ’ Tanácsot 
meg-vetette, ha öfzve hívta is ő k e t, csak a’ volt a’ 
hafzon, hogy a*Tanácsbé!iek az ő akárattyát előbb 
meg értették , és azután esett tudtára a’ népnek. Szó
val tellyes hatalmú uralkodóvá v á l t , ez a ’ T anács’ 
öregeinek nagyon vifizfza telezett. Egykor tehát kü
lön fzorították a ’ Romulust, és alattom ban meg-öl- 
ték. Julius Proculust fel-bíztatták , hogy bizonyítsa 
ő esküvéfsel a ’ nép e lő tt, mintha látta volna ő a ’ 
Romuluft menybe röpülni. Proculus el befzélli a ’ nép 
e lő tt, a ’ mi reá volt b ízva , még hozzá te fz i, hogy 
őnéki a ’ Romulus röpültében ezeket m ondotta volna 
„ M i, minekutánna a’ birodalm at meg á llop ítto ttuk , 
és a’ leg jobb nevekedésbe hoztuk , tetczett az Ifte- 
neknek, hogy , a’ honnan eredtünk, a’ Mennyeiek 
közé viíTza-költöznénk; meany-el azért, és mond-meg 
a’ Rómaiaknak, gyakorollyák a ’ mértékletefséget, 
és a’ Férjfiúi vitéz erőfségetrezzel fog Róma el-ha- 
talm azni, én pedig, minf.QViftnus Isten , mindenkor 
pártyokat fogom“ a’ vak nép el hitte az esküvéfsel 
erősített, költeményt , és a’ Romuluft Qvirinus n«v

alatt
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hová, a’ mint mondják, Hercules után oda köl
tözö tt a’ G.virinus-is. (fzükség Ótet illy  névvel 
neveznem az Ö Isteni el-hirefztetése miatt) A ’ 
Csáfzárokat pedig a’ Hóid’ ürege alatt a’ Felleg- 
levegoben tetőzett meg-vendégelni, oda bírta 
pedig őket mind könnyűsége az ő testüknek, 
m ellyel fel-ruházva valának, mind a’ Hóidnak

kö-

a la tt Ifién gyanánt im ádta , ünnepét i^dik Februári- 
usba üllötte. Qvirinus fzármazik ezen Szábinus í'zó- 
búl Curis , melly dárdát jelent - * hasta Curis pris
cis est dicta Sabinis , azt mondja Ovidius; és így Q vi
rinus annyit tefz , mint Dárdás. Romulus 37 efzten 
deig orfzáglott.

ΐΐλίνταζχηυ χχίζαηίας τα Σα^ομίΐχ jravra. Francofurtí 
in folio. 1620. Tom . I. in vita Romuli pag 17—37. 
et Tom . 2. in apoph. pag. 207. evvel a ’ ki-adáfsal 
élek én.

Livius L. i .  c. IV—XVI.
Dionyfs. Hal. xi. 48.
Florus. L. i .  c. 1.
Ovidius Faß. L. 2. v. 475—5x2.

Robert Spalart Verfuch. über dafs Koftum der vor
züglichsten Völker des Alterthums. 3 Theile W ien 
1798. pag. 809.

Mefsala Corvinus L. de Augußi progenie Cap 
XXIII. n U o r

Sextus Aurelius de viris Illußribus cap. 2,
3) κλΐναι. Ha jól mondjuk m agyarul telepedni, 

meg-telepedni le-telepedni, miért ne lehetne a’ telep 
gyökerének hafznát vennünk ? —
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körül forgása, négy telep-fzékek valának ott a’ 
nagy Isteneknek illendően fel-ékesíttve. A ’ Sza- 
turnus telep-fzéke tündöklő Ebenumból kéfzúl- 
v e , a’ feketellőséggel elegyesleg , o lly  hatal
mas , és Illeni fény-ütést rejtegetett, hogy an
nak ellenébe senki nem nézhetne, és azon bajt 
okozná az ó fényefségének, hathatósága á lta l, 
a’ mit a’ nap, a’ midőn azt valaki merően meg- 
tekénti. A’ Jupiternek fzéke pedig tündöklőbb 
volt ugyan az ezüstnél, de fejérebb az arany
nál , m ellyet Electrum-nak fzükség-e neveznem, 
vagy másminek mondanom , maga a’ Hermes sem 
tudá elég értelmesen meg-magyarázni, a’ sok 
öízve ütődéi mozgást okozván. M ellettek ki
rályi arany-fzékekbenültek a’ Rhea A nya, és 
a’ Juho leánya. Juno ugyan a’ Jupiter mellett, 
Rhea pedig a’ Száturnus mellett.

III.
A z  lilének’ fzépségét a’ mi illeti, annak bő
vebb elŐ-adását , éppen nem közié vélem a’ 
Hermes, o ily  Felségesnek állítván a z t, hogy 
egyedül csak az elme képzelhetné , halláfsal 
pedig, vagy le-íráfsal mind nehéz válna fel-ér- 
n i , mind lehetetlenség le-magyarázni, mert ki
csoda az , légyen bár akármelly ékesen-fzúll-ú , 
vagy bo-befzédii, a’ ki azon Isteni fzcpségn^k 
fe lségét, melly az ó ábrázattyokbúi illendően 

B 3 ki-
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ki-tündöklik , még- magyarázza t  —· A ’ többi 
lilének* réfzőkre-is, mind egygyenként kéfzen 
állotta’ királyi Telep-fzék, mellyet kik i, az Ő 
öregségének méltósága fzerint, el-foglaltt, nem- 
is vefzett senki Öfzve , mert a’ mint a’ Home
rus helyesen k ö lt i, gondolom a’ Musáktúl tanít
tatván , mindenik Iftennek meg-van az Ő Thro- 
nufsa, m ellyel ki-mozdíthatatlanúl mindenkor 
állandósan meg-tart; mellyre n ézv e , midón a’ 
Jupiter Atyának meg-jelenésére fel-kelnek, so
ha a’ fzékoket el-nem tévefztik, se által nem 
hágják, sem egymástúl el - nem kapdozzák , tud
ja mindenik az Ő illendő helyét. Midőn már 
mindnyájan az Illenek körbe le-telepedtek vol
na. Szilenus a’ Jupiter Atyához közel üllő 
ízép iffjú Bacchushoz vette magát, mint annak 
nevelője, és Tauítúja, hogy amúgy-is ezt a’ 
tréfa fzeretó , nevetéskedvelló, és kellemet-adó 
Iílent hol esufolódván, hol tréfát ütvén jobban 
néki vidámíttsa. t

IV.

Ä'iinekutänna a’ Csáfzárok’ réfzére-is fel* ké- 
fzültt már a’ lakodalom. IVLIVS CAESAR lé»

pett
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pett be leg· elsőben, k i, a’ telhetetlen dícsőfség. 
kivánsigtúl 4) indíttatván, látczatott még magá
val a’ Jupiterrel-is, az egyedül való uralkodás
ért, ujjat vonni, a’ kire tekéntvén Szilenus, meg
lásd úgymond o Jupiter! hogy ez a’ Férjfiú, 
az elsőség után való vágyódásbúi, kezedrül a* 
fó hatalmat el-ne lifse; mert a’ mint látod , ma
gas állásai, ékes tettel b ír , és én hozzám-is ha 
másban nem , leg-alább a’ fejére nézve nagyon 
hasonlít. 5)

B 4 V.

4) Cefzár Praetorsága u tán , Spanyol orfzágba* 
mint Tartom ány Igazgató költözvén , a ’ mint a’ H a
vasok’ allyába egy alá való barbarus városra búk* 
k an t, a ’ Baráti tréfából kérdezősködtek , vallyon tö- 
rekednek-é ittenás az emberek olly mohón a ’ tifztsé* 
gekre , az elsőségre mint Romában ? — Cefzár a’ tré
fát valóságra vévén , nagy marczona hanggal vifzfza 
felele ,,s' yti fiit ιβ>νλίμνι\ πχξχ τουτας iiym fictXXtv τξΰτΰς, »
ττχζά ΤομαΙα; ΐίντΐξοςιί én még - is inkább akarnék elsői 
lenni i tte n , mint Rómában második, — Euripides- 
nek verseit-is gyakran em legette, m ellyeket Cicero 
így fordít deákra „si violandum eft jus , regnandi 
gratia violandum eft , aliis rebus pietatem colas.“  az 
Igazság’ meg sértését csak az Orfzáglásra való tőre- 
kedés mentheti-ki.

Plutarchus in C. Caesare.
Cicero de officiis Lib. 3.

Kopafzon írják a’ Szilenust, kopafz volt a* 
Julius Cefzár-is. Midőn győzedelmi be menetelt ta r

to tt
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V . .

M é g  a’ Szilenus ezeket focsögné, mellyekre az 
Illenek nem-is igen figyelmezének, hegyibe érke
zett az OCTAVIANVS , sokf/inbe öltözvén6), 
mint a’ fzin-vefzto G yikok; mert már el-halavá- 

, nyúlt, majd ismét el-el pirult, hol meg el-feke- 
tü lt, hol komor ránczba ízedt-e a’ homlokát, vég
re csakugyan magát a’ Habos lilé im éhez, és a’ 
fegye lem ’ Tündéreihez vette 7). El-akará ez hi
tetni, hogy az Ő fzeme pillantása, nem k'ülömb- 
ben mint a’ Nagy Napnak sugárrugása, olly erejű

v o l

to n , a ’ Katonái nagy hahota nevetve kiáltozták - - 
MOECHVM. CALVVM. ADDVCIMVS. azért sem
mit kedvesebben nem v e tt, mint. m ikora’ nép hatal
m at adott n ék i, hogy fzüntelen borostyán - kol’zorút 
hordozhafson.

Svetonius in Julio cap. XLV.
ávTríf »! χ«,μΛί\ΗΊrfs Kaméleon gyík nemű állat, 

melly a ’ fzinét sokféle kép változtattya. Innen ere- 
dett a’ köz-mondás ,,Chameleonte m utabilior.“  Én a’ 
Kaméleont fzín vefztő Gyíknak nevezem — Plinius 
Η. N. Erasmus in Colloquiis.

Z ) ccn'íTt I f  α νΆ ις  ιί{ A p fc t i in iv ,  x-ili Χ χ ξ ι τ a t .
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volna, és hogy valaki ovéle fzem közt nézzen» 
arra senkit nem m éltóztatott8). Ezt meg-látván 
a’ Szilenus , Húj úgymond be sok borii állat

B 5  '·' ' ez  ”

8) A’ mit az Auguftus fzemeirűl olvastam* ide 
írom. Svetonius.azt írja „fzemei -tifzták, és fénylők 
v a lán ak , el akará h ite tn i, hogy azokban valam i Is
teni tündöklet volna , ö rű lt-is, ha valaki az ő merő 
nézésére, mint fzinte a ’ nap sütésre, le ütné a’ izé
m éit“ . Aurelius Victor azt írja „Ékes volt Auguítus 
az egéfz term etében, kivált a’ izem éiben, ihellyeket 
mint a ’ fényes- csillagokat midőn körül forgatná;, 
igen fzerette látni , ha valaki az ő tekéntetére., nem 
külömbben mint a’ napnak sugaraira hunyorgatna, 
a ’ kinek ábrázattyárúl midőn egy‘Katona a ’ izéméit 
e lfo rd ítan á , meg-kérdeztetvén tő le , mi okbúi csele
kedte volna e z t, azt felelte ,,a’ te fzemeidnek v illá
mát nem tűrhettem “ Plinius végre azt írja „fzürkék 
voltak az Auguítus fzem ei, m int a ’ lo v ak é , és fzer- 
felett fejéres nagyságúak, m ellyre nézve igen roísz 
néven vette , ha  azokat valaki gondosabban nézeget
te“ —· ez az Ifteni fény , m ellyet Octáviánus a’ fre
meinek tulajdonított, a ’ bal izem ét el hagyá öregsé
gére; m ert, a’ mint Svetonius meg-jegyzi, a ’ bal 
izemével öregségében nem igen látott.

Svetonius in Octavio cap. LXXIX.

Sextus Aurel, Victor Epitome cap. ι ρ. 157 edit, 
ßipontinse.

Plinius Hiftorias naturalis L. XI, pag. 281 edit, 
B ip on tinae.

9) J, Ca··
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e z 9)! vallyon nem tefz-é valami kárt nekünk ?— 
félre a’ tréfával, mondá Á p olló ,  mert ba én ezt

a’
.........■ ............ ...........

9)  J. Cefzár a’ Pártosi hadat forgatván elméjé
b e n , el-küldötte előre az Octaviánuft A pollóniába, 
hogy addig, míg ő a ’ sereggel majd m eg-indúl, ta- 
oűllya a ’ Philosophiát — Cefzár azonban meg-öletik, 
meg-hallya ezt az O ctaviánus, és a z t i s , hogy ő az 
egygyik Ö rökös, kétségeskedett, a’ fzomfzéd sere
gekhez folyamodjon-é, vagy más mi tévő légyen t 
végre Róm ába s ie te tt, az A nnyának, és a ’ moftoha 
A ttyának ellenekre-is bele űltt az örökségbe, el tö- 
kéllett fzándékkal, hogy a ’ Cefzár’ Gyilkosin boífzút 
á lly o n , és annak rendeléseit védelmezze. Brutust, 
•és a’ Cáfsiuft, m ivel bé nem foghatta, mert élvén a ’ 
gyanú pörrel el-illantottak , a’ törvénybe idézte. Meg 
h a l az Egygyik N ép-nagy , ennek tifztségét kérte ; 
de az Antonius Consul, a ’ kibe leg-többet b ízo tt, a* 
kérését nem tám ag a tta , erre neki boüzonkodván a* 
F ő -U ra k h o z  furta m agát, kik az Antoniuft gyűlöl
té k ,  mivel a’ Brutuft , Mutírtába fzorítván , oftrom- 
lotta. Gyilkosokat bérlett-fel, kik meg - öllyék az 
A ntoniust, de nem sűltt-el a ’ fzándéka; féltvén azért 
a ’ bőrét, Katonaságot gyűjtött a ’ maga , és a’ Háza’ 
védelm ére, a ’ pénznek semmit nem kedvezvén. A’ 
C icerót, kinek azon idő tájban leg-nagyobb hatalm a 
vo lt a’ T anácsba, m aga réfzére csatolta, mint At- 
ty á t úgy tifztelte , a rra  kérvén , hogy ékesen fzóllá- 
eával az ügyét támagafsa . a’ Városba , meg tette a’ 
C icero, mint fiát úgy böcsűlte* és reá b íza tta , hogy 
a ’ H irtius, és P ánsa , akkorbéli Consulokkal, egy- 
gyütt fogván a ’ dolgot vigyen a’ Brutusnak segétsé-

g e t ;



27

a’ Zénónak által-adom, azonnal mint az 
aranyat a’ salakjátúl meg-tifztítva fogjátok fzem- 
_______________________  léi

ge . V iu-is, és három hónap alatt két ütközettel el· 
végezre a ’ háborút, az első ütközetben m eg-fzaladtt, 
a ’ m ásodikban, midőn a’ Sastartója m eg-sebesedett, 
fogia a’ Sast, és sokáig hordozta , Vezér létére ka
tonai fzolgálatot tévén , és így fzabadítá-meg a’ Bru* 
tuft , kinek a’ vefztére előbb törekedett!! ezen hábo
rúban e le se tt , mind a* kétC onsul, volt gyanúság az 
O ctáviánusra, mintha azoknak el-vefztőket ő mefter- 
kélte volna azon fo rté lly a l, hogy így meg-fzalafzt- 
ván az Antoniuft, ki vefztvén a ’ C onsulokat, a ’ győ
zedelmes seregeket egyedül ő bírhafsa. Ugyan is a* 
Pánsa’ halála olly gyanús v ó lt , hogy a ’ Glycus Or
ro d  őrizet alá-is vennék, mintha a’ sebbe mérget 
tö ltö tt volna. Hirtiusrúl pedig az Aquilius Niger bi- 
zony íttya , hogy a z t, az ütközet hevébe az Octá- 
viánus maga ütötte vólna á lta l; meg-fzalad az Anto
nius, A’ Lepidus pártyát fogja, két nagy sereg öfz- 
ve gyülekezik, láttya az O ctavianus, farba rúgja a’ 
Fő Urak’ réfzé t, az Antonius’, és Lepidus’ réfzeik- 
re fzegődik , akkor a ’ Római b irodalm at, mintha 
ősi örökség lett v ó lna , fel-oíTzák hármon magok kö
zött. Cicerót a’ fa képnél hagyja az Octáviánus, és 
meg engedi, noha nehezen, hogy a z t, mint le g n a 
gyobb ellenségét az Antonius meg-ölhefse. El vefzett 
ekkor a ’ Cicero , ez vólt a ’ köfzönet. Octáviánus 
ezekkel egygyütt fogván a’ dolgot a’ Brutuíl meg
veri , a’ fejét Romába küldi, a ’ fő-fő foglyokon ke- 
gyetlenkedik, és úgy m eg-útáltattya m ag á t, hogy 
midőn L. M. Fávorinus, Cátónak am a’ vetélkedő tá r
sa , vasban elő hozzattajnék , az Antoniuft tifztesé-
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lelni. Hallod e’ te Zeno, viseld gondját e’ Ne- 
vendékem nek, engedelmeskedett ez a’ paran
csolatnak , és igen kevés igazságokat vervén a’ 
fejébe, mintha a’ Zamolxis büvöleseit súgta vol
na a’ fűiébe, Jámbor és Józan emberré tette .* I0)

VI.

gesen köfzöntené , az Octaviánuft pedig minden ocs
m ánysággal illetné — A’ Perusiai hábo rú ra , az A n
tonius Tefivérje ellen, maga adott alkalm atofságot, 
hogy így a’ titkos ellenségeit k itudhafsa , kegyetle
nül végezte ezt-is. A’ Siciliai háborút mind addig 
húz ta  hallafzto tta , míg az Agrippa eí'zével , és a’ 
Lepidus’ segétségével az Iffjú Pompcjust meg - nem 
fzalafztaná. Ekkor meg tám adá a ’ Lepiduft, seregé
tűi meg fofztá, nagy nehezen az életét meg - engedé 
ugyan , hanem örökös fzámkivetésbe kü ld i, erre ju
to tt későbben az Agrippa-is. M ár maga m aradt te 
h á t az A ntonius, ezt is végre az Actiumnál semmivé 
tette. A’ triumvirátuft io  efztendeig nagy gyülölsgg- 
gel viselte. Végre mind ezen fzenyeibűl ki-tifztúlva 
igen kegyes Fejedelemmé váltt. Látod-é m ár a’ sok 
bó'rű á lla to t?

Svetonius in Octavio cap. X—XVII.
Plutarchus in vita Ciceronis.
IO) Meg józanúltt a’ Zeno’ Oskolájában Octá- 

viánus. Láfsuk nyomait. A’ Cordubai Aemilius Áe- 
miiiánuíl bé-vádolta egy v a la k i, hogy roíTzúl befzéll- 
ne a’ C sáfzárrú l, Octáviánus a’ vádolóhoz fordúl- 
Ván , mutasd m eg, úgym ond, e z t, és én-is m egm u
tatom  , hogy van nyelvem , fogja ezt Aemilianus ta 
p a íz ta ln i, m ert én többet fzóllok ró la , és evvel vé

ge
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VI.
i

H arm adik  lépett bé TIBERIVS ir) tifztefíeges 
fzeméllye , rettenetes tekéntete némii-némü, Jó-

zan-

ge lett mindennek. Tiberiusnak, ki ez eránt keser
vesen panafzolkodott levél á l t a l , azt írá  viflza „ne 
bofzonkodjál a z o n , ha van v a la k i, a’ ki felőlem 
roll'zúl befzél, hifzem , elég az nékünk , ha annyira 
mentünk , hogy senki ne árthaíTon.“  Curtius , egy ké
nyes fzájú Római V itéz , midőn a’ vendégségben, 
mellyet az Octáviánus a d o tt , görhes fogoly m adarat, 
vett vo lna, kérdé, fzabad - é ki-küldeni a ’ m ad a ra t, 
felele az Octáviánus , m iért nem ? — erre fogta , ki 
vetette az ablakon. Octáviánus Erkölcs-visgáló lé 
tében kezde egy Római Vitézt fedden i, m int tékoz
ló t, ez meg m utatá , hogy inkább fzaporította a’ jö
vedelmét , úgy de nőtelen vagy ? — erre meg b izo
ny íto tta , hogy felesége, és három gyermeke volna. 
Ekkor azt mondá : „hallód é Csáfzár, ezután a ’ becsü
letes embert kérdezd böcsűletefsebben.“  Más ízben 
egy bizonyos Majorban el efívélyedvén , a ’ bagoly 
huhogatása m iatt’ nem alhatott. Meg fogatá a’ ba- 
g o ly t , a’ Katona , a ’ ki a ’ bagolyt meg-fogá , ezer 
pénzt (mille numos az az 75 fo rin to t,) nyert ajándék
b a , el vette az az ajándékot, és a’ bagolyt el-ereü.

t.et-
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zánságot, és vitéz hadi bátorságot mutatott. D e  
midőn a’ fzéke el-foglalására menvén hátúi for-

d ül

te tte , a»t mondván „m alo , v iv a t, hadd éllyen. Egy 
régi Katona meg-fzőtlitá az O ctáviánuíi, az uíczán( 
fogná néki pártját a ’ törvényben, Octáviánus azon
nal ugyéfzt rendeltt n é k i, ekkor fel-kiálta a ’ Katona, 
bezzeg C aesar, mikor Actiumnál fzoros volt a ’ kap- 
tz á d , nem rendeltem én helyettem más harczoló t, 
hanem önnön magam harczoltam m egéretted , és ezt 
m ondván, fel-fedezé a’ seb-helyeit, el-pirúlt erre az 
O ctáviánus, és mellette a ’ törvénybe m egjelent. 
Maecenas éfzré vérén , hogy az Octáviánus az íté lő 
ízékében egykor igen hajlandó volna a ’ kemény bün
tetés’ fzabásokra, meg-akarta in ten i, de mivel a ’ so
kaság m iatt hozzá nem férhetett, egy czédulát ha. 
gyított az ö léb e , mellybe ez volt írva ,,fzálly - le 
m ár egyfzer a’ fzékedrűl te Hóhér“  az Octáviánus 
olvaíla , és le-fzállott csendesen. A’ nép erővel reá 
akarta  tólni a ’ D ictátorságot, Octáviánus térdre es
vén , vállairúl a ’ ruhát hátra tafzítván , ki-inezítele- 
nített melyjel vetete viflza ezt a ’ fő' hatalm ú rettene
tes méltóságot. Hogy Úrnak nevezzék, nem enged
te , a ’ fiaitúl sem vette-fel, még játék közben i s , ezt 
a ’ nevezetet. A ’ városból ha ki indultt, é jtczaka , 
vagy ellve m ent, hogy a ’ tifztelkedés miatt senkinek 
terhére ne lenne. Máskép az alacson népet.is örö
m öd magához erefztette a ’ köfzöntésre , sőt egygyet. 
tréfából meg is fz id o tt, hogy őnéki olly félve adná- 
bé a’ könyörgő levelet, mintha elephántnak nyújta
na eledelt. A’ Tanács-házban valamennyi Tanácsol! 
ültökben, és nevenként köfzöntötte, azon fzerint,

ha



diSlua, b e z z e g  a’ hátán a’ sok fzámtalan sérel
mek, a’ bé-égetett seb-helyek, billegek, kemény

va-

Jia el ment tőlök, rendre el-butsúzott. Midőn a’ T a 
nácsházba befzédet tartana , egy azt mondá „nem ér
tettem “ más azt kiáltá „ellened m ondanék, ha he
lyem válna „m áskor a’ nagy vélekedés miatt meg- 
bofzonkodván ki-mentt a ’ Tanácsházból, utánna lár
m ázták „fzabad a’ Tanácsnak a’ Hazáról befzélleni“  
A’ Tanács válafztásban, midőn tag a ? tagot válaíTza, 
(cum vir virum legeret) Antiftius L a b e o , M. Lepi- 
dull, ellenségét az Octaviánusnak válafztotta Tanács
tagjának. Octaviánus kérdezte, ha nem talált·é ér- 
demeíl'ebet, Labeo azt felelte „fzabad az íté le t, fza
bad vagyok vele“ ezen m ondásokért senkinek nem 
fájt a ’ feje. A’ gyalázó-írásoktúl nem rettege tt, ha 
meg tudta is a’ firká ié t, nem is igen feddettem eg. A’ 
F ia i t , a’ midőn a ján lo tta , mindenkor hozzá tette“  
HA MEG - ÉRDEMLIK, bezzeg fzerette-is a ’ Római 
nép , előbb ugyan Felségesnek, ( Auguftus) utóbb 
Haza Attyának nevezte. Születése napját két napig 
üllötte. Az Orvofsának , Antonius M usának, ki az 
Octaviánuft vefzedelmes nyavalyájából fel gyógyítot
ta  , ofzlopot emelt , és az Aesculápius álló képe mel
lé helyheztette. Sok Olafz Orfzági Városok azon 
napo t, mellyen az Auguflus leg elsőben hozzájok ér
kezett, ój efztendő napjának rendelték, A’ T arto 
mányok templomokat , O ltárokat emeltek tifztele- 
téré. ’s a’ t.

Svetonius in Octavio
Macrobius Saturnaliorum Lib. 2 cap. 4.
Dio Cafiius Lib. LV. pag. $51 edit, Francofurt. 

Anno *592. i l )  Ti-
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vágások, kékes ütÖdések, és a’ bé-varrasodott 
rühes' sonnyedékes fzeplok , egyfzerre fzem 
eiejbe tűntek, mellyre a’ Szilenus“

Jó

Tiberius moftoha fia volt az Auguftusnak, 
nemzetsége a’ Szábinusoktúl eredett. Nero nevet is 
fel - v e tte , melly Szábinus nyelven erőft jelent. 
Cantabriai Had-indúláfsal kezdett K atonáskodni, már 
akkor-is a ’ bort nagyon fzerette. A’ Katonák T ibe
rius Claudius Nero helyet BIBERIVS CALDIVS 
MERO-nak nevezték. Onnan napkeletre indúlván ve
zér fő v e l, az Armeniát viflza adá a ’ Tigranesnek. 
A’ Párthusokrfil kezéhez vette azon Záfzlóka’ , mei- 
lyeket ezek a ’ M. Cra/Tustúl el-foglaltak. Szerencsé
sen végezte a’ Rhaetiusi , Vindelicusi , Pannóniái, 
és a’ Németh hadakat. Győzedelemmel tért viffza 
Róm ába. I tt nem fzívellietvén, hogy az Auguftus 
a’ Cájuft, és a’ Luciuft fellyebbre böcsííli , el-bujdo- 
so tt , Rhodus fzigetébe meg-telepedett, és ott vefz- 
teglett S efztendeig. Ezután az Auguftus engedelmé- 
yel viíTza tért a ’ fő v á ro sb a . A’ Horvátok f e l - tá 
m adnak , ellenek k ü ld e tik , és 3 efztendő alatt az 
egéfz Illyricum ot meg-hódíttya, AJ Németeket is meg
alázta. Meg hal az Auguftus , Csáfzárrá leftz , a ’ bi
rodalm at első efztendőkben jól igazgatta , még t. i. a ’ 
Germanicus é l t ,  hanem hogy a ’ Caprea fzigetébe 
vette a ’ lak ásá t, félre lévén a’ Város’ fzem eitíü , ki 
ü tö tt a’ régen fojtogatott terméfzete , és olly fertel-
II)es életre vetem edett, hogy azt csak ernlíteni-is 
fzörnyüség. A’ tifztátalanság, a’ kegyetlenség czime- 
xezték az utóbbi életét. Tiberius a la tt bukott-meg 
a ’ híres Sejánus. T iberius alatt történtt az a ’ fzeren-

csét- .



Jó Jövevén y! be külömbb vagy m oil, mint 
fzembe tekéntve. I2)
és ezt mondván fzokásán kívül nagy komor tea  
tartást öltött magára, mellyre a’ Bacchus, mi4 
dolog, úgymond, Öreg Apus, hogy annyira fel- 
bigygyefztéd az ajakadat. Ez a’ vén Szátirus l3)

kin-

csétlenseg-is, hogy Fidennában a ’Játéknéző hely öfzve 
dűlvén hufz ezer embert agyon ütne. Tiberius a’ me
nedék helyeket (asyla) valahol csak v o l t , mindenütt 
el-törlötte. E z a la tt fzenvedet a ’ Világ Meg-váltója: 
meg haltt Tiberius Claudius életének 78 dik, uralkodá
sának 23-dik, Kriftus fziiletésének 37-dik efztendejében, 
halálát a ’ nép különös nagy örömmel fogadta.

Svetonius in Tiberio
Tacitus Annalium LC. 1—■

1-) Αλλ,/βί /hol Síivi φχι/nf víot ü το :τ·ίί<9·£ΐ/. Homerus 
verse Odyfs. π. v. 181.

I3)  '0 yí(M ovTofi i Σχτνοος. ez a ’ vén Szátirus. Csúf- 
ságbiil nevezi vén Szátirusnak, mivelhogy olly vén 
létére olly tifztátalan életet élne, A’ Gápreai magános
ságban fzobáit buja képekkel, az e rd ő k e t, ligeteket 
tifztátalan mulató helyekkel, a ’ barlangokat, a ’ ki
álló köfziklákat erdei Illenek’, és Tündérek’ bálván- 
nyaival töltötte-m eg, úgy hogy közönségesen m ár Ca- 
príneusnak, bak-büzűnek hívnák. M allonia nevű ne-> 
mes AÍTzonyság, fzemébe-is, ocsmány fzőrös fzájú, bü
dös öregnek nevezte; ső t, midőn a’ Játék fzinben az 
Alakos ez ta’ verset mondaná „H ircum  vetulum capreis 
naturam  ligurire“ az egéfz nép nagy tapsoláfsal fogadta,

Svetonius in Tiberio cap. 43. 44.
C
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k in fzerítetc  reá, úgym ond, és  felettem bül-is am** 
H om erus’ versét ugratta-ki b e lő lem , de még né
ked  ,  fe le l a’ Bacchus, E z  a’ fuleidet-is ki-teke- 
ri; m ert, á’ mint fo ly  a’ h ir e , e g y  N yelvéfzt-is  
le  - fü lezett ,  u ) amott fe le l a’ S z ile n u s , a’ fz i-

get
—  - ■ ■ -  ■ -  -

χ λ λ *  c t  h?riy , ίλ| it t ö t  a r m  , λ ίγ ιτ α ί  '/άς ,αιτοί χ » ι

T fttftfia titiy  τη *  τΞτ» Ιξγά ξΑ χι. Hogy a’ Tiberius vala- 
melly Nyelvéfznek a’ fülét ki tekerte vóina, nem ol
vasom, Azonban hihető. IuliánuS ezt olvashatta 
ollyan könyvben, mellyet utóbb az idő meg-eméfz- 
tett. A’ Szó-fejtő Nyelvéfzekkel, hogy társolkodott  ̂
és minden emberek között azokat leg inkább kedvel
te légyen á’ Tiberius, az bizonyos. A’ Rhodusi veiz- 
teglésében akarta hallani a’ Diogeneft, de a’ Dioge 
nes csak Szombaton fzokott vetélkedéfl: tartani, azért 
hét napig meg várakoztatta a’ Tiberiuft. Tiberius 
Csáfzárrá lelTz, el-mentt a’ Szó-fejtő Diogenes-is a' 
tifzteletére Rómába, Tiberius meg emlékezvén a’ ke
vélységére, csak azt izente-ki „jöjjön hét efztendő 
múlva. Rhódusiak levelet írtak hozzá , de senkinek 
a’ neve nem vólt aláírva, Tiberius fel-kívánta a’ 
Rhodusi Tanácsot, a’ levelet alá írásokkal meg-erős- 
síttette, és a’ Tanácsbélieket minden bántódás nél
kül viffza küldötte.’ Egy valaki a’ Tanácsban fzent 
foglafatofságoknak nevezte a’ Tiberius’ dolgait, más 
azt mondá, hogy az ő parancsolattyára jött a’ Ta
nácsba. Ezeket nem hagyá jóvá a’ Tiberius , a’ fzent- 
helyett t e r h e s t , a’ parancsolat helyett j a v a l lá s t  téte
tett. A’ Trojabéliek követek által vigafztalták a’ Ti
beri uß, hogy a’ Drusus derék fiát el-vefztette; de a’ 
követek jó későre érkeztek. Ezeknek a’ Tiberius csúf-

ne-



get magánofságábati I5) (a’ Caprea ízigetet ért
vén) sivalkodva a’ fzegény Haláfzt körömzsél- 
]ye Öfzve, Ιδ) nem bánom.

C a VH.

nevetve azt felelte „én is bánom , hogy a? ti híre* 
Vezértek a ’ Hector el-vefzett. Zeno Nyelvéfztűl egy
kor kérdé, mellyik görög fzó-ejtés (dialectus) Jeg-ne- 
hezebb , a ’ Doriai , felele a ’ Zeno ; erre fel boílzon- 
kodván a ’ T iberius, mintha Ő néki a ’ Rhódusi vefz- 
teglését vetné fzemére, minthogy a’ Rhódusiak a ’ D o' 
riai Szó ejtéssel élnek, a’ Zenót fzámkivetésbe küldi 
Cináriába. A’ Nyelvéfzeket, kiket leg inkább fzere- 
te tt, nehéz kérdésekkel fzokta fojtogatni; mint p. o. 
ki volt a’ Hecuba annya? mi neve volt az Achiles- 
nek a’ királyi Szűzék közö tt?  a’ tengeri Hal-leányok 
(Sirenes) mit fzoktak . énekelni ? — Seíecus Nyelvéfz 
meg - tudakozta a ' (zolgáktúl, micsoda könyveket 
fzokna a ’ Tiberius olvasgatni, m e rta ’ vacsora fölött 
ezekbűi tette a’ kérdéseket, a ’ Szolgák m eg-m ond
ták ; a ’ Selecus tehát el olvasván azon könyveket 
el-kéfzűlve jö tt a ’ vacsorára. Tiberius ezt m eg tu d 
ván Selecuft elsőben ki - tiltá  magától , végre meg-is 
öleté. A’ kegyetlen terméfzetet benne még gyermek
ben élzre vette a ’ tanítója Theodorus Gadareus. Ez 
tanította Tiberiull az ékeílen fzóllásfa , gyakran , mi
kor feddené, arra fak a d a , hogy a’ Tiberiuft a-ijA«* 
Λ I tt AT t 7re0vf*J««w»-nak, vérrel habartt Zavaréknak ne
vezné. Ez a ’ kegyetlen terméfzete ki-is ütött benne 
a ’ Caprea fzigetében. Cremutius Cordusnak minden 
vétke abba á llo tt , hogy a ’ Történetes könyveiben 
a ’ Brutuft dicsérte, és a ’ C. Cafliuft leg ■ utőlsó Ró
m ainak nevezte, ezért vádaltatta a ’ Tanácsban , (no-

Vo



36

VII

M é g  így tréfálkoznának, közbeérkezett ama’ 
gonofz fene vad , 17) xnellytül midőn fzemeiket

min-

v o , ac tum primum audito crimine: azt mondja a ’ 
Tacitus) Cordus maga mellett hatalm as Védelmező 
b^fzédet m ondo tt; de nem volt hafzna , halál lett a ’ 
vége. Egy P oétának , hogy az Agamemnont fzomorú 
Játékjában g y a láz ta , életével kellett fizetni. A’ Gö
rög nyelvet jól tudta ugyan a’ Tiberius ; de hogy az 
anyai nyelve méltóságát fenn ta r tsa , deákul befzél- 
lett, k iváltt a ’ Tanács-házban; pedig azon v o lt , hogy 
tifzflfo, ás minden idegen fzónak keverékje nélkül ej
tse anyai nyelvét: egykor a’ monopóliumot akarván 
nevezni, bocsánatot k é rt, hogy légyen fzäbad néki 
ezen idegen fzóval élni. M áskor hallván a’ Tanács 
végzésben ezen í'zót , azt ítélte, hogy ezen ide
gén fzó helyett igaz Deák fzavat kereítenek , és ha 
egy fzó nem vólná elegendő az értelm ére, mondanák 
több fzavakkal - ki.

Svetoniüs in Tiberio
Tacitus Annalium Libro 3 cap. 34.

. 1 "*) ίν μίΐη Viis-itín ( Tut Kux ξα'ιχ; αινιτομι>ος ) T i béri US
mind, a ’ két fiát el· vefztvén (Germanicus Syriában ,

Dru-
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minden Istenek el-fordították v ó ln a , a’ boffzút 
álló Istenné által adá azt a’ kínzó Fúriáknak ,

C 3 kik

Drusus Romában haltt-meg) bú - felejtésre utazni in- 
dúltt. Caprea fzigete , m ellyét moll Capri-nak hív
n ak , nagyon meg-tetczett n é k i, ott m arado tt, neni
is mentt többé viflza Rómába. Caprea fzigeítébe pe
dig azért fzeretett b e le , hogy azt köröskörííl a ’ mély 
tenger, a ’ magas kófziklák környékeznék, és egye
dül esak egy keskeny bé-járáíl fzeDvedne, itt meg te
lepedvén , el vetette a’ birodalom gondjait , u fzo tt» 
mint tengerben, élete fogytáig a’ rút. gyönyörűsé
gekben.

Svetonius in Tiberio cap. 40-41.

**) Egy fzegény Háláfz jó  nagy tengeri Harcsát 
(mullum) fogott, őrültében a’ Tiberiüsnak vitte Ca
prea fzigetébe. Tiberius el-hűltt bele, hogy a’ Ha* 
láfz, a ’ meredek kóTziklákon fel-máfzván, véletle
nül mellette te rm ett; meg-parancsolta tehát f e lh á 
borodva , hogy a’ Haláfz ábrázattyát avval a’ hal
lal dörgöllyék öfzve , a ’ fzegény Halafz s í ,  r í ,  pa- 
nafzolkodik, a’ többi között azt találta  mondani , 
„be jól esett , hogy azt a ’ másik tüskés tenge
r i  ha la t, m eltye t fog tam , el nem h o zta m , pedig  jó ·  
kora vált ám az is“  erre a’ Tiberius a’ RLaláCznak 
fzájját azon tüskés halnak (loculta) hozzá dörgűlte- 
tésével-is mind öfzve fzagattatá.,

Svetonius in Tiberio cap. 6ö.-

*7) V ’,v Ez a’ CAIVS CAESÄR’ fia a’ Ger-
manicusnak. Caligulának nevezték a’ K atonák , kik

I r r t .



kik-is azonnal el-ragadták a’ poklokra. így  te
hát a’ Szilenusnak sem volt ideje valami gunyn- 
lót ellene mondani.

VIII.

között nevelkedett. Az A ttyát Germanicuít a ’ nép 
mohón Tzerette, a ’ í iá t- is  elejénten nagyon fel-kap
t a ;  d e , hogy uralkodni kezdett, hamar éfzre vette, 
hogy Phaeton nevelkedett a* vefztére. Tiberiusnak 
nagy kincsét (v ic ies, ac septies mil. seftertium , melly 
tefz a’ mi pénzünk fzerént 202(500,000 forintokat) nem 
teltt bele egy efztendŐ, el-pazorlotta. Ekkor a’ pénz 
ízükét mindenféle ragadozáfsal, adó terhelésekkel, 
örökségek’ el foglalásával pótolta. Kevélysége, ke
gyetlensége, dühölsége , tisztátalan é le te , butasága 
halhatatlan. Tiszteletére jöttek a’ fzomfzéd Királyok, 
befzéd tám ad köztök vacsora fölött az elsó'ségrül, 
Cajus el kialttya magat «*«■ χ»ΐ£«ν·<, u<r β»τιaiwj, egy a’ 
Király, egy az Orfzágló, kevésbe m ü ltt-e l, hogy ko
ronát nem tett a ’ fejére, és a ’ Fejedelemséget orfzág- 
gá nem változtatta. De meg mondották néki, hogy 
az ő Felsége minden K irályok’ méltóságát felly ül 
m úllya ; erre fogja m agát, és Illeni Felséget tulajdo
nít magának. Az Olympiai Jupiter fejét le vetette , 
és a ’ magáét tétette helyébe, T em plom ot, P ap o k a t, 
áldozatokat állított a ’ nevére. Deák Jupiternek ne
vezték , sőt a ’ Capitoliumi Jupiterrel titkos befzélge- 
té fíit ta r to tt, hol a’ fülébe sugdosott, hol oda ta r
to tta  a’ fü le t, m égis fenyítette am a Homerus versé
vel (Illiad. Ψ. 724.) ü μ  ο iyv σι vagy te engem
emelly-meg, vagy én Téged. Az Illenségét, mellyel 
magának tulajdonított, Hlyen okoskodáfsal v itatta: 
A’ Juháfz nem ju h , az ökréfz nem ökör*, tehát az

Em»
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VIII»

ü r k e z e t t  a’ CL'ÁVDIVS. **) Sziletms azonnal 
kezdé  az Ariftophanes’ víg Játékának, raellyet

C 4  Lo-

Emberek’ Igaztatója sem ember. Virgilinfl semmire 
kellőnek , Liviül! bő-befzédűnek ta r to tta , és alig hogy 
a ’ munkájokat minden könyvházokból ki nem fzórat- 
ta. Az Incitatus nevű Paripájának m árvány iftállót, 
elefánt ^sontbúl való já fz o lt, bársony té r ítő t, gyé
mánt nyakon függőt, h á z o t, cselédeket, ékes honn- 
valókat rende ltt, nevével vendégeket h iv a to tt, sőt a* 
Consulságot - is jövő efztendőre neki fzánta. Ptolo- 
maeuft, a’ Juba Király fiát m eg-ö lette  csak a z é r t,  
hogy midőn piros bársonyban a ’ Játék-fzinbe jö tt ,  
az egéfz nép reá függefztette a’ fzemeit. M acront, 
a ’ kinek köfzönhette a’ birodalom ra ju tá sá t, Enniát, 
több a ttyafia it, sok elő kftlő embereket kegyetlenül 
meg-öletett. Kellett az A tyáknak a’ fiók’ kínos halá
lát végig fzemlélni. Egy Atya betegségével men
tette m agát, gyalog hintón vitette oda. Bizonyos 
Poétát, ki egy tréfás Játékot í r t t ,  némelly kétes ér
telmű verséért, a ’ Játék mutató helynek közepette 
elevenen meg-égettette. Egy Római Lovat! a ’ vadak
nak vetett, Ez ártatlannak kiáltozta m agát, vifTza

erefz-



Lovasoknak n e v e z , k ezd etét,19) a’ nép nevé
b en , fel-mondani, azután, mintegy hízelked

vén

4*

erefztette, a’ nyelvét k i -v á g a tá , és újra úgy vette- 
té oda a’ vadaknak. E gygyet, a ’ régi fzám kiveté· 
sébűl viflza h ivato tt, kérdezte, m it c.vináltt az a la t t;  
ez hizelkedésbűl azt felelte „én fzííntelen az Illene' 
két kértem , hogy Tiberius vefzne-el, és te ural
kodnál“  efté ' á ^ 'C á jis , gondolván , 5 iiogfy a* fiámki- 
vetettek ő n é k iíih a ’ Vefctét kivánöá*k« mind meg ölet
te azo k a t, kik fzerte í'zéllyel a ’ fzigetekbe fzámkive- 
tésbe voltak. Egy Fő ember Antícyrába vette m a
g á t, hol különös erejű hunyor (elleborum) terem, ott 
gyógyítgatta á ’ nyavalyás fejét , kérte a ’ Cájuft, 
hogy még tovább maradhafson oda. Cájus az enge- 
delem h e ly e tt, hogy öllyék-meg , azt parancsolta , 
még azt tette hozzá „fzükség az ollyanon eret vá
gatn i, a’ kinek a’ hunyor olly sokáig nem hafzüál·“  
A’ Római népre meg-boíTzonkodván azt kívánta „bár 
az egéfz Római népnek egy nyaka volna“ fzava já
rása volt „úgy vágd, hogy m eg-érezzea’ halált. Ha 
gyűlölnek is, csak féllyenek“ Gyakran panafzolkodott, 
hogy ő a la tta  valamelly nagy fzejencsétlenség nem 
tö rtén ik : az Auguftus idejét a ’ Varus’ Seregének ve- 
fzedelm'e, Tiberiusét a ’ Fidennai Játék · fzinnek öfz- 
ve diiiése tenné nevezetefsé, az övé , a ’ bőség köze
pette , feledékenységbe menne; azért egyre kívánta 
a ’ seregek’ vefztét, az éhséget, a ’ dög-halált, a’ tü
zet , a ’ főid nyiláft ; m ár két könyvet el-is kéfzített, 
egyiknek Kard$ másiknak Pallos volt a’ neve. Ezek
be fe l ír ta  azon fő fő em bereket, kiket még e la k a rt 
vefzteni, kiknek el-vefztek utánn A ntium ba, onnan

Ale-
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vén a’ Claudmsnak, a’ Q,virÍnushoz fordulván 
moudá „Méltatlanul bánfz o Q.virine, ezen te

C 5 Ono-

Alexandriába akarta által tenni a’ birodalom’ fzékét; 
de oda vefzett. Caflius Chaerea, és az öfzve esküd
tek ki-végezték a’ világból 30. fzurásokkal; etínyi fzu- 
ráft pedig azért k a p o tt , m ert a ’ Gyilkosoknál ez a* 
jel-fzó vólt rendelve, repete; azért mindenik fzu rta , 
a ’ hol ér \  H alála előtt való éjczaka azt á lm ad ta , 
hogy az égbe a ’ Jupiter K irályi fzéke mellett állott. 
A’ Iupiter őtet a ’ jobb lábának a* hüvelkével meg- 
tafz íto tta , és onnan nyakra fore a ’ főidre esett vá l
na. Élt Cajus Cáligula 29 efztendeig , uralkodott ö t
venkét nap héjján 4 efztendeig. El-vefzett R. Ép. 794. 
U. Sz. 41 dik esztendejében.

Svetonius in Caligula.
Seneca de conlt. Sáp. c. 18.
Jofeph Ant. Jud. L. XIX.

Philo. Legat, ad Caj. p. 556. 8

I8) C laudius, gyáva , félékeny, mellette egéfség* 
télén, és fél efzű egy Fejedelem volt* Az Annya An^ 
tonia , ha valakit le - akart gya lázu i, azt fzokta mon
dani „ez oftobább, mint äz én fiam Claudius“  50 
efztendó's korában jutott az uralkodásra; de a’ biro
dalom’ gyeplőjét, felesége a’ M efsalina, a ’ Szabados
sal , leg inkább pedig a’ Nárcifsus és Pállás vezették; 
ezek által sok kegyetlenségre vetem edett, egyébba< 
ránt alkalmasint uralkodott. Britannia egy réfzét 
meg hódította, Fucinus tavát el - erefztette , az Ofz- 
tiai k i-k ö tő  helyet fel-állíto tta , a ’ viz-öntő csator
nákat meg-fzáporítóttá, gyakran a’ népet ajándékok

kal ,
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Onokäddal, midSn «Stet a* vendégségbe be-veze
ted , és kinn hagyod az 6  Szabadofsait: Nárcis·

sust ,

k a i ,  Játék-adásokkal m eg-tifztelte, Zsidókat Rómá
ból k iű z te . Trojabélieknek az adót örökre e l-e n 
gedte. Pannóniában a’ Bojusok’ pufztáján a ’ Statio, 
vagy MANSIO Savaridt Római újlakká te tte , melly
enek hajdan COL. CLAVDIA. SABARIA , vagy SA- 
VARIA mofi Szombathely a ’ neve. A’ Deák A. B. 
Cet három új bötűivel meg - fzaporította. Volt-is ne
kik keletek , míg 6 u ralkodo tt, az ő idejebéli kövek
be is reá metczették j de  utóbb el-hagyták. Az első 
bötű vólt digamma £ ,  vagy-is a ' meg fordított F. 
l i tp i  a’ kövéken, p. o. T ER M IN Á LT. AM PLIAdlT- 
Q V E -—D id i. AVGVSTL ezt a’ görög <P-helyett tet
te, Második vólt az antisigma X ,  v ag y is  a’ két öfz- 
ve fordított fél hóid jneg-kötve, ez jelentette a’ gö
rög  ^-nek a* h ang já t; a ’ harm adik bötűje miilyen 
volt, nem tudni. Volt néki két Jegyese, négy felesé
ge. A grippina az utólsó Felesége mérges úri-gom, 
bával ki-vefztette, Uralkodott 14 efztendeig, e l-ve- 
£zett Urunk’ fziiletésének 54 dik efztendejében.

Svetonius in Claudio
Tacitus Annalium L. XI cap. 14 editionis Ant- 

verpiensis A. 1668· cum notis Jufii Lipsii.
Plinius H iß. Nat, L. 3. pag. 2j2 edit, Bipontinae.

*9) A’ Játék  így kezdődik „
Ια τ τ α τ & ιχ ζ  t S v χχκα ν  i x r r x r x í  

χχχως Ώ & φ λχγονχ  rev mwvjjtov xcckov 

avta kti  βουλχΊζ ά π ολίσα χν  ot Θβοΐ 

é|  cv γ χ ξ  iter ή ξ ξ Ά π ν  l i j  t>j\  címeit 

áit ττξοΓξίβετχι  re7ς oixtrtrf
ezen



aust, és a’ Pállást, “ ) s8t még ezeken kívül az 
δ N ejét-is a’ Messalinát hivasd ide; mert ezek

nél-

ezen verseknek ez az értelmek“  Jaj Jaj, hogy az Iften 
fojtsa meg ezt az újjonnan fzerzett gonofz Paphla- 
gont! m ert, m iólta a’ házba bé-furta m agát, fzünte- 
len a’ cselédeket tagolla. Itt a’ Claudiusra van a* 
czélozás , kit az ó' fzabadofsai arra ve ttek , a ’ mire 
akarták , majd az egéfz rokonságát véle le - ö lették , 
úgymint mind a’ két vejét, a ’ Lucius Syllánuft, és a’ 
Cn. Pompejuft, az Ipát Appius Syllánuft, a’ két Jú
l iá t ,  ezeken fellyíil egyfzerre 35 Tanácsbélieket, é* 
500 Római Lovas vitézeket le-ö lete tt; pedig mi kön
nyen ? midőn hírűi hoznák, hog7 végbe menu λ 
parancsolat, azt feleié „én nem parancsoltam “ de % 
mihelyeft a ’ fzabadofsai bizonyították , hogy a’ Kato
naság csak a’ kötelefségét te t te , jóvá hagyá a ’ mé- 
fzárláft

Svetonius in Claudio. ,

ae) Nagy kegyelembe vóltak nála az ő fzabados- 
sai „úgym int a’ Posides nevű Herélttye. F elix , kit 
Judaeában Igazgatóvá te tt, a ’ három királynék férje. 
Harpocras. Polybius a’ Tanítója , leg inkább a* le
vél · írója Narcissus, és a ’ fzám - tartója Pállds. Ezek 
a* mit a k a rta k , az lett, Száturnus’ ünnepeiben a ’ 
Szolgák parancsoltak az Uroknak ; azért igen furcsán 
mondá a’ Szeneca, hogy a ’ Claudius egéfz efztendó'fc 
által üllotte a ’ Száturnus’ ünnepeit. Feleségei hason
ló hatalommal bírtak. M efsáliha, és Nárcifsus eí- 
akarták vefzteni az Appius Syllánuft; m eg-izenik te
hát n é k i, hogy más nap reggel jöjjön a ’ Csáfzárhoz,

be*
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nélkül (nem sokat híbítok) ollyaii mint a’ né
ma meg-m erevedett Dárdások’ a’ fzomorú Já
tékban.

IX.

befzéde volna vele. Reggelre kelvén az idő ; bé megy 
előbb a’ Nárcifsus, és nagy félelemmel befzélli az 
álm át, m intha álm odta v o lna , hogy az Appius meg
ölte a ’ C sáfzárt: jön más réfzrül a ’ M efsálina, ez - is 
nagy álm élkodva befzélli, hogy ő is éppen egynéhány 
napoktúl fogva ezt álm odja; érkezik erre az á rta t
lan Syllánus, és életével kellett néki a ’ hamis álm ok
ért adózni. Claudius oily oßoba v o lt , hogy az egéfz 
történetet el-befzéllené a’ T anácsházba, és még a ’ 
Nárcifsusnak meg-köfzönte , hogy még álmában-is ő 
ró la gondoskodnék. Végre a’ Mefsálina-is csak ugyan 
méfzár-fzékre jutott. Ekkor meg fogadta, hogy töb
bé meg nem házasodik , és ha m eg-házasodna, biz- 
váft m eg-ölhetnék; de ham ar meg bánta a ’ fogadá
sát ; fel-bíztatott tehát némellyeket , kik a’ T a n á 
csot reá vennék , hogy a ' Csáfzárt erővel kellene 
kínfzeríteni a’ házafságra , a’ mi meg is lett , ’s így 
vette - el az A gripp inát, a ’ teftvér Báttyának Germa- 
nicusnak a’ leányát.

Svetonius in Claudio.
Seneca in Apocoloc.
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I X

E z e n  fzavai közütt a’ Szilenusnak bé-toppant 
a’ NERO =I) fején Laurus kofzorút, kezében Czi-

tha-

-l ) Nero az uralkodását jól kezdette , kegyetle
nül folytatta , nyomorultul végezte. A* népet aján
dékokkal , Játék - adásokkal tarto tta . Az Ajándék
adásokra el - fzórt, a’ mint á ’ Tacitus b izony íttya , 
fzáz hatvan öt m illió 'fo rin toka t, (bis et vicies mil
lies H S.) T y rid a teß , Armenia’ K irállyát pompáson 
fogad ta , gazdagon erefztette v iflza , hét millió öt- 
fzáz ezer forintot adott néki útra valót. (H S. millies) 
Soha azon egy ruhát kétfzer magára nem vett. Arany 
hálóval haláfzott; ha útnak indúltt , leg alább - is 
ezer hintó késérte. Öfzvéreire ezüft patkókat vere
tett , fzörnyil nagy házat ép ítte te tt, m ellyel arany 
Palotának nevezett. Pénze sok pazorlás után meg
fogyatkozván, ragadozó kezeivel mindenfelé m árká
z o tt  , nem engedett - meg még a ’ templomnak - is , 
az a rany , ezüft álló képeket pénzé olvafztatta. Az 
Annyát A grippinát, T anító ját az Ann. Senecát, első 
Feleségét az O c táv iá t, második feleségét a’Poppaeát, 
az Antóniát, hogy hozzá férjhez nem akartt menni, 
Iftentelenűl meg-ölette. B ritannipuft ki-vefztette mé
reggel, m ellyét a’ Locustá-túl am a ' híres Méreg-csi-

ná-
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tharát tartván.í4) Ekkor Apollóra tekéntvéti Szi- 
lenus: e z ,  úgymond, Te rólad vart magának.

hi-

jaáló Komái banyától fzerzett. Szóval az egéfz ro 
konságát fel-gyilkolta, úgy hogy benne ki - vefzne a* 
Caesár ivadékja. Róm át fel-gyújtatta, oda égtek a* 
régi Vezérek házai, és a’ mi a’ régiségbűi tifzteletre 
méltó vo lt, porrá lett, Nero a’ Mascenás’ tornyá
ból nézte a’ fzörnyű tüze t, és magának az égő T ró 
já t képezvén, alakofsan fel-öltözve , röpöső öröm 
mel mondogatá. Haec facies Trojae, cum caperetur, 
erat. T arto tt ez a ’ T ű z , Svetonius fzerínt , hat nap 
és hét éjczaka, mások fzerínt kilencz egéfz nap. Ne
ro a’ kerefztényeket vetette okúi , és azért ezeket 
minden ki gondolható kínokkal kegyetlenül ölte , ü l
dözte. Az Aprilifi: Neroneusnak, a’ Rómát Neropo- 
lisnak akarta neveztetni. Végre fel- tám adtak ellene, 
Galliában Jul. Vindex , Spanyol orfzágban Gálba. 
A’ nép - is el-pártoltt tőle. A’ Tanács ellenségnek ítél
te , illy el hagyatott á llapo tban , a ’ Epaphroditus’ se- 
gétségévelagyon fzúrta magát életnek 32-dik, u ralko
dásának i4dik Urunk fzül. 68-dik efztendejében, éppen 
azon a’ napon , mellyen hajdan az Oftáviát meg ölte.

Svetonius in Nerone.
Tacitus Lib. r. Hiftor. cap. 20. item in Annali

bus Lib. XV. cap. 3 8 — 44.

” ) ^íero gyermekségében a’ többi tudományok 
között tanúlta a’ M usicá t, hogy a ’ birodalom ra ke- 
r ű l t t , a ’ híres czithara verő' Terpnuft maga mellé vet
te. Eftvélenként ha llga tta , bele fzeretett, és lafsan- 
lafsan maga-is bele tanúltt. A’ fzavát avval erőst-

tét-



hímet; mindjárt m egcímezem én ő te t, felele az 
Apollo Király, és le #ép em  fejérül a’ Koronát;

ha
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te tte , hogy a’ melyjén ón-levelet hordozott, gyakran 
élt h án ta tóval, alm át , és fzavat rontó eledeleket 
nem evett. Bízván tehát már erejében, és tudván a ’ 
görög példa-befzédként, h o g y , a ’ titkos Musicának 
nincs tekéntete, el-tökéllette m agában, hogy a’ mit 
tu d , a ’ közönségnek meg-mutafsa. Ei'-ment elsőben 
N ápolyban, fel ment a’ Játék-fzínre, énekelt, és no. 
ha véletlenül, a’ föld indulás által m egrendülne a \  
Játék· fzín; de azért meg nem fzűnt, hanem az éne
két egéfz végig folytatta. Örült , hogy a’ hízelkedő 
halgatói dicsérték. Innen Róm ába té r t ,  a ’ fzemfü- 
les Rómaiak - is akarták az ő mennyei fzavát halla
n i ,  Játékot adott teh á t, és a* többi czitharás ének
lőkkel, a’ mint a’ sors reá jö tt, énekeltt, és énekelte 
a ’ Niobet; sőt még a’ magános házoknál, ha meg
kérték , sem átallotta az énekléft. A’ többi között 
el énekelte a ’ fzülő Canaceft, az Anya gyilkos Ores
te fi , a’ m eg-vakúltt Oedipufi, a1 dühös Herculeft, 
A’ Herculesben az a ’ nevetség tö rté n t, hogy midőn 
a’ Mese foglalattya fzerínt meg-lánczolnák , mint dü
höd , a ’ vigyázaton lévő tudatlan üj Katona oda 
ugrott , hogy meg - mentse , azt gondolván a ’ gyáva, 
hogy a ’ Csáfzárt valóságosan lánczra verik. Az ének
lés közben magát fzorofsan a ’ czitharát verők’ T ö r
vényeihez ta rto tta , kezdetén el-m ondá: KVftoi fits $vfite- 
wí A*« »*xr*Tt. l ír a im ! hallgassatok engem jó fzívvel. 
H a el-fáradtt, le nem ü lt, ha izzad o t, a’ vereitékét 
nem máfsal törlö tte-el, hanem a ’ nyakába öltött ru
hával. Nem pökott a ’ nép lá ttá ra , nem fújta â z

or-
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ha majmozni akart, követett volna mindenben, 
de a’ miben m ájm ozott-lí, azokban sem vólt 
hív követőm ; és azon hirtelen a’ Cocytus, ko
rona - vefztett fő v e l, el-ragadá.

orrát. Végre térdre b o ru lv a , és a’ népet kezével 
meg-tifztelve várta  nagy félelemmel a’ róla hozandó 
ítéletét a ’ Bíráknak. Szerette ezen-föllyűl á ’ lovag- 
iá i t ,  a’ kocsikázáft, a ’ versent futáft. El-ment Achá- 
jáb a  a’ Görögök közzé , és/ mind ezekben magát ki
m utatta. A’ gyozedelmi kofzorúkat víg örömmel fo
gadta , és mint leg-híresebb éneklő Musicus győze
delmi pom pával, biborba ö ltözve , kofzorúfsan vis- 
íza-tértt. Kofzorúkat a ’ háló fzobáiban fel-aggatta , 
álló képein m agát czithara verő öltözettel faragtat- 
ta  - k i , és illyen form ára pénzt is v e re te tt, a’ fzelíd 
tudományokat-is tanu lta , Jó kép író , fellő vólt. Vér
ieket könnyen csináltt. A’ Philosophiára az Annya 
nem erefztette, azt m ondván , hogy a ’ Philosophia 
nem baráttya az uralkodásnak. De leg - inkább az 
éneklő Musicát kedvelte; vólt mellyék oka-is, mert 
meg-jövendölték n é k i, hogy valaha a’ nép tőle el
párto lna , azon esetre te h á t, hogy könnyebben élhes
sen , tanúlta a’ M usicát, mell y  néki mint Fejedelem
nek kedves m ulatságot, mint fzűkölködőnek hajdan 
könnyű élelmet fzerezne, és innen veffz világofságot 
az ő fzava járása r« τ<χ>»ν »·*«■* y*t* τξΐψίΐ, a ’ Meder- 
séget minden főid el tartja. El hitette m agával, hogy 
az Apollót énekléfsel, a ’ Phoebud Koczikázáfsal már 
e l-é r i; azért a ’ H erculeft-is akarta követni, nevel
tetett - ie Orolzlányt, a ’ m ellyel öklévé}, vagy furkós

bot-
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E
VINDEX-ek, GÁLBÁ-k,*3) OTHÓ-k/*4) VITEL

LI- * 9

bottal a’ Játék fzinnek közepette a ’ nép láttára  meg
ölendő v a la ; de a’ fzomorú Halál ezen igyekezetében 
m eg-gátolta . .

Svetonius in Nerone.
Tacitus Ann. Lib. XVI. cap. 4.

9*) Sulpitius Galba, ö t  Czafzárok alatt élt. Nagy 
ehető volt. Spanyol Tartom ányt igazgatta utóllyán. 
Nérónak fzörnyű kegyetlensége mozgásba hozta a* 
Tartom ányokat. Gallia vetette-le leg-elsőben az igát. 
Julius Vindex Gálliának Igazgatója meg hívta le
vél által a ’ G álbát, hogy fogná pártyát a.z emberi 
nemzetnek, ’s lenne V ezér, reá á l l ,  azonközben 
m eghal a’ Vindex, meg-réműltt ezen igen a ’ G álba, 
de hogy hírűi hozták a’ Nero’ el-vefztét, meg-indúltt 
Róma felé , vállairúl a’ piros palláít, nyakáról a’ 
hoíTzú Pallos lóggott. A’ Római Katonaság a ’ nagy 
ajándék* fejébe réfzére á llo tt, Csáfzárrá lett. De az 
uralkodását hamar meg-utáltatta, a* roffz fzívu udvari 
emberei T. V inius, Corn. L aco , és Icellus minden 
fösvénységre, kegyetlenségre reá vették. Katonák-

D nak
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LIVS-ok,2í) kiket Szilenus meg-látván, óh  lilé
nek! úgymond, hol fzedtétek Öfzve ezeket a’ 
sok filitfalat Csáfzárokat , majd meg-fullafzta- 
nak bennünket a’ nagy fiUltel, mert ezen fe

ne

nak meg-tagadta az ígért ajándékot, midőn a’ Ka
tonák sürgetnék , azt felelte ,,a’ Katonát fzedni kell, 
nem venpi“ A’ Németekbűl álló Teílőrzó' sereget, 
mellyet az előbbi Csáfzárok leg hívebbnek tapasztal
tak, el-fzéllyeztette, üres kézzel haza bocsátotta. Egy 
öreg alakot!, kit igen Szeretett, Csáfzári módra meg
akarván ajándékozni , öt ezüíi pénzt (az az harmintz 
garaft) adott néki. Fiának fogadta a* P isó t, ezen a’ 
Salvius Otho meg-boflzonkodván ellene pártot ütött, 
Y  életére jártt. A’ mint t. i. egykor a’ Gálba a’ Ca* 
pitoliumbűl az áldozat tétel utánn le jött a’ Római 
piaczon temérdek nép’ jelenlétében , eleibe jönnek az 
Othónak egynéhány em berei, kiálttyák „félre, félre» 
a ’ nép félre vefzi magát a’ folyosók a lá , az öreg 
Gálba egyedül marada a ’ gyalog h in tóba , fogják , 
és az egéfz nép’ láttára fényes nappal még-ölik. Gya
lázat ! az egéfz ott álló Római népben, Annyi sok 
ezerek közül csak egyetlen egy' talá lkozott, a’ ki 
meg-emlékezvén , mi hívséggel tartozzék a’ Császár
jához , k ivon tt Karddal oda ugro tt, és míg lehetett, 
védelmezte. Ez volt SEMPRONIVS. DENSVS. a’ 
ki Vitézül,le tette életét a’ Fejedelme mellett. El- 
veSzett Gálba urakodásának 7 dik hónapjában, életé
nek 71 d ik , Urunk Születésének óy-dik esztendejében.

Svetonius in Galba
Plutarchus Tom, 1, pag. 1053—1060,
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ne vadak még az önnün felekezetebélieket sem 
kéraéllik-meg.

D 2 XI*

**) M. Salvius Otho , Gálba* G yilkosa, Nero* 
követője. V itelliuíl, ki ellene tám adott, három kön
nyű ütközetekkel a*'Vezérei által meg győzte, negye* 
dikben csalárdság által meg - gyözetteteit... Látván 
azért, hogy az ó' állandós uralkodása sok Hazafiúi 
vérbe fogna kerülni, dicsőségessebbnek találta a ’ ha* 
Iáit , és Brixillumba Cátói módra meg ölte m agát, 
életének 38-dik efztendejében, uralkodásának 95-dik 
napján. A’ nép életében gyűlölte, halála után fze- 
rette. A’ koporsó kövére Brixillumban rövideden 
csak ézt Írták „M. OTHONIS.

Svetőnius in Othone
Plutarchus Tom. t. pag. iq66—1075,

*9)  A’ Vitellius több Fejedelmeknek kedves em
bere. Tiberiult Caprea fzigetébea az ocsmánykodá«

«1«
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XI.

Jupiter azonnal a’ Szerápis Öttséhez fordul
ván, és újjal a’ VESPÁSIÁNVS-ra ~6) mutat

ván
u  . .....................

sá l, Caligulát a ’ Kocsikázáfsal, Claudiuß a’ Koczka- 
já tékkal, Nérót a’ Musika’ kedvelléfsel jó akaróivá 
tette. Otho’ halála után , a’ mint a’ birodalom ’ el
foglalására Róma felé ballagott, kerefetűi jővén azon 
a ’ mezó'n, mellyen a’ serege győzedelmeskedett, a ’ 
sok holtt tellek’ bűzét nem csak el tű rte , hanem még 
avval dicsekedett „jó a’ fzaga a’ meg-öltt ellenség
nek , de jobb a ’ meg öltt Hazafinak.“ A’ Gálba gyil- 
kosit le-ölette, de ezen cselekedetétűi meg válva , a ’ 
többi merő kegyetlenség, ifzom efzem dombérozás , 
pazorlás, Négyfzer vendégeskedett napjában , fölös
tököm kor, ebédkor, uzsonakor , vacsorakor. Ezeket 
ki fzokta ofztogatni. Egygyik p. o. reggel, másik R ó
mai Fő Ür délbe, uzsonakor meg m ás, ’s így to
v á b b , kéntelejj volt a ’ Csáfzár’ kedvéért vendégséget 
ü tn i , pedig egy egy vendégségnek le g a lá b b is  bele 
kellett 30 ezer forintba kerülni. Leg híresebb vacso
ra  v o lt, m ellyet a ’ Csáfzár’ öttse ado tt, ezen a’ v a 
csorán fel volt téve a ’ ki válogatott halakbúi J ezer, 
a ’ m adarakból hét ezer. De még nevezetesebb volt,
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ván , küld-el, úgymond, mennél előbb lehet 
Egyiptomból ezt a’ takarékos Férjfiút, S7) a’ ki

D 3 e z t

a ’ mit maga Vitellius ado tt, a’ Minerva’ Paizsá* 
nak fel fzentelésekor. Ez a* Paizs egy fzörnyű nagy 
tál volt. Erre a’ tátra fel vólt rakva mind az a* 
ritkaság , mellyet Párthiátúl fogva egéfz a’ Spa
nyol Tenger-fzorülatig lehetett ta lá ln i: látni vólt ezen 
a’ tálori a’ tengeri ökör halaknak (fcarorum) májjáit, 
a ’ Fáczányoknak, és a ’Páráknak agyveló'it, a’ piros 
fzárnyú madaráknak nyelveit — A’ kegyetlenségét 
nem is említem. A Vespásiánus’ Katonái meg-ölték 
életének 54-dik efztendejében, uralkodásának 9-dik 
hónapjában az öttsével egygyütt. Ennek a ’ Vitellius- 
nak az Attya Lucius V itellius, igen értett a’ hizel- 
kedéshez : ö vólt a’ leg-elsó', a’ ki a’' Caligulát Szí
riái módra mint Klent im ád ta , a ’ M essálinátúl, Clau
dius Csáfzár’ Feleségétől azt a* kegyelmet kérte-meg, 
hadd légyen fzabad őnék i, mint Inasnak , a’ Csá- 
fzárné’ czipőit le-húzni. A’ Jobbik lába’ kapczáját 
el kérte , a’ kebelébe te tte , fzüntelen magával hor
dozta , gyakran csókolgatta. Nárcissus’ és PáKás* 
arany képeit a* házi Iftenei között tifztelte. Midó'n 
Claudius a’ fzázatlos Játékot, a d ta , a ’ mellyet t. i- 
csak minden fzázadik efztendőben vólt fzokás adní'j 
így örvendett a’ C laudiusnak: saepe fac ias, többfzör- 
is tedd. Holta utánn ennek a’ Római Tanács ofzlopot 
emel« illy fellyől Írássa l: PIETATIS. IMMOBILIS. 
ERGA. PRINCIPEM.

Svetonius in A. Vitellio.
Dio. Hili. Rom. L. LXV.
5*) Vefpásiánus alacson nemből fzármozott. Clau

dius alatt a’ Márciísus’ kegyelméből, Vezérlővel a’
Né-
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ezt a’ lángot eloltsa. A ’ Fiai ki ízül pedig az 
öregbiket as) fzovetkestesd öfzve a' Minden

né-

Németek ellen meti». Onnan Brittánniába küldötték, 
mind a* két erős nemzetet meg győzte, harmincz- 
fzor ütközött meg az ellenséggel, 20 Váróit bé-vett, 
és egy ízigetet a ’ Brittániához közel. ASricát em
berül híven igazgatta, a ’ melly íizegényen oda meiitt, 
fiyy■ jött viffza. Nero el hordozta magával Görög 
O rízágba, de itt ki esett a’ Kegyelemből; m ert, mi
dőn a’ Nero éneklésével az ő Illeni fzavát Városrúl 
Városra litogatná, Veípásiánus, az éneklése közben, 
vagy el-alud» , vagy ki fzökött. Erre a’ Nero meg 
boffzonkodván az udvarábúl ki - kergette. Azonban 
pártol üt a’ Zsidó nép , a’ Judaea’ Igazgatóját meg
ö lte , a’ Szíria Tartom ány’ Vezérét meg fzalafztotta, 
a ’ Római Sast el-vette. Ezen Párt-ütésnek le-csilla- 
pítására fzwkség volt nagy seregre , és olly Vezérre, 
a ’ kire ezt a’ nagy sereget, bátran reá lehetne bízni, 
Nero leg - alkaltnatolsabbnak nézte - ki Vefpásiánuft, 
Veípásiánus maga mellé vévén a’ nagyobb fiát Ti» 
tuft, meg-indúltt, a’ Katonai fenyítéket helyre állí
totta , a’ fzerencsét meg-fordította. A’ Zsidókat vág
t a , és olly átalkodva harczoltt, hogy egy várnak a’ 
vívásán térdével a’ hulló köveket, paizsával a’ rö
pülő nyilakat hátra tartóztatá. Nero’ halála u tán , 
a ’ birodalom’ siralmas sorsán meg-könyörülvén a* 
Katonák’ unszolására, és a ’ sok biztató jelekre fel
vette a’ Csáfzári méltóságát, Licinius Mucianus á l
tal engedte a* Szíriái sereget. Vologesus a ’ Párto
sok’ Királlyá 40 ezer Ijáízokat adott néki. F iát Ti- 
tuft a ’ Zsidók ellen hagyván, seregét a’ Vitellius Jel*

^len
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népi Szerelem’ M enüével; az IffjabbikatS9)pe» 
d ig , közel a’ Szicíliai Fene vadhoz 3°) nyak- 
vassal lánczold-le.

D 4  XII.

Jer. küldötte, maga Alexándriába m entt, hogy az 
Egyiptuft nyakánál fogva el-fzorítsa. Alexandriá
ban jövendőt akarván érteni, bé - ment a’ Szerápis’ 
templomába. Szerápis minden jót m ondott, alig 
megy ki a’ tem plom búi, vefzi a’ levelet, hogy Cre- 
monánál az ő Vezérei győztek, és hogy Vitellius 
Rómába meg öletett. Erre Rómába által kö ltözö tt, 
a’ birodalmat dicséretesen igazgatta egéfz halálig. 
Alva haltt'-m eg. Uralkodásának to  dik , életének 
70-dik, Urunk fzületésének 79-dik efztendejében. Az 
egéíTégét csak avval tartogatta , hogy a’ to rká t, ’s . 
egyébb tagjait gyakran dörgölte , és minden hónap
ban egy nap koplaltt. A’ nemzetsége’ alacsonysá- 
gát annyira nem fzégyenlette, hogy azo k at, a ’ kik 
az ő nemzetségét a ’ Hercules’ idejétől fzármoztatták, 
jó izúen ki - nevette. A’ Baráttyainak fzabad nyel··, 
vöket, az Ügyéfzek’ fogásait, a ’ Philosophusok’ ma· 
katságát fzeliden el tűrte. Vérfzopó nem v o lt, meg
mondották néki, hogy a’ Metius Pom posiánustúl, 
mivel ennek a’ Tudákosok Császárságot jövendöltek, 
tartózkodjon, fellyűl reá még Római Consullá te tte , 
avval biztatván m agát, hogy valaha meg fogna em
lékezni jó téteményérül. A’ Vacsora fölött tréfás be- 
fzédíí volt. Florus azt v ita tá , hogy a’ í'zekeret nem 
plostrumnak , hanem plaustrumnak kellene nevezni 
deákul, más napra kelvén , a’ hozzá menő Floruit, 
nem Florus-nak, hanem Flaurus-nak köfzöntötte. 

Svetonius in Vefpasiano
Jo*
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XII.

.E z e n  közbe bé-ballagott A’ kedves tekinte
t ű  Öreg.31) (mert kellemetes az öregségben - is

a’

Josephus Flavius de Bello Judaico JLáb. 3/0,40?, 
Tacitus Hift. L. IV. cap. 81—84.
S7) τβV a-pixfiun τϊυην. Vefpásiánus fösvény v o lt , 

azt nem lehet tagadni. Még az Húgyra is adót ve
tett. Titús fia ezt a ’ fzemére-is vetette. Egykor te
hát a’ fiával egy rakás aranyat meg fzagoltatott, ée 
kérdezte, ha nem vo lna-e  fzaga. A’ fia azt mondot
ta  , hogy nincs, pedig lásd fiam , mondá a’ Vefpá- 
siánus, ez a’ rakás arany a’ húgybúl kerultt. Mi
dőn a’ Római Tanács meg-izenné , hogy a’ tiizteleté- 
re Óriás ofzlopot akarna em elni, a ’ követeknek azon
nal az üres markát mutatá , kéfz , úgymond , az Ofz- 
lop a lly a , csak fzámlállyátok ide az árrát, A’ Fös
vénységét tehát Vespásiánusnak tagadni nem leh e t, 
de lehet m enteni; mert abban az időben , midőn a* 
Nero mindent fel égetett , a ’ Vitellius mindent fel
ev e tt, a ’ kegyetlenkedők Katonái mindent el pufztí- 
tottak , fzükség volt egy takarékos Fejedelemre. 
Vespásiánus, a ’ mit rolfzúl öfzve gyűjtött-is , jóra 
fordította. Vespásiánus meg - bizonyította , hogy a*

Ró-
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a’ ízépség) tellyes fzelúl le-erefzkedéfsel, mér
tékletes maga viselettel fel-ruházva. Ennek

D 5 igen

Kóma* helyrehozására három fzáz ezer millióm fo
rint meg kívántatik. Vespásiánus a’ Rómát meg-épí* 
tette. Capitolium’ fel-emelésébe belé kapván, a’ dü- 
ledékeket önnön maga kezdette hordani. Három ezer 
réz-táblákot, mellyek meg - égtek , és a’ mellyeken 
a ’ Tanács’ Végzései voltak metczve, nagy fzorga- 
lommal viífza állította. Békesség’ tem plom át tövé- 
bul ő építette. Mindennémű embereknek adakozott. 
A’ Tanácsbelieknek jövedelmét ki-pótolta. A’ volt 
fzegényebb Consuloknak efztendei fizetéft rendeltt. 
Az e lé g e tt, vagy öfzve - dűltt Városokat mindenütt 
a ’ birodalmában helyre állította. A’ T udósokat, a ’ 
nagy elméket táplálta. A’ D eák, és a’ Görög éke
sen fzólláft Tanítóknak, Vespásiánus volt a* leg e lső , 
a ’ ki a’ Fiscus’ jövedelméből egynek egynek efzten
dei fizetésűi hét ezer Öt fzáz forintot rendeltt. A* 
Hires P oetáko t, Meiler embereket rr<eg - jutalm azta. 
A’ Coi Venusnak helyre h o zó já t, a ’ Rhodusi Óriás- 
nap-ofzlopának vilfza-állítóját nagy ajándékokkal meg* 
tifztelte. Egy Mechanicusnak , a ’ ki az t Ígérte , hogy 
kevés erővel nagy ofzlopokat fel-hajt a’ Capitolium- 
ba , csak a’ csupa ígéretért-is nagy Summa pénzt ada
tott. A’ Marcellus Játék nézó' helyének viífza-állítá- 
sakor bőven adakozott. A’ Játék-mutatóknak. Ápol* 
lináris Gyáfzos Alakosnak adott 30 ezeret, Perpnus, 
és Diodorus czithara verőknek 15 ezeret, másoknak 
hét ezer Öt fzáz fo rin tokat, a’ leg csekélyebb aján
dék volt 3 ezer forint. Gyakran Vendégségeket adott, 
Száttirnus’ ünnepeiben a* Férjfiaknak, első Mártiu$.

ban



igen neki öriiltt a’ S'zílemis, és el-halgatott. 
Hát ez ellen nem fzóllafz-e ? kérdő a’ Hermes,

nem

ban az AÍTzonyoknak küldözgetett új efztendői aján
dékokat. Vitelliusnak , az ő ellenségének, leányát 
pompáson ki-házosította, drága ajándékokkal, gaz
dag meny-aíTzonyi ékeffégekkel meg-tifztelte. A’ melly 
Fejedelem illy  jókra tudja fordítani a’ jövedelm eit, 
annak a ’ markos takarékoíságot éppen nem lehet vé
tekül tulajdonítani. A’ bőven adakozó Fejedelem „ 
ha mellette fzerezni nem tud", Tyránnuísá válik.

Svetonius in Vefpasiano. **)

**) Vespásiánusnak öregbik fia TITVS volt. A’ 
Mindennépi Szerelem’ Iftennével (μη» rm Apróit i«  τ»ι 
πα,νίνμ*0  való öfzve-fzövetkeztetés jelenti az ő kedvel- 
tetp kellemetefségét. Tituft t. i. olly annyira meg- 
fzerette fzéles a ’ V ilág , hogy azt az egéfz emberi 
nemzet’ fzerelmének, gyönyörűségének nevezné. Egy- 
gyütt neveltetett a ’  Británnicussal. Már gyermek
korában ki-tündöklöttek az ő jó fzívének sokat ígé
rő' b im bói, mellyek idő 'jártával termékenyűl el-gyü- 
mó'lcsöztek. Az ékes képe , mellyben a’ fenn ülő' 
méltóság kezet fogott a’ le erefzkedó' kegyességgel, 
az eró's term ete, a ’ különös emlékezete, a ’ könnyű 
elméje. A’ Fegyver forgatásban, a ’ lovaglásban, a’

Deák
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nem , felele a’ Szilenus, ez ellen Jupiter Uttse 
nem fzóllok, hanem inkább vádolom bennetek

J)eák, és Görög ékes fzóllásban, a’ vers költésben 
meflze haliadott. Tudta a’ Musicát-is. Az írását pe
dig akár kinek is olly elmésen tudta követni , hogy 
meg kiilömbbözni nem lehetne, gyakran m eg -v a llá , 
hogy ő bellőle leg nagyobb Hamisító lehetne. Kato
náskodott Németh Orfzágban, és Brittánniában Tifzt 
fővel, azon fzámtalan álló képei, mellyeket ez a* 
két Tartom ány vetekedve emeltt tifzteletére, bizony* 
sági , mi józanon, mi egyenes fzívvel viselte légyen 
hivatallyát. Az Attya ludasába maga mellé v e tte , 
mint Személy-viselőt, i t t a ’ T itu s , T aricheát, ésGá- 
m álát, ludasának leg-erőssebb Várofsait bé-vette. 
Bómába küldettetvén, hogy az új Csáfzárnak Gál- 
bának örvendezzen, a ’ merre m en tt, az emberek’ 
fzemeit magára vonta. Úgy tekéntették, mint a’ kit 
Gálba fiának fogna fogadni. De éfzrfe vévén , hogy 
minden fonákul fel - fordúltt, az uttyábúl viílza-tért. 
Azonban az Attya Csáfzárrá leffz. T itus há tra  ma
jád  ván a ’ Zsidó háborút el végezte, midőn a, Jeru
sa lem s utólfzor v in á , hét nyilat egymás után ki lő
ve, a’ vár védelmező' Zsidók közűi hetet le-terített, 
egyik nyila sem eselt hafzontalanúl. A’ Jerusálemet 
be vette éppen a’ leánya fzúletése’ nap ján , a’ K ato
náknak olly nagy öröm ökre, hogy az örvendezés 
közben Csáfzárjoknak köfzöntenék, Midőn a ’ T a r
tománybúi viffza indú ltt, a ’ Katonák körűi fog ták , 
és elsőben könyörögve, azután fenyegetó'dzve kér
ték , hogy vagy maradjon velek, vagy őke't-is mind 
vigye ■ viílza, Innen fzárnyallott az a’ G /apúság ,

mint*



a’ kiilömbözo egyenetlenséget; merthogy ama’ 
vért fzomjúhozó Fenevadnak tizenöt egéfz efz-

ten-

mintha Titus az A ttyátúl el akartt volna párto ln i, 
és Orfzágúl magának foglalni a ’ Nap - keletet. Na
gyobbodott ez a ’ gyanúság Á lexándriában, hol a’ 
Titus az Apis ökörnek bé-iktatásakor koronát tett a ’ 
fejére. Ez ugyan illyenkor fzokás; de még is talál
koztak olly roíTz fzívűek , a ’ kik ezt balra magyaráz
ták. Innen Olafz Oifzágban sietvén egyfzerre Rómá
ban te rm e tt, a ’ hűledező Attyának azt mondván : 
^ e ljö tte m , A ty ám , el*jöttem“ evvel az irigy fzár- 
nyalló hírnek vakmerőségét el fojtotta. Az Attyának 
segítője az uralkodásban, T ifztitársa , jobb keze volt, 
ha lá la  után a’ birodalm at által - vévén az uralkodá
sát a’ leg fényesebb erkölcsökkel csudáltatta. Bere
nice Királynét azonnal útnak erefztette, olly baráto
kat válafzto tt, mellyeket a’ következendő' Fejedel
mek mint m agokra, mint a’ H azára nézve leg-hafz- 
nofsabbaknak lenni tapafztaltak. Senki jófzágát ei
nem v e tte , m ásét nem kívánta , még a’ mit fzokás 
volt, ajándékúl bé-m utatni, azt sem vette el. Azon
ban még - is nagy adakozó vo lt, és igen kegyes F e
jedelem. T iberiustúl fogva az a’ fzokás jö tt -b é ,  
hogy az előbbeni Csáfzártúl nyertt jótétem ény nem 
értt sem m it, ha csak az új Csáfzár újra meg nem 
eró'sítette. T itus egy parancsolat által valamennyi 
Jó tétemény eket helybe hagyott, nem várván , hogy 
a ’ helybe hagy áll egygyenként kéregessék. A’ kegye
lem’ kérőkre nézve azt tarto tta  álhatatosan , hogy 
senkit magátúl jó reménység nélkül el-nem ereíztetf. 
Midőn az emberei meg intették , *hogy többet ígérne,

mint-



é t

tend<5 ket engedtetek a’ kegyetlenkedésre, en
nek alig egygyet az uralkodásra. Ne vádolly,

fe-

mintsem adhatna, azt mondá ,,A’ Fejedelem’ köte
lessége , hogy senkit magától fzomoróan el-ne eres- 
ízen.“  Egykor a’ vacsora fölött meg - emlékezvén , 
hogy az nap senkivel jót nem te t t , eme’ neve
zetes fzavakra fakadott „Barátim  ! e’ napot el
vetetettem“ Néppel az ö kegyeflegét minden alkal- 
matofsággal meg-ismértette. Senkinek a’ kérését meg- 
nem vetette , sót még maga’ biztatta őket, hogy kér
jenek , A’ fzerencsétlen esetekben ; mert történtek 
alattaSzerencsétlenségek - is. Rómába tűz tám adott, 
és három nap , három éjezaka tarto tt, Cámpániában 
a’ Vesuvius hegye tüzet okádott, Pom peji, és Hercu
lanum Várofsait ekkor temette e l, ide veteett a ’ Pli- 
nius-is, e’ jeles tüneményt a’ tengerrűl teemlélni akar
ván , a’ nagy füll el fojtotta. Dög-halál-is eméfztet- 
te a’ népet, ezen fzerencsétlen esetekben, m ondám , 
a’ Titus nyilván valóvá te tte , nem csak Fejedelmi 
fzorgalmát, hanem atyai indólattyát-is. A’ népet vi- 
gaíztalta, a’ kár vallottakat segítette, a’ Rómát hely
re hozta. Az árulkodókat nem fzenvedhette, a ’ kik 
ollyanok voltak , meg - veflzőztette , ’s kiket azután 
rab-fzolgáknak e l-adato tt, kiket fzámkivetésbe kül
dött. Fel vette a’ Fö-Papságot, d ecsak aaért, hogy 
tiíztább lehefsen a’ keze. Senkit ezutánn meg -nena 
öletett, noha lett volna oka reá , „inkább veffzek - el, 
azt mondá, mintsem hogy valakit el - veteefszek.“  
Két Fő embert előtte bé-vádoltak, hogy állatom ban 
az uralkodásra törnének, ezeket csak m eg-in tette , 
hogy hadjanak-fel a ’ fz^ndékjokba, a ’ Fejedelemsé

get
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felele a’ Jupiter, mert azonnal a’ sok jó uralko
dókat fogom bé-vezetni.3S)

xiir.
get az Illeni végzés adná , és ezen kivííl ha valami
re volna fzükségök, kérnének, ő fogná kívánságo
kat tellyesíteni, és azonnal az egyiknek az Annyá- 
h o z , ki igen távul volt., és a’ fia’ sorsárúi búslako
d o tt, követeket küldött, meg-izente, jó fzívvel le 
gyen , él a ’ fia. Efivére őket magánál meg-vendégel- 
t e ,  másnap a ’ viaskodó Játék - nézésen maga mellé 
ü lte tte , a ’ küfzködők’ vas darab jait, mellyeket a" 
Csáfzárnak fzokás volt bé-m utatni, ezeknek-is kezek
be ad ta , hogy nézzék. Az Ö ttsé t, a ’ ki ellene in
cselkedett , meg-nem ö lte , se el-nem csapta magától, 
hanem azon böcsűletben meg-tartotta , és a’ mint kez
dette, tovább is uralkodó társának m eg-tartatta, gya
kran intvén titk o n , és könnyes fzemekkel is kérvén, 
„hogy már valahára legyen ő hozzá jó fzívvel.“ Ez az 
emberi nemzetnek jó * tévő Csillaga leg-fzebb idejében 
el-huntt életének 42-dik efztendejében, nagyobb ká
rára  a’ v ilágnak, mint m agának, uralkodott 2 efz- 
tendeig , két hónapig. Utolsó bajlódásában az égre 
tekéntvén könnyes fzemmel panafzlotta , hogy az éle. 
tét erővel el vefzik , hogy ő még a’ halált nem érdem
iette meg , semmit nem te t t , a ’ mit sajnálhatna egy- 
gyen kívül. Mi vélt ez az egy te tte , a’ mit T itus 
halálakor b á n t, nem lehet ki találni. A’ Halálának 
első Hírére olly nagy Jajgatás lett Róm ában, hogy 
a* Tanácsbéliek minden hívás nélkül öfzve fzaladtak 
a ’ Tanácsházba, az ajtókat bé-törték , és olly fzám- 
talan sok hálaadó beí'zédeket, dicséreteket mondot
tak a’ Titus’ dicső te tte ire , mellyeket soha életében, 
▼agy mint jelen valónak nem mondottak. Sve-
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XIII.

E r r e  mindjárt bé - méné T R Á IÁ N V S i 33) v i l 
lain hozván a’ G etákon, és a’ Pártosokon vett

győ-

Svetonius in Tito,
'Josephus Flavius de Bello Judaico L. ßtoöto ymo.

s’) A’ kissebbik fia vólt DOM ITIANVS, egy 
kegyetlen Fejedelem. Kegyetlenségét a ’ legyeken kez
dette, az embereken végezte, t. i. orfzáglása’ kezde
tén mindennap egynéhány óráig Próbájában a’ legye
ket üldözte, és arany vefizóvel fzurkálta. Van-e va
laki a’ Csáfzárnál ? kérdezte egykor egy va lak i, er
re nem helytelenül felelte a ’ Vibius Crispus „egy bo
gár sincs.“ A’ Philosöphusokat R óm ából, és egéfz 
Olafz Orfzágbúl ki-kergette. A’ parancsolatit illyen 
kevélyen kezdette“ A’ mi U runk, és Menünk Do
m itianus, így parancsollya. A ’ kegyetlenségéért, aat

ö í z -



győzedelmeknek díadaltni Jeleit 9 kit Szílemis 
meg*látván, lafsú fzóval ugyan, de úgy még

is

öfzve esküdnek meg ölték életének 45 dík , Urunk* 
fzületésének 96-dik Éfztendejében. Uralkoda 15 efzteß- 
deig , és hat napig. A’ meg-ölettetését a’ Katonaság 
nagyon fzívére ve tte , meg-is akarta to r la n i , de ve
zérre nem ta lá lt t , a ’ köz-nép nem gondoltt véle, a* 
Tanács pedig annyira meg-örííltt , hogy a ’ Tanács
házba fel-gyülekezvén, minden rutát kiáltana a’ fe
jé re , és el végezné, hogy az álló képei le-dontefse- 
n e k , neve a’ kövekről fzéles e’ világon le-vakartas- 
aé k , emlékezete feledékenységbe mennyen, Ek a’ 
Tanács’ végzése végre-is hajtódott, a ’ mint a’ mi 
Szombathelyi Köveink-is m utattyák, mellyekbul a ’ 
DOM ITI AN-név mindenütt jó méllyen ki van va
karva.

Svetonius in Domitiano.

3°) A’ Phálárishoz. Pháláris Agrigentumban Szi 
ciliának egygyik Fő-Városban kegyetlenkedett. Pe 
rillus csináltt neki egy réz-bikát, ebbe a’ nyom orul
takat bele zá ra tta , a ’ réz-bika alá tüzet raka to tt, 
és a’ volt minden gyönyörűsége, midó'n a ’ ízörnyű 
kínok között bika módra ordítottak. De végre a’ 
Pháláris U ram at-is  ide z á rták , és elevenen meg
égették. 3

3r) Ez a’ COCCEIVS NERVA. Nárnai fi. Do- 
m itiánus’ ki-vefzte utánn Petronius Secundus Udvari 
Fő' T ifztnek, és Pártheniusnak segétségök által Csá
szárságra lépett öreg - létére. Örömmel fogadta a?

Ró-



is hogy meg-lehetne érteni, azt monda „no 
lássa már most Jupiter Uram, mint Órízhefse- 
meg magának a’ Gánimedessét. XIV.

Római T anács, kegyes Fejedelem vo lt, a’ nyomo- 
rúltt Városokat segítette. A’ fzegény Szülék’ gyer
mekeit Olafz Orfzág’ Várossaira ki-ofztotta, és ingyen 
neveltette. Calpurnius Crafsuít, a ’ ki a’ Katonasá
got nagy ígéretekkel magához édesgetvén a’ Csáfzár- 
ságra törekedett, nem bűntette m ásk é p h a n em  fele
ségével egygyütt Tarentumba küldötte fzámkivetés- 
be Ezen kegyefségéért a ’ Tanács meg feddette* Mi- 
dó'ii a ’ Tanács a ’ Domitianus’ Gyilkosainak m egbün
tetését sürgetné, úgy e lre tten t, hogy a ’ hasa meg
indulna, ellenezte a ’ büntetéft; de erre nem teként- 
vén a’ Katonaság a’ Gyilkosokat izörnyii kegyetlen
séggel ki-végezte. Nerva igen öreg lévén f iáv á , és 
uralkodó társává válafztotta a ’ Trájánuft, kivel még 
három hónapig uralkodott. Meg-haltt Nerva éleme- 
dett korban Urunk fzííletésének 98-dik efztendejében. 
Uralkodott x6 hónapig , és tiz napig. Emlékezete 
csak abbúl-is kedves volt a’ R óm aiaknál, hogy titán
ná jó Fejedelmet hagyott.

Sextus Aur. Victor in Epitome cap. XI. 
Eutropius.in Brev. Hifi. Rom. Lib. 8. cap. I. 
Plinius Consul in Panegyri Trajani.

*a). Kevés nappal előbb , hogy a’ Domitiánuft 
meg ölték, egy Varjú a ’ Capitoliuinra ízá lv án , ezt 
kárrogta „eVm ttkitu κχλΰί, “  minden jobb lelfz; errei 
csak hamar ezt a’ verset csinálták :

Nuper Tarpejo, qua; sedit culmine cornix 
est bene, noa potuit dicere , d ix it, erit.

E De-
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E zu tá n n  érkezett a’ hoffzú fzakállú tifzteletes 
Férjfiá, 34) ki más tudományokbau-is ugyan, de 

' ' ki- * 33

Domitianus maga azt á lm od ta , hogy a ’ nyaka 
mellűi arany púp dom borodott-ki, ’s ezen álma fze- 
rint bizonyosnak tarto tta“  hogy utánna a’ birodalom 
sokkal boldogabb állapotra fogna derülni; a’ mi még
is történt a ’ következendő Fejedelmeknek emberke- 
désők által.

Svetonius in Domitiano cap. XXII.

33) Ulpius Nerva Trájánus Spanyol Orfzágban 
fzületett. Ő volt az e lső , a ’ ki idegen létére a’ Ró
mai Csáfzárságra lépett. Kedves Fejedelmek volt a* 
Róm aiaknak, erős a’ hadban , fzelid a’ békefségben, 
hafznos mindenütt. Decebaluft a’ Dacusok’ Királ- 
lyá t m e g  győzte. Tartom ányát Dáciát el - foglalta 
el-ásott kincsét fe l-ta lá lta , evvel a 5 nagy kincsei kön
nyen győzhette azokat a ’ fzörnyfí épületeket, mellye- 
ket te tt: a’ Dunára t. i. K ő -h id a t, Rómába T raja
nus’ p iaczát, a’ piaczra magas ofzlopot, kerületére 
oízlopos fo lyosókat, fzivárványos kapukat épített,

% í-



k iv á lt  a ’ M usícában ig e n  Jártas l é v é n ,  iz é m é it  
g y a k ra n  a z  e g e k r e  f z e g e z g e t é ,  e lm é jé b e n  va -  

E  2 la -

Építő mettere vólt az Apollodorus. Nagy Föld indu
lás történtt az Orfzáglása a la t t , melly a’ magasabb 
házokat öfzve döntötte ; erre nézve azt a ’ törvényt 
lio z ta , hogy ezután senki 60 láb nyomnál magasabb 
házat ne építsen. Viselt több fzerencsés háborúkat-is, 
m eggyőzte a ’ Németeket. Végre a’ Pártosokat, a’ 
honnan a’ pénzein GER. DAC. PARTH. nevei elő
fordulnak. Meg haltt életének 64-dik, orfzáglásának 
2©-dik, Urunk fzületésének 117 dik efztendejében.

Sex. Aur. Victor Epitome Cap. XIII.
M olnár János Régi Jeles Épületek. Nagy Szom

batit in 4 0 1760 pag, 60^ — 607.
Josephi Benkő Transilvania Tom. I. Viennae in 

8vo 1778 pag. 14 & seq.
Dió Caflius Hitt. Rom. Lib. LXVÍII. pag. 774— 790. *

*4) Ez HADRIANVS. Trájánusnak fogadott fia, 
a ’ békességet nagyon fzerette, a ’ fzomfzéd Királyok
kal nagy barátságban éltt. Az Euphrátes, és Tigris 
vizei között lévő Tartom ányokat oda hagyta; mivel 
nem védelmezhette. A’ birodalmának minden rélzeit 
öfzve já r ta , pedig hajadon fővel, és jobbára gya
log. Meg - máfzta az Etna - hegyét-is, hogy ott a" 
Napnak mélióságos fel-költét meg lássa. Hogy AíFri- 
cába bé lépett, meg-eredett az esső, melly ott már 
Öt efztendőktűl fogva nem vólt ; azért az Affrikaiak 
igen kedvelték. Még Egyipfusba csatangoltt, az An
tonius kedves gyermekét a’ Nilus k ö rü l, el-veiztette. 
Szerette a’ Tudósokat, és gazdagon meg-ajándékoz?



lamelly igen titkos, és mással nem közlendő 
dolgokat forgatván. Ezt a’ Szilenus fzemre vé

vé n

ta ;  de csak azokat, kik semmit ő tőle nem kértek , 
A’ kéregetőknek semmit sem adott. Nagy kegyelmé
vel é ltek : A’ Favorinus Szó fejtő, az Epiäetus, és 
Heliodorus Philosophusok. A’ Nemzetnek hátra lé
vő adósságát, melly (HS novies millies) 67 millióm, 
és öt fzáz ezer forintot te tt, el engedte , az arról 
fzólló kőtelező leveleket a ’ Trájánus piaczán ölzve 
égette. Szakáit ő kezdett a’ Csáizárok között első 
hordozni, m integy külső jeléül a’ bölcsességnek, és 
a ’ következendő Fejedelmek-is mind követték ; pedig 
közülök sokan csak annyit tudtak a ’ Filoízofiához, 
mint a’ tyuk a ’ regéhez. Hádriánus jól tudta a’ 
Számvetéft, a ’ F ő ld -m éréfi, a’ Kép íráfi, az Ének- 
lé f t, a’ Vers-költéfl, a’ Hadi tudom ányt, a’ Musicát; 
a ’ Tudákosságot pedig különösen. Az efztendő kez
detén mind meg ír ta ,  hogy azon egéfz efztendőben 
mi történne vele , úgy hogy azon efztendőben , a’ 
mellyben el-vefzett, egéfz addig az óráig , mellyben 
el-vefzett, mind fel-jegyezve találták  előre n á la , a ’ 
mit cselekedendő vala. A’ vadáfzatot mohón fzeret- 
t e ,  a ’ Vadáfz kutyáinak, Jovainak sirhalmakat á llí
to t t ,  sőt annak az emlékezetére, hogy fzerencsésen 
vadáfzott, Várofl épített, mellyet Hádriánotheras nak 
nevezett. U tóllyára a’ fekete epe-sár erőt vett rajta, 
mellynek következése lett a ’ kegyetlenség , és a’ tu
lajdon életének unalma. Sok jó barátit el ölte , ma- 
gát-is el-akarta vefzteni; de a’ fogadott fia Antoninus 
nem engedte, és igen hihető, hogy az Antoninufi in· 
nen nevezték PIVS nak , az az kegyesnek. Meg halit

Ha-



vén vallyon, úgymond, mit akar ez  az Efz- 
mélkedő ? talán az Antinóust* 35) keresi ? —  Ké
rem , mondja-meg valaki nék i, hogy nincs itt 
az δ fzerelmes gyerm eke, és így a’ csélcsap 
pötyogésektűl fzegje-el a’ kedvét.

E 3 XV.

Háduiánus a’ Cicero Majorjában Puteolos tájáD, Élt 
72 efztendeig, öt hónapig, 17 napig , orfzáglott egy 
hónap héjjan 21 efztendeig.

Aelius Spartianus in Hadriano.
Numi Hadriani Aug.

35) Antinoufl rútul fzerette a’ Hádriánus , és hogy 
el ha ltt, fzertelenűl siratta. Bythiniának Claudiopo- 
lis nevű Várossábúl vette fzármozását ez a* ritka ké
pű kellemet. Sok fzámtalan álló , és mely képeken, 
pénzeken láthatni moíl-is az ő bájoló fzépségét,. A* 
Nilus körűi vefzett-el, a’ babonaság buktatta-meg. 
Hádriánusnak , a’ mint a ’ Níluson ufzkáltt, vefzedel- 
met jövendőitek. Ezt a ’ vefzedelmes Jövendőiéit, 
hogy az Antinous fel-engefztellye , halálra m entt, 
önként e , vagy kéntelen? nem bizonyos. A’ hízel
kedő Görögök Iftennek fel fz e n te lté k é s  reá fogták, 
hogy jövendőt is mondana. Ennyire mehet a’ vak
ság ! a’ buta h íz e lk e d j ! —-

Dió Callius Lib. LXIX. pag. 797. edit, Eranco- 
furt. Anno 1592. in 8vo.

Aelius Spartianus in Hadriano cap. XIV.
Aurelius Victor de Caesaribus cap. XIV.
Maffei, Raccolta di Statue Antiche.
Spanheim. Numism. Difs. XI. n. 13 Vol. j i  pag. 

389 & seqq.
Eckhel. D oär. num. Vet. Vol. VI. pag. 528-339,
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XV.

N y o m b a  érkezett ama" Férjftii,, í ) ki nagyré
vét í z e r z e t t  magának, nem ugyan a’ fzerelem’

d ol-

3«) ANTONINVS PIVS, fogadott fia a ’ H ádri/- 
nusnak. — Háborúit a’ Vezérei által végezte. A5 
Tartom ányok’ Igazgatóit, ha jók vo ltak , efztendő- 
TŰI efztendőre nem változtatta, hanem 8 , 9 efzten- 
deig-is meg-hagyta. Az Adó fzedőit. fzoros fzámadás- 
ra húzta. Nem örííltt annak a ’ nyereségnek, melly- 
re az adózó nép sírva nézett. A’ Csáfzári méltósá
gát nagy emberiséggel mérsékelte. Mindent maga 
akartt tudni, látn i; azért nála a’ füfi-árúló fzabado- 
sok semmire sem mehettek. A’ Tanácsra annyit bí
zott , mennyit magános létére kivan» , hogy más Fe
jedelem bízzon. A’ m itv ég ea^ tt, előbb a’ B aráti
val közlőtte. A’ népére olly gondot visel» , mint tu
lajdon gyermekeire. Ö alatta  a ’ Tartom ányok vi
rágoztak. Az árulkodók ki koptak. Az efztendei fi
zetéseket sokaknak el h úz ta , kiket t. i. éfzre v e tt, 
hogv csak azon dologtalan herék. Rómából nem igen 
ment k i , hogy terhére ne legyen a’ Tartománybéliek- 
aek réfz fzerint, réfz fzerint pedig , hogy a’ biroda

lom’
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dolgában, hanem azokban, mellyek az orfzág- 
lás’ nagy tudományát illetik. Ezt meg,-látván 
Szilenus, háj, úgymond, be-kémelli a’ befzédet,* 37)

E4 úgy

lom’ közepén üllvén mindenfellűl a’ tudósításokat 
előbb vehefse. A’ fzükség’ idejében maga pénzen vett 
a ’ népnek b o rt, o la jt, gabonát. A’ békességet na
gyon fzerette. Scipio’ mondását gyakran emlegette , 
,,inkább akarok egy Hazafit meg ta rtan i, mint eze- 
ret az ellenségből meg ölni. Minden regvei, öreg- 
lé té re -is  fzáraz kenyeret e v e tt ,  hogy erősűllyön. 
Hársfa táblákkal tám agatta a’ holTzó görbe melyjét, 
hogy egyenesen állyon. Könnyű halállal 'meg haltt 
éleiének 72 dik , Uralkodásának 24-dik , Urunk fzü- 
letésének 161 dik efztendejében. Numa Pompilius- 
hoz méltán lehet hasonlítani. A’ Felesége tifzteleté- 
re fzámos fzegény leányokat tápláltt. Ezeket Faufti* 
na leányinak (puellae Faufiinianae) nevezték,

Julius Capitolinus in Ant. Pio cap. J — XIII.

37) Az Antoninus tehát kevés befzédű vólt. De 
a ’ fzótalanság nem jelentett nála oftöbaságot; m ert 
ha fzóllott, talpra esett a’ befzédje. Az Apolloniuft 
meg-fogadta neveló'nek a’ fogadott fia M. Aurelius 
mellé , és Chalcis-búl Rómába hivatta. El - érkezett 
az Apollonius Rómába ; de nem mentt bé az udvarba, 
azt izenvén, hogy a’ Tanítványnak kell a ’ Tanító
hoz m enni, és nem ennek ahhoz. Az Antoninus el
mosolyodva azt m onda: „könnyebb volt az Ápol- 
loniusnak Chalcisbúl Rómába jönni, mint sem a’ leál
lásáról az udvarba? — Midőn a’ Márcus utóbb az S 
kedves Tanítójának halálát nagyon keseregné, és az

ud-



úgy tetczik azok közül való ez az ö reg , a’ kik 
köményt aprítanak.3R)

r

XVI.

udvari emberek csúfolnák mint apaiin fzívűt, hagy
jatok békét néki, úgymond az Antoninus „hifzem az 
Indulatokat sem a’ Philosophia, sem a’ Csáí'zári ha
talom  el nem fojthattya“ — Egykor az Antoninus az 
Omulushoz menvén vacsorára , és csudálkozván an
nak a ’ piros márványbúi épített Ofzlopain , kérdezte, 
hol vette azokat; Omulus azt mondá „midőn Csá· 
fzár a’ más házához bé térfz , néma légy, és süket“ 
«zt és több egyébb tré fá it- is  az Omulusnak jó fzív- 
vel el-tíírte. Midőn a* fizetéseket el húzta a’ Dolog« 
talanoknak, ezt az okát ada „Igen mocskos, és ke
gyetlen dolog a z ,  ha a’ Haza’ jövedelmét az efzi el, 
a ’ ki jót tenni a’ Hazával nem iparkodik.

Julius Capitolinus in Ant. Pio, capp. VII. X XI.

f7{ fimi μοι ior.fi Tut HtlirgietTUt τ. κνμαΜ, Görögök 
a ’ fzótalan emberről azt m ondják, hogy köményt 
tö r ,  a’ M agyarok, hogy Kását rág, A’ mit itt a’ Ju
lianus több fzavakkal fejez-ki, azt több más Görög 
írók egy fzóval nek , kömény - töró'nek,
mondják.

Ariftot, Ethic. L. 4. cap. I,
Athenaeus JAb. 7
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XVI.

B é - J ö v e  azonban a’ két T e ílv ér  Atyafi Öfzve fo
gózva  V E R V S ,3S) é s a ’ L V C IV S. N ek i komoro-

E 5 dott

*9) Verusnak , még magános életet é lt , több ne
vei voltak. Elsőben Annius V erus, azután Catilius 
Severus, Hádriánus a la tt Annius Verissimus, utóbb 
megint Annius V erus; végre Csáfzár korában MAR- 
CVS. AVREUVS. ANTONIJSÍVS. Ötét a ’ Hádriánus 
rendeléséből fiának fogadta az Antoninus és ennek ha
lála utánn Csáfzárra is lett. Csáízári méltóságát meg- 
ofzlotta fogadott Ö ttsével, kinek egéfz neve“ Lucius 
Cejonius Aelius Commodus Verus Antoninus. Ezek 
egygyiitt igazgatták a ’ fzéles Római birodalm at, és 
ekkor láto tt Róma leg-elsőben kettős Római Csá- 
fzárt. A’ Rártosi háborút Vologesus ellen maga vé
gezte Vezérei által a ’ Lucius , de a ’ meg tifzteltetéfl, 
az ARMENIACVS. és PARTHICVS nevezeteket, a* 
győzedelmi bé-menetelt közlötte a ’ Verufsal; Verus 
ellenben a’ Lucius gyermekeit Cefzárokká tette, 
azonban a* Márcománni háború tám adott, ezt egy- 
gyütt kezdették; hanem belé haltt a ’ Lucius életének 
40 dik , uralkodásának 9 dik efztendejében. Verua 
azutánn egyedül, és dicsőségesen fo ly ta tta , de tel

ly es



dort a’ Szilenus, mert semmi kaczogó tréfát nem 
vonhatott a’ rovássokra, sem Őket csúfoló fzóval 
illetni nem tudta, kivált a’ Verust,4°) noha ele-

lyes végire ez sem hajthatta. Meg-haltt Vendoboná- 
b a n , mellyet ma mi Bécsnek hívunk , életének 59 dik, 
uralkodásának - 19-dik , Urunk fzületésének 180 dik 
efztendejében.

Julius Capitolinus in M. Ant. Phlo.
Sextus Aurel. Viftor de Caesaribus et in Epitome *

*e) Kiváltt a ’ V eruft; de bezzeg a ' Lucius rovás- 
sara eleget nevethetett válna a ’ Szilenus. Lucius egy 
buja életű, apaiin fzívű Fejedelem vólt. A’ Párto- 
si háborúra m eg-indúltt; de Szíriánál tovább nem 
mentt. Még a’ Vezérei Ármeniában hadakoztak, Lu
cius A ntiochiában, és a ’ Daphnéba m ulatott, vendé
geskedett, korcsm ázott, kotzkázott, vadáfzott. Korcs
mák on a’ nagy réz-pénzeket fel bagyigálta, hogy le-es- 
tekben az öveg poharakat törjék öfzve. ViíTza térvén 
R óm aba, ezeket a ’ fzép neki mosdott erkölcsöket sem 
felejtette el-hozni magával. A’ Márcus jól tu d ta ; de, 
mintha nem tu d n á , el-halgatta. Egy igen nagy ven-

get

cap. XVI,
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get futtatná az elm eiét, mit tett ez a’ N ejéve l,  
mit a’ Fiával. A ’ Nejével ugyan , mivel érdemet- 
lenül gyáízolta ezt a’ fzemtelen Afízonyt. 41) A’

Fiá-

dégséget ü tö tt, melly milliomokba k e rű ltt, a’ ven
dégeknek drága ajándékokat ofztogatott, a ’ Koczka 
Játék egéfz regveiig ta r to tt, ezt a’ pazorláft hogy 
meg hallotta a’ M arcus, sóhajto tt, és a’ köz nyomo
rúságon epedett. A’ kedves M adár nevű Paripáját 
mazsola fzőlló'vel, dió-béllel tartotta. A’ fzakállá t, 
mellyel akkor fzokás volt meg-nevelni, egy Szíriái 
Kurvájának kedvéért le nyírette. A’ haját arany por
ral porozta. Az vélt különös benne , hogy a’ merre 
já r t t , a ’ dög halált mindenütt utánna h úz ta , Babi
lóniáiul fogva egéfz R om áig , mellynek azt az okát 
írják , hogy, midó'n Babilonban egy rabló Katonája 
az Apollo árany fzökrénnyét fel-vágta, onnan terje- 
dett vólna-el a’ dögleletes. levegő, melly onnan a* 
P ártosokra , és a’ Rómaiakra egyaránt el ragadtt. 
Rómában annyian bele haltak , hogy mindennap fze- 
kerenként hordanák-ki a’ holtt telteket. Meg-haltt ar 
Lucius Altinum táján a’ Velenczei földön guta ütés
ben: halálát nem igen látczatott bánni a’ M árcus; 
mindazonáltal bé-írta az Illenek közé.

Julius Capitolinus in Verő Imp.
Sext. Aur. Viftor. Epitom. cap. XVI.

AI) Márcusnak felesége volt az Iffjabbik FAVS* 
TINA , Antoninus Pius’ leánya, fzemtelen egy As* 
fzony , ki Cájetánál még a’ hajós Legényektől, a’ 
hitván Bajvívó Béresektől sem irtózott. Midőn e?t 
a ’ Márcusnak hiről vinnék a’ b a rá ti , és javaslanák,

hogy



Fiával pedig, hogy a’ hanyatló birodalomnak 
sorsát nem tekéntette, holdtt föllyül reá jó gon
doskodó Veje 4=) v o lt, kinek kezeire az Or- 
fzág’ Kormánnyát bízni sokkal jobb lett volna, 
és a’ gyermeknek-is jobb gondját viselte volna, 
mint a’ gyermek Önnön magának. Midőn ezek

ben

hogy ezt a ’ Szemtelen AíTzonyt, ha meg-nem öleti-is, 
íeg-alább verje-ei m agátul, azt felelte „H a a’ felesé
gemen k i-a d o k , ki kell néki adnom azt is , a ’ mit 
jegybe hozott“ ez pedig a’ birodalom v ó l t , a’ mit 
t. i. a’ Felesége után mintegy házassági jegyűi ka
pott. Márcus föllyül reá a ’ Feleségének kedves em
bereit is a’ Tertullufl, az U tiliuft, az Örphituft, a ’ 
Moderatuft nagy fényes hivatalokra fel-emelte. A’ 
Feleségét á ’ Táborozásokba is el hordozta , hogy ezen 
okra nézveT áborok’ Annyának (MATER. CASTRO- 
RV M ) nevezhetné. M eg-ha ltt Fauftina a ’ Taurus’ 
Hegy-allyán lévő Halaié nevezetű faluban. Tisztele
tére a ’ Jó ura dicsérő belzédet. kéfzített, új Fauftina 
leányait á llíto tt, a’ Római Tanácstól fzámára tem
plom ot ké rtt, a* Halaié falut Római Lak hellyé vál
toztatta és igen örvendezett, hogy a’ Római Tanács 
a ’ Fauftinát az Iftennök’ Számába bé írta.

Julius Capitolinuá in M. Ant. Phil. capp. VI.
XIX. XXVI. XXIX.

41) Veje vólt CLAVDIVS POMPEIANVS , An- 
tiochiai Szármozás. Ennek adta a ’ leá n y á t, minek- 
«lőtte a ’ német hadra meg indúlna. Ezt a ’ Vejét az- 
utánn kétSzer ConsuIJá tette.

Julius Capitol, in M. Ant. Phil. cap. XX.
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ben futtatná elméjét a’ Szilenus, még-is nagy gyö
nyörűségét találá a’ Verus’ fényes erkölcseinek

fz e m -

*3) Márkus a’ Jó nevelőinek gondos kezök alatti 
minden jó tudományokban elő-m entt. A’ Philoso- 
phiát különösen fzerette, gyakorolta. Midőn az An
toninus Fiának fogadta, nem öjultt r inkább fzomor- 
kodott. Az embereinek , kik a ’ fzomorúsága okán 
csudálkoztak, elő - fzámlálta , mi sok terhhel öfrve 
légyen kötve a’ Fő-hatalom. Az A ttyát Antoninufl 
olly tifzteletbe ta r to tta , hogy 23 efztendeig folyváíi 
vele lakna , és ennyi idő alatt csa# két éjczaka volt 
távúi az Attya’ házától. A’ Birodalomra jutván az 
Öttsét Luciuft Orfzágló társává te tte , ennek hibáit 
födözgette. Midőn a’ leányát le-küldötte Szíriába a ’ 
Luciushoz , a ’ Tartom ányok’ Igazgatóinak' meg-írta, 
hogy senki az utón a ’ leánya elejbe ne m ennyen, és 
érette ne költségeskedjék. A’ T anácsba, m indenkor, 
ha lehetett, meg jelenít, és o tt volt egéíz végeztég, 
míg t. i. a’ Consul azt nem monda „M ár a ’ Tanács 
el - ofzolhat“ . Az ítélő fzékéket, az Árvák’ állapot- 
tyát jobban el-rendelte, az árulkodókat meg-billye- 
geztette. A’ Fiscus’ nyerekedését m eg-vetette. Az 
álnok adó-fzedőket büntetés alá fogta. Cáfsius párt- 
ütésekor nagy kegyefséget m utatott, irtózo tt, m ikor 
a’ Cáfsius véres fejét elejbe vitté£. „minek vettétek- 
el tőlem , úgym ond, hogy meg - kegyelmezhetnék, 
minek vettétek-el, ezt az alkalmatosságot“ e g y v a 
laki azt találá böffenteni „hát ha az győzött volna“  
erre egyenes fzívvel azt feleié „nem úgy éltünk , nem 
úgy tifzteliük az Iíleneket, hogy az győzne“ . Azon
ban az éjízaki vad nemzetek, öfzve esküdtek a ’ Ró

m a’



fzemlélésébeu. A’ Fiát 44) pedig nem ítélvén 
méltónak a’ m egszállásra, nyálazatlamíl el-bo-

*8

m a ' meg döntésére, ki-ütött a’ vefzedelmes Márco- 
mánni h á b o rú , sok költség kivántatott. Márcus a* 
T artom ánnyal nem terhelte adóval, hanem a’ ma
ga ékefségeit, a’ felesége’ drága ru h á it, gyöngyeit, 
arany pohara it, királyi edénnyeit kótya vetye által, 
melly a’ Trájánus piaczán két egéfz hónapig tarto tt, 
el adatta. Ebből olly nagy raltás arany győltt öfz- 
Ve, hogy a’ háborút könnyen lehetett folytatni A* 
nép annyira fzerette, hogy ki Ö ttsének, ki B ányá
nak , ki A ttyának, ki fiának nevezné, a’ mint t. i. 
kinek kinek az ő ideje k íván ta , és ezt a ’ nép’ buz
gó fzeretetét sem a’ Feleségének fzemtelensége, sem 
a’ Fiának gazsága meg - nem csonkíthatta. H alála 
utánn mindjárt köz akarattal egyfzerre engefztelő Is
tennek ki-kiáltották ; azért nem-is siratta senki, mint
ha bizonyosan tudták volna , hogy viffza-tértt a ’Men
nyeiekhez , a’ kiktől egy időre kölcsönöztelett.

Julius Capitol, in M. Ant. Philosopho.

«♦) COMM NINVS-, volt az a ’ rofc
fia a’ Márcusnak. Be boldog A ty a , ha illy vér-fzo-

pó

csa-
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esátá* Ez pedig nem tudván magát a’ “Vitéz Baj? 
nokok között meg-állapítani,  a’ földre le-pot- 
tyant.

XVII.

pó fiat nem fzűltt vólna! *— Kegyetlen terméfzete 
már ifjantan ki-tetczett belőle: Hogy a ’ Ferdő vize 
melegebb v o lt, meg-parancsolyá , hogy a’ Ferdőít 
a ’ tűzbe vessék. A’ nevelője okofsabb lévén, ürű- 
bőrt vettetett az égő kemenczébe, ennek a’ büdös 
fzaga el-hitette a ’ 12 efztendős gyermek kegyetlent, 
hogy a’ Ferdős ég. Az Attya jó nevelőket rendeltt 
mellé·, de ezek semmi jót nem faraghattak belőle. 
A’ rofz társokat fzerette , és ha az Attya ezeket el
tilto tta , majd halálba betegűltt, nem-is nyugodott 
add ig , még az Attyának lágysága által a’ kedves tár
sait viflza nem nyerte. Gyalázatos életével azt a’ 
gyanút, hogy fattyú gyerm ek, és hogy valam elly 
ocsmány verekedőtül fzármozott légyen, igen hihe
tővé tette. A’ birodalom ’ dolgát barom  - embereire 
b íz ta , maga úfzott minden ^csm ányságban, öfzve 
esküdtek ellene , hogy ki - végezzék. Claudius Pom- 
pejánusra, a’ közel való attyafiára, bízták a’ dolgot; 
ez k iv o n t karddal bé megy h o z z á , és a’ helyett, 
hogy meg ö ln é , azt mondá „ezt a ’ Kardot néked a’ 
Tanács küldi“ és erre ki-nyilatkoztattya az öfzve es- 
küvéft. No lett v é r-o n tá s , m egölette a’ Claudius 
Pompejánufi-is. HoíTzú volna egéfz élete’ kegyetletlen- 
ségeit el - befzélleni. Egy a’ Svetonins könyvét olt 
vafta elő tte , mellyben a’ Caligula élete volt meg-ír- 
Va, meílybül midőn értené, hogy a’ Caligula is az 
napon fzületett, mellyen ő , a* köny-olvasót a’ va
daknak vettette. Egy igen nagy hasú Úrnak a’ potro

hút



XVII.

J ö t t  a’ P E R T I N A X ,4Í) még a’ vendégházban- 
is a’ maga m e g -ö le tte té sé t  jajgatván, kin az

Igaz

hát k i-vága tta , hogy a ’ belső réfze fzéllyel omlana. 
A’ Drága ételei közé ember ganéjt keVertt, ’s úgy 
e tte , a ’ kik irtóztak , ki nevette* Napjában hétfzer, 
nyólczfzor fö rd ö tt , a ’ fördőben evett, éjczaka kocz* 
k á z o tt , a ’ bordély-házakat járta» Az Illenek’ tem
plomit meg fertőztette. 735 Ízben meg-verekedett az 
a lá v a ló  küfzködó'kkel; de végre a’ Scaeva nagyon 
meg-ijefztette, és azontúl nem mertt többé le menni 
a ’ küfzködó' helyre. Azonban egymáft érte a ’ sok 
fényes czim ezettye, nevettére a’ Tanácsnak. Midőn 
a ’ Felesége’ fzeplősítőjét Consullá te t te , Kegyesnek 
(Pius) , midőn a’ Perenniuft m eg -ö lte , Boldognak 
(Felix), midőn a ’ J^ték néző helyen a’ vadakat agyon 
fzurdalta , Római Herculesnek, midőn a’ Brittánusok 
helyette más Csápzárt akartak válai'ztani, Brittanai- 
cusnak kiáltották a’ hizelkedői. Folyt az emberi vér 
az uralkodása a la t t,  még-is az ő orfzáglását Arany  

Jzdzadnak (sa;culum aureum) uevezte, és ezen el-ne- 
vezésrúl pénzeket is veretett, Róma nevét-is  e l- tö 

röl-



Igaz Ménné meg - könyörülvén kezdé engefz- 
telni , nem sokáig fognak, úgymond, kik ezt· 
m ivelték, örvendeni, csak hogy T e - is  o Per
tinax igazságtalanul cselekedtél , réfzt vévén 
azon ölzve - eskiivésben, melly a’ Márcus’ fiá
nak nyakát fzegte.

XVIII.

rö lte , és azt COLONIA. LVCIA. ANTONINIANA. 
COMMODIANA-nak kerefztelte , a ’ mint ezt a ’ pén
zeiből lehet tanulni. Meg-ölték végre a’ Commoduft 
Életének 32-dik, uralkodásának 13-dik U. Sz. 192 Efz- 
tendejében. A’ meg-ölésében leg nagyobb réfzt vettek 
a’ Q. Aemilius L ae tu s , és az ágyafsa Máfcia. Volt 
még is , a ’ ki Iftenné tette , t. i. a ’ Severus Csáfzár, 
hogy evvel a’ Római Tanácsot bofzontsa.

Aelius Lampridius in Comm. Antonino.
Numi Commodi Aug.
Josephi Eckhel Element. Numismaticae Veteris 

Budae in 8vo 1799 pag. 88·

4Í) A zoktó l, kik a ’ Commoduft meg Ölték, Csá- 
fzárrá tétetett Publius Helvius Pertinax ; de az Ud
vari Katonáknál hamar gyiilölségbe e se tt, kiket ő a ’ 
puha életbűi a ’ fzorossabb fenyítékre akart venni. 
Ezek hárem  fzázon egy csoportba öfzve verték ma
gokat, a ’ Palotának mentek , hogy a ’ Pertinaxot 
meg-öllyék. Pertinax elejbek m entt, és kemény be- 
fzédet tartván már már le csillapítá , midőn egy Tau- 
sius nevű nagy haraggal a’ dárdát a’ Pertinax mely- 
jébe döfi. Ekkor a’ Pertinax , a ’ bollzót álló Jupi
tert kiáltván fejét, bé- fődé, és a* többi Katonáktól

F  meg-
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XVIII.

E z u tá n  Jött a’ SEVERVS , **) tele lévén a’ 
büntetői fzörnyü Keménységgel, nem fzóllom-

meg

meg-öletett életének 71-dik , Urunk születésének 193- 
dik efztendejében uralkodásának 85 dik »apján. Jeles 
mondása volt „MILITEMVS. Katonáskodjunk. D i
dius Julianus, ki utánna orfzágjott 65 nap ig , tifzte- 
ségesen el temettette. Severus Csáfzár az Illenek kö
zé í r ta ,  a’ Palotás Katonákat m eg-bűntette, az egeik, 
udvari sereget fzéllyel ofzlatta. P ertinax , hogy a ’ 
Márcusfiának Commodusnak meg-ölésében tudós volt 
nyilván bizonyíttya Julius Capitolinus ezen i'zókkal 
„tunc interficiendi Commodi confcientiam delatam 
sibi ab a li is , non fugit“ .

Julius Capitolinus in Per tin.

A6)  Septimus Severus , Tripolisífi AffricábúI, 
mint az egéfz Pannóniát fó' - hatalommal igazgatta, 
A’ Katonák elsőben Carnutumban Pannóniának Vá. 
rossában Csáfzárnak fel kiáltották. Azután nem so
kára Szombathelyen 'ugyan azon Felsó'Pannóniának 
Fő Várossában a ’ Csá&ári méltóságba pompáson bé-

is



meg e z t , úgymond Szilenus; mert nagyon tar
tok az δ kegyetlenségéiül, és engefztelhetetlen

F 2 vol

is iktatták. Ekkor minden K atona, ha Spartiánusnak 
hifzünk , 37,500 fi. nyert ajándékba, a ’ mi egy Feje
delem alatt se történt (500 Seftertia). Még moll*is 
itt Szombathelyen ennek a’ Sept. Severusnak leg-löbb 
ezíííl pénzeit lehet találni. Vén korában lépett Se
verus a ’ Csá/zárságra, m eg-felelt a ’ nevének, ke
mény egy Fejedelem v o lt, fegyveresen mentt a’ Ca- 
pitolium ba, A’ Pártos Pescennius Nigernek , és Clo
dius Albinusnak felekezetein nagy boíTzút á llo tt, D i
dius Juliánus’ baráttyait le-ölette. A’ Tartom ányi 
hamis bírákat keménnyen meg büntette , több tagjait 
a’ Római Tanácsnak el-vefztette, a ’ Római Tanács’ 
bofizontására a’ Commoduft Mennek nevezte , soka
kat kárhoztatott csak a z é rt, hogy tréfát ütöttek ; m á
sokat ellenben azért, hogy h a lg a ttak , némellyeket 
azért, hogy példázgattak. Üldözte egyaránt a ’ Zsi
dókat, a ’ Kerefztyéneket. Midőn a’ fájós lábai m iatt 
a ’ háborút késleltetné, a ’ Katonák unalom búi a’ fiát 
kiáltották fel Csáfzárnak. Ezt a ’ Severus meg-tudván 
az Jtélő-fzékre vitette m agát, oda parancsolta a’ 
fiá t, a’ Vezéreket, a’ T ifzteket, a’ sereget, kemé
nyen m egbüntette , fián k ívül, a* háborgásnak In
d ító it, a ’ büntetés közben kezével a ’ fejét tapintván, 
mind azt lárm ázta „vefzitek-e m ár éizre, hogy a ’ 
fej parancsol, és nem a’ lábok“ — De μ’ kegyetlen
sége mellett hafznos-is volt a’ Hazának. Szerencsé
sen hadakozott. Meg győzte az Á rábsokat, a ’ Pár- 
thusokat, a’ Brittánusokat,, Septizonium-ot Rómá
ban ő építtette, A’ düledező köz - épületeket helyre

ál-
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voltátúl. Midőn pedig a’ Fiai hozzá tódulná
nak , Minos már meffzirül intett nékik, hogy 
meg-állyanak , és midőn jól ki-ismérte őket,

ya * 7

állította. A’ Város fzükségeire különös gondot vi- 
seltt, annyi élelmet bé-fzerzett, hogy holta után még
7 efztendőre elég gabona m aradna, pedig úgy, hogy 
mindennap 75 ezej köblöt ki lehetne ofztogatni, (ha
gyott tehát mind Öfzve í’záz kilenczen egy m illióm , 
hét fzáz hetven őt ezer köblöt# 191,775/000) olaj pe
dig annyi m aradott, hogy öt efztendeig nem csak 
Róm ának , hanem egéfz Olafz Orfzágnak elegendő 
lenne. így  tehát a ’ Severus a’ Kenyérre, és a’ vefz~ 

fzőre  építette az uralkodását. A’ Római Tanács úgy 
í té l t , hogy vagy soha ne fzületett v o ln a , mivel ke
gyetlen vo lt; vagy soha meg-ne haltt vo lna, mivel 
olly haíznokat tett a ’ birodalomnak. Ugyan ezt Ítél
ték valaha az O íiáviánusrúl - is. — E l-h a ltt Ebora- 
cumban , Brittánniának Várossában életének 65-dik, 
uralkodásának 18 dik , Urunk fzületésének s í i  dik 
efztendejében. Jeles mondása v o l t : l a b o r e m v s .

Aelius Spartianus in Severo Imp,

Sex, Aurelius V iäor in Epit. cap. XIX in Didio 
Juliano pag. 181 edit Bipontin. hsec habet - 
„H oc tempore Niger Pescennius apud An
tiochiam  , in Pannoniae SABARIA Septimus 
Severus, creantur AVGVSTI.
Herodianus.



a ’ kissebbiket 47) útnak erefztd ; a’ nagyobbi- 
kat 48) p ed ig , h ogy  érdem e fzerin t meg-bunte·
to d jo n , arra kárhoztatá.

F 3 XIX.

*7) Kissebbik fia volt ANTONINVS GETA. ezt a» 
Báttya ölette - meg. A’ n é p , a’ Katonaság nagyon 
sajnálta a’ halálát. A’ népet hogy meg -kérlellye , 
Getát az Illenek közé írta azt mondván „legyen 
lilén , csak ne eleven.“  A’ zúgolódó Katonákat fzör- 
nyű nagy ajándék - adásokkal csillapította · le. Geta 
irgalmas fzívű vo lt, víg kedvű, selypes, de ékes 
ízav ú , csinos maga v isele tű , mellette nem éppen tu 
datlan. A’ fzófejtőket, az állati hang-ejtésnek el-ta- 
lálásával fzokta fárafztani p. o.
Agni balant. A’ Bárányok begetnek. Lés agneaux

bélent.
Porcelli gruniünt. A’ M alaczok röfögnek. Les po·

rés grognent.
Palumbes minurriunt. Az örvös galam bok bunkói

nak. Les tourtourelles roculent, ou gemilTent 
Ursi saeviunt« A’ Medvék morognak 
Leones rugiunt. Az Orofzlányok ord ítanak : Les lions

rugissent
Leoparti riftant. Ez az á lla t nálunk ism eretlen;

azért a ’ hángját sem tudni.
Elephanti barriunt. Az Elefántok harczognak.
Ranae coaxant. A’ Békák regegnek. Les grenouiL

les coafsent.
Equi hinniunt. A’ Lovak nyerítenek. Les Chevaux

hennissent.
Asini rudunt. A’ Szamarak rívnak. Les ánes braiént. 
T auri mugiunt. A’ Bikák bó'gnek. Les Jtaureaux 

mugissent. 'És
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XIX.

A z o n k ö z b e n  M A C R IN V S , 4S) e z  a1 vigyáz
va  járó fertelm es G y ilk o s , és ama’ E m esaifzű-

le-

És hogy ezen hang - ejtések , így neveztessenek, 
meg kellett nékik mutatni a ’ régi elő - kelő írókból. 
Getának az a ’ rendes fzokása-is vó lt, hogy az A— 
B—- C— fzerínt evett, egygyik nap egygyik bötűbül, 
másik nap a ’ másikből főzetetett, a ’ mint eízébe ju 
to tt p . o. A  B ötübül; A nser, A prugna, Anas ’s a ’ t. 
a ’ P-bül Pullus , Perdix , Pavus , Porcellus , Piscis , 
Perna ’s a’ t, az F-biil Fasianus , F a r ta , Ficus ’s a* 
t. m intha, p. o. valam elly Magyarnak eízébe ju tn a , 
hogy böjti nap a’ Tbötübiil főzessen, és kéfzíttetne, 
Tejfölös T a rh o n y á t, T ö ltö tt T ojált, Túrós T áská t, 
Torm ás Tsukát ’s a ’ t. El - vefzett a ’ Geta életének 
33-dik, Urunk fzületése 212-dik, Róma épül. 965-dik 
efztendejében.

Aelius Spartianus in Ant. Geta.

Na-



letésii L e g é n y k e , í0) m ég m effze ezen  fzent re- 
k efzek tú l, viffza iizettettek .

F 4 X X .

4*) Nagyobbik fia vólt B ássianus, kit utóbb 
ANTONINVS nak , és azon talpig érő ö ltözetrű l, 
mellyel a ’ nép közé bé - hozo tt, CARACALLVS-nak 
is neveztek. Ez hogy egyfzer az uralkodó tá r s á t , 
G e tá t, az Öttsét m eg-ölte, Szörnyen kegyetienkedett, 
k iváltt azokon, kik az öttséhez jobb fzívvel voltak. 
Meg·ölette a’ híres Papinianufi, hogy a ’ Getának el- 
vefztét nem akarta sim ítan i, azt mondván a ’ Csá
szárnak „nem olly könnyen lehet a ’ Telivéri gyilko
lás  m enteni, mint azt el - követni. Meg - ölette az 
Helvjus Pertinax o t, csak azért, hogy Csáfzár’ fia 
volt. Meg - ölette azo k a t, kik azon a’ helyen ta lá l
tak vizeltem , hol a’ Fejedelmek’ álló képei voltak, 
vagy a ’ kik az álványokrúl (Statuis) a ’ régi koSzorű- 
kát le - vonták , hogy azok helyébe újjakat rakjanak. 
Meg-ölette azokat - is , kik az hideglelés ellen a’ nya- 
kokon orvosi Szereket hordoztak , kegyetienkedett 
még azok ellen-is, kik néki nagy betegségében híven 
Szolgáltak. Az Annyát Jú liá t, hogy a’ Geta Fiának 
el-vefztét siratta , több más Római Aflzonyságokkal 
egygyiitt meg akarta ö le ln i; de ezt a’ fertelmes Szán*

dé-
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XX.

D eFe a’ Szíriái .ALEXANDERír) magát, ha bár 
az utolsók k ö zö tt-is  helyre vervén , a’ nyo-

mo-

dékát csak ugyan le-te tte , sőt végre az anpyát fele
ségül el vette. El vefzett a ’ Caracalla a ’ Macrinus" 
incsel kedesébűl. Mácrinus , a’ Teítörző Seregének 
Fő-Vezére több m ásokkal ellene öfzve esküdött, a’ 
mint tehát a’ C aracalla , a ’ Pártost hadra indúlván, 
C arras, és Edefsa között Iovárúl le fzállott vo lna, 
fzükségét végezni, és ezt el-végezvén , a ’ mint a ’ lo
vára fel akarna kapafzkodni, L ováílza, M ártiális 
dárdával oldalrúl agyon fzúrta. Életének 29-dik , u ral
kodásának 6-dik, Urunk fzül. 217-dik efz. és ezt a'' 
kegyetlen Bassiánuft, ezt a ’ Teflvérje’ G yilkosát, az 
Annya’ Meg fertó'ztetőjét, a’ M ácrinus, még is az Is
tennek’ fzámába bé-írta.

Aelius Spartianus in Ant. Caracallo.

49 ) M. Opelius M acrinus, a ’ Caracalla’ el-vefz- 
te u tán , a ’ Császárságot el-foglalá. F iát DIADVME- 
NIAIÍUS-t uralkodó társává tette. Caracallát ő vefz- 
tette - e l , ő vefztegette meg pénzel a’ LováíTzát, tud
ta  ő még is ezen gyilkosságát álnokúl el titkolni. A*

holt
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morúságán keseregve , töpröngott, kit Szilenus 
ki-csufolváu „ 0  te bolond, úgymond, és gyér-

F 5 mek

holt teltet Rómába küldötte, m egparancsolta , hogy 
Csáízári módra eltem essék, Caracallát Iítennek ne
vezte, esküvéfsel b izonyíto tta, hogy ő néki nem volt 
tudtára az öfzve - esküvés. F iával , Caracalláuak 
a’ n e v é t, az Antoninus nevet fel vetette. De az ál
nokságának hafznát nem sokáig vehette, mert a’ Ka
tonáktól, kiket IVLIA MOESA pénzel az Ónok íjá 
hoz , az Elagabalushoz édesgetett, meg öletett By- 
thiniában egy faluban a ’ fiával eggyütt uralkodásának 
2 d ik , életének 54-dik eíztendejében.

Aelius Lampridius in Opilio M acrino & Ant. 
Diadumeno.

í0) Ez a’ M. AVR. ANT. ELAGABALVS. — volt 
Júliának a’ Severus Csáfzár Feleségének, egy Julia 
Mcesa, vagy Varia nevezetű H úga, ki Emesa Vá- 
rossában tartózkodott. Ennek volt két leánya, IVLIA 
SOAEMIAS (így olvaltatik a’ régi pénzeken , és nem 
Semiámira) és IVLIA MAMMAEA. Soaemias fzültei 
ezt az Elugabaluft, a ’ k it, a ’ mint m ondá, a’ Cara- 
calustúl kapta. Mammaea pedig az Alexander Seve- 
ruft. Az Elagabalus , hogy a’ Mácrinus üldözésétől 
ment lehessen, Papi fzolgálatra adta m agát, a ’ Nap’ 
templomában Szíriában. (SACERDOS. DEI. SOLIS. 
ELAGAB, a ’ m in ta’ pénzein olvassuk) Napot a ’ Phce- 
niciaiak Elagabalnak h ív ják , és innen kerekedett az 
ő neve-is, mert előbb Váriusnak , utóbb M. Aur. An- 
toninusnak neveztette magát. A’ Nagy Annyának 
Moesá nak sok kincse, és a ’ h í r ,  hogy Caracallus

fia



m ek e fz ú ! o lly  nagy ember lévén  még sem vol
tál e légséges m agadnak, minden kincsedet ál

tal

fia volna, könnyen meg-fzerezték néki a’ Császárságot. 
Csáfzárrá lévén első gondja a’ volt, hogy az Elagabalus 
Iftenének tifzteletét Kómába fel állítsa; második, hogy 
az Annyát a’ Tanács házba bé já rtássá ; sőt a’ Qvi- 
jrináüs hegyen , egy Tapács házat (SENACVLVM) 
építtetett a ’ fő - Aflzonyságok’ fzámára , hogy ott az 
Affzonyi dolgokról egygyiitt tanácskozhafsanak. Julia 
Soaemiás Volt az Elől - ülője ennek a’ Tanácsnak, 
jnellybüí sok nevetséges AÍTzonyi Tanács-Végezések 
fzármoztak. Itten határoztatott-meg, mellyik AÍTzony - 
ság micsoda öltözetben járjon , mellyik térjen - ki a’ 
m ásika e lő l, mellyik légyen köteles a ’ másiknak 
csókos üdvözletét e lfogadn i, mellyik járjon Hintón, 
mellyik térhhordő lovon, mellyik fzam arakon, m el
lyik öfzvér — mellyik ló-fzekéren , mellyik hordoztas- 
son fzéken, és a’ fzékek között-is , nagy gonddal, 
ki volt csinálva , a ’ külömbség , mellyiké légyen 
bő rbű i, mellyiké közönséges vagy elefánt csontbúi, 
mellyiké ezüílbűl , azonfellyűl az is el-vólt végezve, 
mellyiknek légyen fzabad a ran y a t, vagy gyémánto
kat a’ czipőjén hordozni, ’s a’ t. Maga az Elagaba
lus minden efzét, erejét arra fordította, mint téko- 
zóllya-el az élete’ virágját, a ’ birodalom ’ kincseit a ’ 
tifztátalan dombérozásokra. Az Agyra le nem heve
ié fzett, ha csak merő puha nyúl-fzőrrel, vagy a’ fo
goly m adarak’ pelhével ki nem volt tö ltve. Mind 
csupa-aranybúi voltak az ágyai. Vendégeskedett , 
mint az Apicius. A’ teve lábnak sa rk á t, a ’ Kokasok’ 
ta ré já t, a ’ P áv ák , és fülemülék’ nyelvét ette. A’ K u

tyáit



t-al adtad az Anyádnak , cs nem tudtad efzeddel 
fel-érni, mennyivel volna jobb azt el-költen i

Jó

tyáit lúd - m ájjával, a ’ lovait ápátneai fzőllővel, az 
Oroízlányit fzajkókkal , és fáczányokkal táplálta . 
Vendégeire annyi v irág o t, annyi liliom ot hintetett» 
hogy sokan oda fulladriának. Adott Circei Hajós Já
tékot ; de a’ hajók nem vízben, hanem borban ufzkál- 
tak. N yár közepén a ’ hóbúi hegyet rak a to tt, a* ha
vat hajókon meíl’zirűl hordatta öfzve. A’ Tenger 
mellett halat nem k iv á n tt , hanem ha a ’ tengertűi 
igen mellze el táv o z o tt, akkor kellett meg lenni min
denféle tengeri ritkaságnak az a fz ta lán , úgy hogy 
illy énkor még a ’ Parafztokat-is meny hal téjjel ta r 
taná. H alakat a’ Halas - tókbúl ökrökön hordatta. 
E gykor, valam ennyi tökös ember volt R óm ában , 
mind· meg-vendégelte. 0  vólt az e lső , a ’ ki egéfz 
Selyem ruhát kezdett viselni, az előtt fél selyem 
vólt fzokásban. Egykor Rómában a1 pókhálót mind 
öfzve fzedette, hogy meg-tudhafsa nagyságát a’ R ó
mának : az öfzve - fzedett Római pók-háló tiz ezer 
funtot nyomott. Egykor négy komondor kutyát fo
gatott a ’ h in tó jába , m áskor négy fzarvaft, egykor 
meg négy mezítelen leányzót. H úzatta magát Orofz- 
Uuyokkal is, és Tigrifsekkel. Napot éjjellé változtatta. 
Eftve kélt-fe l, és akkor fogadta·el a’ regveli üdvözlő, 
seket, regvei alunni ment. Ha efzébe jutott, a ’ vendség- 
re h ívo tt, nyólcz kopafzt, nyólcz bozzás lábút, nyólcz 
süketet, nyólcz feketét, nyólcz hórihorgaft, nyólcz po- 
trohoft, hogy ezen ritka vendégeinek jobban nevethes
sen. Azon egy Czipőttöbbfzör fel-nem húzott, azon 
egy  gyűrűt kétízer az újjára nem vont. Mosott fejér

ru-



Jó Barátiddal , mint sem rakásra gyűjteni. Ha
nem é n , felele a’ boffzút álló lilé im é, mind azo

kat

9 2

ruhához többű hozzá nem n y ú lt, Koldusoknak tart
ván azokat, kik a ’ mosott ruhára fzorúlnak. Meg
volt néki jövendölve, hogy eró'fzakos Halállal véfz- 
el ; erre nézve fzerzett drága selyem , és skárlát kö
te le t, arany kardokat, m éregtarto gyém ántokat: épí
tett egy igen magas to rnyo t, föiyibe a rany , és gyé
mánt á llá ít , h o g y , ha fziikség úgy hozná m agával, 
ezekhez folyam odhatna, és ázt mondhatnák felő le: 
„senki még illy gazdagon el-nem vefzett“ de hafzon- 
talan  v o l ta ’ kéfzűlete, m egölték  az árnyék izékben, 
rutúl hurczolták teliét a ’ városon, a ’ T iberisbe ve
te tté k , és hogy a’ viz fel-ne vethesse , Kövekkel meg
terhelték. El-vefzett életének ig -d ik , uralkodásának 
4-dik , Urunk fzületésének 222-dik efztendejében. Meg
ölték az Annyát-is Soaemiáíl, és azt a’ T anács-vé- 
gezéft hozták , hogy ezután semmiféle AÍTzonynak ne 
legyen fzabad bé - menni a ’ Tanács-házba.

Aelius Lampridius in M. Ant Elagab.
—- — in Opilio Macrino cap. IX.

?I) Alexander Severus jeles erkó'lcsíí Fejedelem 
vólt. Az egéfz Tanács nem tudta reá befzélleni, 
hogy az Antoninus nevet fel-vegye. A’ Katonákkal 
keményen bánt. Antiochiánál egy egéfz zúgolódó se
reget (legio) ő egyedül ki fegy verkeztetett. A’ Kato
nák keménynek (SEVERVS) nevezték, és ezt a’ ne
vet fel-vette. Úrnak nem engedte magát neveztetni. 
Az Im ádtatását m eg-tiltotta; mert az Elagabalus kez
dette m agát Persiai módra im ádtatni. A’ házi Iße*

nei
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k á t , kik e ’ vétekben ré iz t v e t te k , a’ meg-kin- 
zactatásra által adom ; és íg y  a’ S z e r e le m fi5') 
el-csendesedett.

XXI.

nei között a ’ Chrifiuft , az Abráhámot tifzteltc. 
Ciiriflunak templomot-is akartt Rómába építtetni; de 
le beízéllették azon okkal ,,ha a’ Chriítusnak tem plo
m a lelTz egyizer , a ’ többi Pogány templomok mind 
ürefsen m aradnak“ a’ Lopáít fzörnyen meg büntette, 
ha  valamellyik T iíztyére reá sű ltt, hogy fzurkos ke
z ű , meg ölette. A’ hizelkedőket, és a ’ kik az udva
ri kegyelmeket árulták , nem fzenvedhette. Vetro- 
nius Turinufi ezen utolsó vétekért, füfitel fojtalta- 
meg , a ’ Hirdéí’zfzel azt k iáltatta ,,füsflel v e fz e l, aJ 
ki füfiöt árúi.“  A’ T udósokat, a ’ leg-jobb életű em
bereket válagatta-ki Baráttyainak , ezek között neve
zetes volt két híres T örvény-tudó; Domitius Ulpia
nus , és Julius Paulus, A’ Tiíztségeket tulajdon öl
tözettel is akarta ki-küllöm bböztetni, ágy hogy az 
öitözetébűl azonnal éízre lehetne venni, ki micso
da Tisztviselő , miilyen állapotú ember ; de Ulpiánus, 
és a’ Paulus meg-mutatták,, hogy ez a’ rendelés sok 
czivódásokra fzolgáltatna alkalmatosságot“  és igy 
el-marada. Egy Jegyzó' D eákjának, a ’ ki a’ Csáfzá- 
ri Tanácsba hamis elő-adáft n y ú jto tt-b é , az újjai* 
inait öfzve m etéltette , úgy hogy többé nem Írhatott. 
Éh gyomorra minden nap fél-icze frifs vizet ivott. 
Közönséges eledelekkel élt. Öltözete tifztes vo lt, de 
nem drága; hanem az afztalán mindennap a’ nyúlnak 
meg kellet lenni; a ’ nyúlat igen ízere tte , a ’ honnan 
egy elmés Poeta a’ nyúl evésnek tulajdonítá a ’ Csá- 
ízári fzepséget (lepus comesus, ex quo continuum tra·

I l i t
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XXL

E r r e  a’ G A L L I E N V S  érk ezett - bé egy-  
g yü tt az  A tty á v a l, e z  a’ rab - lánczait p enget

v én .

hit Leporem). A’ Tartom ányok’ igazgatóit igen meg
válogatta, ezeknek válafztásában azt a* fzokáíl akar
ta  bé-hozui, a ’ mit a’ Kerefztények a ’ Püspök’ vá- 
lafztásban tartottak abban az üdökben. A’ Chriftus- 
nak azon mondását ,,a’ mit magadnak nem akaríz , 
másnak ne tedd“ gyakran em legette, és olly nagyon 
meg-fzerette , hogy a ’ P a lo tá já ra , és sok más közön
séges épületekre - is nagy bötűkkel fel - vágatná. Mi
kor a ’ Kerefztények egy közönséges helyet el foglal
tak tem plom nak, a’ Laczikonyha’ tartók (Popinarii) 
pedig viífza k ívánnák, mint tulajdon helyeket, azt 
írá  a’ Csáfzár „illendőbb , hogy ott akár mimódon- 
is az lilén tifzteltessék, mint sem a’ Laczi konyha’ 
tartóké legyen“ . Meg győzte a ’ P e rsáka t, győzedel- 
mi bé-menetelt ta r to tt, azutánn a’ Németek ellen 
indú ltt; de itt a ’ K atonák, k ik a ’ keménységén meg- 
bofzonkodtak, o ro zv a , ejczaka a’ Sátorába meg öl
ték az Annyával egygyütt. Az Annya Mammaea 
Kerefztény /.ÍTzony v o lt , és Tanítványa az Orige- 
nes-nek. Igen kegyes életű alfzonyság v o lt , attól 
m eg-válva, hogy az Aranyat nagyon Ikerette. Ezt 
a ’ fösvénységet e l- tan u lta  az Aunyátúl a’ f ia - is ;  
azért az adózáft fzaporíto tta , a’ templomnak világ
ért aranyat nem ajándékozott volna , azt morogván 
Persius sal - - in Sanctis quid facit aurum» Azonföl-

lyűl
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vén ,53) amaz pedig hofízú ruhába Ö ltözve, as- 
fzunyi kénnyel, gyengédeden lépegetvén ,S4) 
amarra azt inondá Szilenus,,

lyul aL Alexandernek még ezeket is vétekül tulajdo- 
n ítty ák , hogy mindent az Annya’ akarattyára ha
gyott , hogy a’ Szíriái fzármozását fzégyenlette, hogy 
nagyo'n gyanakodó vo lt, hogy magát nagy Sándor
nak te te tte , és hogy a’ Katonákhoz igen kemény ízí- 
vű v o lt, mellyel magának-is nyakát fzegte életének 
30-dik, uralkodásának 14 dik , Urunk fzüleíésénék 
235 dik efztendejében. A’ Gyilkos Katonák meg-biin- 
tetődtek.

Aelius Lampridius in Alexandro Severo.

5 1 )  M S i i d x t O f .

’*) Gállienusnak az Attya P. LIC. VALERIA- 
NVS Csáfzár volt. Ennek a ’ jó fzívét diihöfségre for- 
dítá Macrianus , l'züntelen azt sugdozván a ’ fülébe 
„akkor lenne boldog az uralkodása, ha a ’ Kereszté
nyeket, ellenségeit a’ Pogány IHeneknek , ki vefztené“  
el-fzédűlt illyen befzédre a’ jó l'zívű V áleriánus, és 
meg-engedte a’ Kerefztényeket üldöztetni. Ezt az 
iildözéft jobban meg - súllyosította, midéin a’ Persák

el-



Ki lessz ez a’ fejér búbos ? 
e z  a’ Sereg vezer lö '? ss)

Gál-

ellen indúltt h ad d a l, és a’ Macrianusra bízta a’ b i
rodalom ’ gondját: folyt ekkor az ártatlan kerefztény 
vé^r. Cypriánuft Chártágóban, Sixtus Pápát Poémá
ban meg - ölték , Lőrinczet roílélyon sütötték , ha
lom ra ölték a’ kisdedeket, és ezeknek telteikből csi
náltak áldozatot a ’ hamis Iíteneknek. De a ’ boílzút- 
álló Uten’ haragja nyomba követte az üldözőket, a ’ 
Komái sereg rútúl oda vefzett. Váleriánus Csáfzárt 
el fogták a’ Persák , és fzégyennére a’ Római név
nek , a’ Csáfzári méltóságnak örök gyalázattyára. xo 
efztendei fogsággal fzöinyen kínozták : Ha a’ Persák’ 
K irá llyá , S z á p o r, a ’ lovára akartt ülni , ennek 
barom  m ódra négy kéz láb kellett dű ln i, hogy a’ 
K irály a’ há tára  álván a’ lovára fel-iiihefsen. Végre 
illy kínos io  efztendei fogsága utánn, a ’ bőrét eleve
nen le húzták , vörösre föíiötték, és a’ Templomjok’ 
falára örök emlékezetűi fel-akafztották , a ’ teliét bé- 
sózták. Illy iíTzonyú halállal v e fz e tt-e l , életének 
76-dik efztendejében, rettentő pé ldáu l, melly fzör- 
nyű légyen az élő Men’ kezébe esni , és annak ked
ves Jegyesét üldözni —qui vos tangit, me tangit. Az 
a ’ jó tanácsadó Mácriánus-is el-vefzett fiával egy- 
g y ü tt, midőn Illyricumban az Aureolus ellen ütkö
zetre rohanna.

Trebellius Pollio in Valeriano.
Eusebius Hifi. Eccl. Lib. 7 cap. 10.
Laftantius L. ad Donatum de mortibus Persecu

torum cap. V.

Gál-



öállieiiusra pedig azt,, 
N ézd , mint gyenge 
a’ sok arannyal.5δ)

l e á n y , be pipeslcedik 

D e

54) Gallienus a’ bujálkodásba ölte m agát, nem 
gondoltt a ’ fogságba sinló'dő A ttyáva l, nem a’ b iro
dalm ával. Ha elő hozták néki, hogy az A ltjáért á l
ljo n  bodzát, azt kérdezte ,,tni lefíz ma ebédre? mi 
jó  mulatságot fogunk látni? mi leílz holnap a’ vacso
rára ? leíTznek-e fzép Já ték o k ?— A’ Birodalm át 30 
T jránnusok rongálták , mit gondoltt véle ? — csak 6 
kedvére élhessen. Hogy az Egyiptom’ el pártolását 
hirít! hoz ták , azt mondá „ m it9 hát nem lehetünk-el 
az Egjip tusi len n é lk ü l?— Minden gondja a’ bujál- 
kodás volt. Tavaízkor háló fzobát a’ rózsákból, az 
alm ákból Kaftélyt csináltt: a ’ fzőllőt három efzten- 
deig el tartogatta , tél közepén dinnyéket m utatott, 
a ’ muílot efztendőt által édcfsen, ágy a’ fü g é t, és az- 
alm ákat frissen el-tartotta. Arany afztal kefzkenyő- 
k e t , gyémántos arany edényeket rakott-fel. Haját 
arany porral tömte-ki , sugáros koronát viseltt. Gyön
gyös b a ltá t, gyémántos nad rágo t, bibor m entét, kö 
ves arany csatot hordozott. Arany pohárbál, iv o tt, az 
öveg poharat u tá lta , azt mondván „semmi nem kö
zönségesebb az övegnél“ , a ’ borait változtatta , és 
azon egy borbál soha két pohárral nem ivott. A’ 
Fó'-Alfzonyságokat, Consál létére, a ’ Római Tanács
ba bé vezette, és fzinte ágy m eg-kérdezte, mit ítél
nének a’ fzóban forgó dolgokról. Minden Fó' A Iszony
nak , a ’ ki őnéki a’ kezét meg - csókolta , 4 aranyat 
fáz az 30 forintokat) ajándékozott, és mind iliyen

G volt



De a’ Jupiter mind a’ kettőjüknek meg-paran- 
csolá , hogy a’ Yendég-házbúl kí-lépjenek.

XXII.

volt a* foglalatossága; m ellyért olly utálatba mentt, 
. hogy- Zenobia Páitnyrában dicséretesebben uralkod
na aíTzony lé tére , mintLŐ Róm ában; pedig efzevólt 
neki.i Az állati küfzködó' Játékban a’ Vadáfz tizfzer 
heába ütött a ’ B ikához, Gállienus Kofzorút küldött 
a ’ Vadáfznak; erre midó'n pifzfzegnének az emberek, 
hogy ölly oftoba Vadáfzt Koszorúval meg-ajándékoz, 
azt felelte „nehéz a ’ bikát annyiízor elő nem ta lá l
n i“ . Egy más a’ Csáfzárnét meg-csalta, igaz gyön
gyök helyett adván-el az öveg gyöngyöket. Ezt hogy 
a ’ Gállienus meg tu d ta , arra kárhoztató a’ Csalót, 
hogy az Orofzlány elejbe vetteísék. Midőn tehát 
ez remegve ott á llana , és a’ ki rohanó dühös Orosz
lányt halálos félelemmel várná , az Orofzlány helyett; 
Kappant erefztetett e lejbe, a ’ csudálkozó népnek azt 
mondá ,,A ’ Csalót csalni kell“  Gállienus a ’ fiával 
eggyütt Saloninussal oda vefzett a ’ Mediolanumi üt
közetben az Aureolus Vezérei ellen hadakozván 
SALONINVS-rúl az nevezetes, hogy fzeretett csíp- 
d ezn i, sokfzor azon Tiszteknek , kik az Attyánál e t
tek , le - rakott fegyvereiket, baltáikat el dugdozta. 
Ezt éfzre vévén a ’ TiSztek Szemére nem merték vetni, 
hanem utóbb ú g y , a’ mint vo ltak , fel övedzve ültek 
az aSztalhoz. Gállienus lá tv án , kérd i, miért nem old- 
ják-le az övöket, a ’ kard jokat, azt felelték a ’ Salo- 
ninusért hordozzuk (SALONINO. DEFERIMVS.) és 
ettől fogva fzármozott az a ’ fzokás, melly moll - is 
fenn v an , hogy a ’ Fejedelmi afztalnál kardosán ül- 
nek-le a’ Tifztek.

Trebellius Pollio in Gallienis duobus
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XXII.

H e g y e k b e  érkezett a’ C LAV D IV S, 5?) k ire, 
midón fzemeiket fordították volna az Illenek, 
csudálták benne a’ nagy lelküséget, és oda en-

G 2 ged-

r l t  *ιιτ»{ t  Mvr.cλ ίφ » ζ .
t ·/ »/ ~ΤΓξϊΤΓΛξ 4 í  6t,yu ΓξΛΤον.

)  t i  xcti %>vtrti ϊχ,ΑΊ Tritvrij τςυψ α  ijvrc Set»?]. Euripides 
verse , PhoenissábúL véve. Euripides pedig a ’ Ho- 
merusbúl lo p ta , a ’ hol az Iliásnak 2-dik Könyvében 
a’ 87^  Vers így ízóll >>o'f x«*i Χξνβ-et ιχΛι» π ίχ ιμ ό Γ  itt >\ύπ K fjr r ,

í7) Claudius, D alm átziai , vagy D árdániai f i, 
Vitéz egy Fejedelem volt. A’ Gothusoknak 320 ezer- 
bííl álló roppant seregét le-verte, két ezer hajóit el
süllyesztette , a ’ honnan GOTHICVS-nak neveztetett. 
F iatal korában el-haltt, uralkodott 3 efztendeig. A* 
Római Tanács emlékezetére arany Paizsot a’ Tanács
házba , tiz lábnyi hoifzúságú arany álló képet a’ Ca- 
pitoliuinban, a’ Hajó’ orrú piaczon pedig ezer ö tfzáz 
funtot nyomó ezüft ofzlopot emeltt,

Trebellius Pollio in Divo Claudio.
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gedték az Ő nemzettségéuek a’ Fejedelmi pál- 
czá t, érdemesnek ítélvén, hogy illy  nagy Ha
za fzerető Férjfiúnak az ivadékja 58) mennél to
vább kezei kozott tartaná a’ FŐ hatalmat.

XXIII.

58) Claudiusnak gyermeke nem m arad t; hanem 
Két Teftvérei váltak , M. CLAVDIVS. QVINTILLVS, 
és CRISPVS. Quintilius a’ Báttya halála utánn , csak 
17 napig u ralkodhato tt, meg ölték a’ Katonák. Cris- 
pusnak CLAVDIA nevű leánya v á l t , ezt a’ Claudiát 
EV TRO PIV S, D árdaniai fzármozású Fő em ber, vet
te - e l ,  és ezek fzülték a ’ CONSTANTIVS CHLO- 
R V S -t, A ttyát a ’ nagy Conítantinusnak , és Nagy At- 
ty á t a ’ Juliánusnak. — Claudius , Csáfzár korában , 
jövendőt kérdett, azt a ’ feleletet vette :

T u  qui nqnc Patrias gubernas oras 
et mundum regis , arbiter Deorum ,
------------ in veteres tuis novellis
Regnabunt etenim Tui minores 
et Reges facient suos minores 

Midőn tovább bizonyofl akarna érteni a’ m aradéká
rúi , az a’ felelet jö tt:

His ego nec metas rerum , nec tem pora pono.
De alkalmasint meg csalatkoztak mint a ’ hízelkedő 

Jövendőt m ondók, mint maga a ’ Juliánus; mert a"
Clau-
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ű r r e  bé-értt futtában az AVRELIANVS, ” ) 
mintha azok elöl fzaladott v o ln a -e l, kik Őnéki

G 3 a’

Claudius ivadékja mind ö fzvecsak75 efztendeig tart
hatta kezei között a’ fő -h a ta lm a t, és éppen ebben 
a’ Juliánusban, ki itt evvel dicsekedik , fogyott - el 
a ’ Claudiusnak uralkodó Ivadékja. Be hafzontalan az 
emberi elő lá tá s ! — de vallyon nem furta-e ide - is 
magát bé a ’ rút hizelkedés ? bizonyíttyák u g y an , 
majd minden azon időbeli írók ezt a* Claudiuftúl va
ló fzármazását a ’ Conftántius’ nemzetségének; de ta 
lán hizelkedésbűl. Gyanú e z ; de nagyon hiteles. Az 
alacson fzármozású Fejedelm ek, a’ kikrül azt lehet 
mondani Juvenalissal „quales ex humili magna ad 
falligia rerum e x to llit , quoties voluit fortuna jocari, 
igen erőlködtek azon , hogy a ’ fzármozások’ ágát va- 
lamelly híres Csáfzárral öfzve kapcsollyák. Ezer erre 
a ’ példa. T udva volt ez a’ Gyengeség. Claudius 
kedveltt egy Fejedelem v o lt, és áldott emlékezetű, 
Diocletiánus-is így fzépítette az alacson nem ét, és 
m agát nyilván a’ Claudius’ ivadékjának hirdette. Ezt 
a’ Conftántiusrúl nem lehet ugyan fel-tenni; de fel-

le-



a’ Minos előtt bajt fzereztek; mert sok igazság
talan ember öleseket lobbantottak néki a1* ízemé-

r e ,

lehet a ’ hizelkedőkrúl. M ert ugyan i s , ha olly bi
zonyos volt Conftántiusnak a* Claudiustúl való fzár- 
m azása , hogy hogy m ondhatta az Eumenius abban a ’ 
dicsérő' befzédben, m ellyet a’ Conftántinus jelen lété* 
ben U. fz. 310 m ondott, midó'n éppen ezen fzárma- 
zásra jött a ’ befzédje, ezen fzavakat ,,quod plerique 
fortasse adhuc nesciunt, sed qui te amant , p luri
mum fciunt ? vallyon ezen Szavak nem árúllyák e - el, 
hogy ezt a ’ Claudiuftúl való fzármazáft csak hinni 
kellett a k k o r - is ,  mikor leg inkább lehetett volna 
tudni ?

Trebellius Pollio in D. Claudio.
Eumenius in Paneg. Confiamii cap. I ll,
Juvenalis Satyra III. v. 39,

,y) Aurelianus Szirmiumban, Pannóniának Varos- 
sában , fzületett, alacson nembííl ; hanem vitézsége 
által egéfz a’ Csáfzári méltóságig emelkedett, Csá- 
fzár korában vefzedelmes háborúja volt a’ Márco- 
mánnusokkal. Ezek a ’ Római Sereget Mediolanum 
nál elsőben , azutánn Placentia Vjjroísánál rútul le- 
yerték. Hajfzálon függött a ’ Római birodalom , meg
nézettek a’ Sibillai könyvek, és így nagy nehezen 
lehetett a ’ vad népeket viíTza kergetni. Aureliáuus 
Rómába térvén , boílzúságbúl nagy kegyetlenséget 
v itt végbe , kevés gyanúra , tanúra sok Tanácsbélie
ket le-öletett. Ezutánn haddal indúltt a ’ Zenobia el
len , ki napkeleten a ’ fiai nevében, afTzony létére férj
fiúi módra uralkodott, T h ián á t, mellyel a’ Heracla-

mon



r e , raellyeket ő nem igen helyesen menteget
vén , végre csak ugyan el - illantott; de az én

G 4 Urain

raon el-árultt, bé-vette; de a ’ Haza áruló Heracla- 
mont; is meg ö le tte , azt mondván ,,a’ ki a ’ Hazáját 
el árulta , nem lehet az Hív a’ Fejedelméhez“  Bé- 
Vette az Em efzát, végre a ’ Pálm yra Váro?sát, Zeno- 
b iát e lfo g ta , LONGINVS Philosophuft, a ’ Királyné 
levél-íróját meg ölette , mellyel Aureliánus magának 
örök gyalázatot ízerzett. Későbben az újra fel-zen- 
dűltt Pálm yrát lakossaibúl fzörnyen ki · fogyafztá. 
TETRICVS t Gálijában el-fogá, nevezetes győzedel- 
mi bé - menetelt tartott. Ezutánn a’ Persák ellen in- 
d ú ltt ; de úttyában a ’ Mneßheus csalárdsága által, 
Ctenophrurium-nál, H eráclea , és Bizántiúm között 
nieg-ölettetett, 275-dik efztendőben, uralkodott m int
egy 5 efztendeig. H alála után 6 hónapig Csáí’zár nél
kül volt a ’ Római birodalom. Kemény ízívű Feje
delem volt, és valamennyire kegyetlen. Meg-ölette a 
Húga* leányát-is. A’ vendégsége jobbára pecsenye-; 
bűi állott. A’ vörös bort fzerette. H a beteg v o lt, 
nem kellett néki orvos. Az Egéfzségét koplaláfsal 
foltozgatta. Selyem ruhát nem viseltt, „mentsen Men, 
úgymond , hogy a ’ selyem-fzálat arannyal mérjem“ 
(mert abban az üdőben egy funt selyem, egy funt arany 
volt az az 720 forint). A’ cselédjeit, ha vétettek , 
maga előtt verette meg. A* fzelgálójának , a ’ házas
ság törésért, fejét vetette. Az Alakosokat kedvel
lette , leg-inkább egy Phágo nevűt. Ez pedig olly nagy 
ehető v o lt, hogy egy nap a’ Csáfzár afztalán maga 
meg - evett egy egéfz erdeit, 100 kenyeret, egy örűt> 
és egy m alaczot, bort a’ tölcséren által itta , és töb 

bet



Uram a’ Nap> £0) máso'kban-is segétségére lévén, 
itt-is nem kevés liafznára v ú lt , azt állítván az

Is*
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bet meg-ivott egy csöbörre valónál (orca). Aurelia
nus a’ Katonái között fzoros fenyítéket ta r to tt , meg- 
tetczik ez egy leveléből, mellyet még Vezér korában 
írtt a ’ Hely - tartójához.

Ha Vezérkedni,· sőt ha élni kivánfz, a ’ Katonák 
kezeit kötve tartsd. Senki közűlök a ’ más barom- 
fiát el-ne ragadja , más juhát ne b á n tsa , fzőllőjének 
hadjon békét, Vetéseit le ne tiporja. O la jt, só t, fát 
ne zsarollyon. Eledelével elégedjen-meg. Az ellen
ség’ m artalékjábúl, nem pedig a ’ Tartom ánybéliek’ 
véres veró'tékébűl duskáskodjon. A’ Fegyverek csi
n o s , a ’ vas fzerfzámok fényes, a ’ lábbéliek erős ta r 
tós légyen. Az új ruha ott érje az óvíttat. Katona 
az ő zsóldját a ’ kardja’ fzíjjában ta r tsa , és ne a’ köz
konyhában. A’ kar tekercsét, a ’ gyűrűjét rakja-fel. 
A’ terh hordozó lovát keféllye meg , a ’ lova’ portzió- 
ját el-ne adja (capitum animalis non vendat). A’fzá- 
zod’ öfzvérére jó gondot visellyen. A’ Bajtársának, 
majd mintha fzolgája volna, úgy engedelmeskedjen. 
Az Orvosok őket ingyen gyógyítsák. A’ Jövendölők- 
nek semmit se adjanak. A’ fzállásokon fzűzen visel- 
lyék magokat. A’ ki port in d ít , meg kell verni“ .

Flavius Vopiscus in Divo Aureliano.

6°) Aurelianus a’ Napot kiilönossen tifztelte. A’ 
m it, úgy vélem , az Annya tejével fzopta. M ert az 
Annya a’ Nap’ templomában Papné volt. A’ Napnak 
tulajdonító a’ Zenobia ellen való fzerencséjét, melly- 
re nézve Ensefzába, R óm ába, és más helyeken a’

Nap-
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Istenek e lő tt, hogy már ez le-fizette ennek az 
árrát, és a mit Delphosban mondottak, bé-tel- 
lyesedett.

Ha k i, mit on maga te tt , azt fzenvedi, 
semmi panaffza.6I)

XXIV.

I d e  ért a’ PROBVS , 6Z) ki bátor az uralkodá
sában hét efztendőt sem tölthetett-el, 63) még-

G 5 is

Napnak templomokat állított. A’ Római Nap’ tem 
ploma roppant egy épület vólt a ’ Capitoliumban , gaz
dag kincsei, gyöngyökkel, arannyal m egajándékoz- 
ta. 15 ezer funt aranyat hagyott neki, melly a ’ mi 
pénzünk fzerínt teíz tiz millióm nyólcz í'záz ezer fo
rintot , 10,800,000.

Flavius Vopiscus in D. Aureliano.
Eckhel D oärina Num. VV. Vol. VII. pag. 4S3*

U*t Traget Ttt K > /ixi) τ ’ i&tti* Vtv.tr».

ή-) P ro-



is hetven városokat állított h elyre, és valóban 
az udvarát-is jó rendbe tartotta. Ezt9 noha nagy

mél-

**) Probus Szirmiaifi volt Pannoniábúl, Váleriá- 
nuftúl kezdve, valam ennyi Fejedelmek alatt dicsére* 
lesen vitézkedett. Végre a’ Katonaság erővel Csá- 
fzárrá tette. G alliát le-csillapította, meg-verte a’ Né
m eteket, 4. fzáz ezeret le-öltt belőlük. 70 nagy 
Városokat viflza vett az ellenségtől. Saturninus, P ro
culus*, és Bonosus Tyránnusokat m eg-győzte. A t  
Aureliánus’ és Tacitus’ gyilkossait meg-ölette, Az 
egéfz birodalm át csendefségre hozta. A’ Katonasá
got nem hagyta henyélni; hanem békesség’ idejében- 
is dolgot adott nékik „nem *kell, úgym ond, a ’ Kato
nának ingyen enni a’ kenyeret“ . Hazájában Szirmi- 
umban az Alma hegyet (Almam M ontem ), felső Mce· 
siában az Arany hegyet válogatott fzőllő tőkkel a’ 
Katonai által bé ültette (innen lett az a’ híres Sze* 
rem i b o r , melly a’ mi régiebb Magyar Királlyaink 
a la tt olly nevezetes v o lt) , h idakat, tem plom okat, 
folyosókat, palotás házakat a’ Katonaság által épí- 
tettetett. A’ Katonaság által a’ vizek torkalattyai* 
nagyobbra vetette. Sok tavakat ki - fzáríttatott. A’ 
Nilus’ folyását neki. igazíttatta. Végre Szirm ium nál, 
midőn egy nagy tónak le-csapolásában a’ Katonasá
got foglalná, ezen a’ nehéz" munkán , és azon-is, hogy 
a’ Probus azt mondotta „rövid időn nem leílz fzük- 
ségünk a’ Katonaságra“ neki bolTzonkodtak a ’ Kato
n á i , és meg ölték. De ham ar meg - bánták gonofz 
cselekedetüket, és emlékezetes halmot emelvén ezt 
vélték a’ márvány sírkövére : HIC. PROBVS. IMPE
RATOR. ET. VERE. PROBVS. SITVS. EST. VIC

TOR.



méltatlanságot ízenvedett, az Illenek m ég-is  
nagyon m eg-böcsiilték , csak a zért-is  hogy a' 
Gyilkosok az érdemlett büntetést el-vették. D e  
a’ Szilenus még sem tűrhette magát, hogy ki 
ne csúfolná; pedig· mindenfelől parancsolták ne
ki : hogy halgatna. Engedjétek-meg,  úgymond, 
hogy az utánna- valók tőle meg - okosúllyanak,  
vallyon o Probe! nem tudtad-e, hogy az Orvo- 
sok-is a’ keserű orvosságokat meg-mézezve fzok- 
ták bé-adni? Te pedig fölötte kem ény, és min
denkor durva lévén , senkinek semmit el - nem 
engedtél, azért a’ mit fzenvedtél, méltatlanéi 
ugyan, de nem éppen érdemetlenúl fzenvedted, 
mert nem lehet ám sem a’ lovakat , sem aZ 
ökröket, még az öfzvéreket sem , annál inkább

az

TOR. OMNIVM. GENTIVM. BARBARARVM. VIC
TOR, ETIAM. TYRANJNORVM. A’ Gyilkos Kato
nákat, Cárus a ’ következendő Fejedelem példáson 
meg büntette,

Flavius Vopiscus in Probo Imp.
— — in Caro cap. VI.

Sex. Aur. Viftor Epit. cap. XXXVII,
Eutropius Hilt. Rom. Lib. IX. cap. XI.
Zozimus Lib, t.

i?) Probus orfzáglott 6 eíztendeig, és 4 hónapig. 
El vefzett életének 50 dik , Urunk fzületésének 282 ik 
efztendejében.

Eutropius in Breviario Hiftoriae Romapae L, IX. 
cap. XI.



tog

az embereket helyesen kormányozni, ha csak 
hébe korba a’ zabolát meg-nem erefzfzük , ’s 
akarattyoknak nem engedünk, nem külömben 
mint az Orvosok, kik a’ betegeknek némelly 
csekélységekben kedveznek, hogy annál fzó- 
fogadóbbakká tegyék okét a’ nagyobbakba. D e, 
mi dolog, öreg Apóka ímondá a’ Bacchus, hogy 
egyfzerre illy nagy Philosophus lett belőled ?—- 
tehát nem emlékezel-e o fiam ! felele a’ Szile- 
n u s, hogy Iffjantan én tanítottalak Téged a’ 
Philosophiára ? nem tudod - e mint hasonlított 
hozzám a’ Socrates- i s ,  a’ k it, ha a’ Delphosi 
mondásnak igazságát bé - vefzed , a’ Philosophia 
em eltt, az akkorbéli emberek kozott a’ leg-el- 
$6 polczra; engedd-meg azért, ha közbe köz
be okos béfzédet-is elegyítünk és nem tréfá
lunk mindenkor.

X X V .
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^ í é g  magok között így  befzélgetnének, ott 
termett a’ CARVS 64) fiaival egygyü tt,  bé-akar-

ván.

6*) Probus halála után Cáruft nézte-ki Csáfzár- 
nak a’ Katonaság. Ez a ’ Probus’ ha lá lá t meg-bofzúl- 
t a , é s , a ’ mint a ’ Probus m ár fel-tette m agában , 
haddal indáltt a’ Persák ellen. Két fiait NVMERIA- 
NVS-t, és CARINVS t Cefzároknak nevezte. Nume«. 
riánuft maga mellé vette. Cárinusra bízta a’ Gálliát. 
Meg-indúltt. M esopotaniát bé-vette ; de a ’ mint bel- 
Ijebb m en tt, és a ’ Ctesiphon határán á lta l k é ltt, a ’ 
menykó' agyonütötte. Numeriánuft az Ipa , ARRIUS. 
APER. Vezére a ’ Palatás V itézeknek, alattom ban 
m e g ö lte , hogy Csáfzárrá lehessen. De m eg -ad ta  
az á r r á t ; mert a ’ Katonaság a* Diocletiánuft válafz- 
totta Csáfzárnak. Ez fogta, és az Apert maga kezé

vel



n o

rontani a’ vendég-házba, de az igaz Istenné 
el - kergette,

XXVI.

vei öfzve konczolta, azt mondván „tandem occidí 
aprum  fatalem . Mert egy német Papné (Druias) meg
jövendölte nék i, hogy akkor lenne Csáfzárrá, mikor 
az Apert meg-ölné , (cum aprum occideris). Aper deá
kul a z tis  te fz i, vad-difznó; azért a ’ D iocletianus, 
a ’ hol csak lehetett, a ’"tradáfzaton , a ’ vad-diíznókat. 
le ö lögette, azonban mind csak más lett a ’ Csáfzár, 
i tt  végre el találta. — Numerianus jó indúlatú Fejede
lem v o lt, és hatalm as ékes fzólló, az Attya életét 
gyönyörűen le ir ta ;  de tőlünk ezt az idő meg irigy- 
lette. Egy ékes Levelét a ’ Római Tanács úgy meg
csodálta, hogy Ofzlopot állíttana néki az Ulpia könyv
tárban , nem mint Cefzárnak, hanem mint Ékes fzól· 
lónak illy  czimezettel „N.VMERIANO. CAE’S'ARI. 
ORATORI. TEMPORIBVS. S VIS. POTENTISSIMO. 
De a’ B áttya a ' Cárinus egy meg-vefzett erkölcsű 
Fejedelem  volt. Az A ttya, Cafus halván feslett éle
tét , gyakran m eg-tagadta: non efl m eus, nem az én 
fiam —- 9 felesége-is volt, kiket eggyenként el eregetett, 
jobbára viselős korokban. A’ Diöcletiánus ellen ma
gát több ütközetekkel derekafsan védelmezgette; de 
végre felső Moesiában a’ Viminátium V árossá, és 
az  Aranyhegy között esett verekedésben életét vefz- 
tette.

Flavius Vopiscus Syracusius in C a ro , Numeria- 
no & Carino

Eutropius in B rer. Hid. Rom. Lib. IX, cap. XIII.



i l l

XXVI,

J tW á n  a’ DIOCLETIÁNVS « )  jött elS di- 
fzes ünneplői Öltözetben , vele hozván a’ két

MA- 6

6*) Diocletiánus Dalm atiábúl eredeti , alacsoit 
nembül. Az Attyának Anplinus , az Annyának Dio- 
d e a  volt a’ neve. M ellyre nézve ó 'is , még Császár
rá  nem le tt, a’ D iodes nevet hordozta. Hogy pedig 
Csáfzarrá l e t t , a ’ görög Diodes nevét eí-deákosítot- 
ta ,  és magát Diodetiánusnak nevezte. A’ Római b i
rodalm at azon időben több Tyránnusok eméfztették. 
Carausius Brittánniában , Achileus Egyiptomban» 
Nárseus a’ napkeleten, Quinquegentianusok Affricá- 
ban háborogtak. Ezek ellen Diocletiánus segítő tár
sokat Szerzett. Maximianus Herculiuft Császár
nak , Galerius Maximiánuft pedig , és Conflan- 
tius Chloruft CéSzároknak nevezte. És hogy köztök 
az egygyesség jobban fenn m aradjon, Galeriussai 
leányát V A LÉR IÁ T, Conftantius Chlorussal pedig 
THEODORAt, a ’ Herculius’ moftoha leányát felesé
gül el vetette. És úgy a’ Chlorus az döbbeni felesé
gét HELENAt kéntelen volt magátúl el erefzteni. A’ 
birodalm at fel-ofztották. Mind a’ mi Gállia’ Ha- 
vassaia túl e se tt, Conftaatiusnak, Affrica, és Olaf»

Or-



i i t

MAXIMIAN V St, 66) és az én Öreg Atyúmot 
CONSTANTIVSt, 67) kik *is egymással ke^et

fog%

Orfzág Herculipsnak, Illyricum  egéfz bé a ’ fekete 
tengerig, Galeriusnak, többi áj Diocletiánusnak ju 
to tt. Diocletiánus az Achilleus ellen m en tt, Alexan
driába fzorította, 8 hónapra kézre kerítette , és meg
ölte. A’ győzedelmében magát nem tudta mérsékel
ni. Az egéfz Egyiptuft vér-ontással bé - mocskolta. 
A ’ Kerefztények ellen Gálerius’ bizgatására fzörnyü 
iildözéíi indított. DIoCLes aVgVstVs éppen 666 tot 
je len t, azért sokan gondolták, hogy ő az Antichris- 
tus. Diocletiánus magát U rnák, és Mennek nevez
tette. Ő vólt az első, a ’ ki az arany ruha hordozáft 
fel kapta. A’ Jovius nevet fel-vette, sok pénzt el-fe- 
cséltt. az építésekre. Nicomediát meg - rakta roppant 
épületekkel, Róm át ^ma’ hires Ferdővel, meliyet az 
Ammiánus temérdekségére nézve tartom ánynak ne
vez. (Thermae Diocletiani). Gálerius meg győzte a’ 
üárseuft; erre kettenképpen győzedelmi bé menetelt 
tarto ttak . Ezutánn a ’ Diocletiánus le tette vállairúl 
,a’ b iroda lm at, minekutánna ao efztendeig uralkodott 
vólna. Szalonába vette m agát, ott fzántott, vetett, 
kertyét m ive lte , és mint magános úgy éltt még 9 
efztendeig. Ezt tette a ’ Herculius i s , és azon egy 
nap le-mondott a ’ birodalomról, de cselekedetét utóbb 
meg bánta fel-vette újra a’ Csáfzári P a líá íto t, a ’ Dio- 
eletiánuft - is ingerelte; de ez a ’ követeknek Szalo
nába a’ kertyét m utatván, ki - nevette a’ nyughatat
lan embert. Meg haltt Diocletiánus életének 6g dik, 
Urunk fziiletésének 3 14-dik efztendejében. — Coftanti- 
nus a ’ Húgát Conftantiát Mediolanumba a’ Licinius-

nak



fogva jöddögeltek; de nem azon rendel, ha
nem a’ Diocletiánuíl, mint egy körbe fogván,

nak adta feleségűi. Meg hívta erre a’ Menyegzőre 
a ’ Diocletiánufi; de ez az öregségét vetvén okúi, e i
nem mentt. Erre fenyegetődző levelet ve tt, félvén 
a z é r t , hogy valam elly roffzabb ne é rje , méreggel 
m agát a’ világbúi ki-végezte.

Sextus Aur. Victor de Caesaribus cap. XXXIX.
— — in Epitome XL.

Sextus Rufus in Breviario de V iäoriis & Prov. 
Pop. Rom. cap. XXV.

Eutropius in Breviario Hitt. Rom. L. IX. cap. 
XIII—XVI.

Zozimus. L. 2.
Eusebius Hiß. Eccl, L. VIII.
La&ailtiuS L . de Mortibus Persecutorum.
Paulus Orosius L. 7 cap. 16.
L ’ Apocalypse avec une exp lication  par M. J, 

B. Bofsuet a ’ Paris 1689 p. 30a.
Verfuch über dafs Koftum der vorzüglichsten 

Völker des Alterthums von Robert Spalart 3 Theil« 
pag. 86j>. 6

6S) Ezek közül egygyik GALERIVS. MAXIMI- 
ANVS. Ez eleinte Csordás v ó l t , onnan kapta az ÁR- 
MENTARIVS nevet. Diocletiánus fiának fogadta,

és

H Ce



és előtte menvén tifztelkedve v eze tték ; de 6 
ezt nem engedte, éppen nem kívánván a’ na

gyobb

Cefzárnak tette. Ez a’ Nárseuft Ármeniában meg
győzte. N icom ediában, a ’ hol lak tak , a ’ Diocletiá- 
nuft álnokúl reá v e tte , hogy a’ Rerefztényeket ül
dözze : mentt a ’ vérengező parancsolat m indenfelé, 
fo ly t a ’ Kerefztény vér. Diocletiánus azon efztendo- 
ben mindjárt fzörnyíí fejfájásokat fzenvedett, úgy 
hogy gyakran el is áju lna, hanyatlott a ’ fzerencséje , 
egéssége. Gálerius élvén ezen alkalmatofsággal kez- 
dé a’ Diocletiánusnak jovasoln i, hogy , mivel alkal
m atlan , ten n é-le  a ’ Csáfzárságot, és engedné azt 
alkalm atossabbnak. El-hiíltt bele a ’ Diocletiánus ; de 
mivel fenyegetni is kezdette a’ Gálerius, kéntelea 
volt engedni, és a’ Csáfzárságot siránkozva le-tette. 
Ugyan erre kénfzerítette Gálerius levél által a ’ Her- 
culiuft. E’ meg-lévén Gálerius , és Conílantius Chlo- 
rus Csáfzárrokká , Maximinus Daza pedig, és Severus 
Cefzárokká lettek. Gálerius folyváft üldözte a’ ke- 
refztényeket, végre fzörnyíí betegségbe ese tt, meg
élték· egéfz teliét a ’ rút férgek, a ’ bűze el-töltötte az 
egéfz p a lo tá t, a' leg-híresebb Orvosokat meg hívták, 
meg-kérdezték az Aefculápiuít i s , mind hafzontalau 
volt. Ekkor efzére jö tt a’ kegyetlen. M eg-ism erte 
a ’ büntető Ifién’ kezét. Parancsolatot adott-ki Nico
m ediában, az üldözéít meg-fzüntette , kérte a ’ kerefz- 
ténveket, hogy imádkozzanak érette; de m ár késő 
volt a ’ bánat. Meg-eméfztették a’ rút férgek U. fz. 
g i i  dik efztendejében. Gálerius a’ Pannóniának an
nyibúi hafznot te t t ,  hogy a ’ Balaton vizét le csapol- 
ta tta  , körös körűi a ’ nagy erdőket ki-vágatta, he

lyén



gyobb meg-tifzteltetést. Hogy pedig a’ többivel 
egy rendbe vette magát, görbedezni kezdvén,

H 2 inin-

lyén gabonát termefztetett. Ide Jelzem az Aurelius 
V idor bizonyságát „Agrum satis Reipublicai com
modantem , Cc-esis immanibus sy ly is , atque emisso ia 
Danubium lacu Pelsone apud Pannonios fecit, cujus 
gratia Provinciam uxoris nomine Valeriam appel-

CONSTANTIVS CHLORVS, mint Cefzár a’ 
Gállia’ Havasain túl uralkodott. Brittánniában Al
lédul! az Asclepiodorus Vezére által meg győzte. Gál 
liában Lingoniak’ táján a ’ Németek közűi 60 ezeret 
le öltt. A’ Kerefztényeket nem üldözte, sőt tifztelet- 
be , udvarába tarto tta. Hivségét az udvari emberei
nek hogy ki tudhafsa, egykor tetetve azt parancsol, 
t a : hogy az udvari emberei tömjényt gyújtsanak a ’ 
Pogány Ifteneknek, és a’ ki ezt nem cselekedné a ’ 
kerefztények közzöl, takarodna ki az udvarábúl. T a 
lálkoztak Hitefzegettek ; de vóltak olíyanok-is, kik 
a ’ Csáfzári udvart kéfzebbek vóltak oda hagyn i, hogy 
sem a ’ lelki isméreteket terhelni. Ezeket a ’ Csáfzár 
viíTza hivatta az udvarába , a ’ Hitízegókön pedig ki-

lavitu .
A’ Fellyebb említett írók

adott



m indeneket, a’ miket hordoza, a’ társainak vál
laikra rakván, minden terh nélkül fzabadon bal- 
laga. A z Illenek ezen Férjfiaknak egygyet-ér. 
tésöket fölötte csudálták, mellyre nézve Ókét 
sok másoknál böcsösebb helyre méltatták; de 
minthogy a’ Máximiánus’ *8) gonofzsága nyilván-

sá- * 68

adott azt mondván „nem várhat attúl a ’ Fejedelem 
hivséget, a ’ ki az Ifienétül el - meréfzlett párto lni.“  
Confiantius m eg -h a ltt Erittánniába Eborácumban , 
éretének 56 dik , Urunk fzületésének 306 dik efzten- 
dejéhen. Az ő Jeles mondása „VIRTVS. DVM. PA* 
TITV R . VINCIT.

Sextus Aurel. V iäor de Caesaribus cap. XXXIX-
Eutropius Hiß. Rom. L. IX. cap. XV.
Eusebius in vita Conßantini L . I. cap. XIII.

68) Ez volt a ’ másik M áximiánus. Tellyes neve 
„M . AVR. VAL. MAXIMIANVS, Herculiusnak-is ne
vezték ; m ert a ’ Herculefl nagyon tifztelte , valam int 
a ’ Diocletiánufi Joviusnak. Szirmiai fi volt Panno- 
niábúl. Vad ábrázatü kegyetlen Fejedelem. A’ Csá

szárság o t egy hap tette-le a’ D iocletiánussal, uralko
dott 19 efztendeig. Lucániába vette magát magános 
életre , új Zenebonák tám adván , a ’ Csá/'zári palláfiot 
újra fel-vette. SEVERVS Ceízárt meg ölte. Gálliá- 
ba  fzaladtt a ’ Confiantinushoz, ezt Csáfzárrá tette. 
Leányát a ’ Fauflát néki feleségül adta. De utóbb a ‘ 
Conßantinuß-is meg akarta ölni. Ezen hogy rajta kap
ták , M assiliában magának nyakát fzegte életének 
60 dik, U. fz. 310 dik efztendejében.

Sext. Aur. Vidor. Epitom , cap. XL.
E h*
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ságos v ú lt , Szilenus a’ meg-csúfolására nem -is 
ügyelvén, a’ Királyok’ társaságából ki - tiltá; 
mert azon kivtil hogy mindennemű feslettségek- 
ben torkig merültt v o lt , sok újításokban-is tör
te a’ fejét. Hitetlen v ó lt , és éppen nem illen
dő e’ négyes társasághoz; azért ötét a’ boffzút- 
álló Istenné-ismeg-fzalafztotta, d e , hová fzala- 
dott légyen , nem mondhatom, el-is felejtettem 
erről a’ Hermest meg-kérdeni. E’ helyett a’hoz 
a’ mindenben egygyezo négyes hurú hangzathoz 
keletkezett egymás kemény vastag Zenebonái 
hang. Ezen kettöjöket69) tehát még az elő aj·

H 3  tóig

Eutropius in Brev. Hifi. Rom. Lib. X cap. II. 
Eusebius in Vita Conftantini L. i. cap. XIX*

6Ϊ) Ez a’ kettő : az egygyik GAL. VAL. ΜΑΧΪ- 
MINVS Daza. Attyafia a ’ Gáleriusnak. Liciniuílúl 
meg győzettetvén Ciliciába fzaladott, és ott Társus- 
ban nem sokára el-vefzett Urunk fzületésének 313 ik 
efztendejében.

A’ másik. M. AVR. VAL. MAXENTIVS a’ Her- 
culiusnak fia , kit a’ Conftántinus Romához közel ta l

pig



tóig sem engedte hatladni a’ bofszút álló Iítenné; 
LlCINIVSt 7°) pedig, a’ ki az eló - ajtón már 
bé-lepett, mivel sok illetlenségeket vitt véghez, 
azonnal a’ Minos ki-küfzöbölte.

XXVII.

pig Ie-vertt, és a ’ kánya hídnál a ’ Tiberisbe fullafz- 
to tt IT. íz. 3x2-dik, efztendejében. É IU 3 0 , Uralko
dott 6 efztendeig. Mind a ’ kettő semmire kellő em
ber vólt.

Sex. Aur. Victor in Caesaribus cap. 40.
<— — in Epitome cap, 4°· 4 t«
Eusebius in v ita  Conftantini.
Zozimus Lib. a.

7°) Licinius Daciábfil e red e tt, parafzt nembűi. 
Gálerius mint jó b a r á t i j á t , és a ’ kinek különös Vi
tézségét a ’ Nárseus ellen való háborúban tapafztalta, 
Severus halála utánn Cefzárrá tette. Gálerius azon
ban el vefzett. Licinius , Carnutumbau Pánnoniának 
Várossában Csáfzárrá leflz. Conflantiát a ’ Coufian* 
tinus’ Húgát vette feleségűi. Maximinus D ázát meg
győzte, gyermekeit le ölte; de nem sokára a ’ Con. 
öántinuft magára haragította. A’ háborgás sok ideig 
el ta rto tt, hol meg békűltek, hol hadra kéltek , még

végre



XXVII.

R■jött a’ CONST ANTIN VS ,  yi) és sokidS 
tel ve íielyet foglaltt. Körülötte a’ F iai.7Ϊ) ΜΑ

Η 4 GNEN-

vogre Thessálonicában Licinius életét vefztette , <>· 
efzteridős létére U. fz. 323-dik efz. Licinius b u ja , 
fösvény, tudatlan egy otrom ba Fejedelem vo lt, a’ 
Tudom ányokat gyűlölte, k iv á l ta ’ Törvény - tudáft, 
azt a’ Haza-vefztének állítván. A’ Parafztokat fze- 
rette, a’ Katonát fenyítékbe tartotta.

Sex. Aur. V idor, in Epitom e cap, XLL
Eutropius in Brev. Hiíl. Rom. Lib. X. cap. 3. 4*

fI) Conftántinus fzületett Naifsában , 274-ben. 
Julia Helena volt az Annya. Conílantius Chlorus az 
Attya. Gáleriusnál tartato tt Rómában mint kezes. 
Reá u n ttá ’ he lyére , meg fzÖkik, és hogy úton ne ér
jék , a’ merre m en tt, a’ Póíla lovakat le - ölte , és 
fzerencsésen el értt Brittánniába az Anyához. Jókor 
találtt oda é rn i, az Attya éppen haldaklott. A’ se
reg , leg inkább pedig a’ Németek K irállyá az Erocus, 
ki a ’ Conílantius* segétségére ott tartózkodo tt, Csá
szárrá teí'zik. Ezt a’ Csáfzári méltóságot meg a d ta ,

Con-



GNENTIVSiiak nem lehetett réfze a’ bé-mefte- 
telbe; merusoha semmit jóianúl nem cseleken

dett,

120

Conftantinusnak a’ Herculius is. Nem sokára mind 
az álnak H erculiuson, és A lexánderen, mind a’ go- 
nofz Maxentiuson , végtére a’ Pártos Liciniuson erőt 
vévén az egéfz Római birodalm at kezei alá kerítette. 
F ia it Cefzárokká tette. Sok új Törvényeket fzabott. 
Kerefztényi Hitet a* Királyi fzékbe ültette. Bizántiu- 
ftiot fzéllessebbre építette. NevérűI Conftánczjnápoly- 
nak (CONSTANTINOPOLIS) nevezte. Birodalmát 
ide á lta l-h o z ta  , és hogy ezen új Város a’ Róma,’ 
m éltóságával vetekedhefsen , R óm ának, és sok nagy 
roppant Városoknak ékességeit ki-rabolta, ’s ide ko- 
porta. Az Uralkodáshoz nagyon é rte tt, kezet fog
hat az O ftáviánussal: az Ellenségeit.; még eró'fsefe 
vóltak , tifztelte; ha el gyengííltek , el csapta. A’ tu 
dományokat böcsülte. Nagy tetteire nézve nem Nagy
nak , hanem leg - nagyobbnak neveztette m agát, a ’ 
m int a ’ pénzein olvasni MAX. AVG. Szerencsésen 
hadakozott a ’ Gothusok , és Szármáták ellen. Ulol- 
lyára a ’ Persákra in d ú ltt, kik már a ’ M esopotamiát 
gyújtogatták; de uttyában neki betegííltt Nicomediá- 
ban. Ekkor meg - kerefzteltette m agát, az Eusebius 
azon helybéli Püspök ált 1 , és meg is baltt Achi- 
rona nevű faluban Nicomedia mellett uralkodásának 
32-dik, életének <>4dik, Urunk fzületésének 337 dik 
efztendejében 22 dik M ájusban, éppen Pűnkóít nap
ján. El temették nagy pom pával Conílanczjnápolyban,

*s) Conftantinusnak F iai vóltak. Az Első Fele
ségétűi M inervinátúl CRISPVS. Ezt a’ Látíántius

ne-
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dett. Igaz ugyan , hogy nagy dolgokat vitt vég
hez ,· de az Iítenek jól látván, hogy azok mind 
azon helytelen fzándékbúl sarjadoztak, ott ha.

H S gyák

nevelted Nagy Vitéz vőlt. Ez győzte-m eg  Liciniufl 
Hajói ütközettel. Szegény ! a ’ moftoha Annyának 
Fauftának vádolására életével fizetett 326 efztendőb.

Második Feleségétől ezek voltak : az Iffjabbik 
Conftantinus , Conflans , Conflandus , Confiantina * 
Conflantia, és Julia Helena. A’ leányai közül CON
STANTIA fzűzen m aradott Róm ában, CONSTAN- 
TINAt H ánnihálliánus, és utóbb a ’ Gállus Cefzár, 
IVLIA HELENÁt pedig a’ mi Juliánusunk vették fe
leségül. A’ Fiai az Attyok’ halá la  utánn a’ b irodal
mat fel ofztották a ’ teftámentum fzerínt. CONSTAN- 
TÍNVSnak jutott G állia , B rittannia , és a ’ mi a ’ Ha- 
vasokon túl esett. CONSTANTIVSnak T h rá c ia , 
A sia, és az Egyiptus. CONSTANS nak Róma’ Olafz 
Oi ízággal, Görög Orfzág a ’ fzigetekkel : Illyricum 
a’ Pannóniával, és az Affrica. De á ’ Teftvéri fzere- 
tet köztök ham ar meg-hűltt. Conftantinus el-kiván* 
ta az ö ttsé tű l Conftanstúl az Olafz Orfzágot, és Affri
c a t , haddal ment ellene; de fzerencsétlenül já r t , oda 
veí’zett életének 25-dik, uralkodásának 3-dik, U. íz. 
340-dik efztendejébea. Conftanft az Iftentelen M ag-. 
nentius vefztette-ki, életének 30 d ik , uralkodásának 
13-dik U. fz. 350-dik efztendejében. Magnentiuft a’ 
Conflandus verte-le, és így megint egy fő re , a ’ Con- 
ftantiusra jutott az egéfz Római birodalom. (Conflans’ 
Csáfzárnak emlékezetét m utogattya nálunk itt Szom bat
helyen egy K ő , m ellyet, mivel itten nem régen ta

lál-



gyák tovább-is, a’ hová f/aladtt, jajgatva nyavaly
ogni. És illyen vala a’ vendégségnek kéfzulete.

XXVIII.

lá lta k , érdemesnek ítéltem ide tenni. Ez a’ kő így 
fzó 11:

B I A T t T T D I K B  d ' N '  CONSTANTIS VICTORI»
AC TR1VMFATORIS SEMPER AVG 

PROVISA COPIA QV AE HORREIS DEERAT 
POSTEAQVAM CONDENDIS HORREA DEESSE COEPERTNT 

HAEC. VVECt RVFINVS V C PRAEB PRAET PER SE COEPTA 
IN SEC VISIT ATEM PERPETEM REI ANNONARIAE DEDICAVIT

A’ Kő é p , egéfz, a ’ bötűk fzépen olvashatók. 
Gyöngyös utczában áfiákk i 1798 dikban Junius Hó
napban. Az ide való Érd. Patikáriusunk Ráich Pál vet- 
te-m eg, és a’ háza elejbe a ’ falba te te tte , a’ hol ki
ki olvashattya. A’ fzavaknak kezdő bötűit ő feltette 
vörösre. A’ ki a’ régiségeket tudja böcsíílni, erre a ’ 
kőre különös örömmel fog tekénteni. Az efztendő 
fzám nincs rajta ; de ezen fzavakbúl „Conflantis Vic
toris , ac Trium phatoris Augufti —- Vulcatius Rufi
nus Vir Consularis PraefeŐus Praetorio — ki lehet ta 
lálni , hogy Ur. fz. 349-dik efztendejében tétetett ez 
a ’ kő.)

Sext. Aurelius Victor de Caesaribus cap. 41,42.
—· — in Epitome cap. 41, 42.
Eutropius in Brev. Hift. Rom. L. X. c. IV—VII.
Eusebius in vita Conftantini Libris 4.

— in Fam ilia Conftantini.
Cedrenus p. 21,3.
Hieronymus Chronic, ad annum 317.

7Ϊ) Mag-
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XXVIII.

-A z lfte n e k  ugyan semminek fziikiben nem vol
tak , minthogy mindennel bírnak.; hanem a’ \ 7i- 
téz vendégekben még heánosságot vett éfzre a’ 
Hermes. A’ Jupiter sem volt külömb értelem
ben. A ’ Q.virinus pedig már régen kívánta, 
hogy még egy valakit erefztenének-bé az Ö nyáj- 
jábúl. Meg*nem engedem, o Qvirine! felele a’ 
Hercules, mérthogy az én Sándoromat nem hív
tad e’ vendégségbe'? azért Tégedet o Jupiter! kér
lek ; ha ízándékod van még egy-valakit bé-er efz- 
te n i, parancsold - m eg, hogy az éli Sándorom 
jöjjön-bé. Ugyan-is midőn itt a’ FŐ-Vitézeket 
nyilvánságos próba-kőre veffzük, mi okra néz
ve hagynánk - ki a’ Jobbikat ? ·— helyesnek ítél
te Jupiter az Alcmene’ fiának kívánságát, és

a ’

73) JVlágnentius Galliában fzármozott. Conflans 
a la tt vitézkedett. Vezér-létére Augufztodunumban m a
gát Csáfzárnak ki-kiáltotta. Conflans Csáfzár fzala- 
dásra vette a’ do lgo t, ezt futtában a’ Pyreneus he
gyek körűi Gáizo czimborás társa által m eg-ölte, 
Tartom ánnyait el-foglalta. A’ maga öttsét DECEN- 
TlVSt Cefzárrá tette. Conflans’ halálának hírére 
NEPOTIANVS, az Eutropiának Conflantinus’ Húgá
nak íia , Rómába fel - vefzi a ’ Csáfzárságot, ezt a* 
Magnentius Katonái 2g ad napra meg-ölték, ^Jött a* 
Conűantius nagy erővel nap-keletrő l, hogy a* Teft* 

' vér-
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a’ NAGY SÁNDO R74) bé-joye a’ Vitézek kö
zé ; de az ő bé-jövetelére, sem a’ Caesar, sem

más

vérje’ halálát ki vásárollya a* Magnentius’ bőréből. 
Három  efztendőre törhette-meg. így a’ Magnentius oda 
vefztvén minden erejét meg-ölte m agát Lugdunumban. 
Hasonlóképpen ö ttse  a’ Szenonoknál. Uralkodott 
Magnentius negyedfél efztendeig.

E utrop ius, & Sex. Aur. V iä. locis prius citatis.
74)  Sándor igen ifijantan , 2θ efztendős korában, 

kezdett uralkodni. Az Attyának Fülöpnek meg-ölet- 
tetése u tán , Róma építésének 41g dik efztendejében. 
Corintusba menvén a’ Görög Orfzág’ gyűlésére, ott 
a ’ Persák ellen Fő-Vezérnek válafzta tik , nagy öröm- 
tnel vefzi ezt a ’ meg-tifzteltetéft. Kéfzűl a ’ Persiai 
Háborúihoz. Azonban az Áthenábéliek , Thebaiak , és 
a ’ Lacedaemoniak a ’ Persákhoz á llo tta k , a’ Demos
thenes’ jav a llá sá ra , kit a ’ Persiai arany már meg
vakított. Ezeket le-győzi a ’ Sándor, a ’ Thessálu- 
sokat a’ maga réfzére bírja ; de minekelőtte Persia· 
nak essen , csendességbe akará M ácedoniát h ag y n i, 
és a ’ fzomfzéd ellenségeket meg alázni. Meg lepi te 
h á t a ’ Paeonokat, a’ T ribá llu soka t, az Illyriusokat, 
A’ Tribállusok’ K irállyá S irm us, az afizonyokat, 
és minden erőtlen népét bellyebb fzállítá a ’ Dunához 
Peuce ízigetébe. El hatott ide-is a’ Sándor’ fegyvere. 
Éjczaka á lta l mentt a ’ Dunán. Erre meg-rettenvén a* 
Tribállusok’ K irállyá meg-adá m agát, és több más 
fzomfzéd nemzetségekkel egygyütt barátságöt köte a’ 
Sándorral. — Azonban hírűi hozzák a ’ Sándornak, 
hogy Görög Orfzágban tőle sok Városok el-párto l
tak, Nevezetesen a* Thebe V árossá, viffza fordul

ván
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más valaki fel-kelni nem méltóztatott. Vévén 
6 azon heverő izék et, mellyet a’ Severus’ fia

üres-

ván tehát a ’ Thebe várossát m eg-tám adja, bé-vefzi, 
és hogy ezután az ő távúi létében valam elly zendü
lés ki ne üsse magát a’ változó Görögök k ö z ö tt, a ’ 
Thebét főidig le ro n ta tá , népe közűi a’ P ap o k a t, a’ 
M acedóniai Jövevényeket, a ’ PINDÁRVS’ nemzet
ségét, és a z o k a t, kik a ’ Váróit fel akarták a d n i, ki
vé vén , a ’ többit mind kemény büntetés a lá  fogta, 
őezeret le-Öletett, 30 ezeret kótya vetyaá lta l el-ada- 
to tt ,  melly el-adásbúl 440 ezüíl tálentom  a zaz  a ’ mi 
pénzünk fzerínt hét fzáz kilenczven két ezer forint 
792,000 jött b é ; így tehát általlyában vévén minden 
fzemélyért 26 fo rin to t, és 8 garaft adtak. Ekkor 
meg indúlt a ’ Persák ellen. Bizántiumnál által vitte 
seregét a’ Czoros tengeren. Serege 32 ezer gyalogbúi, 
5 ezer L ovasbúi, és 180 hajóbúi állott. Illy  m arok
nyi néppel, az csodálatossabb-e, hogy m eg-m erte 
támadni azt a ’ roppant Persiai b irodalm at; vagy az, 
hogy tÖvébűl ki forgatta, nehéz el találni. Á ltal kel
vén a ’ tengeren, Trójánál az Achilles’ sírja fölött á l
dozatot tett. Gránicus folyó mellett meg verte a’ Dá- 
rius’ V ezéreit, önnön magát pedig a’ DARIVSt a* 
Cilicia’ torkánál a’ hegyek k ö z ö tt , és az Árbella vi
dékein meg törte. Ekkor árvíz módjára be folyta az 
egéfz birodalm át. Indiát is kerefztűl járta. VViffza 
jővén Babilonba meg-haltt, életének 33-dik, uralko
dásának 13 dik efztendejében. Mondják, hogy méreg
gel etették volna-meg. De sokkal hihetőbb , hogy 
a ’ mértékletlen bor-ivás, a ’ huzomos tobzódás ölte
le , a ’ mi csak onnan-is h ihető ; mivel hét egéfz nap

fe-
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üressen hagyott, (mivel ez a’ Teítvérje fel-gyil
kolásáért ki-Üzettetett) vévén, mondám, azon 
üres fzéket le-ült. Ekkor Szilenus a' dvirinust 
ingerelvén, meg-lásd úgymond, hogy ez az egy  
Görög többet ne nyomjon a’ latban, mint ezen 
valamennyi onokáid. Mentsen a’ Jupiter, fele
le  Qyirinus, hifzen ezek között sokan vannak, 
kik a’ Sándornál éppen nem alább valók. Igaz 
hogy az Enyéim ezt annyira csodálták, ,hogy 
minden idegen Fejedelmek közül ótet ítélnék 
egyedül érdemesnek ama’ NAGY nevezetre ; 
de azért magok közül sokakat nagyobbaknak 
tartottak, már ezt azután akár Önnön fzerete- 
tekbül cselekedték, akár pedig valósággal hitet- 
ték-el magokban, nem vitatom. Azonban mint 
légyen a’ dolog, a’ próba-kő meg - mutattya. 
És ezeket mondván a’ Qvirinus el-pirúla, 7?)  
m ellyel nyilván ki-mutatá, mennyire tartana at
tól * hogy az ó maradéka kudarczot ne vallyou·

XXIX.

feküd tta ’ K irály’ telte abban a’ meleg tartom ányban 
kenetlen a ’ Verézek egyenetlensége miatt , és még 
sem rom lott - meg. A’ Cháldeusok, a ’ kik kenni jö t
te k , azt gondolták, hogy még é l, n em -is  mertek 
hozzá nyúlni. Vezérei halála utánn fel ofztották m a
gok között a ’ fzéles nagy birodalmát. CORRVP- 
TIO . VNIVS. EST. GENERATIO. MVLTORVM, 
Ptolomaeusnak jutott az Égyiptus , ez a’ Sándor teliét 
Memphisbe vitette. Onnan nem sokára Alexandriá

ba ,
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XXIX.

E zu tán n  Jupiter, az K enek  elejbe terjefzté, 
ha vallyon fzükség légyen - e valamennyit meg* 
híni a’ kiifzködésre, vagy pedig, a’ mint a’ bir
kózó Játékokban fzokás, az lenne mindenek 
fölött Győzedelmes , a’ ki a’ többieknek le-gyŐ- 
zojét meg-gyazné , bátor azon többiekkel ne-is 
erefzkedjen a’ birkózásra. Tetőzett ez az el
rendelés az Ifteneknek. Annakokáért fenn-fzó- 
val meg-hírdeté a’ Hermes, hogy már a’ Vicéz- 
zebbek jelen vóluának, t. i. a’ Caesar, azután» 
az Odáviánus, és végre a7 Trájánus.

XXX.

b a , raelly Vároft a ’ Sándor építtetett. A’ nagy tettei 
NAGY nevet fzereztek néki.

Q. Curtius Ruff, de rebus Geftis Alex. M, Lib. 10,
Plutarchus in vita Alexandri*
Orosius L. s  cap. 20.
Arriánus.

7Ϊ) Livius eleget iparkodik meg-mutogatni, hogy
ha a’ Sándor Asia bé-vétele után a’ Róm aiakra ta 
lá lt vólna ü tn i, a” mint a’ fzándéka v o l t , nem lett 
volna Gyó'zedelmes.

T , Livius Jiiftoriarum  ab U. C. Lib. IX. cap, 
XVII, XVIII, XIX edit. Bipont.
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XXX

E r r e  hallgatás Ion. Száturnus Király a’ Jupi
terre tekéntvén csodálom, lágymond, hogy e’ 
vetekedő helyre, mellyre a’ hadakozó Fejedel
meket meg-hittátok, egy Philosophus sem hiva
talos, pedig nékem ezek-is ízinte olly kedvesek, 
mint amazok; hijjátok tehát-bé a’ Márcuít. Eh
h ez-k ép eit meg-hívathatván a’ M A R C V S76)

bé-

76) Marcus Aurelius Antoninus a ' többi tudom á
nyokban -is  ugyan , de k iváltt a ’ Philosophiában di
cséretes elő · menetellel jeleskedett. Tanítói voltak : 
A ’ tanálas kezdésben EVPHORION Nyelveik , és GE- 
MINVS víg Játékos. A '  M usikában, és a ’ Földmé
résben ANDRON. A '  Görög nyelvben ALEXANDER. 
A '  Deákban TROSSIVS APER , POLLIO , és EVTY- 
CHIVS PROCVLVS. A '  Görög ékes fzóllásban ANI- 
NIVS M ACER, CANINIVS CELER, és az Athénéi 
HERODES. A ' Philosophiában a ’ Chalcedoniai APOL- 
LONIVS, Chaeronej SEXTVS , a’ Plutárchus onoká- 
j a ,  1VNIVS RV STICVS, CLAVDIVS MAXIMVS, 
CINNA CA TVLLVS, és CLAVDIVS SEVERVS. A '  
Törvényben L. VOLVSIVS MAECIANVS. d ' rajzo
lásban DIOGNETVS. Hogy Táncz-Meíiere lett volna, 
íiem olvasom. Szerette ezen föllyűl a’ küfzködéft, 
a ’ v iaskodáít, a’ versenfutáft, a ’ v a d á lla to t , a ’ lap- 
ta  játczáft; de le g -inkább kedvelte a’ Philosophiát, 
yís a ’ Philosophusi é le tet, m ár 12 efztendős korában 
a ’ Philosophusi öltözetet fel ve tte , és a ’ teliét neki

fzok*
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bé-jove nagy tifzteletes tekéntettel, ránczba 
fzedett homlokkal, mélyen gondolkodva követ-

> -

fzoktatta minden keménységnek, köpönyegben ta 
n ú in , a’ fzáraz főidőn h a lft, az Annya alig tudta 
reá befzélleni, hogy bőr-ágyon fekiinne, A' Philo
sophia komor tekéntetet vont a ’ képére; de mellette 
a’ nyájafságát el nem rejtette, kivált midőn a ’ jó ba- 

- rátival társolkodna. Éles éíTzel bírt; de makatság 
nélkül, fzemérmetességgel lajhaság nélkül. Komorsá
ga szomorúvá nem tette. A’ Tanítóit igen böcsíílte, 
Frontónak ofzlopot kértt a’ Tanácstól. Proculuß T ar. 
tományi Al igazgatóvá rendelte. Apolloniusnak, még 
Csáízár korában is a’ házához járt, hogy tőle tanúi- 
lyon. Junius Rußicussal minden titkos tanácsait 
közlötte, valamennyi előtt csókkal illette , kétfzer 
Consullá te t te , és holta után Ofzlopokat kértt tifz- 
teleiére a’ Tanácstól. Valamennyi Tanítóinak mely
képeiket aranybúi ön tette , azokat a ' házi Ifienei kö
zé helyheztette. Sirhalmokat kő-kerítéfsel, áldozat
tételekkel , virágokkal tifztelte. A’ tanúló társait 
SEIVS FVSCIANVSt , AVFIDIVS VICTORINVSt, 
BAEBIVS LONGVSt, és CALENVSt különösen ked
velte. Gazdagon meg - ajándékozta. Az Indúlatait 
olly zabolán tudta ta rtan i, hogy akár öröm , akár 
fzomorúság érné, soha az ábrázattyát nem változtat
ná , mindenkor azon egygyenlő — fzívűséget mutatott* 
Pláto’ mondását fzüntelen emlegette ,,boldog az az 
O rfzág, hol vagy a ’ bölcsek uralkodnak , vagy az 
uralkodók bölcselkednek. Marcus’ orfzáglása olly 
boldog v ó lt, hogy á ’ p á rt-ü tő  Cassius még a’ fel
lendítő  írásában-is kéntelen vélt meg vallan i, a’ hol



heteden fzépségét mutatván abban, hogy félre 
rúgván a’ ízépítés’ gondját kendőzetlen orczá- 
yal ott állana, a’ meg-erefztett hoffzú fzakállya 
mértékletes együgyű Öltözete, az eledelek’ cse
kélysége miatt el-vékonyúltt renkefz teile, melly 
pem külömben, mint a’ leg-tifztább, leg-fényesebb 
sugározat, úgy tündöklőit, tették kellemetessé.

XXXI.
M id Ú n  ezen fzent kerítésen belül völna már 
a’ Philosophus, mondá az Iffjú Bácchus, Szá- 
turnu§ Király , és Jupiter Atya ! vallyon - meg 
jelenhet-e az Illenek között valamelly töké
letlen ? —  erre midőn semmit sem felelnének 
az Illenek , tehát, folytatá tovább' a’ Bacchus , 
erefzfzük - bé valamelly gyönyörűség’ ked- 
vellŐ t-is. De id e , m eg-fzólamla a’ Jupiter, 
ide nem fzabad ollyan kinek bé - lépni , a’

ki

a ’ többi között ezeket írja „Bizonnyára a’ Márcus 
leg jobb  em ber, a ’ -ki midőn kegyes akar lenni, azo
ka t engedi éleiben , kiknek az élteket ő jóvá nem
h a g y ja .------- a ’ Márcus Antoninus bölcselkedik, és
vetélkedik a’ fzelídségrűl, a ’ leiekről, a ’ Tifztesség- 
r í í l , az Igazságról „ez az oka , hogy a ’ Philozophu- 
si név.mintegy vezetékül a ’ nevéhez ragadott; mert 
közönségesen a ’ T ö rtén e tíró i így nevezik „MARCVS. 
AVRELIVS. ANTONLNVS. PH 1LOSOPHVS.

Julius Capitol, in M. Ant. Philosopho.
Vulcatius Gallicanus ia  Avidio Cassio cap. XIV.



ki nem a’ mi réfzünkre buzgóit r7) — légyen te
hát, felele a’ Jjjpuehus, az elő-ajtónál előbb ró
la íté let, és azután ha úgy fog tetezeni, erefz- 
fzük-bé ezt a’ Fér jó ú t, a’ ki ugyan nem volt já
ratlan a’ Hadi dolgokban; de a’ kit még-is a* 
gyönyörűség, a’ kf/nnyü élet nagyon el-gyen? 
g ú ett, és így  egéfz az elő-ajtóig jött a’ CON
ST ANTIN VS.

XXXII.
IVlinekutánna ez-is meg-lett, mivel már fel- 
lyebb meg-vólt határozva, miképpen veteked

ik  né- 77

77) μη τλ rifísTiea ζιιλουιτι, fáj a’ Juliánusnak , hogy 
a’ Conftantinus nem a’ hamis Illenek’ réfzére buzgott. 
De.hadd fájjon , mi addig hála adatofsággal reá em
lékezünk Conítantinusnak azon fzám^s rendeléseire , 
mellyeket orfzáglása alatt az élő igaz Ilién’ tifzlele- 
tének gyarapítására , és az Anyafzentegyháza fényez- 
tetésére erefztett. Hat illyen rendeléseit egymás utána 
említi Theodosius, többit Eusebiusnál, a’ ki négy 
könyvet írtt a ’ Conílantinusrúl, és más egyebeknél 
fel lehet találni.

Codex Theodosianus Lib. XVI in 2. de Episcopis, 
Ecclesiis & Clericis cum perpetuis Commen
tariis Jacobi Gothofredi Tom. VI. Lugduni 
in folio, 16Í·,

Eusebius in vita Confianüni. LL. 4.
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nének, Hermes úgy ítélte, hogy inhidenik kü
lön fzóllyon a’ maga réfzére, és végre az lilé 
nek tegyenek ítéletet. De ezt az Ápollo nem 
hagyá helybe azon okbúi, hogy az Méneknél 
nem az el-hitetésnek hathatóságát, nem a’ be- 
fzédnek ékességét, hanem a’ dolognak valóságát, 
az igazságot kellene fontolóra venni. Azonban 
Jupiter mind a’ kettőjüknek kedveskedni akar
ván , és hogy tovább egygyütt lehessenek, nem 
árt, úgymond, meg-engedni nekik, hogy a’víz
nek mennyisége fzerínt, 7S) mellyet nékik ké
pesint ki mérünk, magok mellett fzólhassanak ; 
azután pedig ki kérdezni, és mi lett légyen a’

ízí- 78

78) Régiek az üdijt üveg-órával mérték. Az ii- 
lyen üveg - órákban viz folyt le , és nem föveny; a’ 
honnan a’ régiek’ klepsidráját VIZ-órának mondhatjuk 
m agyarúl. Ez illyeö VÍZ-órával fzokták ók meg ha
tározni azt az id ő t- is ,  a ’ meddig nyújthatná a ’ be- 
fzédjét a ’ fzófzólló , az Orátor. t. i. a ’ bei'zéd’ kezde
tekor fel-tették a’· VÍZ-órát* és a’ mikor a’ viz le- 
fo ly t, véget kellett vetni a’ befzédnek i s ; hanem tör- 
téntt még-is sokízor, hogy egy egy befzéd tartásnak 
két három ’s több Óra - víznek le-folytát. is engedné
nek , és innen sok görög és deák mondások vefznek 
világosságot. Úgymint π-ξαΤΜ, Γίντίξον , Τζίτον υΓαζ , ^irijto- 
teles azt mondja «» tu t p u  ν ί α π  Γαί»tu . Lucianus sr;«; 

víup λΐ'/sn. Cicero aqua haeret, aquam perdere. Quin- 
tiilianus Aäionem aqua deficit. Plinius paucioribus 
clepsydris. A’ mi Julidnusunk-is a’ Vitéz Fejedel
meit a’ víznek mennyisége fzerínt befzélteti.
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fzívők’ rejteke, wieg-tudakozni. Sziletius erre 
Neptunustbofzontván, meg-lásd, úgymond hogy 
& Trájánus és a’ Sándor mennyei ital gyanánt 
minden vizeidet fel ne hörpögessék, hogy az
utánii a’ többinek semmi se jufson. M ellyre 
Neptunus, nem , úgymond, az én vizem nek, 
hanenf a’ te italadnak kedvellái voltak ezek a’ 
Férjfiak; ugyan azért teneked kell inkább félte
ned a’ te fzóllő hegyeidet, mind-sem nékem az 
én fórrá simat. E'  vágásra a’ Szilenus bé-falta a’ 
n yelvét, és ezután minden figyelmét egyedül a* 
vetekedókre függefztette.

XXXIII.

E k k o r  a’ Hermes így kezdé az δ Hirdemény- 
énekét. 79)

Harczokat indít 
a’ le g - méltóbb

I3  Ér-

f?) Ez az ének görögben így hangzik:
Aj%ei fttv dym *
ο των καλλ / f &fv 
A$Ám ταμίας 

i  χαΐζος ft κ α λ ϋ  
M »jxm  μ \λ λ ί ΐ ι  
Αλλ' άκχ<>\τις
Teív i  μ  ίτ ίξαν  *
Κπζυκ* ßoetv



Érdemet Ofttó —  
A z  idd ki-rekefzt

Oi r» w (‘n  f lu n X íit  
A cvX as-ufim  i 
Ε9·»ι*  η Μ »

Kai *··λι(itunx  
Aae'/av ι γ χ ο ί
θϋξβίΙΖΚ , t f l t S
Ttafitig  τ ί  pliytel 
Ποντίφξ6\χ >»"*

I t '  i s  « » r / V « * 4 »  
nj/rrt

o r  τ ι  p{»v»iri*
TlAsf Ι λ β ' ς Μ  

t i f t l u i  ß itr iif

Off τ '  KVTißiait 
ΧΚΧΛ τ τ ό λ λ '  ' ί ξ ζ χ ί  

>*1 %f»r* Ρίλβι» 
réx/χχξ  β ιίτα υ  
Ν e e f i t  f t  χχλαΰ

κκί β&’ «fir«* ■ 
izeíxxvtni é%nt 
Tí f f / χ τ Μ ytarß-m

Δ ΐ ι τ α ς  τ ι  yaíjuavf
Οfifie tT i rifirvai , 
MatAasnaíf τ ι  p iff«  
Ετ&ιΤβί , β̂ ίΟ« 
An&aKaAAjiTW 
Hifi χ|ΐ'<<ϋί **£*», 
ΐΊλ > ;β ιπ  > palm 
MK**fif»T«>ríi>

Kin«» / ί  τιλι»
S$n μίλλΐ/riu



más gondot, egyébb 
hogy figyelemmel 
a’ mit hirdetek 
H a 1 g a s s á to  k.

i T i sok népeken 
régen erét vevő 
büfzke Királyok?

Kik Hadat űzvén 
a’ fzúró vasat 
fzinte azon fzerínt 
mint az okos nagy éfzt 
úgy neki fentitek.

Bajt vini ide 
Jöjjetek Öfzve 

K ik , mint bóldogabb 
Élet k ú t-fe jé t, 
az okosságot, 
úgy néztétek,

I4  kik

Mások ezen verseket megrhoíTzabítva így a d ja l el®.
A ö ^st jtttv καλλίί-αιν

A’ä’Xwv Teteti ας
K  ΓηςΛλίϊ t í r t  ^ίλλβίν
Αλλ* ΰίκόοντις , ταν ν ό τ ι ζ α ν )
Κ ίζ ν χ Λ  β 0069 , cu το π ζ ί*  ßccnX sit

' i  a* t .

tudniillik ezek két verset egybe vefznek, és az Ana- 
p as (lust meghoíTzabítják, — Ügy látfzik , hogy Juliá
nul ezt az énekét nent» a’ maga fejéből k ö ltö tte , ha
nem a’ Mások* énekeiből foltozgatta vólha öfzve , ez 
a* vers p. o/.ietü wtXefcnirt, /ei'»» ey>j«í az Euripidesbúl 
van véve.
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Kik ázom, voltatok,
Hogy az ellenség’ 
meg - tapodása ,
Jó akaróitok’

, Hafzna , az Éltetek’
Fő-tárgyát tegye 

Kiknek az édes 
b őség , a’ puha 
É let, Mindene

Lakozás, nőfzés 
fzem legelő fzerek, 
fzép ruha’ v iselet, 
gyöngyös gyűrűk, 
a’ kezek’ ék e i,
Mindenes Öröme.

Vijjatok immár,
A ’ Jutalom’ adás 
Jupiter’ gondja.

* XXXIV.

"v dgezvén Hermes ezen Hírdeményét, sorsot 
vetének. A ’ sors meg-egygyezett Caefzárnak az 
elsőségre fzaggató törekedésével. Ez az ő büfz- 
keségét, és pajkos jó kedvét még nagyobb tűz
be hozta; kevésben-is múltt-el , hogy Sándor 
a’ vetekedő helyrül 'el-nem illantana, de a’ nagy 
Hercules néki bátorítván, csak ugyan helyt ál

la.
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la. Caesár után a‘ fzóllásra- engedelmet nyert 
a’ Sándor, ezek utánn sorban ra’ többiek, mint 
kinek-kinek az 6 ideje kívánta.

XXXV.

A .  C A E S A R  imigyen kezdette befzédjét 
„Nékem óh Jupiter, és Itteniek! vólt fzeren- 
csém sok hatalmas Férjfiak utánn ollyan Város
ban fzülettetnem , melly az δ uralkodásának ha
tárit, mire más egyébb Város soha nem mehe
tett , olly meffzire el-terjefztette, hogy a’ töb
bi Városok nagy köfzönettel vehetik , ha utáni 
na a’ második helyen neveztetnek. Ugyan-is 
hol van az a’ Város, melly három ezer ember
tűi vévén á’ kezdetét , még jól a’ hat fzáZ 
efztendöket el-sem toltvén , már-is az egéíz vi
lágot diadalmas fegyverével bé-lepné ? hol az 
a’N em zet, melly annyi fzelíd erkölcsű Férjfiak- 
kal, annyi fényes V itézekkel, annyi hires Tör
vény tudókkal dicsekedhetne? hol és kik tifz- 
telték buzgóbban az Iftenéket"? —  Illy  nagy, 
illy  hatalmas Városban , fzülettetvén nem csak 
a hozzám hasonlókat, hanem mind azokat, kik 
valaha voltak , tetteimnek méltóságával fellyül 
múltam. A z Enyéim közül ugyan, jól tudom, 
hogy senki az én elsőségemet kérdésbe nem fog
ja venni, a' külsők közül hameréfzlené a’ Sán-

I *  dor >
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d ar , felellyen-mcg V mellyik tettét meri az éa 
tetteimmel Öfzve ^hasonlítani? talán a’ Persiai 
gyözedelmét? mintha bizony nem látná annyi 
sok diadálmaimat . m ellyeket én emeltem a’ 
Pompejuft meg-törvéh, vallyon Dárius v ó lt -e  
híresebb Hadi-Vezér , vagy a’ Pompejus? kinek 
volt válogatottabb Hadi népe? A’ leg-vitézebb  
nem zeteket, meljyek valaha Dáriuft uralták, 
Pompejus csak mi^t a’ Cárusokat, 8°) mint az 
alá való tábori Szolgákat úgy tartotta az δ Se
regében? Már pedig az Európaiak, az haddal 
ellenek jövő Ásiát hányfzor meg-nem fzalafz- 
tolfták, kivált ezek közül ama’ vitézebb nem
zetek , az Olafzok , az I lly  fiúsok, a’ Celták ? 
de mivel a’ Cejtákra jött a’ befzéd , ,  vallyo»  
Sándornak a’ Getákon vett gySzedelmeit egybe 
vethetjük - e Gálliának meg - vételével ? Ö egy- 
fzer tortt által, a’, Dunán ; én pedig két ízben a* 
Rajnán, 8I) ez ám ama’ Német orlzági dicső cse-

le-

»0) ti T* je*;«, Λζ alá való Katonák nem e, 
honnan a ’ köz-mondás : in Care periculum. Illyen 
mí volt régenten a’ M agyaroknál a’ Pápa’ Kato
nája. $

S1) Ezt a’ Rajnán való kétfzeri á lta l- menetelét 
l*!-írja maga a ’ Caesar, Fa-hidat veretett mind a’ 
két ízben a* R ajnán , a ’ hajón való által - menetelt 
nem tartván sem tanácsosnak , sem ilíendó'nek. De 
nevezetes ütközetbe még sem mertt erefzkredni, az

első
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lekedetem, meltyre nézve senki elömbe nem 
álhat. Én az Árioviftust82) meg-fzalafztottara# 
én leg-elsüben a’ Rómaiak közül meréfzlettem 
a’ külső tengeren által menni. Ez az én csele
kedetem , talán leg-csodálatofsabb; méltó-is va
lóban illy nagy méréfzségen , illy  bátor el-tokéL- 
lésen álmélkodni, leg-inkább pedig azon , hogy 
én vóltam a’ leg-elso, a’ ki a hajóbúi a’ part
ra ki-ugrottam.83) El-halgatom az Helvetiusokat,

el- * **)

első fa - hid tíz napig kéfzültt-m eg, 18 napot töltött 
Rajnán; akkor viflza húzta a’ seregét, és a ’ 

hidat fel ízedet l e — a’ a dik által-m enetelét le írja a’ 
6-dik könyvében (de beli. Gall.) Ekkor már tovább 
késett ; de a’ he lyett, hogy a’ gyözedelmeit emleget
n é , le-írja a’ Németeknek , a’ Gállusoknak fzokásait 
jó hoífzafsan , melly le írás bizonnyára akárm elly 
véres íitközeiek’ emlegetésénél többet nyom a’ józan 
éfz’ serpenyőjében. — Az éhség viíTza ű z te -—Tt'€- 
vir’ táján esett mind a’ két által menetel.

C, Julius Caesar de Bello Gallico Lib. IV cap.
16, i 7, ' i 8, 19 edit. Lips. 1703.

— — Lib. VI. cap. 9— 29.

**) Arioviftust a’ Németek K irállyát mint fzalaft- 
totta meg , le írja Caefzár hoíTzassan , méltó meg ol
vasni, kiváltt az Arioviflusnak feleletét.

J. Caesar de Bello Gallico Lib, i cap. 31—54«

3*) ΰλλ* τ» μΐιζο» «e/1 τ« ec^c/βψ,χί τ?5 νι-5 jrfir«*. itt al
kalmasint bibított a* Juliánus. Kétfzer csapott által

Brit-



el az Iberusok’ nemzetségét, a’ Gálijában vég
be vitt dolgaimat sem említem, bátor itten töb
bet mint három .fzáz városokat meghódítottam, 
az emberek közül többet mint két fzázorta tíz  
ezeret le-gyoztem. 84) Maga ílly  nagyok, illy  ft- 
nyefsek legyenek az én T etteim , az még-is a’ leg
nagyobb , a’ leg-méréfzebb Tetteim közé tarto
zandó , hogy midőn kéntelen vóltam tulajdon 
Hazámfiai ellen fegyverre k i-k e ln i, 8S) én a’

Ró-

i4©

Brittánniába a’ C aesar, egykor sem em líti, hogy ő 
ugrott vóina ki leg elsőben a ’ partra. Az első áltj^ 
menetelét meg-írja de Bell. Gall. L. 4. cap. 20—36. 
itt azt említi (cap. 25) hogy a ’ tizedik Seregnek Sas. 
tartója ugrott ki leg elsőben a’ partra. A* második 
á lta l kelését le írja de Bell. Gall. L. 5. cap. 1-—23. 
és így a’ Caesár az Ißenek’ gyülekezetében ollyas mi
vel dicsekedik, a ’ mivel az emberek között dicse
kedni nem méréfzlett. — Itt tehát csak annyi igaz, 
hogy a’ J. Caesár vezette leg - elsőben Brittanniába 
álta l a ’ Római sereget.

®4) íiaKtruK μυξΐ*Γ*ς, egy  Myriás a’ görögöknél tíz 
ezeret je len t, és így két fzáz Myriás tefz , két mil
liom ot. Plutárchus azt írja a’ Caesarrúl „Caesar a ’ 
Gálliában nem éppen tíz efztendők alatt nyólcz fzáz 
Városokat erővel bé v e t t , három fzáz népeket ( sS-y,) 
m eg-hódított, több izrombéli ütközeteket öfzve vévén 
5 millió emberekkel meg-verekedett, mellyek közöl 
egy milliomnyit le ö ltt , 2 milliomnyit el-fogott.“

Plutárchus in C, Caesare.
·*) De



Rómaiakon, a’ meg-hódíthatatlan , meg-gyózhe- 
tetlen Rómaiakon diadalmaskodtam. Ha valaki

**) De vallyon mi kinfzerítette a’ C aesárt, hogy 
édes Hazája ellen fegyverre ki - kellyen ? a’ nagyra 
vágyás? nem éppen. A’ félelem-is bizgatta. Féltt 
fegyvertelenül viüza· térni a’ hazájába, tartván a’ 
í'zámadástíil, mellyre vonattandó vala. A’ Consulsá- 
gában sokat ebül cselekedett, sőt a ’ Tartom ányban- 
is. ^ á l l iá b a n  a ’ gazdag templomokat ki pufzlította, 
Városokat főidig rontotta, a’ Consulságában 3 ezer 
funt aranyat (azaz 2,160,000 forintokat) lopott a ’ 
Capitolium búl, és annyi meg aranyozott rezet tett 
helyébe. Az Orfzágokat pénzért el-adta. Egyedül a ’ 
Ptolomaeustúl m aga, és a’ Pompejus’ nevében hat 
ezer tálentum ot, (azaz  10,800,000 forintokat) facsartt- 
ki. Minden ok nélkül háborúkat indított. A’ fzö- 
vetséges városokat fzinte úgy zak la tta , mint az el
lenséges nemzeteket, mellyre nézve a ’ Római Tanács 
követeket rendeltt G álliába, kik a’ Tartom ány’ ál- 
Japottyát meg vizsgálnák; sőt némellyek úgy ítéltek, 
hogy által kellene az ellenségnek ad n i, a ’ mint ezt 
az Arioviftus - is ízemére lobbantotta a ’ Caesárnak. 
Cáto gyakran esküvéfsel m ondá, hogy azonnal, mi
helyt a ’ seregétúl haza vetem edik, fel-adja a’ T ö r
vény fzékre ; sőt közönségesen hírlették , hogy Car- 
sár a’ MILO’ díjjára fogna ju tn i, és az ügyét <P 
fegyveres nép között lenne kéntelen védelmezni. T u d 
ta mind ezeket a* Caesár, kéfzűltt is állatom ban az 
hadhoz. Pénzt eleget raboltt. Katonaságot a’ ke
zéhez fzoktatta. Mentt mindenfelé a ’ sok ajándék. 
Az tigye fogyottaknak, és a’ kik magokat adofsá-

gok·



a’ csata -rendű ütközeteknek sokaságáról íté l, 
én háromfzor ütköztem-meg többfzör, 8<í) mint

meu-

gokba verték , tá rv a , nyitva vólt a’ kebele. A’ Ki- 
rályokatí a ’ Tarom ányokat magához édesgette, ezek
nek ezerenként ajándékozta a ’ rabokat; amazoknak, 
valahányfzor, és akárhová kivártták , segétséget kül
dött minden tudta nélkül a ’ Római Tanácsnak. 
Olafz , Görög, Gállia, és Spanyol orfzágokban, Ásiá- 
ban a’ leg hatalmasabb Városokat pompás épületek
kel ékesgette. Végre csak ugyan fel-ébredtek a’ R ó
m aiak , és mind ezek hová czéloznának , hüledezve 
nézték. De már késó' vólt. Caesár a’ RVBICON hoz 
jővén , melly. az ó'Tartom ányának határa vólt Meg- 
á llopodo tt, és mi fzörnyíí dolgot forgatna elméjé
b e n , m eggondolván, viíTza fordúla a’ kó'zel lévők- 
h e z , m ég, úgym ond, van id ő , viíTza m ehetünk; de 
h a  egyfzer ezen a’ kis hídon által kelünk, már ak
kor mindent fegyverrel kell végeznünk ,,által men
yén a’ h ídon , és az elkergetett Nép-nagyokat (T ri
bunus plebis) melléje vévén befzédet tartott a ’ Ka
tonasághoz, sírva fakadván, és a’ melyjénél a* ru 
háját kétfelé fzaggatván. Onnan meg indú ltt, be vé
vé Picenum ot, U m briát, H e tru riá t, Brundusiumig 
m en tt, hogy a’ Pompejuft és a ’ Consulokat ott fzo- 
r í t t s a ; de tzándékába nem boldogulván viflza tértt 
R óm ába, a’ kintstárt f e l tö r te , és e lfo g la lta , és ek
kor a’ világ alfzonya Róma kéntelen vólt leg elsőben 
meg-ísmérni hogy fzegényebb a’ Caesarnál (PAVPERI- 
ORQVE. FV1T . TVNC. PRIMVM. CAESARE. ROMA 
Lucanus). Onnan Spanyol Orfzágba sietett, hogy a’ 
Pompejus’ leg erősebb seregeit, mellyeket a’ M, PE

TRS-



mennyifzer a’ Sándorral pofáson hirlelik azok , 
kik az ó' viseltt dolgait pompás hanggal ki-kür-

tol-

TR EIV S, L. AFRANIVS, és M. VARRO vezérlet, 
tek le-győzze. El - indúlásokor azt mondá „moft 
inegyek a’ vezértelen sereghez, és onnan viíTza jövök 
a’ seregtelen Vezérhez. M assiliánál ugyan csak fenn 
m eg-akadott, Ilerdánál nagyon meg-fzorúltt az ele- 
ségben ; de végre itt is győzedelmeskedett. Onnan 
Rómának vévén az ú tty á t , v ifizatért ismét Brundn- 
•iumhoz , seregét a ’ tengeren által lop ta , téli időben, 
éjczaka. Dy.rráchiumnál meg - v e re te tt; de végre a’ 
Phársálus mezején a ’ Pompejüft rutúl meg-fzalafztot- 
ta. Innen Alexándriába s ie te tt, hogy az oda fzala- 
dó Pompejüft meg-lepje; de m ár a’ Pompejüft nem 
találta életben , meg-ölette a’ Ptolomaeus; azért ezt 
haddal meg tám add , és meg-ronlá. Innen Sirián ke- 
refztűl a ’ Pontusba s ie te tt, hogy a’ Pharnaceft, a’ 
Hagy M itridates’ fiát, meg-csikorítsa, a ’ k it-is , ötöd’ 
n ap ra , hogy oda értt, le-győzö tt, gyakran emleget
vén Pompejus’ boldogságát, kinek leg nagyobb dicsé- 
retét ezen gyenge nemzetnek meg aláztatása okozta. 
Végre Scipiot, és Jubát A ffrikába, Pom-pejus’ fiait 
Spanyol Orfzágban gyözte-meg , noha Mundánál elég 
fojtás volna az ütközet. És ez azon hazai háborúnak 
rövid elő-adása.

J. Caesar de Bello Civili Libris 3.
Hirtii Pausa; de Bello Affricano, & Hifpanico. 
Lucanus in Pharsalicis 
Svetonius iu J. Caesare,
Plutarchus —
Florus Life. 4 cap. ado.
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tolték. Ha sokaságárúi a’ meg-hódított Városok
nak , én nem csak Ásiában, hanem Europában- 
js többeket porrá zúztam. Sándor az .Egyip- 
tuft fzemlélve 87) fel - dúlta ,  én vendégesked

ve * *

®s) Caesár ötvenfzer ütközött meg. Plinius azt 
írja „Idem (C. Caesar) signis collatis quinquagies di
micavit.

Plinius Hiít. Nat. Lib. VII. cap. XXV.
*

r )  Α λ ί Aiyua-ro> )τ«(ίλ5·8» 9'ίαςωι. Sándornak kön- 
■yű volt bé-venní az Egyiptuft, m ár akkor meg tör
te a’ jeg e t, leve rte  a’ Dárius’ Vezéreit, Dáriuíi is 
meg fzalaí'ztotta Ciliciánál ; fzabadon mentt tehát 
Egyiptusnak. Gáza Várossánál még is fenn akadott. 
Védelmezte azt BET1S hív vezére Dáriusnak. Ke- 
rűltt-is munkába a ’ Sándornak, még be vette. Sőt 
az élete két Ízben vefzedelemben - is forgott. Gázát 
bé-vevén a’ Betilt kegyetlenül meg - ölette. Szekere’ 
kerekéhez köttette , és úgy hurczöltatta , avval dicse
kedvén , hogy az illyenféle büntetéssel az ő ősét az 
Achilleíl követné, a’ ki fzint’ úgy hurczöltatta az 
Heftort. Egyiptus azon idő tájban a’ Persák’ vas- 
palczája a la tt nyögö tt; két kézzel várta tehát a’ nép 
a ’ fzabadí tó já t, és a ’ Sándornak egéfz Pelusiumig 
nagy sereggel eleibe jött. Sándor Gázától meg in
dulván heted’ napra bé értt Egyiptusba, gyalqg se
regét Pelusium felé küldötte, maga a’ válogatott né
zővel Nilus folyó vizére ü lt, és Memphis-ig bé mentt. 
O tt vólt Mazaces Darius’ Vezére ; de látván a’ nép’ 
el párto lásá t, minden ellent állás nélkül fel adá a’ 
V áró it, által adván a’ Sándornak a ’ királyi drága-

sá-



ve **) meg· törtem. Akarjátok a' gySzedelem  
után való ízelícLjégünket oízve vetni? én még

az
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ságokat, és 800 talentumot (az az 1,440,000 forinto
kat a ’ mi pénzünk fzerínt fzámlálva) Sándor el ren
delvén az Egyiptus’ á llapo ttyá t, és semmit a ’ fzo- 
kásáikból meg nem változtatván belly ebb mentt a* 
Nilus vizén, és a’ HAMMONi Jupitert meg látogatá; 
tt a ’ Hámmoni öreg P ap , a ’ kellemetesebb meg-fzól- 

íítás’ kedvéért az tak a rá  mondani a’ Sándornak 0 jrei- 
Λ*» o Fiacskám ! azonban meg botlott a ’ nyelve ; m i
vel bárbarus létére nem igen jártos volt a ’ görög 
nyelvben, és azt mondá ó πχιΰιος, melly annyit téfzen, 
mint fia Jupiternek, fel-kapta ezt a’ Sándor, és meg
felejtkezvén halandó létérő l, el hitette magával, hogy 
ő a ’ Jupiter’ fia , hogy IíteDi fzárm ozat, és evvel fa- 
kafztotta magának azt a ’ b ö fo rrá fi, melly bűi a’ tő 
le való el idegenűlés, és sok utóbbi galibái fzapora 
folyam attal fzéllyel áradtak. Innen viílza jővén a’ 
Phárus fzigetéhez nem meíTze új Váróit ép íte tt, mel- 
lyet a’ nevérűl ALEXANDRIA nak nevezett. Egyip- 
tuíi a ’ Rhodiai Aefchilusra, és a’ Macedóniai Peu- 
cestesre, Nilus’ torkolattyát Polem onra, az Egyiptu- 
si Áffricát A polloniusra, az adó bé ízedéit Cleome- 
nesre b ízv án , útnak indúltt Euphrates fe lé , hogy a ’ 
meg fzaladtt Dáriuít fel-kereíle.

Curtius Lib. IV.
Plutarchus in Alexandro.

1-/U /*« rvfíiría-M σ-ογκξοτΰί xxríToÁtftnc-a, Az Egyipto
mi hadakozása még - is többe kerültt Caesárnak a* 
Vendégeskedésnél. Svetonius az t írja ,,A’ Ptolomaeus

K Ki-



elletiségeimnelt-is iaeg-engedtem , 69) a’ mellyért 
ezek azokat tették, >0) mellyekre a’ bófszút-ál*

ló

K irállyal, a ’ ki az élete ellen leselkedett, igen b a 
jos háborúja vólr4 Nem lévén sem alkalmatos helye, 
sem hozzá fzolgáló ideje, hanem a’ télnek közepén, 
a ’ fzámos ellenségnek báííyáji között, kéfzűletlen , 
minden nélkül fziikölködvén , kénteleu volt meg har- 
czolni „Alexándriánál midőn a ’ hidat víná, az ellen
ség hirtelen neki rohanván egy kis hajóra kergette 
onnan a ’ tengerbe ugorván két fzáz lépésnyi meíTze- 
ségre úfzott a ’ fzomfzéd hajóhoz , bal kézzel fel-emel* 
ve tartván a’ könyveit, hogy meg ne ázzanak , fo
gával a’ piros palláílot utánna húzván, hogy az e l
lenség’ kezébe ne kerülne , és noha az ellenség egy
re n y ilazn á , fzerencsésen még is el ufzott a’ Hajói
hoz. Győzedelmes lévén az Orfzágát nem merte R ó
m ai Tartom ánnyá tenni, attúl ta rtv án , hogy ha va- 
lam elly erőfzakos Igazgató a lá  kerülne, új zenebona 
ütné - ki m agát; hanem által adá az Egyiptuft Cleo- 
pá trának , és ennek kissebbik Teítvér Öttsének. Már 
ekkor igen is hogy fzapora vólt a’ vendégeskedés , 
fzerette t. i. Caesár a’ CLEOPA TRA t, evvel gyakran 
egéfz világos virradtig el vendégeskedett, és azon egy 
THALA MEG nevezetű Hajón Egyiptuft majd egéfz 
Szerecsen Orfzágig véle fel járta. (Taíá-meg hajó nem 
á d -e  gondot a ’ M agyar Philologusoknak , Svetoniu* 
így írja in Juiio cap. 52 & eadem nave thalam e 90.)

Svetonius in Julio capp. 35, 36, 52, 64.
Plutarchus in Caesare.
Hirtius Pansa Lib, de Bello Alexandrino.

*9) Hogy



ló liléimének vólt gondja, 9t) E z  nem csak 
hogy az ellenségein ; de meg a· fzíves jó Ba-
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8?) Hogy kegyesen bántt az H azafiaival, az 
igaz, m egism erik közönségesen. Cicero még is kö
szönte egy fzép befzéddel (pro Marcello) de vallyon 
ez egy Haza’ hódítónak nem Szükséges kötelessége· 
e ? — födoz ez illyen tetetett Kegyefség minden
kor alattomi fzándékot , a ’ Phársálusi ütközetben 
lárm ázta ugyan a ’ seregének a’ Caesar ,,PARCE. CI- 
VIBVS. ne bántsd a* Hazafit“ de azonban lassú hang
gal egyre biztatta Katonáit ,,FACIEM. CAEDITO. 
MILES. Az Orczáját, csak az Orczáját vágd“ vette- 
is hafznát ezen fortélyjának. Pompejus’ népe akkor 
fzedett gyakorlatlan kényes Ifi'jakbúl á llo tt , kik in
kább féltették a’ gyenge orczájokat, mintsem a ’ nya- 
k o k a t, azért hogy a’ fzép piroíl az arczúlaton öízve 
ne rontsa a’ kard’ vágása, gyalázatosán meg - futa- 
modtak. Caesár a ’ Bullának, a ’ Pompejusnak le-ron- 
tatott ofzlopit helyre á llíto tta , igaz, de csak azon 
okbúi, a’ mint m ár a ’ Cicero éfzre ve tte , hogy a ’ 
magáét annál állandosabb talpra tegye, Caesar, dum 
Pompeji ftatuas e r ig it, suas ftabilit.

Svetonius in Julio cap. LXXV.
Plutarchus in C. Caesare.
L. Florus Lib. IV". cap. s .

®ft) Jelenti a ’ Meg-ölettetését. Caesár magát vég
re nagyon el-gyülőltette a’ föfó' tifzteknek el-fogla- 
lásával. Fel vette a’ fzüntelen való Consulságot, az 
örökös Diftátorságot, magának kaparíntá azErkőlcs- 
biróságot. Fő Hadi Vezérnek, H aza Attyának ne

vez-
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Baráttyain 9~) is kegyetlenkedett. Mivel pedig 
az Elsőségért velem fzembe merfz fzáilani, és

azt

veztette magát. Álló ofzlopot a ’ Királyok k ö z ö tt, 
fel-emeltebb űléft a ’ Játék - nézó' helyekben , arany 
izéket a’ Tanács házban , Illeni tifzleletet a’ templo
mokban , az udvaránál fel emeltebb homlokú házat 
meg-kivántt. Maga jó kedvére ofztogatta a’ Tifztsé- 
geket, Gállusokat bé - vette a’ T anács-házba, úgy 
hogy gyakran az ollyan vidéki tudatlan Tanácsos
nak mutatni kellett, merre van a’ T anács-ház . A’ 
Pénz-veréft, az Adó bé ízedéit ízolgákra bízta. Gya
kran mondá ,,a’ Respublica semmi , csak üres neve
zet, nem volt ef/e a’ Sullának, hogy le-tette a’ Die- 
tá to rság o t, fziikség, hogy vigyázóbban befzéllenek az 
emberek , és a ’ mit ő m ond, kéfz törvénynek tartsák 
„egykor az egéfz Tanács hozzá m entt, nagy tifzte. 
lettel meg köfzöntötte, Caesár ülve fogadta a’ Kö- 
fzöntéít, és nem m éltóztatott fel kelni. Ha az á ldo
zati barmokban fzívet nem találtak , ó azt Jelenség
nek (oftentum) nem tartá. F e l-se m  vette , ha mi 
kedvetlent jövendölgettek néki a’ Bél-nézők (aru- 
fpices). Mind ezen a’ babonás Rómaiak nagyon fenn
akadtak , féltek attúl-is, hogy eda hagyja Rómát 
és a’ Birodalom’ izékét által tefzi Alexándriába , 
vagy Ilium ba, a’ mint folyt is nagyon a ’ h íre , v a 
lam int fzinte a n n a k -is , hogy L. COTTA a’ XV. 
Férjíiaknak egygyike azt akarná elejbe terjefzteni a* 
T anácsnak, hogy mivel a’ Párthusokat a’ jövendőt- 
mondó könyvek’ értelme fzerínt más meg-nem győz
heti egyébb, mint K irá ly , a ’ Caesárt tennék Király
nak.E 7. a ’ sebet nagyon érlelte. Az öfzve esküvés

fza-
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azt azonnal, mint a’ többiek által nem engeded, 
hanem kínfzerítefz a’ f/óllásra, ju t-e efzedbe,

K 3 minő

fzaporodott. M ár nyilván való jelenségei-is látczat* 
tak. A’ Brutus álló képére ezt írták alá  VTINAM- 
V IVERES , vajha élnél, a ’ Caesár éra pedig ezt,, 

B ru tu s, mivel a’ Királyokat ki-veté, elsó' Consúl 
l e t t ,

E z , mivel a’ Consulokat ki - veté , végre Királlyá 
lett.

Az öfzve eskiivó'k, kik többen voltak hatvannál, 
úgy végezték, hogy mindenik egygyet fzúrjon rajta. 
CASCA vágott leg elsőben a’ nyakához, de, nem volt 
a ’ seb vefzedelmes. Caesár egy ideig védelmezte ma
g á t, ide oda hajladozván, de midón látta  körülötte 
a ’ sok ki-vontt csillámló fegyvert, látta  a’ BRVTVSt* 
is közelíteni. Bé fődé a ’ fe jé t, ruháját Ie-erefzté , 
hogy tifzteflegesen essen-el Brutus az öldöklő' vasat 
a z ‘ ágyéka’ tájjára döfte : többi ki hol érte , úgy hogy 
egymáfl-is meg sebesítenék a’ nagy hamarkodásban , 
és így 23 fzúrásokkal ki végezték a ’ világbűi a’ Pom 
pejus ofzlopa eló'tt, mellyet vérével öfzve-is fecsken
dezett. Történt ez a’ Meg ölés 15 dik Mártiusban 
(ID 1BVS. M ARTII) Róma fel építésének 710 dik efz- 
tendejében. Urunk fzületése eló'tt 44 efztendövel. Bru
tus befzédet akartt ta r ta n i, de a’ meg réműltt T anács
beliek mind fzéllyel futottak. A’ Gyilkosok pedig 
nagy kevélyen fel-lépegettek a’ Capitoliumba, mint
ha tudja micsoda nagy hafznos dolgot vittek (volna 
véghez. A’ hóit teli egy darabig ott hevertt a ’ T a 
nács házba , végre három Szolgák a ’ gyalog hintón

ha·
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minő kegyetlenséggel viseítettll T e a ’ Thebaiak 
t l le n , S3) én pedig mi emberiséggel bántom a’

Hel*·

haza v itték , a ’ k a ra , a’ mint vitték , ki - lógott a* 
gyaloghintóbái. 56 efztendős vált a’ Caesár, hogy 
m egölték . Cimber Tullius ragadta-meg leg-elsóbeu 
*’ v á lla ln á l, és ekkor azt m onda, „m ár ez erőfzak“ 
az első - ütésre m eg-jajdúlt, egyébb fzavát nem vették^ 
Noha némellyek írják , hogy a ’ reá rohanó Brutusnak 
azt mondotta volna „x«i u ·««»««, **1 «-* «*»«.

Svetonius in Julio,
L. Florus L. 4. cap. 2.
Ovidius Faftorum Lib. 3. v. Ó97-—71O.
Plutarehus in Ci Caésare.

S1) A* Caesár’ Gyilkosi eró'fzakos halállal haltak* 
m eg , ki hajó törésben , ki az ütközetben vefzett-el: 
némellyek l'zinte azon kard d a l, mellyel a ’ Caesárt 
meg ölték , ölték· meg magokat. Három efztendőnél 
tovább egy sem vihette a’ büntetéft. Különös gond* 
ja volt erre az Oftáviánusnak-is. Minden háborújá* 
n ak , mellyet kezdett, azt az okát a d ta , hogy a’ 
Caesar* gyilkosát meg * büntesse. A’ Fülöpi ütközet 
utánn a’ Brutus fejét Rómába küldötte , hogy azt a ' 
Caesár állóképe alá-tegyék. A* Fő'-fő' F og lyokat, 
gyalázatos fzokkal ille tv én , le ölette. Egynek, ki 
az eltem ettetését k é rte , azt felelte nagy kevélyen 
„m ár erre leffz gondjok a ’ m adaraknak“ . Egy Atya 
a ’ fiával egygyütt könyörgött az é le téért, sorsot vette* 
tett ve lek , hogy mellyik maradjon életben. A* íze* 
telmes Atya halált válafzto tt, hogy élhessen a’ ked*

vés
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Helvetiusokkal ? Te azoknak Várossait fel-per
zselted j én , a’ m elly Várossaikat ön magok a’

K 4 la

ves fia , a’ fzerencsétlen f iú , hogy látta ki-végeztet- 
ni a ’ fzerelmes A ttyát, önként meg-hala, és ezt az 
érzékeny fcenát el nézhette az O&áviánusnak meg· 
edzett kemény fzíve ! ennyire meg tom píthatta a’ fzí- 
vét a ’ boffzút álló diiiiöfség ! Perusiát b év e v én , so
kakat le‘ö le te tt, hafztalan volt kegyelemért esedez
n i , hafztalan magát m enteni, a ’ volt a ’ felelet „meg
kell halni“  sőt a* mint írják némellyek, azok közűi, 
kik magokat önként meg ad ták , három fzázat ki-vá- 
lafztott, oltárt einelít a ’ Julius Caesárnak, és azon 
oltárnál barmok’ módjára 15 dik M ártiusban mind le
vágatta.

Svetonius in Julio cap. ultimo. & in O davio cap.
XIII , & XV.

Ki moshatatlan gyalázattya ez a’ Sándornak, 
hogy még a legkedvesebb B aráttyait - is m egölette. 
A’ dicsöí’ség’ fzele, melly puha fzárnyain lengedezve 
ho rdozta , a ’ csapodár hizelkedés, melly a’ lábait 
nyalta , és mint a’ Hámmoni Jupiter’ fiá t, le-borúlva 
im ád ta , a ’ bőség, a’ fzemfény vefztőgyönyörűségek 
ezt a ’ hatalm as Meg győzőjét annyi sok nemzeteknek 
rútül meg-fzédítették, hogy Az a’ leg - útálatofsabb 
kényekre (̂ -*9·ιι) a ’ dühös haragra, a ’ mértékletlea élet
re , a’ tobzódásra , a ’ réfzegségre , és , a’ mi ezeknek 
következése, a ’ kegyetlenségre hányát homlok ro
hanna. Meg-ölette a’ 70 efztendős érdemes öreg Vi
téz Párm eniót; azt a’ Párm eniót, a ’ ki Sándor nél
kül gyakran győzö tt, de a ’ ki nélkül Sándor semmi

«>



lakosok ofzve égették ,' helyre állítottam. 54) 
Neffze végtére mi nagy dolog, tíz  ezer Görö
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jelesebb győzedelmet nem arathatott. Meg ölte ma
ga gyilkos kézzel réfzeg korában a’ Clituft, az ő 
Meg-f^abadítóját. A’ Calliftheneft kínos halállal ki
végeztette , csak azért, hogy őtet meg ismérni Iften- 
nek nem akarta. Hlyen fene vaddá válik a z , a’ ki 
a ’ maga kénnyére erefzkedik, indúlatin erőt nem 
vefz , és meg nem isméri azt az igazságot „IM PERA
RE. SIBT, MAXIMVM. IMPERIVM. E ST .

Curtius Lib. 7. S*
k '

Plutarchus in Alexandro.

9*) Midó'n a’ Thebét pufztítanák a* Sándor’ ka
to n á i, reá. ütöttek THIMOCLEA nak , egy Thebai 
tifzta é le tű , és nemes AÍTzonyságnak a’ házára - is , 
még a’ köz katonák rabo ltak , addig a’ gonofz TiFzt 
eró'-fzakot tefz az AÍTzonyságon; e’ meg-lévén, k é r
d i ,  ha vólna-e el rejtett eziiítje, arannya? v an , úgy
mond Thimoclea , igen is van , evvel fogja kezét a’ 
T ifztnek , kertyébe vezeti magánössan , ebbe a ’ kút 
b a , úgym ond, rejtettem-el minden kincseim et, m i
dőn a ’ Város r.Iiromoltatnék. A’ Tifzt le néz a’ kút
b a ,  hátra  kerül az Aflzony , kapja a ’ lába it, |bele 
fordíttya a ’ m élységbe, hegyibe hány köveket, oda 
fujtya a ’ T ifz te t, ’s így állott boífzút az el-ragadott 
leg kedvesebb kincséért. De m ár kötözve vifzik a’ 
Sándothoz, meg-nem retten , bátran lépdegel, köve
ti folyváft a’ vezető it, kérdezi a’ Sándor, ki vólna ? 
én a ’ T H E a GENIS’ Húga vagyok , felele nemes bá
torsággal , a’ ki a ’ Görög fzabadságért hadakozván

Fii-



got le-gy<$zni, és az ellened törekedő tizen- 
ötfeer tízezerét Sí) viilza tartóztatni ?--■ Mond-

K S hat-

Fülop ellen, Chaeronea tá ján , mint V ezér, vitézül 
az ütközetben el esett, Sándor meg illetődvén illy 
bátor feleletén , és bollzú-véielén, fzabadon bocsátá 
Gyermekeivel egygyütt.

Plutarchus in Alexandro.

Caesár e’ történetet bőven el befzélli. Hel- 
vetiusoknak efzekbe ju to t t , hogy oda hagyván he· 
gyes völgyes ízük hazájokat a ’ fzomfzéd Gálliát hő· 
dítanák meg , bízván az erejekben. Fel kerekedtek 
tehát mind öfzve 368 ezeren. V árosaikat, fa lu ik at, 
magános épületeiket porrá  égették , gabonájokat, 
azonkívül a’ mit velek v ittek , semmivé tették, Há
rom hónapra elegendő eledelt bé-fzerezvén ki indúl* 
tak nagy füttyel ; de Caesár őket több ütközetekkel 
meg törvén viilza igazította, meg-parancsolván, hogy 
állítsák helyre lak ó h e ly e ik e t, és a’ miket e lro n to t
tak ; gabonával is segíttette őket az Allobrogesek á l
tal. Nagy jó tétemény ! igen-is, ha az indító ok 
egyenetlen nem lett volna , m eg-vallya maga a ’ Cae
sár ugyan ott „ezt leg-inkább azon okbúi cselekedte 
(a’ Caesár) mert nem a k a rta , hogy azon hely , hon* 
nan a* Helvetiusok ki-takarodtak , ürefsen maradjon, 
ne hogy a’ főidnek termékenysége m iatt a ’ Rajnán 
túl lakó Németek ide költözzenek, és a’ Gallia T a r
tom ánnyal, meg az Allobrogesekkel tő fzomfzédok 
legyenek.“  — Azon nagy fzámbúl csak n o  ezer ta* 
karodhatott viilza , többi mind oda vefzett.

J. Caesar de Bell. Gall. Lib. 1. cap. II—XXIX. 
**) *ri>Tix*(í«»£* μ% az az fzáz ötven ezeret.
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hatnék még többeket mind a’ kettőnkről, ds 
ürességem nem lévén , nagyobb fzert az ékes
sen fzóllásra nem tehettem. Mire nézve illen
d ő , hogy engedelemmel legyetek , és azokbál, 
mellyeket elŐ-hoztam, azokra-is, m ellyeket ép
pen nem em lítettem , erányos ítéletet tévén , ál
tal adjátok nékem az Elsőséget.

XXXVL
E z e k e t  midőn mondaná a’ Caesár, és még töb- 
beket-is akarna mondani, SÁNDOR máraz elob- 
benyieket-is aliglan tűrvén, itt tovább nem tar- 
tóztathatá magát, hanem nagy pattogva, tellyes  
fel-indúlással „M eddig, úgymond o Jupiter , és 
Istenek! meddig tűrjem én halgatva ennek az 
<5 hetyke kérkedését? mert a’ mint láttyátok 
nincs v é g e , nincs határa sem az Ő dicséreteinek, 
sem az engemet kissebito rutalminak, talán in
kább illendőbb lett volna halgatni mind a’ ket
tőről; mert úgy látczik , tűrhetetlen mind egyi- 
kenek az emlegetése , az pedig éppen el-fzen- 
vedhetetlen, hogy az én Tetteimet meri mar- 
czangolni; az én Tetteimet mondám, mellyeket 
mindazonáltal Ő tellyes éltében mint követő pék 
dákot .úgy n ézett, és így o lly  gyalázatos fzem- 
telenségre vetem edett, hogy azo  cselekedetei
nek remek - tükörét rutítani meréfzlené, reá kel
lett v o ln a , 0  Caesar ! emlékezned azon sűrű



könnyekre ,6) mellyek fzemeidriil potyogtak, 
midőn azon emlékeztető építmények eftek ér
tésedre, mellyeket dicső Tetteimnek em eltek, 
hanem Tégedet a’ Pompejus billentett olly  ma
gas fokra : ig a z , igaz, hanem Őtet, maga egy  
semmire kellő ember létére, csak a’ hizelkediS 
Polgár társai tették valamivé. Merthogy a’ Li
bia’ bé-vételén gyŐzedelmet ta r ta t, nem nagy 
dolog. Nagygyá tette az akkorbéli Consulok* 
henve tehetetlensége. Ama’ Szolgai háborút, 
mellyet nem a’ derék Katonák, hanem az alá
való rab-fzolgák ellen harczoltt, mások végez
ték , CRASSVS t. i . , és a’ LV CIV S, Pompe- 
jusra hárították a’ dicsőségét, és a’ gyŐzedel
met annak írták. Ármeniát a’ körül lévő Tarto
mányokkal együtt a’ LVCVLLVS hódította-meg, 
a’ diadalmi fzekérben a’ Pompejust vontatták. 
Ekkor az Ő bitang Hazafi társai rút hízelkedve

csap-

Sí) GADES-ben hullatta ezen kevély könnyeket 
a’ Caesar, a’ mint Svetonius bizonyíttya, Plutárchue 
ellenben azt írja „Caesar, egykor Spanyol-Orfzágbap, 
üressége lévén , o lrasá  a’ Sándor’ történeteit, sokáig 
nagyon fzomorkodott magában , végre sírva fakadtt. 
Midőn a’ baráti álmélkodva kérdeznék az okát, Vaí* 
lyon , úgymond ? nem' méltó-e fzomorkodnom , Ián» 
Sándor, illyen k o rra l, m ár ennyi meg-ennyi Orfzá» 
gokat meg-hódított, ós én még eddig semmi neve*«h 
les dolgot nem cselekedtem“ .

Svetonius in^J, Caesare^cap, 7.
Piutarchus in C, Caesare.
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csapták előtte a’ le v e t , és a’ NAGY nevet reá 
vefztegették, holott mind azoknál, kik előtte 
voltak , kissebb volt. Tett - e vallyon hasonló 
dicső dolgokat, mint a’ miilyeneket végre haj
tott a* M A R IV S, 97) a’ két SCIPIO, S8) és az

itt

r — ■—  ---------- r - ? —■— -
97) C. Márius fzármozott A rp ibú l, (honnan a’ 

Cicero) alacson Pór-rendbűI. Scipio alatt kezdett 
katonáskodni. De ham ar Vitéz Tettei által el hire- 
iedvén az első méltóságokra fel-verekedett. Kemény, 
és m ord tekéntete, mértékletes fanyar é le te , tűrő 
fzenvedő terméfzete , igazság’ fzeretete , Vitézsége , 
vifzontagsági , nevezeteísek. A’ lábain kelekezett 
csom ókat, midó'n az Orvofsal le-metczetné , maga 
nyújtotta oda a’ lábát , és azon fzörnyíí fájdal
m ak közt meg-sem ja jdú ltt, az Afrikai háborút a* 
Jugurtha ellen Vitézül fo ly ta tta , sőt végre-is hajtot
ta  , el - fogván elevenen a ’ Jugurthát. — Tódúltt 
azonban a’ Cimbrusok’ és a’ Teutonok’ táméntalon 
sokasága Olafz Orfzág e llen , voltak a ’ fegyver fog
hatók leg-alább-is három  fzáz ezeren. Márius volt 
Meg-mentó'je Rómának. Két ütközettel ezen sokasá
got semmivé tette. Az ő igazság’ fzeretete ezen há
ború ala tt leg inkább ki-tetczett. C. LVSIVS, teflvér’ 
nénnyének a’ fia , Fő-Tifzt lévén a ’ seregben, TRE- 
BONIVS ékes képű iffjú Katonát azon gyalázatos 
ízemtelenségre akarta b írn i, mellyet a’ Sz. Pál is a* 
Pogány Rómaiaknak fzemekre h á n y , de fzándékában 
nem boldogúlhatott, végre éjczaka hivattya. Tifztye 
v o lt, parancsolta , menni k e lle tt , el mentt. Láttya a ’ 
barom  gerjedelmet , fel indú l, kapja fegyverét, és a’

fzem-
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itt a"' GLvirinushoz közel ül<$ FVRIVS s9) a’ ki 
a’ dvirinusnak düliS félbe lévS Várossát talpra

ál-

zemtelen Tifztet által döfi. Márius nem csak fel-ol* 
fdozta a’ büntetéstűi e’ nemes boffzú á lló t, hanem 
még erkölcsi borofztyány kofzorúval - is meg-ajándé- 
k o z ta , hogy t. i. azon idő - perczben, mellyben leg
inkább fzükség volna a’ jó p é ld ák ra , illy tündöklő 
jelét, mutatná fzemérmének. E za’ M árius’ ítélete oily 
őrömbe hozta R ó m át, hogy azonnal a’ harmadfzori 
Consulsággal fel ruháznák. Hatfzor vólt egymás után“ 
■Consul, melly tifztelet ő előtte senkivel sem történt. 
— A’ többi élete merő vifzontagság. SYLLÁ előtt 
bujdosott, lappangott. Minturnumban a’ bé rohanó 
Gyiikoíi fegyvertelen létére , tekéntetének méltóságá
val úgy meg-ijefztette , hogy az ki-fzaladna nagy 
lárm ával „nem ölhetem , nem ölhetem -m eg a’ M á
rkát“ * Végre a’ meg forduló jó fzerencséjét kegyet
lenséggel rutította-meg. M. ANTONIVSt, azt az éke* 
fzófzóllót-is ő ölette - meg. A’ görög nyelvet tellye* 
éltében u tálta , és üldözte. Meg-haltt Rómában a’ 
7 dik Consulságának 17-dik napján 70 efztendős ko
rában, Róma fel építésének 668'dik efztendejében.

Plutarchus in C. M arid.
L. Florus. Lib. 3. cap. XXL

9&) A’ Poenusi háborúk nevezetefsé tették a ’ Sci
pio’ nemzetségét, ebbűi leg-inkább kettő meg-külöm- 
böztette m agát, egygyik a ’ m ásodik, másik az utol
só Poenusi háborúban.

Az első : P . CORNELIVS. SCIPIO. Jupiter’ fiá- 
nak tartato tt. Ha a’ Cápitoliumba raentt akárm i ké

sőn



állította V mert ezek nem az idegen Tettekkel, 
mint fzokott a’ koz-bafznú, és költségű épüle

tek
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eó'n · is éjczaka , a ’ kutyák meg-nem ugatták. Ha mi 
fontos dolog elő adta m agát, előbb a’ Jupiter’ ká
polnájába m entt, ott le -ü ltt, és gondolkodott, mint
ha onnan akarná kölcsönözni a’ meg-határozáft. 18 
efztendős létére Ticinum nál az A ttyát a’ Hannibál 
ellen 6 tartotta-m eg életben. Következett a’ fzeren- 
esétlen Cánnai ütközet. Hánnibál ott a ’ Rómaiaknak*
két eró's táborát egy ütközettel semmivé tette. A* 
Nemességből 40 ezeret le öltt. H abzott vérrel sokáig 
az Aufidus, nyögött rajta a ’ bőr híd. Két köböl 
arany gyűrűt látbtt Carthágó le fzedve a ’ hóltt teltek
ről. A’ kik meg m aradtak, neki keseredvén el akar
ták, hagyni Olafz Orfzágot. Scipio tartóztatta viífza , 
és a ’ rongyos Seregnek hulladékait kerefztűl az el
lenség’ táborán , Canusiumba hozta. 24 efztendős lé
tére Spanyol orfzágba küldetett, hogy az Attyának , és 
A ttya’ teílvérjének meg - ölettetésőket bollzúlná meg. 
A’ melly nap oda é r tt , az nap a’ Spanyol Chártá- 
gót bé-vette. Egy gazdag fzép Szüzet e l-fogtak  a* 
K atonák , tódúltc mindenik a* nézésére, hozták, mint 
leg nemesebb m artalékot a ’ Scipio’ sátorához. Scipio 
gondját viselte, és mint Szüzet vilTza adta a ’ Jegyes- 
séaek ALLVC lVSnah  , a ’ Celliberek’ Iffjú Fejedel
mének ; és evvel a ’ Spanyolok’ fzivét meg nyerte. 
M ár könnyen hadakozhatott. H ásdrubált, és Má- 
g o t, tefirérjeit a ’ Hannibálnak ki-verte Spanyol Or- 
fzágbúl: Siphax al a ’ Maurusok’ Királlyával barátsá
got, Massaniá-val fzővetséget kötött. Győzedelem- 
snel haza té r t t , időnek előtte Consullá le tt, által csa

pott
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tek korul történni ,  m ellyek et mások k ezd en ek , 
és végeznek  ,  még-is ama’ F ő -v igyázón ak , a’

ne-

pott Áífricába. Egy éjczaka H adrubálnak, és Sy- 
pháx-nak táborait feldú lta . ViíTza tért Hánnibál a’ 
Hazája’ védelmezésére. Scipio e z t-is  m eg-győzte. 
Cárthágónak békefféget kelle koldulni, mellyet még
is nyertt. Scipio haza térti Rómába dicsőíleggel, ve
le hozván az AFRICANVS nevet. Volt mégis vá- 
dolója. Petilius Aftasus, Nép-nagy fzámadásra akar
ta  húzni. Scipio a ’ nép’ lá ttá ra  öí'zve Γ/.aggatta a* 
fzámadó könyveket, „E ’ n ap , úgymond, gyöztem- 
meg a’ Cárthágot, nagy jó tétemény , mennyünk a* 
Capitolium ba, adjunk hálát az Ifteneknek“ erre meg- 
indú lt, követte a’ nép , és így füftbe mentt a ’ vádo
lá s , de a’ tüske még is fenn-akadtt a ’ Scipio fzivébe; 
fogta azért m agát, oda hagyta a’ háládatlan hazá
j á t ,  és önként fzámkivetésbe mentt R. ép. 567 dik 
efztendejében , L iternum ba, hol csendesen éldegeltt. 
Halálos ágyában azt hagyá a’ Feleségének, hogy 
meg ne engedje a’ Hamvait Rómába vitetni.

Sex, Aurelius V idor de viris Illuflribus cap, XLEX. 
L. Florus L. 4. cap. VI.
Dio Caffius Hifi. Rom. Lib. IÄ V III.
Livius Lib. XXVI.

A’ M ásik; P. SCIPIO. AEM ltlA N V S. Onokája az 
előbbennyinek. Vitézségét Attya mellett M acedó
niában kezdette mutatni. Spanyol Orfzágban Lu
cullus mellett mint fzemély - viselő INTERCATIA 
várossá körül le ölte a z t ,  a ’k i őtet különös ütközet

re
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n evére  írják a’ munkát ,  bátor a' fa!-rakásbart 
nem  sokat mocskolta-is a’ k e z é t ,  e z e k  mondám,

nem

re ki-hítta. Affricában M. Manilius Vezér a la tt nyólcz 
csapato t, mellyet az ellenség bé*kerítve oftrom lott, 
6  mentett k i ,  mellyre nézve Oftromló arany kofzo- 
rú t érdem lett. Foly t azon idő tájban a ’ harm adik 
Poenusi háború. Még meg-sem fogták, már melyeik 
tették. A’ Tanács-házban arról vetekedtek, mi té 
vők legyenek Cárthágóval. M, CATO erőfsen lá r
m ázta  „Róm a állandósan nem á lh a t, ha csak Cár· 
thágo el nem rontatik“ Scipio NASICA ellenben azt 
v ita tta  „ha  Cárthágó é l-ron ta tik , előbb utóbb Ró- 
m ának-is el keli vefzni; mert nem lévén kivel hada' 
k ö z ö n , kitííl féllyen , e lfe le jti vitézségét, el puhúl 
a ’ békefség’ kebelében, meg efzi a ’ reftség’ , a’ gyö
nyörűség’ rosdája“  —■ de csak ugyan még-is a’ Cá- 
to  győzö tt, és a ’ mit a ’ befzédje nem tehetett, azt a ' 
furcsán bé-hozatott fris fügéi végbe vitték. A’ Cár- 
thágónak tehát vefzni ke ll, el van végezve a’ Római 
Tanácsban. Scipio’ neve Affricában rettenetes volt 
Scipiót válaffzák Vezérnek, és időnek előtte Consul- 
lá  tefzik. Scipio CARTHAGOt hat hónap alatt sem
m ivé tette. 17 egéfz napig égett ez a ’ roppant Vá. 
ro*, és evvel ftiftbe mentt a ’ Poenusok’ minden dicsős
é g e  , létele. NVMANTIÁt Spanyol Orfzágban, azt 
a* híres N um ántiá t, melly a ’ Q. Pompejuft meg. 
ugratta. Mancinust gyalázatos békefségre kinfzerítet· 
t e ,  négy ezer emberrel magát negyven ezer ellen 
14-dik eíztendeig vitézül védelmezte , ez a’ Scipio 
vette-bé éhséggel. És innen nevezték NVMANTINVS- 
a ak. A’ Gracchue’ Meg ölesét törvényesnek mondot

ta.



a m  az idegen Tettekkel hirefztették a’ »evő
ket , hanem magok lévén a’ kezdők, magok az

Epí-

tp. Mfllyre a’ nép reá nagyon meg boílzonkodott, 
és nem sokára reá hirtelen hal va találták a’ ízobájá- 
ban Róma ép. mintegy 62li-dik esztendejében. — Ez 
a’ Chártágo E lro n tó ja , ez a* Nnmántia Meg-győző- 
je oily Szegény v o lt, hogy holta utána minden ér
téke uem tenne többet 32 funt ezüflnél, és harmadfél 
funt aranynál.

Sex. Aur. Vi&or de Viris Illuíi cap. LVÍIl.
L. Florus cap. XV. XVIII.

»’ ) M. FVRIVS. CAMILLVS , vitéz tetteivel fel
emelte nemzetségét , de leg inkább hazájá t, mellyet 
utolsó vefzedelembül több ízben ki rántott. Holfzú 
volna minden győzedelmest elo-befzélleni, leg-neveze- 
tesebb az , mellyet a’ Gállusokon vett. A’ Cállusok 
BRENNVS Vczérjek alatt bé rohantak nagy sokaság
gal Olafz-Orfzágba. ALLIA nál öfzve verték a’ Ró
mai tábort. Rómát bé - vették , Capitoliumot oítrom- 
lották. 7-dik hónapra egygyefségre lépnek , hogy a ’ 
Rómaiak fizeílenek ezer funt aranyat a ’ Brennusnak, 
és a * Brennus huzza viíTza minden kártétel nélkül a ’ 
seregét. M ár a’ Sulpitius fzámlálta az a ran y a t, a ’ 
Brennus méregette , és , hogy többet nyomjon , ba l
táját a ’ mérő serpenyőre akafztotta. A’ panafzló Ró
maiaknak azt felelte nagy gőggel ,,a’ ki meg-van 
győzve, jajjal kell annak adózni“  Camillus Ardeá- 
ban volt akkor fzámkivetésben; de látván [hazája* 
utolsó veszedelmét, félre tett minden boflzúságot, 
öfzve Szedi, a* kit talált fegyver-foghatót, siet Ró-

L raa



Építők, a’ leg-dicsőségesebb érdem - nevekre ve
rekedtek. Azért éppen nem csuda , ha diadal-

inat

m a felé, éppen az arany méregetésnél érte okét, az 
aranyat le vefzi, oda adja a’ Római Porofzlóknak , 
a ’ méró' serpenyőt viíTza dobja a’ Brennusnak. ,,A’ 
R óm aiak , úgym ond, nem arannyal, hanem fegyve
res vassal fzokták meg tartani a ’ hazájokat“  harczra 
kél a ’ dolog. Camillus le-veri a ’ Gállusokat, meg- 
fzabadítja R óm át, mellyet Julius közepéiül fogva Fe- 
bruárius közepéig a ’ váron k.ivűl bírt az ellenség. 
A ’ Város el vólt pufztúlva, a ' nép VEJI be akartt 
takarodnia. Camillus állott e llen t, fel építtette om
ladékái közűi a’ R ó m át, és így lett második Építője 
R óm ának , Meg tartója a’ birodalomnak. VilTza fo r
dultak későbbre megint a ’ Gállusok , de akkor-is a* 
C am illus, noha már 3o efztendős v o lt, egy ütközet
re le csépölte őket. Camillus négy győzedelmi be
menetelt ta r to tt , 5-fzer volt D iftá to r, de egyfzer sem 
volt Consul, a ’ mi rendes. De ezt az akkorbéli vi- 
fzontagságok okozták ; mivel a ’ nép viílza vonásban 
lévén a ’ Fő - em berekkel, ellenezte a’ Consuli téte
lét. Végre a’ sok villongások után Camillus’ tanácsá
ra  abban egygyeztek - meg , hogy az egygyik Consul 
a ’ Patríciusok k ö z ű i, másik a’ népbűi válafztatnék. 
A’ nép ezen neki örűltt. Camillus Consulokat telt, 
L. Aemiliuft, és a’ nép közül L. Sextiull. Jövő efz- 
tendőre dög-halál következett , melly az érdemes 
öreg Furius Camilluß-is ki-ragadá az élők közűi R. 
ép. 390-dik efztendejében. H alálát a ’ Római nép na
gyon fájlalta. — Camillus hogy fzámkivetésbe menti 
Á rdeába , fel-emelte kezeit Capitolium felé, és azt

ki-



mat vettél Te a’ Pompejuson, a’ ki kényes új
jal fzokta a’ fejét vakargatni, rc°) és többnyire 
Róka v o lt , hogy sem Orofzlány. M ert, ininek- 
utánna farba rúgta azt a’ fzerencse , melly mind 
addig az ideig híven mellette fzolgáltt, könnyű

L a  volt

k ív án ta , hogy a ’ nép mennél előbb érezze-meg az S 
e l-vefztét, és fzorúllyon segedelmére , a ’ mi meg íe 
lörténtt. Ezt az ARISTID ES  nem te tte ; hanem , mi
dőn fzámkivettetnék , kezeit az ég felé fel emelve azt 
óhajtá „boldogok , olly boldogok legyenek az én H a
zám fiái, hogy soha efzekbe ne jusson az Ariílidesl 
— mi ennél kerefztényebb m ondást

Plutarchus in Camillo pag. 129— 152 
— in Ariftide pag. 313.
T . Livius L. V, VI, VII. .
L . Florus L. I. cap. X II, XIII.

too) jjj> hegygyei vakargatni a* fe jé t, puhaság 
jele volt a ’ Régieknél. Cicero azt mondja a’ Ceesárrúi 
„hogy ő ugyan éfzre-vefzi benne a’ Tyránnusi indu
latot; de midőn láttya , hogy a* fejét új’ hegygyei va- 
kargattya , el nem hitetheti felőle, hogy olly fzörnvű- 
ségre vetemedjen. Luciánus az el fajúit puha ember
iül mondja re Sxxtvám τη* χιφ*λη» 7TVMiLíííc,. Γιιτ. SiSxirx.
Hogy pedig a ’ Pompejus-is a ’ fejét kényes újjal vakar - 
gatta , meg · tetcfzik azon rutalmakbúl , mellyeket 
Clodius a’ Pompejus ellen fzórtt, és a’ nép’ sepreje, 
nagy hahota tapsolással helybe hagyott.

Plutarchns in Pompejo M.
Ammianus Marcellinus Lib. X/VII. pag, 144, edit.

B ipaatin*.



volt néked azonnal azt az el-hagyatva lévőfze- 
rencsétlent m eg-győznöd, Hogy köröm -fza- 
kafztó nagy erődbe nem kerúltt a’ győzedelmed, 
az bizonyos. Mert hogy meg-fzükültt az ele- 
séged; I01) (m elly, a’ mint magad-is tudod, nem

cse-

1Ő4

Io1) Caesár többfzör-is  raeg-fzorúltt az eleség* 
dolgában. Elsőben Ilerda mellett Spanyol Orfzágban, 
midőn az Afránius’ , és Petrejus Vezéreivel a ’ Pom- 
pejusnak , volt dolga. Itt az áradó vizek m iatt kö
rűi vé te tve, annyira ju to tt, hogy a ’ Seregében egy 
köböl gabonának 15 forint vólna az árra (jamque ad 
denarios L  in singulos modios annona pervenerat) 
Másodfzor nagyon meg-fzorúltt az eleségbűl Dyrrá- 
chium nál, mellyrül maga a ’ Caesár ezeket írja „Cae- 
sár pedig, meg eméfztvén körűi belül minden gabo
n á já t, igen nagy fzorúlttságra jutott. De a’ Kato
nák még-is a ’ nagy fzükséget jó fzívvel tű rték , efzek- 
be jutott a’ tavali éhség, mellyet Spanyol - Orfzágba 
fzenvedtek, és még is hogy tűrve fzenvedve azt a ’ 
nagy háborút végre hajtották. Efzekbe jutott az is , 
hogy m ár ALESf.A-nál voltak illy fzorúlttságban , sőt 
még nagyobban az AVARICVM -nál; m indazonáltal 
mind i t t ,  mind ott végre győzedelmeskedtek. Azért 
midőn az á rp á t, a’ hüvelkés Veteményeket ofztogat- 
nák , nem rűorogtak, el vették. A’ kik a’ Válerius 
a la tt v o ltak , Katonák , egy bizonyos gyökeret ta lá l
tak , mellyet CHARA nak (kedvesnek) neveztek (el
hiszem , hogy kedves vólt az éhes R óm aiaknál, a’ 
M agyarok hasonló esetben édes gyökérnek nevezték 
vólna) ezt tejjel öfzve főzték , úgy ették , sőt kenyér

far-



kély  vétk e, a’ Fő-V ezérnek) ütközetre rohan
ván meg-győzettettél. I01 102) Pompejaft nem a’ te 
erőd, az Ő efztelensége, tudatlansága buktatta- 
ineg, midőn vagy elégtelen volt a’ Polgár Ka
tonáknak parancsolni, vagy el-mellozte az üt
közetet , mikor a ’ jó  alkalmatofság meg-kivánta* 
vagy mikor győzött, a’ győzedelmet tellyes 
tetejére nem hajtotta. Elég az hozzá meg-bu- 
kott A z , az ő tulajdon tetemes hibái, I03)nem

L  3 a

form ára is öfzve dagafztották , és nagy fzámmal csi
nálták , úgy hogy midőn a’ Pompejánusok Mieinknek 
az éhséget hánnyák-fel, ezekillyen kenyereket hagyi- 
gálnának által „eddig a ’ Caesár. Pom pejús, midőn 
látná ezeket a’ kenyereket, azt mondá „hogy őneki 
nem az em berekkel, hanem a’ vad állatokkal volna 
dolga. De a ’ Caesár’ katonái az éhséget el * tűrték , 
sőt nyilván bizonyíttották , hogy ők kéfzebbek fa
héjjal tengődni, mintsem a’ Pompejuft kezekből ki- 
erefzteni.

Caesar de Bello Civili L. i .  cap. 53 & Lib. g. 
cap. 47, 48 , 49.

Plutarchus in Pompejo M,

102) Dyrrachium nál a ’ Pompejus győzött. Ca*, 
sár éjtczakára kelvén fzaladásra vette a ’ dolgot. De 
a ’ Pompejus nem tudott a ’ győzedelmével élni.

Caesar de Bello Civili Lib. 3 cap. 65—70.

l °s) Pompejus a’ Római népnek b á lv án n y á , m a
gát a ’ jó  fzerencséjében el b ízván , több hibákat ejtett
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a’ te Hadi m eílerkedésed által. Ellenben én a’ 
Persákat, kik derekassan neki k é fz u lv e , erős·

sen

a’ Hazai Háborúkor. A’ Katona ízedéit későre kez
dette , avval bíztatván a ’ követőjit, hogy mihelyt 
az Olafz főidet lábával meg toppan ttya , azonnal fzá- 
mos sereget termefzt. Ezt a ’ kevély mondását annak 
idejében a ’ FAVONIVS keservesen a’ torkára verte. 
— Caesár, még minden erejét öfzve nem húzhatván, 
bé-rohan Olafz-Orfzágba, A rim inu.. erős Varossát bé- 
vefzi, 300 L ovasbúi, és 5 ezer gyalogságbúi állott 
még akkor egéfz Serege. Pompejus nyakra főre ki- 
fzalad Rómából a ’ nélkül, hogy bizonyod értene előbb 
a ’ Caesár* erejéről. Ezt a’ hibát említette a* Cicero, 
Periclesnek ellenkező példáját hozván fe l, de Pom pe
jus magát a* Themiítoclesnek illyen esető tettével 
mentegette. — Dyrrachium nál meg-gypzte Pompejus 
a’ Caesárt, a ’ táborának meg engedett, pedig ha ezt 
fe ldú lta  vo lna, talpig oda lett volna a’ Caesár, a’ 
mint ezt a ’ Caesár maga-is meg esn.'/rte. — Pompe- 
jusnak majd két annyi serege v o lt , a* tenger te rít
ve a ’ ha jó iva l, mindennel bővelkedett, akár éhhel 
hatásra juttathatta volna az ellenkező réfzt, ki-erefz- 
ti Caesárt a ’ kezéből, sőt azutánn utánna m egy, el- 
fzakafztya magát a ’ tengeri erejétől, és ez volt a ’ 
leg-nagyobbik hibája Pompejusnak. Cresárnak pe
dig a* leg álnokabb fo rté llyá , a ’ mint Plutárchus éfz- 
re vefz i; mert ha  a ’ fzerencséje botorkázott volna a’ 
fzárazon, o tt vala a ’ tengeri e re je , egy lépéfsel ma
gát talpra állíhatta volna. De m ár a ’ Phársálus me
zején áll talpon mind a’ két sereg, nézd mire vifzi 
a’ kevélység, a’ versengő vetélkedés a* társaságo t,

azon



sen fel-vóltak fegyverkezve , ero - hatalommal 
meg-törtem. Minthogy pedig jó fzívíi Férfiak
nak a’ kötelessége , Királynak a’ méltósága meg-

L 4  ki-

azon nemzeti fegyverek, azon társaságnak tag ja i, a* 
vér atyafiak , v irág ja, ja v a , ereje, hatalm a azon egy 
V árosnak, Pompejus a’ Caesárral, Veje az Ip áv a l, 
Róm aiak a ’ Rómaikkal neki dühödve Öfzve-ütköz- 
nek , azon egy hangú trom bita r iv a d , azon egy nyelv 
ha lla tik , egy féle záfzlók , sasok lobognak mind a’ 
két felül. Pompejus meg parancsolá, hogy a’ K ato
nái Vefzteg álva várják bé az ellenséget, és így a’ 
Seregét azon eró 'tűl, mellyet a ’ tüzes neki rohanás 
gerjefzt, meg fofztá. A’ Lovafsága, mellyben min
den erejét helyheztette , villza verette tik , a ’ tánczos 
Római legénykék , a ’ kényes Ásiábéli új Katonák az 
Orcza’ rűtítáft , a ’ villogó fegyvert nem nézhették , 
’s rútul meg futamodtak. Pompejus a’ h e ly e tt, hogy 
iparkodna helyre hozni a ’ kevereded, sátorába fza- 
l a d , le d ű l, és busúlva várja a’ fzerencse’ Meg for
dulását a ’ mit a’ Caesár-is nevet a ’ Pompejusban. Bez
zeg a ’ Caesár neki esett a ’ tábornak , ezt látván a ’ 
Pom pejus, fel-kiálta: MÉG. A’, T Á B O R T -IS .?  — 
Evvel más ruhába öltözve meg-fzaladtt, és Egyiptus- 
ba el velzett. — Plutárchus a ’ Pompejus’ életét va
lamennyi közül leg-ékefsebben írta-le , k á r, hogy a ' 
Deák fordítás olly korcsos , és az eredeti fzépségnek 
meg nem felel.

Plutárchus in Pompejo M. & C. Caesare.
Cicero Epid. ad Atticum Lib. 7.
Caesar de Bello Civili cap. 94, 95.

IÍU) Az



kívánnya, hogy ne csak foglalatoskodjon egye
dül a’ Nagy Tetteknek úzésében, hanem eze
ket Űzvén az Igazságot vegye vezérü l, én er
re nézve a’ Persákon, a’ Görögök’ nevében, 
boffzút állattam, patvarba űztem , a’ Görögök 
közül minden Hazai háborúkat, nem -is volt 
fzándékom soha, meg-fzomorítani a’ Görög Or- 
fzágot, attúl meg-válva, hogy azokat, kik né
kem az áltabmenetelt meg-gátolták, kik a’ Per- 
siai boffzú-vételemet hátráltatták, porrá zúztam, 
Te pedig, minekutánua meg-verted a’ Némete
ket , le-gyozted a’ Gállusokat, erre fel-kereked- 
•vén a’ Te tulajdon édes Hazád ellen köfzörül- 
ted az Öldöklő fegyvert, mellynél mi lehefsen 
útálatofsabb , mi fertelmessebb , nem látom, 
Hogy pedig nagy fittymálva emlékeztél a?on tíz  
ezer görögökről, minthogy Ti-is onnan ered
tek , és valaha nagyobb réfzét-is Olafz - Orfzág- 
nak a’ Görögök lakták, ezeket noha tudtoú 
tudom, nem említem. D e h o g y  ezeknek egy  
maroknyi népét, az AETOHTSokat IP4) értem,

kik

1<54) Az Aetolusok’ h a z á ja , AETOLIA , határo* 
volt Epirussal, és m m tpgj köldöke a ’ Görög - Orfzág- 
nak. Ki ütött az első M acedóniai háború. Hadakozni 
kellett Rómaiaknak a ’ Fülöp K irály e llen , pedig még 
az Hánnibál se volt le g y ő z v e , sőt Olafz - Orfzágban 
ízéltére táborozott. M. VALERIVS LAEVINVS menti 
a ’ Fülöp ellen, M&g-kellett a ’ Görögöket zavarn i,

e&7-



kik mellettetek laktak, hogy réfzetukre csatol
hatnátok , hogy jó akaróitokká, hogy hadakozó

L 5 tár*

egymás ellen bú jtam , és, hová bizton a’ lábát te« 
gye, helyet keresni, az Aetolusokat nézte-ki erre j 
meg-vetette tehát minden mefterségét, hogy azokat 
a3 maga réfzére csatolhafsa. Titkón előbb a ’ Fő-fő 
Aetolusokat meg-tántorította , utóbb meg-jelent az 
Ürfzág gyűlésén , mellyet az Aetolusok tartottak , és 
mellyet ők νωαιτωλ«»-nak neveznek. Itt a ’ Laevinus 
hangos torokkal el befzéllette, mi nagy jóval fzoktak 
lenni a’ Rómaiak a ’ fzÖvetséges Városokhoz, hozzá 
járúltt az a’ biztatás-is, hogy ő az ACARNANIÁt, 
melly Epirusnak réfze, ’s m ellyet.előbb az Aetolusok 
bírtak , víílza fogná nékik fzerezni. Erre csak ha
mar fel-csapnak , és fzövetséget ütnek illy fel-tételek
kel „az Aetolusok azonnal haddal indúllyanak fzá- 
razon a’ Fülöp ellen , Rómaiak húfz , öt evedzős, 
hajókkal segítsék őket. A’ mit Aetoljátúl kezdve, 
egéíiz Corcyráig el foglalandók volnának , az , a ’ m ar
talékon kívül, legyen az Aetolusoké. Rómaiak azon 
legyenek, hogy az Acarnania viITza kerűllyön. Egy- 
gyik réfz , a’ másik réfznek h íre , hafzna nélkül bé- 
kefséget a’ Fülöppel ne kössen.‘< Ezen fzövetséggel 
kinállyák - meg Aetolusok az ő társaikat-is az Eleu» 
sokat, a ’ LacedasmonŐÓlieket, Ataluít az Ásiai Ki- 
rá lly á t, és az Illyriai K irályokat a ’ Pleuratuft, és a’ 
Scerdilétuíl, a ’ mi m égis le t t ,  és ezek-is a ’ fzövet- 
séghez állottak M ár tehát Görög-Orfzág meg-vólt 
ofztva. REíGNVM. IN. SE IPSVM. DIVISVM. Ezt 
a ’ fzövetséget Aetolusok Olympiában , Rómaiak a* 
Gapitöliuinbaq réz-táblákra f e l í rv a ,  ki-függefztettéls

etft«
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társaitokká tehettetek, sokért nem adtátok. Mi- 
nekotánna pedig ügyetek mellett jól meg-har-

czol-

em lékézetűl, éis-lgy az Aetolusok voltak a’ leg elsők, 
kik a ’ tengeren túl leg-elsőben fzövetségre léptek a ’ 
R óm aiakkal, és utat nyitottak a’ Görög Orfzág’ meg* 
hódítására. Az Aetolusok azonnal hadra keltek, be
vették a’ közel lévő Zacynthus kis fzigetét, más apróbb 
helységekkel; de sokra nem m ehettek , oka volt az 
Acarnania lakosinak meg átalkodott Fel tételek , hogy 
inkább egy lábig el-vefznek , m int magokat az Ae- 
tolusoknak m eg -a d já k ; és a ’ Fülöpnek közelítése. 
Azonban Rómában a ’ Laevinuít Consullá tefz ik , és 
helyette a’ P. SVLPITIVS GALBÁt küldötték Vezér- 
nek ; de a’ Gálbának nem fzolgáltt a ’ fzerencse, Fii- 
löp a ’ Macedónok’ K irállyá meg verte Lam ia mellett 
kétfzer az A etolusokat, Gálbát Sicyone, és Corin 
thus között m eggyőzte , Attaluft hazáig kergette, 
M achanidát Lacedaemoniák’ Vezérét meg-fzalaí'ztotta, 
erre az Aetolusok békefséget kötöttek a ’ Fülöppel. 
Jö tt a ’ P. SEMPRONIVS új e rő v e l, de ez - is békes
ségre lé p e tt , és haza mentt. És így ezt a ’ háborút 
m elly η efztendeig ta r to tt, Dicsőséggel végezte a’ Fii- 
löp ; de a ’ kötött békesség sokáig még sem tartha
t o t t , három  efztendő múlva dugába dűltt. A’ m áso
dik Poenusi háborúnak vége fzakadott, Rómaiak ne
ki erősödtek, volt rem énység, hogy minden erejűk
kel neki esvén könnyen meg-dönthetik a ’ Fülöpöt. 
H adat izennek tehá t, és arra a ’ Szefzre , hogy magát 
a’ Füíöp meg féfzkeli Görög O rfzágban, fel-bontják 
a’ békességet. Megy a ’ Sulpitius , jól kezdi a’ hábo
rút. Erre az Aetolusok , kik előbb vonogatták mago

kat
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c z o lta k , végtére ,  nem tudom mi okokra n é z v e ,  
m eg - nyom tátok ,  mi magatok v e sz e d e lm é v e l,

mi

k á t , megint a ’ Rómaiakhoz fzegó'dnek , és Damocri- 
tus Vezérjek a la tt meg indultak haddal a’ Fülöp el
len , noha nem a’ leg-jobbik fzerencsével. Sulpitius 
helyébe^ jött végre a’ T . QVTNTIVS, ez végre haj
to tta  a’ h á b o rú t, Fülöpöt a’ Görögök’ erejével több 
ütközetekkel meg-törte, és hogy békefséget koldul- 
lyon , a rra  kínfzerítette. M eg-letta’ békesség; de be
le volt oltva az új háborúnak a’ magva. Qvintius 
győzedelmeskedvén mindent a’ maga tetczése fzerínz 
te tt, a ’ fzövetséges Aetolusokat fel-sem v e tte , ezen 
az Aetolusok nagyon fel-bofzonkodtak, fzemére-fs 
hányták a ’ Qvintiusnak (ut d u ra , atque afpera bel
li Aetoli exhauserint, pacis gratiam , & fruftum Ro
manus in se vertat) de nehéz a’ Győzedelmeft piron- 
gatni, Qvintius a ’ fzövetséggel sem gondoltt. Sőt 
az Echinus , és Phársálus Várossáit sem ad ta  viffza 
nékik a ’ kötés fzerínt. E rre az Aetolusok neki kese
redtek , fzéles e’ világnak panafzlották ügyeket, kö
veteket küldöttek m indenfelé, magoknak társokat, 
Róm aiaknak ellenséget kerestek. Csak ugyan Damo- 
critus a’ NABISt a ’ Lacedaemoniak’ T yránnussá t, 
Nicander ay F Ü L Ő P ö t, Dicaearchus az ANTIOCH VS 
Királyt fel-bújtották a’ Rómaiak ellen. De végre a ’ 
Római eró' ezeken is győzedelm eskedett, és az Ae
tolusokat, noha nehezen , de rútúl le nyom ta. így  
vefzett-el· az a’ nép , melly a ’ maga veCztével segí
tette - bé Róm aiakat a’ Görög O ríiágba !

T. Livius Lib. XXVI — XXXVIII.
Λ’Rómaiak Görög O rfzágbanPos. iy ^ j in  ism o.
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mi nagy munkával, tudjátok. Ha tehát, a’ mit 
méltán lehet mondani, az erőtlen öreg efzten- 
deire hanyatlott Görög Orfzágnak , nem az 
egéfz nem zetségét, hanem egyedül egy marok
nyi népét, azt-is, midőn már ki-fogyott erejé- 
b ü l, alig alig tudtátok meg-hódítani, m ilettvól- 
na belőletek, ha még ama’ virágzó, ama’ hatal* 
más egéfz Görög nemzettel kellett vólna fzem- 
be fzáluatok ? —  Még mikor a’ PYRRHVS 10S)

reáf

I0Í) P y rrhus, nevezetes K irállyá E pirusnak , k i
ben nagy Sándornak képe , fzive, bátorsága mintegy 
íijra fel-elevenedett, ki-m utatta m agát Vitézsége, jó
zansága , embersége által. Hannibál minden akkor- 
béli Vitézek között a ’ Pyrrhuft ítélte elsőnek, Sci- 
p ió t m ásodiknak, magát harm adiknak. A’ Hadi tu 
dom ányról könyveket írtt. A’ háborút fzorojúhozta. 
Minden eledele, mulatsága a ’ hadakozás v o lt, de 
azért a’ fzive el-nem vadúltt. Volt Ámbráciában az 
Aetojusok között egy rút káromlója Pyrrhusnak , jo- 
v a s lo ttá k , hogy ezt a’ rutalm azóját kergefse - ki Or- 
fzágábúl „nem , úgymond P y rrh u s, hadd m aradjon, 
inkább rútalmazzon engem egy helyen , mint kóbor
ló létére mindenütt·1 — Két más Iffjakat-is bé-vá- 
doltak előtte , hegy azok a ’ bor-ivás közben rpíTzúl 
befzéltek vólna a’ Pyrrjiusrú] , Pyrrhus maga elejbe 
h ivattyaaz  Iffjakat, kérdezi, ha igaz e ,  hogy ő róla 
ez t, meg emezt befzéllették vólna? az egygyik nagy 
bátran meg-felel, igen is igaz , úgym ond, sőt még 
ezeknél többeket is mondottam vó lna, ha a’ palatzk 
k i nem ürííltt vplna11 erre el nevéti magát a’ Pyrr

hus ,
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reátok ütott-is , mennyire rem egtetek, tudhat* 
tyácok. Mivel pedig a’ Persiai birodalom meg-

dön-

ím s, és az Iffjakat fzabadon bocsátá -“· Fyrrbusfiak 
nagy neve lévén , a’ TARENTVMiak Olafz- Orfzág- 
ba hívták a’ Rómaiak ellen, CINEAS O ráto r, kit 
fziintelen magával ho rdozo tt, viíTza akarta tartóztat* 
ni „m i leflz, úgym ond, o Király! ha a’ Róm aiakat 
ineg-győzöd ?— mi ? az egéí'z Olafz-Orfzág azenyim* 
hát ha a z tis  e lfo g la ltad ; hová fordúlfz ? *— ott a ' 
S ic ilia , könnyű leíTz bé-venni. Hát ha ez is meg- 
lelTz ? — akkor a’ M acedóniát, az egéfz Görög Or- 
fzágot meg hódíttyuk , és ekkor ? — ekkor azután 
vígan fogjuk napjainkat tölteni , evéssel , ivás- 
sa l, tobzódáfsal, mulatságos befzédekkel — ha ez a* 
fzándékod , o Király ! mit halaí'ztod olly sokára ? 
miért nem kezded-el m indjárt a ’ nyugodalmas életet ? 
van minden; hová annyi vér-oötás , a’ nélkül-Ís ehe
tünk , ihatunk , múlathatunk, — De erre a 1 Pyrrhus 
nem figyelmezvén , által csapott Olafz - Orfzágba R. 
ép. 474-dik eíztendejében. 3 ezer lovaflagot, 22 ezer 
gyalogságot, öt fzáz Parittyái!, 30 elefántot Vivént 
magával. A’ Levinus (Plutarchusnál Albinus) Római 
Consult meg · veri. Cineas által meg kínálta mind
azonáltal a ’ Róm aiakat nem csak békefséggel, hanem 
fzövetséggel is. Ciueás Rómában a’ Fő Allzonyságo- 
k a t, Urakat e l j á r ta ,  és ajándékokkal meg-tifztelte; 
de ez ajándékokat el-nem vették , azt felelték, még 
az AíTzonyok-is, „ha meg-Ieífz a ’ békelTég, a* nélkűl- 
is jo fzíves baráti lefzünk a ’ Királynak“ Római T a 
nács hajlandó v o l ta ’ békefségre , ezt meg - hallván 
APPIVS. CLAVDIVS egy meg élemedett tiű tes öreg,

kit
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döntését o ily  kitsiny dolognak állítod, és ezt 
& nagy munkát így  alázod, gyalázod, mond-

meg

kit az öregsége , különösen pedig a’ vaksága otthonn 
ta r tó z ta tta , bele ül a’ gyalog hintójába, Tanácsba 
viteti m agát, és ott ezt a ’ befzédet tartá. „Eddig ne
hezen tűrtem , o Rómaiak ! hogy a’ fzemeim’ világá
tól meg volnék fofztva, m oll, midőn hallom a ’ ti 
oesmány végzéfieket, melly el hervaíTza a ’ Róma’ d i
csőségét , vajmi sajnálom , hogy valam int vak , fzin- 
te úgy fzüket-is nem vagyok. Hol vagyon , hová 
bujdosott am a’ .ti fittym áltt bátorságtok , mellyel vi
lág’ ha lla ttá ra  dicsekedtetek, hogy a ’ Nagy Sándor, 
lia Olafz-Orfzágra talá ltt volna rohann i, nem hír- 
dettetnák többé Győzhetetlennek, hanem vagy ízala- 
d ásra , vagy élete’ vefztére jutott volna. Arczúl csap
já tok  ti ezen dicsekedésteket máj nap , midőn remeg
tek a’ Pyrrhústúl, a’ ki egygyik D árdássát a ’ Sándor
nak fzünteren böcsűlte, tifztelte. Nem azért kereng 
Pyrrhus moil Olafz-Orfzágban, hogy a’ hozzá folya- 
m odtakat segítse, hanem hogy az ellenséget kerűllye. 
Szövetséget igér nektek, és ezt azon seregével, m el
lyel M ácedoniának egy kevés réízét nem volt elég
séges meg tartani. Ne gondollyátok , hogy a’ fzÖ- 
vetség utánn el megy. Itt marad , öfzve -gyűjti el
lenetek mind azo k at, kiknél illy meg-aláztatásra, u tá
latba megy nevetek. Ha a’ Pyrrhus ennyi kár-téte
lei utánn m eg-nem  bollzúltatik , mi leíTz jövendőre 
cgyébb , hanem hogy a ’ Róm aiakat a’ Tárentum iak, 
a ’ Samnitesek ki-csúfollyák „ezen beí'zéddel hadra in
gerelte Appius a’ Tanácsot, Cineáft tehát viíTza kül
dik illy  ravafz felelettel,,A’ Pyrrus mennyen-ki Oíafz-

Or-
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meg kérlek, mi légyen az oka, hogy ama’ Ti
gris’ folytában fekvő kis Tartományt105) melly

a

Orfzágbúl, és azutánn kössön , ha a k a r , ízövetsé- 
get“ viíTza m entt a ’ Cineás. Jöttek Római Követek 
a ’ fogtok’ ki váltására. Ezen Követeknek feje volt 
C. FA BRICIVS, értékére nézve igen fzegény, de 
nagy lelkű Római P o lgár, kit a ’ Pyrrhus igen meg- 
fzeretvén barátságból nagy suuima arannyal meg-ki- 
nálá. Fábricius meg-veté a ’ hitvány a ra n y a t, az aján
dékot nem vefz iel. M ásnapra kelvén Pyrrhus meg- 
akará ijefzteni a’ nagy fzívű Fábriciuft. Még elefán
tot nem láto tt a ’ Római k ö v e t, parancsolá a’ Ki
rá ly , hogy míg ők befzélgetnek a’ kárpitok közö tt, 
addig alattom ban a’ leg nagyobb elefántot állítsák 
a ’ Fábricius’ há ta  mögé. A’ Parancsolat tellyesedett. 
Jelt ád a ’ K irály , a’ kárpit fel h ó za tik , az otrom 
b a  elefánt a ’ Fábricius’ háta mögött á l l ,  hoíTzú orr 
rá t a ’ feje fö lö tt forgattya, és fzörnyen meg-rivad. 
Fábricius lafsan hátra teként, el mosolyodik , és az t 
mondja „tegnap meg nem vakított engem a’ te a ra 
nyad , ma ez az Óriás barm od meg - nem ijefzt,, — a ' 
vacsora fö lött befzéö keletkezvén az Epicurus’ taní
tásáról , Cineas rendre elő - fzám lálta , m it taníto tt 
légyen az E picurus, hogy t. i. a ’ Fő-jót a ’ gyönyö
rűségekben helyhezteti, a’ T ífztségeket, a’ H ivata
lokat , mint annyi akadályait a ’ csendes életnes kár- 
hoztattya , az Illeni gondviseléff tagadja ’s a’ t. ezek
re fel-kiállt a’ Jó fzívű Fábricius , „no kívánom , 
hogy ez a’ tudomány a’ P yrrhus, és a’ Samnitesek 
fzívén fogamodjón meg mind annyifzor, valahányfzor 
velünk hadakozik“  — Pyrrhus a’ Fábriciuft nagyon

meg-



a’ Pártosok’ uralkodása alatt van , már több mint 
három fzáz efztendeje, hogy utánna harczoltok*

mi-

m eg-fzefette, foglokat egyedül az ő emberségére bír* 
ta  olly törvénnyel, ha a ’ Tanács nem akarna békes
séget , a ’ fogtok meg-köfzöntvén az Attyokfiait, és a* 
Száturnus’ ünnepét el-töltvén térnének vifiza. A’ Szá- 
turnus’ ünnepe el-m últt, a’ Tanács vifiza küldötte a’ 
fog lyokat, halált ízabván annak a ’ fe jére , a ’ ki ott- 
honn marádna, Fábricius azonban Consullá tétetik , 
a ’ Király* Orvossá levelet ír a ’ Cönsulnak és ígéri, 
ha Tötet jól meg-ajándékozza, a’ Királyt méreggel ki 
vefzti a ’ világbúi. Fábricius illy fzörnyű ajánlását 
pökte az Orvosnak , Pyrrhusnak meg küldötte az á rú 
ló levelet, m egintvén , hogy vigyázzon magára. E r 
re a ’ Pyrrhus úgy meg ö rú ltt, hogy a’ foglyokat mind 
ingyen vifiza küldené, de a’ Római Tanár« ingyen 
e inem  vette , hanem annyi fzámú Tarentinumi , ét 
Sámniumbéli foglyokat küldött helyettek. Olafz-Or- 
fzágbúl ki-húzta Pyrrhus a’ Seregét, de a ’ békeíleg 
még sem kéfzűlhetett meg. Vifiza jött tehát a ’ P y rr
h u s , és a’ Róm aiakat megintlen meg verte Asculum» 
n á l , de sokba kerűltt néki ez a’ győzedelem , és 
nyilván mondotta „hogy a ’ Róm aiakat nem akarná 
még egyfzer így m eggyőzni. Innen által csapott Si- 
ciliába , meg verte a’ Pcenusokat, bé-vette a ’ T arto 
mányt. ERIX erős várát midőn oííromlaná, maga 
fn to tt-fe l lajtorján leg-első a’ B áfiyára, halom ra öl
te előtte az ellenséget, a ’ Várt bé-vette. — Többi, 
a ’ mi következik a ’Pyrrhus életébűi, nem ide tarto
zandó — Fiai közűi egygyik kérdi egykor, mel-

lyik
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mi légyen az oka mondám, hogy bé nem tud
tátok venni? akarod hogy ki-fakaffzatn? a’ Per- 
sák’ nyilai állottak ellent, kérdezd-meg csak az 
ANTO NIVSt, I07) ez a’ te kedves Hadi tanít*

vá-

lyiknek hagyná a ’ királyságát ? annak felele a’ Pyrr
hus, a’ mellyiknek le g -élesebb lefsz a ’ fegyvere.

Plutarchus in Pyrrho.

ta&) Ez a’ Tartom ány MESOPOTAMIA. Tigris, 
és Euphrates folyók között feküdtt, és innen nevez
ték a ’ görögök fito-ex-t-aput-nak , melly magyarul ép
pen annyit tefz' miatV i z - K ö z. .

Iű7) M. Antonius roppantt hadi sereggel indúltt 
a ’ Parthusok ellen , hogy a’ CRASSVSon * és a ’ Ró
mai néven tett méltatlanságot meg-boíTzúllya; de *em 
boldogulhatott ízándékábau , már ekkor igen bele 
bolondult! a ’ C lcopátrába, minden efzét ott felejtet
t e ,  hogy hamarább viflza-térheflen, hirtelenkedett. 
Semmit okosan nem rendeltt, viílzárúl mentt minden, 
úgy hogy ez a ’ hatalmas hadi sereg , melly meg in
dultával rémíílésbe hozta egéfz Á siát, meg - refzked- 
tette az utolsó Ind iá t, kéntelenítetnék gyalázatosán 
viflza nyavalogni, és a ’ XVI egéfz seregbűi (Legio) 
alig térne viflza az harm ada. Illy ocsmányúl füftbe 
ment ez a’ nemes el-tökélletű fzándék egy hitvány 
AITzony miatt!

Plutarchus in M. Antonio.
Dio Caffius Lib. XLIX. pag. 404— 411.
Florus Lib. IV. cap. X,

Μ
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ványod meg-fogja mondani, mi erővel bírjanak 
a’ Persák. Én pedig nem egéízlen tíz efzten- 
dSk alatt, ezeken kívül még az INDVSoknakIOS)

is 08

I08) Sándor az Indiát bé vette. M eg-örökítem  
én is az India’ bé vételét; de nem avval, hogy el- 
befzéllyem , mint harczolt meg a ’ FORVSsal, mint 
vefztette-el a’ BVCEPHALVS lo v á t , miilyen Várod 
épített a ’ kedves lovának emlékezetére, a ’ Pártos 
SABBAt mint győzte-meg, hanem annak el befzélié- 
sével, mit tett a ’ Sándor a ’ mezítelen Indus bölcsek
k e l, (a’ Gymnosophíflákkal). Azok közűi t. i . , kik 
a ’ Szábbát az el pártolásra reá bírták , tizet a ’ javá
ból ki-válogatva magához hivatott , nehéz fejtés;i 
kérdéseket tett nékik olly fenyegetés m ellett: hogy 
tiiftént azon e lső t, ki helyesen meg nem felelne, fel- 
aka fz ta ttya ; és ig y a ’ többit is. Leg-öregbiket kö
zűlök tette Bíróvá. Az első kérdeztetvén , mit ítél' 
o e , az élők volnának-e többen, vagy a ’ meg-hól- 
tak ? az élők, felele , mert a’ m egholtak már nin
csenek — K. A’ Főid fzűlne-e nagyobb állatokat, 
vagy a’ Tenger ? erre a ’ második azt felelte: a’ Főid, 
m ert hifzem a’ Főidnek réfze a’ Tenger is — K. Mel- 
lyik állat leg-álnokabb ? felele a’ harm adik, a ’ mit 
<nég eddig az ember meg-nem ism értt— A’ negyediktől 
azt kérdezte, miért ingerelte-fel Szábbát a’ pártűtés- 
re?  a z é rt, fele le , hogy vagy emberül éllyen, vagy 
veflzen oda ebül. — K. Mi volt előbb a’ Nap , vagy 
az Éj ? felele az ötödik, a ’ Nap előbb vólt az Éjnél 
egy nappal. Ezen, midőn a’ Sándor álmélkodna, 
utánna veti az Indus, a’ nehéz kérdésnek a’ feleíet- 
tye is nehéz“ — A’ hatodiktól azt kérdezte, hogyan

t*-
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is Ura lettem. Azután hogy hogy bátorkodha- 
tol vélem porbe fzállani, Vélem, ki még az el-

M 2 ső

tehetné magát valaki leg inkább kellemetefsé ? azzal, 
felele amaz , ha leg hatalmasabb létire leg-fzelídebb 
leflz -  A’ többiek közűi egygyik kérdeztetvén: A’ 
Halandó mikép’ válhatna IRenné ? úgy felele, ha azt 
te fz i, a ’ mit az ember nem tehet 4— Egymás azon 
kérdésre : ha az élet vólna-e eróTsebjl ? vag7 a’ Ha
lál’azt m onda, hogy az élet, mivel annyi nyomorúsá
gokat el t ű r — Az utolsó azon kérdésre, meddig éí 
az ember illendően? azt vifzonozá „add ig , még a4' 
halált jobbnak nem ta r t ja , mint az életet — Ekkor 
meg-parancsolá a’ Sándor, hogy az öreg Bíró hoz
zon ítéletet. Ez elő-fzám lálta, ki mellyiknél feleltt 
rollzabbul; teh á t, úgymond Sándor, te halfz-meg lég- 
elsőbben, a’ ki illyen ítéletet hoztál. Éppen nem, fe
lele a ’ bölcs Indus, ha csak te o Király nesn akarfz 
hazudn i, a ’ ki csak a’ roffz felelőt ítélted az ha lá l
ra. Ezeket a’ Sándor meg - ajándékozván fzabadon 
bocsátá. A’ többi lézzegő Bölcsekhez el küldötte az 
ONESICRLTVSt, kik közúl a ’ KALANVS nagy ne
hezen csak ugyan reá m éltóztatta m agát, hogy a ' 
Sándorhoz mennyen. Indus nyelven Sphines volt a’ 
neve, de a* Görögök Kalanusnak nevezték, mivel 
úton ú tfé lén , a ’ ki elejbe m entt, mindeniket Kait 
fzóval köfzöntötte, melly Kale Indus nyelven annyit 
tefz, mint görögül x»t;e, deákúl salve, magyarúl űd- 
vözlégy. Adott leczkétez a’ Kalanus a’ Sándornak: 
S záraz, és fel-görbűltt bőr darabot vetett elejbe, reá 
lépett a’ Szélére, de másfélül fel-görbülve á llo tt, és 
így körös körül kerülvén a’ melly réfzrül a ’ izéiét a '

főid-



so gyermekségemtől fogva FŐ-Vezér lévén olly  
dicső dolgokat hajtottam végre, mellyeknek az 
em lékezete, bátor azokat ú g y , mint a’ méltó
ságok kívánta, az én Történet’ íróim meg-nera 
örökítették, örökre még-is áljpndósan fenn-ma- 
rád ; nem külömben mint ama’ Fő Győzedel
mesnek a’ Herculesnek, az én Királyomnak, 
a’ kit én tifzteltem, IOtf) a’ kit követtem , dicső

nagy

földhöz nyom ta, által ellenben mindenkor fel bil
le n t , míg végre a’ közepére hágván úgy le- fzorítot- 
ta  , hogy egygyaránt a’ földet meg íekünné. Ezen 
képezettel Kalaaus azt akará a’ Sándornak efzébe 
ju tta tn i, hogy ha kivánnya a’ roppant birodalm át 
zabolában ta r tan i, ne csatangollyon az Orfzág’ fzé- 
lekcn, hanem a’ közepén telepedjen-meg.

Plutarchus in Alexandro.

Iű9) A’ Macedóniai Királyok úgy hitték , hogy 
az Herculeftííl vi-f.úk eredetüket. Illy hifzemben volt 
a ’ Sándor ig; hanem a ’ Tyrusiak rendesen bántak ve
le e’ tekéntetben. Sándor jó móddal akarván kézre 
keríteni a’ T yruft, kérte a’ követeket, hadd mehet
ne ö a ’ Városba, hogy ott a ’ Herculesnek, kit a ’ Ty-  
rusiak-is nagyon titzte ltek , mint az ö nemzetsége’ 
fzerzőjének áldozhafson. Tyrusiak vették éfzre, m i
re nézve kívánná az á ldoza to t, azt felelték „A ’ Her
culesnek van a ’ városon kivűl-is kápolnája, o t t ,  ha 
tetczik , tehet bízváít áldozatot“  Itt á* Sándor nem 
tűrhetvén haragját , a ’ mit ritkán is tudott tűrni, 
oftroui a lá  vette a’ V á ro d , irgalmatlan nagy mun

ka-



nagy te tte i, vélem , a’ ki fel-értem erővel az 
A chilleíl, kire az én Eleim mutatnak , csudál- 
tam a’ Herculeít, és a’ mennyire az embernek 
az Isten’ nyomdokit követni fzabad, követtem. 
Ezeket fzükség v é lt ,  ó Illenek! mondanom a’ 
védelmemre, noha talán jobb lett volna az El
lenkezőmet hallgatva meg-vetnem. Ha mi sérel
mes dolgokat vittünk végbe, azokat nem éppen 
az ártatlan embereken, hanem azokon , kik 
többfzör, kik sokakban meg-bántottak, vagy 
kik az idővel hafznösan, kik illendően nem él
tek , követtük-el; de ezen utolsókon tett sérel
meket nyomba követte a’ meg-józanúltt iidvös- 

M 3 . sé-
• ·

kával a’ tengeren tölteti h ánya to tt: a ’ munka nehe
zen esett a’ K atonáknak, de egyre bíztatta őket a ’ 
jó reménységgel. Többi között a ’ Satyrussal álm o
dott. Az Alom m agyarázók ebből nagy reménysé
get nyújtottak ; mert ezen fzó Satyrus, úgy mondá
nak , ha ketté vágatik , lefz belőlle s*· τυςα, melly 
annyit téfzen , mint tiéd a’ Tyrus — hetedik hónap
ra ugyan csak bé vette , fel égette mérgében , hat eze- 
ret benn a’ Városban le öletett, két ezeret a’ Tenger* 
parton rendel fel-akafztatott, *s így pufztúlt el Sán
dor alatt a’ T y rus , a* Tenger* AÍTzonya, kinek haj
dan fzámos fiaiból épiiltt CARTHAGO Áffricában, 
THEBE Bceotiában , GADES a* nagy Tengeren.

Curtius L. IV. cap. a. 3. 4.
Plutarchus in Alexandro.



aéges Bánat 1I0) Meg-mento Iílensége azoknak, 
kik vétettek. A ’ vetekedő társaimat pedig, kik 
föllyúl yeá ellenem gyülölséget-is forraltak, kik 
gyakran fel-bofzontottak, ha meg - büntettem , 
igazságtalanságot, gondolom, véle nem csele
kedtem.

XXXVII.

V é g e  lévén ezen Katonás Vitéz befzédnek , 
OCTAVIÁNVS-hoz vitte a’ Neptunus’ fzolgája 
a’ Viz-tartót, és annak, a’ mint csak lehetett, 
képesint mérte - ki a’ v izet, fzántt fzándékkal, 
hogy alhalmatofságot adván reá* emlékeztefse 
azon kevélységére , mellyet ezen Itten el
len el-követett. n i) A’ mit midőn efzével jól

fel-

Ι Ι β )  f  /M T d ftíX tu t σωφζΜν ir * m  , suti rail

rúrιΐξ* Setlftat. Juliánusra még is ragadott valam i a ’ ke· 
refztényi tudománybál.

I n ) A’ Siciliai háborút sokáig húzta hallafztot* 
ta  az Oftáviánus. Egy nyáron két hajó töréft ízen- 
vedett. Sok hajóit oda vefztette , erre meg-bofzon. 
kodván fel-kiáltott, hogy ó' á ’ Neptunus’ ellenére-i* 
fog gyó'zedelmeskedni. A* közel lévő Circusi ünnep
léskor , mellyet a ’ Neptunus’ tifzteletén fzoktak tar- 
ta n i ,  ezen vizi lilenuck képét errűl a’ pompáról ki*

til-



fel-érne az Odhiviánus, el hagyván a’ más egye- 
bekrül való befzédet „Éli nékem , úgymond, 
o Jupiter, és Illenek! az egyebek Tetteit fe
csegetni , azokat kissebíteni nem fzándékom , az 
egéfz befzédem egyedül az én tulajdon Tetteim- 
rul fog lenni. Én már Iffjantan az én Hazámat 
úgy igazgattam , mint ez a’ híres nevezetes 
Sándor, A ’ Német háborút olly dicsőül végez
tem , mint az én Atyám a’ Csesár. A’ Hazai 
Hadakban lIi) bele keveredvén. Egyiptuíl Ac-

M 4 tium-

tiltotta. És ez az a ’ boffzúság , m ellyrül itt emléke
zet van , nem m aradtt adós a ’Neptunus, a ’ m in ta ’ 
Svetouius írja ; mert egyik háborúban sem forgott az 
O daviáaus’ élete annyi vefzedelemben, mint ebben. 
Siciliába által tévén Seregének egy réfzé t, midőn 
az hátra lévőkért m egy, Dem ochares, és Apollopha. 
nes, az Iffjú Pompejusnak V ezéri, úgy m eg lep ték , 
hogy alig fzaladhatna-el egy kis hajón. Midőn Rhe- 
giumba indulna gyalog, Pompejus’ nagy H ájó i, tele 
fzéüel a’ partfelé rö p ü ltek , a ’ maga hajóinak vélte, 
sietett elejbek a’ parton , és kevésbe m últt-el, hogy 
el-nem fogták. Meg-fzalad teh á t, és midőn bolyong 
fel-alá a ’ járatlan utakon, a’ késérő Aemiliusnak fzol- 
g á ja , jó alkalmatofságot lelvén, alig hogy meg-nem 
ölte.

Svetonius in O davio cap. XVI.

, l t ) Öt belső háborúja volt az Odáviánusnak : 
M utinai, F ilipp i, Perusiai, Sicillai, és Adiumi. K it 
fzélsőt M. Antonius ellen. 2 dikat B rutus, és Cafliiss
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tiumnál hajó? ütközettel le-vertem. Brutuft pe- 
dig, és a Cássiuft a’ Fülöpvári verekedéssel le- 
tapodtam, és ezen haddal való indulásomat, 
fe lly iilreá , Sextussal a’ Pompejus’ fiával, mint
egy reá adás gyanánt meg-tetéztem. A ’ Philo
sophia eránt olly Jámborul viseltem magamat, 
hogy az ATHENODORVSnak II3) fzabad nyel- 

'  . ■ vét

ellen , 3-dikat L , Antonius, a’ M. Antonius teftvérje el
len , 4 diket Sex. Pom pejus, a ’ Nagy Pompejus’ fia 
ellen viselte.

Svetonius in Oftavio,
\ Plutarchus in M. Antonio, & Bruto.

ΓΙ3) Athenodorus TársúsbúI fzármozott Cilicia, 
ban. Oöáyiánus a ’ Tiberius mellé rendelte Nevelő
nek. Jó fzívű Stoicus bölcs v o l t : öregségére haza ké 
redzett. El menetelekor el-búcsúzván ezt a’ letzkét 
súgta-az O ftáviánusnak: O Caesar! ha ingerel az ha
ra g , addig se ne tégy , se ne ízóllj sem m it, míg előbb 
a ’ görög a—b—cet el-nem mondod“ erre O&áviánus 
meg fogá kezét a ’ búcsúzónak , van még , úgymond , 
reád fziikségem, maradj velem , és még efztendeig 
nála tartóztató. Meg merte ez az Oftáviánust inte
ni a ' tifztátalan é le trő l, pedig mi furcsán ? mi h a th a 
tósan ? — le írja Dió Calllus, és Cedrenus. ViíTza 
térvén Társusba hazáját a ’ kegyetlen uralkodástól 
fel fzabadítá. Dicséri benne Plutárchus a’ teftvéri fze- 
retetet-is. Halála’ idejét nem tu d n i, több munkákat 
í r t t ,  de a’ mellyek idővel el vefztek.

Strabo L. XIV, pag. 674.
Sv«-



vét nem csak el-türtem jó fzívvel, hanem még meg. 
is józanúltam reá, és ezt a’ Férjfiút, nem kül
lőmben, mint az Nevelőm et, sőt taint az Atyá- 
mot úgy tifzteltem. A z ÁRRIVSt "*) pedig ,

M 5 mint

Svetonius in Tiberio cap. 4.
Dio Cassius Lib. LII. pag. 490. & Lib, LVI, 

Pag· 595·
Piutarchus Tom , s apoph. pag. 297 , & de ami» 

citia fraterna.
Cedrenus Hift. Comp. p a g .  1 7 3 .

Nouveau Didionaire Hiftorique, et Critique par 
Jacques George de Chaufepié, Tom. premier 
ä Amíterdam. 1750. in föl. pag. 527.

II4) Arrius Alexandriai fi volt Egyiptusbúl. Oc- 
táviánuft ez tanította a ’ Philosophiára. Meg is bö- 
csíílte a ’ Tanítóját Odáviánus. Midőn az Alexán- 
driát Egyiptomban bé-vette, Arriuft kéznél fogva ve
ze tte-bé  a ’ párosba , az úton fzűntelen vele beízél- 
getett. Városnan a ’ néző helyre érvén, fel-mentt a’ 
győzedelmes Odáviánus a’ Királyi fzékbe. A’ Váro
siak előtte le-borúltak , fel-kelette őket, és görög 
nyelven, hogy meg-értsék, ezeket monda „én a ’ Vá
róit fel-fzabadítom minden biintetéfiűl, tekéntvén el
sőben az ő Építőjét a ’ S ándort, a-fzor a’ Város rop
pan t, és csodálatos v ó ltá t, 3-fzor az én kedves ba
rátomat az Arriuft. „Sok másoknak-is meg-kegyel
mezett az Arrius’ tekéntetére, nevezetesen a ’ Philo- 
ftratus Philosophusnak, kit az Odáviánus nem ízen* 
yedhetett. De ez egyfterce az Arrius háta mögöt«

ter»



mint jó Barátomat , mint kenyeres Pajtásomat 
úgy tartottam. Egy fzóval a’ Philosophia el

len

term ett, hoíTzú fzakályosan, gyáfz ruhába öltözve, 
és mind addig sugdosta fülébe ezt a’ verset Σοφοί σοψον( 
νάζουην, ut utri σοφοί, (bölcs a ’ bölcset meg - m enti, ha 
efze van) hogy az Odáviánus-is meg hallaná. Erre 
meg-engedé életét nem annyira a z é rt, hogy a’ Philo- 
ftratuft ki mentse a ’ félelem bűi, mint azért, hogy az 
Arriufi: meg-fzabadítsa az irigy gyűlölségbűl— CAE- 
SARIOval a ’ Cleopátra’ fiával, kit sokan I. Caesár’ 
fattyának tarto ttak , sokáig gondolkodott, mi tévő 
légyen. Arrius az t mondá itéVK ocyû őv ττολυκϋαο-Λξ̂  “ nem 
jó a ’ több Caesárkodás, a’ melly mondás a ’ Homerus- 
búi van mefterségesen el vá ltoz ta tva ; mert ott az 
Iliásnak 2-dik könyvében a’ 204-dik vers így hangzik:
«six άγχ$ον ότολυκοίζοίνίη, u'j xoifxyuf cru, l/í ßaciXivf. Nem jó
a ’ több királykodás. Egy Király légyen , egy Orfzág- 
ló. Erre nem sokára meg ölette a’ Caesariót. O&á- 
viánus Alexándriában léyén meg-nézte a’ Sándor’ te- 
te m it, sőt az orrábúl egy darabkát le-ís csípett; de 
a ’ Ptolomaeusok’ tetemó' helyéhez, noha nagyon akar
nák az Alexandriaiak , nem m entt, azt mondván : 
a ’ Királyt akartam  m eg lá tn i, és nem a’ holtakat. 
Hasonlóképpen az Apisnak látására sem m entt, azt 
adván o kú i, hogy ó' az Ifteneket tifzteli , és nem az 
ökröket — Odáviánus meg ha lván , Livia magát az 
Arrius által vigafztaltatta,

Plutarchus in M. Antonio p. 953 ,953 .
Dió Calfius Lib. LI. pag. 454·
Seneca Consol, ad Helv. c. 4.
Gaudentius de Phil. Rom. c. XLVII. pag. 205. 
Jonsiu* de Scrip. Hift, Phil. L. III. c. I. p. 215.



Ten m ) semmit telíyefséggel nem vétettem. Ró
mát pediglen, mellyet a’ Hazai fel-zendúlé&ek 
gyakran utolsó vefzedelemmel fenyegettek,"6)  
úgy helyre hoztam, úgy neki erősítettem, hogy 
a’ ti kegyelm etekbúl, 0  Illenek , utóbbra gyé
mánt állandóságú lenne. Mert félre tafzítván

az

lt1)  M acenás azon hatalm as befzédében, mel
lyel az Odáviánuft a ’ birodalom ' Meg tartására reá 
b írta , arra kéri többi között az O dáviánuft, hogy 
ójja magát a’ Philosophusoktúl; mert úgymond azért 
hogy az Arrius és az Athenodorus derék emberek > 
nem következik , hogf^ valamennyi Philosophus - is 
derék em ber; mert a ’ Philosophusi köpönyeggel sok 
veszedelmes em berek, sok Orfzág-háborítók takaród4 
xani Szoktak „quum hac Specie usi m u lti, infinita 
m ala populis, privatisque hominibus adferant“ .

Dio Caffius Lib. L ll. pag, 490.

1Ifi) Róma Szylla’ idejétől kezdve, merő zűrza
varba élt. A’ nagyra v ágyás, aí· zabolátlan uralko
dás , a’ határt nem ismérő Fösvénység, á’ záSzlót 
«melo* la to rság , mint a’ laptával úgy játczott. A* 
ki erőSsebb v o l t , parancsol«. A’ Törvények halgat* 
tak. Sylla , Marius , Catilina , Clodius, Pompejus, 
Caesár mindeneket fel forgattak. Odáviánus alatt a* 
belső , háborúk vérengeztek. Odáviánus végre erőt 
vett mindeneken , helyre hozott m indeneket, és a’ 
birodalm at, mint a’ bús tengeren f e l - a lá  hánykodá 
h a jó t, igazgatása alá vévén, meg-áliopította.

Horatius.
Dió Caffius Lib. LU. & LVI,



az határt nem ismerő kívánságokat, II7) nem tö
rekedtem mindenütt mindent az hatalma alá 
hódítani , hanem az Ifzter, és az Euphrates 
folyó vizeit mint már a’ terméfzettül ki-jegyzett 
kettős határokat állítottam néki. Azutánii a’ 
S cyták ,  és a’ Thrácusok’ nemzetségét rendbe 
fzedvén, mivel nékem az uralkodásra huzomos 
üdőt II8) engedtetek, nem támafztottam egy had-

fa úl

«8S

IIT) Oftáviánus a ’ hadakat nem fzomjúhozta. A* * 
birodalom ’ terjefztése, vagy a’ hadi dicsőségnek ke
gyetlen fzomjúhozása, nem Mtflt nála elegendő ok 
a rra , hogy hadat indítson. Sőt némelly vad népek

* követeit a ’ bolTzút álló Hadi Iftennek templomában 
meg esküttette , hogy a ’ békefséget fel-nem törik. Ke
zeseknek Aflzonyokat-is v e t t ; mivel tapafzta lta , hogy 
a ’ Férjfi kezesekkel nem sokat gondolnának. Ezen 
mértékletefségével annyira m en tt, hogy az Indusok, 
a ’ Scythák barátságot kötnének v e le , Párthusok az 
Armeniát önként viflza - adnák , sőt még azon Hadi 
záfzlókat-is, mellyeket a’ M. Crassus, és M. Anto
nius Fő Vezérektől el-Tzedtek , a’ Római népnek örö. 
piére viíTza-küldenék. Szárazon tengeren helyre á l
lítván a’ békefséget, A ' IÁNVS templomát három- 
fzor garta-bé.

Svetouius in O äavio capp. sí. *2.
Horatius.

l I *) Cicero Consúlsága alatt fzúletett az Oflaviá- 
nus R. ép. 691 efzt. 23-dik Septemberben. Antouius- 
sal mint egy 12 efztendeig uralkodott. Annak el-vefz-

te



más háborút, hanem miaden hátra lévő üres adó
mét a’ T örvénynek el-rendelésére , és azoknak, 
mellyeket a’ Had meg-rontott, helyre - hozásá
ra ny) fordítottam. Nem-is vélem , hogy vala- * 76

te utána 44 cfztendeig, de a’ mellynek 13 nap héja 
v o l t , egyedül igazgatta a’ ízéles Római birodalmat. 
Vélt tehát elég huzomos ideje az uralkodásra, élt
76 efztendeig 35 nap heáu. 19 dik Auguftusban halt 
meg Noía Várofsában Cámpaniában könnyű halállal 
azon efztendőben, mellyben a’ két Sextusok , Pom 
pejus, és Apulejus consulkodtak , azaz  Rom. ép. 
767-dik U. fz. 14 dik efztendejében. Éppen ebben az 
eí’ztendőben tÖrténtt, hogy , midőn a ’ Népnek öt efz- 
tendei í’zám-vételében foglalatoskodna (luftrum con
deret) a’ menykő bele csapna az ofzlopába , és ezen 
fzónak CAESAR az első bötujét a ’ C-t le olvafztaná, 
úgy hogy csak AESAR maradna. Ebbűi mindjárt azt 
jövendölték, hogy csak fzáz napig (mert C a’ Ró
maiaknál fzázat jelent) élne még az O&áviánus , és 
azután meg Iften esűlne; mivel AESAR az Etruriai 
nyelven Iftent, jelent.

Svetonius in Oétavio cap. 5. 8· 97· 99. 100.
Dio Caflius Lib. LVI. pag. 586, 587.

,,v) A’ Katonai fenyítéket kemény lábra állíto t
ta. A’ X-dik Sereget engedetlenségéért egéfzlen el- 
erefztette. A’ Pannónia! háborúban, a’ melly Kato
nai csapat m eg-futott, azt meg - tizedölve árpával 
táplálta. Még a’ Százodos Kapitánynak-is (Centurio) 
ha a ’ helyét meg nem tarto tta , fejét vetette. Katoná
kat soha Baj társainak (commilitones) nem nevezte. A*

Ve-



ki azok k ö zö l, kik előttem voltak , a’ köz-jón 
ennyit mozdított volna, sőt ha az igazac ki kell

bá-

*9<>

Vezérben a ’ hamarkodáft ká rhoz ta tta , gyakran monda 
„e-svtiyt ßfuhm; lassan siefs. A’ kik minden kis nyereség 
fejébe ütközetre rohannak , hasonlóknak mondá azok
hoz, kik arany horoggal horgáfznak— Róm aV árolsát 
a ’ birodalom ’ méltóságához képeíl úgy fel ékesítette, 
hogy méltán m ondhatta , , téglás Rómát vettem ke
zemhez márványosan hagyom “ . Hogy a’ Tiberis 
áradásaitúl meg-menthefse, a ’ T iberis’ árkát ki tifz- 
togatta tá , m élyebbre, nagyobbra á s a tá — Könyv
házat állított. Sibillák* igaz verseit öfzve - fzedette, 
a’ ham isakat el-égettette. A’ Papok’ fzám át, m éltó
ság á t, jövedelmét meg-fzaporította. A’ Vefzta’ Szü
zeit nagyobb tekéntetre emelte. A’ Híres emberek* 
ofzlopait rendre á llíttá  a ’ piaczra, hogy lennének 
m int annyi p é ldák , mellyekre ő , mellyekre a’ -Ma
radék tekéntsen. Pompejus’ ofzlopát-is megszenved
te. Sok rofz fzokásokat el-törölt. Maga az Igazsá
got ki - fzolgáltatta , néha még éjczaka is. Ha egés- 
sége változott, a ’ gyalog h in tóba, vagy otthon fek
ve az ágyba. Az ügyeket jól meg fontolta. Az íté 
let’ tételt nagy kegyefséggel mérsékelte. Új törvénye
ket hozott a ’ költésről, a ’ házafság’ törésről, a ’ Tífzt- 
ségek’ V ételéről, a ’ Feleség’ tartásról. A’ Tanácso
sok’ fzámát rendbe fzsdte. Új Tifztségeket gondoltt 
hogy többeket meg-jutalmazhafson. Több mint 30 
Vezéreknek győzedelmi bé-menetelt engedett. Az ősi 
n iházalo t vilTza állította. Szükség’ idejében a’ gabo-, 
nát olcsón ad a tta , sőt némellykor ingyen-is fejenként 
ki ofztogattatta. Panafzolkodott a ’ n ép , hogy drága

a’



bátran mondani, senki azok közül, kik valaha 
illy  nagy birodalmakat igazgattak, olly buzgón,

mint

a* bor, és nem-is k ap n i , Oíláviánus azt felelte „Ipám 
az Agrippa elég vizet vezetett - bé csatornyákon Ro
mába , nincs mit panaízolkodni a’ fzomjúhságrúl“ . 
Játék-adásokkal gyakran mulatta a’ népet. Olaíz Or- 
fzágot 28 új lak-helyekkel (coloniis) meg - bővítette. 
A ' terhesebb Tartom ányokat, a’ hová  Katonaság kel
lett , maga igazgatta , többit a ’ vólt-Consuloknak en
gedte. Az egéí'z birodalmát fel j á r ta , ki vévén Affri- 
c á t ,  és Szárdiniát. Az el foglaltt Orfzágokat jobbá
ra viíTza-adta azoknak , kiktűl el-vette. A’ fzomfzéd 
Királyok között házofságokat fzerzett. Katonáit 
fzerte fzéllyel a’ birodalomban el-helyheztette. Bi
zonyos fzámú. sereget a ’ maga őrizetére , és a ’ Róma* 
bátorságára hagyott. Rómában nem-engedte, hogy 
néki templomot állítsanak, a* Tartományokban nem 
bánta. Az eztiít Ofzlopit öí'zve - olvafztatta. A ' Die- 
ta tu rá t , noha a ’ nép eleget unfzolná, fel-nem vette^ 
Magát Úrnak neveztetni nem engedte, még a’ gyer
mekeitől sem. Barátságba egy könnyen nem erefz- 
kedett. Kiket barátságába m éltóztatott, azokat se
gítette - is. A’ régi Gjörög Authorokbúl igen, fzerette 
ki írni a’ jó példákot, és azokat el küldözgette a’ 
Tartományok’ Igazgatóihoz , a ’ mint t. i. kinek mil- 
lyen példa-vevésre vólt fzüksége. SŐt a’ Római T a 
nács előtt-is sok olly régi példákat f e l -h o rd o t t ,  
mellyekbűl Ez , az ő új Törvényeinek helyes v o l tá t  
által láthatná. A’ Tuddmányokat kedvelte, a ’ T u 
dósokat böcsülte , gyarapította. A’ Nagy elméket 
éllefztette , Munkáikat, ha  előtte fel-olvasták, örö

med



mint én, á’ koz - boldogságot nem efzkozlotte* 
Mert mások az hadakozásokba ölték magokat * 
és noha az utóbbi háborúkat el-kerulhették vál
na; de még-is , valamint a’ Pörlekedéít kedvel* 
lók fzüntelen az új pörnek támafztásán törik 
minden efzöket, úgy ezek-is az egygyik háború- 
búi a’ másikba keverték magokat. Mások még 
hadakozva - is egyedül a’ gyönyörködtetésüket 
vadáfzták, többre böcsűlvén az ocsmány gyö
nyörűségekben való olvadozáft nem csak a’ ha
di dicsöfségnél, hanem még az önnön boldogú- 
lásoknál-is. Ezeket, midőn meg-gondolom, nem 
éppen az utolsó helyre- ítélem magamat méltó
nak , mindazonáltal, a’ mint néktek, o Illenek í 
tetczik ítélni, illendő, hogy én azon fzerínt 
meg - állyam.

XXXVIIL
T ?
J-ízütánn a’ TRAIÁNVS-nak adatott hatalom a’
befzéllésre. Ez pedig (noha tőle az ékessen 
fzóilás ki-tellett vólna, de minthogy reílellette

a’

mell ftalgatta, de esak a’ Fő - Tudósoknak engedte* 
m eg, hogy ő róla írjanak,

Svetonius ip Oäavio.
Dio Caffius LL. XLV—LVí,



193

a’ munkát, sokfzor által fisakta adni a’ SVRA- 
nak, 12°) hogy helyette igazítaná neki a’ befzc- 
det) nem annyira értéi messen beí'zélve, mint in
kább dönögve meg-mutogatá az Ifteneknek az 
o , Getákon , és a’ Pártosokon vett győzedelmes
nek diadalmi Jeleit, mellyette az öregségét-is 
okozta , hogy a’ Párthusi Hadi munkáját egáfz- 
len véghez nem vihette. Mellyre a’ Szilenus 
,,Te Oltóba , úgymond, nem de nem huzomos

húfz 0

II0) LICINIVS. SVRA. Trájánus ennek köfzön- 
hette a’ Császárságát. Meg-is böcsúlte , tanácsával 
éltt, barátságára méltóztatta, tiszteletére ferdöt épí
te tt,  mellyet Szura’ Ferdéjének LAVACRA SVRA- 
NA , nevezett. Szurát küldötte a’ Decebalushoz bé- 
kef'séget kötni. Vóltak mindazonáltal olly kaján 
irigy fzívű’ emberek, kik a’ Szikrát gyanúságban ej
teni, mintha a’ Trájánus élete ellen incselkedne, és 
meg dönteni akarták. Trájánus a’ Szura’ házához 
megy hívatlan vacsorára , a ’ Tefiőrző Katonáit el- 
erefzteti. Hivattya a’ Szura’ Orvossát, avval a ’ izé
méit nézette, a ’ Borbélyát, avval a ’ Szakállyát bo- 
rotváltatta, azután ferdett, vacsorái« víg kedvel. 
Más nap az árulkodóknak azt mondá „Ha a’ Szura 
meg-akartt volna ö ln i , bizonyossan tegnap meg-öltt 
volna“ ennyire bízott a’ Trájánus a’ Szura’ hívségé- 
hez ! holta utánn közönséges temettéfsel meg yfztel
te , és az emlékezetére á lló-képet emcltt.

Dió Caffius Lib. LXVIII. pag. 775 & 780 , ^81.
Sextus Aur. Victor in Caesar. & Epit. cap. XIIL 

N



hiifz efztendőkik uralkodtál, *·1) eme’ Sándor 
pedig tizenkettőig ? Hogy hogy okozhatod te
hát panafzképpen az idő rövidségét, a’ te tulaj
don refiségedet el-mellőzvén ? — neki ingerel
ték ezen gúnyoló fzavak a’ Trájánúft, és mint
hogy nem éppen hatalmán kívül volt az ékes 
befzéd, egyébb hogy néha néha a’ nagy bor- 
ivás I2“) hobogővé tette a’ nyelvét, fel-kapá a’

be- * 15

& ucÍtocü , ζφν , uxori βίβοΐσ-Ιλενκας ϊτη, Trájánus az 
uralkodásban el-töltott 19 efztendó't, hat hónapot, és
15 napo t;  az élete el-terjedett 63 efztendó're , kilentz 
hónapra, és 4 napra, M eg-haltt, midőn a ’ Pártosi 
háborúról viílza - térne, az útban Cjliliának Selinun 
Varofsában 10-dik Augultusban Urunk Sz. 117-dik efz- 
tendejében.

Eutropius Hilt. Rom. Lib. Vili. cap. 2.
Dio Caflius Lib. LXVIII. pag. 790.

***) V7ré fis ríjs φιλονη̂ ιτιάς , Λ^βλυτίξος Ιχυτχ πολλχκιΤ r·.
Ez a’ vétke volt a ’ Trájánusnak, (valamint fzinte a ’ 
Nervának is)  fzeretett többetskét-is hörpögetni; ha
nem a’ hibáját-is okofsággal mérsékelte , józan éfszel 
meg-parancsolta , hogy senki az ő rendeléseit, inel- 
lyeket ittos korában adandó v a la , ne tellyesíttse , és 
így elejét vette minden történheló' kedvetlen esetnek. 
M áskép, ha a’ Dió Cafliusnak hiTzünk , a ’ nagy bor- 
ivás még sem döntötte-meg ,,licet enim vinum largi
ter biberet, tamen SOBR1VS erat.“

Sex, Adr. Yift. de Caes. cap. XIII. pag. io3. edit.
Biponiinae.

Dio Caffius Lib. LXVIII. pag. 775.



befzédet, Én, úgymond Jupiter, és Illenek, 
a’ sinlodő, és már vefzni indúltt Birodalmat, 
mellyet régtől fogva belül az uralkodó kegyet
lenség, kívül a’ GETAlvnak boffzúság -téte
le i153) minden erejébül ki-forgattak , kezeim
hez vévén, én egyedül, meréfzlettem , kik az 
Ifzteraek túlsó vidékeit lakják, haddal meg-tá- 
madni, és a’ Getáknak nemzetséget tovöstül ki
irtottam, vefztettein I24). Pedig a’ Geták azok,

N 2 kik

»95

1“3) Geták, kiket előbb Davusoknak, utóbb Da
cosoknak neveztek , gyakran fzorongatták a ’ Ró
maiakat. Oäavianus alatt. COTISO a’ Dacusok’ 
Királlyá egy roppanlt állandó sereget állíto tt,  evvel 
a’ sereggel az egéíz Római birodalmat réműlésbe hoz
ta ,  és alig m últt-el, hogy Rómát a ’ Hazai háborúk’ 
alkalmatosságával nyakon nem ragadta. Horátius 
biztattya a’ JVlecenáft „vegyen vér ízemet, vigadjon, 
nincs mit félni a ’ Cotisólúl, oda a’ Serege. DECE 
BALVS meg ízalaíztotta a’ Domitiánuft. Oppius Sa
binus, és Cornelius Fuscus Vezéreit talpig le-verte, 
Rómát adó fizetésre kinfzerítette. Tarto tt  ez az adó
fizetés 12 efztendeig, gyalázattyára a ’ Főid’ A lkonyá
nak Rómának.

Dió Caífius Lib. LXVIII.
Horatius Lib. 3. Oda V I , & VII.

li4) Trájánus, hogy ezen gyalázatot el-töröllye, 
nagy erővel m eg-indúltt,  a ’ Decebaluft le-győzte. 
Szármizegethusát a’ Király’ várát be vette, mellynek 
snofi VARHELY a’ neve. Erre békeíség lett,  de so

káig



kik fzéies e’ világon minden nemzeteket badi 
erővel fellyul múlnak. Neveli erejűket nem-

csak

káig nem tartott. A’ Decebalus álnoksága hadat 
gerjefztett; mert Moesiában kűldvén a’ leg - erősebb 
embereit., Trájánuft azok által orozva ki akarta vé
gezni a’ világból; ezen csalárdsága által magára ha
ragította a’ Trájánuft, ki-is ellene még nagyobb erő
vel meg - indúlván Decebaluft a ’ Kerefztes - mezőn 
meg-győzle. Decebalus mivel már elégtelen volt az 
ellent állásra , kincseit el - á sa t la , magát meg Ölte. 
Trájánus a’ Daciát könnyen el-foglalta, Római T a r 
tománnyá tette. Szármizegethben új Római lak-he
lyet áll íto tt,  mellyet COLONIA. VLPIA. TRAÍA- 
NA. AVGVSTA. SARMIZEGBiTHVSA nak el-neve
zeti. A’ Dunán hidat veretett , hogy könnyebb le- 
hefsen a’ közösülés, és így véget vetett a ’ Dácusok’ 
uralkodásának— Ez a ’ Dácia’ bé-vétele nem éppen 
roíTzúl van elő-adva ama’ nálunk nevezetes Argyrus’ 
Hiftóriájában. Ezt a ’ Hiftóriát irtá Gergei Albert ver-* 
sekben az Olafz Történetes könyvekből ílly czím alatt 
„Hiftória egy Argyrus nevű Királyfirúl, és egy T ün
dér Szűz leányrúl“ rövid veleje a’ könyvnek ide 
megy ki : Argyirus IfFjú , kinek az Attya Acletus , 
Annya Medena v o l t , belé fzeretett egy arany hajú 
Tündér Szűzbe. Utánna m en tt , és sok Vándorlásai, 
és élete’ veízedelmei utánn fel találta , el vette. Az 
igaz értelmét pedig így kell venni „Három Görög, 
és három magyar név fordul elő e’ költeményben. 
Acletus (ακλιτ»ς dicsó'ségtelen, difzteleo) jelenti a ’ Ró
m á t ,  és a’ Római Tanácsot, mellynek dicsőfségét a ’ 
Dacus fegyver nagyon el - hervafztotta. Mndencu



csak az δ tenyeres talpas deli termetok, hanem 
azon meg-rogzott bizakodás-is, mellyet belék

N 3 gyo-

(.«e im semmi) jelenti Olalz-Orfzágot, melly azon táj
ban nagyon meg-hanyatlott, és úgy fzólván el-sem- 
misedett, Argyirus (*r/i5«? ezüft) jelenti a ’ Trájánuft, 
m in ta ’ Róma dicsőfségét, és védelmeződét Olafz - Or- 
fzágnak. Tündér Szűz leány jelenti a ’ Dáciát, mon
datik TÜNDICRnek ; mert a’ sok magas begyek mint 
egy el-tiintetik, és el rejtik a ’ ízem elől. Mondaük. 
SZUZnek ; m er ta ’ Dácia Szűzen maradott egéfzTrá- 
jánusig , és azt addig senki meg-nem hódíthatta. 
Mondatik LEÁNYnak, mellyel az író a’ Dácus ural
kodásnak fiatalságát jelentette. Aranyhaja a’ Szűz
nek jelenti ama’ sok aranyat termő Dáciái hegyeket, 
és a’ Decebalus’ kincsét , mellyet az árúló BICILIS- 
nek út mutatása utánn a ’ Trájánus fel-ásatott, és nieg- 
találtt.

Dió Gaífius Lib. LXVIII.
Sex, Aur. V iäor de Caes. cap, XIII.
Jos. Benkő Transilvania. Partis Prim * Tom. i. 

pag ιό. & sequ,
Trájánusnak a’ Dáciái dolgait nagyon meg-világosít- 

tyák azon emlékezetes Római kövek, mellyek Erdély- 
Orfzágban találtattak. Néliányot ide írók.

I.
DEO HERCVLI 
PRO SALVTE IMP 
DIVI TRAIANI 
AVGVSTI ET

MAR-



gyökereztetek a’ ZAMOLXIS, kit azok nagyon 
böcsúlnek; Mert minthogy· hitten hifzik, hogy

ok

MARCIANAE 
SORORIS AVG. 
COLONIA DAC 

SARMIZ.

a.
DIVO

SEVERO PIO 
COLONIA 
VLPIA TRA 
IANA AVG 
DACICA SAR- 

MiZ.

3-
FORTVNAE

AVG
OMNIPOTENT 
VBI ERAS 
RHAMNV

SIA °
VBI ERAS 
QVANTVM ABFVIT 
NE ROMA LVGERET 
SED VIVIT TRAIANVS 
VE TIBI DECEBALE 
MILSS LEG. VI. ET  XIII. G, 
DEVOTIS CAPITÍ3 VS
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ok meg-nem halnak, hanem csak által költöz
nek , sokkal dühössebben neki mennek minden

N 4 ve-

4.
IOVI STATORI 
HERCVLl VICTORI 

, M. VLP. NERVA TR A
IANVS CAESAR 
VICTO DECEBALO 
JDOMITA DACIA

VOTVM SOLVIT 
ADSPICE ROMVLE PATER 

GAVDETE QVI 
RITES

VESTRA ISTA 
EST GLORIA.

5·
VICTORIAE AVG 

NONNE DIXI TIBI 
DECEBALE 

FVNESTVM EST 
HERCVLEM 
LACESSERE 

NON RECTE FECISTI 
TVA IPSE QVOD IACES 

MANV
SED TVA VTCVMQVE 
CAESAR VICIT

TV LIT
T. SEMPR. AVGVR

AVG VST ALIS. PRO-



yefzedelemnek, az által költözésnek remény-
f f f »  / f ^

ségétul bátorittatván, Es éu ezen nagy munkát,
nem

6.

RROVIDENTIA
AVG

VERE PONTIFICIS 
VIRTVS ROMANA,.
OVID NON DÖMÉT 
S VB IVGVM ECCE·
RAPITVR EX

DANVVIVS.

7 ·
IOVI INVENTORI 
DITI PATRI 
TERRAE MATRI 
DETECTIS DAC 
TKESAVRIS 
CAESAR NER 
VA TRAIANVS 

AVG 
SAC. F.

A z  első és második kő fzóll a’ Szármifzigethi 
Római új laki u l , és annak el-nevezésérúT, a’ harm a
dik bizonyíttya a’ Decebálus’ álnokságát, ki alatom- 
ban meg-akarta a’ Trájánuft ölelni. Negyedik a’ Dá
cia’ bé vételét adja elő. Ötödik hogy a ’ Decebálus 
maga magát meg ölte. Hatodik , hogy a’ Dunára 
Híd építtetett. Hetedik , hogy a’ Decebálus kincsét

fel·
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nem teltt bele öt efztendo, végre hajtottam11*) 
Engemet egyedül minden előttem volt uralko
dók közül ítcltt az én népem méltónak A’ 
LEG - SZELIDEBB  Fejedelem’ Ií6j nevezetére.

N s  Eb

fel találta a’ Trájánus. — Ezeket a’ köveket m ár a 1 
LEVNCLAVIVS János em líti , a’ ki a’ Dió Cafsiuft 
ki - adta Francofurtumban 1 5 9 2  efztendó'ben , és le
írja ezen köveket a’ 1084., 1085, 1086 lapon. És 
ugyan ott a ’ toS^-dik lapon örömmel olvashatni., 
ezen Dio’ fzavaibul ,,το' «-{«ίτοϊτίϊον <v ^ΐ(μιζιγ&οΰο·κ «r«· 
λιπ-Λ/'ι, és ezen Magyar fzóbúl VÁRHELY, mint okos
kodik a ’ vidéki Tudós. Éfzre lehet innen venni, 
hogy a’ mi emlékezetes köveinknek , mellyeket mi 
úgy fzólván csak nem a’ lábainkkal tapodunk , na
gyobb haíznát vették már a’ ió dik fzázadban a’ kül
ső vidéki Tudósok, mint mi Magyarok a’ i<> dik ízá- 
zadban —·

I2ir) Trájánusnak a’ Dáciái Hadi munkája U.fz. 
101-dik efztendejében kezdődött, és ioó-dikban vég^ 
zódött.

Synopsis Chronologica Hifioriarum —· concinnata 
a’ Stephano Katona S. J. Partis sdae Sect. 1. 
pag. 17. edit Tirnav. 1773.

Eckhel D oär . num. Vol. VI. pag. 414—420.

1 *’6) •JffOtí 7{C709. Róma úgy fzerette a’ kedves Trá- 
jánussát, hogy azt a’ leg jobb Fejedelmének nevez
né. Pénzein folyváft olvashatni „O PT IM p. PRIN
CIPI. u tóbb, ha Csáfzárnak tettek Rómában valakit, 
e’ volt az egygyik öröm’ kívánság : SIS. FELICIOR,

AV-
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Ebben pedig bizonyos, hogy énnekem sem a* 
Ctesar, a’ ki fzelídséggel mindeneket meg-elő- 
zott, sem másvalaki, csakegy-is, elómbe nem 
léphet. I2;) A’ Pártosok ellen pedig nem ítéltem

ad-

AVGVSTO· MELIOR TRAIANO. Légy boldogabb 
az Auguftusnál, és jobb a ’ Trájánusnál,

Numi Trajani Aug.
Plinius Consul in Paneg. edit Bipont. pag. 447 

- 5Ő8 .
Eutrop. in Brev. Hiß. Rom. Lib. VIII. cap. 2.

12?) Igen fzelid Fejedelem volt a ’ Trájánus. 
Egyenlőnek mutatta magát mindenekhez. E l já r t t  a ’ 
házokhoz, a’ jó baráttyait köízöngetni. Ha betegek 
v o l ta k , meg látogatta ; ha vendégeskedtek , ő is egy 
volt a’ vendégek közűi. Gazdagította, tifztségekre 
emelte, a’ kit csak ismértt. Birodalmát sok roppant 
Városokkal, a ’ Városokat jtles fzabadságokkal fel- 
czimerezte. T rá já n u sn ^  köfzöni eredetét Thráciá- 
ban TRAIANOPOLIS , és PLOTINOPOLIS , Moe- 
siában MARCIANOPOLIS , és a’ második VLPIA- 
NA. Midőn a’ Baráti feddenék, hogy magát igen 
le-erefztené , azt felelte, „magános létemkor éppen 
ezt kívántam a ’ Csáfzáraimtíil, moll magam azon íze- 
rínt cselekfzem“ Senkit a ’ Tanácsbéliek közzűl meg- 
nem sértett, és még ó' uralkodott, a’ Tanácstagjai 
közűi senkit nem kárhoztattak, egygyen kívül, de 
azt is a’ Trájánus tudta nélkül. Ártatlanságába an
nyira b ízo t t , hogy midőh az udvari Fö Tifztnek SA- 
BVRANVSnak által adná fzokás fzerínt a ’ kardot»

azt



dig fzükségesnek a’ fegyver-íbgáftm ég meg- 
nem bántottak : min,ekutánna pedig meg-bántot- 
tak, Iís) már akkor az öregségemet sem tekénc-

vén * 1

«os

azt monda, „itt  a ’ ka rd ,  kösd-Fel, h a jó i  viselem 
magamat, védelmemre, harofszúl, fordítsd ellenem“ 
A’ Dácusi háborúkor egy ütközetben igen sok kato
nái meg sebesedtek. Trájánus a’ maga ruháját fzag- 
gatía ö izve , és úgy kötözgette a’ sebes katonáit, 
tifztelte is különöfsen Trájánuft a ’ népe. Teltét, mint
hogy az úton haltt-meg hasmenésben , Rómába vit
ték, hamvait arany edénybe zá r ták ,  és azon magas 
ofzlopa alá benn a ’ Városban, el rejtették, fölyibe 

helyheztették az aranybúi öntött képét mint győze
delmesnek , Trájánus volt egyedül az ,  kit a ’ n é p e  

holta utánn győzedelmi bé-menetellel, teliét a’ Vá
rosba való temetéflel meg-tifztelt; Mert senkit máft 
a ’ Városba nem temettek, sem más meg-hólttnak 
győzedelmi bé-menetelt nem engedtek. Jeles mon
dása vo l t : QVALIS. REX. TALIS. GREX.

Eutropius in Erev. H. R. Lib. VIII. cap. 2.
Dio Caflius Lib. LXVIII.
Sex. Aur. V iäor de Caes. cap. XIÍI,

I1S) A ’ ki hadakozni akar, könnyen talál Meg
bántál!. Trájánusnak minden Meg·sértése abban á l 
lo tt,  hogy az Ármeniusok’ királlyá nem ő tőle , ha
nem a’ Párthusok királlyátúl vett koronát. Erre ha
dat indított mind az Ármeniusoknak , mind a ’ Pár- 
thusoknak; de ez csak ürügy v o l t , mert az haddal 
való indúlásánák igazi iíjdító oka volt a ’ dicsősség*

va
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.vén noha a’ Törvények nyugodalmat engedné
nek, rajtok hajtottam. Ezek így lévén, nem 
de érdemül meg-kivánhatom a’ mindenek fölött 
val i tifzteletet, ki fzelj^ségemmel a’ népemet 
vídámítottam, fegyveremmel az ellenségeimet 
ki-tetczőképpen rémítettem, ki a’tifzűlemény- 
teket - is a’ Philosophiát 129) különös bocsben 
tartottam. Ezeket mondván a’ Trájánus látcza- 
tott mindeneket fzelídségével meg-elozni, mel
lyen az Illenek leg -inkább örömöket mutat
ták.

XXXIX.

Vadáfzás. Dió azt mondja ,,revera id bellum sus
cepit adduäus gloriae cupiditate.“

Dio Caflius Lib. LXV1II, pag. 781.

1 ~9) difotrSi i( 8e ΚΛΙ Τκ'ν ΰμιΤίζαν iy'/oioy φιλύσ-οφίΜ. T ta- 
jánus a’ Tudósokat böcsíilte , a’ nagy elméket fze-
rette. PLVTARCHVSt a’ nevelőjét különös böcsben
tartotta , Consuli tifzteltetéífel fe lru h áz ta ,  m e g p a 
rancsolta az Illyricum’ Igazgatóinak , hogy a’ Plutár
chus’ Ilire nélkül semmit se tegyenek. SOSSIVSt, 
PALMAt, és CELSVSt a’ többiek közül nagyon ked
velte, Ezeknek Ofzlopokat állított, és U. Sz. n ő i k
efztendejében nevezetes könytárt emeltt a ’ Tudósok' 
fzámára , mellynek BIBLIOTHECA VLPIANA volt
&* 1 * * * * & neve.

Dió Caífius Lib. LXYUl.
Sex. Aur, Viíior Epit, cap. ΧΙΙΓ.
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X XX IX.

IVÍidŐn pedig a’ MARCVS akarna fzóllani, 
Szileuus az lítjú Baechushoz fzép halkkal, 
„halgaísuk-meg, úgymond , ezt a’ Stoicust, vai- 
lyon az o llite-vefztett csodálatos vélekedései- 
bul mit fog elő ugratni44 Az pedig a’ Jupiterre 
tekéntvén, és az Iitenekre44 Emlékem, úgymond 
ύ Jupiter, és Illenek! éppenséggel nincsen a’ 
befzcdre, a’ vetekedésre fzükségem , ugyau-is 
ha az én tetteimet I3°) nem tudnátok, illendő

vól-

I3°) Marcus Aurelius az ő Nemes tetteit nem fi- 
togatta , annyival illendőbb , hogy én még egy fé
nyes töredéket említsek az ő életéből — Légyen ez 
a ’ Cabins’ párt’ ütése -— ebben micsoda méltóságát 
mutata a’ Marcus’ nagy fzíve, itéllye-meg az okos 
Olvasó e’ következendő levelekből, mellyeket a’ Ve
rus, a’ Márcus, a’ Faufiina e’ dologban egymásnak 
írogattak, és a’ mellyeket én i t t , híven le-fordítva 
elő-adok.

A’ Cáflius’ part-ütő fzándékát a’ Verus , uralko
dó tá r sa ,  födözte fel leg elsőben ezen levelet írván 
a’ Márcusnak ,,az AVIDIVS CASS1V S, a’ mint ve- 
fzem éfzre, ásítozik a’ birodalomra; ta r tsd ,  kérlek, 
fzem’mel. Minden tetteinket ócsárollya. Kincset gyújt. 
Rendeléseinket neveti. Téged’ bölcselkedő vén ba
nyának, engem buja udvari bolondnak nevez. Meg 
lásd, mi tévő légy, én az embert nem gyűlölöm , te 
íáfsod , hogy néked, hogy gyermekeidnek ne ártson.“

Er-
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volna akkor a’ tudósítás: de, mivel jól tudjá
tok, és semmi, a’ mi e’ világon történik, Elót-

te-

Erre a’ Márcus azt felelte „Olvaítam a ’ levele
det, jobban tele van az gondos fzorgalommal, mint
sem, hogy egy uralkodóhoz illendő vó lna , vagy a’ 
mi üdőnkhöz. Mert ha az Illenek neki fzánták a’ 
birodalmat, meg nem ölhetty íib;, bár akár mint eről- 
ködnénk-is; tudod a ’ te nagy Atyádnak mondását 
„senki az ó' utánna orfzáglóját meg nem ö li“ Jia pe
dig nem Illeni rendelés, a ’ nélkül is , hogy mi ke- 
gyetlenkedjünk , odavéfz. Azért maradjon magának 
annyival-is  inkább, mivel jó Vezér, í'zoros fenyíté
ket ta r t ,  Derék Vitéz, és a’ Hazának fziikséges. A’ 
mire pedig intefz, hogy annak velztével a’ gyerme- 
keimrűl fordítsam el a’ vefzedelmet, az én gyerme
keim veífzenek-el inkább egy lábig , ha az Avidius 
jobban m egérdemli, mint ezek, a ’ nép’ fzerelmét, 
és ha nagyobb hafznára válik a ’ Hazának , hogy a’ 
Caífius é llyen, m in ta ’ Márcus’ magzati.“

Tudtára adá Márcus ezt a ’ Feleségének-is Fauíii- 
nának , kit némeliyek avval vádolnak, noha méltat
lanul, hogy alatomban egy gyet értett vólna a’ Cas- 
siufsal „Igazat írtt az Avidiusrúl nékem a ’ Verus, 
hogy a’ birodalomra ásítozik. Gondolom már h a l 
lottad , Annak micsoda hírét hoz ták , a ’ kincs-gyűj
tők. Siefs azért A lbanumba, bátran, semmit nem 
félvén , hogy i t t , az Illenek’ akara ttyával, egygyiitt 
végezzünk.“

Faullina’ válaflza „ É n ,  a’ mint parancsoltad, 
holnap mindgyárt útnak indúlok Albanumba. Eló're-

JS
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tetek nem titok, Önnön magatok, a’ mint én 
érdemlettem, azon tifzteletre méltóztassatok.

is intlek, ha gyermekeidet fzereted , ezekkel a’ Part
iit ékkel (iftos rebelliones) a ’ dolgot keményen fogd; 
mert xoíl'zúl Szoktak mint a ’ Vezérek, m in ta ’ Kato
n á k ,  kik ha el-nem nyomattatnak, elnyomnak.“ 

Más Levele a’ Fauííinának „Az én Anyám ,, 
Fauííina , a ’ te Alyádot PiVSt a ’ Celsus’ párt ütésé
ben így intette, hogy a’ kegyességet kezdené önnön 
Magzattyain , és ezután terjefzt.ené másokra. Ugyan
is nem lehet azt kegyes uralkodónak nevezni, a ’· ki 
meg felejtkezik a ’ Feleségérül, meg-felejtkezik önnön 
ízülöttyeirűl. Látod , mi korban légyen a’ Commo
dus, Vejiink a ’ Pompejánus öreg m ár , azonföllyűl 
vidéki. M eg lásd , mit rendelly az Avidius Cálfius- 
rú l,  és a ’ kik vele egygyet értettek. Meg-ne kegyel
mezz az ollyan embereknek , kik , ha gyó'ztek vól- 
n a ,  sem néked, se nékem, sem a’ gyermekeinknek 
meg-nem kegyelmeztek volna.“

Erre azt írá viflza a’ Márcus „T e  ugyan, édes 
Fauítinám , igen fzentűl gondolkodói a ’ te uradról', 
a ’ te gyermekeidrül. El - olvaftam leveledet For- 
mianumban, mellyben engem intefz, hogy az A v i
dius’ társain boíTzút állyak. Én pedig lásd , kegyel
met adok a’ Cáílius’ gyermekeinek, kegyelmet a ’ Ve- 
jének, kegyelmet a ’ Feleségének, és meg-írom a ’ T a 
nácsnak , hogy a’ büntetéíl mérsékellye; mert való
ban egy Római uralkodót, semmi nem helyheztet a* 
nemzetek előtt nagyobb méltóságba, mint az Irgal- 
mafság. Ez tette a’ Cassárt Iftenné, ez emelte az Ali

gns-



■»Ekkor a’ Márcu$nak , noha máskor-ís csudái- 
kozásra méltó Férjfiúuák néznék, leg-inkább ki

te t-

s:o8

guftuíi a ’ Mennyeiek közé, ez a ’ te Atyádot Anto. 
ninuít czimerezte fel-különöfsen a ’ kegyes (PIYS) ne
vezettel. Sőt ha az én akaratpm fzerínt ütött volna 
ki a ’ Had-végezés , az Avidiuít sem ölték vólna-meg. 
Légy azért bátor fzívvel, az Illenek védelmeznek 
engem , az Illenek tekéntenek az én kegyefségemre, 
Vejünket a’ Pompejánuít a ’ jövő efztendőre Consullá 
rendeltem.“

A’ Római Tanácsnak pedig ezt a’ levelet küldöt
te ,,A’ Győzedelem’ örvendezésért Consullá tettem a’ 
Vejemet, Pompejánuíl, kinek öreg eiztendeit a ’ Con- 
sulsággal már régen meg kellett volna tlfztelnem ; de 
előtte voltak olly érdemes Férjfiak , kiknek meg kel
lett a d n i , a ’ mit a ’ Hazától érdemlettek. A’ mi a ’ 
Calsius’ párt  ütését illeti, kérlek benneteket, egybe 
gyűltt Tanácsbéliek, és könyörgök, hogy félre vet
vén minden keménységet, az én kegyefségemet, Ir- 
galmafságomat tartsátok-fenn. Meg ne öllyön senkit 
a ’ Tanács, senki a ’ Tanács’ tagjai közül meg ne bűn- 
tetődjön , a’ nemefsek közzűl senkinek a’ vére ki ne 
ontafson. A’ fzárn-kivetettek térjenek meg hazájokba. 
Kik a ’ jófzágokat el-vefztették , vegyék vifíza, Ó vaj
ha sokakat a ’ más világrúl-is viíl’za hozhatnék ; mert 
az uralkodóban mindenkor viíTza-tetczik az ő fájdal
mának boíTzú állása , melly noha még olly igaz lé- 
gyen-is, mindenkor keménynek látczik. Erre nézve 
az Avidius Cássius’ gyermekeinek, a’ Sógorának, a’ 
Feleségének kegyelmet fogtok adni; mit is mondok, 
Kegyelmet? hifzem ők semmit sem vétettek, fillye-

nek
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tetőzett, és izembe tűnőképpen az Ő okofsága, 
a’ ki t. i. lég-jobban meg-tudná válafztani, hol 
volna fzükség a’ nyelvet meg-erefzteni, és melly 
helyen illendő hallgatni.

I

XL.

nek azért bátran, tudják meg, hogy a ’ Márcus alatt él
nek. Éllyenek az Attyok’ örökségével, mellyet réfz fze- 
rínt vifTza ajándékozok nékik, a ran n y a l , ezüfttel, öltö
zettel bírjanak. Legyenek gazdagok, légyenek mentek 
a’ félelemtű]. Járjanak bá tran , fzabadon , hordozzák 
körűi, hordozzák fzéllyel minden népeknek az én, és a’ 
ti Irgalmafságtoknak példáját— kérem azt is' tőletek, 
hogy a’ kik a’ Tanács tagjaiból, vagy a’ Lovasok’ 
rendéből réfzt vettek a’ párt ütésben , mind azokról 
az életek’ vefzedelmét, a ’ jófzágok’ el-vefztét, a ’ fé
lelmet, a ’ gyalázatot, az irigységet, végre minden 
bolTzú-tételt hárítsatok-el, és engedjéíek-meg az én 
uralkodásom’ idejének, hogy a’ P á r t-ü tő k  közzfíl 
csak az egyedül, a ’ ki a ’ csata’ piaczon el · esett . 
légyen méltó a’ büntetésre.“

Ezt a’ levelet hogy fel-olvafták a ’ Tanács-házban, 
olly örvendező kiáltozás követte , hogy azt fzáraz 
fzemekkel lehetetlen olvasni — Éllek-is a ’ CássiuS 
maradéki bátorságban a’ Márcus a la t t ,  és külömbfé- 
le tifztségekre- is emeltettek; hanem Márcus’ holta 
utánn a’ Commodus mintha új párt-ü tésben  kapta 
volna őket,  elevenen meg-égettette.

Vulcatius Gallicanus in Avidio Cafsio capp. IX 
—XII.

Ο
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XL.

E z  után hogy a’ CONST AN TIN VS fzóllhas- 
so n , meg-engedték. A ’ ki-is leg elsőben nagy 
bátran neki inentt a’ vetekedésnek; de midőn 
az Egyebek’ Tetteit gondolóra , és fontolóra ven
né , a’ magáit azokhoz képeit tellyefséggel cse
kélyeknek találta. Igaz ugyan, hogy két ke
gyetlen uralkodókat Ι3Γ) ki-veíztett; de az egy-

gyik

I5t) Conítántinus kettős Hazai háborúba elegye - 
dett t. i, a ’ Maxentius, és a’ Licinius ellen. MA* 
XENTlVSt a ’ Confian-I^tius Chlorus’ halála utána 
Csál’zárrá tette Rómában a ’ nép , és az ott lévő se- 
.reg, ki-is, hogy a’ méltóságátvédelmezhefse, Attyát 
az  Herculiufi a ’ magános életből újra a’ Csáfzári izék
be villza csalta ; Diocletiánuft is bizgatták , de ez nem 
mozdúltt. Gálerius ezen felboízonkodván , hogy R ó 
mában az ö híre nélkül Csáfzárt tettek, a’ SEVE

T
RVS Cefzárt küldötte ellenek i  de Maxentius ennek 
a ’ katonáit magához édesgette, magát a ’ Severuft Her- 
culius csalárdul Ravennában el-vefztette , Conftanfi- 
nuft is álnokúl meg akarta buk tatn i , Galliában H a
ladott, mintha őtet a’ fia Maxentius Rómából el
kergette volna , és hogy jobban meg fzédíthefse, Csá

szárnak kiáltotta. FAVSTAt a ’ leányát feleségül 
ad ta ;  de Confiantinus a’ Faufia felesége által ki-tud- 
ván a’ csal-vetéseit meg-ugratta az Herculiufi, és 
Máfsiliában meg - fzorítván az halálra kinfzerítette. 
Azouközbeu Maxentius Rómában kegyetlenkedett.

ALE-



gyík nem értett a* hadakozáshoz, és mellette 
túnya-is v é lt, a’ másik pedig törődött, és öreg, 
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ALEXANDERt, Rufius Volusianus udvari Fő Tilzt- 
je által , meg - győzvén , Cártliágót, és más fzebb 
helyeit Áffrikának rútúl pűfztította. Kegyetlenségét 
egy «nyomba követte a’ fertelmes tifztátalansága. A’ 
Római Fő-Aflzonyságokat fzekerenként hordatta , hogy 
barom indúlattyának fel-áldozza. Egy kerefztény 
Áílzonyi Fő-ízemély, hogy megértette az érette kül. 
dött alkalmatofságot, kéí'zebb volt a ’ melyjét tulaj* 
dón fegyverével kerefztííl fzúrni , mint engedni a ’ T y 
rannus’ kívánságának. így utálatba ment a’ Maxen
tius. Róma esedezve könyörgött, hogy illy tifztá- 
talan kegyetlenkedőt csapják el nyakáról a’ Jó Ille
nek. Ki indúltt ez ellen Conítántinus uralkodásának 
ötödik efztendejében , és, a ’ mint mentt, dellefikor 
látá az égen a’ fel tűnő sugáros , csillagos fényes ke- 
refztet illy föllyűl íráfsal: IN. HOC. VINCE. Győzz 
ebben. Álmában meg-intetik , hogy ezen kerefzt-for- 
mára csináltafson hadi záfzlót. Mev-lett, és ez volt 
a ’ LABARVM , mellynek tetején a* Kriftus’ neve * 
öfzve foglalva difzeskedett, a ’ mint a’ régi pénzein 
láthattyuk. Maxentius’ VezéreitTaurinumnál, és Ve
ronánál öfzve verte, magát a ’ Maxentiuft Rómához 
közel semmivé tette. Meg fzalad a ’ Maxentius, és a ’ 
melly Kánya-hidat a’ Coftarrtinus’ vefziére meílerkéltt 
a ’ Tiberis vizén, arra volt kéntelcn fzaladni , és a’ 
mint oldalról a ’ Hídnak neki ugrat, lovaitól egygyütt 
a ’ Tiberisbe vefzett. A’ nehéz fegyvere , a ’ derék , 
és mely vasa le-nyomta a’ fenékig, oda fu lladó« , a’ 
teliét alig tudták meg-találui, és az ifzapbúl fel-ház*

ni.
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mind a’ kettő pedig az Illenek, az emberek 
előtt utálatos — A’ mit pedig a’ Barbarusok el
len tett, merő nevetség; mert úgy fzólván, adót 
fizetett, iea) és csak a’ könnyebb végét fogta a’ 
dolognak, a’ kedvét legeltette, mellyre nézve 
távuladon álván az Iílenektül a’ Hóidnak küfzö- 
bénél tartózkodott. Végre bele fzeretett a’ 
Hóidba, és fzüntelen annak ékes ábrázattyát

fzem- * 3

ni. A’ fejét el vágták, és egy lio/Tzú póznára füg- 
gefztvén Róma úifzain körűi hordozták különös örö
mére a’ népnek. Conílántinus a’ Szent kerefzt’ ere
jének tulajdonítá a ’ Gy őzed e lm ét, a’ mint ezt az á l
ló képén lévő Írásával nyilván valóvá tette. E l v é 
rzett a’ Maxentius Ur. Sz. 312, efztead. 27 dik Odo- 
berben. ,

Második háborúja vólt a ’ Liciniufsal, kivel a ’ 
többfzör foltozott barátság végre csak oda mentt ki, 
hogy Liciniusnak Tefsalonicában el-kellett vefzni öreg 
létére életének 60-dik efztendejében.

Sex. Aurelius Vidor de Caesar. & Epit. utrobique 
cap. 40.

Eusebius in vita Conít. M. item H. E. L. 8. cap. 2Ó.

I3S) ConRantinus bizonyos adót fizetett a ’ Gothu* 
soknak, hogy a’ Római határ fzéleket ne háborgas
sák. Ezt dz adó fizetéflcsak az uralkodásának utol
só efztendeiben törölhette e l , midőn a’ Gothusokat 
keménnyen le-verte, só't az adó fizetésre is reá kín- 
fzerítette.

Eusebius in Vita űonft, M. Lib, IV. cap. 1.



fzem lélgetvén, Is3) a’ Gyozedelemrül éppen sem
mit nem aggódott. Minekutánna pedig a’ fzól- 
lás reá kerúltt , ,E n , úgymond, fellyebb való 
vagyok mind ezeknél, fellyebb való a’ Mace
dóniai V itéznél, mert nem az Ásiának vad-né
p e it , hanem a’ Rómaiakat, a’ N ém eteket, a’ 
Szkítákat törtem-meg, fellyebb való a’ Catsár- 
n á l, és az Odaviánusnál, mert én nem harczol- 
tam, mint e z e k , a’ Jámbor, az érdemes Haza
fiak e llen , hanem a’ leg-fertelmesebb , a’ leg- 
gonofzabb kegyetlenkediSket vettem űzőbe, és 
ezen Tyránnu/ok ellen illy  dicsőül végbe vitt 
dolgaimra nézve fellyebb való vagyok a’ Trájá- 
nusnál, a’ ki egyébb aránt -hozzám hasonló vol
na; mivel a’ melly Tartományt δ fzerzett, én 
azt vifsza fzereztem ,· ha csak a’ vifsza-fzerzés 
nagyobb dicsÓlségre nem válna , mint sem a’ 
fzerzés. A ’ Márcus pedig, minthogy halgat,

0  3 mind- 33
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I33) Conftantinusnak a’ képe sok a r a n y , és ezüft 
pénzein úgy van k iverve;  mintha az égbe nézne, 
és imádkozna. És valóban az Eusebius erre magya
rázza, de Juliánus csúfolódva a’ Hóid’ fzemlélgeté- 
sére csavarja» Azonban fogja-meg az orrát a ’ gúnyo
lódó Juliánus; mert ha vétek a ’ Luna AíTzonyba be
lé fzeretkezni, mennél undokabb a’ Phoebus Uram
ba. Pedig ezt a ’ Juliánus egéfz efztelenségig fzerette. 
Lásd a’ I&5 dik Jegyzéft.

Eusebius in Vita Conílantini.
Eckhel Do&r. nutn. Tom. VIII. pag. 8o> 8 1.



mindnyájunknak által engedi az Elsőséget — de, 
vallyon 0  Conílántine! kérdi a’ Sziienus, mért 
nem hozod elónkbe az ADONIS’ kertyeit, a’ 
te munkádat ? — úgy de mi az , kérdi Conilán- 
tinus, a’ mit te Ádonis’ kertyeinek nevezel?—- 
értsed azon Affzonyokat, felel a’ Szilenus, a’ 
kik a’ Venus’ emberének Magot ültetvén, ter
mékeny földet tefzuek a’ cserepekbe mellyek- 
ben ki-kél ugyan kevés időre a’ zöldség, de 
azonnal ekhervad — Erre a’ Conílántinus el - pi- 
rúltt, jól által értvén, hogy az Ő illyen-féle cse- 
lekedetére vagyon a’ példázat.

i i 4

XLL

X-' rre nagy csondefség lepte - el a’ Vendég-házat, 
kiki fúl-hegygyel várta már, kit ítélne az Ille
ni végezés mélt 'mák az Elsőségre. Az Illenek 
azonban úgy találták, hogy előbb mind Egyiké
nek az o Fel-tételét, a’ ízíve fzándékát kelle
ne ki-tudakozni, és hogy nem lehetne Ítéletet 
tenni azoknak Tetteikből, a’ mellyekhez úgy-is 
a’ kSzerencsének vólna leg-nagyobb köze. Melly 
fzerencse ugyan itt-is mellettek áldogáltt; de 
valamennyit le-lármázta, az egy Oétaviánuson

ki-
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kivol, m ) kirül meg-vallá, hogy Az leg-iga- 
zabb fzívvel vólt r̂ánta.

O 4 XLII.

I3*) Szerencsés volt az OSáviánus egéfz életében 
S IS. FELICIOR. AVGVSTO. e’ volt az öröm kíván
ság utóbb a’ Csáfzár’ válafztásban. De ez a’ fzeren- 
cse csak külső dolgait, a’ birodalom állopottyát il
lette. H ázára , fzemélyére nézve elég boldogtalan 
váll. Plinius’ álítása ,,Boldog e’ világon nincsen 
senki ‘ és ezen álílását meg mutattya az Oftáviánus- 
nak példájábúl is , kit pedig az egéfz világ a’'b o ldo 
gok’ fzáma között nevez nagy irigyelve. „Voltak az 
Ocláviánusnak több tüskéi, mellyek az o édes nap
jait meg fzomorították , boldogságát meg-fzaggatták. 
Tifztséget kért a ’ Caesár’ halála után , nem nyerte- 
meg. Az Antoniusban leg többet bízott, ez akafztot- 
ta meg a’ kerekét, és a’ Lepiduft tette elejbe, Tri· 
umviráluskor a ’ korpa közé keveredett. Gonofz tár
sokkal ofztozott, pedig nem egygyenlő mértékkel, az 
Antoniusnak sokkal több jutott. Ekkor a’ Hazafiak’ 
üldöztetése nagy gyülőlségbe, utálatba ejtette. A’ 
Fülöpvári ütközetben neki betegűltt, m egfza lad tt , 
és a’ tóban harmad napig lappangott nyavalyában , 
sőt (a* mint a’ Moecenas , és az Agrippa meg-vallyák) 
vizi betegségben sinlődvén. A’ Siciliat háborúkor 
hajó löréseket fzenvedett, a ’ barlangban rejtekezett. 
Szerencsétlen volt a ’ hajós ütközettel, és a’ mint az 
ellenség’ kergetné, már a ’ Proculejusnak könyörgött, 
hogy öllye meg. Tegyük ide a’ Pcrusiai Had-indú- 
lásnak, az Aftiumi ütközetnek aggodalmát, a’ Pán- 
noniai háborúban a ’ toronybúi való le eftét, annyi 
zendüléseit a ’ Katonáinak , annyi vefzedelmes nya

valyáit
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X L IÍ.

T ^etczet tehát az  Ifteneknek ezt-is az Hermes- 
re b ízn i, és leg-elsoben-is, hogy a’ Sándort kér-

dez-

valyait a’ teliének, gyanús óhajtásait a’ Márcellus- 
nak , az Agrippának fzemtelen el (ízesét, és liányfzor 
nem leselkedtek az élete ellen ? rrunt végezték ki oroz
va világbúi a ’ fiait? mint epedett el vefzteken a’ fiai
nak ? mint bokroztak ellene az öl'zve esküvések? Ide 
járulnak: az édes , és onoka - leányainak házafság tö
rései, a ’ mofioha fiának Nérónak sérelmes el-mene- 
tele , meg-fzükűltt. fizetése a’ Katonaságnak , az ílli- 
riumi párt ü tés , a’ Szolgákból izédéit Katonák, a ’ 
meg - fogyatkozott Iffjúság^ Városban a’ dög halál , 
éhség, Olafz-Orfzágban a’fzárazság, el-tökéllett fzán- 
d eka , bogy nreg hallyon , negyed napi koplalása, 
és evvel a ’ halálnak bé-ve tt  nagyobb réfze. Ezek 
mellett a ’ Várus’ seregének vefzedelme , a’ gyalázat- 
tételek , mellyeket fzenvedelt , Poíihumus Ágrippát 
fiának fogadta, utóbb el csapta , meg, hogy el ker
gette, viflza kívánta. Az ó' gyanúsága a’ Fábius el
len , hogy a’ titkait fel födözle , végre a’ Feleségé
nek Líviának, a ’ Tiberiusnak fortéllyal, az ő utol
só aggodalma. Szóval , ez a ’ fél-IRen , kirűl bizony
talan, el-nyerte-e, vagy inkább meg fzolgálta az eget, 
meg-haltt, hogy kéntelen volna az ö Ellensége’ fiá
nak által adui az öiökségét, a ’ birodalmát (in sum
ma Deus itle, ccelumque nescio adeptus magis, an 
meritus haerede hofiis sui-filio excellit) ,,— Mind ezek- 
bűi pedig ki tetfzik , hogy az a’ nagy fzerencse ,

melly



dezné-meg, mit ítéltt légyen az leg-fzebbnek, 
és mire nézve cselekedte, túrte-el mind azokat, 
inellyeket cselekedett , mellyeket fzenvedett. 
A z pedig azt monda „H ogy Mindeneket meg
győzzek“  de , gondolod-e, kérdé tovább a’ Her
m es, hogy ezen Fel-tételedet el-érted? — Igen
is , hogy el-ertem , felele a’ Sándor, mellyre a’ 
Szilenus csúf-nevetve el - kiálta magát „Hej te 
nagy V itéz , gyakran le-gyóztek Tégedet a’ mi 
leányink ! homályoson jelentvén a’ fzollÓ-hegye- 
k et, és a’ Sándort alattomban fzúrván, mint ki 
a’ réfzegségnek, és a’ bor-ivásnak I35) vefzett.

0  s  Melly-

raelly az Oftaviánus’ külső dolgait követte . a’ biro
dalmát csöndefségre hozta , nem ő kegyelmét, az 
Oftaviánus U ram at, hanem az akkor fzületett Bé- 
kefség’ Fejedelmét tárgy ózta , és hogy utat mutafsoa 
ama’ nagy Világofságnak , melly a ’ sötétség’ közepet
te fel tűnvén e’ roppant birodalmat fzapora vilám- 
mal el-futotta.

Plinius Hifi. Nat. Lib. VII. edit Bipont. pag, 4 j.

I3T) Úgy vagyon a’ Bor ívás , a’ réfzegség hóclí- 
tá n.eg a ’ Sándort, és minden dicsöfségét el-hervafz- 
t á , réfzeg korában ölte-le a ’ leg-jobb Baráttyait min
den ok nélkül, réfzegséggel járt végére tulajdon éle
tének is. A’ b(%s ANDROC YDES egy kor a ’ Sándort 
intvén a’ mértékletes életre azt írá „Midőn bort ifzol 
O Király! meg emlékezz, hogy a’ főidnek vérét ilzod. 
Bürök az emberek’ mérge, büröknek a’ bor“ — ha 
ezen intéft bé-vette vólaa a’ Sándor, utánna veti a*

Pli-
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Mellyre a’ Sándor, jól föl - fegyverkezve lévén 
a’ Peripáteticusi kiilömboztetésekkel „nem győz
nek , úgymond ·. a’ lelketlenek., nem-is volt né
kem semmi küfzkódésem a’ lelketlen dolgokkal, 
hanem egyedül az embereknek, az állatoknak 
nemével. Kinek a’ Szilenus', az álmélkodók’ 
módjára, de viffza-érteudo fzavakkal „Juj Juj, 
úgymond, be könnyen által-csófznak a’ fzoros 
útczán a’ Dialedicusok. M ond-meg Sándor, 
mit gondolfz , lelketlen állat vagy - e t e , 
vagy lelkes, és Élő ? — mellyre a’ Sándor na
gyon fel-bofzonkodva , Jól fzemembe .nézz Szi- 
le n e , úgymond ·. én az én nagy lelküségemre 
nézve még lilén le fzek , sőt erősen el - hitetem 
magammal, hogy már az vagyok. T ehát, mon
da a’ S z ilen u s, tennen magadtól Te fzegény 
mienk, gyakran meg - győzettettél, midőn raj
tad a’ harag, midőn a’ fzomorúság, vagy más 
ollyas-fele háborodás nem egyfzer erőt v e tt , és 
fzíveden efzeden dühödve tompoltt. Erre a’ 
Sándor , valakinek , úgymond: magát meg-győz- 
ni > vagy magától meg-győzettetni azon egyrül, 
de kétes értelemmel mondatik, az én befzédem 
csak oda megy k i , hogy másokat meg-győzzek 
•— Patvar vigye-el a’ DialeAicáját, mondá a’

Szi-

Plinius, bizonnyára a ’ jó Barátyait réfzeg korában 
meg-nem ölte vójna,

Plinius Hift. Nat. Lib. XIV. edit Bipont. pag. 17,
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Szilemis, ime minden okoskodásomat öfzve-ront- 
tya , mindazonáltal , mond-meg, kérlek! midőn 
az Indusoknál meg-sebesíttettél, és körűi fog
na.a’ Peuceífes, Tégedet pedig az halállal küfz- 
ködve vinnének-ki a’Városbúi, I36) vallyon an

nál ,

I36j Ezeknek meg - világosítására fziikséges az 
egéfz Történetet, noha hoffzasabb, eló'-hozni. Tör- 
téntt ez a ’ Sándor’ vefzedelme Indiában, midőn az 
Oxidrácai Mállusoknak Várofsát oftromlaná. DEMO
PHOON a’ Bél nézésbűi meg jövendőié vefzedelmét 
a’ Királynak, és kéré , hogy hagyná abba, vagy leg
alább halafztaná továbbra az oftromoltatáH. Sándor 
ki neveti a ’ babonás jövendölő P apo t , lajtorjákot té- 
tett a ’ falakhoz, és, midőn mindenik késedelmesked- 
n e , fogja magát, fel megy a’ báftyára, keskeny volt 
a ’ báftya’ ormozattya, jó l lá b ra  sem álhato tt ,  röpül
tek ejlene a’ fzámos nyilak , paizsával őrizkedett. 
A’ katonaság’ segítségére nem mehetett , a ’ röpülő 
nyilak ellenezték* Végre a ’ fzégyen erőt vett a ’ fé
lelmen, lá t ták , hogy oda lelTz a’ K irá ly , ha késedel- 
meskednek. Nofza tehát tólyongva a ’ lajtorjákhoz j 
de ímé , midőn mindenik siet fel-erőlködni , a’ lajtor
ják a’ nehezebb tehertűl ropogva öfzve töredeztek, 
és a’ segítők difztelenul egymásra potyogtak. Láttá
ra az egéfz seregnek ott lóggott a ’ Király a’ kő-fal’ 
párkáonyán el-hagyattatva egyedül, már a ’ bal ke- 
ze-is , mellyel a ’ paizsát körül hordozá, lankadni 
kezdett ,, fel kiáltoztak a ’ b a rá t i , hogy ugorjon-le kő- 
z ikbe , és kezek’ fel-nyújtva unfzolták. E kko ra ’ Ki
rály halhatatlan vakmerőségre vetemedik, és a ’ he»

lyett,
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nál, a’ ki tégedet meg-sebesítete, erbfsebb vól- 
tál-e? vagy talán azt-is meg-gy&zted? nemcsak,

hogy

lyett,  hogy a ’ Baráti karjai közé ereszkedett volna, 
magos1 fzökéfsel le a’ Városba az ellenség’ közepére. 
Szerencséjére talpra ugrott; máskép akár elevenen 
m egnyom hatta  vólná az ellenség, egy sűrű ágú fa 
lévén közel, oda vette magát, háttal a ’ fa’ törzsöké
hez támafzkodván, paizsával az ellene jövő nyila* 
kát csapdozá viífza; mert noha valamennyen egye
dül a ’ Királyt vennék czélba, de közel hozzá menni 
még sem meréfzlett senki, harezoltt a’ Király mel
lett az ő világ Szerte fzéllyel áradott nagy híre , és 
a ’ mi a’ dicső halálra különös erejű fegyvert nyújt, 
a ’ .kétségbe - esése. El-voltak a’ fának ágai nyilakkal 
telve. Öfzve-tódúltt az ellenség, végre csak ugyan 
kezdett már horpadozni a’ paizs a ’ hajtó fegyverek
tő l ,  sisak a’ Szikla daraboktól repedezni, a ’ Király 
térdei remegni. Ekkor, a ’ kik közelebb állottak, 
vak-bizton a’ Királyra rohantak , de hogy kettőt kö
zűlök karddal agyon vágo tt , El-esett a ’ többinek 
kedve közelebb nyomulni, és csak meíTzirűl nyilaz- 
ták. Már a’ lábán alig álhatott a’ Király, midőn 
egv Indus két könyöltni hoífzú dárdáját olly erővel 
reá lökte, hogy a z ,  a ’ mely-vason kereSztuI a ’ jobb 
derekánál mélyen a ’ teltébe belé hatna. Omlott a’ 
vér sebesen, el-fogta Királyt az halál’ árnyéka, le
eresztette a ’ fegyverét, ekkor a ’ sebet okozó Indus 
nagy örömmel oda ugrik a’ meg-fofztásra, fel éllefz- 
ti a’ Királyt az utolsó difztelenségnek méltatlansága, 
öfzve Szedi hátra lévő erejét, és kardjával kerefztül 
hasítá a’ fofztogató Indult. Már három hóltt tellek

he-
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hogy azt m eg-győztem , felele a’ Sándor, ha
nem még a’ Vároíl-is el-pufztítottam. Te ám ó

ból-

hevertek a ’ Király mellett, mefizirűl bámultak a ’ 
többiek. Sándor, hogy harczolva fogygyon utolsó 
lelielete, paizsa’ segétségével akar talpra kapni, de 
ereje nem lévén el-esett, f'el-kapafzkodik, kapja a5' 
le-hajló á goka t , fel-fel emelkedik, de így se bírván 
magát térdeire viíTza rogyik. Itt a ’ térdeivel magát 
mcg-féfzkelvén, a ’ kardjával hadaráfz , és ha kinek 
volna bátorsága véle ízembe fzállani , hijja az ütkö
zetre. Azonközben érkezik a’ Peuceíles, ki más réfz- 
rűl bé-törtt a ’ Városban , a ’ kit Sándor hogy éfzre- 
vett ,  mint már nem az ő élete, hanem halála’ vi- 
gafztalóját, paizsával a’ lankadtt teliét bé-takarv^in- 
öfzve rogya. Érkezett azonban Timaeus , utánna* a, 
Leonnatus, hegyekbe az Ariítonus, az Indusok-is job-’ 
ban jobban öfzve csoportoztak , és a ’ többieket el
hagyván, ide fordították minden erejeket, oda lett 
a ’ Timaeus, vitézül meg haltt a’ Király mellett. Peu- 
celfes három sebet k apo tt , paizsával még is nem ma
gát , hanem a’ Király’ teliét födözgette , Leonnatus , 
midőn a’ rohanó Indusokat vitézül tar tózta ttya , nyak- 
fzírton halálos ütéíl vefz , és a ’ Király lábai előtt el 
terül — már a ’ Peuceíles a’ sebei miatt lankadni 
kezdett, és a ’ paizsát le erefztette, egyedül az Aris- 
tonusban volt minden reménység, de ez-is keményen 
meg-sebesíttetve lévén, nem volt elégséges a ’nagyobb 
erőnek ellent állani; azonban hír futamodik a’ Ma
cedónok’ táborában, hogy meg öletett a ’ Király, ez 
a ’ gyáfzos hír másokat meg rémített v ó ln a , de a’ M a
cedónokat inkább neki dühítette, félre vetvén azért

mm-
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boldog, monda a Sztlenus, éppen bizony te 
pufztítottad ám e l ,  midőn az Homerusi Iíedor- 
ként, csak az ágyat nyomtad, alig alig piheg- 
t é l , és minden piLlantatban a’ lelkedet várták, 
mások hadakoztak, mások győztek — Igen-is, 
de mi voltunk a’ X^ezérek, felele a’ Sándor , 
Hogy hogy monda a’ Szilenus, hogy hogy kö
vethettek Téged Haldaklót a’ te Katonáid? 
és azutánn az Euripidesbul ezeket mondá. 137J

Jaj

minden veszedelmet bé forték a’ kapukat, be rohan* * 
tak a’ Városba, és a’ kit csak elől utói találtak, 
ölték, még az öregeket, az A lkonyokat, a ’ kisdede 
kej-is kard’ élére hányták , valaki csak elejbek ke" 
r ű l t t , azt gondolták, ez ölte meg a’ Királyt, ’s így 
egy fzálig le - aprították a ’ Város’ lakosit —- Királyt 
féMióltan ki-vitték a ’ Sátorba. CRITOBVLVS híres 
Orvofsa, meg vetvén minden mellerségét, nagy ügy - 
gyei, bajjal, 7 dik napra csak ugyan fel gyógyítá,

Curtius Lib. IX. capp. 4. 5.
Plutarchus in Alexandro M , '

*s7) Az Euripides’ verse így van a’ görögben
« í i '-üí k h ': Ε λ λ χ ίι’ '1 c κ α κ α ς  \6μ ,1ζίτ* ί 

CTtfCV Τξί>7Γ0ίΐΛ i r tá tp w v  Γ ζΗ Τ ·ς

év t u í  π ο ν χ η α ν  rgpyov  n y x y r t i i  t cSs

* λ λ ’ 0 ς-ξχτηγός την tioxwftv ct§vvreeu
In Andromache aéfc. III.

értelme ezen verseknek az ,,Vajmi roífzúl van az Gö
rög Orfzágban rendelve, hogy midőn diadalmi jelek

ál-



Jaj be rofsz fzokás ez a’ görög Hazában 
midőn diadalmat állít a’ harczoló sereg

’s a ’ t.
Erre bele-vág- a’ Bacchus „Hagyj békéd néki 

öreg Apus, ne faggasd a’ befzéddel, ne talán- 
tán Te-is úgy járj vele, mint a’ CLITVS , 13s)

ek- *

325

állítta tnak , azokra nem a’ Katonák’ neveit irják-fel, 
hanem a’ Fő-Vezér tulajdonít-el magának minden di- 
csőfséget“ ezen verseit Euripidesnek igen furcsa l'zán- 
dékkal említi a’ Szilenus, minthogy a ’ Clitus-is ép
pen ezen versekkel haragította magára a ’ Sándort.

*

138) Klitus leg-kedvesebb baráttya volt a’ Sándor
nak. Véle együtt neveltetett. Klitus’ nénnye HEL- 
LENICE volt a’ Sándor’ D ajkája, a ’ kit a ’ Sándor 
nem külómben, mint édesA nnyát, ügy fzerette. Kli
tus volt a’ Sándor’ Meg-mentője ; mert midőn a’ Grá- 
nicus folyónál a’ Sándor hajadon fővel liarczolna , 
Klitus az ő paizsával védelmezte , míg a ’ Sándor 
RHOSACESt kardjávalkerefztűl vágná, addig annak 
TeRvérje SP1TRIDATES a’ Sándor fejéhez mérte a’ 
bús fegyverét, Klitus vágta-el a’ ,halálos kezét, ’s 
életét mentette Királyjának. És ezt az ő kedves Bá
rán y á t, Életé’ M eg-tartóját Sándor maga gyilkos ke
zével végezte-ki a ’ világbúl; láfsuk hogyan— Sándor 
a ’ Klitusra mint leg-hivebb B aráttyára bizá a ’ $OG- 
DIAN Tartom ánynak Igazgatását, már indúló félben 
volt a’ Klitus, Sándor a ’ vendégségre meg marafztá. 
A’ vendégség pompás vó l t , ürülték a ’ poharak. Itt 
a ’ Sándor a’ bor-gőzétul neki hevűlvén kezdé hangos 
torokkal hirdetni dicsőségét, é s , a ’ miket dicsőül

cse-



ekkor a’ Sándor nagyon el-pirúlt, és egyl'Zer’s- 
mind a’ Izéméi könnybe lábbodván 13SI) el-hal- 
gatott, és jgy lett vége a’ befzédnek.

XLIII.

cselekedett, renddel elő-fzámlálni. Vifiza tetőzett ez 
a ’ befzéd sokaknak, még azoknak-is , kik tudton tud
tá k ,  hogy a ’ Sándor igazat befzél, de halgattak. T o 
vább folyt a’ Király’ nyála , már moll az Attyának 
Fiilöpnek tetteit-is kezdette alacsonyítani, és hogy ak- 
kor-is ő lett volna keze lába mindennek , álítiani , 
örült ennek a ’ fiatal Tifzti rend , de nehezen hallot
ták a’ m egélem edett őfz V itézek, kik m ár a’ Fülöp 
a la tt huzomosan Vitézkedtek. Ekkor a’ Klitus el-tel- 
vén boíízonkodáfsal, hihető a’ bortúl-is ingereltetvén 
a ’ leebb heveréfzőkhöz fordulván az EVRIPIDES’ 
versét hozá elő „Vajmi roífz rendelés az a ’ görögök
n é l, hogy midőn diadalm at em elnek, arra nem a’ 
Katonáknak , kiknek vérekbe kerűltt a ’ gyoZedelem, 
hanem a’ Fő Vezérnek nevét imák fel.“ Sándor e’ 
lafsú befzédnek csak a’ hangját h a llo tta , értelmét nem 
értette, a ’ gyanú nagyíttya a ’ dolgot, mit mondott a’ 
Klitus? — kérdi haraggal a ’ közel lévőket. Ezek 
meg-sem mottzantak. Klitus fel-cmelvén fzavát kez- 
dé a ’ Fülöp’ dolgait m agafztalri , és azokat a ’ mofta- 
niaknál dicsőfségesebbeknek m utogatni, már a’ Pár- 
meniót-is merte védelm ezni, erre a’ Király ki-paran- 
csoláj a ’ Vendégházbúl, a’ baráti unfzolták , hogy 
mennyen. Erre el-telvén nehezteléfsel fenn fzóvalfze- 
mére hányta a’ Sándornak , hogy a ’ melyjével védel
mezte volna annak a’ h á tá t, m oll, midőn ezen jó
téteménynek el-múltt az ideje , még az ő Jelenléte-is 
gyülőlséges volna. Szemére hányta az Attalus’ Meg

ölet-
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Ezután a’ Caisárt kérdé-meg a’ Hermes, hát 
néked 0 Ca;sár, úgymond, hová erény zott egéfz

éle-

ölettetését, még a* Jupiter’ mondását-is fzó játékkal 
ille tted én , úgymond, igazabbat fzóílok néked , mint 
a ’ te Atyád“ itt már tovább nem bírván magát a’ 
Sándor, kapá a’ fegyver-viselő kezébül a’ d á rd á t , 
hogy a’ Klituft azon nyelvefségében agyon fzúrja, 
de a’ PTOLOM AEVS, és a’ PERpiCAS meg-fogák 
a ’ Királyt, a ’ dárdát pedig a ’ LYSIMACHVS, és LE- 
ONNATVS ki-tekerék a ’ kezébűl; Sándor a ’ Kato- 
nákot k iá lttya , trom bitát fuvat, Píolomasus, és Per- 
dicas térdre esnek, kérik , hogy illy nagy haragjában 
tartóztafsa m agát, engedjen üdőt, másnap mindent 
igazabban elvégezhet, de a’ dühöfség már meg-sii- 
ketítette. Szalad azon mérgében a ’ királyi pitvarra, 
a ’ Vigyázó katonának ki-vefzi kezébül a’ dárdát", és 
még áll azon a’ helyen, mellyen a ’ Vendégeknek 
kerefztűl kellett menni. El mentek a’ többiek béké
vel , utollyán jött a ’ Klitus sötétben világ nélkül, ki 
vagy? kérdi a ’ K irály, már a’ kérdés’ hangja eléggé 
ki mutatta fzörnyüségét azon cselekedetnek , mellyet 
a’ Sándor ízívében forraltt; felele amaz ,,én vagyok 
a ’ Klitus, a’ vendégházbúl jövők; erre a’ Király ke* 
refztül fzúrá , ,menny , úgymond, moll a ’ Fülophöz , 
a ’ Pármeniohoz, az A ttalushoz.— ezt a’ kormos cse* 
lekedetét igen is hogy meg bánta a’ Sándor, de már 
késő volt,“ Curtius ezt befzélvén azt veti utánna

ma-
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életedben minden turekedésed? — az Elsőség- 
. r e , felele a’ Ciesár, és hogy az én Időmbéliek

kö-

„m ale humanis ingeniis natura consuluit, quod ple
rumque non fu tura, sed transa&a perpendimus“

Curtius Lib. 8· cap. i .
Plutarchus in Alexandro M.
Arrianus L. i. pag. 44.
Diodorus Siculus L. XVII. cap. zu.

13S) Leg undokabb te tte v a la a ’ Sándornak, hogy 
a ’ Klituft meg ö lte , láfsuk. mint bánta-meg — Hogy 
fel józanúltt a’ réfzegségébííl, éízre vette a ’ tettének 
fzörnyűségét , éfzre - v e tte , hogy igen viíTza éltt a ’ 
fzabadsággal, hogy olly érdemes Vitéz-emberét, hogy 
az Élete’ Meg-mentőjét fel gyilkolta , maga lévén Hó
hér a’ K irá ly , és hogy] azon fzabad beízédjét, mel- 
lyet a’ bornak kelle leg - inkább tulajdonítani, olly 
fertelmesképpen torlotta. Széllyel folyt a ’ ki önte
te tt vér a’ pitvaron , meffze - állottak el bámulva a ' 
S trázsák, a’ sötét néma magánofság nevelte a ’ bána
tot. Ki-rántá Király a’ dárdát a’ Klitus’ teliéből, 
melyjéhez fzegezi, hogy el-vefzfzen, oda futnak a ’ 
K atonák, ki tekerék kezéből az öldöklő' vasat, bé- 
vifzik a’ királyi sá to rba ; itt a ’ Sándor magát a’ főid
re csapván ordítani nagy jajgatáfsal, arczúlattyát a ’ 
körmeivel fzaggalni, és kérni a ’ Jelenlévőket meg nem 
fzűntt; hogy őtet ezen gyalázaton túl tovább élni ne 
engedjék· Nevelte a’ Király’ fá jda lm át, hogy e lre t 
tenve látta  minden bará ttya it, hogy már azután ne 
lenne senki, ki véle társalkodni, ki nyájofsabban be· 
fzélgetni meréfzlene, hogy ő néki ezentúl azon egy

ma-
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kozott senki fiúnak utánna ne lennék, ne nevez
tetnék. — ez egy kevefsé homályos befzéd mon-

P 2  dá

magánofságban k,eilene é ln i, mint egy fene vadnak , 
kitűi mindenek irtóznának, iíly epefztő gondolatok 
között huzódott-el azon egéfz éjczaka. Más napra 
ke lvén , regvei a’ véres tehet bé-hozatá a’ sá to ráb a , 
meilyet midőn (r.emlélne, sírva fakada „tehát úgy
m ond, ezt a ’ kegyelmet tettem én az én nevelő' Daj
kám nak, kinek két»fiai az én dicsó'fségemért Mile- 
tumnál vitézül meg haltak , ez az egy tehvérje ma
radott még hátra vigafztalásúl, ezt én a ’ vendégség
ben ki végeztem. Hová fordul már a ’ fzegény Öfz- 
vegy ? láthat-e engem víg ízemmel? és én , az én 
Meg-Mentó'imnek fel-gyilkolója, mint térjek viífza az 
Hazámba , mint nyújtsam oda kezemet ?z én Daj
kámnak, a’ nélkül, hogy azó' nyomorúsága efzembe 
ne jufson—· nem lévén vége panafzos siralminak el
vitték előlépi1 gyáfzos tehet. A’ Király négy napig 
volt bé zárkózva , el-tökéllett fzándékkal, hogy meg· 
hallyon , ezt éfzrc vévén a’ Teft-ó'rzó'k bé rohantak 
h o z z á , nagy könyörgéfsel alig tudták reá venni, 
hogy egyen, és hogy a’ Király’ fájdalmit enyhítsék, 
ki ki-áltották a* M acedónok, hogy Klitus érdemes 
volt a ’ ha lá lra , találkozott mindjárt egy hízelkedő' 
Sophiha ANAXARCHVS , a’ ki minden erejét meg
vetette , hogy ezt a’ királlyal el-hitefse, és nyálas 
fzajjal larmazta , , τ α  Ík β α τ ιλ ίω ς  ρ ε γ ά λ α ν  y ttiv tp tv a  δ ίκα ιά  %ξίΐ- 

ix t  ιαρίζεα-^αι τ τ ς α τ α ■ p h  ΐΓ(»ί ά υ τ ϋ  β ανιλίω ς , t o r m a  Χ ζα ί τω ι ά λ 

λων ά & tá tr a i , erre nézve azt végezték a’ M ácylonok, 
hogy a ’ Klitus’ teliét nem is kell el-temetni, hanem 
a’ Király ellenkezőt parancsol«, — ez a ’ fcena Ma
racanda táján történtt. Cur-



dá a’ Hermes, fejtsd-ki jobbau, vallyon a’ böl- 
tsességben-e, vagy a’ hathatós ékes ízóllásban, 
vagy a’ Hadi tudományban, vagy az igazga
tó hatalom’, tartásban kívántad, hogy senki hoz
zád fogható ne lenne. Én ugyan, felele a’ Cat- 
sár, mindeneket mindenekben meg-elözni igen 
dicső dolognak tartottam , de minthogy erre nem 
mehettem, a’ mi lehetséges volt, tulajdon Ha
zámfiái között törekedtem lépni az elsőségre, 
vallyou hát erre, reá mehettél- e ? kérdi a’ Szi~ 
lenus, igen.is, hogy reá mehettem , felele a’ 
Cíesár; mert Őket meg-gyózvén , rajtok uralkod
tam , — rajtok uralkodtál az igaz, hanem hogy 
Tégedet fzívbül fzerettek volna , arra csak 
Ugyan nem mehettél, noha nyakadba öltvén a’ 
sok fzines emberiséget, minta' mesében, és a’ 
Játék - fzínben fzokás , ocsmány alá - valósággal 
csapnád mindenki előtt a’ levet. — Tehát, fe
lele a’ Ctesár, véled-e , hogy nem fyóltam fzí- 
vébe a’ népnek, a’ ki érettem a’ Rrutust, és a’ 
Cafsiust halálra üldözte? — üldözte I4°)ám,

fe-

Cürtius Lib. VIII. cap. 2. 
Plutarchus in Alexandro M. 
Arrianus Lib. IV. pag 261.

,4°) A’ Ceesár’ rokoni igen rajta vóltak , hogy 
Annak M eg-ölőjit a ’ nép előtt gyüló'lségbe ejtsék. 
Antonius volt akkor a ’ Consul, Caesárnak kedves ha

di
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felel amaz, de koránt sem azért, hogy Tége 
det meg-oltek, mert ezért okét a’ nép koz-aka
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di tanítvánnyá, és réfz fzerínt öriiköfse. A’ Gyilko
sok úgy végezték, hogy a’ Caesarnak teliét a’ Tibe- 
risbe vefsék , jófzágait el-fuglallyák , rendeléseit sem
mivé tegyék. Mind ezeket az Antonius Consul’ te- 
kéntete meg - akadályoztatta. Az Antonius’ házába 
fel-nyittatik a ’ Caesar’ teftámentoma, mellyben a’ töb
bi között a ’ Tiberis körűi lévő kertyeit a’ népnek 
hagyá, és fejenként minden fzemélynek 300 seítertiu- 
sokat, melly tel'z 22 fi. és 50 pénzt. Rendeltetik a 
tem etése, áll már a’ M ars’ mezején a’ meg gyújtan
dó rakasfsf, a ’ hajós ofzlopnál (pro roflris) az ara 
nyos építmény, ala tta  az elephant csontbúi kéfzűltt 
ág y , a ran n y a l, skárláttal gazdagon bé-vonva. Fek- 
fzik rajta a ’ hóit te lt, feje fölött a ’ diadalom , bé-bo- 
rítva azon véres ruhával, mellybe a’ Caesart meg
ölve találták. Antonius tartja a’ halottas befzédet— 
v ite tik —fzóll a’ Muzsika-fzer busongva, fzéllyel v i
sít a ’ fzomorú ének, úgy ki válogatva, hogy a’ né
pet köny örűletefségre gerjeíTze, és gyulölségre a’ Meg
ölök ellen. Mondatik a’ Pacuvius? verse „men’ me 
servafse, ut efsent, qui me perderent“ illyen értel
mű versek mondatnak az Attius’ Eleftrájábúl-is. Meg
hirdettetek a ’ Tanács végezés, mellyben az Antonius 
mindent, még Iíteni tifzteletet i s , reá ru h ázo tt, meg- 
hírdettetik az esküvés , mellyben ezen egygyért-va- 
lamennyen köteleznék magokat. — de már égettetik 1 
a ’ te tt, hánnyák fegyverüket a’ Katonák , aflzonysá- 
gok az ékefségőket, mely - tegéket (bullas) a’ gyer
m ekek, sír a ’ köfség , jajgat a’ Zsidóság, és éjcza-

kán-
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rattal Consulóknak n e v e z te , hanem a’ pénzért, 
a’ jutalom fejébe ü ld özte, halván a’ te utolsó aka
ratodat, és értvén azon nagy jutalom fel-tétele
k e t ,  m ellyek et azoknak ü ldöztetésekre ren
deltél.

XLIV.
F e l  -hagyván e zen  b efzéd d el,  azonnal az OC- 
T A  VIÁNVSt vette elő a’ H erm es, Hát t e , úgy* 

- ‘ mond,

kánként járja az égő rakásfát, emeltetik ofzlop, 
reá íratik ,,A’ HAZA’ ATTYANAK“ az Auguííus Is
tenné tefzi., Játékot ád tifzteletére, fénylik ez alatt 
hót napig az üítökös csillag , a ’ nép el hifzi , hogy 
ez a ’ meg Iíleníütt Caesárnak a’ lelke. Azon Tanács
h áz , mellyben meg · ö le te tt, bé tapafztatik , a’ 15 ik 
M ártius Parricidium ’ , Atya-ölésnek neveztetik. Ho- 
zatik végzés, hogy ezutánn azon nap soha Tanács 
ne tartafsék , az Auguííus következik az uralkodásban, 
kinél a’ Caesar meg boflzúlása mindenkor elégséges 
indító ok volt arra , hogy a ’ Hazáját hazafiúi vérbe 
föröflze, a’ mint Svetonius bizonyíltya. Az Ovidius 
pedig azt mondja: Hoc opus, haac pietas, haec pri
ma elementa fuerunt Caesaris, ulcisci jufta per arma 
Patrem. — Mind ezeknek terrnéfzetes következése az 
a’ nép üldözése , mellyrűl van a ’ fzó.

Svetonius in Julio cap. 83~88·
Dio CafTius Ljb. XLIV. pag. 257—270.
Ovidius Faftorum Lib. 3. v, 7 0 9 , 7iQ.



mond, nem mondotLmeg nekünk, mit ítéltél haj
dan leg-fzebb , leg - felségesebb dolognak? — a’ 
helyes uralkodáft, felele amaz; úgy de mi ez  
a’ helyes uralkodás , magyarázd-meg AVGVS- 
TE, 141) minthogy ezt még a’ leg-gonofszabb Fe-
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141) Oftaviánttsnak több nevei voltak mint T h u 
rinus, O ftavius, Oftavianus, C. Caesár, Augutlus 
THVRINVS nevét gyermek korában viselte, a ’ min' 
ezt a ’ Svetonius egy régi réz képéből az Oftaviánus
nak, és az Antonius leveleiből meg m utattya. OC- 
TAVIVS nevét az Attyátúl kölcsönözte, mellyet utóbb 
OCTAVIANVSra változtatott. C CAESAR nevezetét 
akkor nyerte , miúón ötét a ’ J. Caesár fiának fogadta. 
Végre a’ Római Tanács AVGVSTVS névvel tetézte- 
fel , midőn t. i. a’ Római Tanács Oftaviánuft külö
nös érdemeire tekéntve különös névvel akarná meg
tiszte ln i, váltak ollyanok, kik őtet mint a’ biroda
lom’, második fel· ál Utóját ROMVLVSra akarnák ke- 
refztelni, MVNACIVS PLANCVS ellenben az Au- 
guftus nevet jovaslaná* Oftaviánus, noha igen óhaj
taná a’ Romulus nevé t, de hogy magát gyanúságba 
ne ejtse , mintha a ’ királyságra törekedne, az Au* 
gußus el-nevezését vette fel. Az Augufius névnek ér
telmét <r£/3*j-osra m agyarázták a’ görögök, mi FELSÉ- 
GESnek mondhattyuk. Valamint pedig a ’ J. Caesár* 
túl az utóbbi uralkodók Csáfzároknak , úgy az Au· 
guftus-túl, Auguftusokaak el nevezték m agokat, és így 
ezen tulajdon nevek köz nevekké váltak. ,

Svetonius in Oftavio cap. VII.
Dlo Cafllus Lib. L ili. pag. 506 , 507.
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jedelmek-is m agok n ak  tulaj d o n i t ty  ák ,  lám a’ 
DlONYSIVS-is I4Í)  ú g y  gon d o lta , h o g y  H E L Y E 

SEN

I4Í) Dionysius híres Tyránnus volt Siciliában. 
régenten arra volt fzokás kenni a’ Tyránnus nevet , 
a ’ ki valamelly fzabad Városban vagy Tartom ány
ban a’ fő-hatalmat magáévá tette. így a’ Hierót is 
Tyránnusnak nevezték, holott a ’ Hiero egy volt a’ 
leg-jobb Királyok közűi, kik valaha Siciliát igazgat
ták. Dionysius már hufzon-öt efztendó's korában reá 
verekedett a r r a , hogy a’ fó'-hatalmat egyedül m agá
nak koporná. Syracusa volt a ’ lakó helye , kettő a ’ 
felesége, eg/gyik· Ariftomache nevű Siciliai fzületés , 
Dionnak a ’ húga, a’ másik Doris Locribúl eredendő. 
Dionysius vitéz egy ember v o lt, értette a’ hadi tudo
mány t , különös kedvellője volt a’ JVlusikának, forgott 
a ’ tudományokban , kemény életet é l t , nem volt fajta
lan , álnok éfzfzel b í r t t , az egyedül való uralkodáíl 
fzomjúhhozta,és ez a’ fzomjúság volt kútfeje minden k e 
gyetlenségének , mert hogy magát a’ birodalomban 
meg féfzkelhefse , senki éleiének nem kedvezett, Plátó 
Siciliába vetem edik, meg fzereti a’ D ión , és magát 
a’ keze alá bízza. De a ’ Dionysius a’ Piát ót nem 
fzenvedhette. Egykor a ’ Piáló az erőfségrűl vetélked
vén , az vitatá „nincs félékennyebb állat a ’ Tyrán- 
nusnál“ innen az Igazságra által kelvén azt bizo
ny ító , hagy az Igazaknak boldogság , a ’ gonolzaknak 
azon nyomorúság volna életek, Dionysius mind eze
ket magára magyarázván nagy haraggal kérdezi „mi 
végre jöttél Siciliába ? hogy jó embert találnék , fe
lele a’ Flátó — tehát mind eddig uem ta lá ltá l, és erre 
ki űzte O rfzágábúl— A’ fiát ugyan Dionysius nevííti

hogy
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S E N  u r a lk o d ik , é s a ’ lei e iiu é l m c g fe r te lm e se b b  
v o l t ,  a z  A G A T H O C L E S U3) sem  gondolt*  e g y e -

P 5 bet

hogy meg»ne okosúllyon, el-zárta, és a’ jó fzívű em
berektől el tiltotta ; a ’ fzegény gyermek mit tett el
untából’ — bak-ízekereket , gyertya-tartókat, fa fzé- 
keket, asztalkákat faracskáltt , úgy enyhítette a’ ma- 
gánofságot, — Tele volt a ’ Tyrannus gyanúval, a’ 
sok gyanúnak fzűleménnye a ’ félelem , az őrízkedés. 
Szakállyát ivem merte boro tválta tn i, hanem a’ leá
nyait tanítatta-meg erre a’ mefterségre , és ezek bo
rotválták az Attyokat. De a ’ leányaitú l-is, hogy 
fel-serdíílték , el-fzedte az éles v asa t, é sa ’ fzakályát, 
a ’ haját tüzes dió-héjjal égettelte-le. Senkit a’ maga 
ruhájába hozzá nem erefztett, hanem mezítelenre le
vetkőztette , ki v izsgálta tta , és új ruhába öltöztetve 
erefztette hozzá, LEPTINES öttse egy bizonyos vár
nak fekvését akarván le-ábrázolni e lő tte , fogja a ’ 
mellette állónak dá rdá já t, és avval tefz a’ földön 
vonásokat; ezen úgy fel-indúltt, hogy a ’ dárda’ köl- 
csönözőt azonnal meg öletné. Nem hitt a ’ Tyránnus 
senkinek, teli őrző katonáit a ’ Szolgákból, a ’ Jöve
vényekből, az idegen nemzetekből fzedte. Ha mit 
a’ népnek tudtára kellett a d n i, a ’ közönséges á lló h e 
lyekre nem bátorkodott felm enni, hanem a’ magas 
tornyából hírdette-meg az akara tijá t.i A’ fekvő ágyát, 
mély gödörrel kerítette-bé körös-körűi, egy kis fa 
híd vólt kerelztűí által téve , mellyen maga oda m e
hetett, azt a ’ kis defzka h idat-is, minekutánna a" 
fzoba’ ajtaját reá z á r ta , félre fordította, A’ lapta- 
játékot igen fzerette , és magát avval gyakran m ulat
ta. Egy kor Ha’ laptázáshoz kéfzűlvén , a ’ mint a’ fel

ső
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b e t ; m é liy r e  a m a z ,  tu d játok , ú g y m o n d , Ó I s te 
n e k  ! h o g y  útnak  e r e fz tv é n  a z  O n o k á m a t, azon

e sen -

ső ruháját le-veti, a’ kardját által adja egy kedves 
gyermekének, kit igen fzeretett, egy más tréfábúl 
azt találta mondani „kezébe adtad ennek az élete
det“ az ifFju erre el-m osolyodott, a ’ Tyránnus el
telvén gyanúval mind a ’ kettőt meg ölette , illyen fé- 
lékeny volt az , a ’ ki a ’ P látóra azért haragudott- 
m eg , hogy ó'tet leg-eró'fsebnek nem hirdette ! illy fé
lelemm el, miilyen boldogság lakhato tt, m egm utat
ta  azt a ’ Damoclesnek. Ez a ’ Hizelkedó' egykor ne
ki erefztette a’ ny e lv é t, magafztaló befzéddel emle
gette a’ Dionysius’ roppant seregét, tárházos kincseit, 
felséges uralkodását, mindenbűi bövelkedését, a ’ ki
rá ly i épületek’ csinnyait, végre bizonyíto tta, hogy 
ő soha életében illy boldog embert nem láto tt; tehát 
Dámocle , m ondáa’ K irály , tetczik ez az én életem ? 
akarod meg kódolni az én boldogságomat? midó'na’ 
Damocles igen-is k ívánná, bele ültette a’ Király őtet 
az arany telep-fzékbe, mellyet a ’ fzebbnél fzebb ábrá
zolatokra ki tűzött drága fzövevény ékesített, körü
lötte az a ra n y , és ezűít metczésű müvekkel difzes 
afztalkák , pohár fzékek, mellette az ékes képű Iff- 
jak , kiknek m egvolt hagyva, hogy a ’ ízem jelét is 
tellyesíttsék , előtte a’ kenetek, a ’ kofzorúk , a ’ kel- 
lemetes jó illa to k , afztalán a’ jobbnál jobb izű fzá- 
mos eledelek. Majd ki-bújt bőrébfíl a ’ Dám ocles, 
olly boldognak képzelte magát. Egyfzer fel tekén t, 
láttya  a’ le-fiiggő éles p a lló d , melly a ’ fzoba’ me- 
nyezetérűl egy ló-fzó'r’ fzálon le - erefztetve egyene
sen a’ nyakára lóggott. Oda lett bezzeg ekkor min

den
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e se n k e d te m  e lő tte te k  ,  h o g y  a d n á to k -m e g  né
k i  a ’ Ciesár' b á to rsá g á t,  a ’ P o m p eju s’ m é ltó sá 

g á t ,

den kedve, már sem az ékes Szolgáit nem nézte, 
sem a ’ csuda metczésű arany , ezűtt m űveket, kezét 
az afztalra ki nyújtani nem meréí'zlette , le-hulladoz- 
tak a’ kofzorúk; végre kérte a’ T yránnuít, ereflze el 
m ár tovább nem akarna boldog lenni. Elég eleven 
példázat, hogy nem ieket az Boldog, a ’ kit a’ félelen» 
gyötör — A’ fzentség töréseit í'zép űrügyei tudta fö- 
dözgetni. Az Aesculapius* arany fzakállát le -m et- 
czette , illetlennek m ondván, hogy az Áttya Apollo 
fzakálla tlan , a ’ fia Aesculapius fzakállos volna. A’ 
Jupiter álló képére Hiero Siciliai tudós Király a ’ Cár 
tágoi martalékbűi gazdag arany palláftot csináltatott, 
ezt a ’ Dionysius le vetelte , és helyébe gyapjó-pal- 
láftot té te te tt, az arany palláft, úgymond, nyáron 
nehéz, télen hideg, a ’ gyapjúból való pedig télen 
meleget ta r tt , és mivel könnyű, nyáron sem alkal
matlan. Az a ra n y , és ezüít afztalokon a* görög fzor 
kás fzerínt ez az írás volt ,,a’ Jó Ifteneké“ ezeket ci 
templomokból mindfzépen el kaparta , azt mondván 
„hogy ó' az lilének’ jóságával akar élni“ , A ' győ- 
zedelem arany képeit, az arany e s t é k e t ,  Koroná
kat , mellyeket a’ bálványok ki-terjefztett kezekkel 
fzoktak ta r ta n i, mind le-fzedette, azt m ondogatván; 
hogy ó' azokat el-nem vifzi, hanem csak el vefzi, az 
Iftenektűl fzoktunk , úgymond , minden jót k é rn i, 
moll midőn magok kezeikkel nékünk nyójtyák, tó'lök 
el nem veHni nagy oftobaság volna. Lám millyen 
iirűgyőket nem találtak még a’ régi Szentség töró'k- 
is i *— Dionysius 38 efztendeíg hatalm askodott, és a*

m i'



g á t ,  é s  a z  é n  S z e r e n c s é m e t . *44) E k k o r  a’ S z i -  
le n u s  fz ú la m lo tt  - m eg  ,  b e z z e g  s o k n a k , p ed ig

m i

mi nagy fzerencse egy Tyránnusban, fzáraz halállal 
haltt-meg életének 63 dik efztendejében. A’ Fia az 
íffjabbik Dionysius űltt helyébe, ezt egy ideig a ’ 
Dión b ízg a tta , végre Timoleon el-kergette. Ez a’ 
Dionysius Corinlusba vette m ag á t, és ott a’ kenye
rét tanítáfsal keresni nem fzégyenlette.

Cicero Tuscnl. Quasi!. L. V. editB ip. 554—557.
Plutarchus in Dione pag. 959—961.
Valerius Maximus Lib. i  edit Bipont. pag. 40.
Cornelius Nepos edit. Stereotypee Parisina: p. n 4 ·

I4J) Ágáthocles-is Siciliában hatalmaskodott. Fa- 
zokas fia volt. A' kegyetlenségét nem említem, in
kább némelly jeles mondásait adom-elő. — Az arazy 
edénnyel közé cserép-edényeket-is fzokott elegyíteni, 
és ezeket rendre mutogatván a’ nevendék lífjúságnak 
azt mondá „volt az id e je , hogy cserép-edényeket ta- 
pafzto ttam , mofl m ár arany edényeket m utathatok, 
ennyire mehet az ember fzorgalom m al, iparkodáfsal“ 
•— Midőn egy várat oftrom lana, lakosok a’ magas 
báftyárúl csúfságból le - kiáltozták,“  Te Fazokas , 
miből fizeted a’ Katonáidat ? Agathocles el-mosolyod- 
váu csendes elmével azt mondá ,,e’ várai! ha b«-ve- 
fzem , leffz mibul fizetnem“ a’ várait bé vette , a ’ la- 
kofsait rab-fzolgáknak el·adta, azon meg-fenyítéfsel 
„ezutárm ha rutalmazni fogtok, a’ ti Uraitokkal ve
tek fzámat“ — Az Ithaka’ fzigetének lakosi panafzt 
tetiek e lő tte , hogy a’ Hajós legényei azon fzigetben

« 3 7
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m i n a g y  ü d v ö z ítő  l i t e r ie k n e k ,  I4Í)  h e ly e s e n  e l-  
találct k ép e it f z e r e z g e t te  ö f z v e  e z  a ’ B áb-faragó—

u g y a n

egynéhány darab m arhákot el idegenítettek volna; 
úgy de a’ ti K irály tok , felele az Ágáthocles, midőn 
ide vetemedett hozzánk, nem csak a’ sereg juhokat 
el rabolta , hanem míg a ’ Páfztornak ízemét is ki- 
ízúrta. (t. i. az Ulyfses.)

Plutarchus Tom . 2. in apophtegm. pag. 176,

τολμάν μίν άνται δοΣναi  TD»  Κχιιπζξΐΐί , Seiycmrcc S e r t j y

ΤίΛμπνμον , τνγ,ΥίΊ Se τγ,ν ΐμγ,ν* Plutarchus egy kévés vabo_ 
záfsal így adja e lő , midőn az Oöáviánus az onoká- 

ját Cájuít Ármeniába küldené , kívánta néki az Me
neküli a ’ Pompejus’ jó fzívűségét, a ’ Sándor’ meréfz- 
fégét, és a’ maga fzerencséjét (iwomv αντω π}» ϊΐβμτηιίου, 
τολμάν δΐ τγ, Αλίζανίξον , τύχην , δε τν' skvtk) De hihetőbb
még-is , hogy a ’ Sándor helyett O&áviánus a ’ Caesart 
em lítette, hogy így a’ Fam íliába m aradna, és a ’ jó 
példákra nézve ne fzorúlna az idegenekre.

Plutarchus Tom, 2. pag. 207.

I4Í) ovTvs 'ΣαττίξΜ. A’ hízelkedő régiség még az , 
üdvözítő nevet sem sajnállotta a’ Fejedelmeitől. Ne
rónak egygyik pénzén ezt olvasni „ ΤΩ. ς ω τ η ρ ι . τ η ς . . 
οικ οτλιενης. A’ világ’ üdvözítőjének. Valóban a’ 
Néróra illett ez az el-nevezés. Az Auguíiusén pedig 
ezt „SALVS. GENERIS. HVMANf. Az emberi nem
zet’ üdvöfsége. Propertius pedig ay Auguftust Világ 
Meg-tartójának (Servator mundi) nevezi. Juliánus 
neveti ezt a’ rüt hizelkedéft, és ezért ezen 6»T*s-fzót 
viflzárúl (ironice) kell érteni.

Eck-



u g y a n  k é r le k , m onda a z  A u g u ílu s ,  m iért adád 
e z t  a ’ c sú f  n e v e t  r e á in ?  a z é r t ,  f e le le  a’ Szilé-* 
n u s , m ert v a la m in t a z o k  a’ N im p h a -b á b o k a t, ú g y  
T e - is  0  A u g ü tfe  ! n ek ü n k  a’ so k  í í l e n e k e t  faracs- 
k á lt a d ,  m e l ly e k  k ö z ü l  ím e n é z d , e z  a’ Caesar a’ 
le g e s  le g -e ls ó  I4S) erre  a z  O d áv ián u s m int e g y  
m agát e l - f z é g y e n e lv é n ,  e l-n ém ú la .

X L V ,

Eckhel Doftr. Num. Vet, Vol. VI. pag. 98, & p. 37S.
Propertius L. IV. Eieg. IV. v. 37.

Ι4δ) Oftáviánus reá befzélletté a ’ Római Tana* 
ésot , b ő g j a ’ J. Caesart tenné Iftenné ; avvá tette. 
Oftáviánus Játékot adót t a’ Caesár’ tifzteletére, az alatt 
hét napig fénylett az iiíiökös C sillag , volt a ’ ki ezt 
a ’ Caesár’ lelkének mondotta lenn i, a’ nép e lh itte , 
és a’ Caesár’ meg-Iftenölését el-fogadta. Erre a’ Ti- 
berius-is háladatofságbúl az Illenek közé írta az Oftá- 
viánuft, találkozott mindjárt egy NVMERIVS nevű 
Tanácsbéli, a ’ k i ,  valam int hajdan Proculus a’ Ro- 
m ulusrú l, úgy ez is az Oftáviánusrúl bizonyította 
pedig esküvéfsel, hogy látta vólna az Auguftuft meny
be fel-röpülni. Hafztiát vette Numerius e1 zsíros ha
zugságának , mert ezért a ’ Liviátúl ajándékba nyert 
75 ezer forintokat (decies H S ), és így az Oftáviánus’ 
példájára egygyik Csáfzár a ’ Másikat az Iftenek kö
zé írta. T arto tt ez az Iftenítés (ktuSíwi ) egéfz GRA- 
TIANVS Csálzáríg, ide értvén még a’ kerefztény Csá- 
fzárokat-is, a’ mint ezt a ’ régi kövekből m eg-lehet 
mutatni. Ez az Iftenné tétel nagy pom pával esett- 
meg. A’ meg-Iftenölttnek tifzteletére tem plom ot, ízol-

gá·
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H erm es pedig a’ Trájánusra tekintvén, vald* 
meg T e ,  úgymond, mire törekedvén cseleked- 
ted mind azokat, a’ mellyeket végre hajtottál ? 
— ugyan arra törekedtem én-is 5 felele em ez,
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gálattyára Papokat rendeltek* — A’ Csáfzárokon k í
vül az Illenek’ fzámába írták azoknak feleségeiket* 
teftvér nénnyeiket, Húgaikat, gyerm ekeiket, sőt a ’ mi 
még több , az Alexandriai Görögök Egyiptomban 
még az Antinouíl-is, kivel az Hadrianus Csáfzár rú 
tul fzerelm eskedett, undok hizelkedéfsel az Illenek 
közé fzámlálták* Lehetett nevetni ennyi sok Iflenek- 
nek , kik közűi sokaknak (mint p„ o. Fauítinának) 
minden érdemelt abban á llo tt , hogy fertelmes roíTz 
életűek voltak. Ezt neveti itt a ’ Juliánus is, és ezért 
nevezi az Odáviánuft Báb faragónak (*»{« *·*«!?■«) —- sőt 
némellyeknek még éltekben is az Illeni tifzteletet meg
adták , mint p. o. J« Caesárnak, Oöáviánusnak , Do- 
mitiánusnak ’s a’ t, a ’ meg Iílenűltt Csáfzárt a ’ pén
zén lévő sasról, Csáfzárnét a’ páváról lehet meg is
m érni, és ezen czimezésrűl DIVUS, DÍVA. Illeni.

Svetonius in J, Caesare, & O äaviu ,
Dio Caffius Lib. LVI. pag. 597.
Spartianus in Hadriano Aug.
Virgilius in Eclogis.
Horatius in Odis.
Fabricius in Bibliogr, Antiq, pag. s6$.



a’ m ire a’ S án d or  l47) de m ér ték le te fseb b en . Ha 
így  v a n ,  fe le l  a’ S z i l e n u s ,  m ért e n g e d té te k  a ’
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I47) Nagy Hódító volt a’ Trájánus , majd mint 
fzinte a’ Sándor. Trájánus volt az e lső , ki a ’ Ró
mai sereget a ’ Dunán által vitte. A’ D ácusokat, Sá- 
cusokat, Sardoniusokat le-verte, Decebaluft ki-velz- 
tette, A’ fzéles , és hatalmas Dáciái el foglalta. 
Partham asiriit a’ Farthusok’ Királlyát Koronajátúl 
meg-fofztotta. Tartom ányát Ármeniát magáévá tette. 
Álbánusoknak Királyt adott. Az Iberusok, Sauro- 
m áták’ , Eosphoranusok’, Arabsok’, Osdroenusok’, és 
Colchusok’ K irállyait gondviselése alá velte. Cordue- 
nusok’ , és Marcomedek* tartom ányait, Arclhemusiu- 
m o t , Seleuciát, C tesiphont, Babilont, Edefsát e l
foglalta. SlNGARAt sok Városokkal egygyiilt LV- 
SIVS fzemély viselője állal bé-vette, (valJyon nem 
innen erednek-e a’ SINGARVSok, a’ mi Czigánnya* 
in k ? )  Trájánus volt az élsó', a ’ ki Nagy Sándor u ár.n 
egéfz az India határáig , és a’ vörös tengerig bé-ha- 
to tt a ’ seregével. Á rm eniát, A fsyriá t, Mesopota- 
m iát Római iga alá vette. Tigris folyót határnak 
állíto tta . Arábiát Római tartom ány’ kaptára ütötte. 
A’ vörös tengerre hajós sereget á llíto tt , hogy azzal 
az India határáit nyúghatatlaníttsa. Irigyelte ezt a ’ 
hadi dicsőfségét Trájánusnak a’ H adrianus, Euphra- 
teft tette Ez határúi a’ két birodalom között , és így 
az Árm eniát, A fsyriát, Mesopotamiát, önként innen 
a ’ seregeit viíTza-húzván, által engedte a ’ Párthusok- 
uak. E lro n to tta ^ ’ Dunai hidját-is azon üríígygyel, 
hogy a’ vad - népek által ne fzokjanak a’ Római bi
rodalom ba , valóban pedig a z é r t, mivel elégtelen

volt



ieg - iie m te le n e b b  In d u la to k n a k  e r ő t v e n n i  rajta  
to k ?  A m a z t a’ harag g y ö m ö z t e - m e g  le g -tö b b -  
f z o r  ,· T é g e d e t  p e d ig  a z  o t s m á n y , a’ g y a lá z a to s  
g y ö n y ö r ű s é g  t e t t  ra b b á , ered j d o lg o d r a ,  m on
da a’ B acchus ,  n e  k ö t e k e d j é l ,  m ind  l e - f z ó l lo d  
o k é t ,  é s  a z t  t e f z e d ,  h o g y  e g y g y ik  se  b e fz é l-  
h e fse n  m aga m e lle t t  v a la m it ,  m ár e g y fz e r  v a n  
id e je  ,  h o g y  b é-fa ld  a’ n y e l v e d e t ,  é s  inkább  
a z o n  tö rd  a z  e f z e d e t ,  m in t f iz e th e s d -k i a’ M ár- 
c u í t ; m er t ü g y  lá t íz ik  ,  e z  ta lp ig  d erék  e g y  em 
b e r , é s  a’ m in t a ’ S I M O N I D E S  v é l i ,  v a ló b a n  ( I48 

__________________ ■ n é g y

volt a ’ Hádriánus hasonló ollyas derék munkát 
emelni.

Eutropius in Brev. Hifi. Rom. Lib. VIII. cap. 2.
Sex. Rufus in Brev. cap. XIV, XX.
Dio Caflius Lib. LXVIII.

I48) A’ Régieknél heves volt a’ vetekedés, mel- 
lyik áb rá z o la t, mellyik fzám légyen a ’ leg tökélletes- 
sebb. P látonál, és más sokaknál— sokaknál a ’ keréké 
ded kép vala a’ leg e lső , ezek , minthogy az Iftenektül 
nem merték meg tagadni azon teli á llá íl, a ’ melly leg- 
tökélletesebb , úgy hitték , hogy az Illenek kerékded 
képűek , tege-teftűek, Horátiusriál-is, a ’ mi kerekes , 
az tökélletes : Grajis dedit ore ROTVNDO Musa lo
qui. Másutt azt mondja
„Quisnam igitur liber ? sap iens; sibi qui imperiosus

quem neque pauperies, neque m ors, neque vin
cula terrent

relponsare cupidinibus, contemnere honores
Q for-
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n é g y  f z e g l e t ü ,  é s  m in d en  k ifse b b íth e té s  n é lk ü l  
o f z v e  a lk o to tt  F érjfiú .

X L V I .

fo rtis , & in se ipso totus TER ES, atque RO- 
TVNDVS.

Satyrarum Lib ado Satyra VII.

ezen állításból talán a’ Magyaroknafc-is jutott vala
mi Tege nálunk - is tökélleteíl jelent, tege ■ nap. dies 
plena , completa , consum m ata, dies heflerna. Sőt 
én úgy vélem , hogy a ’ tökélletes fzó-is a’ tege gyö
kérbűi Tzármozik , tökéll, tökéllés, tökéllet., tökél- 
letes, mintha mondanád „ teg é ll, tegéllés , tegéllet, 
tcgélletes. ·— A’ Pythágorás , és a’ kik az t követték, 
a ’ négyes fzámat ítélték leg-fzentebbnek, leg felsé
gesebbnek : a ’ négyes fzámra esküdtek.

Juro per Sanftum , pura tibi mente, quaternum 
aeternae fontem naturae, animaeque Parentem 

ez vólt a ’ Pythágorási esküvés. t. i. a ’ Főidnek, az 
egéfz v ilágnak , az em bernek, az efztendőnek, az 
id ő n ek , a ’ ízeteknek négy réfzei, az lilén’ nevének 
négybötűi (tlW , ©t««, D eus, G o tt,D ieu , Á lla, Syre, 
A dad , E sar, T h eu t) , a ’ tíz fzámoknak öfzvesége a7 
négyesbe ( i -+-2*+-3*4»4=^ i° )  a’ négyféle m ozgás, a ' 
négy tulajdonságok ezek , ’s e’ félék igen elmésen , 
noha helytelenül el-hittették a ’ Pythagoras’ követői 
vei a’ négyes fzámnak m éltóságát, és innen mind azt, 

• a ’ mi négyesbűi á llo tt, mind a z t ,  a ’ mi négy fzegű, 
négy fzámú, négy o ldalú , négy fzerü , négy réfzű v ó lt , 
tökélletesnek gondolták. Illy  értelemben vólt a ’ Si
monides is , a ’ k i, hogy a ’ tökélletes embert ki ma
gyarázza , azt tellyes négy fzegletűnek mondotta.

Vif-



XLVI.
E r r e  a’ Hermes a’ MARCVSra tekéntvén, hat 
te Deli, úgymond, mivel tartottál, mi volt leg
nemesebb tárgya az életednek? — a z , felele 
Em ez, kellemetes méltósággal, hogy az Iftene- 
ket követném. Meg-tetczett azonnal ezen fe
leletnek nemes, és tellyes érdemű volta. Azért 
a’ Hermes mindjárt fel-ís hagyott a’ további tu- 
dakozódáfsal , el-hitetvén magával , hogy a’ 
Márcus mindenekre emberül meg - felelne , a’ 
többi Menek-is úgy íté lték , egyedül a’ Szile- 
nus : no én csak Dionysius úgyse , ettül a’ 
Bolcselkedőtúlel-netn állok „Hej t e ,  mond-meg

0 .3  te-

Viflza tetcző magyarázat úgy e ? éppen nem , tekém* 
körű i, feltalálod a’ Magyarban is ; nem de közön
séges fzóllás „Derék ember , derekasan fe le ltt , m it 
tefz pedig a’ derék egyebet mint τίτξ*γαη* quadratum 
quadrilaterum , így m ondjuk, két, h á ro m , négy de
rékra vari építve a’ házk. — Svetonius azt írja a’ 
Veipasiánusrúl „flatura fuit quadrata“  de ezt igen 
bötűi értelemben kell venni, a’ mint erről a z , a1 ki 
a’ Vespásianus’ pénzét látta , nem fog kételkedni.

Cicero de Natura Deorum. Lib. i.
Daniel Huetius in dem. Evang. Prop. IV.cap. II.
Meursius de Denario*Pythagorico.
Svetonius in Vefpas. edit Bipont. pag. 3^8.
Anftoteles Lib. 1. Ethic cap. 10.
Plato jin Protagora.



tehát, mit e tté l, mit ittál, bizonnyára nem él· 
tél t e , mint mi mennyei eledelekkel , hanem 
kenyérrel, és borral. Én nem azért ettem , és 
ittam, felele am az, hogy azzal az literieket 
követném , hanem hogy a’ teltemet táplálnám , 
el-hitetvén magammal, noha talán hamifsan, hogy 
a’ ti teíteiteknek-is fzüksége volna a’ gőzökbül 
kéfzúltt eledelekre; mindazonáltal nem ebben 
iparkodtam én lenni a’ ti követőtök , hanem bel
sőképpen a’ lélekben. Itt egy keveísé meg-hok- 
kenvén a’ Szilenus, mint a’ kit az efzes ökle
lő jól meg-fzédít: Te ugyan, úgymond tovább, 
mind ezekre nem éppen helytelenúl feleltél, liá
néin mond-meg kérlek, miben helyheztetted te 
valaha az Iítenek’ követését? abban, felele emez, 
hogy mennél kevesebbel meg-elégedjem, és men
nél többekkel jót tegyek. Tehát néked, kérdi 
a’ Szilenus, nem vólt semmire fzükséged? ne
kem , felele a’ Márcus, nem vólt tellyefséggel 
semmire fzükségem , a’ teltemnek talán vólt, de 
annak-is kevésre —  helyben hagyattatván ezen 
felelete· is a’ Márcusnak, végre a’ Szilenus, nem 
tudván mit tenn i, azokat kezdette fefzegetni, 
mellyeket ez  a’ fiával, mellyeket a’ nejével cse
lekedett, az ő ítélete fzerínt helytelenül, és 
efztelenül. A ’ nejével ugyan , hogy azt az Is
tennők közé bé-írta; a’ 'fiával ped ig , hogy az 
uralkodáít erre hagyta. Ebben-is én , ezekre 
azt felelte a’ Márcus, ebben * is én az Ételie

ket

*44
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két követtem ; mert a’ Nejem réfzéri'il a’ Home- 
tusbúl vártám hímet magamnak, a’ ki azt mond
ja „minden jó , és okos férj az Ó tulajdon ne
jét fzereti, és kedvelli; a’ fiam’ réfzérul pedig 
mentségem a’ Jupiter’ mondása, a’ ki egykor a’ 
Mársot fenyítvén azt mondá „ T e! már én Té
gedet régen a’ menykÓvel le-vertelek vó ln a , ha 
csak , mivel fiam vagy , nem fzeretnélek, több
nyire pedig efzem’ ágába sem ötülhetett, hogy 
az én fiam valahára a’ jútűlúgy el-rugalzkodjon. 
Ha tehát a’ jóra nem külömben, minta’ rofszra 
olly  igen ingadozó Iffjúsága el-találtt balra 
görbülni, én arról nem tehetek: én hogy a’ bi
rodalmat a’ kezeire erefztettem , nem vólt még 
ineg-romolva, azután romlott-meg, hogy egyfzer 
a’ birodalmat által vette. A ’ mit tehát a’ fele
ségemmel tettem, azt az Itteni Achillesnek jó- 
vá-hagyásábúl, a’ mit a’ Fiammal, azt a’ Felsé
ges Jupiternek követésébül cselekedtem; mert 
bé-vett törvényes dolog a z , hogy örökségül min
den a’ fiakra fzállyon, és ezt valamennyen-is 
ohajtyák. A ’ Feleségem’ dolgát a’ mi ille ti, 
nem én vóltam az e lső , a’ ki Ótet azon tifzte- 
letre méltattam, hanem sok mások után csele
kedtem. A z már talán , a’ ki leg-elsóben ezt 
a’ fzokátt fel-hozta, az talán cselekedett efzte- 
lenül, d e , a’ mit már sok mások-is meg-tettek, 
meg-fofztani attól a’ leg-közelebb valókat, ügy 
gondolom, nem vólna igazság. De lám meg-is

Q. 3 fe-
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felejtkeztem magamról , oily hofzfzú befzéddel 
mentegetvén ügyemet Előttetek ó Jupiter, és Is
tenek ! a’ kik úgy-is mindeneket tudtok. Ugyan 
azért, konyörgök, hozzám ezen vakmerosé* 
gémért engedelcmmel legyetek.

XLVII.

E l-végezvén  ezen befzédét a’ Marcus, CON* 
ST A N T IN V St kérdezé a’ Hermes „Hát T e , 
úgymond, mit véltél lenni leg-fzebbnek ? — so
kat ofzve fzerezn i, úgymond am az, és a’ ra
kásra gyúltt f  erzemcnybul bőven adakozva kol· 
teni mind azokra, méllyékre magam, és jó' bará
timnak kénye kedve meg-kivánnya. I4S) itt nagy

ha*

Conltantinus az utolsó efztendeiben igen bő 
költő' volt. TRACHALA csúf névvel is illették. Au
relius Viftor a’ Conftanünuft első tíz efztendeiben 
leg jobb Fejedelemnek , utánna következő 12 efzten- 
dőkben T olvajnak , az utolsó tíz efztendeiben a’ sok 
pazorlások m iatt árva gyermeknek nevezi. Conílan- 
tinus a’ B aráttyait jól meg válogatta , és a’ kiket egy- 
fzer a’ barátságára m éltóztatott, azokat minden al- 
kalmatofságokban e lőm ozdítan i, gazdaságra emelni 
igyekezett. Királyi öltözetén gyöngyöket, fején fzfln- 
telen arany pártát (diadem a) hordozott. A’ tifztesé- 
ges fzaká lt, mellyet Hadrianustúl kezdve minden 
előtte való uralkodók viseltek , le tette.

Sex,
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hahota neveiéit ütvén a’ Szilenus, „n o  már te, 
úgymond, ki Pénz-váltó akartál lenni , hogy 
hogy juthatott efzedbe, hogy Vendég-fogadós, 
és haj-fodorítólennél, ezeket ugyan valaha már 
a’ hajad v iselése , és az arczúlatod példázgatta, 
moít pedig ezen mondásod-is nyilván jelenti“  és 
ezzel a’ Szilenus a’ fájdalmasabb réízét mintegy 
keméunyebben tapintván véget vete a’ befzéd- 
nek.

XL VIII.

E r r e  nagy csöndefség lévén , az Illenek tit
kon öfzve-fzedék az ítélet-tétele két. Felesebb 
réfze a’ MÁRCVSnak kedvezett. Jupiter pedig 
külön az Attyával koz-tanácskozáíi tartván, a* 
Herrnesre bizá a’ Meg-hirdetéft; ez pedig fenn- 
fzóval meg-hírdeté. Férjfiak ! kik ezen vetekedés- 
re meg-jelentetek, az a’ törvény nálunk, és bé- 
vett fzokás, hogy az ügye nyertes Győző örül- 
lyon ugyan, de azért a’ pöre-vefztettet ne bo- 
fzontsa. Mennyetek azért, kinek hová kedve

Q. 4 tart-

Sex. Aur. V idor in Epit. cap. 41. edit. Bipontpag. 
196, 197.

Numi Conftantini M.
Evagrius Lib. 3. cap. 39.
Chronicon Alexandrinum. ·



2 4 8

tartja, a’ vezérlő literiekkel, és ezután itt él
vén kiki magának E lő l-ü lőt, és Vezért fzaba- 
don válafszon“ .

XL IX.

E z e n  hirdemény után SÁNDOR a* HERCV- 
L E Shez, OCTAVIÁNVS az APOLLÓhoz , IÍO)

MAR-

Ií0) O dáviánus magát az Apolló’ fiának tarto tta. 
Ezt az Annya Attia , az Attya O dávius véle kön
nyen el hitették. Bizonyságul mindenik a’ maga ál
m ait emlegette. Az Adiumi ízerencsés Hajós ütköze
te , melly törléntt Róm. ép. 7 23 dik U. Sz. előtt31-dik 
efztendőben , Septembernek második napján , tette 
az O dáviánnst egyedül való uralkodóvá. Ádiumnál 
az Apollónak volt temploma , ennek köízönte a’ gyó'- 
zedelmét O dáviánus, meg is hálálta  , és ettűl a’ nap- 
tú l fogva még különösebb tifztelöje lett az Apolló
nak. Az nap mindjárt több evedzős fzámos hajókat 
öfzve rakott a ’ tifzteletére. Utóbb a ’ templomát meg- 
nagyobíto tta , és azon hely re , mellyen a’ tábora fe
küd t, VároH á llíto tt, mellyet NICOPOLISnak , azaz  
GYŐZVARnak nevezett. Rómában is roppant tem 
p lom m al, mellyet az udvarában emeltt., és fzerrel 
eló'-fordúló Játék adásokkal meg tifztelte. Az udva
ri Könyv tárát Apollónak fzentelte.

Dió Caffius Lib. XLV U - A L ili.
Horatius „fcrip ta , Palatinus quaecunque recepit 

Apollo.
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MARCVS pedig magát el-válafzthatatlanúl a’ IV- 
PITERhez, és a’ SATVRNVShoz csatolta. A’ 
CAESÁRt ellenben, midón sokáig ide oda bó- 
lyongana, és körül futkozna, a’ hatalmas MARS, 
és a’ H A D -IST E N N É  könyörületelségbúl ma- 
gokht)Z vették. TRAIANVS a’ SÁNDOR utánit 
rándúltt, hogy vele azon egy helyen tillyön, 
hanem a’ CONSTANTINVS , fel-nem találván 
képét az Iítenek között az <$ életének I?I) hogy 
a’ közel lévő Gyönyörűség’ Tündérét meg-l.'t- 
tá , ahoz fzaladott, a’ ki ötét gyöngédeden fo
gadván , és öfzve ölelgetvén, a’ sok fzinnel vil
logó afszonyi Palástal fel-öltoztetve, és a’ ké
pét neki csinosítva, egyenesen a’ Fájtalanság- 
hoz vezette. Itt találta már a’ Fiát-is mulatoz
va , és Mindeneknek teli torokkal kiáltozva,,  
Minden Kártévő, Minden G yilkos, Minden át
kozott , Minden tifztátalan bízvást bátran jöjjön ; 
mert mihelyest én őtet evvel a’ vízzel meg-mo- 
som , azonnal meg-tifztál, ha pedig újra ezen  
vétkekbe talál részesülni, meg-cselekfzem, hogy

0 .5  a’

Szerencsésnek tarthatya magát a ’ Conítan- 
tinus, ha képét életének az Illenek között fel-nem 
találja. Nem volt az a1 vé tek , a ’ mit a’ vak Po» 
gányság az Ifteneire reá nem kentt. Házofság torol 
volt a ’ Jupiter, tolvaj a’ H erm es, tifztátalan a ’ Ve,» 
nus , rélzeges a’ Bacchus, ’s a’ t.

Ladantius de Falsa Religione 
Mythologise.
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a’ melyjét ütÖgetvén, és a’ fejét csapdozván, 
megint tifzta légyen,,1**) a’ kihez a’ Conftantinus 
igen örömeit hozzá ragafzkodott, és a’ Fiait-is 
az Illenek’ gyülekezetétől mind ide gyűjtötte. 
Hanem ötét, nem kulöinbena’ fiait-is, meg-tép- 
ték az Iílentelenségen *53) boffzút álló Illenek, 
hogy a’ ki öntött sok Atyafi v é r tI54) bőrökből

ki-

1?ϊ) A’ mit itt föcsög a’ Julianus a ’ Kerefztség, 
és a’ Penitentia Szentségei e llen , m ár ezt régen a ’ 
torkába verték néki.

Sozomenus Lib. 3. Hifi. Eccl. cap. 5,
Evagrius Lib. 3. cap. 40. 41.
Cyrillus Alexandrinus Libb. 7. adv. Julianu m.

IT3) A’ Bálványozó Rómaiak a’ Kerefztényeket 
Iftenteleneknek, a’ Kerefztényi VaUáít Iftentelenség- 
nek nevezték, csak a z é r t, mivel a’ Kerefztények a’ 
Pogányoknak hamis Iíleneikét ki-nevették, ás sem
minek ta rto tták , a’ mint ezt a ’ mi Hit-mentőink 
(Apologistae) nyilván bizouyjttyák. Mái időben fo
náktól fordúltt a’ csúfolódás, a* mi lilén tagadó fzél- 
lel béllett Philosophusaink a’ kerefztényeket, hogy 
egy Klent hifznek , és imádnak , babonás Bálványo- 
zóknak kiálttyák.

1ÍA) A’ ki öntött sok Atyafi vért nem éppen ok 
nélkül lobbantya fzemére Conftantinusnak a ’ Juliá- 
nus— Conftantinus meg ölette BASSIANVS Cesárt a’ 
Sógorát, VALENS, és MARTINIANVS Cesárokat * 
kiket ezen méltóságra a ’ Licinius em elt, m egölette

LI-



ki-vásárollyák, “s addig kínozták, méglen a1 Ju
piter CLAVDIVS és CONSTA N TIV S’ tekéit- 
tetekre meg-fzunéft nem engedett.

U

LICINIVSt a’ Sógorát , ennek fiát az Ifijabbik LI- 
CINIVSt, tulajdon édes fiát a ’ derék CR1SPVS Ce* 
s á r t , végre önnön Feleségét a’ FAVSTÁt. Crispus’ 
el vefzte leg inkább méltó a ’ fel · panafzlásra , ezt a* 
HELENA-is Fiának a’ Conflantinusnak nagyon íze
mére ve te tte , és hogy e’ kedves Onokájának el-veíz* 
tét könnyebb fzívvel fzenvedhefse, el menti Helena 
bú-felejtésre Jerusálembe. Ott a ’ Cálvária hegyén a’ 
Kriftus’ fefzűletét ki-ásatta , két templomot ép íte te tt, 
egyiket az Olaj fák’ hegyére, másodikát azon bar
langra, mellyben m éltóztatott fziiletni Üdvözító'nk » 
és vévén a’ SzentKerefztnek egy darabját, és két fze- 
gét viílza tért Rómába > az egygyik kerefztfzeggel a’ 
fia Paripájának a’ fékjét, másikkal a ’ Sisakját éke- 
sítette-fel. Meg-haltt e’ kegyes Aflzonyság életének 
go dik efztendejében*

Eutropius in B. H. R. Lib. X. cap. IV,
Socrates Lib, I. cap, 17,
Sozomenus Lib. 2. cap. jj,
Theophan. pag, 15.
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JSféked pedig, fzólla hozzám a’ Hermes, meg
adtam , hogy meg-ismérnéd az Atyádot a’ NA- 
Pot. 15$ Te azért annak parancsolatra hallgafs,

és

Juliánus a ’ napot különösen tifztelte , áldo
zat-tételekkel, magafztaló énekkel, pénzel, esküvés- 
s e l , az ő fzámos ökör áldozati m ár rémülésbe hoz
ták  a ’ főid m ivelőket, sőt nyilván mondották „ h a a ’ 
Persiai háborójábul fzerencsésen viflza-tér, nem leíTz 
ökör a’ ki fzántson, annyit áldoz, m <ri> wtínt ifiüt 

, ha  Te győzö l, mi el-vefzünk. Napot ta r
to tta  az ő. fzületését igazgató Csillagjának. í r t  m a
gafztaló éneket a’Nap’ tifzteletére, három éjczaka dol
gozott rajta. SALLVSTIVS Baráttyának ajánlotta. 
E zt a’ nap’ dicséretét a ’ P lá to b ú l, az Ariftotelesbűl, 
az ő Jam blichufsábúl, a ’ H esiodusbúl, a’ Homerus- 
búl foltozgatta öfzve , és azon kezdette , hogj' ő kis
ded korától a ’ napnak mindenkor nagy tifztelője volt. 
Napot az Egyiptom iak a ’ SERAPIS neve alatt tifz- 
telték. Ez a’ Serápis név a’ Juliánus pénzein gya
kran elő fordul. Végre Juliánusnak a’ fzokott eskü- 
vése a’ N apra , a ’ Nagy Serápisra volt intézve.·— 
Az a ’ dicsekekő ki fejezés: hogy ő A’ Napot meg is
m erte, ha az ő H ithagyását rejtegeti , valóban kép
telen fzüleménnye a ’ vakságnak ; mert ő evvel nem 
a’ Napot' ismérte-meg , nem a’ rilágofságot, hanem 
a ’ sűrű sötétséggel ölelkezett öfzve — de az ő napi 
nagy tifztelete-is fonákul fo rdú itt, a’ mint némellyek

bi-
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és még az életed tartt, nála fzerezz tartózko- 
dáft, nála keress bátor menedék - h e ly et; a’ mi
kor pedig fzükség lefsz , innen el-költöznod, 
tellyes reménységgel azon Iílent jó akaró Ve
zérül rendellyd M a g a d n a k .

_______ _ _ _  IV-

bizonyíttyák. M ert midőn Persiában a ’ halálos se
béből a’ vére om lana, egy marok vért a ’ nap ellen 
Vetett fe l, panafzúl, hogy a* Nap a ’ Persákhoz jobb 
fzívrel v ó lt , mint ő hozzá. De illendő Juliánusrúl 
tö íat ezen Munkánk* Szerzőjéről bővebben 'emlékez
ni ; említem azért annak é le té t, de rövideden. SUM
MA PAPAVERA CARPAM



I V L I Á N  v s
Csáfzár* É l e t e .

Ur. Sz. 333. efzt.
(P acatiano , & Hilariano. C o s j . )

Julíánus fzületett U, S z . 33a-dik efzteiide- 
jében Conftántzinápolyban. A z Attya Julius 
CONST A N T IV S, a Nagy Coftautinusnak test
vér Öctse , az Annya BASILINA v-'jlt. i>e ha* 
mar árván maradott. A z Annyát uem-is ismer* 
hétté , az A ttyát, kik a’ Conftantinus halála után 
hatalmaskodtak, ki-vefztették; ez a’ fergeteg a’ 
Juliánuft-is el-borította volna , de mivel még 
gyermek v o l t , és tőle nem lehetett tartani, meg- 
menekedett. GALLVSt pedig, ( e z  az egy  
teítvér Báttya volt a’ Juliánusnak) a’ betegsége 
mentette-meg. Cáppádociának Macellum nevű 
helységében neveltettek, melly Város Csesareá- 
túl nem meffze az Argíeus hegynek allyában fe- 
küátt, és pompás Palotával, ferdo - házokkal, 
kertekkel , eleven forrásokkal difzeskedetr, 
MARDONIVS volt a’ Juliánus’ nevelője.

Con-
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Ut. Sz. 351, efzt*

Conílantiusnák dolga lévén a’ MAGNEN- 
TIVSsal Gállust Cefzárrá tettei és a’ Napkele- 
tét reá bízta. Gallus ekkor Ephesusba, Juliánus 
Conftantzinápolyba mentt, hogy ott a’ tudomá
nyokban bővebb oktatáft végyetl. Itt a’ nyelvé-* 
fzi tudományban a Lacedemoniai NICOCLESt, 
az ékefsen fzóllásban ECEBOLIVS bolcselkedót 
halgatta o lly  dicséretesen, hogy a’ nép arrúl. 
mint jovendóbéli tudós Fejedelméről már-is sok 
jót ígérne magának. Meg-döbbentette ez  a* hír 
a’ gyanús Conftantiuíl, ki-is hogy a’ Juliánust 
láb alól el-tehesse , Nicomediába küldötte, az 
odavaló Püspöknek EVSEBlVSnak, mint mes- 
fzirül való Attyafiának gondviselése alá b ízta , 
keményen meg-hagyván, hogy a’ Libánius’ Os- 
kólájától ójja magát. LIBANIVS nevezetes Po- 
gány Ékessen fzólló vólt. Conftantzinápolybúl 
el-üzték, Nicomediába vette magát, ott tanítga- 
tott, és mivel az ékefsen fzóllásban ezer. meíter 
vólt, méltán tartott tóle a’ Csáfzár, hogy a’ Ju
liánust meg-ne rontsa, és a’ hajladozó gyermeki 
efzét a’ Pogányságra el-ne bolondíttsa. Juliánus, 
mivel el-vóit tiltva, nyilván nem mertt a’ Libá- 
niushoz járni, de alattomban az ékes befzédjeit 
olvasgatta, azokban nagy kedvét találta. Nico- 
mediába csalta ez a’ hír a’ M AXIM VSt, ez a’ 
gonofz Pogány Philosophus felforgatta az új né

vén-



vendék’ íz ív é t, el-tántorí tóttá , és a’ Philosóphiá- 
val egygyütt a’ Pogáuyságot-is ízép lassan belé 
csöpögtette. Ellene mondott ekkor a’ kerefz· 
tényi Hitnek az el csábított Juliánus, a’ kerefzt- 
séget, a’ mint lehetett, Pogány módra barom 
vérrel le-mosta, már talpig Pogánynak esküdött. 
Ezek alattomban történtek, kevés tudta , nyil
ván magát Kerefzténynek tetette; mert féltt a’ 
Conílantiustúl.

2j 5

Ur. Sz. 345. efzt.'

De íme a’ Gállus gyanúságba esik a’ Csá- 
fzár előtt,, sót életét-ís vefzti Pola Várossában. 
Ekkor a’ Juliánus élete-is forgott vefzedelembe,· 
hanem mind addig az Eusebia Csáfzárné’ könyör
gésére meg-menekedett, és fzabadságot nyertt, 
hogy Athénébe meheísen a’ Philosophia tanu
lására.

Ur. Sz. 355 efzt.
(A rbetione, & Lolliano. Coss.)

Azonban a’ Németek nagy haddal indul
tak Gállia e llen , és már az Agrippina Coloniát 
(Római lak-helyet) tövébtil ki * forgatták. Con- 
ílántius mindenfelé magát nem fzakafzthatta; mit 
vólt mit tenni, sok gondolkodásai utánn arra 
határozta magát, hogy a’ Juliánul! Cesári hata
lommal fel-ruházva Gálliába küldje, mellette azt- 
is gondolta „ha g y ő z , jó a’ jó , ha oda vél'z,

eb-
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ebhelye“  fel hivatá azért az Achaiai mulatozá- 
fából, és Cesárrá tette. Ur. 3 z. 355-tlik efztend. 
6-dik Novemberben. Nem sokára HELENAt a’ 
teftvér Húgát neki feleségül adta , és hogy a’ 
Galliát védelmezze , reá bízta -  Juliánus mind
járt első Decemberben útnak indúltt GAlia felé, 
el-értt Bécsbe , melly t. i. Gálliában vagyon, a’ 
nép nagy örömmel fogadta, itt töltötte az egéfz 
te le t, itt kéfzúltt a’ háborúhoz.

Ur. Sz. 3156. elzt.
(Coftantio Aug. V ili. & Juliano Gass, i. Cosr.)

Fel-kéfzúlve lévén fel-kerekedett. 24-dik 
Júniusban AVGVSTODVNVMba éret, itta’ ka
tonák meg-nyúgtatván, a’ Tricáfsiivusok' határjain 
által törvén, REMVSba érkezett, innen a’ Né
metek ellen menvén BROCOMAGVMot , és 
Agrippinát, mellyet már a’ Németek Öfzve ron
tottak , viffza-vette , katonaságot a’ Vangionok’ 
Várofsánál meg-ajándékozta, és im é, midián az 
ütközethez kéfzúlne, a’ Fráncusok’ királlyal kö
veteket küldöttek, és békefséget kötöttek. Ek
kor vett búcsút a’ katonaságnál MÁRTON, ki
nek fzületésével Szombathely Várofsa , püspö
ki gondoskodásával a’ Turoniai M egye, példás 
buzgó fzent életével az egéfz Anya fzentegyház 
dilzeskedik. E’ váratlan békefségnek meg-örul- 
véu Juíiánus-viffza húzta Seregét, téli fzállásra

fel-
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fel-ofztotta, és maga a’ Szenoniak’ Várofsába vet
te magát, hogy ott telellyen.

Ur. Sz. 35*7. efzt.

(Conftantio Aug. IX. & Juliano Coes. II. Cass.)

De nem nyúghatott csendesen. Az El
lenség hirtelen meg-lepte a’ Váróit, bé-kerítette, 
és oftromolta. Juliánus kevés erővel lévén vifz- 
fza nem verhette, belől védelmezte magát, a’ 
mint lehetett. Végre az ellenség meg-unta a 
liofzfzú vefzteglést, fel-fzedte a’ sátor fáját, és 
odább állott. Juliánus erre bé-vádolta a’ Marcel- 
luft, a’ Lovasság’ Vezérét, a’ Csáfzár előtt, hogy 
az őnéki, noha közel telelne, nem jött a se- 
gétségérq. Csáfzár erre a’ vádra a’ Márcellust vifz- 
fza hivatta , és helyébe a’ Severuft küldötte , ki
vel a’ Juliáuus-is nagyon meg - elégedett. Con- 
ftántius igen gyanús lévén a’ füleit minden vá- 
dolónak kéfzen tartotta; Juliánus élvén a \gya
nú porrel, hogy a’ helyéből ki-mozdított Már- 
cellus őtet a’ Csáízárnál ne rágalmazhafsa, vele 
küldötte az EVTHERIVS Herélttyét. A ’ He
réitek azon idő tájban igen gyalázatosok voltak, 
de nem tudom, mi jó fzerencscvel ez az Euthe- 
rius ki-fajzott abból a’ Hárpia-nemzetségből, 
teremnek t. i. a’ tüskék között rózsák-is, és a’ 
vadakból némellyé k m eg-fzelídűlnek — ez az 
Eutherius a’ vádoló Márcelluft mindenütt bé-tor- 
,kolta, azért a’ vádoló semmire nem mehetvén ha

25&
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za nyavalygott SERDICÁba. Helena a’ Julia
nus’ felesége neki betegulvén Rómába mente, 
hogy ott magát gyógyíttassa; de ott az Euse- 
bia Csáfzárné mivel maga-is ’magtalan v o lt. Or
vosi fzerekkel meg-rontotta, hogy gyermeke ne 
lehessen. A’ melly kis fia pedig előbb Gálijá
ban fzületett, annak a’ Bába a’ köldökével egy- 
gyütt az életét metezette. —  Julianus a’ telet el
lökvén a’ Németek ellen hajtott, ezeknek, hét 
királlyal öfzve-esküdtek , hogy a’ Római birodal
mat köz-erővel meg-döntsék, a’ hét Királyok’ ne
vei e z e k : CHNODOMARIVS. VESTRALPVS. 
VRIVS. VRSICINVS. SERAPIO vagy hazai 
nevével AGENARICIiyS. SVOMARIVS. HOR- 
TARIVS. ezeket Árgentoratumnúl a’ Juliánus 
le-csépelte , a’ C huodomáriuft cl-fogta , és azt Ró
mába küldötte, a’ ki-is a’ Coslius hegyén el-ve- 
fzett. Rajta hajtott azután a’ Németeken, és 
azokat a’ Moenus vizén túl kergette; végre vé
lek tíz hónapra békefséget kötött, és ezen bé
kesség’ meg-tartására három Királyok azok kö
zül , kik az Argentoratum! ütközetben, jelen vol
tak, esküvéfsel kötelezték magokat. Ezek után 
Juliánus a’ PARIS Várofsát valafztá magának 
téli fzállásúl.

ür. Sz. 358 efzt.
(Daviano & Cereali Cost)

Telet el-töltvén meg-támadá a’ Sáliusi 
Francusokat, a’ Chamavokat, és azokat haza ker-
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gette. A ’ MOSA vizén három erősségeket hely
re állított, a’ zenebonás katonáit le-csillapicotta, 
SVOMAR1 VS Királynak békességet adott. 
HORTARIVSnak V  tartományait pufztította, 
és ígyazt-is a’ békefségre kínfzen'tette.

Ur. Sz. 359 efzt.
(Eusebio , & Hypatio Fratribus. Coss.)

Juliánus az Igazságot helyre állíttya, az 
ítélő fzékeket meg-jobbíttya. Delphidius vádol
ta a’ Numeriuít lopásért, a’ Numerius tagadta. 
Erre a’ Delphidius neki bofzonkodván fel-kiáltt 
„Hatalmas Cefzár! ki léfzen vétkes,.ha tagadni 
elég“  erre a’ Cefzár azon hevennyében, sőt in
kább úgymond, ki léfzen valaha ártatlan, ha 
elég vádolni“ —  Juliánus újra a’ Németek el
len hajt, hét Városokat bé-vefz, úgymint a’ Her
cules’ táborát, GlVADRIfiVRGIVMot, TRICE- 
SIM AEt, NOVASIVMot, BONN A t , ANTVN- 
NACVM ot, és BlNGÍOt. Által megy a’ Raj
nán , de békefséget koldúltak tőle MACRIÁNVS, 
és HARIOBAVDVS , az Vadomarius Király pe
dig konyorgött az Urius, Ursicinus, és Vefírál- 
pus Király társaiért; erre PÁRISba vette ma
gát telelni.

Ur. Sz. 360. elzt.
(Conftantio Aug. X. & Juliano Caes. III. Coss.)

Azonban Conílantius a’ Persiai háború
ra kéfzíilvén, és talán a’ Juliánus’ erejétul-is tart

ván,



válr, meg - parancsollya, hogy Gálliábúl egyné
hány katonai sereg az Ő táborába siefsen. DE- 
CENTIVSt küldötte érettek, ki-is azt a’ hibát 
követte-el, hogy ezen ki-válogatott katonai csa
patokat Parisnak vezette. Itt a’ Juliánus elei
bek mentt, a' katonaságot inagafztaló dicséretek
kel , a’ Tifzti-karí vendégséggel fogadta; ezek  
ötét Csáfzárnak kiáltották, paizsokon fel-emel
tük, és mivel hamarjában koronát nem kaphat
tak, egygyik Katonának a’nyakában függő arany 
lánczuval meg - koronázták. Juliánus erre min
den katonának Öt aranyat, és egy funt ezüftöt 
ígértt ; a’ Conftántiusnak pedig meg-írta, hogy 
ötét a’ Katonaság erőnek erejével Csáfzárnak 
kiáltotta, Roífz néven vette ezt a’ Conftantius, 
és tüílént meg-írta, hogy Juliánus hagyjou bé
két a’ Csáfzárságnak , elégedjen-meg a’ Cefzári 
méltóságával, de nem vélt foganattya a’ levél
nek. Juliánus az új méltóságát meg-fzerette, 
az Attuariusi Francusokkal békefséget k ö tö tt, 

wés viffza-tértt Bécsbe, hogy a’ telet ott töltse. 
Ugyan ezen Gálliai Becsben ünneplette-meg a’ 
Cefzárkodásáuak Öt el-tellyett efztendeit (Q.VIN- 
Q.UENNALIA) nagy pompával, melly ünneplés’ 
alkalmatofságával már nem a’ közönséges alá
való) koronával, hanem a drága gyöngyökkel, 
Csáfzári módra , ki-rakott, arany pártával tifz- 
telkedett. El-hal azonközben g’ Felesége, en
nek hamvait Rómába vitette , és ott temettette-el.

R 3 Azon-
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Ur. Sz. 361 efzt.
(Tauro & Florentino. Coss.)

Azonban mind azon törte a’ fe jé t, mint 
tarthafsa fenn a’ Csáfzári méltóságát. A Jattom
ban a’ Pogány literieknek áldozott, de nyilván 
magát Kerefzténynek mutatta. Sót három Ki
rályok’ napján nagy fzinlett buzgósággal meg
jelent az Illeni tifzteleten. A ’ háborgó Vádo- 
máriuít orozva el-fogatta , a’ többi németekkel 
békefségre lépett, a’ Bellonát Pogány módra meg
kérlelte , a’ katonaságot öfzve - gyűjtötte , elot- 
tök a’ fzándékát fel-födozte , és kínfzerítette, 
hogy néki, mint Csáfzárnak, hívséget esküdje
nek ; meg-is tette ezt az újságon kapó Katona
ság , az egy NEBRIDIVS fzegezte magát, elle
ne. Juliánus Gálliát SALLVSTIVSra bízván, 
Pánnonia felé meg-indúltt haddal, SIRMIVMot 
bé-vette, a’ második Pánnoniát az AVRELIVS 
VICTORra bizta, arra t. i. ki a’ Csáfzárok éle
tét írva hagyta. A ’ seregét mindenfelé küldöz
gette, hogy a’ Nagy Sándor’, és sok más V ezé
rek’ példája fzerínt hirtelen mindeneket bé-fus- 
son , és el-rettentsen. Két katona sereget, mel- 
lyet Szirniumnál el-fogott, Gálliába küldött; ezek  
hogy A&VILEIÄba értek , bé-zárták a’ kapu
kat , és a’ Juliánustúl viffza pártoltak a’ Csáfzár’ 
réfzére. Juliánus eleget oílromoltatta a’ Váróit, 
de hafztalan, nem vehette-bé , ezek magokat vi
tézül védelmezték. írt azonban a1 Római Ta
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nácshoz levelet a’ Julianus , mellyben a’ Con- 
ftantiüft vádolta, sot még a’Nagy Conftantinuft-is 
sértegette, mint újjítót, mint a’ régi fzokások’ 
meg-rontóját , mint a’ ki az idegen embereket 
nagy tifztségekre, még a’ Consúlságra-is emelgette.

Ezen mozgásokat hogy a’ Conftantius meg
hallotta, nem soká késett, a’ Persiai háborúját 
abban hagyván nagy ereivel, és haraggal vifsza 
indúltt. Meg-fzeppentt erre a’ Juliánus, Dáciá
ba húzta magát a’ hegyek k ö z é , és ott retteg
ve a’ bél-nézésbül, a’ bálványok’ kétséges fele
leteidül fzáinazgatta jövendő sorsát. Már már 
a’ Hazai vérben fördendo vala újra a’ Római bi
rodalom. De a’ kegyes Illeni végzés el-forditá 
ezt a’ csapáit. Conftantius neki betegül, és Ci- 
lieiában a’ Taurus hegy’ allyánál MOPSVCRE- 
NAE-ben meg-hal ötöSik Odoberben. Nem volt 
semmi férfi magzattya. A ’ felesége Eusebia ter
hel maradott, leányt fzűltt, ugyan Eusebia nevűt, 
kit idővel a’ GRATIANVS Csáfzár vett-el fele
ségül. M eg-örültt ezen hírre a’ Juliáuus, ki 
jött rejték-helyeibül, be-nyomúltt Thráciába Fli- 
löpvírá, onnan Heracleai Ceréntbe , végre nagy 
örömmel Couftáucziuápolyba ért ri-dik Decem
berben. Ott a’ Conftantius’ te lié t, m elly-t ad
dig a’ IOVIANVS késértt, nagy pompával el’ 
temette. Semmin jobban nem örülvén , mint 
ezen az utolsó tifztelet-tételen. Erre minden aka-
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dály nélkül fel-lépett a’ Csáfzári izék b e , melly- 
ben-is

A z vólt az első gondja, hogy a’ teftyér 
Báttyának Gállusnak el-vefztét meg bofszúllya , 
és a’ kik a’ Conflandus’ bizodalmával vilTza-éltek, 
meg-buntefse. Erre nézve ítélo-fzéket állított- 
fe l ,  mellvnek tagjai vól'ak : MAMERTINVS. 
ARBETIO. AGILO. NEVIT A. és IOVIANVS. 
ezek Chalcedonba vették magokat, és sokakat 
halálra, vagy fzámkivetésre büntettek.

Második, hogy az udvarát a’ sok hafzonta- 
lan kenyér vefztegető emberektől ki-tifzt/ttsa; 
el-kergette azért az udvarából a’ Heréiteket, a’ 
Szakácsokat, a’ Szakái’ és Haj-veröket, kevés
sel meg-elegedett, nem volt ezekre fzüksége.

Mindenek fölött pedig a’ Pogányságot kez
dette tárna íratni, már nem aiattomban. mert nem 
vólt kitul fé íly en , hanem nyilván ki-mutatta, 
hogy Pogány. Ezt a’ Pogányságra való rút el- 
tántorodását keményen ízemére vetette neki MA
RIS a’ Chalcedoniai el-vénúltt vakult tiíztes 
öreg Püspök, kibul a’ Juliánus csúfot akarván 
űzni azt monda ,,a’ te Galileus líteued. nem 
menthet-meg Téged a’ vakságtól44 erre a’ tifzte- 
letes öreg azt feleié nagy bátran „Hálikot adok 
én az én mennyei Iftenemnek, a’ ki a’ fzemem’ 
világát ei-vette, hogy ne láthafsam a’ te arczú-
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latodat“  és ezzel a’ vezetője’ segítsége által le
botorkál« az udvarbúi. — Juliáims a’ bálvány* 
templomokat, mellyeket a’ Conílantiuus bé-za- 
ratott, ki-nyittatta, a’ Pogány Philosophusokac 
kedvelte , az udvarába tartotta, tódúlva jött er
re a’ köpönyeges nemzetség, és az udvart el
lepte a sok Philosophus, kik közül sokaknak, 
hogy Philosophusok, a’ vúlt minden bizonysá
gok, hogy köpönyegben jártak.— Minden fzám- 
kivetisben lévő Püspököket viffza erefztett, 
nem azért, hogy ezzel az igaz Hitnek kedves
kedjen, hanem hogy a’ több Felekezetek kö
zött a’ halálos villongásokat-nevellye , tudván, 
hogy nincs a’ világon fenébb dühöfség , mint mel- 
lyet a meg-hasonlott Kerefztények k ö zö tt, a’ 
Hit’ palaftyával fodözgatett agyarkodás tűzbe 
hoz. Tudván azt-is, hogy a’ hol kettő vefze- 
kedik, harmadik a’nyertes. Meg-érkeztek azon
ban az Egyiptomi pörlekedok-is, ezeket Jnliá- 
nus a' Chalcedoniai ítéló-fzékre igazította; de 
mellette a’ révéfzeknek meg-parantsolta, hogy 
senkit ezek közűi által vinni ne méréfzellyeuek. 
így  a’ Pörlekedőknek füítbe menvén minden re
m énységök, kéntelenek voltak haza vifzfza-ta- 
karodai.

Ur. Sz. 362 efzt.
(Mamertino & Nevita. Coss.)

B é’ köfzöntt az új efztendo. MAMER~ 
TINVS és a’ NEVITA léptek-fel a’ Consuli

R $ polcz-
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polczra. Nevita egy idegen fzületésü tudatlan 
vad ember v o lt , és a’ mi tűrhetetlenebb, kevély 
a’ hatalmában, és így  a’ Juliánus, a’ melly hi
báért előbb a ’ Conftantinuft vádolta, úgy au ab
ban keveredett, pedig még rútabból, midőn a’ 
Nevitát Consullá tette.

Juliánus el-jártt fzorgalmatosan a’ törvény- 
fzékekre, és a’ porok’ folyamattyát gondosan 
halgatta. Egykor a’ mint az ügyek’ folytatását 
fzem lélné, hírül hozzák néki, hogy el-érkezett 
Ásiábúl a’ MAXIMVS Philosophus. Ezen úgy 
néki Örültt, hogy a’ helyébúi fel-ugrana, és 
meg-felejtkezvén felséges fzeméllyérúl elejbe 
fzaladna , öfzve-csókolná , és nagy tifztelettel 
vezetné-bé a’ Törvény fzékbe. Maximuson ki·· 
vül az ő udvarába elő kelők vo ltak : LIBA- 
NIVS. THEMISTIVS. ORIBASIVS. ECEBO- 
LIVS merő Philosophusok. Ezen Philosophusok- 
kal versentt iparkodott Juliánus az elme-gyakor
lásokban, éjczakákon dolgozta-ki a’ befzédjeit, 
nappal a’ Tanácsházban mondogatta-fel. Ezek’ 
sugallásábúl üldözte a’ Kerefztényi Hitet, nein 
halállal ugyan, mert a’ Mártyromság’ dicsofségét 
irígylette a’ kerefztényeknék, hanem más tit
kos csalfa utakon. A ’ Chriílust Galilseusnak, a’ 
kerefztényeket Galilieusoknak csúfolta. A ’ Czi- 
meres záfzlókrúl le-húzta a’ Chriftus’ jegyét. 
A’ képe mellé a’ Pogány Ifteneket íratta, hogy

mi-



2 6 7

midőn a’ katonaság fzokás fzen'nt a’ Csáfzárja’ 
képe előtt meg-gürbül, a’ hamis Ifteneket-is 
imádja. Pogány Városokat levelei által buzdí
totta a’ Pogányság’ terjefztésére. A’ melly Po
gány templomokat a’ kerefztények el-rontottak, 
azokat, meg-parancsolta , hogy vifsza állítsák. 
A ’ Pogány Papoknak a’ tifztefséges é letet, a jó 
példa-adáft, a’ könyörületefséget ajánlotta tud
ván, hogy a’ kerefztényi Hit leg-inkább ezek ál
tal terjedett légyen-el. A ’ mint az Ársáciushoz 
írtt levele bővebben meg-mutattya. Kerefzté- 
nyeket a’ Katonaságtól e l-tilto tta ; mert úgy
mond, önnön törvények tiltya nékik a’ bofzízú- 
állást, a’ kardot. A ’ T ifzteket, ha áldozni az 
Ifteneknek nem akartak, ki-tette hivatallyok* 
búi. Vúltak, k ik , hogy a’fényes katonai Tifzt- 
ségeket meg-tarthafsák , undok Hit hagyáfsal töm- 
jényeztek a’ csorda-Ifteneknek; de IOVIANVS, 
VALEN TINI AN VS. VALENS kéfzebbek vol
tak a’ fényes hivatalokból, az udvarbúi ki-lép- 
n i, a’ katonai T ifzti-Ö vet le -te n n i, mint az 
értznek, a’ kőnek, a’ leleményes Ifteneknek ál
dozni ; és éppen ezek következtek Juliánus 
utánn a’ Csáfzári méltóságban, így koronázta- 
meg az Iften a’ m eg-bizonyított buzgó Hi
tet! *—

Fel-kapá a’ <Hír a’ Juliánus’ törekedéseits 
ée fzéles a’világnak el-befzéllette. Jöttek a’sok

kö-



követségek , meg-tifztelték az Ánneniusok, az 
Indiai nemzetek , a’ Szerecsenek. AQ.VILEIA 
erős Vára-is meg-adta magát. A’ vár Őrzó ka
tonaság kegyelmet nyertt, de a’ derék vezérjek 
NlGrRINVS elevenen meg-égettetett. Erre. ítél
te otet a’ Mamertinus. Juliáuus e’ kedvező fze- 
rencséjében fel-fuvalkodva már  ̂nagyobb dolgo
kat forgata elméjében, és a’ Persiai gyozedel- 
meket álmodozván meg - indúltt hazájábúl Con- 
ftáuczinápolybúl, mellyet 8 hónapig meg-lakott, 
és tehetsége fzerínt mint fzülötte földjét neki 
ékesített. Által-ment Chalcedonba , onnan Ly- 
bissába, hol a’ HANNIBÁLt el-tem ették, innen 
Nicomediába értt. Ekkor az útból ki-térvén  
Pessinun Várofsát meg-látogatá, ott áldozatokat 
tévén Társüs-felé folytatta úttyát. Itt elejbe jött 
CELSVS a’ Cilicia’ Igazgatója, k it ,  mint va
laha tanúló társát csókkal fogadta, és azon egy 
fzekéren Társusba vezette. Onnan egyenesen 
ANTIOCHIÁba mentt. Az Antiochiai nép nagy 
örömmel fogadta , és hogy a’ Napkeletnek - is 
fel-tetczett az üdvöfséges csillaga , azt kurjon
gatta. Be-értt pedig Antiochiába Julius utollyán, 
midőn az ADONIA’ ünnepét fzokta a’ napkele
ti Pogányság ü llen i: itt teleltt a’ Juliánus ,. itt 
húzta öfzve erejét, itt kéfzúltt a’ Persiai hábo
rúra , a’ pörökét itt-is fzorgalmatosan halgatta, 
az ügyöket íte lte ; de néha még-is ki-mutatta a’ 
foga-fejérét, a’ pörlekedóktúl, ha Pogányok-e,

vagy
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vagy Kerefztények volnának, helytelenül kér
dezgette, és az ügyek’ el-dontésében-is gyakran 
nem a’ Törvények’ fzabását, hanem a’ maga 
gondolom efzét követte. Ha a’ Kerefztények 
panafzra mentek, avval vetette-el őket „tartóz
tok el-fzenvednia’ bofszúság’ tételeket, a’ Tör
vényiek parancsollya“  ez nem Fejedelemhez il
lo fe le le t, a’ kerefztényi törvény igaz hogy 
tiltya a’ b©fszú-álláít; de a’ Fejedelemnek azért 
arra juít nem ád , hogy az ártatlanokat nyotnor- 
gafsa, vagy nyomorgatatni engedje. Más a z , a’ 
kerefzténynek csak a’ magános bofszú-állás tilta- 
t ik , az igazságát mindenkor keresheti. —  An- 
tiochiában hozta azt a’ csúfos parancsolatot-is , 
mellyel meg-tiltóttá, hogy a’ Kerefztények a’ 
görög ékesen - fzóllást, a’ N ydvéfzi tudományt 
ne tam'thafsák - mert, úgymond, mást tanítani 
fzóval, és fzívvel máit tartani, éktelenség. A ’ 
kerefztényi Tudósok magyarázzák a’ Homeruít, 
Hesioduít, Demoítheneít, Herodotuft, Thucydi- 
d eít, Isocrateít, L ysiá íl, mellette azon Iíleneket 
m ellyeketezek buzgóntifzteltek, nevetik; vagy  
tehát ezeket ne magyarázzák, vagy ha magya
rázzák, kövefsék, ha nem tetczik , mennyének 
a’ Galibeusok’ gyülekezetébe, és ott a’ M átét, és 
a’ Lukácsot fejtegefsék. QZwwó/um **< Λχχ«»)
de tudjuk, mi vólt a’ bibéje; vóltak azon idő
ben tudós kerefztények, kik a’ fzéles tudomá
nyokat, mellyet a’ Pogány Authorok’ olvasásá

ból
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búi gyűjtöttek , aá Anyaízentegyház’ hafznára 
fordítván tulajdon fegyverekkel fojtogatták a’ Pa- 
gúnyokat. Fájt ez a’ Pogányoknak , fájt a’ Juliá- 
nusnak, kinek fzája’ vallása PROPRIIS. ARM IS. 
FERIRI. GRAVE. A’ Pogány bölcseknek írá
saiban ig a z , hogy sok ki-veto vagyon; de vau 
sok fzép igazság-is, mellyet midőn a’ józan éfz 
meg-ismér, a’ Kerefztéuy még nagyobb üröm
mel fogadhat. Jól mondja a’ történet író Socra
tes ” 70' V<*V ει&« , 'idiov ίχ ς  ϊίύν  j(j a ÍvÚΓ

honnan kerül, az igazság’ tulajdona. Tudta már 
Szent Pál hafzuát venni a’ Pogány bölcseknek. 
Titushoz írtt levelében EPIMENIDESbul vette 
ezt a’ verset *« +etí-«<,
Krétaiak hazugok, barom emberek , és tunya 
párák. A ’ csillag visgáló ARATVSbúl kölcsö
nözte ezt a’ fél-verset > t£ y οίζ κ α ι  γένος ta - fc h , C Z t  cl* 

fzép mondáit pedig, mellynek igazságát Juliá- 
nusnak fzomorú példája-is meg-bizonyította 
„á'S-eifairív ))S·)) ZiVf* όρχιλιαι χακαί, Q2 EVRIPIDES’ fzo
morú. Játékából vette. Juliánusuak ezen tilalma 
hogy csorbát ne ejtsen a’ fzükséges tudományok
ban, a két APOLLINARIS volt rajta. A z öreg 
Apollináris a’ Moyses’ Könyveit fzedte Hatos 
versekbe , hogy ez Homerus gyanánt fzolgál- 
lyon; a’ többi történetes könyveket a’ Saul Ki
rály’ uralkodásáig Dadtilusi versekben adta elő 
fzomorú Játékokra véve. A ’ Fia az Apollináris 
Socrateft követvén, befzélgetésekbeu adta elő

az
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az Eváiigyéliuraokat , és az Apostolok’ írá
sait.

Majd a’ Dáfnét el-is felejtem , méltó erríil 
égy két fzóval emlékeznem. DÁFNE az An- 
tiochiai külső Városban állott, nevezetes liget 
volt. T ele ültetve boroftyány fákkal, mellyet 
hellyel közel más nemű fák-is sűrítettek. Kö
zepén állott az Apollo’ pompás temploma, mel
lyet SELEVCVS Király épített Attyá azon AN- 
TIOCHVSnak, kitül ez  a’ Város a’ nevét köl
csönözte. Ez a’ liget vólt az Antiochiabélielő
nek mulató helyök , és ha úgy fzabad fzóllani, 
a’ PRATERjok , az Öfzve ölelkezett sűrű fák
nak árnyékai, a’ csörgedező patakok, mellyek 
köröfztul folyták, az ugró kutak, a’ gyengén 
lengedező fzellők, a’ virágok , mellyek idő fze- 
rínt fel - bokrosúlva illatoztak, a' CASTALIVS  
forrás, melly ama’ Delphusit n ev év e l, és ere
jével fel-érte, az APOLLO’ emlékezete tették 
ezt a’ helyet olly kellemetefsé, egyébb hogy a’ 
S z ú z  fzeinérem ezen a’ helyen nem mertt mu
latozni. Ez vólt h e ly , a’ meddig, w m  mint a’ 
régiség m esélte, futton futott az Ápollo’ fzerel- 
me elől Dáfne, a’ Ládon folyónak fzűz leánya, 
itt váltt borostánnyá. De Apolló ki-nem fzaba- 
dúlván még az háborgós gerjedelmeibúl kofzo- 
rút kötött magának az ágaiból, és a’ törzsökét 
ölelgette , itt tartózkodott, itt lakott jó ideig.

E’



E’ ligetnek kiefsége ide vezette az Ifjúságot 
mulatni, és e’ mesés költemény a' meg-vefzett 
fzívekben fzapora lobbokkal_ gyújtotta, nevelte 
a’ tifztátalau tüzet. Sétálni itt egyed ül, es kar
jain nem hordozni a’ fzerelmeffét, otromba parafzt 
fzokásnak, illetlenségnek tartatott. Ide a! jozán 
fzívti ember bé-nem merte tenni a’ lábát. A’ 
fzemérem bé - födte sűrű lepellel a képét, ’s 
meffze bujdosott. Égett a’ tűz a’ Dáfne oltárán, 
füílölgött a’ liget. A ’ puha hantokon , a’ selyem  
pázsiton, a’ fák’ árnyékain nyújtódzott fzéltire 
a’ pipes Cytherea , és a’ kedves fattya a tüzes 
nyilait fzerte fzéllyel röpítgette. Kedvelte e’ 
helyet az Ocsmány Pogányság; kedvelte a’ Ju- 
liánus. A ’ Keresztények tóle irtóztak. GÁL· 
LVS Ct fzár , hogy e’ helyet ki-tifztíttsa , a’ 
Dáfne ellenébe templomot ép ített, oda helyhez- 
tette Szent Bábilás’ te lié t, ki hajdan Antiochiai 
Püspök v o lt, és a’ Hitért dicsó halállal az éle
tét le-tette. Ekkor némúltt-el a’ D áfne, mert 
addig jövendót-is mondott. Juliánus hogy An- 
tiochiába érk ezett, el-mentt a’ Cássius hegyé
re , mellfg'iSyr iában van , Hieg-tifztelni a’ Jupi
tert, ott vette levelét az Egyiptom’ Igazgatójá
nak , mellyben írta n ek i, hogy az Egyiptomiak 
fel-találták az APIS ökröt, melly örvendetes 
tudósítás utánn vifíza-iudíütt Audi»dóiba , hogy 
a’ Dáfnénak azon tájban elo-fordúlni ízokott ün
nepét meg-fzeinlélhefse,  az úttyában mind arrúl
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álmodozott, micsoda fényes pompát, melly köl
tséges áldozatokat, fzámos ökröket, mi neki 
mosdott ékes homlokú gyermekeket fogna fzem- 
léln i, és melly sokaságot a’ templomban. — 
megy — üres a’ templom —■ gondolván, hogy a’. 
nép 6 reá várakozik, mint FŐ-Papra, és kívül 
tartózkodik, k i- lé p , hogy jelt adjon, tétova 
néz , senkit sem lá t, végre jön egy öreg Pap, 
hát hol az áldozat, kérdi a’ Juliánus; a’ Város, 
felele a’ Pap , semmit sem rendeltt, én ezt a’ 
ludat hoztam-el, hogy fel-áldozzam , neki bofz- 
fzonkodott ekkor a’ Juliánus, a’ Pogány gyom
ra nem, tudta meg-eméfzteni a’ ludat, a’ Város' 
tanácsosát egybe hivatta, és kemény fzemre 
hányásokkal fel-panafzlotta , hegy a’ Hazai Ifte- 
nekkel a’ Báfnéval nein gondolnak. Ezt az 
orczázó befzédet le-írta maga a’ Juliánus a’ 
fzakál - gyűlölőben —  A’ Dáfnét mindenféle ál
dozat-tételekkel kezdette kérlelni; de ez azt 
fe le lte , hogy addig, míg a’ hóit teíleket ei
nem hordják, nem fog jövendőt felelui, reá 
értette ezt a’ Juliánus, és a’ Kerefztényeknek 
meg-parancsolta, hogy a’ Bábylás’ teilet vigyék- 
el onnan, el-vitték a’ kerefztények nagy pom
pával a’ Város’ templomába , a vitel - közben 
ének-fzóval késérték, de olly énekkel, melly 
oldalaslag a’ Pogányokat sértegette. Juliánus 
erre meg-bofzfzonkodván, az éneklőket bé-fo
gatta ,  különösén egy THEODORVS nevűt na-

S gyón



gyón ÖfZve-is veretett; de a’ SALLVSTIYS’ 
tanácsára az üldözés meg-fzüntt —  Nem soká
ra a’ mennyei túz meg-eméfztette a’ Dáfnét:, 
porrá égett á’ Dáfné képe - is , mert fábúl vélt, 
és kívül vala csak meg-arauyozva, a’ roppant 
templomnak egyedül a’ fürtös falai maradoztak- 
meg. Történtt e z a ’ pufztító túz 22-dik (Moher
ben. Volt ekkor bolfeonkodás, oda futott a' Ju- 
liánus a’ Csáfzár’ rokona. Oda tódúltt a’ Po
gányság, hogy az eméfztő tüzet oltsa , de ha· 
fzontalau erőlködtek. Porrá égett a’ fzerelmes 
Iftenek. Fújta Csáfzár a’ mérget, a’ kerefzté- 
nyeket okozta. T örvén y-izék et á llított, az 
Atttiochiai nagy templomot bé-záratta, kérdőre 
vonta még azt az öreg Papot-is, a’ ki ludat ál
dozott : dé a’ kerefztényekre, bár mint kiván- 
ta-is, semmi se sültt, mert meg-bizonyították, 
hogy a’ templom’ föle kezdett égn i, és a’ mezőrúl 
jövő lakosok látták, hogy a’ menny kő le-csapott 
belé. Kellett pirulni ekkor a’ Pogány pofának. Ju- 
liánus evvel mentegeti, hogy a’ Dáfnemár akkor 
ki-költözött, és így nem égett oda, mert már ő né
ki az el&tt biczczentett, hogy oda hagyná fzere- 
te tth e ly ét, mivel a’ lakosok ótetúgy ineg-vetik. 
LIBANIVS pedig egy hofzfzú befzéddel siratta- 
meg ezt a’ keserves esetet. Errúl a’ befzédrúl azt 
meri állítani a’ Juliánus, hogy nincs ember, a’ 
ki illy  hatalmas befzédet tudna írni. Ezen be- 
fzédnek töredékeit fe l-leh et találni az Arany

fzá-
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Szájú Szent János’ könyvében, mellyet a’ Po- 
gányok ellen írtt. A ’ ki fzeret nevetni, eleget ne
vethet azon Pityergéseknek, mellyeket Libáni- 
u s , ez a’ Pogány Jeremiás, a’ Dáfne el-puSztú- 
lásán hullatott. így  pufztúlt-el a’ Dáfne! így ál. 
lőtt boffzút a’ tisztátalan tűzön a’ Mennyei tfiz !-—

Egynéhány nappal áz előtt , hogy a’ Dáf
ne fel-égett, Juliánus az ARTEMIVSt Antio- 
chiába meg-ölette. Artemius Egyiptom’ Igazga
tója volt Conftantius alatt, és azon méltóságá
ban sok Pogány templomokat főidig rontatott. 
E’ vólt minden vétke. Erre az Alexándriának 
Pogány lakosi Szarvat kaptak , és a’ György 
Püspököt meg-fogták, hurczolták, tevére ültet
ték , a’ tenger’ partra ki-vitték, m eg-égették , 
és a’ hamvait, hogy a’ Keresztények Mártyr gya
nánt ne tiSztellyék, a’ tengerbe Szórták, ugyan 
ezen kegyetlenségeket követték-el a’ DRACON-· 
TIV Son, a’ ki Pénz-verő T iSztvolt, és a’ DIO- 
DORVSon. György Árriánus tudós Püspök 
v ó lt , de kegyetlen, és ellenség-e az Áthánásir 
usnak, a’ Pogányokat-is üldözte, a’ pogány tem 
plomokat rontotta ; egykor mint haza tért a’ Vá
rosba , a’ nép Szokás Szer int késérte, meg - lát 
egy roppant pogány templomot, melly a’ Nem
tőnek Ígenío) vólt Szentelve, fel-kiáltott „med
dig áll itt ez a’ koporsó“ ezt a’ Pogányok ne
héz füllel hallották. Egy el-hagyatott puSzta

S * dü-



düledék volt a’ Városban, melly helyen valaha 
a’ Pogány ok a’ MITHRA’ titkait gyakorolták, 
ezt a’ helyet Conílantius Csáfzár a’ Keresz
tényeknek ajándékozta, A ’ György Püspök 
oda templomot akarván építtetni ki-tifztogattat- 
ta , és a’ midőn tifztogatnák, akadtak egy fzöve- 
Vényes boltozatra, melly alatt sok emberi ko
ponyák voltak , mert a’ Mithrát emberi áldozat
tal tifztelték. A’ György, hogy a’ Pogányokat 
meg-fzégyenyíttse, ezeket a’ koponyákat köröfz- 
tül hordatta a’ Városon procefsió módra; de 
meg-adta az árrát, mert a’ Pogányok neki dü
hödve a’ keresztényekre rohantak, a’ Püspököt, 
a’ mint fellyebb mondám, m eg-ölték, és sok más 
kérefztényekeu-is kegyetlenkedtek , ezt a’ rút 
tettét á’ Pogányságnak egy levéllel feddette-meg 
a* Juliánus, más büntetések nem le t t , és így  
noha nyilván tiltaná Juliánus a’ Keresztények’ 
m eg-ölettetését, még-is sok helyeken folyt a7 
Keresztényi v é r , a’ mint ezt az Egyházi Tör
ténet’ íróknál bővebben olvashatni. A ’ György 
Püspöknek sok Szép könyvei maradtak, Juliá
nus írt Ecdiciusnak az Egyiptom’ Igazgatójának, 
hogy ezen könyeket az Ő fzámára foglallya-el»

D e már láísuk a’ Szakál-gyülolőt. Mind
járt másnap, hogy Antiochiába érkezett sereges
tül a’ Juliánus, a’ nép a’ Játék-fziriben fel-emel
te egyfzerre a’ Szavát, és azt kiáltozta > TntVTBC-
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vi*£(, π»it* irMtu" tele a’ Város , drága minden. 
Másnapra hivattya Csáfzár a’ Tanácsot# fzívére 
köti az eleség’ dolgát: ígérték, hogy lefiz gond- 
jok reá. Három hónapig várakozott a’ Juliánus, 
de semmi ócsóbbító rendelések nem lettek, fog
ja ekkor magát a’ Csáfzár, mindeneknek az ár- 
rát leebb fzállította, ebbúi még nagyobb drága
ság lett, az árúlók, mivel nem ny erekedhettek, 
olly olcsó árron nem akarták adni az e led elt, 
inkább, nem-is árultak. Vette éfzre Juliánus ezen 
botlását, és a’ gabona fz'dkét, a’ mi illette, 
helyre hozta, elegendő búzát fzerezvén bé a’ 
Városba, el-küldottCHALCIS, HlERAPOLIS, 
és más fzomfzéd Városokba, ezen helyekrul 
négy fzáz ezer mérő búzát hozatott, ez el-fogy- 
ván , öt ezeret, utóbb hét ezeret, végre tíz  
ezer mérő búzát ajándékozott a’ Városnak, utól- 
lyára minden búzáját, a’ mit Egyiptomból gyúj
tott , a’ Városnak engedte, és olly. bőséget fzer- 
zett, hogy tizenöt mérő búzát vennének egy  
Római aranyon, az az 7 fl. és 40 krajczáron, a’ 
kenyér tehát olcsó vólt , de a’ bor, olaj, hal, 
téli zöldség ’s a’ t. drága v ó lt, mert a’ ki - fza- 
bott áron senki nem akarta árulni, ekkor a’ nép 
morogni, zúgolódni a’ drágaság e llen ," sőt az 
útlzákon mocskos írásokat fzórni a’ Csáfzár el
len. Ánapeltusi versekből állottak ezen rutai- 
inak , mellyekben a’ Juliánuft módosán ki-ka- 
czagták, hogy hoffzó kecske fzakálla volna,

S 3 hogy
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Ur. Sz. 363. efzt.

(Juliano Aug.. IV. & Salluftio Coss.)

hogy belőle jó volna kőtelet fonni, hogy a’ pén. 
zeire bikát veret, és a' világot fel - forgattya, 
hogy a’ Chit, és Cáppát «■) ü ldözi, az az a’ 
Chrifíuít, és Conftantiuft, hogy a’ vállait húzo
gatná , nagyokat lépne, mintha az Otus, és Ephi- 
áltus’ teftvére volna, kiket csodáltat, mint Hó- 
ri Horgásokat a’ Homerus, végre pöttön ember
nek , hoffzú farkú Majomnak , barom’ árúlónak 
Vad-verőnek ’s más minek el-csúfolták. Illetlen 
volt ez a’ csúfolódás az Antiochiai néphez, mel- 
lyet a’ Juliánus búzával táplált, annál inkább 
nem illett egy kerefztény néphez, kinek meg
van parancsolva, hogy engedelmes légyen a’ 
Fejedelmeinek (non solum bonis, sed et disco- 
lis )—  Illy  csúfolódásokra ,. hol az a’ világ’ Fe
jedelm e, ki m eg-ne illetődion, ’s boffzút ne 
fújjon? —  meg-torlotta Juliánus-is ezengyalázó  
írásokat, de nem karddal, mint Fejedelem, ha
nem mint Philosophus, író-tollal , írtt ellenek 
egy  mérges sértegető Irált', [mellyet fzakál 
gyűlölőnek vagy Antiochiai könyvnek
nevezett, írta ezt a’ könyvet Februárius hónap
ban. Ebben Socrates’ módjára befzélgett az 
Antiochiai néppel, magát vádollya, a’ népet di
cséri, de viffza-értendŐ fzavakkal, ide megy ki 
az egéfz veleje.

A’
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A’ ki a’ mások’ fzokásaival öfzve nem fér, 
az méltán vádoltatik.

Juliánus az Autiochiai népnek fzokásaival 
öfzve nem fér '> mert gyűlöli a’ gyönyörűséget, 
mert az Iftentelenséget , az Igazságtalanságot 
zabolázza.

Tehát azoktól méltán vádoltatik

Ezek után föllyíil fordul, és illyen okoskodás 
ra befzél.

A ’ ki a’ háláadatlanokra vefztegeti a’ jó té- 
teményeit, bolond.

Juliánus a’ háláadatlanokra vefztegette a’ jó 
téteményeit, midőn az Antiochiabélieket, kiket 
nem-is ismértt, dicsérte, fel-em elte, táplálta.

Tehát λ Juliánus bolond.
«

Kemény tollal van a’ fzakál gyűlölő írva, és az 
ékesen fzóllásnak mázai sintsenek tőle meg-ké- 
m elve: én érdemesnek ítéltem több tekéntetben- 
is bővebben közleni azt, a’ mint az alább követ
kező Töredéke mutattya.

f

Akarta a’ Juliánus a’ Jerusalemi el-pufztúltt 
templomot-is helyre állítani, hogy a’ Szent írás
beli jövendöléseket meg-hazuttolhafsa. ALY-

S 4 Pl-
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PIVSra bízta a’ dolgot, elegendő költséget fzol- 
gákatott. Bíztatta a’ Zsidókat, ezek nagy fut* 
tyel neki kaptak a’ munkának, de, óh hafzon- 
talan emberi tülekedés' mennyei csodákkal fza- 
kadott vége az Óriási igyekezetnek. Ezen 
tündöklő m^g-erősödését a’ Jövendöléseknek ret
tegett még a’ Vak Pogányság-is feledek enységre 
bocsátani. Ammiánus Márcellinus pogány lété
re nem irtózott fel-jegyezni.

De már talán az Olvasó meg-is tinta az An- 
tiochiai vefztegléft; mennyünk tehát tovább, és 
késérjük-el Juliánuíl Persiába — Juliánus An- 
tiochiábúl meg-indúltt táborával 5-dik Mártiusban, 
tudván azt, hogy télen erőtlenek a’ Persák, és 
a’ hadakozásra alkalmatlanok. Sót a’ minta’ köz- 
befzéd tartja „Medus még' a’ kezét sem nyújt- 
tya-k i télen a’ köpönyege alól (*λλ’ «Ϊ£ χϊΐξΛ Τβ ΤΚ
λ ό γ α  β ά λ λ ο ι  αν τ ό τ ι  τ χ  φ ά ξ χ ς  MijSsj «Vj)  A lltioch iá ltak

gondviselőt hagyott, valamelly SÁNDOR nevű 
Heliopolyi (napvári) fit, háborgós és kegyetlen 
embert, hogy a’ kölcsönt viffzaadja — ötöd 
napra Hierapolyba ért a’ Fő-Parancsoló, harmad 
napig ott múlatott, onnan OSDROENÁt, utóbb 
BATNÁt érte , melly Persiai nyelven kis sajtot 
jelent, ésfzorgalmatosan el-kerulvénEDESSAt, 
mellyben merő Kerefztények lak tak , 19-dik 
Martinsban CÁRRÁ Várofsába jutott, melly ré
gi Város , és nevezetes a’ hajdani CRASSVS'

ve*



vefzedelmériíl: ugyan ezen éjczaka Romában 
a’ Palatiuusi Apollónak temploma porrá égett. 
Onnan DAVANÁba, és nem sokára CALLINI- 
SVMba termett, a’ hol töltötte a’ 27-dik Mar
tiul! , más napra kelvén a’ segítő Szerecsenye- 
k et, és ezer terhes hajót magához vévén tovább 
nyomúltt, és Április’ elejére bé-értt CERCVSI- 
umba, itt az Euphrates vizén által vitte a’ Se
regét és hogy a’ Katonái viffza ne fzokhefse- 
n ek , a’ hidat utánna fel-fzedette, a’ mi egy Fő
vezérben ízörnyii oílobaság, innen a’ ZAITHA  
helységét érte, melly Persiai nyelven Olaj-fát 
jelent. A ’ hoffzú éjczakáit avval rövidítette,  
hogy gondolkodott, és dolgozott. Ekkor írta 
azt a’ hárpm könyvét, mellyekben fzokása fze- 
rínt a’ Kerefztényi .Valláíl csúfolgatta. Megrczá- 
folta ezen könyveket az Alexandriai Cyrillus, 
és tíz könyveket írtt ellenek. — Hová tovább 
közelgetett Juliánus a’ Persia’ fz ív éh ez , el-is 
érte már a’ CTESIPHON Várofsát, melly a’ 
Persiai Királyok’ lakó-helye ; itt a’ boffzút-álló 
Marsnak áldozatot tett. T íz  bikát vágatott-le,  
a’ kilencze annak módja fzerínt neki fekiidtt az 
oltár e lő tt , a’ tizediké el-fzaggatván köteleit 
meg-fzaladtt: meg-rámúltt erre a’ babonás Po-. 
gányság, Juliánus el-tellett bofzonkodáfsal, ineg- 
is fogadta esküvéfsel mindgyárt, hogy δ Szerá- 
pis uttse többú a’ Mársnak áldozatot nem teíz. 
Be-is tellyesedett ez a’ fogadása vefztére — Ju·.

S S lián



líánus sok hajót vitt magával , 20 ezer ember 
kellett, ki a’ hajókat vezéfse, őr izze , pedig a’ 
Persák nagy erővel jöttek* Juliánus azon ürügy
gyei , hogy tellyesebb fzámú serege légyen , a* 
hajóit elég gondatlanul mind öfzve égettette. 
Ekkor kezdett meg-fziikülni az eleségből, a’ 
Persák előtte mindent fel-pufztítottak, mit vó lt  
mit tenni —  viffza kelle nyavalyogni, egy fzö- 
kevény Persának jovallására más ütat válaütott, 
alkalmatlan vólt az ú t , terméketlen a’ fold , he
gyes völgyes a’ tartomány, a’ Persák nyilazták, 
ekkor, a’ mint zavarodni kezdett a’ serege, ki- 
fűt a' sátorából Juliánus, kapja a' Paizsát, a’ 
m ely - vasát hirtelenében el-felejtette reá ölteni, 
a’ mint fel alá futkoz, és bátoríttya a’ seregét, 
egy röpülő nyíl ütközött belé a’ tettébe, om
lott a’ vére, viffza - vitték a’ sátorába, hogy a’ 
fájdalma enyhülni kezdett, befzédet tartott a’ 
Jelenlévőkhöz; végre a’ MAXIMVS, és PRIS- 
CVS Philosophusokkal vetélkedett a’ Lélek’ mél
tóságárúi , éjfél’ tájban frifs vizet kívánt, meg
itta. Meg-haltt, életének 32-dik efztendejében. 
Cefzárkodott 6 efztendeig, és 7 hónapig. A’ ha
lála tprténtt 26-dik Júniusban. A ’ halálos nyilat 
ki lőtte reá? Mennyei kéz-e , vagy az ellenség, 
vagy valamelly kétségbe esett katonája, bizony
talan. <· LIBANIVS erővel el-akarja hitetni, hogy 
a’ Kerefzt^jiyek. Malalás, és az Alexandriai 
Idő-Jegyzések azt álíttyák, hogy a’ Szent Mer-
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curius nyilazta vólna-meg fektében a’ sátorában. 
Bizonytalan az-is, a’ mit az ég fele vetett véré
rül befzéllenek, ki azt mondja, hogy a’ Kris
tas ellen vetette vólna-fel ezen káromló mondás
sal : VICISTI GALILAEE! kit azt, hogy a’ Nap 
ellen. Nem maradott semmi Magzattya, azért 
vele egygyütt a’ Claudius’ ivadékja ki-vefzett. 
A’ Sereg köz akaratú! a’ IOVlANVSt kiáltá Csá- 
fzárnak, ez a’ Persák’ Királlyával békefséget 
k ötött, melly gyalázatos volt ugyan a’ Római 
névnek, de illy fzorúltt állapotban fzükséges. 
Mesopotamiát, és az erős NISIBIS Várofsát ál
tal kelle engedni; így  viffza jőve a’Római rom* 
gyos sereg, és a’ Juliánus teftét-is magával el· 
hozá. Hogy CÁRRÁ Várofsába viffza értek, 
fel-nyiták a’ Hóid’ templomát, mellyben Juliá
nus áldozatot tett, és zárva hagyott le-pecsétel- 
v e , és imé ott függve találtak egy fzerencsétlen 
affzonyi fzemélyt neki erefztett hajjal, ki-fefzé- 
tett k ezek kel, fel-hasított hafsal, mint nyomo^ 
rékját a’ Juliánus’ titkos babonaságának, mellyel 
az Affzonyi Májának látásából akarta ki-tudni a* 
Hadnak ki-menetelét. A z Antiochia Várofta kü
lönös örömmel látta a’ viffza térő tábort, az út- 
fzákon, a’ gyülekezetben, a’ Játék helyeken 
mutatta nagy örömét, fel-emelte fzavát, víga- 
dozva kérdezgette „ubinam sunt vaticinia tua Ma
xime Stulte? vicit D eus, et Chriftus ejus“  
a’ mondás a’ MAXIMVS bölcselkedot illette *

ki’
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kinek unfzolá&ábúl mozdúltt a’ Persiai háborúra 
a’ Juliánus. Antiochiában a’ királyi Palotát-is 
tele találták emberi koponyákkal, kisdedek’ te
tem eivel; esnnyire meg-vakíthatta Juliánul!,a’ sö
tét Pogányság! Hogy TARSVSba Cilicfáuakfő- 
Várofsába érkezett a’ sereg, eltemették a’ Ju
liánus’ teliét a’ külső Városban., meg-adták ezen 
utolsó tifzteletet a’ Csáfzári méltóságnak. Sok 
fzép erkölcsökkel , elme-tehetségekkel bírt a’ 
Juliánus, de mellyeket a’ Hit-hagyásával na
gyon el-rutított. A z itt következő Töredé
k ek , a’ mit moll mondok , hitelesen m eg-bizo- 
nyíttyák. Nevezetefsebb írásai ,,A ’ Szakál-gyü- 
lölő —  A ’ Csáfzárok —  A’ Levelek — A ’ Nap’ 
dicsérete.“  Halála után az ő jó baráti, a Phi- 
losophusok el-fzéllyedtek. MAXIMVS Philoso
phus , mint nyilván való Bú-bá jos fejét vesztet
te ; de ez későbben történtt t. i. a’ VALENTI- 
NIANVS alatt. ECEBOLIVS tanította a’ Juliá- 
nuíl az ékefsen fzóllásra. Ez Kerefztény v o lt, 
de Juliánus kedvéért a’ Hitét meg-tagadta, a’ 
Pogányságra vetemedett. Juliánus’ e l-v e fz te  
utánn más Szél fújt, meg-fordítá köpönyegjét,' 
és viffza - tértt a* Kerefztényekhez, nagy aláza- 
tofsággal esedezvén a’ templom’ ajtaja e lő tt, 
és a’ bé-menőket kérvén μ* τ» τί
5 tiporjatok-meg engem izetlen sót.

A m -



Ammianus Marcellinus L L . X V . — X X V . 
Socrates Scholafiicus H iß . E ccl. Lib. I I I .  
Hermias Sozomenus Hifi. Eccl. L . V . 
Theodortitus E p. C'yri H. E . Lib. I I I .  cap.

X I  — X X V I II .
Opera Juliani Augufii.
Joannes Chrysofiomus Lib. adv. Gentiles. 
Chronicon Alexandrinum.
Aur. Prudentius in Apotheosi.
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T ö r e d é k e k
A ’

J u l i á n u s  Cs á f z á r 5 É l e t é h e z
ugyan ezen Csáfzárnak tulajdon írásaibúl véve,

I.

S za k á i g y ü 'ö lo , v a g y  A n tio c h ia i  k ö n y v , 

(töredékes foglalatban.)

A ’ Törvény nékem nem engedi, (úgy vélem mások' 
nak sem) hogy valakit neve fzerínt vádollyak azok 
közűi, kik noha tőlem meg-nem bán tód tak , hozzám 
még is ellen-fzívvel varinak. De a’ törvény azt sen
kinek sem ellenezi, hogy magát ne dicsérhefse , vagy 
ne gyalázhafsa. Én m agam at, bár mint akarnám-is, 
nem dicsérAetem; gyalázhatom  pétiig ezerféle kép
pen. Vefzem a’ fzem élyem et, már magában az nem 
fzép , úem ékes, nem kellemetes , én főllyűl reá hofz- 
fzú fzakállal rutabbítottam -m eg, mintegy' büntetésül, 
hogy azt a ’ terméfzet fzebbé nem ábrába. A’ tét- 
vek (a) benne, mind vadak az erdőben, fel a lá  fut

koz-

(a) A’ kényes gyomrú Francziák ezen fzavakban olly 
igen meg undorodtak , hogy midőn Bletterie fran- 
cziai nyelven fzándékozott volna ki adni a ’ Ju

lia-
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koznak ; el tűröm, Vigyázva kell ennem , és innom, 
ne tálán a’ kenyérrel a ’ ízakál - fzálat-is bé fallyam. 
A’ csók - ad á ísa l, vevéfsel éppen nem törődöm ; még
sem is engedné a’ borzas ajakam. T i azt mondjátok, 
jó volna kötelet fonni belőle. Öh éppen meg-nem il
letődön ezen rutalom m al, Magam vagyok az o k a , 
hogy illyen kecske-fzakált viselek. Holott azt kel· 
lemetes simává tehetném , sőt néktek kötélnek is oda 
engedném , ha tudnám , hogy annak fzálanként való 
ki-huzogálására elégségesek volnátok, és ezen bajos 
munka a ’ ti igen gyenge, és kényes újjaitokat fel-, 
nem sértené. De nem elég a’ hofzfzú fzakál, a ’ fe
jem is ronda. Ritkán nyíretem a ’ h a jam at, ritkán 
metélem a’ körmeimet, az újjaim * is feketék. Akad
játok még a’ titkos tagjaimat is tudni ? a’ melyjeni 
i’ző rös, és borzas, mint az Oroszlányé, ki a ’ vada
kon uralkodik. Minden réfzem kem ény, és meg-ed-

ze tt,

liánus Csáfzár’ életét, a’ jó baráti esenkedve kér
nék, hogy ezen mondásokat hagyná ki a ’ fzakál- 
gyüldlőbűl, és ne fordítaná által francziára. Én 
a ’ M agyar gyomorban jobban bíztam , és bátran 
által fordítottam. Azonban ha valameÜyik ké
nyes Dámánk bele meg - csömöriéne , követem. 
Voltairnek sem émelygett bele a’ gyom ra, sőt 
illy dicsérettel említi „L e peuple d ’ Antioche 
insulte Julien. 11 ne se veqge, qu’ en hőmmé 
d’ esp rit, et pouvant lui faire Sentir la  puissan
ce im périale , il ne fait sentir a ce peup le , que 
la supériorité de son genie.

Bletterie. Hiftoire de 1’ Emp. Julien 1’ Apoftat. á Pa
ris 1735. 1746. 1776. in i2mo.

— Hiftoire de 1’ Emp. Jovien á  Paris 1748. ét
á Amfterdam 1750 in i2mo. Tom. II. pag. 94,

Voltaire. Suite des Melanges de L itterature &c. Tom .
IV. ch. 6S.



z e tt, semmi tagját a ’ tettemnek meg nem puhítottam. 
H a mi más hibám vóina T azt is meg-mondanám, e* 
■fölött sanyarú és komor életet élek, el tiltom maga
m at nagy bolondjábúi a’ Játék-néző helyekről, nem 
engedek Játék - mutatáft az udvarom ban, egyébb új 
efztendő napján , hogy még-is , mint a’ kevéí'sel bíró 
Főid-m ives, e’ esekély adóval adózzak az igazság
talan Úrnak. Az egéí’z Világ nagy Királynak hirdet, 
m intha csak a’ Játék-m utatóknak, vagy Kocsisoknak 
parancsolnék , semmi jófzággal nem bírok. Többet 
m ondok, gyűlölöm a ’ Pálya-futó m ulatságokat, és 
valam int az adós a ’ kö lcsönöző jét, kerülöm. Ritkán 
jelenek meg azokon, akkor is csak fzímnyadozva , és 
h a  a ’ hatodik fuláft bé-várom , m ár e lég , el-megyek. 
Otthonn pedig az álm atlan éjczakáim , mellyeket a’ 
pakróczon húzok k i , a’ sovány tápláltatásom  , me! 
lyel tengődöm , durvasággal burítanak-el , olly d u r
vasággal , meily egybe nem fér ezen kényes V áros
nak fzokásaival. Nem cselekfzem ezt T i értetek, ne 
gondollyátok , m ár gyermekségemül! fogva belém 
rögzött ezen efztelenség , hogy hadat indítsak a’ ha 
sátornak, és azt tobzózdni ne engedjem: azért a ’ há 
»yás nem erő lte t; és csak egyfzer emlékezem , mi- 
á lla  Csáfzár vagyok , hogy hánytam ; akkor is vélet- 
lenségbűl, el befzéllem a’ történetet, Lutetiában v o l
tam  , (így nevezik P átis  Várofsát a’ Celták) a’ tél 
fzokásán kivul keményebb volt. A’ körűi folyó víz 
hordta a’ jég d a rabokat, sőt be-is fagyott. Én olly 
kegyetlen voltam magamhoz , hogy a’ fzobámat bé- 
nem engedtem füttetni, akarván hozzá fzokni azon 
2ordon levegőhöz, hová tovább neki erőfsödött a ' 
h id eg , akkor sem hagytam bé fü tte tn i, auúltartván. 
Be hogy a’ falakban lévő nedvefséget meg-mozdítsam. 
Vég re csak ugyan tü ze t, ’s eleven fzeneket hozattam -

bé
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bé. E kko ra’ gőz a’ fejemet által járván el fzende- 
rített , féltem, hogy meg fulladok. Az Orvosok jo- 
vaslották a’ h á n y á d , hánytam ; de igen csekélysé
get : erre úgy meg könnyebbűltem , hogy az éjczakám ' 
is nyúgodalmasabb lenne , és másnapra kelvén min
denre alkalmatosnak érezném 'magamat. így voltam 
én a ’ Celták között, és mint a’ Menandrus mesés Dis- 
colufsa (a) új meg új bajokat fzereztem magamnak. 
Ezeket ugyan a ’ Celták’ parafztsága könnyen elszen
vedte: de ez a’ fzerencsés, boldog, és népes Város 
illendőnek ta rtja , hogy reám morogjon. Tele töm 
ve ez a ’ Város a ’ TánczosokkaJ , tömve a ’ Síposok
kal , több benne a’ csúfolodó Alakos, mint a’ Pol
g á r ,  semmi fzemérmetefség a ’ Fejedelmekhez; mert 
a ’ ízemérmes el-pirúlás a’ gyávákat illeti, illyen eró's 
Vitézeknek pedig, mint ti vagytok, fziikséges nap
pal tobzódva vendégeskedni, éjjel édesdeden heve- 
réfzn i, a’ törvényeket feí-sem venni. — Nincs külöm· 
ben', hafztalan fzóval rebesgetni a ’ Törvények’ meg
ta r tá sá t, cselekedettel kell azt bebizonyítan i; mert 
a ’ törvények a’ Fejedelmek miatt vannak tifzteletben. 
Minden az teh á t, á’ ki a ’ Fejedelmet illetlenséggel 
allette, annál inkább meg tapodta a’ törvényeket ( a ) .  

Miben helyheztefsétek leg - nagjrobb öröm ötöket, azt 
nyilván valóvá tenni máskor sem mulafztotiátok-el 
ugyan; de leginkább ki m utattátok útfzátok térhelyein, 
és a’ Játék nézó' helyeken, a’ nép tapsoláfsal, és kur
jongatóival , az Eló'l járók pedig az el híresedésre va^ 

_________________ ló
(a) Menándrusnak ezt a ’ meséjét eló'-hozza Athenaeu* 

in Dipnosophisticis. χ
(a )  fíY) λο'ν» SíSácntSí» , ύ λ λ α  tc!( 'icyotf «i Stixyvo&xi, χ χ ί  y e ο u  ytftat 

ψ οβίζοί S ix  Tovf Ä 'ςχ,οντχς , ő r t  őrt', Κ ξ % ο ιτ*  ν β ξ ι π ι ,  i v r H  ίκ  
π ιςιονο-ία ί Toy{ lo p tv f  κ ο ο τ ίπ χ ττιτ ίΐο

τ



ló íjagga tá lsa l, m elljel a ’ multt ünnepekre tett köl
tségekkel nevezetesebbekké lettek , mint sem az Athe- 
nai Solon Croesusnak a’ Lydiai K iráljnak barátságá
val ·— Lám valamennyi ékes arczúlatú, neki egyeníütt 
teftíí, sima bőrű , pölhös a jak it, örege apraja a’ Feák- 
fzok’ boldogságát m ajm ozza, és többre böcsűli

A’ sokféle ru h á t, a ’ fö rd ő t, a ’ nyofzoláját 
mintsem az erkoltsöt (b )

Ezek így lévén , Hogyan gondolhattad azt , (c) 
hogy  a’ te fáragatlanságod , embertelenséged, sanya- 
rúságod e’ Városnak ki mosdott fzokásaival öfzve fér
jen? Hát Te világ’ otrom bította bolondja, olly a lá 
való portéka a’ lélek? hogy annak ékeíségét, fő d í-  
fzét helyheztesd a’ Mértékleteí'ségbe , a ’ Jozánságba ? 
— h ibázo l; mert elsőben mi légyen , honnan eredjen 
a ’ mértékletefség , nem tudjuk , a’ nevét ugyan csak 
hallottuk. Dé maga valóságát nem láttuk. Ha a ’ ie 
életed’ rendébűl kellene okoskodnunk, úgy a ’ M ér
tékletefség nem volna egyébb , hanem az Ifleneknek , 
a ’ törvényeknek engedelmeskedni, az egyenlőkkel 
az egy arány óságot fenn tartan i, a ’ fellyebbséget fze- 
lídséggel mérsékelni, gondos elő-látáfsál elejét venni, 
hogy a’ fzűkölködők a’ gazdagoktól sérelmet ne fzen- 
vedjenek, az ezt követő bajokat, a’ gyülőlséget, a ’ 
harag o t, a ’ rágalm akat, a ’ mint te veled nyilván 
nem egyfzer m eg-történtt, magára vonni, sőt még 
ezeket békével-is tű rn i, meg nem neheztelni , harag
ra  nem gerjedni, hanem m agát, a ’ mint csak lehet,.

za-

(b) Éip& Tit τ’ ifyfioißa. λ ίίτξά . τ ι  Βί (/λλ , χ κ Ι ίυ>χ\.
Odrfs.

(fj Az Antiochiabéliek képébe fzóll maga ellen.
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zabolán ta rtan i, m eg-tartóztatni, és , ha ki ezt is a ’ 
Mértékletefség’ munkái közé fzám lállya, még az ol- 
lyas nyilván való mulatságoktól i s , mellyek magok
ban nem éppen difztelenek , magát hátra húzni, mint 
hogy hihető, hogy a’ ki ott kinn a ’ köz zajú örömök
ben réfzt vefz, a ’ Játék néző'helyekben gyönyörködik, 
az otthonn mértékletes nem lehet. Ha illyen a’ Mér 
tékletefség , nékünk a’ nyakunkba ne tedd , rabbá ten
ne bennünket, pedig a’ Szolgaságnak még a’ neve- 
is gyűlöletes eló'ttünk, édes ellenben a \  fzabadság 
M ár micsoda furcsaság ez , azt mondod , hogy nem 
vagy Úr , ső t, ha Úrnak neveznek, harag fzol, sokak
kal az Úri nevezetet m ár el is u tá lta idu l, még is 
minket arra kinfzeríttefz, hogy a’ Városi Elöl járóink
nak , hogy a ’ törvényeknek engedelmeskedjünk , nem 
ile sokkal jobb volna, ha Te az Űri nevezetet meg- 
i’zenvednéd, minket pedig önnön kényünkre' erefzte- 
nél, azutánn el-ölsz egéí'zlen bennünket, midőn arra 
kötelezel, hogy a’ gazdagok az ítélő-fzékekben ma
gokat mérsékellyék , a ’ fzegényeket hamis reá fogá
sokkal ne terhcllyék, és útnak erefztvén a ’ komédiá
sokat, az A lakosokat, a ’ T ánczosokat, semmi jóval 
bennünket nem vídám íttafz, egyébb hogy ezt a ’ te 
útálaios keménységedet már HETEDIK HÓNAPJA, 
hogy fzenvedjük, inellytűl hogy meg-fzabadúllyunk 
még ezt a ’ temetők körűi fzűntelen forgolódó vén. 
Banyáink könyörgéseikkel végbe vifzik, mi Téged’ 
addig kívánságunk fzerínt a ’ mi víg tréfáinkkal öfz- 
ve nyilazunk* Hej te erős Vitéz ! mint fogod a’ Per* 
sák’ nyilait fogadni, ha a’ mi gúnyoló befzédeink- 
re már-is meg döbbentél! — —- de halgafsuk-el mind 
ezeke t, vallyon ki - fzenvedhefse-el ? az éjczakákot 
jobbára egyedül tö ltőd , nincs, a ’ k*i a ’ T e vad , és 
kemény fzíyedet meg puhíttsa , nincs a* vidámságnak

T  it hoz-
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hozzád semmi be menetele, és a ’ mi leg-gonofzabb , 
még ez illyen fanyar életben gyönyörködöl, már ar
ra  vitted a’ dolgot, hogy útálatba kezdett menni 
mindeneknél a ’ gyönyörűség* Ezek így lévén még-is 
haragfzol, mikor ezeket hallod ; holott inkább meg- 
kellene köfzönnöd azoknak, kik Téged’ barátságosan, 
és kellemetes hangzatú anapestusi versekkel meg
intenek elsőben a rrú l, hogy a’ kelletlen fzakált tedd- 
le ,  azutánn pedig, hogy M agadrúl kezdvén, ezt az 
örömei! nevetező népet, mindenféle mulatságos Já
ték-adásokkal gyönyörködtesd — — (itt bővebben 
le-írja , mit fzeretnének az Antiochiabéliek;) mellyek 
utánn tovább így foiytattya).

É n , midőn ezeket meg - gondolom , örvendek 
ogyan a ’ ti bóldogságtoknak; de magamra azért nem 
haragfzom , sőt azokra sem , a’ kik az életem et, ’s 
életem’ rendét gyalázzák , tudjuk, mi erkölcsei bírt 
a ’ ti Várastok el-nevezője (a) —- —■ ti annak erköl
csét híven követitek. Ez méltó dicséretre. Home
rus az Autolicuíi dicsérvén azt mondja felőle , hogy 
mindeneket fÖllyú'I haliadon

Lopáfsal, és eskiivéfsel —

Meg vallom én is az én keménységemet, tudatlansá
gomat , komorságomat. A’ rutalom ’ fzavaitok fel
nem ingerel. Mellyikünk hibája légyen fzenvedhetőbb,

azt

(a) Az Antiochus. Itt el befzélli hofTzasan, m intakadtt 
Erasiíírátus, a ’ Számost O rvos, az Antiochus’ 
fájdalmas bibéjére. Meg-lehet ezt a’ történetet 
találni másutt-is , úgymint Plutárchusnál, Oále- 
nusnál (Lib. de prsecogn.) és Válerinsxiál (Lib. 
5- cap. 6.)
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azt egyikünk sem ítélheti-meg. Az velünk fzületett 
önnön fzeretet, nehezen veízi-bé a ’ más ítélet-tételét· 
És majd minden embernek az a’ terméfzete , bogy 
csudállya a ’ m agáét, a ’ másét meg-vefse. Hadjuk az 
ítélet tételt az iítenekre; mindazonáltal, a’ ki az ellen
kező életűnek bocsánatot ád , az , úgy vélem , még is 
a ’ leg ízelídebb.

Úgy de haragfzol (b) a’ kereskedőkre, és meg- 
nem engeded nékik , hogy az .életet a’ népnek, az 
Idegeneknek olly drágán adhafsák , a ’ mint nékik 
tetfzik. A’ Kereskedők okozzák a’ földes Urakat 
ezek meg te reád neheztelnek , mért kínfzeríted őket 
az igaz egyenePségrej. A’ Városi Tifztek , mivel 
mind a’ földes U rak tú l, mint a’ kereskedőktűl hafz- 
not húztak, moll ezen kettős hafznoktúl el-esvén nem 
de méltán neheztelnek. A’ Szíriái nép is haragfzik, 
mivel nem réfzegeskedhetik , sem kordákos tánczot 
nem járhat, (c) Te pedig azt gondolod , ha élelmek 
van , mindenek van. Avval pedig, hogy a ’ Városban 
elegendő kövi hal légyen , éppen nem gondolPz ; sőt 
midőn egyvalaki bé panaPzlaná elő tted , hogy a’ Vái 
ros mint a ’ halakbúi, mint a’ m adarakbúl nagy fziik- 
séget lá tn a , te nagy hahotás nqpetéfsel azt mondád : 
elegendő , ha bora , ha olaja van a’ józan , és mér
tékletes V árosnak, húst kívánni a’ kényes Város 
fzokott, a ’ melij)! pedig azonföllyül még ha lakat, 
madarakat-is k ivan , már az minden határain a’ ké- 
nyefségnek túl lépett, és többet k é r, mintsem a’ Pe
nelope kérői az Ithaka fzigetében nem de jobb lett

T  3 vól-

(b) Ismét az Antiochiabéliek’ képében Pzóll.
(c) i JÉ Σvζa’ hüllői ovK fi&úsn o övhs χκιζιιν χχ^ΊΓΛι.



v o ln a ----------- (itt elő * fzámlállya az Antiochiabé-
liek’ kívánságait, mellyekre tovább így felel)

Hogy én nyughatatlan fzemmel azt tekéntgefsem, 
mint légyen , nem a’ lelkem , hanem az arczúlatom 
nektek tetczetős: azt ugyan az én erkölcsöm nem 
engedi , mert a ’ lélek’ tellyes fzépségét a’ mint ti 
ítélitek , a’ luílos életben kellene helyheztetnem. (aj De 
az én Oktatóm arra tan íto tt, hogy a ’ főidre néz
zek , midőn az Oskolába mennék , és ne a ’ Játék né
ző helyekre; és bizpnnyára azon nevekedő korom
ban sem voltam soha a ’ magam jó akarattyábúl a ’ 
Játék-néző helyen , a ’ Fejedelem’ parancsolattyábúl 
pedig három fzor, vagy négyfzer voltam , mivel Az 
ezzel akartt a’ Patroclusnak kedveskedni, Azért bo- 
csáfsatok-meg , annyival-is inkább, mivel fej födöz- 
tem , hogy kire boífzonkodjatok , t. i. arra az én al
kalm atlan O ktatóm ra, ki nékem is akkor elég alkal
matlanságot fzerzett, mikor ezt a ’ regulát verte a1 
fejembe· O az oka molt a ’ ti meg bántódástoknak, 
midőn belém o lto tta , és mintegy belém verte az t, a* 
mit én akkor nem akartam , sőt mintha tudja micso
da kedves dolgot cselekedne , nagyon rajta volt „A ’ 
parafztságot emberségnek , az érzéketlenséget mér- 
tékletefségnek , a’ gerjedelmeknek való nem engedeti, 
Férjfiúi erőfségnek állítván,’ és hogy senki azért bol
doggá nem lefiz , ha úízik a’ gyönörűségekben“ sok- 
fzor mondá nékem , még mint gyerkőczének az én 
Oktatóm „ne engedd magadat a’ te hozzád hasonlók
nak sokaságától el csábíttatni a ’ Játék néző helyekre, 
és Semmi fzemlélő mulatságokon ne k a p j; tetczenek

a’

( a j  ért /itt; , y a j  , üs if ts ij  x g ítm  ι ψ ν χ ν ί  icJ^Ssí1*« χχλλο ί , iygarns 
H it'.'·



a’ Pálya futások ? fel-találod azokat a’ Homerusnál, 
fogd a’ könyvet, olvasd , Hallod az Alakosok’ tán- 
czait ? hadd mulafsák m agokat, jobb tánczoló Híja
kat találfz Te a ’ Feákfzoknál, o lt fogod hallani a’ 
cithara verő Phemiust, ott az éneklő Demodocuft —■ mit 
mondjak a’ Calipsó árnyékos fzigetérííl? mit a’ Gir- 
ce’ barlangjairól ? mit az Alcinous’ kertjéről ? hidd-el 
ezeknél kellemetefsebbet nem fogfz látni“  akarjátok 
az én oktatóm nak, hogy a’ nevét, nemzetségét k i
m ondjam ? «*- az b izony, egy vad em ber, és Scy. 
tha nemzet , és egy nevű avva l, a ’ ki a ’ Xerxeít a* 
görög hadra reá b ír ta , és az híres Árgosra vezet
te faj.

A’ mi a ’ rú latinatok at i lle ti , mellyeket ellenem 
úton ót félén anapeftusí versekben fzórtatok, magam 
vádolom m agam at, bízvást rótalm azhattok , semmi 
vefzedelmetekbe nem k erü l, az ölettetés , a’ veret- 
te té s , töm löczöztetés, büntetés nem fzokásom. Hogy 
hogy ? mert minekutánna én magamat az én ba rá 
timmal egygyiitt nálatok mértékletesnek m utattam , 
az az igen alkalmatlannak , és háladatlannak , és sem 
mi kellemetes Játékot nem ad a ttam , el-tökéllettefil 
a ’ Várod el h ag y n i, és odább kö ltözn i, nem a z é r t , 
mintha gondolnám , hogy az én tovább érkezésem- 
kedvesebb lé ('zen , hanem hogy a ’ többi Városoknak- 
is juíson valami az én komorságomból. M ár tehát 
ezen boldog Várod az én Józanságomnak bíízivel töb ' 
bé nem bofzontom , sem az én kedves Barátimnak 
mértékletefségével nem sanyargatom. Senki közülünk 
főidet, senki kertet nálatok nem fzerzett, házat nem

T  4 épí-

(a) ez a’ MARDONI VS , a ’ mint Herodotus , és So
crates (Hill, Eccl. Lib. 3 cap. i .)  bizonyíttyák.
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építe tt, feleséget nem vett, nem ado tt, a ’ mi nála
tok böcsös v o lt, el-nem fzeretlük , Aí'siriai kincseket 
nem kívántunk. A’ Fő Tifztségeitek’ jövedelmeit fel
nem e ttü k , a ’ T ifzteitek , hogy hatalmokkal viííza 
ne éljenek, nem engedtük, a ’ Vendégeskedésnek, a ’ 
Játék-adásnak költségével a’ népet nem terheltük , 
sőt olly bővséget fzereztünk , hogy a’ nép távúi lé
vén az éhségtűi , az ő boldogságának fzerzőit is ana- 
pestusokkal jól laktábúl rútalmazná , aranyat sem 
kértünk, sem eziiftöt, sem az adót meg nem nagyob- 
b íto ttuk , sőt még a’ hátra lévőkön kívül ötöd réfzét- 
is a ’ fzokott adónak el engedtük, azt sem gondolván 
elégnek, hogy magamat így meg húzzam , Helytar- 
tómnak-is ollyan embert rendeltem , a ’ ki magát leg
inkább m eg-tartóztattya , és józanon él — És így ha 
mi a ’ Polgárainkon fzelíden , ha kegyesen uralkod
n á n k , azt gondoltuk leg kedvesebb, és nektek leg- 
tetczetősebb dolognak lenni; de ininekutánna a’ meg- 
erefztett fzakállom , a’ füsűletlen hajam , a ’ Játék adá
sok’ gyulölsége , a ’ Templomi tifztelelnek helyre á l
lítása , az ítélő fzékeknek vifzfza-fzerzett egyenefsége, 
a ’ Fösvénységnek meg zabolázásaaz adásban, vevés- 
ben , annyira ízemet l’z ú r t , és fel boílzontott bennete
k e t ,  elm egyek örömeit a ’ Várostokbúl , mert úgy 
gondolom , ha öregségemre meg változtatnám  maga
m at, nehéz volna azon mesét e lk e rü ln ö m , mellyel 
a ’ Kányáról befzélnek ’s a ’ t.

XI.
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Juliánus Csáfzárnak
L e v e l e

Á r s á c i u s h o z , G á lá t i á n a jk  P o g á n y  F o - P a p j á h o z .

iÍV Pogányságnak a ’ mi akaratunk fzerínt való ter
jedését azok akadályozzák , a’ kik azt követik. A z  
Ifiének’ ajándéki, igaz , hogy Izembe tűnők , nagyok, 
minden óhajtást, minden reménységet föllyűl múlok 
és hogy az Igazság’ Klen Afzonnya panafz néven ne 
vegye, illy rövid idő a la tt illy nagy el-változáfl 
senki nem is méréfzlett vólna remélleni. De mi már 
ezeket mind elégségeseknek gondoljuk e? és nem vet
jük inkább a’ í’zemeinket azokra, mellyekkel a ’ ke- 
refztényi lílentelenség nevekedett , t. i. mi emberi 
fzeretettel bánnak ők az Idegenekkel, mi gondosko- 
dáfsal az Halottak’ el-tem ettetésével, és külsőkép
pen a ’ böcsűletes maga viseletre mint Izaggatnak — 
Mind ezeket mi pontról pontra igazán meg ta rtsu k ; 
de még ez se légyen elég, hanem egy átallyában 
minden Pap jaidat, kik Gálácia’ táján vannak; kit 
fenyegetéfsel, kit fzép fzóval, reá vedd , hogy bő- 
csűletesek legyenek, vagy tedd - ki a’ Papi hivatal· 
ly o kbú l, ha csak magokat feleségeikkel, gyerme
keikkel, í'zolgáikkal egygyütt az Illenek’ tifzteletére 
egyeJül nem Izentelik, és éppen meg· ne engedjék, 
hogy a’ Galilaeusok’ fzolgáik , Feleségeik, vagy gyer
mekeik az liléitekhez tifzteletlenséget mutafsanak , és 
az Ifiének’ tifzteletét Iílentelenségre fo rd ítsak ; az 
után ints-meg külön! minden P ap o t, hogy sem a’ Já 
ték-néző helyekre ne járjon , se a’ korcsmán ne igyék,

T  ,5 sem

II.



sem valamelly gyalázatos mefterség’ íizésre magát 
ne ereffze. A’ kik néked engedelmefsek lefznek, bö- 
csűld-meg , a ’ kik engedetlenek, kefgesd el. Az Jö 
vevények’ táplálására minden Városban í'zámos há- 
zokat rendelly , érezzék ezek is a ’ mi Jó-tévőségünk- 
nek gyümölcsét; ne csak pedig ezek, a’ kik a’ mi fe
lekezetűnkből valók, hanem egyátallyában minden Ide
gen. E z , fhibűl kerőllyön-ki, én addig is módját mu
tatom  ; mert az egéfz Gálácíábúl efztendőrfíl efzten- 
dőre 30 ezer mérő gabonát parancsoltam ad a tn i, azok
nak élelm ekre, kik a ’ Papoknak fzolgálnak, a’ töb
biből pedig az Idegenek , és a ’ közlünk  koldulok 
táp láltafsanak; mert valóban fzégyen gyalázat , m i
dőn a’ Zsidók között senki sem ko ldul, az Iílente- 
len Galilaeusok pedig nem csak önnön nyájokat, ha
nem a ’ mieinket-is táplállyák , fzégyen gyalázat mon
dám , ha a ’ mieinkek a ’ mi gondoskodásunk nélkül 
fzőkölködni látczattatnak. Kösd azért erősen a’ fzí- 
vekre a’ Pogányoknak , hogy ezen fzólgálatra ada
kozzanak. A’ Pogány falúk pedig az ő terméseknek 
zsengéjét bé-mutafsák az Iíleneknek — fzoktasd őket 
a ’ Jó-tévőségre , és tanítsd-meg arra , hogy már ez ré
gi foglalatofságunk légyen, mert már Homerus illyen 
igéket tefz az Eumaeus’ fzájába :

Nem terhes nekem a ’ Jövevény. Bár jönne fze-
gényebb ,

Nem vetném-meg azért. Maga mérte-ki sorsot 
az Ifteu

Dúsra , fzegényre. Csekély adomány is kedves 
előtte, (a)

Azért

(a) |sw cv [aoí Stpti ír ovr* éi κακίνν crí?nv έλ$·Λ< 
I stVQV d r i f t e t e e ii, 7Γζος γ β ,ζ  Α ιο ς  d r i v  cf.rre&vreí 

η  τττωχ,οί 7St tiow ΰλιγκ- s
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Azért tehát ne engedjük , hogy a ’ hozzánk tartozan
dó Jó téteménynek gyakorlásával mások difzesked- 
jenek , mi pedig a’ mi henye fzívűségünk m iatt p i
ronkodjunk , hanem inkább azon legyünk, hogy az 
lítenekhez való nagy tifzteletünket nyilvánságofsá te
gyük. Ha meg-értem , hogy Te ezek fzerínt cselek- 
fzel, fogok rajta nagyon örvendeni.

A’ Tartom ány’ Igazgatóihoz ritkán menny láto
gatóba, de gyakrabban írj nékik. Midó'n azok a’ 
Városba bé jönnek , egy Pap se mennyen elejbek, 
ki vévén , mikor az Illenek’ templomiba mennek , ak
kor is csak az elő-ajtókig. Beló'l a ’ Tem plom ban 
eíőttök katona ne m ennyen, utánnak m ehet, a ’ k* 
akar. Mert mihelyeít valaki a’ Tem plom ’ küfzöbén 
bé-lép, azonnal magános fzem ély, minthogy azok
n a k , kik oda bentt vannak, te vagy a’ Fejek, eló'l„ 
járójok. Ezt így hozza magával az Illeni Törvény- 
A’ kik néked engedelmefsek , azok valósággal Iíten- 
félők ; a’ kik pedig fel - Hivalkodva ellent á llanak*  
azok hánkolódok, és a ’ hiú dicsó'fségnek rabjai.

Pessinun Várofsának kéfz vagyok segedelmet 
nyújtani, csak előbb az Illenek’ Annyát engefztellyék- 
meg. De ha ezt meg-vetik , nem csak gyanúfsá te- 
fzik m agokat, hanem még a’ mit fájdalmas ki-mon- 
d an i, a ’ mi neheztelésünket-is m agokra vonDyák

Mert a ’ Jó-tételt pazorolni nem illik azokra ,
Kik buta elmével hadakoznak az Illenek ellen. (b±

Hi, '

(l>) ov y u s  fia i p JA ■ i n  x o u ιζ ΐ/x i t  TJ ίλ ιχ ιίξ ίΐν  

<rr$(U', i í  k a i ©íaT«-j* » 7r í% n z * i a^A .'X T tisrn f
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Hitesd-el azért ő k e t, ha kivánnyák , hogy gon
doskodjam rólok , mindnyájon az Illenek’ Annyáiioz 
folyamodjanak.

ΙΙΓ.

A Z

E k é b o l o s h o z .
/

f ^ n  ugyan minden Galilaeusok felől oily  fzelíd , ég 
kegyes rendelőit ad tam -ki, hogy senkin erőfzakot ne 
tegyenek, senkit a ’ templomba ne kinfzerítsenek, és 
semmi más ollyaft akarattyok ellen rajtok el-ne kö 
vefsenek. De a’ kik az Árrius’ felekezetébííl valók , 
és kíntsekkel büfzkélkednek , a’ Valentinus’ felekeze- 
tét meg tám ad ták , és Edefsa táján olly vakmerőség
re vetemedtek , a ’ mit egy jól törvényezett Orfzág- 
ban éppen el-nem lehet fzenvedni, annakokáért, a ’ 
mint az ő csodálatos törvények parancsollya , hogy 
a ’ Mennyek’ Orfzágában annál könnyebben fel juthas
sanak t  mi·is fogjuk őket kapafzkodásokban fel segí
teni ; mellyre nézve azt a’ rendeled tettük , hogy az 
Edefsai Gyülekezetnek minden pénze el vétettefsen , 
és a’ katonák között oíztattafson-fel, fekvő jófzága pe
dig a ’ mi magános birtokunk alá jufson , hogy így 
fzegények lévén meg józanúllyanak, és a’ Menny-Or- 
fzágot is , a’ mit még rem éllenek, el-nyerhefsék. Az 
Edefsa’ Lakóinak pedig parancsollyuk , hogy ójják 
magokat minden Zenebonától, és vefzekedéstűl, mert 
m áskép, ha a’ mi jó fzívünket neki harag íttyák , va
lamennyiek rendetlenségökért tennen ti fogtok adóz
n i , fzámkivetéfsel, tűzzel, vafsal bííntetó'dvén.

IV .



E  C D  I C  I V S h o z  , a z  E g y i p t o m  I g a z g a t ó j á h o z .

■^^oha nekünk a’ többiek miatt nem ír tá l, de leg
alább írni kellett volna arról az Iítenek’ ellenségé
iü l az ATHANASIVSról annyival is inkább , mivel 
a’ mi helyes rendelésünket, jó az ideje, hogy vet
ted. Bizonyságom a’ nagy SER APIS , ha Decem
ber’ elejére ez az lilének’ ellensége Athánásius el-nem 
takarodik onnan , sót az egéfz Egyiptom ból, az a la t
tad lévő Sereg fzáz funt aranyra (a) fog m egbünte- 
tó 'dn i; tudod pedig, mi lafsó legyek a ’ büntetés’ ki- 
fzabására , és mennyivel lafsóbb annak el engedésé
re , ha már egyfzer ki-fzabtam. Én ugyan minden 
cselekedeteid közül semmit kedvesebben nem veszek, 
semmit örömöliebb nem hallok, mint az t, ha Egyip
tomnak minden helyeibül ki-kergeted az Áthánásiull, 
azt a ’ fertelmeíl (a) a ’ ki meréfzlette alattam  , a ’ leg
nevezetesebb Görög AITzonyságokat a’ kerefztségre 
erőltetni.

V.

(a) x*vtrov λίτξα,ί ixavít. a ’ mi mértékünk fzerínt fzám- 
lálva tefz 73 ezer forin tot, mert 5 körmöczi 
arany nypm 1 lotot. 32 lot van egy funtban, 
és így 160 arany nyom egy funto t, fzáz funtban 
vagyon tehát 16 ezer a ra n y , melly tefz éppen 
72 ezer forintot^

(a )  TeV ov.



V .

A '  bölcseiké do M A  X I M  V Shoz.

X f t
»■"ese azt ta r tja , hogy a’ Sas, mid(?a a’ valóság»*! 
iiait ki-akarja tapaí'ztalni, fel-vifzi a ’ magas ég re , 
és ellenébe a’ Nap’ ragyogó Sugarainak helyheztet- 
vén , mintegy mennyei bizonysággal kiilömbözi meg 
a’ valóságos fiait a’ fattyúktúl. Mi pedig Te hoz
zád , mint az ékesen fzóiló Hermeshez vifzí'ziik a’ 
mi írásainkat, és ha a ’ Te füleidet meg-fzenvedíie 
t ik ,  ítéld-m eg, ha meg érdemlik-e a’ közre · bocsát 
tatáli ; ha pedig nem , sújtsd a ’ fö ld h ö z , mint a ’ 
Múzsákhoz nem illő fzüleményeket, vag y , mint a ’ 
fattyú gyerm ekeket, öld a ’ folyó vízbe. Bizonnyá- 
ra  a ’ Rajna vize sints kifsebbségekre a ’ C eltáknak, 
midőn a’ fattyú kisdedeket el·merítvén az örvénybe 
sodorja , mintegy illendő' boffzút álván a ’ tifztátalan 
ágyon; a’ kiket pedig tifzta magbúi fzármozattak- 
nak lenni meg-ismér, fenn hordoz a ’ vizen, és a’ re
megő' Annyának kebelébe viífza v ifz i, a ’ kisded’ meg 
tartásával, mintegy .tagadhatatlan bizonyságot tévén 
a’ t ifz ta , és fedhetetlen Házafságrúl (b)

3 ~ ~

VI.

(b) Ezt a’ Rajna - bíróságát el befiíélli Gálenus-is de 
sanitate tuenda. Naziaazeni G ergely , a’ kinél 
a ’ Celtákrúl ezt o lvasn i:

K ελτό ΐ f í ü  κςι\χο·ι yovcv $ηναο ζΒζ^ξαις 

χ λ ι  χ ζνβ-χ  χ Λ ^Λ ξ ύ υ  Λ ^ ξ α χ ί ς  α π '  χζίψ ις.
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/1' T i f z t e l e t d s  3 E R A P I O N h o z

(Σ a  ζ Λ π  ι ω V t τ  ω λ α  μ. π  ξ ο τ  α  τ  ω)

-^íém ellyek magafztaló befzédekkel kedveskednek 
egymásnak ; én pedig néked küldök §z itten term ett 
hoITzó fzárú fügékből fzázat,· mint édes csemegéjét 
a’ jeles ünneplésnek. Ha az ajándék’ nagyságát te- 
kénted, csekélység; ha kellem ét, valóban édes. ARIS
TOPHANES úgy íté l, hogy az egy méztűi meg vá l
va mindenek fölött a’ füge leg-édesebb, só't azutánin, 
mintegy meg jobbítván íté le té t, azt m ondja, hogy 
a’ méz sem édesebb a’ fügéknél. HERODOTV3 egy 
vadon puíztának meg - ismértetésére csak azt említi 
,,náIok se füge nem terem , se más egyébb jó“  mel
lyel nyilván jelenti, hogy minden gyümölcsök kö
zött a’ fügét illeti a’ jóság, az elsó'ség,és hogy a ’jó 
ban nincs ott fogyatkozás, hol a’ füge meg-terem. 
A’ Bölcs HOMERVS a’ gyümölcsök közűi kit nagy
ságáról, kit fzinérűl, kit fzépségérűl dicsér, az édes
ség’ nevezetét egyedül a’ fügére ru h ázza , sőt a’ mé
z e t- is  sárgának nevezi, attól ta rtván , hogy véletle
nül édesnek ne mondja a z t, a ’ mi gyakran keserű 
fzokott lenni, egyedül a’ fügének adja meg ezt a’ tu 
lajdon dicséretet, valam int a ’ mennyei ita lnak , mi
vel hogy mindenek fö lö tt egyedül édes. H IPPO 
CRATES a ’ méz felül azt ta rtja , hogy a ’ méz a’ 
fzájhan édes ; a ’ gyomorban émelygős , és keserűs, 
és én könnyen el-is hiízem , merthogy a’ méz epét 
csiná l, és a’ gyomor’ nedvefségeit el keseríti> az kö
zönséges vélekedés, és ez nyilván el-áróllya a’ méz
nek t&rméfzeti keserűségét; merthogy változhatna-el

az



az keserűre, ha csak m ár előre belé nem volna oltva 
a ’ keserűség’ m agva, melly végre ki-fejtó'dik 7 —

De a ’ Füge nem csak a ’ fzájnak édes, hanem a ’ 
gyomornak is jobb , pedig annyira hafznos az embe
reknek , hogy ARISTOTELES’ ítélete fzerínt minden 
méreg ellen különös foganatú orvofság , és az afzta 
loknál-is nem más okbúi fzokták az evéft a ’ fügén 
kezdeni, és a ’ fügén, végezni, hanem hogy ezen fő
erejű fzerrel az eledeleknek minden ártalm ait bé- 
kerítve tartsák

Hogy pedig a ’ füge az Ifleneknek-is bé mutatta- 
t ik , és hogy mindep Libánusi tömjény csöppöknél 
kellemetesebb illatot á d , nem az én bizonyításom, 
hanem mind a z , a’ ki a’ vele való éléfl el-tanúlta , 
által lá tty a , hogy az valamelly bölcs , és az Illeni 
dolgokban jártos embernek a ’ találm ánnyá.

THEOPHRASTVS, a’ ki a’ Főid mivelésrűl olly 
hatalm asan ír t t ,  elő-befzélvén az oltványok’ termé- 
fzetét, és mibe mit leg jobb o ltan i, minden fák kö
zött leg inkább dicséri a’ füge f á t ,  hogy az tö b b , és 
külötnbb nemű fákat bé-fogad , és hogy mindenek 
között egyedül minden nemű gyümölcsfa’ ágat meg
nevel, ha valaki az ágát el metéli , azután két felé 
h as ítfy a , és más meg más nemű oltoványt alkalmaz
ta t egyenként mindenik hasadékjába, úgy hogy g y a 
kran egy illyen öfzve oltott füge-fa’ í’zemlélése egéfz 
egy gazdag gyümölcsös kertet ábrázollyon , melly 
nem külömben, mint am a’ kellemetes tekéntetíí rét- 
ség fzem elejbe tünteti a’ fzámos több nemű gyümöl
csöknek ragyogványit. És ugyan a’ többi fák gyü
mölcsei rövid ideig tartandók , és az állandóságot ki-

nem
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nem á lly á k , egyedül, a’ fügének van az a’ kegyel
m e , hogy az egéfz efztendőt által éllye, és a’ jöven
dő gyümölcsnek el jövetelét, bé v á rja ; azért a ’ HO
MERTS is az Alcinous’ kertyérűl fzólván azt mond
ja „hogy ott a’ gyümölcsök egymásra1 vénülnek, 
melly mondái! a’ többib n talán Poétái füllentés
nek lehet ta rtan i, de a’ fügére nézve valóságos igaz, 
minthogy a’ füge minden gyümölcsök között le g to 
vább el áll.

Hlyen terméfzete, a’ mint m ondám , van a’ fü
gének; az m indazonáltal, a’ mi itt nálunk terem , 
sokkal jobb , úgy hogy valam int minden gyümöl
csök között leg - böcsöisebb a ’ füge , azon ízerínt min
den fügék között az ide való termés leg - csudálato- 
sa b b , és a’ melly minden növevények’ gyümölcsét 
föllyűl haliadja másutt „ itt egyedül nálunk önnön 
magától meg gyŐzettetik , hanem ezzel a’ mi jobb
féle fájtunkkal öl’zve-fogva csak ugyan fenn tartja 
az elsó'séget. Mért terem pedig ez a’ különös jósá
gú füge csak éppen nálunk, van o k a , mert bizony- 
nyára illett, hogy ez a’ Jupiternek valódi Varofsn, 
ez az egéfz Napkeletnek fzeme, (értem a’ meg-sért- 
hetetlen , és nagy ki terjedésű DAMASCVS Várofsát) 
illett mondám, hogy ez a ’ Város valam int más egye
be iv e l, úgymint az ékes áldozatival, roppant tem 
plom ival, az efztendö réfzeinek kiefségével, fényes 
kútaival, fzámos folyó vizeivel, termékeny földével 
mindenek fölött tekéntetefsé tette m agát, fzinte úgy 
e’ ritka tulajdonságú növevénynek bámúláft indító 
méltóságával - is difzeskedjen.

Annakokáért ez a’ fa a ’ máshová vitelt ki nem 
állya , sem az Anyaföldje’ környékéről ei nem tá-

V vo-



r o z ik ; hanem valamint az itthoan term ő Növevény 
minden által ültetésből való nevekedéft meg vet. Az 
arany ugyan , és az ezüft több helyeken-is m eg -te 
re m , egyedül ez a’ mi vidékünk terem olly növe- 
v én y t, melly másutt nem méltóztatik meg-fogamod- 
ni. Valamint pedig az Indiai portékák , a’ Persiai 
selyem bogarak , és a’ mik a ’ Szerecsenyek’ földén 
terem nek, a ’ liereskedésbéli törvény fzerínt minden
hová el - fzállíttatnak , fzinte úgy a ’ mi fügénk-is , 
melly másutt sehol meg-nem terem , tőlünk világ
szerte fzéllyel h o rdatik , nincs-is olly V áros, nincsen 
olly Sziget, a ’ hová az ő finom izének gyönyörköd
tetésével bé-nem köfzönne. Ez a’ difze a’ királyi 
afztaloknak, ez minden pompás lakozásnak az ékes
sége , nincs olly m ártovány, nincs olly téfzta-fzer, 
nincs olly édes kenyér, vagy más ollyas csemege, 
m elly ennek édefségét fel-üfse: annyira kedves ez 
minden eledelek fölött, ,

M ár a ’ többi fügéket vagy őfzkor eddegelik, 
vagy fel fzárogattyák , egyedül a’ mi fügénk mind a’ 
kétféle képpen jó. J ó , a ’ fá rú l , sokkal jobb pedig , 
ha  a’ napon fel ízáríttatik. Tekéntsd-m eg m ár a ' 
fákon lévő' fügéknek fzépségét, miképpen azok min
den ágokon holfzú fzárú fürtökkel egymásra csopor
túivá fzorítkoznak, vagy mi módon a’ fa a’ gyümöl
csét körös-körűi födözgetvén más meg más fényűiéi! 
mefterkél ezen rendes kerítéfsel , bizonnyára , m int 
gyöngyöket a ’ nyakon függő ékeíTégen, úgy fogod 
ezen fürtöket a’ fákon fzemlélni.

Még az el tartások is rendes mefterség ; mert 
nem fzokás, mint egyébb fügéket, azon egy helyre 
egymásra I'zórni, sem halom’ fzámra ölzve keverve

a ’
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a’ napon afzalni; hanem leg elsőben a’ fáról kéz
zel fzép gyengédeden le fzedik, azután bokros ágok
ra , vagy tüskés vefzfzőkre aggatván a’ falakra füg- 
gefztik , hogy így réfz fzerínt a’ tifzta nap fénynek 
körül sütésétől meg fejérűllyenek, réfz fzerínt az á l
latok’ , és m adarak’ incselkedésétül menttek lehefse· 
n e k , a ’ sok tüskéktől, mint m egannyi dárdás Ka
tonáktól körűi vétetve. Eddig a’ fügék’ terméfzetét, 
édefségét, n em ét, el kéfzíttetését, hafznát m ulatoz
va emlegette a ’ levelem.

Láfsuk m ár moll a ’ fzáz fzám at, és mutafsuk- 
m eg , hogy ez mindenek fölött leg - nemesebb , és 
hogy mind a z t , a’ mi a ’ többi fzámokban tÖkélle- 
te s , magában foglalja. Jól tudom ugyan, hogy a ’ 
régi bó'lcsek többre böcsűlték a ’ fejetlen fzámat a ’ 
felesnél, minthogy a’ nevekedés’ eredetének m ondot
ták  a z t ,  a* mi máfsal nem felez; mert a’ mi hason- 
fele a’ másiknak , az fzüntelen csak ollyan marad 
mint azon másik fele. Kettó'shöz ha hozzá járói a* 
h a rm ad ik , már m egfeletlenűl, lehet hogy az én íté
letem vakm erő , de azért még is bátran ki-mondom 
,,A’ fzámak elejétűl kezdve tellyefséggel alkalmatos- 
s a k , és a ’ nevekedéfl minden fiám tól által kölcsö
nözhetik; mindazonáltal illendőbbnek ítélem az öreg- 
bedés’ okát tulajdonítani inkább a ’ feles , mint sem 
a ’ feletlen fiámnak. Mert az egygyes nem lenne ám 
azért feletlen , ha vólna , a’ mivel öfzve vettetne· 
Házasíttyuk öfzve a ’ két egygyeít, kettős feleletlen- 
séget fog-fzűlni, adjunk még egygyet hozzá, meg- 
hárm osól; ha két kettőd: öfzve-tefzünk, a’ négyes- 
neK méltóságára emeltetik , és így az egymáfsal v a 
ló közösülés, azegygyesbűl eredett feletlenséget mu
tatván , a ’ kettős fzámba csukódik-bé.

V a Ezek



Ezek így lévén , az való , hogy , a’ tizednek tíz- 
ízer való tételébűi fzázíizárrnozik ; a’ mint az egygyes- 
bül tízfzer tévén lefiz tized , fzinte úgy a’ tizednek 
ugyan annyifzor való körűi forgásából ki telik a’ Izá- 
zad. A’ fzázadokban pedig minden fzámoknak az 
ereje fekfzik , mellyekben ugyan az egygyes seri» 
henyél, ki vévén, mikor a ’ kettős fzám hozzá járul, 
melly az egygyefsel mindenkor feletlenséget okoz, 
és innen megint magához kerülvén, midőn újra a’ 
másik fzázadban a’ fzámoknak öfzvesége egygyesöl, 
onnan tovább kelvén többekre el fzám asúl, még vég
re a ’ fzám 'alan ízázadoknak nevezete alatt egéíz a ' 
végetlenségig el sokasúl.

Úgy tetőzik, hogy HOMERVS a’ befzélló' költemén- 
nyébena’ fzáz czafrangos Paizsot nem ok nélkül tulaj- 
doníttya a’ Jupiternek ; hanem ezen nagyot jelentő tit
kos mondáfsal azon értelmet födözgeti, hogy a’ leg tö- 
kélletefsebb Iftenhez illik a’ leg tökéi leteffebb fzámat a l
kalmaztatni , azon fzámat, mellyel leg inkább ki jelen
teiken az ő Felsége ; vagy pedig· azt , hogy az egél'z vi
lágot , m'ellyet a ’ Paizsnak képe a ’ kerekségével ábrá
zo l, semmi egyébb fzám jelesebben ki nemmagyaráz- 
za, mint sem a’ fzázas , melly a’ fzázadnak kerületével 
az egéfz világrá el - terjedő Fő · értelemnek figyelmét . 
képezi. Azon fzerín ta’ fzáz kezű Briareus a ’ Jupiter 
mellé ültettetik , avval küfzködik , hogy így lehes
sen ezen tökélletes fzámbúl az ő tellyes erejét álta’l- 
látni. Sőt a’ Thebai PINDARVS is midőn győze- 
delmi versében a ’ Typhoeus’ vefztét hirdeti, és ezen 
iflzonyú nagy Óriásnn való erő-vételt az Illenek leg
hatalm asabb Királlyának tu la jdon íttya , nem m ás
honnan kölcsönözi a’ Magafztalásnak nagy mivoltát, 
hanem hogy a’ Jupiter ezt a ’ fzáz-fejű Óriáft egy ütés-
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sei öfzve törni elégséges volt; mintha más egyébb 
Óriás olly vakmerő nem lehetiíe , hogy a ’ Jupiterrel 
ujjat vonnyo.n , mint egyedül a z , kit a’ fzülő Annya 
ízáz fejekkel fel-fegyverkeztetett, és mintha az Ille
nek közül nem m ás , hanem az egygyetlen egy Ju
piter volna érdemes a rra , hogy egy illy ifzonyatos 
Óriásnak elvefztvén gyó'zedelmet emellyen. SIMO- 
ISIDES, az Énekes kö ltő , az Apolló magafztalására 
elegendőnek íté li, hogy azt SZÁZAS Iííennek nevezi, 
és ezzel mintegy valamelly fzent el nevezéfsel az ő 
vezeték nevét czimerezi; azért hogy a’ Python sár
kányt ízáz nyilakkal, a ’ mint m ondja, öfzve tagolta. 
Sőt az Apolló is inkább örvendi a’ fzázas , mint sem 
a ’ Pythiusi nevet, és ezzel a ’ vezeték névvel nem kü- 
lömben mint valamelly örökségnek jelenségével fze- 
ret tündökleni.

Már az Jupiternek am a’ nevelő tanyája CRETA 
fzigete, mintegy a ’ Jupiter’ fel nevelésének emlékez
tető jeléül , fzáz Városoknak fzámával kevélykedik, 
THEBE Várofsát fzáz. kapusnak nevezi a’ HOMERVS 
nem más o k b ú i, hanem hogy a’ fzáz kapuk fzépsé- 
g e t , méltóságot okoznak. El halgatom az Illenek- 
nek fzáz barmokbúl álló á ldozatait, el-halgatom a’ 
fzáz lábú templomokat , a ’ fzáz talpú O ltárokat, 
a ’ fzáz fzámú halm okat, a ’ fzáz holdú diillőket, és 
több fö ld i, és égi dolgokat, mellyek ezen fzámú ne
vezet a la tt hírefztetnek. Ugyan ez a’ fzám mint a’ 
H adnak, mint a’ Békefségnek rendelt ékesíti, az Har- 
czolok’ fzázadjait meg · kü löm bözi, meg-tifzteli az 
ezen fzámú Tanács’ Bíráknak el nevezését, és a’ töb
b i , a* mellyeket még elől fzám lálhatnék, de a’ levél 
törvénye nem engedi.
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T e azonban meg-engedj, ha többet mondottam, 
mint illett volna. Ha alkalmasnak ítéled a ’ levelet, 
jól vagyon, közre mehet a ’ te ítéletednek bizonysa- 
gával meg erősítve. Ha pedig meg-hívánnya a ’ job- 
bítgatáft; hogy a ’ kivántt czéllyát el-érhefse, vallyon 
ki leíTz nálad alkalmatofsabb e' levélnek olly ékes 
ki-csinosgatására, hogy az t köz-gyönyörűséggel le
helben olvasni?
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