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Il ELSO KÓNYV. 

ELsó LEVÉL. 

CÁJUS CILNIUS MECENÁSHOZ¢ 

BEVEzçTÉä 
MascEsA’s’ cHAnAcrmnE. 

Maecenás, barátja ’s pártfogója Virgl'lnek ё; 
Horátznak, az а’ Nagy, kinek ez а’ két Költö az 
Augustushoz közelíthete’s’ szerencse’je't ’s azon boldog' 
üret köszönhete', mellynek az ö Munkájìk lettenek 
sze'p gyíimölcsei, olly tekintetbe tevé гладь“; e’ Кейс 
zésèi által а’ tudós új világ elött, hogy neve`9 mig a’ 
szolgalelkl'î Мишей“: emlegetéseìk által közönséges 
névvé nem leve, csaknem imáda'si tisztelettel nevez-- 
tetett. А’ könyvcsiriálók azt tovék vele, aè mit az 
Eggyház’ fe’rjûjai а’ Nagy Constantl’nnal ’s а’ Tör-l 
vénytudók а’ magok’ Divus Justiniánusokkal: kötelesa 
ségeknek ismerték аж а’ n'agy Urat, 'ki Virgl’lt és 
Horátzot falusì jószágocskákkal ajándékozta-meg, és 
a’ Мне!‘ háza ’s asztala a’ maga korabelì Tudo’soknak 
minde'g nyitva állt; nem csak úgy tekinteni , mint Everd 
getam Musarum Optimum Maximum, a’ hogy ôteÍ: 
Meibóm , az б leghevesbb imádója , nevezi , hanem úgy 

Ó 
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is rajzolni-le, mint minden Uralkodói ’s Ministeri tö 
Кё1е$е1я9 legteljesbb példányát; es valami homályt vet 

‘hete characterére , nevezetesen a’ dorgálni-szerető Se 
neca’ vádjait , marokkal, körömmel és sarkkal küszdve 
hárították-el róla, és a7 hol gyenge oldalait minden 
görbedezéseik mellett "is el nem rejthették egészen, 
annyi gonddal igyekeztek elfedni, annyi mentséggel 
élnek hibájinak’s erőtlenségeinek , fájdalom! épen nem 
elegendő védelmére, — de a’ mclly hibák és erőtlensé 
gek nélkűl ő nem volt volna Maecenas, mintha a’ vi 
lag és а’ tudományok kipótolhatatlan kárt vallanának, 
ha а’ Múzáknak ez a’ nagy Jóltevője eggy Halotti 
Beszédnek minden praedicátumain végig minden jónak 
és minden szépnek remekje nem volt volna. Meggon 
dolván, hogy а’ nagy-tudományú férjíiaknak erre utol 
jára is nem lehete egyéb indító okok, mint az, hogy 
olly jótétekért mutassanak hálát és köszönetet, mel 
lyet ők nem magok, hanem eggy régen megholt és 
porrá - vált emberek, veve'nek , szükség lesz megvalla 
nunk, hogy а’ Tudósok felette jó szívű teremtések; 
’s hathatós ösztönűl szolgál a’ mi időnk9 csillogni 
vágyó Nagyjainak, hogy Augustus igen jó Császárnak 
és az ő ritka feddtelenségű Ministerének nyomdokai 
kat а’ Tudósok, becsülésében ’s felsegélésében követni 
igyekezzenek. 

Mind e’ mellett, és ámbár a’ Régiségnek kevés 
neve említetik gyakrabban és kedvezőbb előítéletek 
kel, úgy látszik, mintha az a’ képzelet, a’ mellyet az 
emberek а’ Maecenás’ charactere’s azon roll fl'elől ma 
gokban csinálni szoktak , nem a’ legtisztább. Igy péld. 
egészen hibás képzelet az midőn őtet, а’ mint sokaknál. 
történ, az Augustus” Ministerének, vagy épen (mint 
eggy bizonyos Henricus Salmuth ín Notis ad Panciroll. 
de Nov. invent.) Országlási Cancelláriusának veszik. 
Való, hogy ő ezen Uralkodónak, kit olly nehéz a’ ma 
ga igazi nevén nevezni, míg még Caesar Octaviánus 
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vala, Rómának 727. évéig, а’ midőn néki az Uralko 
dói hatalom, bizonyos maga őáltala ravaszlil javaslott 
meghatározások alatt, általadaték, sok fontos szolgá 
latokat teve. Maecenás ezen időben Agrippával, ki 
később veje lőn 'Angustusnak, egész mértékben bírta 
az Щи Caesar bizodalmát: minden kétséges kimenete 
Ш а1!‹а1та1‹Ъап‚ oldala mellett volt , ’s igen is hihető , 
hogy Octavián e’ két férjü” segéde nélkül ohajtásainak 
czélját soha nem érte volna el. {Maga Augustus olly 
annyira érzé, hogy ő az olly barát9 segédje nél 
kűl , mint Maecenas , е1 nem lehet , hogy a’ midőn ne 
hány évvel ennek halála után, elkeseredvén kemény 
sége'n, mellyel leánya Júlia eránt bána, így kiálta fel 
gyötrelmesen: Ez nem történt volna rajtam, ha élne 
D'Iaecenás! Azonban az ő minden efféle szolgálatai Au. 
gnstusnak ezt а’ kedveltjét épen úgy nem teszik az ő 
Minister-évé, mint Személyes-pecsétje, melly eggy 
ideig Maecénnél állott, nem Cancelláriusává Ü. Mae 
cén mind ezekben csak azt tette а’ mint eggy barát 
tészen a’ maga barátjáért, a” kinek pártjára állott, а’ 
kit kedvel, és a’ kinek javával a’ maga tulajdon javát 
szorosabban öszvefűzte. Ő mindég magányi karban ma 
radt-meg, hivatalt soha nem viselt , megelégedett 
azon tekintettel, mellyet rá az Augustus barátsága 
vetett, ’s kevélységét nem bántotta az, hogy tíz ezer 
Római Lovagok közt eggyetlen eggy' lépcsővel álla 
feljebb mint а’ köz ember Rómában. 

De tegyük -fel, hogy őtet azon behatás miatt a” 
mellyel Augustusra nézve bírt. nem tulajdon értelem 
ben a’ szerént nevezhetnénk is az ez Ministerének, а’ 
hogy maga Augustus neveztetik közönségesen első vagy 
második Római Császárnak (noha а’ nevezeteknek il 

*) A' Praefectura Urbis et Лапша , mellyet Augustus az 
Actiumi ütközet után ada által neki, nem hívatalbeli foglala 
tosság volt, hanem csak megkülömböztetés, ’s baráti bizodal 
ma'nak jelensége. 
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lyenféle öszvetévesztéseik magok мёд hibás megfogá 
sokat мешай vonnì): azon'felesleges dicse'retek, a’ 
mellyekkel ötet az újabbak а’ legelsô Musagetának 
akarják tartatni ‚ e's а’ mi az ö nevét mind azon nagy 
Tisztuiselöknek , kik а’ Tudósokat kedvelik, legföbb 
titulusokká bélyegezte, inkább látszik nagyl'tott kép. 
zeleteken mint igazságon épůlve. Hogy ö Költôket, 
az ellnés embereket, ’s а’ Tudósokat ha jó-társalk0dá-- 
ali emberek voltak , örömest tíirte maga körül , és mi 
dôn az alkalmak engedék а’ maga Augustusának be~ 
ajánlotta, annali , elöször is, eggy igen szembe- ötlö 
politikai oka volt; ’s osztán, mivèl volt az több,mint 
a’ mit akármelly nem épen barbarus népnél minden illy 
tekintetl'i ’s birtokń embertöl várni lehet З -- „Иду de 
asztala mindég ten'tve állott ezeknek az uraknak., kik 
konyhájokon igen kisded tíîzet szoktak rakatniń‘- А’ 
helyett az, Augustusuak csi'pôs-enyelgésů szava szerént, 
parasitica mensa volt, melly mellett а’ Nomentana 
док, Banaan-dk és Bathyuusok úgy találkoztak mint 
Virgil e's Várius, -- езду szxival az, а’ mi a’Nagyok‘ 
asztalaik mindég voltanak. „Иду de ô Horátznak eggy 
falusi jószágucskát ajándékoza, ’s ö neki köszönheté 
Virgil , hogy Augustus épen ezt a’ jótétét érzeté "ele 
is.“-Jól а’ mi Horátzot illeti , ezt Maecén ‚ igen is , 
szerette, а‘ néki ajándékozqtt falusi jószág (Epist. 
XVI). nagy jószfág nem volt, ’s attól, a’ kit Angus.. 
tus a’ Proscriptiók7 és Polgári-háborúk’- zsákmányaiból 
teme'rdek gazdagságokkal halmozott-el, kicsinység 
gyanánt vétethetik , ’s Vil‘gl'lre nézve pedig, a’ ki Oc," 
tavia'n miatt а’ minden Triumvirátusok’ legirtózato 
sabbìkában atyai jószágától lnegfosztatott, mit tehete 
Augustus kevesebbet eggy Virgl'lért, mint azt hogy 
Vissza adja neki а’ mi tôle igazságtalamil volt elvéve ‘è 
És ha I’Iorátz és Virgil a’ Maecenás’ közbenjárósága 

' - által-szert‘tettek volna is а’ kisded szerencsének va 
lamelly ollyan nemére , а‘ lnellyel az illy ártatlan e's 
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józan emberkék meg szoktak elégedni, mivel több Mae 
cén még itt .is mint számtalan mások őelőtte és őutá 
na? Ha a’ dolgot szorgosan akarnánk vizsgálatba ven 
ni, elmondhatnánk, hogy talán soha sem vásárolta 
tutt hír és név olcsóbb a'ron , mint az övé. Neki érdem 
gyanánt vétetett, а’ mit érte a" történet teve, sőt а’ 
mit maga teve magáért; ’s végre is sokkal kevésbbé 
az ő tulajdon fénye az , a’ mellyből az а’ nimbus tá 
mada, a’ mellyben ezt а’ képzelt Musagetát a’ mara 
dék szokta nézni, mint az a." ragyogás, а’ melly őrá 
az ő barátinak érdemeikről szállott. 

Egyéberant bár melly kevés gondjaik legyenek is 
а’ mi legtöbb Tudósainknak arra, hogy а’ magok kép 
zeleteiket helyesebbekké igazabbakká tegyék egy férjä 
felől,ki а’ maga rollját régen kijatszotta,”s nekik sem 
hasznokra sem ártalmokra nem lehet: ez a’ kérdés sem 
a7 Hoi-atz”LeveleP/Fordítéjénak sem az oll'y Olvasók 
nak , а’ kik azon vannak , hogy а’ Munkát minél in 
kább lehet megérthessék, ’s annak leggyengédebb-voná 
sú szépségeire érzéket kapjanak , egyenl ékeny nem lehet. 
Én Shaftesburyval (Characterist. Vol. Ill. Misc. 1.. 3.) 
meg vagyok győződve , hogy a’ ki Augustus, Maecenás", 
Flór-us, és Lollius” °stbh. characterével mélyebben meg 
nem ismérkedett, az ezekhez írt Leveleken nem talál 
hatja-fel azt a’ gyönyörüségét, a’ mellyet azokon min 
den Olvasójiknak lelni kell, a” ki а’ Szép9 és lgaz'” gyen 
géd érzésére organizálva vagyon. És minthogy ez а’ leg 
közelebbi ok, a’ melly miatt én magamnak e’ fordításban 
munkámat, а’ mindenik Levélnek elébe tett Bévezetés 

~ által örömest megnehezi'tettem: reménylenem szabad, 
hogy az a” szoros és különös - neniű öszve-függés, а’ 
mellyben a’ mi Költőnk Augustussal állott, annyival 
inkább mentségemre kelend , ha egynéhány lapot még 
el fogok tölteni e’ nevezetes ember” characterének „an 
nyi fejtegetésével, a’ mennyit ezen öszvekapcsolóda's 
és a’ hozzá-írt Leveleknek igazabb megértése kívánni 
látszanak. 
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Maecenásra , mind a’ mellett hogy Hetrúrìai Llu 
kulnóktól vette nem új eredetét, sem ôseiröl nem ma 
radt olly fe'ny, mellyet швы` fenn-tartania ille, sem 
azen adományokkal nem látszik а’ terme'szettöl meg 
ajándékozottnak, а’ mik belöle olly valamit csìna'l 
hattak _volna , а‘ mit ладу embernek szokás neveznì. 
Ellenben annál többet köszönhete a’ szerencsének , mert 
ez ötet épen azon kömyülmények közzé helyheztette, 
a’ hol leginka'bb vala alkalma éreztetni magát; ’s úgy 
tetszik , аЬЬап állott legföbb érdeme, hogy б e'rtette 
mint kell e’ kedvezö környůlme'nyekböl a’legnagyobb 

Ilualsznot Vonni. Erös szenvedelmek , ’s nagyra-Vágyás 
és kevélység nélkülr, de а’ legkényesebb l'zléssel ’s а’ 
legtisztább fövel, eléggé eleven , hogy а’ legfontosbb 
szempillantások köztt munkás legyen, eléggé okos és 
hidegvérí'l , hogy a’ minek teljesl'te’sét magára vállalta, 
jól és egészen megtegye; eléggé sebes-ve'rů, hogy 
magának minden esetekben szerencsés elömenetelt igér~ 
jen ‚ ’s а’ gátlások álfal magát el ne rettentesse , de/ 
sokkal puhább örömeket - szomj'lízóbb mint hogy a’ 
munkásságot szel'ethette ’s kereshette volna, ha а’ 
kénytelense'g nem kl'vánta “‘)-sze1nélyére nézve ked 
ves , a’ társalkodásban vl'gkedvů, másoknak szolgálnì 
kész; épen olly kësz, tůrni másoknak csl'pkedö tl'éfá 
jìkat , mint nevetközni mások felett; holmi kicsinysé 
gekben, ollykor szinte a’ különösségig, de kedvesen 
kiilömbözö: de а’ nagyokban annál erösebb, bizonyo< 
sabb ’s tántorx'thatatlanabb ravasz és hajlékony másc 
Вы: а’ maga czéljaîra megnyerni; alkalmatos mìnde. 
веке: használni tudni, de szorosbb barátjainak meg. 
választa'sokban vigyázó, Ы“ és állhatatos minekutána 
шашек , és 'midön az idö áldozatokat kl'vánt, ап’а 
elszánt-mìnd e’ tulajdonaival Maecenás épen az van 

 

'*) Vir, ubi res vìgìliam ищете‘, sane exsomnis, рит 
dans , atqne агент scìeus. Vellej. ll. 88. 
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la , a’ kinek az Augustus’ meghittje'nek lenni illett , а’ 
kire ennek а’ 11111 , nege'des, galád ‚ félékeny, таза“: 
meghatároznì nem tudó ‚ és még is eggyik bohó csele 
kedete után másik bohó cselel'iedetet követnì szeretö 

elke'nyeztetett gyermeke a’lszerencsének sziiksége volt. 
E’ tulajdonaival 6 elsö öszveszövetkezések olta Au 
gustusnak úgy meg tudta' nyerni bizodalmát , hogy azt, 
kivévén езду nem sokáig tartott elhl'îlést , egész 1111121 
láig egyenlöleg birta. Augustus az ö barátjánál min 
dég `1:11 érzette ищу“, mert önála mindég feltalálta 
a’ mi nála ritkán volt, ltanácsot, kisvabadúlást a’ szo 
rultságokban,y elszánást „4111101- vl'g kedvet, dévaj örö 
met-és (а’ 1111 az illy nemíí öszve-szövetkezésekben 
nem a’ legkisdedebb ltekintetet érdemli) valamit min 
dég, a’ mi vele таза“ erösebbnek és bölcsebbnek éreztet 
llette , mindég valamit, a’ mi miatt bal'átját enyelegve 
karczolhatta, a’ nélkiil hogy ez még l’gy is ('J'elötte 78521. 
hetett. Augustus szerette nevetgetni az ö puhaságát, az 
ô baiboskoda'sait` holmì ritkaságokkal, агата-ИЗМЕ 
kel , faragott Gemmákkal , ’s azt az б affectatìó.. 
ját, hogy a’ Hetrúriai régen elfelejtett s'zókat a’ Roma’ 
Nyelvébe kevergete’, ’s líj szókat faragcsált: de ezek. 
nek helyébe Maecenás is' neki-bátorodhaték, az ismé.. 
tetes Surge tandem Carnifex- et"‘) kimondani 
Augustusnak, a’ ne’lkííl hogy attól kellett volna tarta. 
nia , llogy a’ csxpös Laconìsmus neki rossz neven fog 
vétetni. 

 

*) Octavìán , még Triumvir akkor, a’ Törvényszékben 1111 
‘s már eggy nagy csoportot halálra kárhoztata. Maecenás meg. 
hallá mi történt, шпон tôle, hogy a’ Triumvir ренты) ment 
mint kelle, ’l örömest sugta volna meg neki, llogy már abba 
hagyhatná. De hozzá nem férhetvén a’ Trìbunál körülállott 
Alokiuág miatt, elövette írókünyvét, ’s e' három szót karmolta 
belé: De k'elj-fel már valaha, llóhér‘. ’s a' könyvet kézro'l 
Lézre Gctavìánig juttatá. Dion. az V. könyvb. 
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Maecén , ki más környůlmények köztt soha sem fo 
gott volna egyéb lenni , mint a’ mit az Angolyok a’ 
Man of Wit an d Ple a sur névvel jegyeznek, az 
idök által annak az Щи embernek tétetvén meghittjé» 
vé, a’ ki az отцы talán legveìzedelmesbb rolltjátszá, 
-e'pen azért mel-t az elmélkedés e’s a’gyönyörüségek’ ‘ 

 

szeretete tették characterének legföbb vonásait, nem 
az az ember volt, a’ ki а’ polgári pályán Epaminon 
dást vagy Cátót választhatta volna példányáúl. A’ Rény’ 
heroismusa, melly mindég kész azt tenni, а’ mi а’ Leg 
nemesebb , ’s a’ morális Sze’pség’ fclse’gès képzeletének 
akármelly áldozatot is nyujt, а’ léleknek olly ener 
gia'ját ’s az б legtisztább organumának аж az ell-en 
delkezését teiten-fel, muy пет wu az öve'. Mil 
dön az volt ke'rde'sben, ha Octavián а’ felsô hatalmat 
tovább is megtartsa е, vagy vissza adja a’ Tanácsnak 
és Népnek, Maece’n nem azt tanácslá neki а’ mi bizo 
nyos értelemben а’ legnemesbb, ’s igazságos Volt, ha~ 
nem a’ mi a’ hazál'a és annak akkori sziikségeire ne'zve 
al’leghasznosabbnak` a’ maga személyére nézve pedig а’ 
legbátorságosa'bbnak tetszhetett. Azon okok , mellyek» 
nél fogva ö az Agrippa által javaslott vissza-adást el 
lenzette, ’s az az országlási plán, mellyet б ezen al 
kalommal Octaviánnak ele'be таре“ *") megbizonyl'tják, 
hogy Maecén igen helyesen meg _tudta íte’lni, mi volt 
légyen az akkori emberekhez ’s idökhöz, ’s а’ Római 
Birodalom’ temérdek nagyságához ke’pest ‚ mind az 
Országnak leghasznosabb, mind а’ megkéselt Jlílius’ örö~. 
kösére nézve legbátorságosabb. A7 Szabad Társaság u~ 
tolsó éveiben ugyan mindég а’ Haza’ зап“ pengették 
ajakaikon ‚ а’ kik ezt vagy amazt javaslották: de ezt 

=“) Dion. L. 52. Noha._ azon Beszéd authenticitäsa, a’ те! 
`lyct ez а‘ Történet-Író Maecenással tartat,~igen jó okoknál 
fogva. kétségbe vétethetik: igen hìhetů, hogV az ott elögdott 
Országlási Pláu nagyjában Maecéntôl eredettr, —— 
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bizony „вы sem cselekedte igazábban ’s több mélto' 
sággal, mint Maecénás. `Az а’ mit ö ekkor'javaslott 
olly szerencsésse’ tevé vala a’ Római Bírodalmat,a’mil~ 
lyenné az а’ lehetségek’ lítján válhatott volna,szeren'-~ 
esésebbé, mint- a’ vagy magában szl'inetlenůl rázkodta. 
tott, ‘аду az _egész egyéb vila'got megrázó , elborl'tó 
Szabad Társaság’ idejében mindég volt; ha a’ Ve'gezé» 
sek’ könyveìben az nerñ volt volna feljegyezve , hogy 
а’ világnak elébb a’ Tibériusok, Calìgulák, Néro'k és 
Domitìánusok által kelljen megostoroztatni, minek 
elötte a’ Titusokl‘an , Trajánusokban és Antom'nusok» 
ban találand “датами. 

Augustus’ barátjának nagy rény gyanánt véte 
tett az а‘ mérséklés hogy ö nem vágyott hívatalra , ’s 
a’ magányos élet’ homályába ‘Юта magát, mellyet 
Consulatusok és triumphusok által tehetett volna esil 
logóvá. Nagyon kétlem ha ez az б mérséklése valami 
egye'b volt e, mint vérének könnyü folyamatja, az б 
henye-élet’ és örömök’ szeretete , és talán az а’ ravasz 
okossága is , melly vele láttatá а’ mi megtörténhetne. 
Bírta a’ mi bírni-való volt, Augustusnakfülét és szl'vét, 

' á’ Nép’ szeretetét, мёд-мышца“ gazdagságot, ’s 
mind аж, a’ mi az illy gondolkozású ember elf'ítt а’ 
magányos életet kedvessé teheti: hogy bánthatta vol- ` 
na ötet tehát az az aggodalom ‚ hogy ruháján nem а’ 
széles hanem csak a’ keskeny csík piroSlott? Magára 
nézve nem választhatott volna bátorságosabb пей, meg» 
maradhatni а’ Fejedelemnek is a’KNéPnek is kedvek 
ben, mint azt а’ me’rsékletet, melly öt mindeu vesze 
delmes öszve -íìtŕíde'sektöl, a’feleleteknek mindern гег 
heiktöl , ’s mìnden kedvetlen következésů alkalmaktól 
távolságban tal-tutta. ‚ 

,___-._- ` \ 
*) Omnia cum posses tanto tam charus amico, 

'Ie sensit nemo ‘вне nocere tamen. 

Pudo, in Epiced. Masc, dist. б. 
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Mngasztalták j ószl'yůségét, ártani senkinek nem akaró 
voltát. Ezereknek tett jót, csak eggynek sem rosszat 
hatalmas befolyása által "). Augustussal olly öszve-I 
függésben élt , а’теПу mellett minden kedvetlen szol~ 
gálatot s‘zabad vala kikeriilnie; б magának csak azokat 
tartotta fenn, a’ mellyek kedves szolgálatokra adtak 
rést. Beajánla másokat, kegyelmeket kért , ’s szell'd 
séget javasla minde'g. Az ö ладу hatalma l'gy a’ popu 
laritás’ szl'nét‘játszá , ’s sem az Uralkodó elött nem vál 
hata gyamissá, sem azoknál a’ kikkel ennek kegyel~ 
mében osztozott , nem rettenetessé. Megmaradhatott 
volna e е’ korlátok köztt, ha hívatalt viselt volna? 

De Augustusra ne'zve is, kit ö olly szl'vesen szex'etett, 
a’ hogy "alamit magán kivl'îl szerethetett, egyenesen 
ez az б magányos élte volt az а’ pont, a’ mellyben 
Maece'nás leginkább lehete neki szolgálatjára. A’ ki is 
meri az embereket és a’világot akkor l'télhet legigazáb 
han a’ közönséges hívatalokat viselök és az ö 105111 
latosságaìk gs а’ dolngnak mente felöl, ha maga ezektöl 
bizonyos távolságban áll; "s az illyen а’ legjobb taná 
csolója azoknak, a’ kìket a’ foglalatos e'let’ lármás 
pályája annyira elkábít, yogy sem szeme ’s fiile , sem 
belsö csende ninos eléggé', ellehetni illy emlékeztetök 
nélkiil Ü. ’S ezenfell'îl hol pìhenhetett, múlathatott, 
vl'dámúlhatott ’s betegeskedhetett volna Augustus olly 
egészen' kényére mint а’ szerencsés ’s gond nélkůl elf'í 
Maecén’ házánál? Melly szükse'ge lehetett neki az olly 
barátra, a’ kinek nyugalmas kebelében б legalább pil- 
lantatokig , csendet találhata, a’ kinek falai közt а’ 
Világ’ Uralkodóját elfelejthette ‚ ’s eggy két óráig is» 
I_ne’t Octaviánussá lehetett? 

Eddìg Maecént a_zon oldaláról tekìntettiik , melly 
а’ Nézôt legkedvesebben e'rdekelheti. Az ö bax'átsá‘ga 

 

*) Speculatus est per summam quietem ne dissìmulationenl 
praecipìtis consìlia juvenis (Octavianì). Vellej. l. c. 
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Augustus eránt, ’s az a’ szer, a’ mellyel ò'reá hatott, 
o"tet „тьмы-тают teszik. Az én szemeimben leg 
alább keveset veszt az által, hogy ezen Uralkodó eránt 
talán semmi más okból nem vala annyi hajlandósággal, 
mint aze'rt hogy mind azok köztt а’ kik а’ felsö hata 
lom miatt egymás ellen törekedtek , senkit nem ismert, 
a’ kinek több jó tulajdonsági, eltůrhetöbb hibáji , ’s 
több alkalmai voltak, észre-vétlem'îl Monarchiává vál 
toztatni a’ Respublicát — és (а’ mit minden Kedven 
eze a" Fejedelmeknek bîzonyosan begye'ben hord) a’ 
kinek több ke’szsége volt, magát Mece'n által vezettet 
ni ‚ eggy szóval, а’ ki a’ Meczén’ Boldog~életì РЫН 
ját inkább l'zlelte volna, mint - Augustus. 

А’ mi Maeceuás a’ maga tulajdon magányos-élté 
ben , а’ maga házánál, életének szx'nében, l'zléseiben, 
barátjaînak választásában, gyönyörködéseiben volt, 
az bennünket az eránt, а’ mit mi _ eggy szóval, a’ 
mit nem Duns ‘(аду Оссат, hanem nem valami kissebb 
más, mint Cicero (Epist. ad Famil. VII. 3.) beszél 
az б Maecénségének ueveznénk, bc'ivebben fel fog Vilá 
gosl'tani. 

Rómának eggy elökelo" ’s nagy gazdagságú Polgá 
ra az akkori idöben lîgy e'lt , hogy háza inkább hason 
lított eggy Fejedelem’ Udvax'ához, mint eggy magá-~ 
nyos ember’ lakásához; ’s Maecefn fényesbb házat tarta 
mint talán minden más gazdag Polgár, ’s bizonyosan 
fényesebbet mint maga Augustus. Nem bocsátkozunk 
sem azon “Май” vizsgálataiba, mellyeket ellene az ö 
bujálkodó puhasága mìatt Seneca tészen-minden ha 
landók közt épen az ‚ а’ kinek` szájábà е’ vádak legke 
vésbbé illenek-sem azon mentse'gekéibe, а’ mellyek 
kel azokat rola az б Biographusaì igyekeznek elhárí 
tani. Légyen ele'g azt vallanunk, hogy ezen`vádaknak 
helyesse'ge nem tagadtathatik. 

Ó az Exquilìá'kon eggy palotát építete, nagyot 
mint езду Colosseum (molem vicinam nubibus arduis 



14 nonÁ'rlUs’ Lnvßnm. l. 1, MAEcExÁsnnz. 

-— n'gy истец} Horátz) melly, hîhetöleg magassága miaft , 
közönségesen Maecénás’ tornyának neveztetik. Lau 
rusnak Splendor antiquae Urbis nevl'i Munkájában a’ 
Il. Rész’ 1()4.Levelén látni rajzolatját, melly legalább 
gyanl'tathatja vell'ìnk, mint nézhete--ki ez а’ Világ" 
csudája. А’ kinézés innen elterjede az ege'sz város e's 
annak környe’ke felett, szinte Tivoliig , Tusculumig, 
Palaestrináig МЫ). "s eggyike volt а’ legszebbeknek а’ 
lnellyeket gondolni lehet, ’s б itt, körl'ilfogva а’ leg 
pompásbb kertektöl , a’mellyekke' az annakelötte egés 
ségtelen Esquilinus llegyet általváltoztatta , а’ legszebb 
falusi laknak minden gyönyörůségeivel а’ bujálkodásig 
élt. Itt eresztette neki magát-a’ polgári háborúk’ zi 
vatara ` ’s inségei után e's mìnekutána nlinden töreke 
déseinek czélját a’ Város’ 727<lìk évében (lnelly e'letének 
mintegy negyvenedike lelletett) elérte, ’s Augustust 
а’ maga hatalmának ’s méltóságának nyugalmas birto 
kában látá, melly bìzonyos értelemben az б munkája 
volt — itt eresztette neki magát a’ nyugodalom’, a’ mú 
latságok’, ’s azon Mesterse'gek’ szeretete'nek, mellyek 
leányai is anyjai is az örömnek és gyönyörí'lségeknek. 
Háza, asztala, kertjei gyl'îlö-helyei voltak а’ jobb 
fejeknek, а’ vl'g embereknek, Virtnózoknak, Bala 
dínoknak, ’s a’ Róma’ henye'jinek. Óröm, enyelgés, ’ 
jólélés vett ott örök szállást, ’s az '6 lakását az Alci 
nous’ udvarának lehete nézni, а’ hol minden szl'vesen 
vala látva, ha a’ gazda’ ’s а’ vendégek’ múlattatására 
valamiben alkalmatosnak érzette maga't. 

А’ Meìbómok úgy mondják, hogy Maecenás az 
Epikúr’ Philosophiájának hl've volt. Ez meglehet az 
Epikúr’theoriájának eggy részére ne’zve; mert az leg 
inkább illett a’ Szerencse’ kedveltjeihez, kik életeket 
puhácskán szeretté'k volna az örömek’ virágjai köztt 
végig- folyatni, ’s а’ bölcselkcde'sben is azt szerette’k, 
а’ mi legkönnyebb. De a’ praxisb'an egészen más Gyö 
nyört tisztele mint az a’ Mes/tere, а’ kit igen hamìs 
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oldalokról ismert, és a’ kinek ebe'djei vacsoráji kenye’r 
böle' sajt - szeletekböl állottak ‚ ’s a’ Gyönyört, melly 
miatt olly rossz hírt vont n'iinden vétke nélkíil maga'ra, 
а’ fájdalmaktól való szabadlételben helyheztett e.Maecén 
azi: Гаага gondolni, hogy az 6 Mestere az ö helyében 
ат: tette volna a’ mitv ö teve. Maecénás a’ negativa 
Voluptas’ ke'pzeletét а’ legkikeresettebb könnyenélésre, 
’s a’ mind a~z0n kényszerítéstöl való szabadlételre ter-I 
jesztette -ki , а’ mi а’ régibb Római szertartás ’szerént 
illendf'íségnek neveztetett: 7s annyit teve hozzá a’ po 

' sitiváéból, а’ mennyit elégségesnek l'télhetett arra, 
hogy az élet’ l'zléseit fenntebb vihesse ’s meg kíilömb‘ 
fe'lesíthesse,` a’ nélkůl hogy azl arany NE QUID NI 
MlS mellöl eltávozni nagyon rettegett volna. Bujál 
kodás ’s csaknem gyermeki szeszjegyzik-kiigen szem 
be- tíînöke’pen az ö legkedvesbb nnilatságaihak ’s Юб 
tölte’seinek characterét. А’ Szl'mlek lninden Játékai köztt 
a’ Pantoml'mi Tánczosoknak adta az elsöséget.v Ö vala 
az elsö, a’ ki ezeket Romába bevitte , ’s az a’szépsége l 
’s mestersége miatt annyii‘a elhíresedett Bathyllus ked 
vencze vala neki "*). Pliniusnak eggy helyéböl látjuk, 
hogy még a’ konyhák’ Philosophiája is eggy találmányt 
köszönhet neki , inert ö volt az elsö, а’ ki arra а’ gon 
dolatra jutott, hogy a’ szamárfiból eggy nyalánk étek 
készi'tessék W). 

А’ lélek’ eltágúltsága , melly terme'szetes követke 
zése а’ bujálkodásban töltött henyeségnek , és a’melly 
Maece'nben öltözete, járása, ’s még fejének tartása $1 
tal is jelentgette magát, látható vala l'rása" módjában 
is. ldötöltésül (И ö hol prózában, hol versekben; de 

 

*) „lndulserat ei ludicro (histrionuln) Augustus , dum Mae 
cenati Bbtemperut, eiïuso in amorem Bathylli“ mond Tacitus 
(Annal. L54) olly erós kifejeze’ssel, mellyet én igen иен‘!! 
tettem. 

’“") Pullos asinarum opulari Maecenas мыши. Н N. 
"l". 43. 
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а’ Rómaî Literatura’ arany korának Iegjobb Irójival 
ñzött társalkodás kevesetjavított l'rása’módján. [Цепь 
stylusa, ’s az az affectátió , hogy ne úgy beszéljen mint 
más, hogy az elavlilt szókat szükség nélkül ismét ‘Не! 
Ье hozza, ’s újakat szûkse'g nélkiil teremtgessen, az 
n’lab r is c olumb а ri l’s egyéb ehhez hasonlók,az el 
puhliltat árlilják-el (Senec. Epist. 114.)l a’ ki a’ Piaczon, 
а’ Római szokásnak ellenére , fejét palliumával béfedte, 
’s a’ polgári háborlínak közepette, midön a1. egész vá 
ros fegyverbcn volt, eggy bugyogó, testhez - nem öved 
zett ruhában, egyedůl hét herélt által kl'sérve, járt 
Rómának uczájin fell és alá. Igen könnyen megtörtén 
hetnék, hogy Seneca' neki épen e’ ke’t kicsinységet 
veszi nehezebben , mint a’ hogy б azokat vétetni akar 
hatá. Az elsöbb természetes Зонд lehetett egéssége're, 
тех-1: б (Ьа Plinius, Hist. Nat. VII. 51. hitelt érde~ 
mel) egész életében örök hideglelést szenvede; a’máso 
dikkal pedig meglehet hogy egyedůl azt akará meg 
mutatni, hogy ö ártatlan élete’ érzésében а’ haza’ há 
borgásai köztt is bátorságosnak hitte magát, és hogy 
ö а’ nép’ hajlandóságához bl'zik. Azonban semmi sîncs 
bizonyosabb , mint hogy Maecén eggy gyönyörůségek 
által egészen elpuhl'tott ember volt-otio ac mollitìis 
pene ultra foeminam iluens, mond Velléjus-és hogy 
az 6 példája а’ Római sanyar erkölcsök’ megvesztege~ 
tésére, melly a’ mint Tacitus руд-паев‘, Augustus 
Май történt ‚ igen sokat teve; noha nem kellene is 
mernünk sem Sallustot , sem Cicerót, sem Plutárchot, 
ha ötet a’ Római erkölcsök’ elsö megvesztegetôjének 
akarnánk (а’ hová hajlani Seneca látszik) tal-tani. 

De itt езду valami tolja тает: észre-ve'tiink elé 
be; az , hogy mind ezekben a’ Maecéna's’ politicája ’s 
az б szl'vének természeti hajlandósága eggy pontra fn 
tott -ki. .Az а’ nagy változás az országlásban, а’ mi 
re 0" segéllé Augustust, politicai tekintetekben tette 
szükségessé az erkölcsöknek közönse'ges eltágúlását; 
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’s ő és az ő kedves Caesárja nem akai-hatták, hogy a’ 
Római szabad Nép tovább is inkább tisztelje azt а’ mi 
Nagy és Jó , mint azt a’ mi nekik parancsoltatott. Ro' 
mának Polgárjai ап‘а jutottak most , hogy eggy Eggyet 
lennek szavát fogadni tanúlják , hogy eggykori nagy 
ságokat "s jusnikat felejtsék, ’s az ellent-állhatásnak 
csak) képzeletét is veszítsék-el, ’s így szükség vala, 
hogy az elszóro'dás’ és gy'önyöríise'gek’ minden nemei 
által hasonlatlanokká tétessenek magokhoz , hogy el 
puhitassanak, ’s hajdani férjíias characterek gyerme 
kivé, szolgaivá, parasítaivá tétessék, а’ millyet а’ 
szenvedő mástól-függés kivan. Az а’ közönséges ki 
mondhatatlan vágy ,' а’ те11уе1 most minden személyé 
nek ’s birtokának tulajdona után epedett, ’s a’ polgári 
háborúknak inse'geitől valaha már megszabadúlni kívánt, 
már sokat teve arra, hogy az ő kemény nyakaik meg 
törettessenek ’s Augustus nekik, а’ Maecentől vett bölcs 
tanács szerént, mind meghagyta azt, a’ mi őket azon 
szemfényvesztésben tarthatá-meg , mintha а’ Respu 
blica még is állana. Eadem magistratuum v o c a b u l a l 
mond Tacitus. De az erkölcsökre nézve mindennek 

más színt kelle magára venni még pedig minél kelle 
mesbbet, és minél elébb; és а’ mit a9 Római Polgár 
a’ Tanácsban, а’ Fórumban ’s а’ Campus Martiuson 
a’ maga. z=zabadságaból elvesztett, azért neki abban 
kellett pótolékot kapni, hogy most felszabadítassék 
az illendőség9 tisztelése alól, hogy szabad kéje ’s kénye 
szerént élhessen, ’s mind azt tehesse а’ mit elfajúlt 
Géniusa kívánt. Ezek nem voltak ugyan azok a” Ma 
xl'mok а’ mellyeket а’ Rostrákon kellett és lehetett 
volna kihirdetni; de Maecen ezeket a’ maga példája ál 
tal tanította, ’s а’ Rómaik olly jó tanítványok voltak, " ` 
hogy kevés idő alatt annyira felűlhaladtak Mestereket, 
hogy az a’ bujálkodás а’ те11уе1 őtet а’ declamáló Se 
neca terheli, öszvevetve azzal, a’ melly felől a’ 95dik 
Levélben úgy szól mint szemmel - látott tanú, a’ Satur 
nusi évszakok” eggyűgyűse'gébe Hin-el. 

2 
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A’ miket Maecen felöl eddig móndottam (és a’mikó 
re a’ Meibomus’ Compilátiójában több bizonyítások 
találtatnnk, de rossz renddel) az elégségesnek látszik 
an'a, hogy minden Olvasónkkal megfogathassa , mint 
történhetett légyen, hogy a’ kik vele baráti lábon ál 
lottak, ’s kedvezö e'löl'téletböl, vagy sympathiából, 
vagy hála’ érze'sébííl, vagy egyetemben mind ezekböl, 
Maecent csak sze'p oldaláról akarák látni (’5 ezen eset 
ben vala а’ 1111 Költönk is) mint az, hogy még eggy 
Pédo is , а’ ki Maecenást , а’ 1111111 látszik, személye 
sen nem is ismerte, elfogva az ö characterének sze'p‘ 
sége által, mindent elkövettek, hogy az ö 3;уе113е5‹$-ь 
geit kimenthessék. 

Нет tudok semmi különöst gondolni maga-mban 
midörr azt látom, hogy ötet Seneca ezen eggy versc 
miatt: Nec' tumulum curo, sepelit Natura relictos , 
mellyben én csak eggy iga‘zi Epicuraeus’ gondolkozzá-` 
sát láthatom, férjfìúi nagy lel-kü embernek tekinti, 
ha ezt a’ férjñlíi nagy lelket ön - magával eggyütt ‚ 1`е1 
nem övedzette volna Ü. De ha eggy részrôl nîncs okunk 
ötet nagy férjfìnak nevezni, annyival inkább nem 15 
teninek , a’ hogy ötet Jiilius Caesár Scaliger tisztelècti, 
kinek szokás-a volt nagyl'tgatnimindent: nem te'vedünk 
messze az igazságtól , ha ötet iigy ke'pzeljük mint olly 
embert, а’ ki minden tulajdonságokkal bl'rt, mellyek 
neki az б barátjaiknak szl'veiket 111е811уег11е11ё11э e's av“ 
mellyek mellett me'g temérdek gazdagsága ’s nagy te 
kintete is neki, а’ szokás ellen, nem irl'gyeket'tá 
masztott, hanem jóakarókat. Horátz Maecenást mirr 
dég egyedl'il lelke’ és szl've’ tulajdonságai, tál'salko 
dásának nyi'igetlen és vidám volta, а’ két nyelv’ Litef 
raturájának ismerete, csillogó szerencse’je mellett 15 
mindég megmaradt szere'nysége, ’s azon nemes, sza-f 

l‘) Habuit ingenìum grande et virile , nisì 1111111` leeum distin 
xíuet. Ep. 92. ‘ 
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'had ’s minden czimborálkodástól ment mddA miatt, а’ 
mellyel az б házánál vendégei éltek egymás közt e's 6' 
vele, dicséri. De kinek is volt több Oka, mint Horátznak, 
hogy ötet szeresse, ’s feló'le mind azt a’ jót mondja, 
a’ mit {вине ЫиеПюдёз ne'lki'll mondani lehetett? 

Azonban nekem lîgy tefszik, hogy azon képböl, 
a’ mellyet felöle magunk elébe festettiìnk , és a’melly 
resultátja az б charactere’ minden reánk áltaijött vo 
násainak, Világos annyi, hogy ó'alatta, mind a’mel 
lett hogy barátja ’s pártfogo'ja volt a’ Tudósoknak , 
nem kéll egyebet keresniínk, mint a’ mik а’ mi idönk 
beli gazdagok lenni szoktak. Maecen inkább vala vi 
lë'íg’ embere mint Philosophus, inkább Kedveló' mini: 
Ertö, (бы) elme'ssége volt mint l'zlete, l’s fudósabb 
volt a’ szmaragciok’, beryllusok’ és gyöngyök’ is'mé 
refe'ben, mint hogy а’ Genie’ Munkájinak fenntebb 
sze'pse’geire valamel-ly megkiílömböztetett érzékkel bir 
hatott volna. A’ ki а’ Pyladeseket és Bathyllusokat 
olly hatái‘talanlil szerette, nehezen lehetett alkalma 

’to Еда)’ Várìusnak .ege'sz becsét érzeni. Eggy szóval 
hiúságnak, azon sziìkse’gnek hogy magát mäsok által 
múlatiîatva láthassa , azon hasznokra там tekintetnek 
mellyek Augustusra a’ legjobb fejekkel, ’s НИЦ а’ 
maga korabeli Történet -Irókkal "s а’ Poétákkal való 
nyájas bánásból hárámlhatott, hihett'ileg Íegalább is' 
annyi része volt az б baráfság'ában a’ Mercuriális 
férjñak eránt (a’ Воду Horátz magát és az öhozzá 
hasonlókat, Od. Il. 17. печей) mint hajlando'ságának 
az o" személyeik eránt ’s az (i Munkájik’ becsl'ile'sének. 
Ha itt van valamelly kifogásnak helye, ligy az a’ mi 
Horátzunkat ilietì, kit Maecen minden mások felett 
kedvelt , és а’ ki által szl'vesen szerettetett, a’ mint ezt 
ennek szép Ódája: Cul' m e quer elis ех ani mis 
tuis , mìndennek bizonyl'thatja, а’ ki mind ат: а’ mit 
a’ Költŕi az érze's’ legforróbb hangza'sában mond, aa 
Phantasia’ játékának ’s‘a’ szempillantás’ hevl'ilete'nek 

l 
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nem nézi. Úgy tetszik , Horátz neki elméjének szép 
sége , társalkodásának szép tónja, dévaj kedve ’s szeszei 
miatt, eggy szóval mind az miatt, а’ miért őtet Shaf 
tesbury (Characteristiks. Vol. 1.) the most Gentleman 
like of Roman Poets nevezettel nevezi, még mindég 
eléggé tetszett volna, ha olly tüzes Odákat nem éne 
kelt volna is , ’s méltónak nézte volna azon bl'ztos La 
ra'tságra, a’ mellyet az ő Maecenhez intézett Verseze 
teiben szintén álméllással látunk. 

Ha az a’ Levél, melly а’ Maecenhez írt három kö 
zött az első helyet foglala -el , ’s Ajánlás vagy Előszó 
gyanánt látszik a’ többieknek elébe téve. igazán csak 
akkor volt e írva, midőn Horátz а’ maga Epistolzíjinak 
Első könyvét akará kiereszteni ,- а’ mint ezt mind 
annak tartalmából gondolhatni, mind azon czímjéből: 
Ad Maecenatem Adlocutio, mellyet Torrentius eggy 
régi kéziratban talála-vagy talán azért íratott, hogy 
Musája’ henyeségét, mellyért Maecen őtet néhány íz 
ben barátságosan megfeddette , mentse-ki, nehezen 
határozbatni- meg, ’s a’ dolgon semmit nem változtat. 
Hihető marad mindég, hogy barátjai, ’s kivált azok, 
a’ kik magoknak azzal hízelkedhetének, hogy köze 
lebbi hatalmat nyertek rajta, látván Satyrájinak, Epod 
jainak és Odájinak szerencséjét ’s a’ közönséges javulást, 
mellyet azok által nyere, alkalmat vevének, Muzá 
jától több és nagyobb dolgokat várni, mint a’ mit 
nyújtani ő magában készséget és kedvet érze. Kétség 
kivűl akkor is azt hitték már az emberek , hogy az 
olly költőknek, a” kiknek szerencséjek vagy szeren 
csétlenségek vala tetszeni, igen kedves complimentet 
tesznek midőn tőlök, ha már sokat adtak is, még 
többet kivánandanak. Olly neme a’ complimentnek, 
melly által az Irónak az adatik-noha, hogy a’ meg 
bántásért még fejet is tartozzék billenteni-tudtára , 
hogy ő végre is nem egyéb mint а’ Publicumnak alá 
zatos martalékja, alkalmasint а’ szerént mint а’ Gla 
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diátorok és Baladl'nok Rómában , kik olly teremté 
seknek nézettetének, а’ kiknek azon kevés részvéte 
lért а’ négy elementumokból, mellyet nekik engedtek, 
’s a’ taps’ szerencséjéért, melly az éhenhalástól nem 
mindég védelmez, a’ világ’ haszontalanúl élő része” 
múlatságáért soha sem tehetnek eleget. 

Ezen első Epistola' elején Horátz tűrni látszik 
а’ megalázó hasonlóságot; de mingyárt javára fordít 
ja azt, midőn kimondja, hogy ő eléggé öreg azt ki 
vánhatni, a7 mi а’ sokáig szolgált ’s az elbocsátás’pál 
сдаёт! megajándékozott Gladiátorokkal esni szo 
kott. Az ő legjobb évei, a’ tréfák és játékok” kora, 
oda van, ’s neki szükségesnek tetszik, hogy a’ ml 
napokat még remélhet-ne a’ Költésnek szentelje, mellyet 
ő mindég csak játékának szokott vala tekinteni, ha 
nem az élet” Philosophiájának , "s a’ maga’ javítására 
és éldelletére. A' Levél” fő tartalmát az a” külömbség 
teszi, melly ezen“ ő gondolkozása és az azoké között 
vala, a’ kik az ő idejében, talentomaik ’s a’ Nagyob 
nak kedvezések által úgy nevezett szerencséjeket tenni 
reménylhették; ’s Horátz itt igen elmésen válogatta 
fordúlásait , hogy épen az alatt, míg ezek az ő nagy 
ragyogású barátját elmésségek által múlattatták, érez 
tetllessék vele mennyivel vala eszesebb Rómától távol 
lenni ’s azt keresni а’ mit а’ Bölcsese'g azoknak ígér , 
a’ kik azt igazán‘szeretik. u 

А’ Maecenáshoz írt Leveleket a’ bátor de kímélő 
esipkedőzés' könnyű színe jeleli-ki a’ több Leveleitől 
a’ mi Költőnknek , ’s azok szerént а’ miket ezen'Le 
velezője felől tudunk, ez volt az a” tón, melly en~ 
nek а’ gazdag ’s bujálkodó Nagynak házában uralko 
dott, és a’ melly a’ m'i Költőnknek is olly tulajdona 
volt , hogy ő gyakran a’ legkomolyabb tárgyak mel 
lett is észre-vétlenül látá magát általa meglepve. 
Mindég halljuk itt azt а’ kisíkárlott világ°~emberét , 
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а’ ki а’ maga elmésse'ge'vel., mint olly fegyverrel, a’ 
mellyet mesteri módon tud forgatni ‚ о11у szabadon ’s 
olly magához "alo bl'zakodással játszik , mìntha min» 
den pillantatban sebet akarna osztogatni; de min-f 

Te, kinek szenteltem legelsô versemet, - 
’S szentelni tartozom végsô énekemet: 
Maecenás, а’ régi szl'nre kívánsz hl'vni, 
Agg játszót, ki méltán megszüntem bajt vívni; 
Sem eröm , sem kedvem ninos az elébbi máx'. 
Vejánius , gyakran ha nyertes ’Volt is bár , 
Nem akarván harczon gyászos véget érni, 
’S а’ néptôl megúnván , engedelmet kérni, 
Felfîìggeszti kardját szentje’ templomában (l) 
’S gond nélkûl rejtezik falusi honnjában. (2) 
Nekem is, mihelyt jut е’ bajtárs eszembe, 
Ezt súgja ‚ nem tudom, melly szózat fülembe : (3) 
,',Ha eszed van, kíméld a" csúftól magadat~ 
Bocsássd nyúgalomra -jókor vén lovadat , 
Ne hogy az‘on pályán, hol eggykor fejedre 
Borostyánt nyert utóbb váljék szégyenedre.‘6 
A’ Verseléssel, hát ’s más gyermekségekkel 
Felhagyok már ’s egés'z szívvel és lélekkel (4) 
Az igazra vágyok és az illendôre, 
"S gyûjtök а’ mi hasznos lehet jöve'ndô‘re. a) 
Akarod- e tudni, melly bölcs felekezet’ 
Tanítványa legyek’! (5) Hova а’ $261 vezet, 
Ott találok szállást hajósok’ módjára; 

‚ 

1 

a) Ш а’ tücsükröl 's hangya'ról szóló umérelel melérc 
cze'loz, 'n azok' ellenvetélének veszì шт, a' kik ат mond 
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denker csak játszik ’s soha nem sebhet, és épen az 
által, hogy а’ maga egész erejét mással sulla nem 
érezteti, a’ legtöbb elmés fejüek’ зона“, csudáltatni 
és gyůlöltetni , szerencsésen elkerůli. 

Prima dicte mihi , summa dicende Camoena , 

Spectatum fatis, et donatum iam rude, quaeris , 

Maecenas, iterum antique me includere ludo? 

Non eadem est actas, non mens.. Veianius, armis 

Herculis ad postem íìxis` , latet abditus agro , 
Ne pcpulum extrema toties exoret arena. 

Est mihi, purgatam crebro qui personet aureln: 

Solve senescentem mature Sanus equum, _ne 
Peccet ad extremum ridendus, et ilia Штат. 

Nunc itaque et versus et cetera ludicra pone: 

Quid verum atque decena curo et rogo, etcmnis 
in hoc sum: ' . 

Condo et compone, quae mex depromere pos‘sim. 

Ас ne forte roges, quo me duce, quo lare .tu_ter:A 

Nullius addictus iurare in Verba magistri, 

Quo me cunque rapit tempestas , deferor hospes, 
 

hatták volna, hogy litet, még öregsége ’s .erötlenlége nem 
Lényszerígi a' Múzák‘játe'káról lemoudani. 
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Nem esküszöm semmi mesternek szavára. b) 
Most nagy tüzzel Готов munkákra hevûlök, 
А’ polgári dolgok’ árjába merûlök 
"S vagyok а’ szent virtus’ sanyarú szolgája , 
Majd Aristippusnak bájol systemája; 
’S arra török, mindent hogy kéjemre tegyek , 
’S a’ dolgoknak urok , ne jobbágyok legyek. (б) 
Mint az ollyanoknak hosszú az éjtszaka; 
Kiket hazugsággal tart Sze’pek’ ajaka ; 
Mint unalmas а’ пар а’ robotolóknak, 
‘S lassú az esztendö а’ pajkos ñczkóknak , 
Kiknek kényét kemény шт tartóztatja: 
Ugy tunya ’s kedvetlen minden pillantatja 
Eltemnek, melly késlel holmi csekélységgel, 
’S azt nem hagyja tennem buzgó serénységgel, 
A’ minek ifjat ’s vént épít gyakorlása 
’S szegénynek ’s boldognak árt elmúlatása. 

Azonban, kezdô Bölcs, mig többre mehetek, 
Magamat bíztatván ekkép leczkézgetek: 
F élvak, bár nem vágyhatsz Lynceus’ c) szemére, 
Siess, hályogodat bl'zzd orvos’ kezére , 
’S Glycon’ erejére ámbár szert nem tehetsz d) 
A’ tsomós köszvénytôl légy mentt, ha тени le 
Addigmcgy az ember,mi'g ér tehetsége. (hetsz, 
Szived fösvénységtôl 7s szerelemtôl ég-e’! 
Semmit se félj! vagynak babonás dalaink; (7) 
Csak énekeljék rád tudós asszonyaink: 

 

b) Vagy a.’ Pythagoraeulok’ autos ephájára шагу a’ Római 
katonák‘ feleskiive’se're néz, mellyçl под egészen тайги! ad 
tńk magokat Generalisoknak. ` 
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Nluic agilis fio, et mersor civilibus undis , 

Virtutis verae custos rigidusque satelles: 

Nunc in Aristippi furtim praecepta relabor , 
Et mihi res, non lne rebus subiungere conor. 

Ut nox longa, quìbus mqentitui- amica, diesque 

Longa videtur opus debentibus; ut piger annus 

Pupillis, quos dura premit custodia matrum: 

Sic mihi tarda Íluunt ïngrataque tempore, quae 

spem 

Consililunque morantur agendi gnaviter id, quod 

Acque pauperibus prodest , locupletibus aeque, 

Aeque neglectum pueris senibusque nocebit. 

Restat , ut his ego me ipse regam solerque ele 
mentis: l 

Non possis oculo quantum contendere Lynceus, 

Non tamen idcirco contemnas líppus ìnungi; 

Nec, quia desperes invicti membra Glyconis, 

Nodosa corpus nolis prohibere cheragra. 
 

c) A’ Lynceus nevü Argonauta‘ csuda ¿les látása a' Ré 
g'ieknél pe'ldabeszéddé lett. 

d) Hìhetó, hogy Поп-1111110‘ idejebe'li hires Athléta ‘ищу 
Gladìátor volt. 
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Ha vissza nem певицей ép állapotodra , 
Legalább enyhülést szereznek bajodra. (vés sor 
Nagyra-vágyás puffaszt’! Van eggy könyv, ke 
Csudát tesz , csak olvassd jó szemmel háromszor. 
Irigy, mérges, lomha, részeg, bujálkodó, 
’S akármelly másf'éle bünre tántorodó , 
Nincsen sehol olly vad, hogy meg ne lehessen 
Szelidíteni, csak tanulni szeressen. 
Kerûlni а’ vétket, а’ vírtusnak fele, 
Nem esztelenkedni már bölcseség’ jele. 

Fejedct ’s eszedet mint.megerölteted e) 
Hogy elkerülhessd azt, a’ mit képzeleted 
Fô szerencsétlenség gyanánt szokott venni, 
Érte'k 7s tisztség/nélkûl hátulsók köztt lenni! 
А’ szegénység elöl mint futsz Indiának, 
Melly bátran mégy tûznek,'v1’znek, kôsziklának! 
’S а’ ki bálványidnak int elhagyására , 
Annak nem íìgyelniezsz’s nem hajolsz szaváŕa'! 
_Ki az, а’ ki inkább útszán ’s а’ korcsmában 
Szeretne czivódni ’s kérkedni karjában, 
Mint sem Olympia” sikján gyözö lenni (В) 
На por nélkül lehet pálmára szert гений? 
Az arany becseèebb sokkal , mint az ezüst, 
”S а’ virtushoz képest az arany is csak Шаг, 
De nem itt ám! Nálunk mást szokás tartani, 
„Pénzt kell, Urak, elébb pénzt takari'tani; 
„А’ virtus а’ pénznek ’s kincsnek jár nyomában“l 

 

e) Horatìus itt is magával beszél , ‘аду inkább ezen kölf 
“т bmélgeté. által а’ maga ìdejebélìeket leczkézì , ege'sz иен 
vernis: Ha a' Római nép ‘в a' t. 
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Est quadam predire tenus , 5111011 daturl ultra. 

Fel-vet avaritia miseroque cupidine pectus’! 
Sunt verba et voces , quibus 111111с1е1111‘е dolorem 

Possis, et magnam morbi deponere partem. 

Laudis amore tumes@ sunt certa piacula, quae te 

Ter pure lecto poterunt recreare libello. 

Invidus, iracundus, iners, vinosus ,’ а111а101”! 

Nemo adeo'ferus est, ut non mitescere possit, 
Si modo culturae patientem commodct aurem. 

Virtus est vitium fugere , et sapientia prima 

Stultitia caruisse. Vides , quae maxima credis 
Esse mala,exiguum censum,turpexunque repulsa m, 
Quanto devites animi capitisque labore: 
Impiger extremos 0111115 mei-cater ad Indes , 

Per mare pauperiem fugiens, per saxa, per igne's: 

Ne eures ea, quae stulte miraris et optas, 

Discere et audire et meliori credere 11011 vis? 

Quis, circum pagos et circum compita pugnax, 

Magna coronari contemnat Olympia, cui spes, 
Cui sit conditie dulcis sine pulvere palmas? 

Vilius argentum est auro , virtutibus aurum. 
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.ind öreg, mind ifju Amen' t’ ‘дыша à el‘szényre van gond ’s sz’amve о z fcrmtokkal Lz " d tiz huS _ , on“ were , bár lninden vlrtusokkal 

.rbúljon так, blâlyclvvel jósággal igézni, 
ma téged még i’s köznépnek fog nézm а5:). âátszó gyermekck f) más rendet цыган к: legjobb játszó lesz КйгЫуа lgx’sz ana , 
, lelkiesméret; légyen érczbastyaga.î 
5 ne sárgúljon soha vétektôl orczaja. mit gondolsz, mellyiknek van igaza ebben'! RoSeins? törvénye szóll-e helyesebben Б) 'k szerént szabja, Melly az embcr’ árrát summa _ vagy а’ gyermekdalnak említett darabja, 
Nelly a’ legjobbikat kinálja thronussal, 
l'lellyem Curius is тенге": Camillussal’! 
Az ád-e jobb leczkét ki téged ekkép int : 
Gyûjts pénzt, gyújts‘jámborúl, vagy, csak gyůjtS 

akármint , l 
Hogy közelbbrôl hasson fô-nelnes sze’ 
Pnpius’ rikató játéka füledbe (U) g, 
Vagy az a’ ki tanl’t , mint kell nagy elmével 
Harczolni Fortúna’ dagályos kéjével’? 

На а" вата nép talán tudakozza, 
Különözésemet vallyon mi okozza; 

kedbe 

J 
 

f) Az а‘ jálték , melly itt értetik , a’ lapdázásnak eggy De' 
m'e v’olt.I A’Ikl sohn sem hibázott, kìrálynak hívattatott, a' 
kx mindeg Мыши‘, szamárnak, 's ennek, mig а’ többi játszolh 
‘ваше; keHett ülnì ’s nézni. 
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o cives, cives! quaerenda Pecunia primum cst, 

Virtus post nummos l Haec Janus summus ab imo 

Prodocetz haec recinunt iuvenes dictata senesque, 

Laevo suspensi loculos tabulamque lacerto. 

Si quadringentis sex septem millia desunt , 

Est animus tibi, sunt mores, et lingua fidesque , 

Plebs eris. At pueri ludentes, Rex eris, aiunt , 

Si recte facies. Hic murus aheneus esto, 

Nil conscire sibi , nulla pallescere culpa. 

Roscia (dic sodes) melior lex, an puerorum est 

Naenia, quae regnum recte facientibus oñ'ert, 

Et maribus Curiis et decantata Camillis'! 

Isne tibi melius suadet, qui rem facias, rem , 

Si possisgrectecg si non, quocunque modo rem, 

Ut propius spectes lacrimosa poemata Pupi: 

An.qui fortunae te responsare superbae 
Liberum et erectum praesens hortatur et aptat? 

Quod si me populus Romanus forte roget, cur 

 

g) Rosciul' törvénye szerént eggyik elsőségek a’ Vitéz 
Rendbelieknek a1. volt ,’ hogy az Amphitheatrumban különö! 
helyen 's a’ játékhoz közelebb ültek,- mint a’ köz polgárok. 
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Kedveltt szokásait miért nem követem, 
’S viszont a’ mit gyûlöl, azt miért szeretem: 
Válaszomat ama’ róka elmondotta, 
А’ beteg oroszlányt melly l’gy szóllítatta: 
Sok hozzád bemenö nyomdokot szemlélek , 
Kijövôt eggyet sem, ezen okból félek: 
Sok Гей állat vagy ; mcllyiknek szavára 
Hajoljak’? .Kiki hiv a’ maga útjára. 
Némellyek ravaszon öszveárendálnak ("2) 
Minden közöst, a’ hol bô hasznot találnak; 
Mások vesztegetnek gazdag özvegyekre 
Csemegét, mig ôket ejthetik kezekre; 
Ez nagy örökséget nyer csalárdságával , 
Az dúsgazdaggá lessz titkos uzsorával. 
De ám a’ kiìlönbség legyen megengedve, 
Ám vonja ezt ehez, amazt ahoz kedve: 
Ki az, а’ ki abban meg nem botránkozik, 
Hogy minden szl'v minden órában változik? 
Ha eggy gazdag igy szóll : ninos kiesbb környéke 
A’ földnek mint Bajae’ gyönyönû vidéke: 
Tó, t'enger, száraz föld , egész táj hirtelen 
А’ földes Ur’ hevét érezni kéntelen (13) 
На éjjel mást álmod: reggel tetszésére 
Viszont költözni kell Theanum’ h) f'öldére. 
Házas-e@ Boldogabb а’ nötelennél níncs. 
Nötelen’! Pár nélkûl mit ér akarmelly kines4 
E’ csuda Proteust mi zabolázllatja, 
Ki magát szi'mtelen máskép változtatja@ 

h) Eggy város Campaniának éjsznknapkeleti széle'n Bajas 
tól mìnteggy 30 Római mértföldnyire. 
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.no Non, ut porticibus, sic iudlcus fruar îsdem, 

Nec sequar, aut fugiam, quae diligit ipse, Vel odit: 
0lim_ quod vulpes aegroto cauta leoni 

Respondit, referam: Quia me vestigia’tgrrent 
Omnia te adversum spectantia , nulla retrorsum. 
Bellua multorum es capitum: Nam quid sequar’? 

aut quem ’Q 

Pars hominum gestit conducere publica: sunt, qui 

Crustis et pomis viduas venentur avaras, 

Excipiantque senes, quos in Vivaria mittant: 
Multis occulto crescit res foenore. Verum 

Esto, `aliis alios rebus studiisque teneri; 
Идет eadem possunt horam durare probantes’! 
Nullus in orbe sinus Baiis praelucet amoenis, 

Si dixit dives, lacus et mare sentit amorem 

vFestinmnis- neri; cui 511’111051111131110 i 
Fecerit auspicium: став ferramenta г[Теапит 
Tolletis, fabri.- Lectus genialis in aula est: 

Nil ait esse prius, melius nil coelibe vita; 

Si non est, iurat bene solis esse maritis. 

Quo teneam vultus mutantem Protea nodo@ 
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Még a’ szegényebb is (nevcss bár) mit nem tesz ’Pl 
B'érbe mind untalan új szobát ’s konyhát vesz, 
4Caielédje, ruhája, asztala, szekrénye 
Szüntelen változik , ’s ha úgy hozza kénye , 
Beûl eggy kibéreltt hintóba pl'pesen 
’S rit'ka dúsgazdag tesz, mint ô, olly kényesen. 

Ha rosszúl nyirt hajjal látsz az utczán menni : 
Nevetsz 's idomtalan embernek vélsz lenni (14) 
На kopott ruhám van, vagy öltözetemet ' 
Nem tartom csínosan, csúfolod ищете‘: 
Hát midôn szívemet pártos indulatja , 
Ezer ellenkezô részekre szaggatja, 
Ha minden órában új kénye számtalan 
Cze'l ’s regula nélkül haboz mind úntalan, 
Bont, épit, munkáját ezerkép formálja 
А’ négyszegút tüstént kerekké` csinálja'! 
Akkor csak ezt mondod: ennek is mint másnak 
Vagynak bogarai. N em hogy nyavalyásnak 
Sietnél jó Orvost idején felvenni, 
Vagy jókor jelentést tútor eránt tenni; 
Holott nekem adtad egészen szl’vedet, 
’S engem töled függô örökös hivedet', (tenui, 
Ugy szeretsz, hogy kész vagy szemrehányást 
Csak eggy körmömet lássd rosszúl metszve lenni. 

Eggy szóval: igaz hát а’ mit a’ Stoa mond : 
Bölcseségre уйдут legszebb ’s legdicsôbb gond. 
А’ Bölcs Féljupiter, akarki vizsgálja, 
Gazdag, szép, szabad, sôt királyok’ királya , 
Kivált egésséges` , kivévén egyedûl, 
Ha benne is a’ rossz nedvesség öszvegyûl. (l5) 
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Quid pauper@ ride: mutat coenacula., lectos, 

Balnea, tonsores: conducto navigio aeque l 
Nauseàt ac lòcuples , quem ducit priva triremis. 
Si curatus inaequali tensore capíllòs 

Occurro, rides: si forte subucula pexae 

Trita subest tunicae , vel si toga dissidet impar, 

Rides. Quid 'i mea cum pugnat sententia secum’! 

Quod petiit , spernit , repetit, quod nuper omisit ’Q 

Aestuat , et vitae disconvenit ordine toto? 

‘Diruit, aediíicat, mutat quadrata rotundis’! 

Insanire putas solemnia me, neque rides , 

Nec medici credis, nec curatoris egere 

A praetore dati, rerum tutela mearum 

Clun sis , et przwe sectlun stomacheris ob unguem 

De te pendentis, te re‘spicientis> amici! 
Ad summam , sapiens uno minorest love, dives, 

Liber, honoratns, pulcher, rex deniq‘ue regum; 
Praecipue sanus , nisi cum pituita molesta est. 

3 
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MAGYARÁZATOK. 

(1) А’ Régieknél minden Kézi-Mesterség eggy va 
melly Istent Узнал“: Patrónusúl; és a’ ki a’ maga di 
cséretesen viselt Mesterségét Ie akará tenni , az a’ плач 
ga szerszámát е’ “Véd-Isten, templomába függesztette 
fel. Hogy а’ Kardallók a’ Hercules’ védje alatt állot 
tak volna, a’ mint azt Turnébus véli, talán nem bizo 
nyítathatik-meg: de legalább ez az Istenek közzé lépett 
Athléta igen jól vala qualiíicálva e’ tisztelethez,vagy 
talán Vejánius őtet személyes védőjének választhat 
ta; ’s l'gy most neki nyujtotta-be kardját, mint а’ Ро 
eta Plató” Láisa, az Anthologiában, а’ szerelem” Is 
tennéjének , a’ tükröt. 

(2) Az а’ Vejánius, а’ kivel itt Horátz magát 
öszve-hasonlítja, a’ legtudósbb Commentátorokat ki 
fárasztotta. Ki vala ez ? Azon Gladiátor-ok” számába 

tartozott e, kik magokat e’ véres Kézi-mesterségre 
eladták? Vagy azon szokatlanabbaknak vala eggyike, 
kik rend kívül való erejek és ügyességek miatt, nem 
annyira szükségből, mint dicsőség és az ezen gyakor 
lások7 szeretete miatt, állottak е’ professióra? Jó kar 
dalló', rossz kardálló volt e? Ha rossz volt, mint ju 
tott azon tisztelésre, hogy őtet a’ Nép még akkor is 
kívánta látni, а’ midőn már el vala eresztve а’ szol 
gálatból? Hajó volt, mint jutott olly gyakran azon 
kénytefenségre , hogy a’ Népnél irgalomért esedezzék З 
E’ szirtek köztt, azt hiszem, legszerencsésebben Го 
gok elcsúszhatni, ha Torrentiust követem , ki ‘а’ mi 
Költőnk7 göcsös helyeinek feloldásában nem ritkán 
szerencsés. Horátz nem mondja, hogy Veján a’ Nép 
nél életéért könyörgött (az az ex tr emla ar en a p o 
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р alum e х o r' are eró'szak :_lélkíil is „дед más e'i-tel 
niet) — 6 csak azért könyörgött, hogy valaha a’ slzó” 
legszorosbb jelentésében e1‘esztesséi<-el, v_agy, eÍ aka-ï» 
rá tiitani magától azt a’ megtiszteltete'st', hogy lijmI 
meg líjra parancsoltasse'k а’ Ёйпге; mert el‘línta a7 
veszedelmes játékot, ’s e'rzeiïte,- hogy al'iármelly tö.. 
kéletesen érti mesterse’ge't , megtörténhetxie'k, hogy 
eggy ifjabb ’s izmosabb Küzciô által meggyôzetik , ’s 
i'gy, а’ nép’ indiscl'etiója miatt, lne-lilynek ked’veltj‘e 
reÍg olía vol-t, végre öreg napjaiban eggyszerre Езда‘ 
tik-meg keserves munkával szerzettdicsöségétöl. Hogy 
е’ csapást eikerl'ilhesse , Veján а’ maga bajkardját fell 
fiiggesztette a’ Hercules’ templomában , elhagyta Её‘ 
mát, -’s magát Ítaliának eggyik tartományában тетей 
te-el , is csendesen él-t majorkájában. Ezen magyará-- 
zat után a’ ro'la vont kép olly 261 illik а? mi Költönk 
re, hogy sziikségtelen Volna а dologl'ól eggy szo't is 
többet ejteni‘ _ ^ 

(3) Ez az egész Epistola oil-y teie 'vari czévlzások‘ 
kal , hogy igen is lehetséges ‚ hògy Horátz itt а’ So 
cr‘ates" Démonát , vagy Plátónak vagy valramelly más 
Görögnek valamelly helyét tartotta szemei ellött. Cruä 
quills Herodotra emlékeztet, a’ ki а’ Deus in по‘ 
bis felöl (mellyet а’ Görögök, ellene'be az érzéki Lé 
leknek , az emberi terme'szet’ értelmes és isteni re'szél-~ 
nek neveztek) azt mondja, hogy annak helye а" fii 
lekben Van, ev шш тип’ avůgwn'wv omen. Lambinlls R6 
Plató Krl'tonának езду helyét emll'ti, hol Socrates , -—— 
minekutána az Athénì Törvényeket és Respulilicát perf' 
sonificálta és beszélésbe hozta, hogy еще‘: mint »eter 
jesztìk псы еЁёЪе azon okokalt,- a’- mel‘lyekre ne'zve 
neki а’ гей-ышо‘пдой haÍál elött, áml‘lál' azt, a’l sze-~ 
re'nt а’ hogy Socrates hitte,A meg nem érdfemlv-i, nem 
szabad megszökni, —— ezt mond'ja: „б ligy látszik' 
ezeket hallani, mint a’ Corybánsok vélik, hogy a7 
magok’ dühökben sl'poknak zengését hallják; ’s ez» а’ 

а: 
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szózat (a’ Törvényeké és Hazáé) olly hangosan zeng 
fiileiben, hogy ez miatt semmi egyéb szót nem hall 
hat.“ --- Egyébex'ánt a’ 7. versben elöfordúló рег 
sonet szó szépségét, ligy hissziik, hogy németben 
szerencsével adni nem vala e’pen könnyû munka: 

Auch mir, Mäcen , 
Raunt oft, ich weiss nicht welche Stimm’, in’s Ohr. 

valamint azt az enyelgözést is , :nelly ( а’ mint gya 
nl'tjuk) а’ purgata auris -ban fekszik. Мел-Ё el nem 
tudom hìtetni magammal, hogy itt Horátz a’ Lélek 
nek philosophus малышам czélozott volna ‚ qua pro 
prio et innato nobis vigore ad similitudinem Dei tra 
ducimur, a’mellyrôl Cruquius álmodozik; aztgyanítom 
inkább, hogy а’ mi költönk ezen tréfájával a’ Mae 
cenás’ kötödését akarta megelözni, mellytôl rettegni 

. okát vélhette. 

(4) Nagyon hibázna, а’ ki a’ mi költônknek ezt ` 
a’ tulajdon valla'sa't , ha tudnillik az, lígy venné, mint 
bizonyítást azoknak álll'tásokra, а’ kik а’ Verselést 
csak játéknak, még pedig bölcshöz ’s már mege’rt ide 
ji'i emberhez, nem illônek szokták venni. Mert hogy 
Horátz a’ Verselést, а’ költöi Mesterséget igen jól 
öszve tudta eggycztetni azzal а’ mit a’ quid Verum 
atque Decens , curo et rogo, et omnis in hoc sum,je- 
lent , azt a’ Lolliuslloz l'rt Levélböl , ’s azon Socratesi 
Pllilosophiábo'l, mellyet 6 a’ Pl'zókhoz Его“ epistola 
ban ajánl, ’s Munkájinak sok más helyeikb61,lát- 
Зак. Az ö Magyarázóji abban hibl'tják- el а’ dolgot , 
líogy valamit ö mońd,ìmind azt neki mindég igen is 
komolyan, igen is tam'tólag уезд}: ‚ ’s gyakran egészen 
látszanak felejteni , kihez, melly környl'ilmények köztt, 
’s melly kedve'ben, melly szándékkal mond valamit. 
Itt azt Штанга tôle a’ hely hogy eggy RómaiNagynak 
tolakodásai alo'l szabadítsa-ki magát, a’kix1el«iiba1-át-~ 
ja volt ugyan , de eggyszersmind az az ember, а’ ki 
eránt ö` tekintetekkel tartozott. Hihetö, hogy Mae 
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cenás a’ mi költônket azon dicsöségnél fogva , mellyet 
Lantos költeményei által пеней, akará kényszerl'te 
ni, hogy az elkezdett pálya't fussa végig; ’s fel szabad 
tenm‘ìnk, hogy б ollyan forma'n {едете-Н magátezen 
kényszerítésben, mintha az а’ kedVeSSég, a’ mellyet 
Ódáji nyertek , kötelesse'gévé tenné neki , hogy bal-át 
jainak ’s az egész Olvasó közönségnek reményeket 
lijabb dolgozásai által elégl'tse - ki. Horátz inkább sze 
rette a’ maga függetlenségét és az Olaszok által ligy 
nevezgetett szentséges Semmit- sem-.tevévst 
(il sacrosanto far niente) mint hogy az illy terhelö to 
lakodás ellen magát bátorságba tenni minden szerrel 
ne igyekezett volna. Becsmelkedve szól tehát „мы 
sei felf'il, noha ez а’ becsmelkede's nem igen jöve szí 
véböl, lígy festi аж, mint bábozást, а’ mint valóban 
bizonyos értelemben az is vala , ’s kimondja Маесец 
nek, hogy az б éveihez nem jól illik , hogy ideje’t e’ 
jńtékokra vesztegesse. Látni fogjuk más Leveleiböl, 
nevezetesen а’ másodikából а’ Jlilius Flörushoz frot 

taknak , melly okai lehettek az illy gondolkozásri em 
bel'nek mint а’ mi költönk volt ‚ hogy magát az akkori 
Belletristák’ czéhébr'íl kivonni igyekezze'k. ’S minél 
mélyebben jutandunk-el az ö ismeretségébe, annál 
kevesebbé akadunk - fel , midön hallani fogjuk,` hugy э 
ámbár б а’ maga elhiresedését, а’ Маесеп e's Augustus 
elött való kedvességet, ’s életének szerencsés {пёс 
lcginkább u’ maga költöi tehetségének köszönheté, olly 
igen nem o’hajtott a’ korabeli Poeták’ cze'he közzé tar 
tozni , hogy nem átallotta ат; vallnni maga felöl,hogy 
ötet csak а’ szorultság kényszerl'té verseket faragni-- 

paupertas compulìt audax 
Ut versus facel'em 

de must, midön már van annyija ‘ходу e'lhet ,a’világ- 
пай minden zászpája semk tisztíthatná~ki fejét, ha 
készebb nem volna , inkább végig aludni nnpjait,n|int 
versek’ koholására fol'di'fani. 
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De hogy az illy kifakadásokat nem komoly igaz 
ság, llanem csak dévajság’ szesze gyanánt kell néz» 
niink, már onnan eléggé vìlágosan kitetszik, тех’! 
mind a’ mellett hogy örökké azt álli'tja, hogy б 781’ 
seket nem {ах-ад, a’ szex'elmeskedés meggyözte a’ fel! 
lételt, ‚ 

Ipse ego , qui nullo! me adŕirmo scribere versus, 
lnvenior рамы; mendacìor, et prius orto 
Sole vigil, calamum, penna: et scrinìa posco. 

(б) ‚А‘ Phìlosopliìa, lígy tekìntve mint az a’Mes» 
terség , а’ melly élni tanít ‚ а’ Görögök КМ“ úgy ta~ 
lála Iskolákat‘mint az egyéb nemesbb Mestel'ségek, 
mint a’ Faragás e’s Г estés. Socrates maga nem alko. 
им Sectát, ’s épen azért nem , mel-t ö Socrates volt: 
de minden öutána támadott Philosophiai Iskolák ’s 
Felekezetek az ö tanítványainak eggyikétöl vagy má. 
sìkától vették eredeteket. Plátó , ki ezeknek számá, 
ban leghíresebb leve, az Akadémiát alkotta, Aristo-f 
teles, a’ legjobb fej а’ Plátó’ tam'tványai кат, а’ 
Lycéumot. Aristippus eggy tulajdon Systemát csinált 
ugyan magának , de ötet épen úgy nem lehet valamelly 
Felekezet“ fejének tartanì, noha azzá csinálták, mint 
magát Socratest. Antisthenes, eggy új lskola' Alko, 
tójává lett , melly eggy nem igen tiszteletes név alatt , 
(а’ kutyai, а’ Cynìcus) bizonyos tekintetbe мы magát 
juttatni, ’s sanyarńsága miatt а’ Philosophiai lskolák 

' köztt az volt, а’ mi а’ Dìscalceatusok’ Szcl'zete а’шай 
Monakok között, Száz évvel a’ Socrates’ hala'la után 
Zéno és Epiklir alkdttak két líj lskolát, amaz az által 
hogy az Antisthenes’ Cosmopolitismusát` ez az által 
hogy az Aristipp’ Egoìsmusát tisztábbra vonni igye 
kezett; ’s ez a’két lskola kevés idöalatt minden egye'b 
Iskolákat fell/'ll múlt, de minden megfogásaikban "s 
principiumaìkban egymásnuk antipo'xdjai voltak. Az 
Epiklirról nevezett Felekezet _az _által szl'nlette magát 
fil. ehnékbe, meri; а‘ gondolkozást а‘ lcghatńrtalanábh 
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szabadságra szabadította - fel, . a’ vakság , babona 's 
lninden elöl'te'letek ellen bar_czolt, ’s olly Erkölcsi~ 
Tudományt hirdete.. mellynek lelletetlen volt sokak 
elôtt nem tetszeni, mert minél kevesbb erölköde'st e's 
tusakodást kívánt, ’s vídám’s fájdalmatlan e'letet l'gért. 
Az ao másik az Athéni nagy sétáló tornácztól (Stoa) 
а’ Sto'ica Philosophiának nevét vette-fel, mert 26110` 
ezen tornáczban tartogatta tanl’tás‘ait. Ez а’ Secta ma 

` gát eggy részröl olly Physica által külömböztette 
meg magát, melly az uralkodó Religióval inkább 
eggyezett mint minden más egye'b Philosophìai F ele 
kezetek; más oldalról olly M01-àl által vont fényt ma 
gára, melly az embel't megnemesítette, midôn boldog 
lételnek eggyetlen felte’telévé a’ kötelesség’ és re'ny’ 
legtökéletesebb teljesi’tése't, és а’ baza’ és az egész 
emberi társasa'g’ java’ buzgó elömozdl'tását tette. Nem 
„с kellene e gondolni , hogy а’ legtisztább re’nyií 
férjfìaknak ’s kivált azoknak a’ kik а’ Görög Respu 
blikák’ mindég inkább meg inkább eröt vevö hanyat 
На“ tartóztaini akarták, egyenesen а’ Stoa’ lskolá 
jában kellett neveltetniek? És még is e’ felöl semmit 
nem tud a’ Világ; s0"t Plutarch eggy ezeránt dolgozott 
kíilönös Értekeze'se'ben~ azzal vádolja a’ Sto'icusokat, 
hogy 6k a’ haza’ lnunkás szeretetét tam'tották ugyan, 
de a’ tanl'tás’ t‘rljcsítését „аду bölcsen másokra hagy 
{ник-‘Шу vád , melly bizonyos tekintctekben a’többi 
minden felekezetre is illik. А’ Görög Philosophiának 
ezen tekintetesbb familiáji Ещё“: а’ Cynica шагам: 
fenn sok ideìg, mint anyja a’ Stoìcának , vagyinkább 
mint bizonyos Phìlosophìai Залы-гей, melly a’ legföbb 
boldegságot а’ minden гад-“5651 köteléktöl szabadon 
lételbeno "s az embernek legföbb tökéletességét mind 
axon dolgok nélkiil való ellehctésben helyheztette, а’ 
melly a” fennlételre nem elnnilhatatlamíl szükséges. 
ldövel az Akade'xnia is kiilömbözö új alakokat теща 
nmgára, 's еще!‘ annak az olly henye, líjságon-kay~ 
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kodó ’s а’ szép osevegést annyira szeretö népnél a’ 
lnillyen a’ Görög volt, viszont kedvességet szereztek. 
En magát Tam'tójinak éles - elme'sségek ’s e'kesen 426 
lások által ajánlotta, ’s azon nagy állatvány által, 
hogy minden emberi isméret bizonytalan, ’s ennél 103 
va alkalmok volt, mindeu dolog felôl pro és contra 
beszélni. És minthogy а’ Szólás’ Mesterse’ge, ’s az az 
ügyesség, hogy а’ dolgokmindenöoldalaikról, és még 
iukább azon oldalaikról, а’ mellyeket а’ Szóló’ czél~ 
jai tevének szükségesekké, mutattassanak, elsö tulaj-v 
dona volt azoknak, a’ kik a’ baza’ dolgainak folyta 
tásába avatkoztak; a’ 16 -születésů ifjaknak nev’elte 
tésekre olly szííkségesnek tartatott, hogy az Ujabb 
Akademiában Szólókká képeztessenek, mint a’ Stoá. 
ban jó - erkölcsl'i ’s becsůlet-szeretö emberekké. 

Ez vala а’ Philosophiai Iskolák’ állapotja а’ G6» 
rögöknél , midön a’ tanúlatlan Rómaiak velek bövebb 
ìsmeretségbe jutottanak.L Kevésbbé hasonló dolog ta, 
lan nìncs mint а’ Rómaiak" ’s Görögök’ charaktere ’s 
.lelke me’g’azon idötájban is volt, а’ midön Knrneaq 
des , az Ujabb Akadémia’ alkotója, Diogenessel а’ 
Stoicussal, ’s a’ Peripateticus Kritolaussal az Athén’ 
‘Такова’ dolgaiban Rómába kövctképen kiildettek. En 
gz a’ felejthetetlen idöpont, а’ mellyben a’Görög Phi 
losophia és ÉkeS-szo'lás , melly а’ Tanács’ Ve’gezéséböl 
csak kevés esztendo" elött kiildctett~ki számkivetésbo 
Rómából, most eggy Országos követség’ fényébe öl, 
töztetve jött vissza, Воду а‘ fe'l Vìlág’ Urain az ö köfa» 
laikköztt, triumpháljon. Mind azon eleven behatás mel 
lett, a’ mellyet ez a’ három Bölcs Cs kivált Karneades, 
а’ legelmésebb és legszavattyúsabb fija Hellásznak а’ ' 
maga századjában) а’ Római ifjú Nemességreteve , még 
16 ideig tartott az, mig e’ B_.ómai sivatag Génius hoz 
1111 szoktathatá, таза“, hogy a1. Attikai Múzákat egye'b 
nek "s valami jobbnak ne’zze, mint olly Hetérácskák 
n_ak , n’ kik körůl саду két iircs o'rát igen kellexnesen 
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lehet ugyan видный, de nem érdemlik, hogy bele'jek 
komoly hajlandósággal tapadjanak. A’Görögök’ Tudo 
lnányaik ’s Mesterségeik ligy ne'zettete'nek mint Lu 
Xusra tal'tozó porte'kák, mellyek ari-a valók, hogy a’ 
‘Мёд’ Urainak szolgáljanak, nem hogy rajtok ural 
kodjanak. A’ Rómaì Nagyok сам-ад Epítöket, Festo 
ket, Metszöket, Felolvasókat, Tánezosokat ’s Bala 
dínokat tartottak szolgálatjaikban, hitveseiket görög 
leányok által frizírontatták, gyermekeiket görög Pae 
dagogusok által neveltették. De mig lnég eggy An 
tiochust, езду Mîtln‘idatest kelle meggyó'zniek, mfg 
még egymás köztt azon nagy nyomosságú Problémán 
villongottak, hogy mellyike legyen közzí'llök mind. 
nyájoknak ига, kevés idejek maradt a’ haszontalan ё: 
henye Speculatiókra; ’s csak akkor látjuk, а’ midön 
а’ feltett ke'rdést végre Julius Caesar feloldotta, hogy 
eggy Cicero, а’ maga bizony nem igen óhajtott, bi 
zony nem'igen keresett Tusculumi magányában Aka 
demiai Értekeze'seknek eredett, ’s Platonica és Stoica 
Philosophiának Római földre általíiltete'sében múlat. 
ságot talált, ’s e'lete’ nyomorúságainak ’s a’Szerencse’ 
változásainak enyhi'tésére vígasztalást Киеве“; "). 

Azonban nem lehet tagadni hogy máx' а’ Ro'mai 
Szabadság’ utolsó félszazadjában, a’ Philosophia más 
némelly nevezetes Ro'lnai Lakosok által, ’s illyenelç 
voltak kivált azok, а’ kik inkább akai'tak Ékes- 526 
las e's a’ Törvények’ ismél'ete mint hadi szolgálatok 
által a” legföbb hívatalokra utat nyitni magok elött, 
mint czéljokra vezetö штык, komolybb igyekezetq 
tel gyakoroltatott, De minthogy ш úgy nézték, mint 
eggyikét а’ Görög Mesterségeknek: természetes volt 
_az а’ xnegtévedések, hogy ат: а’ 1`0цй5Ъб1 kell mern'tnì, 

 

“') Cic. ad Famìl. L. IX. Epist. 2. Modo nobis stetillud , 
una vivere in ‚шаги nostri: , (Varróhoz nzól') a quibu: antea 
delectatìonem modo petebamus , nunc vero etiam „мы“. 
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az az hogy azt а’ Görögöktől kell eltanulni, hogy 
magokat ezeknek eggyik vagy másik lskolájokhoz kell 
vallaniok. Philosopliusnak lenni nálok annyi volt, 
mint vagy Academicusnak, vagy Stoicusnak, vagy 
Epicuraeusnak lenni, ’s érzették ők, hogy könnyebb 
azon Theoriúkat, mellyeket а’ Görögök” boltjaikban 
készen találtak, а’ magok” czéljaikra ’s szükségeikre 

` fordítani, mint eggy újat készíteni. Ezen felűl az а’ 
gond, hogy а’ vallott Philosophiát életek” vezéréűl 
vegyék, a” legkevesebbnek juta eszébe; ’s ha eggy 
Catnlus, Cató _és Brútus itt a’ kifogasba valók, az 

.nehezen jött más okból mint onnan, hogy ők, Aka 
demia és Stóa ne'lkűl is azok voltak volna, a’ mik 
voltak. De е’ nagy férjñak’ halála után 9s azon Revo 
lutio által melly ezt követte, a’ Római Philosophia 
па]; lelke is megváltozott. А’ Caesarok Századja Cá 
tókat sem nem szűlhetett, sem el nem tün-hetett. A’Sza 
bad Haza észre- vétlen” eggy Aristokratia,9 kisértetévé 
változván-el, mellynek lelke eggy ember vala, az 
Ékes- szólás megszűnt a’ legllatalmasbb eszköz lenni 
а’ baza’ dolgai körűl, ’s a’ legjobb polgár az volt, a’ 
ki leginkább tudott engedelmeskedni, А’ Philosophia 
tehát hamar alá esett azon tetőről és méltóságról, a’ 
mellyre _azt nehány nagy hazaji Rómában juttatta volt. 
Most már a’ világ” anyavárosában is azzá vált а’ mi 
Athénben már jó idő olta vala, henye Mester-sége a’ 
haszontalan fejtegetéseknek ’s csevege'snek. Szükség 
vala lazt annyira mennyire ismerni , mert а’ jó tónhoz 
tartozott, а’ Literatúra "s Philosophìafs а’ Festések 
és Faragások felől eggyet kettőt. szólhatni: de sze-g 
мы is a” Philosophiát, a” sokaság” szemeiben , ’s me'g 
а‘ jobb sokaságában is esztelenségnek, "s a’ legméls 
tányabbaknál legalább eggy különös ’s rendes alfecta. 
tio'nak fogott volna nézettetni, 

De eggy olly időszakban mint a’ millyen itt az 
Augustus’ uralkodása vala, nem lehetett az hogy itt ’â 
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amott olly kíilönözök is ne találtassanak, kik a’sze 
xfencsés középszer’ iirében, gazdagság e's szegénység 
között , inkább szeretve a’ függetlense'get mint a’tel 
hetetlense'g" és ragyogás’ молча által kl'nozva, авгус 
dül a’ magok kedvekért és hasznokért, annak fekiid 
jenek, hogy az ember e's emberi dolgok felöl igazáb» 
ban l'télhessenek, ’s llèlyeseknek talált törve'nyek эше 
rént igazgassák életeket, mint а’ nagy csoport покой. 
Horátz ezen Levelében ligy nyilatkoztatja~ki magát 
а’ maga nagy barátjának, mint a’ ki e’ kl'ilönözök’ 
számába kl'ván машинам, kik а’ Philosophìát вам 
káll és palást nélkiil, szeretik, ’s úgy МИ: , mint va» 
lamelly,” ha úgy szabad szólanî, oeconomiaì cze'lt, 
nem máse’rt, mint hogy általa dolgaìkat javíthassák. 
Eggyszersmind kìmondja neki, hogy ö, épen шёл-1:, 
eggyik Iskolának sem adta nevét, eggy Mesternek 
sI/,avàìra sem eskiidt-meg; hanem hogy, hasonló eggy 
Utazóhoz, majd itt majd ott kìköt ’s kiszáll ‚ ’s ettôl 
is amatto'l is csak annyit veszen , a’mennyire szüksége 
vagyon. Ezen egész helyen, ha érzékim meg nem 
csalnak, а’ de'vajságnak eggy igen pokszl'níí árja ömv 
lött~ el, ’s Нога“: ez által а’ Maecenás абы-161011: 
’s bizonyosan várt kötödéseit igyekezett megelôzni, 
’s ш а’ nevetségest akará elhárŕtani пищей-61, а’ mel 
lyet а’ világ’ embel'ei az ex professo Philosophusokra 
"etni szeretnek. De azt пей: hiszem , hogy ez a’ cs1'~. 
115s enyelge's annyira megy'en, a’mennyire ш Batten); 
e" llelynek felvilágosl'tásában kiterjeszti. Mex-t hogy 
Horátz azzal a’ Philosophiával, a’ mellyet ezen Leve-y 
lében elöád,- nem ůzte a’ maga játékát, már onnan 
vìlágos, mivel ez épen az, a’ mellyet minden egyéb 
dolgozásaiban feltalálunk. lgazságos a."l Stoa eránt, 
meri: ele'ë,r világosan пища velünk, hogy б, -mihelytl: 
таза“ (tudnìllik lélekben) а’ polgzírì élet’ hullámai 
közzé veti, a’ szon-os tántoríthatatlan rényhez {ад-161‘ 
kOdáSt а” legokosabb partiának nézi, a’ mellyhez áll 
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hatunk. De езду úttnl- igen kime'lve ай а’ vallást is 
teszi, hogy az olly emberhez mint а’ millyen (i , -a’ 
ki а’ Respublicának keveset használhatott volna azzul, 
ha Cát‘ó és Brútus akart volna lenni - semmi semil 
lik jobban, mint úgy hagyni a’ домой“ а’ mint van 
пай, ’s csak azon lenni, hogy magát tehesse olly kar 
ba, hogy 6,-0lly Наша’ lakosa, a’ hol а’ politikai 
Szabadság elveszett, a’ polgári pedig szoros korlátok 
közze' jutott , — а’ szeme'lyi és erkölcsi Szabadságtól › 
а’ balgatagság’ kivánságaitól és Зубы-б szenvedelmek 
tŕíl való szabadon - lételtöl , tulajdon vétke által meg 
ne fosztassék. 

(б) Е’ sze'p helytt Нога“: а’ Stoa’ Philosophiáját 
ellenkezésbe hozza az Aristippével , nem hogy külömb 
ségeiket inkábh éreztesse, mint hogy okát adhassa, 
miért tala'lja az ntolsót а’ maga állapotjához illöbbnek. 
А’ Stoáé, az ¿i képzelete szerént, inkább a’ iu'vata 
lokat - viselôk’ Philosophiája volt, kik mint hazafiak 
e's világ’ polgárjai, minden tehetségeketarra fordl'tják, 
hogy а’ köz jót elömozdi'tsák. Az Arîstippuséi а’ ma 
gányos-éltet élöké vala, kit elrendeltetése nem Ы“: 
е’ magy foglalatosságra, ’s az ártatlan henyese'g’ nyu 

l galmában , megelégszìk azzal, hogy magát szabadság» 
ban ’s boldog - lételben tarthatja-fenn.-Mit akart 
légycn Horátz mondani е’ 501‘Ьап: Е t m i hi 1‘ е 5 ‚ 11 o n 
me rebus, submit tere со n or, Commentátorai 
elött nem látszik eléggé világosnak. Sanadon nem tu 
da segi’teni magán egyébke’nt ‚ mint ligy, hogy szabad 
kéjjel ’s minden kézi'ratok ellen , а’ rendek’sorát meg 
változtatta , ’s az emll’tettet az eló'tte — állo’nak: N u n c 
in Aristippi fui-tim praecepta rela bor, e» 
lébe szlirta ‚ mert elhitette magával ‚ hogy az úgy meg 
fordl’tva van. Epen а’ Stoicus az, ligy véli , a’ ki azi: 
tam'tja, hogy а’ Bölcs a’ dolgokat alája гей magának, 
nem magát а’ dolgoknak: ellenben az Aristippus" Phi 
losophiája épen ezt az utóbbikat hagyja. Sanadon mind 
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a’ kettőben megtévede. A’ négy sor épen iigy adja a1 
legszebb értelmet, a’ hogy minden kéziratok szerént: 
a’ Hoi-atz” tollából folyt, ’s a’ legigazábban adja a’ 
Stoica és Cyrenaica Philosophiának képét. 

A’ Stoìcusok’ legfőbb állítása ez vala: A’ Bölcs 
mindenkor és mindenben alája veti magát a’ dolgok” 
természete” örök és szükséges törvényeinek; őminden 
gondolkozását "s cselekedeteit ezen eggy zsinórmérték 
szerént intézi; az ő legfőbb szabadsága abban áll, hogy 
ő azt akarta a’ mit kell, azt teszi a’ mit illik. A’ dol 
goknak változhatatlan természete, ez az eggyetlen és 
az engedelmesség alól soha fel nem szabadító törvénye 
a’ Bölcsnek, neki minden szempillantásban, az élet 
nek minden eseteiben elébe szabja mi a’ helyes, 
és így mit kell neki akarnia, tennie; ’s ő egyedül a 
zért igyekszik a’ dolgokat a’ szerént a’ mint vannak 
ismerni, nem a’ bogy azokat az előítéletek és szenve 
delmek hagyják látni, hogy mindég azt tegye a’ mit 
illik. A’ Bölcs tehát magát mindég úgy tekinti mint 
eggy részét az Egésznek, a’ ki egyedül ennek java 

_miatt van itt, és a’ mellynek java és tökéletessége 
az övével olly szorosan vagyon eggybeszőve, hogy 
ő csak annyiban él eggyezőleg a’ maga természetével, 
a’ mennyiben az Egésznek tökéletesítésén ő is igyeke 
zik. Ezt tanítak a’ Stoicusok, ’s így világos, miért 
tette Hoi-atz a’ s e rebus sub mittere- taistoicusi 
megkülömböztető bélyegévé. Mert hogy a’ két elsőbb 
rendben rólok foly a’ beszéd, noha őket meg nem ne 
vezi, nem szenved kétséget sem kérdést. 

Aristippnek systemája felől keveset tudunk bi 
zonyost; mert az ő írásai elvesztek, az úgy nevezett 
Cyrenaicusokról pedig, kik az ő követőjinek kíván 
tak volna tartatni, következést vonni őrá nem lehet. 
A’ mit őfelőle Diogenes Laertius keresgélt eggyüvé, 
legbecsesbbek az Anekdótok és az ő bon- móts - ji, no 
ha némellyikét nem lehet gyanús portékácskáknak nem 
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vennünk. De ha felőle semmit nem tudnánk is azon 
felűl, a’ mit nekünk Наш“: mond a'J Scaevához й’: 
Levélben ’s eggy helytt а’ Satyrákban: ez ’s némelly 
vonás, mellyet Ciceróban, Plutarchban és Athenae 
usban találunk, már elégséges volna ‚ hogy e” Bölcs, 
gondolkozása’ módjáról, a” kinek az a’ szerencsétlen 
sors juta, hogyu nehezen találhasson jó követőket9 
alkalmason helyes képzeletet csinálhassunk. Az ő e 
gész Philosoplliája, úgy látszik , az itt következő a 
lapon épűlt:- Az ember semmit sem tud bizonyosab 
ban mint azt hogy ő van, mert ezt érzi; és épen ez 
az érzés mondja neki minden szempillantásban , mi le 
gyen ő , tudnillik eggy lény, kinek létele olly kedves 
és kedvetlen érzések7 láncza, mellyek őket vagy ki 
vűlről érik , vagy a’ mellyeket maga csinál ön - magá 
nak. Azokból reá ismér ugyan arra hogy őrajta kivűl 
a’ dolgoknak végetlen sokasága vagyon; de mik legye 
nek magokban ezek a’ dolgok, nem tudja; és mint 
hogy igazán tekintvén ez őrá épen nem tartozik, neki 
е’ kérdés fejtegetésére gondjának lenni nem is kell. 
De a’ mit bizonyosan tud , mert érzi, abból áll , hogy 
ezek a’ dolgok neki vagy örömet vagy kedvetlenséget 

' csinálnak, vagy alkalmat adnak, hogy magát miattok 
gyötörje. Ezt az utóbbikat elkerülni nagy mértékben 
függ az ő akaratjatól vagy még is bölcseségétől,mert 
képzeletei ’s szenvedelmei magában vagynak, ’s így 
elég erővel bír, ha akarja ’s jól fog hozzá, hogy a 
zoknak Urok legyen. А’ mi а’ rajta-kívül levő dol 
gokat illeti, lásson hozzá, ha lehetséges, hogy el 
kerülhesse а’ mi neki kedvetlenséget , ’s keresse а’ mi 
örömet csinál. De ha amazokat el nem kerülheti а’ 1161‘ 

bkül hogy magára nagyobb bajt vonjon , ha bölcs, el 
fogja tűrni a’ kisebb bajt a’ nagyobb jó miatt; ’s épen 
úgy inkább nem fog keresni valamelly gyönyörüséget, 
ha tudja vagy hihetőleg felteheti, hogy az több ked: 
vetlenséggel jár mint а’ mennyit а’ keresett öröm ép; 
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demel. Az elkerülhetetlen fájdalmakat türelem által 
könnyíti-meg; minden örömet éldell, ha azt valami 
kevés kedvetlenség követi is; de úgy e'ldelli mint olly 
valamit , а’ mi nélkül ellehet ‚ а’ szerént az a’ ki ki 
sétált, leszakasztja а’ rózsát ha útja mellett virított; 
és minthogy а’ legtöbb dolgok minket nem az által 
tesznek ŕszerencsésekké vagy nem - szerencsésekke’, a’ 
mik azok magokban , hanem az által a’ mikke' mi azo 
kat a'J magunk rólok csinalt képzeletûnkkel csináljuk: 
a’ bölcs enlber arra szoktatja magát hogy aimagánki 
vül lévő dolgokat a’ legkedvesebb, legalább a’ legtűr 
hetőbb oldaláról ne'zellje. A’ gondolkozásnak ezen mód 
ja által tartja-fenn magát a” maga szabadságában ’s 
függetlenségében, ’s az egész világ övé. Mind azt a, 
mi jó, а’ legolcsóbb áron veszi-meg, mert nemadja 
érte azt a7 mi többet ér mint а’ mit vásárolt; ha el 
nem éri, vagy ha az tőle elvétetik, úgy tekinti, mint 
olly portékát, a’ mi soha nem vala övé. Eggy szóval 
а’ Bölcs mindennel élhet, minden nélkűl ellehet,min 
dent eltűrhet; ’s a’ rajta kivűl levő dolgok soha nem 
lesznek neki Urává, hanem ő az Ura, ő marad az Ura 
azoknak.-Ez az, а’ mint ugyan én hiszem , a9 miben 
Horátz igyekezett hasonlóvá tenni magát Aristippus 
hoz, а’ miben Aristippushoz valóban igen hasonló 
vala, és a’ mit а’ Mihi res , non me rebus által mon 
dani akart. 

Nem vizsgálom én ha ez az alkalmasan nem-poetai 
philosophálás a’ legjobb e; én egyedül azt mondom, 
hogy ez az Aristippusé volt; ’s valamit az ő életé 
ből tudunk , mind az bizonyítja állításomat. 

Aristipp e's An'tisthenes egyenlő okfőből indúl» 
ltak-ki. Az én leányom Arete nekem semmit sem 
köszönhet inkább, monda Aristipp , mint azt, hogy 
arra tanítottam , hogy arra, a’ mi nélkűl el lehet lenni, 
ne tegyen semmi becset. 
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Arisfipp а’ többek köztt mindég úgy intézte (lol 
gait, hogy soha nem vala pénz nélkül, pedig scha sem 
ne'zte többnek а’ pénzt, mint azt a’ mit azon venni le 
hetett. Eggyszer ötven drachmát adott eggy (‘05015’ 
madárért , melly a’ mi pénzünkhöz vetve mintegy há~ 
rom aranyut teszen. Nyalánksága miatt eggyik barát 
ja vesztegetönek szidalmazta, ’s egész poenitentiális 
Oktatást tarta neki. De lígy e ,. monda neki'Ax-istipp ‚ 
ha езду Albutt kívánlak volna a’ madárért, te is 
megvevéd vala? Annyiért igen is! felele neki ez. Jó , 
momia az; de hát ha nekem ötven drachma nem (бы) , 
lnint neked eggy Albus , mit lnondasz osztán? 

Más nlkalommal, midön litban volt, az а‘ szol 
gája a’ ki portékájánnk eggy része't 's pénzét is vive, 
panaszkodék, hogy a’ teher neki lnehéz Кем! lenni. 
Vessd~-el Сет“ а’ mit nem bl'rsz , felele Al'istipp. 

Olvasóink közzül ki nem ismeri azt а’ szép Láist, 
a’ kinek ajtaja elött az ege'sz Graecia térdepelt ?Arìs- 
tipp mindent elkövete, hogy a’ Sze'pség’ lstenasszo- l 
nyu’ leányának kedveze'seiben, ki a’ maga nemében 
¿pen olly eggyetlen vala, mint Aristipp az a’ magáé 
han, ô is vehessen l'észt. Eggy valaki, a’ ki talán 
maga szeretett volna szerencsés lenni a’ szép leánynál, 
sokat harsogott köríile, hogy ö nagyon csalatkozik 
ha azt hiszi, hogy Láis szereti ötet. Mi gondom пе 
kem arra? felele Aristipp: engem az а’ hal semszeret, 
а’ mellyet én gyönyörrel eszem , és me'g is eszem. Eggy 
más jóakarója nem akará megfoghatni , mint törte'nhet 
az , hogy езду Bölcs magát езду Láis’ hálójában f0 
gattatá- meg. Tévedésben ‘гад, felele neki Aristipp, 
én bl'rom ötet, de ö engem nem bir. (Görögůl a’ fe 
leletre csak három szó kellett: Elm ‚ un eyaym- ha.. 
'beo , n o n h ab е or ~-- bi1-ok , nem bl'rattatom----’s u.’ 
felelet három szóval még jobban hangzik.)-Kétség 
kiví'il Horátznak ez és több ehhez hasonló vonások 
forgottak szemei elött , midön Aris'tippnak Philoso 
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phiájat e’ két szóba szorítá: Mihi re s.--De elég 
Arìstipp felöl, minthogy a’ Scaevához szóló Levé). 
henm'inket hozzá ismét vissza hozand. 

(7) Minekelötte а’ Hippokrateszi lskola a7. Orvos 
Tudományt az okosság’ alapján épel'tette, ’s ennekutá~ 
па 15 (mel-t ki gyógyr'thatná-meg az embereket az 6 
legtermészeteshb hetegse'gektól , а’ Ь 01 o n d 5 á g tó l , 
’s ki akarná, ha tudná is a’ Görögöknél, mint a’ 
keletieknél ’s minden más Népeine’l a’ világnak a’ mai 

A napiglan , az orvoslásnak ,bizonyos babonás módja volt 
szokáshan, melly а’ töbh szerei köztt, bl'ibájos szók 
e's idézetek által gyógyl'tá а’ betegse'geket., mellyelc 
rossz Lelkek’ ’s megbántott lstenek’ míveinek 11111616 
11а11‚ 65 l'gy а’ kiket el kelle kergetni vagy :negen 
gesztelni. lllyen чаи-12552611 voltak péld.: az ligy ne 
ищем Milétusink ((Mzlqçm Wuppertal. Воду, ZOPll, 
Chron, Plekton , Sphinx , Knaxzbi , Chtheptis,Phleg- 
mos 65 Drops; ’s az Ephesusi szók vagy Grammák: 
Askì, Ketaski, Aix , Teti-ax , Damnameneus 65 Aision, 
mellyeknek a’ babona nagy hatalmat tulajdonított a’ 
gonosz Lelkek felett. 
' Horátz itt, a’ maga alludálni szeretô módjában ‚ 

olly szólásokkal e'l mellyel: e’ varázs Orvosi Tudo 
mányto'l vannak kölcsönözve, ’s 111111611 azt а’ Philo 
ophia'ra, a’ Léleknek Orvosi Tudomänyára, alkal 

maztatja , а’ komoly Mora'lnak azt az enyelgc'si 611111 
látszó festéket adje., mellyet könnyebb kézzel senki 
scm tuda felrakni mint 6. Egyéberánt lígylátszik, 
hogy az Enripides’ Phaedrájának eggy llelye forgott ` 
52ете elött, hol а’ szánakozó dajka a’ szerelmében 
beleg Kil'álynénak €7.12 mOndja: Ebçw д‘ втпбаь ям Ãogob 
öslxulgw» (vannak varázsénekek és fájdalmat-enyhl'tö 
szavak), ’s a’ Su nt v e r b а e t v oc e s 5261‘61 5261‘а 
ezt fordl'tja. 

(8) А2 О1у111р1а1 játékok’ pálya'ján gyözni olly' 
dicsöse'g volt, a" minél fenntebbet а’ magányi életet 

4 
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616 Görög nem ismért, 65 a’ melly miatt vele me'g 
Fejedelmek is méltónak fai-tak vetélkedésnek eredni. 
Minthogy а’ kardallók' vívó~helye, valamint a’ [1116 
ke' is, igen apró szeml'i fövennyel vala be hintve, a’ 
játe'kok mindég nagy port tzímasztottak. De voltak 
példák, hogy a’ jutalom axowrì (por nélkül) `nyerette- 
fett-el, tudnillik, ha senki sem találtatott'a’ ki a’ 
küzdésre kilépett Athletával megmérkezni bátorkodék. 
Pausániás beszéli , hogy ez a’ megtiszteltetés legelö 
ször а’ Mantineai Drombeuát érte; de már sokkal б 
elötte Hercules a’ kiiszde’snek minden nemeiben elnyer 
te а’ jufalmat, mert az illy erejü Vívó ellen kikelni 
senki nem merészleíf. A’ liasonlóság’ alkalmazfatása, 
‘melly talán nem minden Olvasónak ötöl önkénytt sze 
mébe , obben áll: a’ ki a’ gazdagság’ jutalma 11161116 
l'ekeszik , ’s azon elsöse'geket szeretné magáe'ivá ten 
ni, a’ mellyek azzal eggyütt járnak, mennyi nyugta 
lanságot, munkát, veszedelmet kell annak kiállani, 
’s mennyi útálatos emberekkel jut egg)r társaságba г 
Ki ne vágyna inkább а’ bölcseség és rény végteleniîl 
nemesbb jutalma után, kivált hogy azt elnyerni olly 
könnyi'i, 65 jól tekintve'n a’ датой, ve'gre is minden 
'arra megyen-ki, llogy igazán akarjunk? -— Még езду 
szót a’ gyöztesek’ palmája felöl. Az Olympiai .laté 
kokban a’ koszorú vari-olaj-ág volt, az lsthmiaiakon 
{шуб-118, а’ Nemeiakban repke'ny (apium , hede-ra, 
ne'lnet‘ůl Epheu), a’ Pythiaiakban borostyán. De а’ 
koszorúval eggyi'itt а’ gyöztes eggyszersmind pálma 
gallyat is nyere kezébe. Ez а’ szokás közös vala min 
den nemeivel a’ vl'vásnak , ’s úgy látszik, hogy а7 leg 
távolabb Regiségi'öl ment állal a’ Hellénusokra. 

(9) Az az: a’ Római kereskedök’ öszvegyl'ilések 
ben, a’ Börzén, nein hallhatni egyebet mint ezt. Ja 
nus egy régi Istense'ge Látiumnak, kinek máx’ Romu 
lus templomot épi'te a’ Janiculus'on , minden Be 65 Ki 
jövetel Védôje volt, ’s kivált a’ nagy és boltos altal 
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meneteleket a’ köz vagy magányi épñletekben Janu 
soknak nevezték. A’ Római Fön-limon , melly boltox 
Porticusok (sétálo' tornáczok) és kalmár~b0ltok által 
vala kön'ilveve, három illyen Jánus еще“, ’s еще]: 
а’ Felsf'i, Közbl'ílsf'i és Alsó Лица nevek által külüm 
böztetének egymástól. Ez а’ három Jánus volt а’ Ró 
lnai Börze; ’s а’ Váltó-Urak ad Janum Medium tar 
tották asztalaikat ’s íro’házaikat, а’ mint ezt a’többek 
kölztt Cicerónak езду helyéböl láthatnì: De quaeren 
da, de collocanda pecunia, etiam de utenda, commo 
dius a quibusdam optimis virîs ad'Janum Medium {se 
dentibus, quam ab ullis Philosophis ulla in Scholu 
disputatur. О ffi'c. Il. 25. 

(10) Rnmulus Rómának lakosait három Karokra 
oszto‘tta; az elsöt tette’k а’ Senátorok , a’ másndikat 
a’ Lovagok, a’ harmadikat az a’ Nép, mell)r serů az 
elsö, sem a’ másodìk Karba nem vétetett ‚ а’ Plebs. Ké 
вбЬЬеп eggy' líj felosztás `161-1111: ezen . elsöhöz, ’s 
e’ szere'nt valaki Patl‘icius nem volt (az az, a’ ki ere 
_detét a’ Romulus által álll'fott száz Tanácsostól , ’s а’ 
Pater Conscriptusoktól, vagy а’ kiket a’ késöbb Ki 
rályok nem számláltak ezek közzé nem vette) Plebe’ 
jusnak neveztetett. A’ Plebs szó itt az elsö ’s legkö 
zönségesebb e'rtelemben vétetik. 

(11) Nekem itt езду kisded szabadszígot kell теп 
tenem, az eggyetlent a’ maga nemében, mellyet шн 
gamnak textusomra nézve engedtem. Tudnillik e7 szók 
шёл: Rex el'is ‚ si rec t e facie s! ez következik 
Horátznál: Hic murusalheneus esto: Nil con 
scire silii, nulla pallescere culpalEzta’más 
fél sort elhagytam. Az érzés szép, de itt úgy tetszik, 
helye'n kivül áll; ’s azon Тени hogy ez а’ pompás tón azzal 
a’ másikkal а’ mellyet elötte is, utána is hallunk , nem 
eggyez, a’ köli-:ö beszélgetését‘tulajdon magával igen 
kedvetlem'il látszik megszakasztani.. Nenn tudmn, ha 
a’ dolog jobbá lesz e az ál'tal, a’.1nit Lambl'nus mond , 

ß 
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hogy e1. az ércz köfal eggy Plátó álfal (De Legib. VI.) 
idézett régi költô’ helye're czéloz: -Íobb, ha a’Városi: 
ércz (fegyverbe- költ vitéz férjíìak) mint ha földböl 
égetett falak védik. Meglellet hogy valami eiféle Но 
rátznak, minthogy nkkor tájban olvashatá, emléke 
zetébe'n forgott. Legyen a’ mint lenni akar, а’ másfél 
sor а’ legpompásabb Epopoeában is helyet kl'vánhatnn: 
de épèn azért, а’ puerorum naenia mellett, ha 
ugyan l'zlésem meg nem csal, igen visszás hatást 
csinál. 

(12.) Piipinl neven eggy Consulságok ältal fe' 
nye‘ssé lett házat tala'lnnk. Azon Szomorú-Játékok’ 
Írója felôl, a’ kit itt Horátz emll't (mike'nt jutott б 
e’ keve'ly fami'liai névhez , nem tudhatni) semmit sem 
tudnánk, ha róla n’ mi költönk, még рейд, a’ mint 
ugyan látszik , csak csnfolkodva, nem emlékeznék, ’s 
ez által Ácron Scholiasta’jának alkalmatossägot nem 
adott volna , közleni velíink sl’rja’ felülírását, melly 
bennünket legalább azon fáradságtól szabadl't- fel, 
hogy könnyeket-fakasztci Játéka‘it megkönnyezzük. 
Az {те következik: 

Flebunt amici и bene noli mnrlem тент ‚ 
Nam populus in me vivo lacrumavit satis. 

Meine Freunde und Bekannte mögen meinen Tod beweinen , 
Denn dem römischen Volke hab’ ich lebendThränen gnug gekostet. 

Látni innen, miért nevezie Hol-:itz az o" Játékait la 
erymosáknak. A’ jámbor azon kôltôk’ számába 111110 
мы , а’ kik attól fiiggeszti'k-fel a’jó Tragoedia’ becse’t, 
ha a” Négôket megsi'katja, fuldoklásokra fakasztja. 

(13) Е’ hely’ megérte'se ve’gett Wieland kibó'vl' 
tette n’ mit Horátz csak eggy két szóval mond: Pars 
hominum gestit cond ucere publica. 

Die einen lüstern 
Nach Pachtungen del Staates, werben um 
Contracts --- wo ein Tempel nufzuführen, 
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Ein Sumpf zu trocknen, ein Canal ш graben, 
Ей: Leichenbegängniu anzuordnen ist. 

Sok Olvasó ezen мазут-626.5 nélkül a’ helyet meg nem 
fagta volna értenì , ’s a’ magyarázás Juvenálnak lll. 
Satyrájából van ve'ye, hol ez а’ maga Rómából Climá 
ba menc'í barátjával elmondatja, miért nem maradhat 
tpvább az anyavárosban. Vesztegeljenek itt, mond ez , 
a’ kik a’ feketét féjérré tudják tenui, ’s a’ kiknek 
könnyíi. 

ведет conducere, ilumina, portul ‚ 
Siccandam eluviem, purtnndum ad busta cadaver' ‚ . . 

Máx' Horátznak idejében is hemzsegett a’ Világ’anya 
városa az olly emberektöl, а’ kik szerencséjeket akal' 
ták csinálni-pedig a’ Horátz’ koi'a a’ Juvenáléhoz 
ke'pest arany kor volt még; ’s azen útak számában, 
a’ mellyek ennek az lstennének templomához vezettek, 
az vala а’ legtömöttebb , mellyen a’ “111101:в ’5 a’haza’ 
egyéb jövedelmeinek ’s némelly olly foglalatosságok’ 
árendálóji tolongottak, а’ mik által másoknak ersze' 
nyeiken eggyet rántani lehe‘tet't. Ezen utolsó czikkcly’ 
rubrikájìba tartozott a’ temetések’ pompája is, mel 
lyekre a’ Nagyok ’s Gazdagok sokat szoktak volt köl 
teni, és a’ mellyet közönse'gesen azokrn bi'ztak bizo 
nyos megalkudott árért, kik Desìgnatoroknak nevez 
tettek. Mind ezek а’ beesi'lletes emberek, a’kiket itt 
emlegetiink, а’ 115д1а1е11й15ё5е1д1е111 vették olly szo 
rosan mint а’ 8.1021’ becsi'lletes exnbere нота, kivel 
setétben is bl'zvástjátszhatni Párost -Páratlant; ezek 
nek az Uraknak a’ nyereség’ szaga mindég igen kel 
lelnes szag volt, ha forrása mephiticus párázattal pá 
l'ázott is. De a” helyett hamar meggazdagodtak , ehe' 
deket adtak, jo'szágot vásároltak, szép házikókat e' 
pítettek, öszve-elegyedtek а’ Nagyokkal , az az örö~ 
mök volt,Y hogy magokat а’ Nép" seprejétŕil, melly 
közze’ kevés ido" elött 111153г tartoztak, csudáltatni lát 
ták, ’s keve'lyen ne'ztek- le az olly becsíiletes embe~ ‚ 
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rekre ugyan, de mìndeń becsůlefességek теней is, 
valóságos gombákra, а’ mìllyen ez a’ Nigritìus is 
volt, kiknek nem vala elég елей, azt az Шаг Válasz 
tani , а’ ше11уеп 6k boldogultak. Igy "ala ez, mìnek 
utána az istentelense’g az erkölcsöket megvesztegette 
Rómziban. 

( 14) Valaki nagy volt, gazdagvolt, kastélyt aka 
ra bl'rni а’ sze'p Campaniában , kiva'lt а’ Nápoly’, Bá 
jac’, Puteoli’ vidékeîn , а’ tenger’ legbájosbb szépse'gů 
S'Le'lein. De mind e’ mezei pnmpás lakásokat véghe~ 
tetlenl'îl felůlhaladá a' Lucullus hl'res V i 1 1 а 

 

.(falusi pompás lakása), melly inkább látszott a’ leg 
szebb városnak ‚ mint kastélynak. Ez а’ Romai Xer 
xes ‘Ú itt hegyeket vájafa -ki, ’s úgy ereszté a’ ten 
ger’ vizét eggy ott ásott tenger-nagyságú tóba; el 
lenben a’ tengernek egész öbleit betöltette, hogy itt 
lnärványpaloták állhassanak. E1. az épen az örjönge' 
sig ment épx'ténbeli bujálkodás, mellyet Поп-6:2 a’ma 
ga Lantos költeményeìben nehány helytt emll't, az 
Augustus uralkodása alatt ment lnìndég tovább meg 
готы), ’s talán senkì sem vîtte unnyira mint Maecen. 

(15) Az az ember , a’ ki Augustusnak alkalmatos 
vala a” legfontosbb szolgzílatokat nyujtani, mind abban 
а’ mi a’ maga személyét illeté, olly kisded, "s olly 
affectált csl'nossa'gli vala mint a’ legnevetségesebb Szép 
bohócska. Ezek а’ parányi gondok alkalmat adának 
Augustusnak, ki az eîfe'lékben av. ellankezö extrémum 
felé Надо“, Maecenáson nevetközni, ’s látjuk ift, 
hogy Horátz sem retteg, múlatni magát az ögondjain, 
a’ mellyekkel azoknak öltözeteiken, a’ kik körüle for 
gottak, holmit gáncsolgatni ’s igazgatnì szeretett. 

*) Luvullus profusae huius in aediñciis convictibusque et 
lpparatibus luxurìae prìmus auctor fuit; quem 0b iniectas 
molen ‘май, et receptum nubfonsis in terras mare, Magnus 
l‘ompejus Xerxen togatum vocare машет. Vellej. 
ll. 33. 
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(16) Horátz, mintha eggyszerre eszmélne-fel, 
kihez szól e’ Levélben , vagy hogy kedvét találja vele 
Mae‘cennek, ki mindég örömmel látta, ha a’ Stoicu 
sokon valaki eggyet vágott , vagy azért mivel ezeken 
eggyet csilpni neki is vala pajkossága, az ezek, isme 
retes Paradoxonának megkaczagásával rekeszti-be 
levelét: hogy egyedül а’ Bölcs igazán szép, igazán 
nemes, igazán egésséges, igazán gazdag, igazán sza 
bad, igazán király, 7stbb. Ezeknek igen könnyű igaz 
értelmet adni de más részről igen is alkalmatosokvol 
tak, hogy a’ kik az állítást vagy nem értették , vagy 
érteni nem akarták , ezeken nevethessenek. I 

Ugy látszhatnék , hogy a’ brüszk A d su m ma m 
(eggy szóval) arra az egész erkölcsi leczkézésre , mel 
lyet itt Horátz komoly hangon tartott , ki akarja ter 
jeszteni а’ nevetségességet, és hogy itt kedve van, 
mind azt a’ jót, a’ mellyet általa Maecennél elérni, 
akara, elkaczagni magától és oktatás alá vett barát 
jától. De Horätz jobban ismerte az embereket ’s azt, a’ 
kivel itten dolga volt, mint hogy azon igyekezhetett 
volna, hogy ebbe olly gondolkozást önthessen, melly 
semmiképen“ nem illett akar életéhez ’s fekvéséhez, 
akár eddig gyűjtött képzeleteihez. Nem az volt az ő 
szándéka hogy megtérítse Maecenást, hanem hogy 
neki а’ maga gondolkozását ’s érzéseit elébe tegye, 
’s kéméléssel elmondja, hogy az olly gondolkozású 
ember nem hiheti magát а’ Roma” nagyjainak múlat 
tatta'sok miatt teremtve. Hogy а’ mi Költőnk minden 
gyermekeskedései , pajkossága ‚ enyelgése, tréfziji mel 
lett igenikomoly szeretettel szerette а’ Bölcseséget 
’s annak tudományát, arról kételkednünk nem lehet. 
Leveleinek egész gyüjteménye világosan tanítja ezt. 
De épen ezért kelle az ő Urbanitásútálvúrnunk , hogy 
Maece'nassal nem fog úgy bánni mint eggy sivatag 
Pedrini; kivált, mivel Ő, szint úgy mint Socrates és 
Shaftesbury , meg vala győződve a” felől, hogy a’vi‘ 
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lágosságnak a1. a’ neme, a' mellyben mind az a’ mi 
hamis ‚ nagyl'tott és fonák, nevetségesnek mutatta 
tik, a’ Valónak természeti szépségét атм" inkább е 
melì, vagy, igazábban szólván, árnyékképének ár 
nyékrajzában , mellyel nekíink maga helyett kell meg 
elégednünk, ez a' neme a’ világosságnak a’ helytelent, 
a’ kìficzamlottat, az ìdótlent, a’ nagyŕtottat anlíál e' 
i‘ezhetöbbó мы. 

 

` MASODIK LEVEL. 

MÀXIMUS LOLLIUSHOZ. 

BEvEzETÉs 

Azon elr'íkelö Rómaîak köztt, n’ Мыши Horátz 
a’ maga Munkájit inte’zte, két Lolliust találunk. Az 
eggyìk , а’ а’ kinek neve'f az Oda'k IV. Kënyve'nek IX. 
Dala vîseli czl'mjéíll , Marcus Lollìus Palìóanus volt, ki 
Propraetora Galatìának ‚ az Augustus’ bìzodalmáf meg 
nyerni tudta, ’s a’ Város’ 733. évében (Petaviusnak 
száml. szerént) Quintus Lepìdussal Consulságot viselt. 
Nehány év mulva szerencsétlen vala mint Proconsul 
Galliában, megütközvén némelly Germaniaì seregek 
kel, nmllyek az б Provîncìájába becsaptak, elveszte 
ni az Ötödik Légìo’ Sasát. De továbbad, чад)’ az ál 
tal hogy a’ rajta törte'nt szennyet magáról lemosá, 
"аду valamelly más módon , ismét mcg kelle nyernle 
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az Augustus’ bl'zodalmát, mert а’ 752. e'vben Angus 
tusnak fogadott íìját és reme'nylett követöjét, a1. Щи 
Cájus Caesárt, midön ez bizonyos lázadások’ elcsen 
desl'tése ve'gett a’ keleti tartományokba kiildetett ~ ki 
a1. atyja által, ehhez Nevele" ~képen (_veluti Moderator 
Juventae , ligy mon'd Paterculus) vala adva. De ezen 
bizottságban olly gyalázatba keveredett telhetctlen» 
sége által, mellyröl a’ mi Kültönk nem is álmodott, 
midôn neki ezt e'nekle': 

est animns tibi 

Vindex avarae fraudis , et abstinenl 
Ducentis ad se cuncta pecuniae. 

Az ifjú Caesár mege'rtve'n a’ maga Mentora gaztefteit, 
annyira megneheztele гей, hogy azontlíl bal'átsńgzit 
félbe szakasztotta; ’s Lollius e1. után olly hamar ide 
hagyá a’ vìlágot , hogy ke'tséges leve, ha az ifiú Fe 
jedelem parancsára veve e mérget, vagy bánatjában 
önke'nytt veve ш. 

Unokájáról , Lollia Paullináról, kinek kevés ide 
ìg veszedelmes szerencse'je vala az eszelò's Caligula’ 
hitvesének neveztetni ") azt beszéli Plinius , hogy ezt 
valamelly jegyváltzís’ alkalmával, még рейд nem a’ 
legnevezetesbb ha'zak eggyikében , fejétöl fogva lába 
ig, gyönggyel ’s gye'mánttal látta elhintve, mellyek 

 

’) Lollia. ele'bb Cájus Memmìushoz volt Нади. Caligula 
дм találá eggykor hallani, hogy ennek a’ Lnlliának пазу 
nnyja rend kivñl szép volt, 's az eszelöst поп pillanlatban 
megszállja а’ kivánság, hogy az illy nagyìzépségů asszonynak 
unokája a1. ô felese’ge légyen. Kiadá a' parancsolatot , hogy al 
asszony hozatlassék ‘папа а’ Provinciából, hol férje akkor 
Kormányzói Мина“ viselt, ’s ezt arra ke'nylzerítì, hogy fe 
leségéröl mondjon-le , ат eressze-által neki , ’s a’ hálallági 
levélben magát eggykori felesége' atyjának neveztesse. 
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negyven millio sesterciumokra, a’mì pénzünk szerént 
eggy millio és hatszáz ezer tallérokra becsíiltettek; ’s 
hogy ez az asszony ezt a’ temérdek kincset nem fér 
jétől kapta, hanem az avitae opes, provincia 
rum spoliis partae volt. Oh, igenis, hogymél 
tó vala, ezt veti a9 mondottakhoz , hogy Marcus Lol 
lius, elborítva azzal а’ szégyennel, hogy a’ Kelet, 
Fejedelmeitől temérdek pénzt e's adományokat csika 
ra-ki , ’s azon bánkódva, hogy az ifjú Caesar” barát... 
ságát 7s bizodalmát elvesztette. mérget igyék: hogy 
unokája eggykor a’ gyertyák” világánál a’ gyémántok” 
szikrázásai köztt pillogjon. 

Hogy az a’ Lollius, a’ kihez ez a’ Levél, ’s hi 
hetőleg a" XVIII. is, szól, nem a’ Consuláris Marcus 
Lollius volt légyen , a' hogy azt Torrentius, Baxter , 
és mások minden ok nélkül állítják , világos a’Level 
nek tartalmából ’S egész tónjából. Ez olly ifjúhoz van 
írva, ki magát még a’ Declamálásokban gyakorla ‚ 
Marcus Lollius ekkor már Galliai Proconsul volt, ki 
nek nem mondhatá ezt Horátz: 

nunc adhibe pura 
Pectore verba puer, nunc te mehoribus offer. 

Torrentìus ugyan úgy véli, hogy Horátz a’ maga Ethi 
cai tanításait Marcus Lolliusnak, mint az ìfju Caesár’ 
Nevelf'íje'nek, és szorosan ennek javára, adá; de nem 
gondolta-meg , hogy ezen esetre ‘a’ mi Költőnknek 
Jósi lélekkel kellett volna bírni. Mert а’ Levelek l. 

Könyve legalább nincs később írva mint az ő életének 
llíì-dili vagy 47-dik évében, a’ midőn Cájus Caesar 
(legidősbb úja Agrippának és Júliának az Augustus le 
anyának) két három évű gyermek volt; "s Hol-atz már 
öt év olta nem élt, midőn Marcus Lollius az említett 
ifjú Fejedelmet Arméniába mint Rector Juventutis ki - 
вёл-(е. 
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Az ifjú Lollius tehát, а‘ kihez а‘ két Epistola 
írva vagyon, úgy tetszik, a’ Consnlárisnak fija, ’s az 
említett Paullináuak atyja volt ü). А’ Maximus név ,A 

Э melly itt a’ Lollius előtt áll, olly melléknév vala , a 
mint ma'r Gessner nagy okkal jegyzé-meg , melly által 
ez a’ maga ifjabb testvéreitől külömböztetett. Azon 
felűl , а’ mit a’ mi Költőnk9 helyeiből húzhatunk- ki, 
felőle semmit nem tudunk; hanemha azt említenénk , 
hogy felőle Pédőnak a’ Maecen’ halálára írt Verseze 
tében is vagyon emlékezet; mert az a’ Lollius , a’ ki 
Pédóval ezt a’ Versezetet irata, nem igen lesz más 
mint a9 miénk. Látni fogjuk a’ következő XVIII. Le 
vélből, hogy ő magát а’ Gymnastika” gyakorlásai, ’s 
а’ Múzák’ Mesterségeì által megkülömböztette , hogy 
(mint akkor mindenek mások) Versecskéket örömest 
írogatott, és hogy a’ Város” 729. évében ‚ Augustus 
nak vezérsége alatt, а’ mai Biscayában lakó Cantabe 
rek ellen kezdette ‚ ’s még igen fiatal korában ‚ kato 
nai szolgálatjait. Akkor, a’ midőn hozzá ez а’ Levél 
vala írva, ő huszonkét évű lehetett. 

A’Levél azt téteti-fel, hogy Hoi-atz barátja vala 
a’ Marcus Lollius házának, és hogy a’ sok szép tulaj 
donságú ifjúnak előmenetelében meleg részt veve. Ugy 
szól hozzá mint az az atya, а’ ki a’ maga szeretett "s 

'°) Plinius, а‘ ki ezt az asszonyt azeme'lyelen ismerte , azt 
mondja Term. Hist. IX. 35. hogy ez unokája volt a' Consula 
ris Marcus Lolliusnak, Tacitus ellenben , Annal. Xll. hogy 
leánya. Eggyike vagy másika megbotolhatott. Ha Tacitusnak 
volna igaza, úgy Lolliának, midőn.Caligula őtet elvonta el 
sőbb férjétől (tudnillik A. V. 79l. lássd Cuspinìan in Cas 
I i od. Fal t. C o n a ul ar. p. 3l4.) ha akkor született volna is . 
a' midőn az ő annak-vett atyja megholt (tudnillik 7514-ben) 
már harminczhét e'vűnek kellett volna lenni, 'l negyvenhét 
e'vünek. midön a' Messalína’ megölettetése után (SOI-ben) A 
grippínával eggyütt szóba jöve Caelár (Èlaudìnsnál:l -- 'l ezt 
elhinni nem igen lehet. 
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nagyreményů fiját az ifjúság , a’ kisértetek , és a’ rom 
lott idök közönséges példájának veszedelmei ellen , a’ 
maga tanácsai ’s inte'sei által megörzeni акт-пай. Erre 
neki a’ Homér’ lliása й‘! alkalmat, mellyet ô Prae 
nestében most ismét olvasott. Olly szelnpontból te 
kintì a’ Poetáknak ezt az atyját , a’ mellybôl mi, kik 
az ô munkájìban csak Poezist keresünk , ötet használ 
ni nem igen ноша}: — mint olly Erkölcsi Tanl'tót, 
a’ ki, а’ maga lliása ’s Odysseája által , jobban tam't 
ja mi legyen mind az eggyes-embernek mind az ввёл 
társaságoknak llasznos vagy ‘Яд-идти, mint az Бью 
lák’ Moralistáji. Elöhoz néhanyat példáji Едим, 's 
azokat hazaiì~társaira alkalmaztatja, ’s sebes és éles 
vonásokban rajzolja a’ nem fékezett szenvedelmek’ ár 
talmas következéseit , ’s kivált a’ gazdagság’ hatairta 
lan vágyjáét, melly Rómát a’ Horátz’ idejében sa 
nyargatta. Az ö Erkölcsi Tam'tásai , ШИН: az ntolsó 
luísz sorban, rend nélkůl látszanak, mint Aphoris 
musok elhintveL de eggy vékony szálon 11133110}: 
eggyüvé , ’s eggy pontban futnak-öszve. 

Mig veled, Lollius, nagy ösök’ magzatja, 
A’ fôbb Ékes-szólást Róma próbáltatja (l) : 
Addig én kedvemet csendes Praenestében 
Lelem а’ Trojai had’ Énekesében, 
Ki a’ Széprôl ’s 'Jóról leczke'jit úgy adja, 
Chrysippust ’s Crántortis hogy felúl-haladja. 

Mi okom van lennem illyen értelemmel, 
Ha idód сиди“, halldmeg figyelemmel. 
A’költemény., (3)1nellyben két népnek eggy Bl'lja’ 
`Szerelme miatt lett hosszas háborúja 
.,Fogl’altatik , а‘ vak népek diìhösse’gét , 
S а bódúlt Nagyoknak fcsti llevcsségét. 
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A’ Horátznak olly igen megszokott iróniai tón e’ 
Levélböl, minthogy itt ege'szen helyén kiviil állott 
volna, egészen eltiltva vagyon , ’s а’ helyett nehány 
helyen а’ satyrai érezteti magát’, de csl'pôsség nélkiil, 
аж lehetne hinniink, hogy itt Socratest halljuk ifjú 
barátjai köztt. Az б ke'pzele'sei minde'g a’ legtermésze 
tesebbek, ’s Philosophiája merli tiszta resultátuma а’ 
közönse'ges tapasztalásoknak; eló'adása elme's, de an 
tithesisek vadászgatása ne'lkül, noha azokat nem ke 
riili, ha önke'nytt tolakodnak kezei közze', ’s tömött, 
de nem aenigmai; dictiója eröltetés nélkül csl'nos ’s 
ment minden hibától; versiñcatiója könnyi'i, ut sibi 
qu i v is s р е 1’ е t id e m ‚ sze'phangzású , numerosus , 
’s gondosabban keszůlt, mint ай azok felérhetik, a’ 
kik a’ könnyíi‘séget olly igen szeretik a’ gondat'lansa'g 
gal felcserélni. De ah! mennyi vész-el, nekiink elég 
nehéz igyekezetünk mellett is , a’ Római Nyelvbó'l va 
ló általhozás alatt eggy ahhoz lolly hasoulatlanba mint 
a’ Német, mind ezekböl! 

4 

Troiani belli scripl'orem, maxime Lolli, 

Dum tu declamas Romae, Praeneste relegi; 
Qui; quid sit pulchrum, quid turpe , quid uti 

le, quid non , А 
Planius ac melius Chrysippo et Crantoi-e dicit. 
Cur ita панды-1111., nisi quid te detinet, audi. 

d Fabula, qua Paridis propter narratur amorem 

Graecia Barbariae lento collisa duello, 
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Antenor, hogy а’ had’ forrását gátolja , 
Szép Helenát visszaadni tanácsolja; 
Hát Páris mit mível’! Erôs esküvéssel 

Fogadja, sem nyájas szóval, sem feddéssel 
Нет engedi magát annyira únszolni, ` ‘ 
Hogy otthon békével fogjon országolni. 
Nestor, Agamemnon ’s Achilles bajában 
Békességet siet kötni de hijában: 
Az elsöbbnek szivét а’ szerelem gyújtja, 
A’ harag eggymásra' mindeniket bújtja; 
’S а’ Fôbbek dühökben akármit koholnak, 
Mindenkor a’ szegény Görögök lakolnak. 
Az egyenetlenség, a’ szl'v’ délczcgségc , 
A; gög, ’s a’ szerclem’ mérges édessége, 
Arasztják а’ vétket _’s veszélyt mindenfelöl , 
Ilion’ falain mind kivûl, mind belôl. 

Viszont mit érl az Ész ’s Virtus egyesülvc, 
Ulissesben arrólremek vagyon szülve; 
A’ ki midôn Tróján vévén diadalmat, 
Honnjába útazott keresni nyugalmat, 
Állandóságában meg nem csüggedt soha, 
Bár а’ sors soká volt hozzája mostoha. 
lHaszonra fordítván hosszas bujdosását, 
Gondosan vizsgálta sok népek’ szokásait, 
’S akarmint küzködött ellcne szélvesze, 
Az elsüllyedéstôl megmentette eszc, 
Jól tudod, hány Siren ige'zte szavával, 
’S Circe mint kinálta bûvös italával, 
Ha ezt társaival 6 15 itta volna, 
Most felöle а’ Hl'r vallyon mit rajzolna’! 
Azt, yáva :nyakára hogy egy lyány igát tett, 
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Stultorum regum et populorum continet acstus. 

Anterior censet belli praecidere causam: 

Quid Paris? ut salvus regnet, vivatque beatus , 

Cogi posse negat. Nestor componere lites 

Inter Peliden festinat et inter Atriden: (que. 
Hunc arnor, ira quidem communîter urit ultrum 
Qnicquid delirant reges, plectuntur- Àchivi; 

Seditioue, dolis, scelere, atque libidine et ira, 

Iliacos intra muros peccatur, et ехп‘а.‘ 

Rursus , quid virtus et quid sapientia possit, 

Vtile proposuit nobis exemplar Vlyssem; 

Qui domitor Troiae, multorlun providus urbes 
Et mores hominlun inspcxit;latumque per aequor, 
Dum sibi, dum sociis reditum parat, aspera Шина 
РегшЩ, adversis rerum imlnersabilis undis. 

Sirenum voces et Circae pocula nôsti; 

Quae si cum sociis stultus eupidusque bibissct, 

Sub domina meretrice íluisset turpis et excors, 
Vixisset canis immundus, vel amica luto sus. 
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Hogy Гадания ebbé, ’s mocskos disznóvá lett. ’) 
Melly férjfì! Mik vagyunk, ha mérkezünk vele ’ë 
Mi más? csak а’ nyáinak haszontalan fele, 
Kikkel csak a’ szám több (4), csak enni ’s inni jók. 
Penelope’ nyüge, ’s olly semmire valók, 
Mint Alcynousnak nyalánk társasága, 
Kiknek csak az éltünk’ foglalatossága , 
Hogy nyalkán czif'ráljuk ’s hízlaljuk хищника‘, 
"S nem szégyenljük délig nyl'ljtani álmunkat; 
’S kiknél, ha az elme’ eggy jobb gondolatja 
Felébred , a’ hárf'a tüstént elaltatja. 

А’ gonosz zsiványok,4 hogy embert öljcnek, 
Sokszor ébren egész éjeket töltenek. ` 
Hát te, hogy éltedft meg tudhassd tartanì 
Nem sietsz álmodat félbcn szakasztani’! 
Heverô ’s henyélô, mit nyersz rcstségcddcl ’Q 
Vizi-kórságot kapsz rendetl‘en élteddel, 
’S akkor , nyavalyádnak elhárítására , 
Kinok köztt kell futnod az Orvos’ szavára (5) 
’S ha még hajnal elôtt nem olvassz gycrtyánál, (6) 
Ncm nézed éltedet az ész’ világánál; 
На jókor elmédct ладу Бош‘тПаКоКл’а 
’S szívedet nem birod nemes vágyásnkra: 
Utóbb mindcn nyomon kisér а’ gyötrvlem, 
Álmodtól >is megf'oszt irl'gység ’s szerelcm. 
Kis видный is sietsz szemedbôl kivenni , 
Mért hagyod lelkedeta.’ fenénçk enni’! 

 

l") Felteszem , hogy Horatìus’olvasóji абы lÍnmPl‘lls' mnn. 
`Mjìnak tárgya eléggé esméretes, 'a azért az ноша щита 
helyeket magyarázat nélkül hagyom. ’ 
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Nos numerus isumus, et fruges consumare nati, 

Sponsi Penelopae, nebulones, Alcinoique, 

In cute curanda plus aequo operata iuventus , 

Cui pulchrum fuit in medios dormire dies, et 

Ad strepitum citharae cessatum ducere curam. 

Vt iugulent homines, surgunt de посте latrones; 

Vt te ipsum serves , non expergisceris’! Atqui, 

Si noles Sanus , curres hydropicus : et , ni 

Posces ante -diem líbrum cum lumine, si non 

Intendes animum studiis , et rebus honestís , 

Invidia vel amore vigil torquebere. Nam cur, 

Quae laedunt oculum, festinas demere; si quid 

Est animum , differs eux-andi tempus in annum? 

Dimidium facti, qui coepit,habet: sapere aude; 

Incipe: qui recte Vivendi prorogat horam , 

Rusticus expectat, dum deiluat amnis; at ille 

Labitur, et labetur in omne volubilis acvum. 

Qaeritur argentum, puerisque beata creandis Y 
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Mért nem vetsz hamar czélt na gy nyavalyájának ‘1 
А’ frisen elkezdô felén van dolgának. 
Kezdd el! Merj bölcs lenni. A’ ki halogatja 
A’ virtnst, a’ mellytöl f6 javát várhatja , 
Az ama’ parasztként гений utazását, 
’S ища а’ folyónak fogytig lefolyását. 
Eggyügyû! Az idô sebes viz’ módjára 
Foly ’s mindig fog folyni; csak hogy nem visszára. 
De most más szokás van. Gazdagokkáleszünk, 
Hogy nevünk ne vesszen feleséget vesziìnk , 
’S а’ berket irtjuk ki, melly volt csak veszendô. 
Ne kivánjunk többet, ha van elegendô. 
Ház, föld , rét, szôlôhegy, arany ’s ezüsthalom 
Meg nem gyógyit, ha gond gyötör vagy fájdalom. 
Egésségesnek kcll a’ gazdagnak lenni 
Ha örömöt akar gazdagságán venni. 
Félelem, ’.s kivánság miatt ha nyugta nincs , 
Csak úgy vidámitja szivét a’ jôszäg ’s kines, 
Mint а’ folyó szemet Apelles’ festése, 
A’ fájó füleket cziterák’ zcngése, 
’S а’ melengetés аж, ki szenved köszvényben: 
Minden megsavanyúl a’ mocskos edényben. 
Её!) а’ gyönyörûség’ gyáva rabja lenni! 
Аз‘; sok fájdalmakon drágán kell megvenni. 
A' telhetetlen sziv mindig szükséget Ш, 
Függeszd küzel hozzád óhajtásid’ czélját. 
Az irigyet, minthogy maga magát eszi, 
Másnak kövérse'ge ösztövérré teszi: 
’S а’ те11у kínzást hajdan Phalaris kigondolt, 
Az az irl'gységnél kisebb gyötrelem volt. 
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Vxor, et incultae pacantur vomere silvae. 

Quod satis est,cui c0ntigit,hic nihil amplius optet. 

Non domus et fundus , non aeris acervus et auri 

Aegroto domini deduxit corpore febres, 

Non animo curas. Valeat possessor oportet, 

Si 'comportatis rebus bene cogitat uti. 

Qui cupit,aut metuit, iuvat Щит sic domus etres, 

Vt lippum pictae tabulae, fomenta podagrum , 
Auriculas cithŕarae collecta sorde dolentes.(~cescit 
Sincerum est nisi vas , quodcunque infundis, а 
Sperne Voluptates: nocet emta dolore voluptas. 

Semper avarus едет: certum voto pete íìnem. 

Invidus alterius‘macrescit rebus opimis :‹ 
Invidia Siculi non invenere tyranni 

Maius tormentum. Qui non moderabitur irae, 

Infectum volet esse, dolor quod suaserit et mens, 

Dum poenas odio per vim festinat inulto. 

Ira furor brevis est: animum rege: qui, nisi paret, 

i 
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A’ kit szélvészként visz merges indulatja, 
Azon sokszor késôn bosszút áll bánatja. 
А’ harag rövid düh. Fék, ’s láncz kell kényednek ; 

` Hóhéra léssz, csak járj kedvére szivednek. 
A’ csikót, mig nyakát még könnyenhajthatja, 
А’ kocsi-s a’ lálnhoz 's kantárhoz szoktatja. 
Az agár még kölyök, midôn próbát té‘szen, 
Kicsiny ’s nagy vadakra ugatni merészen. 
Most gyûjts kincset, IIjú, lelked‘ tárházába, 
Most siess а’ BöIcsek’ ’s Jók’ társaságába; 
Az edény soká lesz jó szag’ birtokában , 
Ha drága'kenet volt benne új korában. 

Ám menj a’ mint tetszik , én is fogok menni ‚ 
’S úgy teszek, valamint. eddig szoktaln tenni: 
Sem nem várakozom reád , ha elmaradsz, 
Sem nem futok mohón feléd , ha hátra hagysz. 

MAGYARA’ZATOK. 

(1) Dum tu decl amas Romae, Praen cs 
te relegi. Nem a’ Nép nem a’ Törvényszékek elött, 
hanem gyakorláske'pen. Cicero akkor , а’ mid0”n а’ 
Római Respublica Jlílius Caesárnak kezében volt, eggy 
Declamáló -Academiát nyita - fel a’ maga házában ‚ ’s 
a’ na házak’ ermekeì ma ока‘; na onddal а- l gy gy g gy g gy 
korlák itt. E’ Declamatiókat ‘аду nyilván tal'ták , а’ 
mint Мёд-6 is , шёл‘ lmperátor korában, többször ese 
lekedett (Sueton. in Neron. Х. 9.); vagy eggy e’ vég 
re meghítt Auditórium вы“ —- a’ szerént a’ hogy ek 
kor tájban szokás vala az Íróknál , felolvasnì dolgo 
zásaìkat. «- Horátz e’ Levelét Praenestéböl írta Lol 

ими, eggyike'ben azon Róma ВЕЩИ fekvö kisebb 
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Imperat'; hunc frenis , hunc tu compesce catena. 

Fingit equum tenera docilem cervice magister 

Ire viam, quam monstret eques. Venaticus, ex quo 

Tempore cervinam pellem latravít in aula, 

Militat in silvis catulus. Nunc adbibe puro 

Pectore verba puer, nunc te melioribus oñ’er. 

Quo semel est imbuta recens , servabit odorem 

Testa diu. Quod si cessas, aut strenuus anteis, 

Nec tardum opperior, nec praecedentibus insto. 

Várpsoknak, hova а’ gazdag és henye Rómaiak nyár~ 
ban magokat kivonni szerették ‚ és a’ melly ugyan-, 
ешь Flórusnál (I. И.) а е s t iv a e d eli cia e névvel 
neveztetik. 

(2) Crantor , tam'tványa a’ ln'res Xenocratesnek, 
a’ szerént a7 mit Cicero mond (Quaest. Tusculan. Ill. 
6.) nagy tekintetben állott а’ Régibb Academia elsö 
Tam'tóji között. Chrysìppus а‘ Stóa’ nagy oszlopának 
tartatott. Plutarch az б Munkáját, mellyet V1' g asz 
talás ok а’ Szenvedésekben czím alatt ада“; 

vala ki, úgy emll'ti, mint eggy kisded de arany 11611)’ 
vet , melly méltó hogy könyv nélkül 1ап111ЁшззёКс-тедт 
Minthogy Horátz e’ két Bölcset minden más Philosoj 
phusok helyett akarta emll'teni , természetes volt, hogy 
а’ két legnevezetesebb Iskolának Ы: legnevezetesebb 
embcreit nevezzc. 
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(3) Fabula, qua Paridis -- a’FabulaQul/ôoç, 
mese, költemény) szónak a’ Régieknél igen széles je 
lentése volt, ’s úgy jegyezte az lliást és az Oedipnst, 
mint Ézópnak Meséjit. А’ Fabula, az az a’ költött 
környiilluények mesterséges öszverakása eggy tétclnek 
(actiónak) eleven eló'terjesztéséül, melly épen ezen 
lnesterséges öszverakás és eleven elötel'jesztés által 
nyeri-meg az Áltatót vagy lgaznak - tetszöt 
(mel-t а’ Költônek ez a’ kettö azon-eggy) teszi az E 
pica e's Drumatica Poésis’ valóságát -- ’s e’ nemei a’ 
Költésnek sem a’ tárgy’ nagyságát "s fennségét, sem 
a’ szeme'lyek’ és történetek’ historiai Чаи-‘011211 vagy 
igaznak tetszöségét nem tekinti ligy ‚ mint szíìkséges 
ke'pen való megkivánásait, ’s leginkább nem a’ legu 
tolsót. Mert а’ 11111е1е11еп1 llilletövé tenni , а’ п11111Р111 
dán' mondja, ebben áll a’ Költönek legfelségesebb tri 
umphja. Az egész Odysse'a olly mesékböl van öszve 
зяби, а’ mellyeken látni , hogy soha meg nem 161’ 
ténhettek; de minthogy benne minden ligy beszélte 
tik, hogy mindég látjuk, halljuk , e'rezzük a’ mit а’ 
Költö akar, kénytelc'nek vagyunk -— hìnui tulajdon 
érze'keinknek. 

(4) Nos numerus sumus --- tulajdonke'pen: 
mi csak n'l száuiot tessziik teljessé; mi a’ morális 
becslés szcrént azok vagyunk , а’ mik а’ capite 
censusok voltak politikai becsle's szerént Rómá 
ban, sine nomine vulgus, olly emberek, kik 
közzül eunyi ’s annyi ezeret lehet eggybe venni, "s 
azt tel1etni-fel, hogy általán fogva, eggyik alkalma 
san annyit e'r, mint a’ másik. Ez elég nehéz sors, 
mond Lambinus; de nullo numero esse, a' mint 
az illyeket a’ Régiek mondották (számba nem jŕíni) , 
me‘g keservesebb. llzen esetben valának a’ ~f‘rörögök 
köztt а’ Megarae Városiak , kiknek a’ Delphiben 1132 
telt lsten, midön eggykor a' Görög-országi Népek’ 
e'rdexne felöl tudaknztatott-meg, e’ kedvetlen compli 
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mentet tette: ,‚ Megariak , ti sem harmadik , sem ne 
gyedik , sem tizenkettedik nem vagytok, ’s sem szám 
rasemészre. “_Blanchard Recherches sur la 

vil le d e M é g а r e. Mem. de Litterature/XXV. T. 
(б) Ad strepítum citharae eessatum 

d u c e r e c u r a m. -- Kínos dolog elnézni, hogy né 
melly Vir Doctissimus mint gyötrötte-el magát ennek 
a’ versnek szép értelmét léhasággá változtatni. Némel 
lyek azt hitték , hogy itt c e s s a n t e m - et kell olvasni. 
Josephus Scaliger, а’ maga korabeli Philologusoknak 
Fejedelme ( а’ hogy őtet nevezni szerették) ces s a 
t али-01: javaslott. Mind az eggyik igazítás, mind а‘ 
másik ízetlenné ’s gyermekessé teszi а’ kinyomást. 
Bentley , kinek а’ közönséges olvasásban “sem а’ gon 
dolat sem a“ kifejezés nem tetszik , noha gyávább , 
silányabb semmi nem lehet mint az általa felhordott 
ok -—‹ úgy hiszi, hogy а’ verset így lehetne megiga 
zítani: ad s tr ep it um eith arae oerltatim du 
e e re n o c t e nl.~ De végre ezen olvasás mellé áll: c es 
santem ducere somnum; ’s sok olvasottságot 
pazarol - el, ezt az igazítást más Költőknek hasonló 
Verseik ’s magának Horátznak némelly helyei által 
is , védelmezni. -- Mi , mint csaknem minden más 
helyeken ‚ a’ közönséges olvasás mellett maradtunk 
meg , ’s а’ Scaligereket 7s Bentleyeket csak annak pél 
dájálíl hozánk - fel , hogy mint ronthatják - meg az 
Irót az olly Commentátorok, a.9 kik szótudományban 
és igazítási viszketegben nagy részben bírják, а’ mi 
nálok ízlésben "s józan észben megnincs. — Jo. Matth. 
Gessner ezt az alföldi phrá-sist hozza-fel Ruthgersből: 
Syn sorge speleen leiden (seine Sorge spie* 
len führen — játékra vinni gondjait) ‚ mint ollyat , 

“melly а’ Horátz” kifejezésével igen jól eggyez. 
(6) Lambinus a.’ с ur r e s hy d ro pic u s alatt 

ezt érti: kénytelen lészesz az Orvoshoz fntkosnh Szo 
kása ellen feledé, hogy az akkori Orvosok a.” Никон-д 
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ságosokkal sokat járkáltattak. „Si nondum nimis oc 
cupavìt (morbus) — mnltum ambulandum, currendum 
aliquando. Celsus de Re Medica. Ill. 24. A’ hely’ 
e'rtelme tehát ez: Ha lomhaságból nem akarsz moz 
gást tenni, rajtad le'vén a’ vízkórság, Orvosod’ ha 
gyásából , szaladni is kénytelen lészesz; ’s mit nyersz 
vele, hogy lomha voltál? Egyéberánt az e'rtelmes Ol 
vasó nem "ál'ja hogy emlékeztessük , hogy itt minden 
csak allegória és kép ; "аду ezt Horátznál mindég eln 
ll'tenünk kellene. 

(7) Rómának régi szokása азы-6111 ott virradtakor 
minden kikölt ágyából , ’s munkájához látott. Fel dé 
lig nyújtózkodni , mint az Alcìnous“l “(Ь/ага , а’ magát 
becsůlö embernek épen olly rút volt volna, mint ré 
szegen tántorgani végig az lîczán ‚ vagy eggy lyány 
ka'kat-tartó kúfár’ házához járni. Midôn tehát а’ 1111 
Költônk az olly ifjútól mint Lollius , ki ragyogó pálya 
reménylésére Vala születe'se’s atyjának tekintete’s gaz 
dagsága által szabadítva, azi; kívánja , hogy még vir 
тайга elött felkeljen, ’s lelkét az olvasás és elmélés 
által az egész парка elke'szl'tse , épen nem vala szerte 
len kívánság. 

 

HARMADIK LEVEL. 

JÚLIUS FLóRUsHoz. 

 

BEvEzETÉs 

Rómának мазут, me'g a’ Szabad Тай-5115113‘ ìdejé 
ben is , annyival inkább а’ Caesárok alatt, kivált'mi 
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dó’n valamelly Tartomány’ igazgatására mentek , ‘аду 
а’ haza’ dolgaiban utaztak, а’ magok Libertusaikon 
’s Servusaikon kivííl több szabadon-született embere 
ket vittek magokkal, kik az illy köz tekinte‘ttel ra 
gyogó férjfi eránt hl'îséget bizonyi'tottak, ’s eitöl vi 
szont azon kétértelmí'i megkiilömböztetés által tisztel~ 
tettek, hogy ez a’ nagy U1' velek, neki igen aláza 
tos, engedelmes e's köteles szolgájival, baráti módon 
hánt, ’s ó'ket 1101 11011111 tiszteletes, ’s ollykor nem; 
tiszteletes parancsolatjaival is meghitte. Ezen 111-1156 
8‘01:.С011111ез‚ Amici, Cohors Amicorum, Contuber 
nales, Commensulesv печей viseltek, ’s részént olly 
szeme'lyekböl állottak, a’ kik a’ Patrónusnak Tisztjei 
voltak, pe'ld.: Titoknokjai, Orvosai, Számtartóji, 
’stbb., része'nt ollyanokból (kivált gz itt szó alatt for 
gó idökben) а’ kiket az illy nagy Ur inkább horda ma 
gával pompára ’s asztali társasága’ kedve'ért, mint 
szüksége'rt, és а’ kik inkább szorultak а’ Patrónusra 
mint ez örájok. Minthogy az illyeknek gyakran vplt 
alkalmok, megkedveltetni magokat а’ kl'sért nagy Ur 
ral, ’s ezeknek ege’sz bi'zodalmokat megnyerni, ’s l'gy 
szerencséjeket is csinálni: könnyen kcjfpzeltethetik melly 
irl'gyle'sre méltó állapot lehetett olly Ur cohorsába vétet 
ni fel, a’ ki Augustusnak háza-népe közzé ’s rokonsá 
gához tartozott, ’s l'gy a’ minden kegyelmek’ , tiszt-l 
ségek’ ’s gazdagsägok Oceánjához olly közel állott, 
hôgy abból nem csak _magára, hanem а’ magálmz-tar 
tozókra is eleget áraszthasson. „gw 

Július Flórus, a” kihez ez a’ Lçvél, e's а’ Il. 
Könyvnek Másodika i'rva vagyon, és a’ ki a’ Julius 
nevet hihetöleg a’ Domus Julia eránt való Clientelá-¿îv 
ris hůség miatt viselte, egyéberánt pedig egészen 
ismeretlen personnázs, mìdön Tibérius Claudius N' 
l’ó 734-ben Armeniába küldetett, hogy Tigranest af 
királyi méltóságba beiktassa, ennek az Áugustus’mós- ` 
toha , ’s Cájus és Lucius Cacsár, Julia leányától, éSÍ 
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halálok она, fogadott 
mi псы a’ késöbb 

az nyilván 
yet 

Agrìppától szü 
ñjának cohorsábaß állott. ìdök elött egészen más beosů 
az , hogy ô а’ Horátz’ barátjaì len helyen, kinek nevét az ìdö épe tette , mint a" Tibériusé gyalázattal vagyou m 
вена. Melly kevéssé érdemlett légy 
hely , a’ mellyet ez a’ Flórus , azon Буй“, а’ kik eránt Horátz itt tud k nem hivö , álnok’s hideg vén'el kegyet llett foglala ‚ más alkalommal 

ltal elmondatnì. 
hoz tartozó Tibérius 

“пей unokájìnak 
De a’ 

letére vál, 
КМ“ nem állott fén 

n olly ragyogová 
egbélye 

en irl'gylést az a’ 
jobb fejekkel egy 
akozódìk , a’ ko 

mor , senkine 
len Tibérius’ asztala me 
fogjuk magunknak Suetonius á 

Azonban az Uralkodói ház felöl kiki többet vára ekknr még , mint a’ mit a’ ké Söbb idök bizonyx'tottak. Akkor még mintegy 1105100 két évů vala, ’s részént Augustustól féltében, rószént hOgy a’ Rómaiaktól megkedveltessék, kénytelcnnek látta magát а’ képmutatás’ mest ’s un 
dokságail: az ellenkezö rények’ ni. Azonfelůl sokat bibelödött mind а’ Nylolv’ Literaturájával, kórkodett azzai “ОЗУ 1&‹?г1\\е_]о fejek щита!‘ , ’s ez МИД udvara olly foi-main :leze-kimint eggy Tudós Társaság ‘аду Académia., S ат; lgyekezett elhìtctni a’ Közönséggei, hogy ö a, :anîlga ÜI'GS Ól'ájìt а’ Mllzákkal töltögeti; noha a’ 1:61‘ ‘::;:Ёе;с mellyeket a’ maga tudós Asztali-társaival {ез hogy He,knliîr'nvolta‘k nagyobb tekìntetí'lek ‚ mint póld.: a, Laoda u. înak ki volt 'az anyja? ’s Achill, “мы tett m {га ёупае’сешпаъап lyány gyanánt' nevelte ,Méîtóy nlevet Ylsele, мы). Sueton. Tiber. а’ Júuus F’lólÍ-îìhvlîîïëât a.;..".`egjf’gyzé.srf ’ hf’gy, el Pindarusának ’s Ae h ’ ‘uns ls, ‘Ё! lt‘t î Roma nem {сынок а’ . SVC-` yluusanak mondahk, idovel meg _ lásaìknak А’ „ml‘ I`Oltonk’ reményeìnek ’s magaszta ' " о “evek Schol sem fordúbelô , ’s Quin 
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tìlîánnak hallgatása, ki őket a’ Római Költők” sorá 
ban (Ínstit. Orat. X. 1.) bizonyosan említette volna, 
ha az Augnstusi idők” jobb lro'ji közzé szabad volt 
volna számoltatniok , világosan érezteti velünk, hogy 
kevés érdemet ’s fényt szerezhettek. Azt kell tehát 
hinnünk, hogy Ногти felőlök vagy barátságból vagy 
szerénységből kedvezőbbleg ítélt mint a’ maradék; 's 
én úgy hiszem , hogy ezért inkább érdemel javalást, 
és dicséretet mint gáncsot. Őhozzá , kit nem érdekel 
het az a’ gyanú, hogy ezen kedvezés által magaszta 
lókat igyekezett magának szerzeni, vagy hogy a’ poe 
tai repkény, illyen érdemekkel bíró Praetendenseit 
csak azért magasztalá, hogy annálinkább ragyoghas 
son közöttök -— ő, а’ ki a’ maga becsét olly igen 
érezheté -À- és érzé is! _ ’s azzal még is olly kevés. 
sé büszkélkedett w- igen jól illett az, hogy a’ gyen 
gébb erőt élessze, bátorítsa, serkentgesse, ’s olly 
próbáknak is adja javulását, mellyek csak későbbi 
remekekre vezethető gyakorlásoknak nézetbetének, 
Titius Septimiusra nézve ezt eggy más okra nézve is 
lehet mentenünk, ’s alkalmunk lesz eggy más helytt 
ezt az okot elmondani. 

Az Urbanitás , melly a’ Ногти" dolgozásainakís 
mértető bélyege , e’ Levélben annyira hasonlít a’ jó 
„мамам; , hogy lehetetlen annak nem vennünk. 
Itéleteiben mindég elő meg elő csap ugyan a’ baráti 
érzés; de a’ mellett azt is lehet hallani, hogy az itt 
adogatott dicséret а" Mester9 dicsérése, ki szereti ’s 
érti “Шевйегзейъцёйв ’s épen olly elmésen mint szerényen 
jegyzi-ki a’ hibákat, a’ mellyektől a’ megdicsért ba 
rátkának magát óvnia kell. Hogy ő nem vala igen 
szégyenlős kimondani azoknak a”~kiket szerete , a" nem 
kedves igazságokat, mutatja az az intés , mellyet itt 
Celsusnak ad, és а‘ melly, mind a’ mellett hogy a’ 
legboho'bb hasonlatosságba vagyon beszőve, ollyan 
forma volt, hogy azt a’ kis magahltt Költőncz nem 
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nyelhette-el eggy kis küszködés 'nélkül; de a’ mel 
lyet érdemlett is, mert máx' olly sok intésnek nem 
engede. Egyéberánt mind az a’ szívesség , a’ mellycl 
Flórusnak kimutatja, min mlíl hogy б a’ tökéletek’ 

Hol látja Claudius most llírét fényleni , 
NyugtalanúVvágyok , Flórusom , érteni. 
Thrácia l’gér e diadalmat ’s kincset, 
Ott, hol Hebrusra vet a.’ tél jégbilincset, 
Vagy a’ két-városi szûk tenger’ melléke 
’S Asiának kérlel termékeny Vidéke'ì 
Miben fáradoznak a.’ tudós búvárok 
Közttetek’l arról is tudósítást várok. 
Ki kezdi Augustus’ теней festeni (l) 
’S dicsö országlását örökösíteni’! 
Mil:v mível Titius (2) , kinek majd nevével 
Roma Бах-803111 fog? ki magas elmével 
A’ köz patakokat ’s tókat megvetette, 
’S Pìndarus’ forrását bátran merítette. 
Mint van? nem zárt e ki baráti’ számából@ 
Thébai hang Zeng e Római lantjából’! 
Vagy а’ Tragoedia’ saruját hordozva , 
Zug, dúl , fúl versében , mérgesen habozva (3)’9 
Bíit esinál Celsusom (4)’.t ki sokszor Ищете“ 
Általam › ’s intetik, ne tegye а’ mit ‘ген. 
Mßlldd lleki , ezután saját földét száutsa , 
’S а’ Palatinális Köuyvházat (5) ne bántsa; 
Nehûfäy a’ madarak a’ czifra szárnyakat 
lvleglatváng ’s kitépvén а’ lopott tollakat, 
:Illssl’ìll аша’ bollÓ Varjúnák sorsára, 
's ъМБУМ ’s okot adjon csúfra ’s hahotára. 

*..4-1" 
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litján elöbbre nem haladliat , mind az a’ melegség, a’ 
mellyel ezt a” maga társával Munatiussal ismét беже 
be'kéltetni igyekszik, bizonyságok, hogy ö e’ két if. 
jd ember’ javán nem vett csak mindennapi részt. 

Iuli Flore, quibus terrarum militet oris 

Claudius, Augusti privignus , scíre laboro. 
Thracane vos,Hebrusque nivali compede vinctus, 
An freta vicinas inter currentia turres, 

An pingues Asiae campi collesque morantur’! 

Quid studiosa cohorß operum struit ’êhaec quoque 
Quis sibi res gestas Augusti scribelie sumit '.1 (euro ; 
Bella quis et paces longum diffundit in aevum’! 

Quid Titius , Romana brevi venturus in ora, 

Pindarici fontis qui non eXpalluit liaustus , 

F astidire lacus, et rivos ausus apertos’! 
Vt valet’.L ut meminit nostri@ fidibusne Latinis 

Thebanos aptare` modos “идет, auspice Musa? 
An tragica desaevit, et ampullatur in arte@ 

Quid mihi Celsus agit@ monitus multumque mo 

Privatas ut quaerat opes,et tangere ‘тег (nendus, 

Seripta, Palatinus quaecunque recepit Apollo: 
Ne, si forte suas repetitum venerit olim 
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Hát te melly czélt tevél elûdbe, mclly “где” 
Melly virágokból szívsz mézes édességet’! 
Lelkednck szép elme lôn tulajdonává, 
Nem tetszik bojtorján ’s bogács vad pusztává ; 
Akár mint Szószóló védelmezz ügyeket, 
Akár fejtesz sûrún-szövött törvényeket, 
Akár a’ szerelem tanít énekelni: 
Borostyán-ágat fog'sz mindég érdemelni; 
’S ha a’ szívfagylaló gondokat elvernéd , 
A’ Bölcseség’ legszebb pálmáját megnyernéd. 
Ez a’ legdicsôbb czél, erre kell sietni (5) , 
Hogy hazánk ‘s kedvesink tudjanak szerctni. 
Írd-meg azt is, lel e már , enyhúlésedben , 
Munátius 1116 rangot ’s helyt szivedben (7) 'l 
Vagy talám alig hogy a’ seb bcgyógyúla. 
Irígyitek miatt ismét kiujúla’i 
Akár meleg vértôl gyúl heves szivetek , 
Akár tudatlanság hint konkolyl; közttetek: 
A’ testvéri frigyet тек felbontani, 
Melly, akárhol éltek, fog boldogítani. 

Jcrtek hamar vissza! hived óhajtva vár, 
’S áldozatúl legszebb tulkát hl’zlalja máx, 
Megérkezésteknek innepi napjára, 
A’ barátság-védö Istenek’ számára. 

MAGYARÁZATOK. 

‚ (1) Horátz , ki a’ maga becsůletét sokkal inkább 
ßzerette, mint hogy felejthette volna azt а’ szép szö 
„же“, melly ötet ìfjabb esztendejìben Rómának u 
tolsó azabad fijaival Brútussal és Cassiussal öszvefůzve 
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Grex avium plumas , moveat cornicula risum 

Furtivis nudata ooloribus. Ipse quid audes’l 

Quae circum volitas agilis thyma’.l non tibi parvum 
Ingenium , non incultum est, nec turpiter hirtum. 

Seu linguam causis acuis , seu civica iura 

Respondere paras, seu condis amabile carmen; 

Prima feres hederae victricis praemia: quodsi 
F rigida ourarum fomenta relinquere posses , 
Quo te Coelestis sapientia duceret, ires. 

Hoc opus,hoc studium parvi properemus et ampli, 
Si patriae volumus, si nobis vivere cari. 
Debes hoc etiam rescribere, si tibi cnrae, 

Quantae conveniat, Munatius: an male sarta 

Gratia nequicquam ooit , et rescinditur’l At vos, 
Seu oalidus sanguis, seu rerum inscitia vexat 
Indomita cervice feros, ubicunque locorum 

Vivitis , indigni fraternum rumpere foedus. 
Pascitur in vestrum reditum votiva iuvenca. 

tartotta, mind addig keriilé, mig szép móddal lehete, 
ат: az igen is kétértelmii dicsöséget, hogy Augustus 
nak tetteit énekelje, a’ hogy azt Maeeenás e's maga 
Augustus is óhajtani látszottak. Abbau állott minden 
kori mentsége, hogy neki az illy nagy munkńra elég 
ereje nincs, és hogy ö azt több tehetségii Költônek 
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fartozik általengedni. Az igaz ok könnyen kitalálfatja 
magát, de azt világosan kimondani, hozzá semmi te 
kintetekbeu nem illett; só't mint езду eléggé kisikár 
lott Udvari-ember minden alkalmakban igyekezett 
éreztetni szi'ves akaratját. Ezért kezdi itt is a’ maga 
tudakozásait a' Tibériust követö tudo's cohors 108111‘ 
latosságai eránt azzal a’ kérdéssel, hogy ki válasz`tá 
magának tárgylíl az Augustus’ tetteinek éneklését ‘ê 
Ez' legalább ollyformán hangzik , mintlia az a’ уйду, 
hogy azt valaki tegye, neki nagyon szi'vén fekiinnék. 

(2) Eggy régi kézi'rat’ glosszája ezt Titius Sep 
t’iminsnak печей, ’s bizonyságot teszen, hogy ezen 
idö körůl élt eggy illy neví'i Római Lovag , ki Tragoe 
diákat ’s Lanti dalokat l'rt, de a’ mellyek a’miidönkre 
által nein jöttenek. А’ Familia Titia Rómában nem 
volt fény nélkül; Ciceró nagy tisztelettel emli'ti eggy 
Cajus Titius’ Beszédeit. De sem ez, sem négy Ы más 
Titius, kik az 6 Leveleiben elôfordúlnak, sem az a’ 
Marcus Titius a’ kit Plutarch Antóniusban , Dion ре 
dig az 50. Könyvben emll't, e's a’ ki a’ Triumvirátus’ 
idejében mindég a’ szei-encse" felén állntt, nem eggy 
azzal, a’ ki felöl itt vagyon szó.v Hogy ez a’ most nc 
vezett Marcusnak Еда volt,talán az elhihetöségig meg ' 
-lehetne mutatni ‚ ha valaki találkozhatnék , а’ kit az 
érdekelhetne. 

(3), НОЁУ HOl'átz az am р ull a t u r alatt , melly 
nek egesz erejét а" német Fordi'tó két szóval is; 

Oder “там, schäumt 
Und примем ег im tragischen Kothurn! 

вышка!‘ tudta adni, а’ Görögök’ циидьёш szai'oki'a 
Мыши: légyen, a’ mint Lambl'n és Torrentìus hiszik,~ 
igen kó‘myen meglehet: de hogy az a mp u lla ri alatt 
ЕЕ???“ Ёопдо“, mint a’ mit а’ görög szó teszen, ab 
‚югу 'â l)_orrentiussal tartok. Horátzot iígy ismerjíik , 
“au b lzolnyosan távol vala, szépeknek lelni azon @Y uborekokat ’s egész réfnyi szókat , mellyek ál 
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tal а’ Római régibb Tragicusok ugyan -- annyì Aeschy- 
lusokká válni reménylettek; ’s innen az a’ sejtés lep 
meg, hogy az ampullatur szóban itt szeli’d irónia 
lappang , vés hogy Horátz а’ maga fìatal barátjának kl' 
mélöleg akara inte'st adni, hogy a’ való felséges’ ha 
tairjain kivůl ne csapongjon , a’ mi rajta annyival kön 
nyebben törte’nhetett volna meg, minthogy Pindarut 
tevé példányává. Általában Horátz inkább diesen-i az 
ìfju’ mere’szségét ‚ hogy Römának Pindárjáva törekszik 
tenni magát, mint а’ dolgot. ’S hogy a’ mere'sz 522111 
dék e1 nem sl'ilt, mutatja az Ódák’ IV. Könyvének 
2-dik Dala , melly ezen Epistolánál több évvel késöb 
Ьеп készült. ` 

(4) Hihetó'leg az az Albinovaì Celsus, a’ kihez 
а’ Vlll. Levél szól, e’s а’ ki ekkoi- Titoknok vala Ti 
bérnél. 

(5) Az Actiumi. Rómának szerencse'tlen, Augus 
tusnak szerencsés, ütközet után (A. V. 726) Angusd 
tus a’ maga házában а’ Palatinus hegyen templomot 
szentele Apollónak, és abban Bibliothecát nyitott. 
Hogy б Lucullusnak gazdag könyvtárját ide általvitet 
te, nem bizonyos, de igen hihet‘f'i: de llogy Apollónak 
eolossális, harmincz réf magasságú szobrát, mellyet 
Lucullus Apollóuiából (Pontusban) Róma'ba hozatott , 
a’ Palatinus hegy’ Bibliothecájában felálll’tatotta volna 
a’ hogy azt Abbé Belle)r állítja (Memoir. de Litterature. 
Tom XLV. p. 14), ’s ez eránt Pliniusnak XXXIV. 
Könyv. 7dik Fejezetére támaszkodik, arról Plinius 
езду szót sem mond. 

ì (6) Ez a’ hely а’ Т1Ьёг1пз’ Commensalisához 1'rt 
Alkalmi Levélben, nekem különös figyelmet látszik 
érdemelni. Úgy tetszik ‚ ez meg mutatja , hogy Horátz 
а’ rényt szl'vesebben szerette, mint a’ hogy azi: az б 
Munkájinak lelketlen Olvasóji felöle feltenni szokták. 
Eggyike lévén ö lne'g azon Rómaiaknak , kik a’ Szabad 
Hont me’g látták ’s ennek fenn -maradását foi-r6 óhaj 

6 
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tásokkal óhajtották , soha sem tudott azon nagy vál 
tozásokhoz szokni , mellyekben pris c i e t in teg ri 
m o r i s semmi nem szenvedtetett- meg; ’s minden szem 
pillantásban fellobban benne eggy gondolat, eggy érzés, 
melly eggy illy romlott időhöz a’ maga nemessége , 
régi -rómaisága által teljességgel nem illett. Nem vál 
hatott-meg azon igen is hiú gondolattól, hogy a’ Ró- . 
mai Polgárnak még ekkor is volt Hazája, ’s abban , 
hogy egy ifjú Fejedelmi-szolgának még a’ Bölcsesé 
get és Rényt ajánlá, még pedig azzal a’ melegséggel 
és bizonyossággal, а’ hogy a’ nagy tapasztalású Orvos 
fogná a’ szeretett betegnek a’ maga szereit, abban Ho 
rátz még nem lele semmi nevetségest. Ez, úgy hiszem, 
becsületére vál a’ mi Költőnk” szívének, ’s annál több 
becsületére, mert, a’ figyelemnek és érzésnek nem 
igen nagy osztályrészével is, е’ gondolkozást neki 
minden írásain elömölve látjuk. 

(7) Ki volt legyen ez a’ Munátius? fija e, vagy 
testvérétől született unokája, vagy valamelly más 
rokona azon Lucius Munátius Plancusnak, а’ ki , Ju 
lius Caesárnak eggyik híve, ennek halála után 712ben 
Consul, ezután Gallia Comatában Proconsul, továb 
bad Antóniusnak nagy tekintetű czimborása , ’s minek 
utána ezt elhagyó. ’s Octáviushoz általtért, az utolsó 
előtt igen kedves leve, 742ben Aemilius Lepidussal 
Censor volt- vagy talán а’ Munátius nevet valamelly 
más, a’ Rómaiak köztt gyakorlott, okokból viselte г 
épen olly ismeretlen dolog, mint a’hogyszükségtelen. 
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NEGYEDIK LEVÉL.` 

ALBIUS TIBULLUSHOZ. 

 

BEvEzETÉs 

Hogy ez а’ Tibull épen az, a’ ki а’ maga lágy, 
és mintegy a’ Chárisok által gyengéd érze’sekre’s e'deS 
szomorgásra alkotott lelkének ke'pét nekiink Elegiá 

‚ ЁЁЬап hagyta - fenn , minden kétségeì mellett a’ tudós 
Cruquiusnak, bizonyos. Hogy a” mi Költíink ezt kiilö~ 
nösen szerette, annak két iamiságait találjuk Munkáeí‘` 
jiban: az Oda'k’ Elsö Könyve’nek 33dik Dal-ät, e's ezt 
а’ Levelet , mellynek dátumát bizonyossa'ggalme'g nem 
határozhatjuk ugyan , de lígy tetszik, hogy ez nehány 
esztendövel vagyon {На késöbb mint az ëi‘nli’te'tt Óda, 
noha talán elébb mint az Epistolák’ gyůjteménye'nek 
akärmelly darabja. 

Miként. juthatott a5 Cominentátorok’ tudós serege 
azon gondolatra , hog;r eà barátságos Levelet Vígasz~ 
taló - Levélnek tartassa , mellyben Horátz а’ maga meg“ 
szomorodott barätját fájdalmainak e’des elaltatása ál 
tal akarta felderíteni , alig foghatna'nk -meg , ha igen 
sok példákból nem tudna'nk, hogy ezek az Urak az 
elöttök álló sok fák miatt nem ritkán rá nem ismernek 
az el'döre. Аж egész kisded Levélben semmi ПУОШа 
nincs ugyan а’ Tibull’ emlegetett búslakodásának: de-- 
az nem tetszhetett nekik természetesnek, hogy az а’ 
Költö, a’ ki, Elegiájinak bizonyl'tásai szere'nt, olly 
kedves öszvefl'iggésbcn e'lt а‘ Déliákkal és Neaerákkal, 

if 

ì 
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olly eggyszerre magányosan az erdôk köztt bujkálhas 
son , ’s morális elme'lkedések közzé süllyedhessen. Em 
lékeztek, hogy Tibull а’ maga Messála Corvl'nushoz 
й‘! hexametereiben nagy gazdagság felöl szól,mellyek- 
tôl a’ szerencse’ változandósága szerént megfosztatott, 
és hogy, Elegìájìt azon vallástéten kezdi , hogy б sze 
gény. Иду hìtték, hogy ez mindent megfoghatóvá te 
szen; meri: terme'szet szerént annak, a’ ki gazdag em 
bertöl szegény emberré leve, elég Oka van elereszteni 
fejét, fülét, ’stbb. De feledék , hogy Tìbull, épen ott 
a’ hol elvesztett bìrtokáról teszen emlékezést, azt is 
mondja, hogy még шагам та1ашчед a’mìclveszhetne; 
e's hogy az а’ szegénység , а’ mellyet Elsö Elegiájában 
olly felette kedves színekkel festeget, csak а’ Maecenás’, 
a’ Messála’, ’s а’ Cnéus Lentulus’ gazdagságaikhoz ha 
sonlítva érdemlî hogy szegénységnek neveztessék ; eggy 
szóval , hogy az olly neml'í szegénység volt a’mellynek 
birtokában a’ józan eszů ember nem fogja soha irígy 
leni emll'tett Cnéus Lentulusnak huszonöt millió forint 

ját, mellyekkel Senecának bizonyl'tása szerént bl'rt Ü, 
a’ ne'lkůl llogy azt használni шага volna , ’s nagyjá 
ban ismét elvesztette , a’ nélkíîl hogy tudná, mi tör 
te’nt. 

Tibullnak környülményei felöl talán ezt mondhat 
nánk: А’ polgári háborgásokban, hìhetöleg az utolsó 
Trìumvirátus alatt , elvesztette azon ele'ggé nagy jószá 
gait ‚ mellyeket ösei, talán а’ közjövedelmek’ árendá» 
lásai által , szerzettek volt. De midön Augustus helyre 
akará hozni, а’ mi károkat а’ polgári háborúk tettek, 

 

‘) Seneca de Benef. Il. 27. Leutulus volt a' legföbb 
pèldája а’ gazdagságnak а‘ maga rendében , lnertö Augustus 
nak bôvkezůsége által négyszáz mìllio Selterciumok’ birtoká 
ban látta magát. -- Ha négy lestelcium tenen eggy denári~ 
ult, 's négy denáriua езду mai forìntot, úgy a’ Кейсы) kite“ 
lzáln jô-kì. 
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vissza-kapott annyit a’ közönséges hajótöi'ésböl, a’ 
mennyìvel kicsapongáshoz nem szoktatott óliajtásai 
mellett függetlení’il ’s kellemesen élhetue. ЕМ: mutatja 
az elöttünk álló Epistola , ’s Tibullnak Költeményei 
ben semmi ninos, a’ mi ezzel meg ne eggyezne. 

Az, hogy ö a’ gazdag Messála Corvi'nnshoz ra 
gaszkodott, semmit nem bizonyi't Tibullnak szegény 
sége're nézve; inert minden Ro'mai köze'p soi-sli polgár 
nak volt саду Patrónusa a’ Nagyok köztt. Ez vala az 
az erös czément , a’ mellyel a’ Roma’ alkotója a’ maga 
országlási alkotmányát felépl'tette; ’s a’ midön a’Sza 
had Társaság nehány istentelenek’ ravaszsága által 
észre-vétlen’ Monal'chiává vált, szükségesebb volt 
mint niindenkoi‘ másszor , eggy barátnak ’s ‘16110’ 
nek ótalmában állani, a’ ki közel álljon ahhoz , a’ ki 
töl minden függött. 

De ez a’ kötelék a’ mellyelö Messalálioz vala kap 
csolva, nem gátlotta, hanem nevelte inkább azt a’ 
szabad és munkátlan életet , a’ mellyben Tibull azon 
jóltevö lsteneknek áldozott, kik a’ bölcs Sólont, még 
öl'eg napjaiban is, szolgálatjokban látták , és а’ kik 
töl, az б mondása szerént, a’ halandóknak minden ö 
römei jönek. _ 

Tibull a’ maga képzeletiben a’ Saturnu's’ arany 
kora köztt ’s az Elysiumi mezökön szeretett élni; б, 
mint az б barátja Horátz , a’ szabad -lételt "s a’ tudo's 

‘üret' kedvelle'. ’S ugyan eze'rt , mint Horátz , többére 
falun lakott, ’s ez a’ Levél akkor vala hozzá i'rva,mi- 
dön 6 а’ maga Pédumi jószágában, Tibur és Praeneste 
közôt't, múlata. 

Ugy tetszik , Horátznak e’ Levél’ i'rása alatt nem 
volt egyéb cze’lja , mint az, hogy liasonló hajlandósá 
gli , de tôle távol , az az más körökben, élö barátjának 
mintle'te eránt tudakozódjék eggyszer luegint. hogy 
ötet bi'ztosan e's nyájasan magához meghl'vja , ’s ezen 
alkalommal nzon barátságos indúlatjáért, а’ mellyel 
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nz ö kiadott Sermóji (Satyráji) felöl itélt vala, 1111111 
ját bemutassa. 

Azt a’ városi ta'rsaságok’ igen kedves tónját, melly 
e’ Levelen eláradt, inkább lehet érzenì, mint magyarázni 
’s utánolni. Képzeltethetik e valami kényesebb , gyen» 
gédebb, mint az a’ fordúlat, a’ mellyel a’ Tibull’ di 
cséretéböl eggy szeretetre - me'ltó ’s szerencse's - szüle. 
tésů ember’ képének festésére mégyen -által,és a’ melly 
a’ legkl'me'löbb emlékeztetéssé változik el, hogy az 
zal érje - bé magát а’ mit terme'szet és szerencse ¿rette 
tevének, és hogy boldoglétét azon nyughatatlan töre 
kede's által hogy me'g boldogabb lehessen, el ne ölje. 

Az а’ szerényse'g is lnéltó ñgyelmünkre, a’ mel 
lyel б Tibullt, ki eggynél több tekintetekben 116156 
gen kivül alatta vala neki, nem csak ugy nézi mint 
а’ maga egyenlôjét, hanem azun becs által, mellyet 
az ö j‘avalásának ád, bizonyos tekìntetekben magánál 
lnég feljebbre magasztalja. 

E’ liberális módban, melly azoknak ön-szerete 
teket , a’ kikkel dolgunk vagyon , csapodárság és ala* 

Te, ki verseimrôl olly kegyesen itélsz, 
Tibullus, Pédumnak szép vidékén mint élsz’ë 
Dalokat költesz e, idôtöltésedre , 
Hogy elnyerd Cassius’ (l) myrtusát fejedre; 
Vagy a’ zöld erflôknek árnyékit bujkálod , 
’S a’ bölcs ’_s jó_ lelkekhez mi méltó , vizsgálod’! 
Nem szült téged anyád lelketlen bálvannyá, 
Az egek , formálván remek - alkotmánnyá 
Szépséget, ’s kincset is а’ szépséghez, adtak , 
’S nlint kell azzal élni, arra is oktattak. 
Melly áldást kívánhat legszívesbb dajkája 
A’ kedves gyermeknek , ha széphangú száia 
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csony magunk’ elvetése nélkíil csiklándozza ‚ Horátz 
igen nagy Master; ’s ebböl látjuk mint élhetett баше 
ütöde'sek nélkl'il azokkal ‚ a’ kiket olly méltán a’ ge 
n us ir ri t abile nevezet által jegyez - meg. 
j Azon környiilményböl, hogy az elsö versben csak 
Sermójit emln'ti, mellyek minden Munkáji között leg 
elsöben mentek - ki világ’ ele'be , öszvevetvén a’ Levél’ 
berekesztésével , 1101 magát pi 11 gu is , et be n e cu 
rata cute, nitidus Epicur-i р orcus-nak ne 
чей, alkalmasan világos , hogy ez a’ kis Alkalmì-Le 
vél nehány esztendökkel hamarább i'ratott mint a’ 1611 
biek. Mert . ámbár Bentley azon éveket, a’ mellyekben 
Horátz a’ maga Munki'íjit dolgozta "5р11Ь11с611а,а’1111111 
ugyan nekünk látszik, alkalmasan igazán adta-elö; 
abból , hogy 6 az Epistolák’elsö könyve't a’ maga неду 
venhatodik ‘аду hetedik éve е1611 ki nem eresztette, 
nem következik , liogy ezek mind ekkortájban 11652111 
tenek,--noha az а’ Logica, a’ melly a’ Syllogismu» 
oknak ezt a’ nemét követi , a’ régiek’ Magyarázójik 

nál közönséges. ' 

Albi, nostrorum sermonum candide index, 

'Quid nunc te dicam facere in regione Pedana@ 

Scribere, quod Cassî Parmensis opuscula vincat 1 

_An tacitum Silvas inter reptarc salubres , (estî 

Curantem, quicquid dignum sapiente bonoque 

Non tu corpus eras sine pectore. Ш tibi formam, 

Dî tibi divitias dederant, artemque fruendi. 
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. Annak, a'l mit bölcsen gondol elméjével (2), 
Bájoló erôt tud adni beszédével’! 
Ha szép hire neve mellett tud tetszeni , 
"S van egészsége, ’s van mibôl költeni’! l 
Те vagy e’ szerencsés , barátom! Mig masok, 
Kiknek szívét dúlják félelmek ’s vágyások, 
Esztvelenûl gyüjtnek aggságot aggságra, 
Élj te vl'gan, ’s tégy Szert igaz boldogságra. 
Minden reggelenként képzeld, ’s mondd szived 
Hogy utolsó napja derúlt-fel éltednek. (nek, 
Ha éltedhez az ég toldást kíván tenni, 
Nem-reménylett idôd kedvesebb fog lenni. 

Én itt frisen vagyok , ’s ha idôt vehetnél 
'l'dám barátoddal hogy eggyet nevetnél, 

Nem gyôznéd beszélni csudálkozva róla 
Mikép meghl'zlalá Epikúrus” óla (3). 

MAGYARÁzAToK. 

(1) A’ Pármai Cassius eggyike azon öszve ~ 051111‘! 
teknek, kik Julius Caesárt megkéselék a ’s az ö наш‘ 
la által a’ Наша’ szabadságát vissza álli'thatni remé 
lette'k, meghasonlván Octavián és Antónius egymás 
között, az utolsó mellé állott , ’s az Actiumi iitközet 
ben eggy sereget теща-11111. 
kimenetele után Athénbe vo 
ánnak hagyására Quintus V 
lett öletett meg. (Valer, Мах 
liasta Cassius felöl szólván 
iitközetet a’ Phi 
Iolyt~-le, 
hagyá tenn 

Az ütközet szel'encsétlen 
nta magát , ’s ott 0011111 

árus által l'ró -- asztala mel' 
. 7.) Cruquius, а’ régi Scho 

öszvetéveszti az Actiumi 
liPPiìVel» noha a’ kettö köztt ti'z év 

’S Quintus Várust, ki magát orgyilkossá 
i’ Lúcius УМНЫЙ‘, а’ ki a’ Tragoediák’ 
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Quid voveat dulci пап-1011121 maius alumno , 

Qui sapere et fari possit, quae sentiat, et cui 

Grat-ia, fama, valetndo contingat abunde, 

Et mundus victus, non deiìciente crumena Ф 

Inter spem, curamque, timores inter et iras , 

Omnem crede diem tibi `diluxisse supremum: 

Grata superveniet, quae non sperabitur, hora. 

Me pinguem et nitidum bene curata cute vises, 

Cum ridere Voles , Epicuri de grege porcum. 

i’rásában а’ maga Thyestese által méltó vala а’ Görö 
gök’ elsö rendl'í Költöjikkel öszvehasonlítatni-(Varii 
Thyestes cuilibet Graecorum comparati potest, mond 
Quintilián Х. 1.)-’s az Epicumban talán csak az eggy 
Virgílnek engedhete elsöséget; azzal a’ Váriussal, a’ 
kit Нога“: eggyüvé köt Virgl'llel: 

animae, quales neque candidiores 
Terra tulit, neque queis me sit devinctior alter. 

’S ez a” nyavalyás Glossáló mind ezen dicsé‘ret mellett 
öt nem csak orgyilkossá csinálja, hanem innuen do 
azt is akarja hitetni felöle , hogy o" ezen alkalommal 
а’ Pármai Cassiustól ellopta ennek Thyestese’t,’s maga 
Munkája gyanánt adta - ki. Ezt , úgymond , sokan ’a 
zért hittc'k, mart Váruà im' -asztala теней vágta 
agyon Cassiust, ’s n'rásait elvitte, Cassiusnak рейд‘; 
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sok T ragoediáji voltak-A” megmutatás még akkor 
"is hijányo fogna lenni, ha Quintus Várus és Lúcius 
Vál-ius azon eggy személy volna; így pedig, a’ midőn 
két külömböző név két külömböző személyt jegyez, az 
Anekdot maga hazudtolja -meg magát, "s azoknak 
számába való , mellyeket irigység és kajánság találtak, 
az ostobaság bizonyítások ne'lkűl elfogadott és elter 
jesztett, hogy a’ legnemesbb emberek” hírén mocskot 
ejtsen.- Nem töltöttem volna az időt eggy Poetának 
apologiájával, а’ ki bár eggyike volt a’ maga kora” 
legelsőbb díszeinek, nem hagyván ránk semmit, ben 
niinket nem érdekelhet , ha az ismeretlen Glossátor 
nak ezt a’ gyalázatos schóliumát а’ Horátz’ legjobb 
kiadásaiban is nem találnám, ’s illyen a’ Baxtere’ és 
Gessnere', és ha ezek a’ tudós férjünk csak eggy sor 
ral is védelmére költek volna eggy ártatlanúl bántott 
ember” becsületének. 

Ногти itt a’ Pármai Cassiusnak Munkájit említ. 
vén, azokat Opusculáknak nevezi, ’s az által hogy 
a’ Tibull’ Munkájival veti -öszve, ’s ennek Compli 
ment gyanánt mondja hogy az ő Elegiáji а’ Cassius” 
darabjait nem csak utál-érik, de meg is haladják, 
eléggé érezteti velünk, millyen lehetett az elveszett 
Költemények7 becse. 

А’ régi Irók’ Magyarázo'ji ollykor egyenesen az 
által tévesztik-el azoknak igaz értelmeket, hogy а’ 
magyarázott Írói-a , mintha az nem bírt volna elég el 
mésséggel, a” magokét tolják rá, ’s ez nem minden 
kor a’ legjobb nemű. Cruquius itt iróniát gyanít, mel 
lyet rajta kivűl senki sem fog találni; Baxter pedig 
azt hiszi, hogy az Opusculáknak itt különös sullya 
vagyon, ’s annyit tesz, mint olly Munkák, а’ mellyek 
érnek annyit aranyban a’ mennyit nyomnak. Mintha 
az Opusculáknak itt. a’ hol kisded , könnyű, enyelgő, 
vagy szerelmes Költeményecskékről vagyon szó , egye 
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bet kellene jelentenìek, mint a’ mit az Opusculák je 
lentenek! ' 

Különösen méltó рейд a’ ñgyelemre, hogy Ногти 
eléggé merész volt’smere'szelhetett megnevezni ’s tìsz 
telettel emll'tenì ifjlíságának eggyik barátját, н’ ki 
Marcus Brńtussal tax-tutt , ’s a’ ki ánnyira gyl'îlölte a’ 
Jlíliusok’ felekezetét ’s magát Angustust , hògy Br1í- 
tusnak és Cassìusnak halála után, a’ maga I_iétse'gbe 
esésében , készebb volt Antóniust követnì, mint Octá 
vìushoz hajlani. Ez is olly vonás , melly velünk а’ mi 
Költó'nknek erkölcsi characterébe, kit е‘ re’szröl keve~ 
sen ismernek а’ szerént a’ hogy érdemlì , pillantatlyit. 
Továbbad majd több olly kìnyilatkoztatásaira fogunk 
akadni , mellyek bl'zonyságot tesznek, hogy o",a’hasz- 
nalesö ’s romlott udvarnokjaì köztt ennek a’ minden 
ató , e's minden mérséklete ’s szx'nlett szerénysége mel 

‘ей épen nem veszedelmetlen bitanglónak, yéliä azon 
becses jussal, hogy kimondja a” mit e'rzett. А’ ki azt 
mondaná, hogy ez Augustusnak úgy van dicséretére 
mint Horátiusnak , azt én eggy történetre emlékeztet 
ne’m , mellyet Suetón tarta-fenn , e's а’ melly annyira 
characterében vagyon az elsöbbnek, hogy igaznak 
vehetnénk, ha eggy régi Glossátor beszélné is. Bizo 
nyos Aemìlìus Aeliánus Cordubai Polgár , némelly 
gonoszte'tek miatt el vala „мы“, mellyeket ez a" 
szelídse'géröl elhl'resedett Uralkodó maga akartvizsgá 
lat alá venni. А’ Vádló , hogy annál többet nyomjanak 
panaszai, kivált ап’а teve nagy sullyt, hogy ez az ‹ 
Aeliánus tiszteletlen beszédeket szokott magának еп 
gedni Augustus ellen. „Аж naked haladék nélkl'îl be 
kell bizonyn'tanod! mondá Augustus, színlett hal-ag 
gal szakasztván félbe szavait; e'n me’g rosszabbúl fo 
gok ellene szólani, mint ö szokott ellenem“.--’S mi 
dön Tibérius eggy Levelében a’ maga mostoha-atyjá 
hoz az effe'le panaszok eránt nagy tůzzel вина , Augus 
4tus аж felelé n_eki; hogy а’ maga Наш! tiìze't mérse' 
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kelje, ’s ne vegye olly rossz neven, ha valakì felölc 
rosszúl besze’l; elégedjiink - meg vele , hogy dolgunkat; 
annyira vivénk , hog'y nekiink senki nem árthnt. -Oc 
tavìán olly gyalázatos e's kegyetlen „мены nyita 
maga elött utat а’ legfôbb hatalomra, hogy most nem 
jóság, hanem csak okosság vala Augustusto'l, неп 
den uralkodni ’s ennek az й], ’s merô дм ígérö név 
nek szép ragyogásu által azon gonoszságokat, fertel 
meket eltakarni , а’ mellyekkel elöbbi ’s felejtetni kl' 
vánt neve meg vala mocskolva. 

Eggy belsö sziikség arra kényszerít bennünket 
minde’g e's magunk által is meg nem sejtve , hogy ön 
magunkat, ’s gondolkozásunknak "s életiinknek mód 
ját vegyíik вйпбгнпёгпйы’цэ akár csak valami kedvest 
és hl'z'elkedöt акт-11:11: másnak mondani, akár midön 
kémélessel éreztetni akarjuk xnással,millyennek kelle, 
ne neki lenni. Horátz ezen egész Epistolában таза“: 
tette a’ Tibull7 helyébe. А’ kettô köztt valóban igen 
nagy hasonlóság vala kivált а’ falusi független és do 
logtalan «Не? szeretetére nézve , és abban is, hogy mind 
ez mind az az ohajtást legînkább érdemlö szükségben 
épen olly gazdag legyen , ’s nem gazdagabb, mint ezen 
hajlandóság’ kielégítésére kl'vántatott. De ezen haj 
landóság’ modiñcatiojában ‚ ’s magokban az o" lelkeik 
nek alapvonásaikban is, a’ ШНбшЬзёЬг még nagyobb~ 
nali Ищи“: ‚ mint a’ hasonlósa'g vala; ’s ámbár a’ Ti 
bull’ Elegiájiban а’ leggyengédebb gondolatokat ’s ké 
peket leljük, ha emlékezetem meg nem еда], annak 
a’ philosophusi szellemnek, melly Horátznuk minden 
Munkájin vagyon eláradva, e's ennek az élesen-lá 
tásnak és а’ megnemesedett Sensus communisnak ат: 
а’ tulajdomcharacterét adja, sommi nyoma nincs. А’ 
Tibull’ neki -tulajdon charactere ìnkább —- vagy talán 
egyedůl- megnemesl'tett sensualitás ‘*). Csak ez виза! 

*) Merem a' szót, тег: a.' Sensualìtás úgy ‘Щи Érzékise'ghez, 
mint a’Szabadsághoz a'Lieentia,és így a' kette' nem eggyjelentésü. 
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hatá neki, a’ képzelödésnek tiindéres lelkesl'tése эта! 
felélesztve, az ö elsö Elegiáját, melly minden egyéb 
Elegiáji között legszebb is , ’s а’ biislakodó szerelem 
nek e's а‘ llalotti- képekn ek ezt az öszve-elegyi'tése’t. 
De hogy rá olly ke'p illhessen mint а’ mit e’ két sor 
ban találunk: 

tacitum Шин inter reptare salubres, 
Curantem quicquid dignum sapiente bonoque est - 

vagy hogy lelkében olly óhajtás támadhatott volna, 
mint ez: 

Sit mihi quod nunc est, etiam minus: ut mihi vivam 
Quod superest aevi , etc. 

azt nem hihetjiîk-el. A’ Tibull’ ligetei, bokrai, er 
nyó'ji neki nem egyebek mint szerelme’ kedvelt scé 
náji, 7s ezek minden becseket örá nézve az б Deliá 
ja’ jelenlététöl veszik. Horätznak az ö kis Majorja аж 
а’ hely , melly neki magát vissza-adja (m i hi m е r e d 
de nti s ugelli) , ’s midön keblének olly szl'ves ki 
terjede'sével Еду kiált-fel: (Satyr. II. 6. 60.) 

О rus, quando ego te aspicizñn! quandoque lìcehit, 
Nuno veterum libris, nunc somno, et inertibus boris, 
Ducere sollicitae jucunda oblivia. vitae! 

nincs szüksége, mint Tibullnak , hogy telekét és rét 
jeit képzelete'nek varázslásai által езду gyönyörrel 
eltölt Elysiummá változtassa , hol 

— juvenum series, teneris immista puellis 
Ludit, et assidue proelia miscet Amor. (l. 3.) 

Ez, még midön mostani csendes boldoglétét magasz 
talja is, lopva ejt eggy két pillantatot, lopva вза 
laszt-el eggy kél: el nem fojthatott fohászt, azon ra 
gyogóbb szerencsére, mellyel nem bi'rt, de a’ lnelly 
nek bl'rására sziiletett; ’s iigy látszik, hogy kedves 
idötöltésekre vagyon szükse'ge, mellyek ötet, mint 
eggy nagyerejů Nepenthe, a’ ki’nos emlékezctek ellen 
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védjék: l-lorátz ellenben, a’ maga kisded szerencséje' 
éldellésében, túlhaladta látja kíványaìt; 

Нос erat in votis! --- - 

Auctius atque DÍ melius fecero. 

neki nincs más óhajtása, mint hogy megmaradjon а’ 
mije van , ’s az még kevesebb lehetne, a’ nélkül hogy 
azt kevesellené. A’ Tibull” élete álom volt , ts szeren 
cséje lelkének elre'szegűlése. Horátz ébrentt élt, “s 
tapasztalásai által két nagy kincset szei-ze: a’ ‘Лёд’ 
ìsmérete't~és a’ maga’ isméretét. Játszott ugyan ő is , 
q's nem pirult azért, hogy játszott; de ő félbe tudta 
szakasztani játékát, ’s az ‘Чей-‘53 а’ múlatságok’ zaja 
nem tompította-el füleit, hogy Géninsának lassú su 
gallatait (az ő jobb Magáéit) ne értse, midőn ez arra 
inté , hogy magával éljen , ’s magában keresse а’ mit 
az emberek mindenhol keresnek, csak ott nem, a’ hol 
azt fel fognák találni, ’s még csudalkoznak ’s bosszan 
kodnak , hogy sehol nem találhatják. 

Horátz tehát , a’ mint tetszhetnék , nagy becsüle~ 
tet teszen Tibullnak,l midőn őtet e’ sorban: Quid 
voveat dulci nutricula majus alumno a7 
maga helyébe teszi; sőt talán iigy is igen nagyot , ha 
őtet elég bölcsnek képzelte, megérteni azt а’ gyengéd 
intést , mellyet neki itten ád. Tibull mind bírt azzal, 
a7 mi miatt őtet az ő barátja boldognak nevezi, csak 
a’ Sap e r e-vel nem vala úgy egészen а’ dolog a’ :n.int 
lenni kellett volna; pedig épen az teheté jóvá mind, 
azt a’ sok többit. 

(3) Kárhogy Hoi-atz előre nem láthatta azt az“ 
elakadát , a7 mellybe ez а’ hely, sok száz esztendők“ 
múltával is , annyi becsületes és tudós embert keverni 
fog, kik olly szívesen akarnák azt az Írót, а’ ki illy 
szépen {r (Магний! , és a’ kit az ifjúság” kezébe nem ad 
ni nem igen lehet, az Epicuraeismus” iítált szennyé-' 
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től megmenteni ü). Ez а’ kövér, fényes, jóltartott 
Epiclírusi disznó csak tréfa ugyan; látják azt azok a" 
jó Urak: de ollyat tréfából sem kellene mondani! — 
Meg kell vallanunk, Horátz mind a” mellett, hogy 
Morálja eléggé komoly, sok ízben gondolatlanka és 
szeles: a’ tréfákban-gazdag Maecenási ház , 7s Augus 
tus Császár maga , ki a’ dévajkodást nagyon is szeret 
te ‚ e’ részben rajta keveset javithattak; ’s osztán a7 
ki örömest tánczol, annak jó hegedűlni. — „ De nem 
nevezheté e magát ironiával épen úgy Epiklíri nyáj” 
disznójának, mint Socrates magát a’ Plaaító7 Apologiá 
jában ’s más alkalmakban a’ legtudatlanabb halandó 
мы “ - А’ mentség nem volna olly felette rossz, 
csak azt mondhatnánk, hogy Horátznak itt épen olly 
jó oka volt az ironiára, mint Socratesnek. De annak 
semmi nyoma nem látszik. Eggy szóval, ha а’ Vir 
barbatissimusok а’ mi Költőnknek semmi pajkosságot 
nem akarnak elnézni -- a’ mellyet tőlök külömben 
várnia lehetne , tekintetbe vévén, hogy az Augustusok", 
Maecenások”, Pollìók’, Lámiák9 ‚ Messálák’ rossz 
társaságokban holmi reá ragadhata — nem felejtvén 
а’ csintalan Cynarát, és azt a’ kedves Lalagét , a’ ki 
nek olly jól álla mind a’ nevetés mind a’ beszéd: úgy 
kénytelenek vagyunk őtet az ezek9 ítéletek alá eresz 
teni, nevezzék Philosophiáját а’ minek tudják ’s a’ 
minek tetszik , ő pedig lakoljon bohóskodásaiért а’ 
mint érdemli. 

Azonban az olly Olvasók” kedvekért, a’ kik nem 
eléggé ismeretesek а’ Régiekkel, hogy e’ tréfa” savat 
olly kedves-csipősségünek találják, a’ ‘mint azt Ti 
bull fogta találni, légyen szabad ezekhez eggy két 

*) Meìbóm nem tud magán és rajta külömben segíteni, 
mint ugy hogy n’ pox-cum helyett parcum опасна. Való, 
hogy így a' tréfának vége van , de az ember (a‘ mint ő hiszi) 
megmarad becsületében. 
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5261 Vetni. Az Epìcuraea Philosophia , melly a’ gyô 
nyör’ (voluptas , »nö nö, németül Wollust) szóval élt 
azon ldeál’ megjegyze’sére, a’ mellybe a’ Bölcs’ bol 
dogságát helyhezteté, ezen eggy szó mîatt közönsé 
ges gyíilölséget talált Rómában. A’ Rómaiak utálták 
ezt a’ 5261, ’s erkölcseiknek legiszonyatosbb romlott 
ságában is nem akartak azoknak 1е152еп1, a’ kik jobb 
öseiknek érze’seiktöl ’s legalább nyelvekföl egészen 
elfajultak. Általán fogva nekik az Epicuraeus annyi 
volt, mint vallástalan, erkölcstelen cmber; ’s Ciceró 
nak heveskede’sei ’s némelly ezen idöben élt fo" Római 
ak’ feslett e'letek, kik (hogy nekìk is legyen vala 
melly Philosophiájok) magokat az Epiclirus’ követöji 
nek akarák- tartatni, таза-6511611 е‘ hibás és igazság 
talan ve'lekede'sben. Augustnsnak idejében ugyan sok 
holmi szell'debb fényben nézetett 1111111 а2е1611; de az 
a’ ke'pzemény , a’ mellyet а’ Rómaiak eggy Epicuraeus 
felöl csináltak, megmal'adott még most is; ’s ámbár 
azok , a’ kik jobb nevele'st- kaptak, ’s iskolájikat Athén 
ben végezték, jól tudták mi vagyon a’dologban: a’szót 
1116,“;г 15 , legalább tréfából, úgy vették, а’ hogy a’kö 
zönséges életben vétetett. Midön tehát Horátz , hogy 
Tibullnak dévajkodva azt mondhassa , hogy 6161 a’ fa 
lun - mńlatás mìatt köve’rebben , gömbelyegebben fogja 
tala'lni mint volt , magát eggy neki-szokott Dilogiá« 
val, Epicúri disznónak nevezi, az consequentia 1161 
1161 van а’ Sectára nézve mondva; mert ez a’ nevezet 
az 6 ajakin semmi nem lehete egyéb , 1111111 a’ tudat 
lanság’ állításának eggy oldalvást 1611 csúfolása; de 
magára nézve is consequentia ne'lkůl , mert, ezen be 
nevola fassio miatt"‘) eggy hajszálnyival sem vala in 
kább Epicuraeus, mint Cicero, 111111611 а’ maga 161166 
vl'i barátjának Paetusnak ezt irá: Illa mea, quae 50 

*) В1:11с11ег és mások azt a' legkomolybb e‘rtelemben 611 
ke'nytt 1611 vallás gyanánt velzik, 
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lebas antea laudare: „o hominem facil'em! o hospitem 
non gravem.'“ abierunt. In Epicuri nos adversarii nostri 
castra conjecimus. Ep. ad Famil. L. IX. 20. „Azon 
magasztalásaît , mellyekkel eddig kiva'nságaimnak ke 
ve’s volta felöl ite'lni szoktál volt, azoknak vége van. 
Én az a’ vendég , a’ kit olly künnyi'i látni, a’ ki min 
dennel megelégszik , többé nem vagyok. Ellense'gem 
nek Epicúrnak serege'be займет -által , barátom Pae 
tus! Nem mintha lleves buzgóságomban annyira meli 
tem volna, mint ennek az iskolának ismeretes fejei: 
most elejénte elégnek tartjuk azt а’ jo'l'zle'st e's csl'nos 
ságot keresni, mellyet te is gyakorlottál, míg ersze' 
nyed jól állott. Várj olly vende’get tehát bennem, a’ 
ki sokat tud emészteni, és a’ ki а’ sok evés’ theoriá 
jában máx` nevezetes elömenetelt teve.“.~Szomor1í 
dolog а’ Cicerókl'a ’s I'Iorátzokra ne’zve, ha ollyan 
Olvaso'jik vannak, а’ kiknek ele'bb meg kell mondani, 
mi а’› tréfa: de az olly Olvaso'k а’ kik tréfát sem nem 
e'rtenek sem tl'irni nem tudnak. még inkabb járják 
meg. Orvosaikkal kellene szólaniok а’ dolog eránt. 

 

щ 

ÖTÖDIK LEVÉL. 

MANLIUS TORQUATUSHOZ. 

ßEvEzETÉs 

Az a’ Torquátus , a’ kihez ez a’ bara'tsa'gos ‘шею. 
rára hl'vás l'ratott, azon Lúcius Manlìus Torquátus, 

7 
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fija lehet, kinek Consulsága alatt V. 689.) H0; 
rátz világra jöve; "s kétség kivül épen az, a’ kit a’ 
lV. Könyv 7-dik Odája arra buzdl't, hogy használja 
jobban az életet. Ex'edetét а’ Bóma legrégibb és leg 
nemesebb lházainak eggyikébôl vette , ’s a’ nagy Ве 
szédtartók’ számába számláltatott. Поп-2112 ezen sze 

rencse's tulajdonai mellett lelke’ tisztasága felöl is ma 
днища : ’ 
‘ Cum semel occideris, et de te splendida Mino: 

Fecerz'l arbítria, 

Non , Torquate , genus, non te facunçlía, non te 
Кении‘! píetal. 

Sermójinak ‘lO-dike'ben azon barátjai kôzött emll'ti ne 
vét, а’ kiknek javallások az ö dicsöség’ szeretetének 
teljesen elég; ’s ez olly сайт, mellynek érdeme a' leg 
szebb emlékkel fele’r. 

Az Aristippi Мол-111, mellyet Horátz ezen Megln' 
vó Levelében félig даты félig komolyan feldolgo 
zott . az 6 bal'átjának eggy e'pen ellenkezo"y gyengesé 
gét látszik mege’rìnteni; ’s ez csaknem a’ bizonyossá 
gig hág, ha arra emlékezünk, hogy az a’ neme a’bo 
londságnak —- kaczagó maradék’ kedvéért fösvényked 
ni —— mellyet ezen Èpistolában fedd , az emlŕtett (16:1 
ban is , noha ott csak szeh'den, illettetik , és ha „с 

На Archiás által k‘észült ágyszékekkel (l), 
’S kevés tálból álló közszerü étkekkel 
Meg tudsz elégednì, Torquátus, én mára 
Hívlak , ’s napnyugotíg “так vacsorára (2). 
Bort itten barátod csak ollyat köszön rád, 
А’ millyet Minturnae’ ’s Petrl'num’ tája ád ; 
9i?, аж , а’ mi akkor lett asztali itala, 

,Midôn Taurus másod l'zben Consul vala (3). 
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vesszük hozzá, hogy ez a’ Torquátus (a’l menńyiro 
kinyomozhatám) utolsó vala nemzetéb‘en , a’ Инн a’ 
Történet ’s a’ más Irók emlékeznek. Mert a’ Torquati 
Asprenates más faml'liát csináltak, ’s csak Augustus-~ 
tól nyerték e’ nevet. S u eto n. in‘ Aug. с. 45. 

Egyéberá'nt ez az Epistola annyival kedve‘sebb le 
het а’ mi Költönk’ Olvasóji eló’tt , mert ebben ôtet, 
úgy szólván , házi~öltözetében látjuk itt, ’s közepette 
a’ maga rideg háztartásának. Öröm ('ítet látni itt, mint 
van gondja minden kicsinységre , ’s mint keve'lykedik 
csaknem burgeresèn a’ maga abrosza’ , tálai’ ’s kantáji 

`tisztaságávall. Ezek azok a’ vonások a’ mellyeket Plu 
tarch olly nagy gonddal szedegetett-öszvè, e's a’mel- 
lyek által elöttünk Biographiáját e's Höseit megked 
velteti. Nenn tudom, mennyin fognak е’ részben ve 
lem sympathìsá~lni; de elc'íttem az б erkölcseinek ez az 
eggyiigyñse'ge, bz a’ házi e'rzék, az az öröme а’ Köl 
tönek, hogy barátjait eggy kisded vacsorával láthat.. 
ja, hogy magát ebben a’ pompát és gazdagságof nem 
ismerö házban olly gazdagnak, olly boldognak le 
И, ’s az а’ vl'dámsa'g, melly ezt az e'rzést végig-önti 
az egész Levelen — mind ezek elöttem az ô morális 
chal-‘actere't szebb fe’nyben látatják , mint mìnden egyéb, 
а’ mit eggy szakálas Philosophus dógmatisáló ‘аду 
neki-tñzesedett tónjában fogott volna mondhatni. 

` 

Si potes Archiacis conviva recumbere lectis , 

Nec modica coenare times olus omne pàtella: 
Supremo te sole domi, Torquate, manebo. 

Vina bibes iterum Tauro diñ‘usa palustres 

Inter Minturnas , Sinues sanumque Petrinum. 
l 
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На tenéked jobb van , légyen benne részem, 
Ha nincs, leljen пана‘! kedvet az én készem. 
Rendben van már minden elfogadásodra; 
Tûzhelyem’ edénye tündöklik számodra. 
Hagyj-f'el a’ hl’g gonddal és M oschus’ ügyével (4) , 
És a’ pe'nzre-vágyás’ több gyászos perével. 
Minthogy holnap Caesár’ öröminnepére 
Virradunk , az éjjel szívünk’ tetszésére 
Szabad lesz múlatnunk nyájasan magunkat, 
’S reggel , m íg akarjuk, nyujtanunk álmunkat (5). 
Mit nyernék, tennék szert bár Croesus’ kincsére , 
Ha nem год-дышат éltem’ örömére. 

A’ fösvény közelrôl rokon a’ kábához, 
Mert örökösiért mostoha magához 
Én hát mától Гора vígan fogok élní , 
A’ bort, а’ virágot nem fogom kl'mélui. 
Mondjon bár a’ világ szelesnek, bohónak, 
На а’ bort mcgvetjük , mit mondhatunk дамы 
A’ szl’vrôl ’s a’ nyelvról az a’ zárt Лысый, 
А’ rçménység’ álmát valósággá teszi; 
Vitézzé lesz 'tôle а’ rest, bátortalan , 
‘(щей az elcsüggedt, bölcc'se' az oktalan. 
Melly selypnek nem pereg а‘ kancsónál nyelve’! 
Melly holt szegény nincsen thrónusra emelve ’ë 
Tôlem sokat ne “вы ‚ de annyit tehetek, 
’S teszek is örömest , hogy a’ készületek 
Mutassanak nálam szív'es tiszteletre; 
Kés , kalán ne adjon okot csömörletre , 
Tál, tányér ne lásson fénybôl fngyatkozást, 
’S ne lcgyünk ollyakkal', kik a’ barátkozást 
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Sin/melius quid habes , arcesse, vel imperium fer. 
Iamdudum splendet focus, et tibi munda supellex. 

Mitte leves spes, et eertamina divitiarum, 

Et Moschi eausam: eras 'nato Caesare festus 

Dat veniam somnumque dies; impune lieebit 
Aestivam sermone'benigno tendere noctem. 
Quo mihi , fortuna si non conceditur ай‘! 

Parcus ob haeredis сих-ат nimiumque severus 

Assidet ìnsano. Potare et spargere flores 

Ineipiam, patiarque vel inconsultus haberi. 

Quid non ebrietas designati operta мешай; 

Sp'es iubet esse ratas; in proelia trudit inertem; 

Sollicitis animis onus eximit; addocet artes: 
Fecundi calices quem non fecere (Евы-шт’! 

Contracta quem non in paupertate solutum? 

Наес ego procurare et idoneus imperor, etnon 

Invitus: ne turpe сока! , ne sordida mappa 

Corruget nares, ne non et eantharus et lanx 
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`Fecsegô nyelvekkel el tudnák árulni; 
Öszve-illô szivek fognak párosulni. > 
Butrát, Septíoilist. ’sha más nem hívta már, 
Vagy Szépjénél reá jobb múlatság nem vár, 
Sabínust, reménylem társaiddá tenni (6); 

~ Árnyéknak a) is eggynél többnek fog hely lenni. 
De nagyon sok nem kell , тег: ha szoronkodunk 
Tudjuk,hogy eggymásnak alkallpatlankodunk. ь) 
‚Те hanyad magaddal jössz, add értésemre, 
Tedd félre dolgodat szíves kérésemre; 
'S mig Cliensed elôl strázsálja Миша‘, 
Lopd'- ki a’ hátulsó kis ajtón magadat. 

MAGYARÁzAToK. 

(1) Archiás usztalos Master , kit Hora'tz itt {бь 
ténetböl a’ késö maradékokig általránczigzílt magával, 
a’ mint látszik , csak közönse'ges munkákat покой va 
la ke'szl'teni. A’ czifra, eziist газу elefántcsont lábú 
asztalok ’s nyugvó -- székek Ro'inában közönsége` 
tiekA voltak a’ gazdagoknál és а’ kik gazdagoknak 
akartak tetszeni. A’ mi Költönk’ házában minden 
ollyan volt, a’ millyet az ö környülményei kívántak, 
"s ö nem sze'gyellé, hogy пана sem elefántcsont, sem 
al'anyozás nem csillogott. (Ód. Il. 18). 

 

ai Így neveztettek a' hlvatlan szenlélyek, ШК", mini jó 
мыши ,‘ a’ f6 Vendég шагаю! hozott. 

b) Нож-6:1 а’ dolgot nevezi , mint a’ Rómaiak több шик. 
ben "так volt. Az illendóség nálunk ат tennl ‘Наташа. 
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ostendat tibi te ; ne fidos inter amicos 

Sit, qui dictqforas eliminet; ut co'éat par ° 

Iungaturqúe pari. Butram tibi, Seplziciumquel 

‚ Et nisi coena prior potiorque puella Sabinum 

Detinet , assumam: locus est et pluribus umbria;V 

Sed nimis arcta premunt oliclae convivia capi-ae. 
p l l l 

Tu, quotus esse vehs, rescrlbe; et rebus omissis, 

Àtria servantem postico falle clientem. 

(2) Az asztalhoz-ülésnek, mellyet a’ Rómaiak 
c 0 е п a ne'vvel neveztek , ideje p o s t n o n am ‘volt , 
az az , а” mai óra -számlálás szerént dél után háromkor. 
vagy négykor. Hogy Ногти а’ maga nagy- úr vendé 
gét nap’ lementekol'ra hívja, vagy inkább hogy addig 
akar utána várakozni, nem onnan jő, а’ mint Baxter 
liiszi, hogy igen frugális asztalt akara terítetni $26 
mára: hanem egyedül onnan ‚ mert ennek idő kellett 
általesni dolgain , ’s az egész éjtvígaságban készültek 
eltölteni. 

(3) Hogy Horátz a’ maga barátját, minden meg» 
tévedés” elhárítása végett, előre tludósítja, millyen 
bor fog elébe tétetni , megzavarta a’ Commentátorokat. 
Lambx'n és Cruquius azt húzzák-ki annak mind helyé 
ről mind idejéről, hogy а’ bor alkalmasan rossz le 
hetett: ellenben Baxter és Gessner úgy hiszik, hogy 
az legalább Falei-nusi bor volt, melly Italìának akko 
rí jobb levei közte első helyet foglala-el. Mert, ha 
Sinuessa a’ Massicus (más nevével Falernus) hegy a 
latt feküdt, ’s az egész táj a’ hegynek ezen oldalán 
Minturnae felé ag er l" aler n u s nevet visele, úgy a’ 
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Minturnae és Sinuessa köztt termet bort Falernì Ъог 

nak lehet'e venni, ha ezek köztt legjobb nem volt is. 
Clorographiai isméretiink e’ részben hijányosabb mint 
hogy ezt a’ fontos Oenologiaì kérdést eldöjthetnénk. 
De minden környülményekbôl azt gyam'thatni, hogy 
Hòrátz a’ maga italát azért characterisálta ennyi gon 
dossággal, hogy barátja a’ vendéglés’ középszerůse'gébôl 
kedvetlen következtete'st ne vonjon a’ borra. Mert hogy 
Horátz езду Manliust rossz borral készült légyen jól 
tartani , azt velünk semmi Commentátor nem hitetlle 
Ü - el. ’S а’ bornak idejéröl sem mondhatunk olly ked 
vetlent, a’ mint Lambl'n és Cruquius tét'et -feL Mel-t 
а’ szere'nt, a7 mit Horátztól tudunk , az Statl'lius Tau 
rusnak második Consulátusa'ban, az az 728. vonatott 
kantákra , következésképen e’ Levél’ irásakor legalább 
hat esztendös volt; pedìg hat esztendö az ltáliai bo 
тайга ne'zve, kivált a’ mellyek itt teremnek, szép 
idöcske. 

(4) Ez а’ Moschus, eggy régi Scholìasta’ meg 
jegyzése szel'e'nt, Pergamusi hl'res Rhetor vala. Mé» 
regkeverésscl vádoltatott, 7s ezen nyakszegö pcrében 
Asinìus Pollìo és a’ mi Torquatusunk segedelmével 
ё“. 

(5) Az az innep, mellynck elöestvéjét Horátz 
На vacsoráml атм-ё megülni, as Istenek közzé-ke' 
Belt Julius Caesár’ szíiletési ваша volt, eggy nap, 
‘пену eggy régi Scholiasta’ bizonyítása szere’nt a’ Quin 
“На (Julius) holnap’ Idusán nagy pompával szokott 
vala innepeltetni "). Ekkor minden munka megszůnt, 
‘s Torquátnak ideje volt eggy nyári éjt socraticus po 
harak köztt végig csevegni. Мех‘: hogy Над-бы, mind 
a’ теней hogy itt a’ részegségnek eggy humoristicum 
Elogiumot tart (mellyben а’ tréfa mellett sok való 

 

l‘) Ha így, Caesárnak nevezetes пары voltak п Íduwk:t 
n’ Júliulin ныне" ‚ a' Máruusiu venant-el. K. 
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is van) a’ maga vende’geit földiâr ke'sziilt volna itat 
ni, az olly feltétel volna, mellyet nem szükség meg 
czáfolnunk. ` ’ 

(6) Azon Vende'geknek neveik a’ kiket itt Horátz 
vacsorára hívott, az ö irásaiban más helyt elö nem 
fordulnak ‚ ’s innen azt lehet hinniink , hogy egyedíil 
Torquáfnsnak kedvéért hívattak. A’ Cruquius’ Scho 
liastája, а’ ki Butrát leánynak tekinti ’s Brútának neve 
zi, ’s az újabbak, kik Septiciu‘st Septimává változtatták.. 
el, sokat engedtek imagin'atîójoknak. Én a’ legszámosabb 
kézi'ratok’ olvasását "s a’ legértelmesbb Commentáto' 
rokat követtem. Butrának és Septiciusnak személyeik 
ismeretlenek, ueveik nem. Mert az utóbbikat (Bent 
Ieynek jegyzése szerént) ne'melly régi Íróknál feltalál--_ 
ni, az elsöbbet рейд Gruternél -eggy Felůll'ráson. Ha _ 
az a’ Sabinus Tyre', a’ ki Maecénnek Komsgwa/Aiév 
alatt eggy Költeményt ajánla-be a’ kertésLkedésl-(il, 
és a’ kiröl az eggy Plinius (XIX, 10.) emle'kezik, 
nz volt, a’V ki felöl itt szó vagyon , nem mondhatjuk, 
de gyanítani szabad, De akár ki volt légyen , téve 
van róla, hogy charactere ismeretlen' ne maradjon. A’ 
nisi coena prior, potiorque puella Sabi 
n um deti n et, az embert iigy festi elönkbe ‚ mintha l 
vele és a’ sze’p Cynarával Horátznál eggyiitt Части“ 

‘ tunk volna. 
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_H'À'roDIK LEVEL. 

Numícxusuoz. 

BEvEzETÉs 

A’ jelen való Leve'l azoknak számokba tartozik, 
a’ mellyeknek az lígy neveztekkel semmi hasonlatos 
sága nincs` azon felül, hogy eggy bizouyos személyhez 
szólanak, bérekeszte'sek eggy Ajánlom-magamat, ’s 
minden goud, minden mesterség és methodus ne'lkiil 
vannak l'rva, egészen a’ szerént, a’ hogy gondolat és 
kifejezés önke'nytt tolakodtak az Író’ tollaba. Nein 
egyéb mint versekbe-szedett beszélgete's, melly épen 
illy jól, ’s me'g jobban , a’ mi Költönk’ Sermóji az az 
Satyráji köztt is elállhatott volna. Miért intézé H0 
rátz ezen Értekezését Numíciuslioz, kit sem a’ Törte' 
netek nem ismernek, sem a’ mi Írónk más helytt nem 
emll't, nem érthetni a’ tartalomból. Numicius ugyan 
eggy régi Patriciusi nemzet’ neve volt, ’s a’ miem 
berñnk ennek eggyìk tagja lehetett; de tigy látszik, 
nem szült elhl'resedett íiakatr, ’s rég olta homályba 
siillyede. Me'rt a’ Töx'ténet eggy ötszáz évnél hosszabb 
idöszakban, tudtomra, csak két Nunu'ciust nevez; 
Titus Numi'cius Prîscust, ki (P etav. Нови’. Temp. 
Il. p. 314). 285ben Consul volt, e's Numl'cius Ther» 
must, ki Claudius ‘аду Néró alat't Praetorságot vise 
le, és ezen utóbbik мы a’ maga kedves Tigelll'nusa’ 
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gyűlölségének feláldoztatott. (T aclt. Anual. L. XVI. 
c. 20.) 

Illy környűlmények köztt szabad lévén magunkon 
a’ képzelődés által segítenünk, azt а’ Numl'ciust, a, 
kivel а’ mi Költőnk itt szónak áll, úgy képzelem ma 
gamnak , mint eggy olly embert, а’ ki noha sem ösei 
nek tekintetek, sem személyes érdem, sem pénz és 
birtok nélkűl nem volt valamelly nevezetes roll’ ját 
szására meghíva, eggy illy időben a’ hol sok embet 
szerencsét csinált, nem akara hátúl maradni, de nem 
egészenjutott még tisztára magával , mint fogjon а’ dow 
loghoz. Az embernek néha voltak szempillantásai, а’ 
mellyekben azt lehetett volna hinni felőle , hogy ő is 
Philosophus, örömest petyegett, a’ mint tőle kitelhe. 
ték, Morált, sajnálkozva beszélte hogy a’ hajdani 
jobb idők már nincsenek, "s nagy kedvet mutatott'm'vI 
l'a, hogy ő ugyan magát az özönnel el nem kapatja. 
De viszont ő is gyarló embernek érzé magát, örömest 
akara módis embernek tartatni, szerette a’ szép Mes 
terségeket, a’ szép lyánykákat, ’s más egyéb szép 
portékákat; а’ hiúság” és nagyra - vágyás” pillantatai~ 
ban eszébe jutott , hogy ötszáz és előtt neki is volt! 
eggy Consuli méltóság által ragyogó atyja, ’s több 
eff. ’S mikor osztán olly házakba lépe, a7 hol csillo 
gott a’ sok arany; a’ sok ébnr, a’ legdrágább bútor 
és a’ Graeciai Mesterek7 remekjei; vagy mikor meg. 
hallá hogy eggy tegnap -szűltejámborspeculatio vagy 
valamelly gazdag házasság által emberré tette magát; 
vagy ha azt látta hogy eggy jó-maga - forma legény 
a’ Nép' kedvezése által curúlis méltóságra emelkedett: 
eggyszerre megint az az érzés , lepte - meg, hogy az a’ 
magasztalt Bölcseség , a’ világnak minden Philosophia 
jával, valóságos bolondság; és hogy akármit mond 
ez, csak ugyan nem tréfa dolog, fényes házat tart 
Байт, mindennel bírni , ’s két garádiccsal feljebb mint 
az egész hátra - való világ eggy elefántcsonttal Ной!‘ 
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НДС karszéken audientziát oztogathatni. Ez az örôk 
ìngás а’ két egymással ellenkezö extrémum köztt a’ 
Ilyavalyás Numl'ciusnak azi.-` а’ bizonytalan cllaractert 
adá , hogy soha sem tudta îgazán mit akar , hogy min 
denben csak fe'l valami volt, ’s végtére is egyenesen 
azért nem lehetett boldog, mert el nem tudta magát 
az eggyìk vagy másik xitra szánni. Hnrátz tehát шед 
könyörůle a’ gubón, ‘s eggy kìs philosophiai leczke 
alá ‘сага, által akarván vele látatni--de a’ mit az 
emberek általlátni ‘аду nem tudnak , vagy nem akar 
nak-hogy ha boldogok akarunk lennì , szükse'g hogy 
magunkat mege’rtsiik , eggyìk ‘газу másik fél mellé áll 
junk, a’ mellett ta'ntorgás nélkül megluaradjunk, és 
l'gy a” mik lenni akarunk , egészen legyünk , vagy min. 
den praetensiónkro'l boldoggá lehetni ’s eszes és értel 
mes le'nynek neveztetnì általjában le kell mondanunk. 

Ha meg nem te'vedek, ez а’ kulcs a’ jelen való 
EPîSfOláhOz; ’s Еду egészen elesìk az a’ botránkozta» 
t6, а’ mi az ebben elölnleni látszó morálìs Scepticis 
musból, melly merô Socratica lrónia, eredhetne. New 

` 

Tartós boldogságot akarsz e találnî? 
LegjObb mód, barátom, Semmit nem csudálni(|)_ 
Азы‘, а’ kik a’ nap’ "s hold’ fogyatkozását, 
А’ nagy csillagzatok’ ’s idôk’ штат 
Bitrzadozás nélkül merészlik szemlélni (2), 
CS_ekélyebb dolgokról mint fognak кат 
и?‘ _gondolszâ q’ földi ’s tengeri kincseket, 
,A 1“Ш'ЩЁРЕЫ nyert Мг: ’s egyéb kegyelmeket (3), 
S Vfllami а’ kábák’ „Ещё: kecsegteti, 

â’z ël‘yenek’ szeme mikép’ tekintheti’ê 
А ‚д kéPz’elt rossztól fél, ’s azért gyötrôdik , 

z а ßsudalóval eggy bajban sinlôdik. 
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mondja Ho‘rátz , hogy mind eggy, akár a’Mimnermus' 
Philosophiájával tartsunk, akár avon becsűletes em 
bei-ekével , a’ kiknek asztalaik ad Janum Medium ál 
lottak, akár azokkal, a’ kik mindent csudálnak ё: 
óhajtanak а’ mi salyog , akár azokkal, а’ kik fejeket 
tisztán e's józanon ’s szíveket szabadon igyekeznek 
fenn-tartani. O csak ezt mondja: Válasszd az eggyi 
két ‚ ’s tarts a’ mellett! Mert jobb ha azon törvény sze 
uinii gondolkozol és élsz, а’ mellyet szorosan meg 
vizsgálván természetedhez legalkalmaztatható bbn ak ta 
láltál, mintha ma így gondolkozol, holnap amúgy, 
hogy ma becsülöd a’ mit tegnap semminek tekintettél, 
hogy holnap megbánod a’ mit ma cselekvél, ’s így ezen 
örök habzás miatt semmi nyugalmat, semmi éldelletet 
nem lelsz.-Nem_ tudom, nem bántom e meg ezt a’ 
Numx'ciust azon ideám által, mellyet róla magamnak 
itt csináltam : de hogy a.`- világ tele van illy Numfciusok 
kal ‚ azt tudom ; és így azt is értem ‚ hogynem Новейш 
Ъап lesz а’ hiba , ha ezen Epistolája senkit sem teend 
bölcsebbé. 

Nil admirari prope res est una, Numici , 

. Solaque, quae possit facere et servare beatum. 

Hunc solem, et stellas , et decedentia certis 

Tempora momentis, sunt, qui formidine nulla 
lmbuti spectentz quid censes munera terrae'! 
Quidv maris extremos Arabas ditantis et lndosiz 

Ludicra quid, plaususia et amici dona (Дай-Шах’! 
Quo 'spectanda modo, quo sensu credis et ore 9' 
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Mind а’ kettôt tündér kisértet zavarja. 
Szl'vedet akár bú akár öröm marja, 
Akár ollyat kívánsz, a’ mit sorsod nem Ы, 
Akár félsz hogy vesztesz,mind eggy a’ nyavalyád. 
Mit tesz а’ dologhoz, bár‘szived’ félelme, 
Bár reménye, légyen ‘детей’ 5убп‘е1те’! 

А‘ Bölcs vak, az Igaz igazságtalan lesz, 
Ha még jót is ez vagy amaz felesleg tesz. 
Menj, bámúlj шёл’ reá a’ drága kövekre, 
Csudáld az ó márványt ’s eziistöt, mellyekre 
A’ Ml’ivész életet öntött vésöjével; 
Imádd Tyrus’ gyolcsát, Corinthus’ érczével (4)! 

_. Kérkedjél , hogy ezer диет néz iigyelmezve , 
Ha Gyûlésben szólasz, elsôk köztt helyhezve; 
Virradtától fogva mind estig szûntelen’ 
Lakjál a’ Fórumon, ne hogy olly nemtelen , 
Mint Mútus, szert tegyeu gazdagabb mátkára, 
`S helyetted б legyen méltó a’ csudára. 
Mert ki mérsékelje bosszús indulatját, 
Mikor maga felett езду pórfajzatot Ш? 
Кёр!е1епзё3! Merged akármit fog tenni , 
Az idô hatalmán erôt nem tud venni: 
Az, valamit akar, a’ porból felemel, 
’S porba dönt, а’ mi ma bámulást érdemel. 
’S ha bátor Appius’ útja ’s Agrippának (fi) 
Oszlopi legföbbnek téged mutatnának , 
Néked is (a’ sorsnak ki tehet ellene il) 
Núma ’s Ancus után költöznöd kellene. 

Ha hát, mint betegnek, bajod ’s fájdalmad nagy, 
Keress Orvost, mig még orvosolható vagy. 
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Qui timet his adversa, fere miratur eodem, 

Quo cupiens, pacto: pavor est utrobique molestus, 

Improvisa simul species exteri-et utrumque. 

Gaudeat, an doleat;cupiat,metuatne; quid ad rem, 

Si , q'uicquid vidit melius peiusve sua spe, t 
Diíixis oculis , animoque et corpore torpet’! 

Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui, 
“на quam satis est, virtutem si petat ipsam. 

I nunc, argentum et marmol’ Vetus , aeraque et 

Suspice,cum ghemmis Tyrios mirare colores:(artes 
Gaude , quod spectant oculi te mille loquentem: 

Gnavus mane forum, et Vespertinus pete tectum; 
Ne plus frumenti dotalibus emetat agris 

Миша , et, indignum! quod sit peioribus ertus, 

Hic tibi sit potins, quam tu mirabili/s illi. 
Quicquid sub terra est, in apricum proferet actas, 
Defodiet condetque nitentia; cum bene notlun 

Porticus Agri ppae, et Via te conspexerit Appî, 

Ire tamen restat, Numaquo devenit et Ancus. 
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Vágysz e (ki nem vágyna Q) boldog ember Летний‘! 
На azzá egyedûl а’ Virtus tud tenni: 
Tagadd-meg magadat, ma fogj vele kezet, 
Buzgón ’s híven kövessd , valamerre vezet. 
Ha neked а’ Virtus neln más, mint puszta szó, 
’S a’ szent liget nem szent, csak tüzelni való (5) : 
Bajta, bocsássd szélnek minden vitorládat 
Te kössd-ki elsôben а’ partra gályádat. 
Siess , ne hagyjd szállni Róma’ Zsidójira, 

A’ mi hasznot ìgér Chalcedon ’s Cibyra Csináld kerekszámra elsô milliódat, 
Osztán a’ másikat, ne nyugtassd hajódat, 
Mig lnarmadiknak is nem jutsz bírására: 
Még jobb , ha szert tehetsz négyszeres summára. 
A'l pénz, melly királyként bírja е’ világot, 
Szerez hitelt, rangot, gazdag házasságot, 
Suádát rá- bájolja bár melly selyp ajakra, 
’S Vénusi szépséget ruház a’ rutakra. 
Rabszolgákkal gazdag, de pénznek dolgában a) 
Holt szegény а’ Kjrály Cappadóciában. 
Te ne úgy, hanem~vágyj Lucullus sorsára, 
Ki, midôn а’ Praetor а’ Játszók’ számára 
Eggy'kor tôle kölcsön száz bársonyköntöst kért, 
Sokallta, de Aannyit , а’ mennyi lesz , lgért , 
Hogy mit adhat, számba veteti, fogadta; 
’S csak hamar azután azt a’ Удава: adta, 

a) Mert minden lakosa ennek l’ fiildnek rablzolga volt. 
Pénzzé tehette volna ММ! бы; de a' Cappadoxok olly года: 
ЫгЬеп «mak , hogy шеи nem lehete aemmìt nyernì. 
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Si latus aut renes morbo tentautur acuto , 

Quaere fugam morbi. Vis recte -vivere? quis non ’9 

Si virtus hoc una potest dare, fortis omissis 

Hoc age deliciis. virtutem verba putes, ut 

Luclum Папа’! cave ne portus occupet alter: 

Ne cibyraticap ne Bithyna negotia perdas; 

Mille talenta rotundentur; totidem altera porroget 

Tertia succedant , et quae pars quadret- acervum.y 
Scilicet uxorem cum dote, ñdemque, et amicos, 

Et genus et formam regina pecunia donat: 

Ac bene nummatum decorat suadelagvenusqum 

Mancipiis locuples eget aeris Cappadocum rex: 

Ne fuer/is hic tu. Chlamydes Lucullus , ut aiunt, 

Si posset centum scenae praebere rogatus, (bebo, 

Qui possum tot’lait: tamen et quaeram, et,quod ha 

Mittam: post paulo scribit , sibi millia quinque 

Esse domi chlamydum; partem,vel tolleret omnes. 

Exilis domus est, ubi non et multa вариант, 
8 
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Hogy nála ötezer köntös találtatik, 
Vigyenek-el annyit, a’ mi ki'vántatik. 
Szegény ház , a’ hol nincs kelletlen portéka, 
’S tolvajnak ’s cselédnek lehet mar/taléka. 

Ha tehát a’ kines ad néked boldogságot, 
Ne kimélj érette semmi fáradságot: 
Ha pedig azt véljiìk az Szerencse - fija 
Kinek а’ nép hirt, fényt, ’s polczot Ы birnia, 
Vásároljunk szolgát a’ ki mindeneket 
Ismér a’ városban, ’s tud minden neveket (8); 
Hogy az útczánvelünk tisztünket tudassa, 
Kezünket majd ennek, majd annak nyujtassa, 
’S Еду suttogjon: „Ez itt’s amottmindent tehet, 
Amaz a’ Gyûlésben veszedelmes lehet, 
А’ f6 polczot adja a’ kinek akarja, 
’S ha kell , a’ Consult is székébôl kimarja“. 
Hajts térdet, mosolyogj nyájasan mindennek, 
Mondd annak: „Kcdves Úrl“ mondd: ennek 
Ha az boldog, kinek van rakott asztala: (Édeseml 
Rajta! minden napnak már Кота hajnala 
Lásson ott, hol böven kap enni ’s inni szánk; 
Halásszunk, vadásszunk, hogy kiki nézzen ránk 
Mint Gargilius is kedvet abban lele, .v , 
Hogy sok szolgát, kutyát ’s fegyvert vivén vele, 
A’ tömött piaczon pompával ’SJármával 
Méne végig reggel az egész csordával , 
’S estve is a’ népnek Жду lön értésére 
Hogy pénzen - vett disznót visz haza öszvére (9). 
Szúnet nélkül tartson vende'geskedésünk , 
Terhelt hassal légyen mindennap’ í‘úrdésünk. 



uonÃ'rlUs’ LEvELEi. 1. 6, Num'cmsnoz. H5 

Et dominum fallunt, et prosunt furibus. Ergo, 

Si res sola potest facere et servare beatum , 

Hoc primus repetas opus, lioc postremus omittas. 

Si fortunatum species et gratia praestat; 

Mercemur servum , qui dictet nomina , laevum 

Qui fodicet latus, et cogat trans pondera dextram 

Porrigere: Hic multum in Fabia valet, ille Velina; 

Cui libet, is fasces dabit, eripietque curule , 

Cui volet, importunus ebur: frater, pater, adde; 

Vt cuique est aetas, ita quemque facetas adopta. 

Si , bene qui coenat, bene vivit, lucet, eamus, 

Quo ducet gula: piscemur, Venemur; ut olim 

Gargilius, qui mane plagas, venabula, servos 

lDiffer-tum transire forum populumque iubebat, 

Vnus ut e multis populo spectante referret 

Emtum mulus aprum. Crudi tumidiquelavemur, 

Quid deceat, quid non, obliti, Caerite cera 
Ё 
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Feledjünk tekintni az illendôségre; 
_ Úgy sem tehetünk szert semmi dicsöségre: 

Mi már tUlysscsnek hajós-népe lettünk, 
7S Circe’ italából bôvséges részt vettünk. (ю). 
i На Végl’ß úgy ítélsz , mint Mimnermus mond 
Hogy tréfa 7s szerelcm а’ Bölcsnek f6 gondja : (ja, 
Tréfáld-el éltedet, szcdd а’ szerelcmnek 
V’irágit valahol legszebbek teremnek. 

Isten hozzád! Ha tudsz jobb tanácsot adni , 
Кбайт; ha pedig nem, légy kész szót fogadni. 

MAGYARÁZATOK. 

(1) Lambl'nnak tudós Tárháza ezen Epistola’ ma 
gyarázásában sok segedelemmel van szolgálatomra. A1. 
ö olvasottsága ‘аду az ö Collectaneájì бьет nem eggy 
hamar мёда; csiirben, nlid'ön Horálz eggy szót vagy 
mondást ejt, melly valamelly görög Philosophus’vagy 
Poeta’ mondására emlékeztetheti. Övé maradjon >tehát 
az »az ege’sz dicsöse'g, melly Pythagorásnak ’s Шайб 
nak itt következö citátiojábo'l l‘eám hárámollnatna, ’s 
egyedůl az alkalmaztatás az , а‘ mellyhezjusomat tar 
tom. Tudnil'li-k Pythagorás (а’ szerént а’ mit Plutarch 
mond a’ maga mq» шаги’ ’stbb. czl'ml'i Érl’ekezésében) 

{ azt vallá maga felôl ‚ hogy 6 a’Philosophia'nak köszöní, 
hogy semmit neln csudál. Ellenben Plátó, kit Cicero 
a” Philosophusok’ lstenének nevez, vìlágosan ezt mond 
ja а’ maga Theaetétusában: Nincs Bölcshöz illôbb szen 
vedelem mint csudálkozni, mert minden bölcselkede's. 
nek a’ c'sudálkozás а7 kezdete. Mint fér-öszve itt a’ 
kettô? ПЗУ tetszik пакет, igen jól. Világos dolog 
hogy a’ két Philosophus ègymásnak nem mond ellene. 
Az eggyìke Csudálkozás‘által fog munkájához, a’ má 
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Digni , remigium vitiosum Ithacensis Ulyssei, 

Cuj potior patria fuit intei-dicta voluptas. 

Si , Mimnermus uti censet , sine amo'ren iocisque 

Nil est iucundum; Vivas iliamore> iocisque. 

vivea vale: si quid novisti rectius istis , 

candidus imperti; si non ,_ his utere mecum. 
O 

sík a’ Nem -- csudäláson szű'n - meg. Amazt a’ Csudál 
kozás ingerli а’ dolog” megtekintésére, vizsgálására ‚ 
megfejtésére; ’s mìhelytt azt igazán ismeri, ’s érti, 
hogy és miért ollyan а’ dolog a" millyen: azt is érti, 
hogy minekutána annak lennie kellett, így kellett len 
nie. Ezen munkálkodás alatt kihal a’ Csudálkozás 

a’ hogy az ifjú” szenvedelme halna -- ki ha előtte imádd 
va-szeretett lyánykáj'át f'clbonczoln'ák. ’S az a’ ki e` 

»le'bb merő csudáló vala, azon ponton áll immost , а’ 
hol Pythagorás a’ maga Philosophiájával véget ért. Az 
az eggy , а’ mit ennek szemére lehetne lobbantani (mint 
hogy az Av-tog equi- o m 0 п d o t ta -nál'unk többé 
semmit nem nyom) abban áll, hogy ó' а‘ maga isme'i'e 
teinek határát a’ Természet, és Mestel'ség’ határává 
látszik tenni akarni; mert e’ kettőnek nem vala ab 
ban legkisebb vétke , hogyha neki, végét érvén é-l-té'nek. 
semmi csudálni- valója nem maradt. 

De az é’pen nem volna szép, ha tovább akarnánk 
eggy szóval játszani, hogy Citatumokkal és Erudg'tió 
val kérkedhessünk. - Midőn Plátó a’ Csudálást (то 
дащшёеи) philosophusi ösztönnek nevezi, egészen egye. 
bet ért a’ szó alatt, mint midőn Horátz az emben-elf 
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boldogságát attól függeszti-fel hogy semmit ne сви 
dáljanak. А’ Plátói Csudála's ollyan mint a’Plátói Sze 
l'elem, mellyet sem tam'tani, sem mással ákárrllelly 
szerrel közleni nem lehet. A’ Terme'szet Юга} keller 

re organizálva ’s e'rzékl'tve lennî , ’s illy szerencse'sen 
organizálva, illy tisztán érzékx'tve kevés halandó van. 
Ellenben а’ Csudálkozás , a’ mcllytöl benníinket Ho 
rátz eltilt, és a’ xnellybôl a’ Bölcsese'g meggyógyl't , 
az а’ szenvedelem , а’ те11уе1 a’ gyermekek , és kifo 
gás nélkůl minden ember a’ ki eszére nézve gyermek 
maradott, tudatlanságok és e'rzékiségek miatt, min 
dent bámúlnak а’ mi ragyog, а’ mi tarka, a’ mi $20 
katlan , ’s а’ mi az б szemeikben dicsö ’s megérdemli 
hogy óhajtassék; ’s mìnthugy ez az indúlat öhennek 
nem аж a’ nemes törekedést támasztja, hngy a’ dol 
got vizsgálják, hanem csak arra ìngerlì hogy a’ mit 
Итак, magokévá tehcssék: vilzágos,v hogy semmit 
nem свиданий az ember’ nyugalmára és sorsával való 
megelégede'sére felette idvezse'ges, és, feltéve'n hogy 
az а’ bölcseségnek érett gyümölcse, ’s nem az érzé 
ketlenség’ és tompaság’ mechanica munkája, legalább 
azon esztendökben, а’ mellyekben az Epistola’ Iró 
jával eggyiitt annak Magyarázója vagyon , felette 61111] 
tandó állapot. 

Végre csak mintegy elmenve azt kell megjegyze 
nem , hogy езду még fenntebb 's philosophusibb érte~ 
lemben a’ Semmit nem csudálni (ouôsv öauyagew) az Aris» 
tippusì Philosophiának eggyik talpköve volt, melly 
(а’ mint az 1. Levélhez bövebben elmondánk) a’Bölcs’ 
boldogságát а’ Lélek’ fíiggetlen voltában keresé, ’s 
l'gy világos ellensége а’ szenvedelmeknek, ha azok 
eggy vagy más tárgynak határtalan hatalmat engednek 
rajtunk. 

(2) Az égì testeknek, а’ пар és holdbeli fogyat 
kozásoknak ’s minden meteoronnak babonásrettegése, 
az a’ képzelöde'sbeli kórság volt, melly minden régi 
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nemzetet, a’ Rómait nem kevésbbé mint a’ legsivata 
gabb barbarusokat, fogva tartá, és a’ mellyben ezek 
az országlás” Religiója által, politikai okokra nézve, 
fogva tartatanak. Mert а’ Görögök és Rómaiak nem is 
kérdék: „haszabad e а’ népet, saját javára, orrán vezet 
ni ?“ ’s hogyha valaki nekik ezt а’ kérdést tette volna, azt 
fogták volna felelet helyett tőle kérdeni: „ ha szabad 
e a’ keserü orvosság’ csészéjét annak szélein mézzel 
megkenni ?“ a) - А’ Római Történet- Irók , a’ mint 
minden előtt tudva vagyon, tele vannak az illy pél 
dákkal. Augustus alatt, kinek korában az lrreligió eggy 
bizonyos classisban olly közönséges vala mint a’ miénk 
ben, a” babona а’ nagy sereg köztt úgy uralkodott, 
mint annakelőtte, ’s maga Augustus sem volt ment a’ 
gyengeségnek ezen symptomájitól *"). Eggy Cométa , 
eggy elsötétedés a’ napban vagy holdban , eggy karika 
a’ nap körül, eggy tüzes golyó melly az egen végig 
reppent , elégséges vala а’ népet reszkető várásban 
tartani, hogy а’ hazát nagy szerencsétlenség fogja érni; 
A’ Philosophuokat physicai ’s astronomiaìisméreteik 
védték ezen képzelődésbeli bajoktól, de a’ helyett az 
а’ másik baj érte, hogy azon jó lelkek által, а’ kik 
hitben inkább akarnak sokat bírni és tenni mint ke 

veset, vallástalan embereknek kiáltatának- ki. Azon- _ 
ban Horátznak épen nem vala szándéka, hogy rajtok 
e’ miatt, a’ mint Torrentius hiszi, szúrást tegyen. 
Az ő syllogismusa nat' owôgwnov van szőve, а’ nagyról 
a’ kicsinyre: Az olly fe’rjñnak, а’ ki magát a’ napot, 
e’ hatalmas és rettentő Istenséget a’ föld7 lakóji’ sze 

 

a) De hát ha az Orvos a' méreg' csészéjét kenné-meg méx 
zel ‚ 's még neheztelne, hogy а’ mérget orvosságnak nem né 
zik, holott б mondja hogy a” méreg - 0rvosság?K. 

*) Ha komornika reggel jobb lábára. a’ bal czipőt talál~ 
in adni , Augustus azt igen gonosz előjelnek (ut d irum) néma 
te.. Sueton. in Aug. c. 92. 
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lneìkben! hideg ve’rrel ’s teljes nyugalomban tudja lát 
ni, melly kicsinyek, melly gyermekesek az illyen’ 
szemeiben a’ leghevesbb emberi szenvedelmek’tárgyai? 
Melly lianyagsággal fog ez nézhetnî eggy rakás ara 
nyat , eggy csillogó kövekkel megrakott ’s nagy gyöng~ 
gyel köriilfont metellát, ’s a’ sokasa'g’ tapsait, mel 
lyet езду Gladia'tor, eggy Kötéltánczos még hango 
sabban nyér ~el mint a’ legnagyobb érdemi'i bazañ! 

(3) Ámbár eléggé tudva vagyon, llogy Augustus 
azon nagy változtatásban a’ mellyet u’ Róma’ alkot 
mányának adott , a’ régi Respublicai épíilet’egész hom 
lokfalát továbbá is meghagyta: mindazáltal kiki fela» 
kndhat azon hogy Horátz azt ezen Levélben minde 
m'ìtt ligy festi, mintha fe'lszázaddal éltvolnaliamarább. 
A’ legfelsöbb Méltóságok a’ hazában neki amici don а 
Quiritis; minden a’ nép’ kedveze'sétöl fiigg, ’s a’ 
legkevésbb tekintetl'i polgár még annyi hatalommal ’s 
befolyással bi1', hogy ez ’s amaz , a’ ki felöl ezt а“; 
tehetné-fel az einber, a’ voksok’ sokaságát a’ Comi 
tiuniokban annak adllatja , a’ kinek akarja. Caesar Au 
gustus és az б mindent tiillialadó hatallna "s befolyása 
felöl ott annyira nincsen szó , mintha akkor ollyan va 
laki nem is volt volna. Csudálkozom liogy ezt а’ vi~ 
lágos békétlenkedést a’ dolog’ akkori folyamatjokkal 
езду Coinmentátor sem sejtette-meg. Nekem az erö 
sebben ötlött szemembe , mint hogy annak hihetö okát 
nyomozni elkeríilhettem volna; ’s iigy hiszem, hogy 
a’ göcs a’ köz dolgoknak itt köv‘etkezo" elöterjesztése 
által, azon idöben a’ mikor ez a’ Levél i'rva volt , igen 
hihetöleg engedi magát megfejtetni, 

Octaviánus , nyugodalmas birtokába jutván az An 
tonius’ halála által a’ legteljesebb Autoki‘atiának a’ 
Római nagy bl'rodalomban , eggy ravasz plán szerént, 
mellyet Abbé de la Blétérie (Mémoires de Litterature. 
T. XXXI. р. 234. és a’ követk. Kötetekben) igen jo'l 
fejteget', vìssza - adott a’ Tanácsnak és Népnek mi nden 
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tőlök vett Triumvir-ális hatalmat, ’s Rómát ezen lé 
pése által elaltatta, és legalább eggy rövid pillanta 
tig , a’ régi Szabadság teljes birtokába vissza-hely 
hezte. A’ Tanács, r’mellynek legnagyobb része az őte 
remte'seiből állott, ’s а’ Nép, melly őtet a’ szeretet 
leghevesbb elbódulásával szerette, ezen Szabadsággal 
nem élt egyéb czélra, mint hogy azt ennek а’ szeretett 
Uralkodónak ismét e's eggyszerre vissza akará adni. 
De octavián, vagy új neve szerént, Augustus, érzette, 
hogy а’ Monarchai hatalmat , szívének legforróbb kí 
Vánságát, nem tanácsos illy iramló alapra építeni, ’s 
okosabbnak tartotta, hogy annak minden részeit egy 
más után adässa magának; ekkor tehát, hosszas el 
lenkezése után , a’ Tribúnusi hatalmon kívül, mellyet 
már bírt, csak a’ Consulit vállalta-fel, ’s a’ szokás 
ként, csak esztendőre , a’ Vezér-it pedig tízre , ’s azon 

` világos kikötés mellett , hogy ezt még elébb le fogja 
tenni, ha a’ nekìÄesett Tartományok hamarább csen 
dességre juttathatnak: 

Ezen idő olta úgy látszott, hogy Rómában min 
den а’ maga törvény által kiszabott útján megyen, 
hogy а’ Tanács a" maga hajdani tekintetébe , а’ Nép а’ 
maga jnsaiba vissza-állhatott. Ez úgy tartá-a” maga 
Comítiumait mint a” Scípiók’ és Aemiliusok9 idejében, 
’s maga választá Tribúnusait, Aediliseit, Praetorait 
e's Consulait; eggy szóval a’ Rómaiak úgy hitték hogy 
ők még is Rómaiak, ’s Augustusban,ki a’scénamegett 

'az árnyékjátéknak minden színeit kezében tartotta, 
az ő szabadságoknak Védistene't, а’ béke” ’s а’ köz 
boldogság” Vissza - Шифр} nézték. 

De fel lehet e tenni, hogy a’ félénk Augustus 
hitte, volna, hogy а’ Rómaik” szeme mindég vakon 
marad , ’s ezt а’ vastag illusiót végre meg ne sejtse'k? 
hogy az ő polgártársai fel ne józanodjanak e°veszedelo 
mes mámorból , ’s végre ne lássák, hogy az az ember 
а’ ki a’ Tanács” F ejedelme’ méltóságát , 's a’ Tribunu 
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sét, a’ Consulét, az lmperátorét minden körülírás nél 
kül а’ maga személyében eggyei'tette , mindent tehet 
az Országlásban a’ mit akar; hogy a’ Respublica csak 
íi’res szó, és hogy a’ Tanácsnok Cajus Octávius' és az 
Atia asszonyság” kedves gyermeke, királyi czl'm nél 
kül, épen úgy király Róma, Itália és az egész Biro 
dalom felett, mint a’ Cappadociai Király az a’ maga 
martalékjain ? 

Az illy reflexió veszedelmes lehetett volna, ha 
azt elhűlt vérrel tették volna a’ Rómaiak. Augnstus~ 
nak tehát eggy új lépést kelle tenni, újabb szemfény 
vesztéssel kellett több erőt adnia az illli.siónak. ’s ha 
szerencsés lehetne annyira vinni а’ dolgot, hogy a’Ró 
maiak új tapasztalások által kézzel foghatólag győ~ 
zettethetnének - meg az eránt , hogy az ő öseiknek haj 
dani szabadságok rajok nézve nem szerencse többé, "s 
így okosabban nem bánhatnak mintha a" köz jó” 18:12 
gatását olly szelíd és bölcs Fejedelem’ kezében teszik 
le , а’ millyennek Augustus bizonyította magát a’ Tri 
umvìratus’ vége olta: úgy azt hitte (’s meg nem csalta 
magát ezen hitében) hogy a’ még határtalanabb, szé 
lesbb - kiterjedésü hatalom is, mint a’mellyel máx' bírt, 
kedvetlen és gyülöletes nem lehet. 

Erre nézve 731ben a’ kilencz év olta meg nem 
szakadva viselt Consuli méltóságot nyilván letette; 
9s az az idea, a’ mellyet а’ Rómaiak a’ Consulatussal 
öszveköte'nek , még mindég>olly nagy volt, hogy Au 
gustus ezen méltóság letétele után, mind a’ mellett, 
hogy a’ Respublicának, sok más czl'mek alatt, Ura 
maradott , а’ magányi rendbe látszott vissza - lépettnek. 
A’ Várost a’ ragadó nyavalyák, a’ Tiberis7 kiömlése 
’s а’ gabona” megfogyatkozása nagy inségbe ejték, ’s 
a’ Rómaiak megbánták, hogy a’ jó Caesár’ elbúcsuzá 
sát elfogadták, ’s vétkeket az isteni Augustus eránt 

` azzal igyekeztek helyre hozni , hogy erőszakkal reá - 
tolják а’ mindenkori Dictátorság’ legfőbb-hatalamt. 
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De Augustus nem felede', mi történt az ő nagy báty 
jával, ’s a’ szempillantási felhevűlésnek ezt a.’ mun 
kaját olly móddal tolta - el magától, melly őt még in 
kább tevé balványává a’ Népnek. Ezzel eggyütt nem 
rázhatá-le magáról, ’s lel-azm nem is akarta, azt а’ 
kármentést, a’ mellyet neki azért а’ Nép erőszakkal 
ajánlott; de. hogy megmutassa, melly igen szívén Ее}: 
szik, hogy а’ haza” szabadsága a”. neki nyujtott hatal 
mak által öszve ne szorítassékg eggy keresett ok” íirů 
je alatt 732ben oda hagyáiltaliát, ’s három e'víg múla 
ta Sicilìában, Graeciában és Asiában, ’s ezt azért, 
hógy а’ Római Név’ Majestását ennek а’ széles kiter 
jedésű Országnak Tartományaiban és az idegen Népek 
köztt olly fényben tartsa-fenn, melly eggy úttal az ő 
saját fényét is rmegalapítsa, ’s а’ világot nem hagyá 
kétségben, hogy annak tulajdonképen ki az ura. 

Ezen három év, a” midőn Róma meg vala foszt 
lva az ő jelenlététől, és mintegy magára hagyatott, 
bizonyos tekintetekben az utolsó időknek nézethetik, 
mellyekben a’ világ” Urai még szabadoknak képzelhetek 
magokat; ’s az idegen, a’ világnak ezen anyavárosás 
ban, meg nem fogta volna sejteni magától azon vál 
tozásokat, а’ mellyek itt Vhuszonöt év olta véghez 
тетей. Augustusnak titkos czéljai voltak. miért nem 
akarta légyen őket a’ Szabadságnak ezen képzeletében 
megháborítani; 7s az ő egész maga viselete а’ Város” 
belső dolgaira nézve ezen távollét alatt “Umegmagya 
l'ázhatatlan volna, ha azt nem vennénk-fel, hogy ő 
Rómának lakosait egyedűl azért hagyá magokra, hogy 
megmutassa nekik , melly kevéssé lehetnek- el nélküle. 

‚А” következés igazlá Politikáját, ’s teljesen elérte a’ 
mit óhajtott, a’ nélkül hogy legkisebbet látszott volna 
orte fáradni. 

') dela Blétérìe Ill. Mémoire sur la nature du gou 
vernemenl Romain. T. XL. des Mé m. de Litter. p. 23_3. 
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A’ Rómaiak, kik már re'gen elfelejték a’törve'nyek’ 
~tisztelete áltnl határok köztt {ан-(Мой magokat, Olly 
ßlìlajsággal ’s zenebonásan viselék magokat a’ Comi 
tiumi Gyiilés На“ ’s a’ legfôbb hl'vatalok’ megválasz 
tásakor, hog-y a’ ‘(4185, factiókra szakadozva, több 
l'zben igen veszedelmes zendüle’sek által rázattatott 
meg. De olly nagy vala e’ pillantásokban a’ Szabad 
ság’ bl'rásának áltatása , hogy a’ midön eggy bizonyos 
Eguatius Flaccus egyedůl a’ Nép’ kedvezése által, mel 
lyet ez mint Aedl'lis nyere-meg, minden rend ellen 
Praetorrá leve, ’s mingyárt ezen szolgálatja elmul 
tával ugyan e’ szer által erövel Consullá akará шага“: 
tétetni, ’s azon la'zadási scénákkal, n’ mellyeket ezek 
az ö törvénytelen lépései okoztak, nem gondolt, 
az akkori Consul Sentius Saturninus e’ vakmeröse'gek 
nek olly méltósággal alla ellent, melly méltó vala a’ 
régi idökhöz (Vellej. Il. c. 92.) ’s kimondá, hogy 
ha Egnatius meg fog is választatni, ö azt soha sem 
hagyandja helybe, ’s felöle Jelentést tenni soha nem 
fog; --- hogy épen ez a’ Snturm'nus a’ Quaestúrára 
vágyókat, kiket б órdemetlenségek miatt kirekesztett 
vala, és a’ kik lnind a’ теней: meg nem sziintek a’ 
Nép’ kedvét keresni , a’ régi Respublica’ Fejeinek 
méltóságában nzon biintetésekkel (consularis vindicta) 
ijesztette-meg, a’ mellyi‘e neki Consuli hi'valala lia 
talmat adott;-és llogy a’ Tanács , a’ midf'in az Eg 
natius’ cimborája eröszakokra vetemedett, Saturninus 
nak a’ régi idök’ szokása szerént parancsolatot ada z 
videret consul , ne quid respublica detrimenti capiat. 
, 1,1.’ fáctumok, úgy hiszem, bizonyítják hogy sem 

a nel), Sem Egnatius, sem Saturnin, sem a’ Tanács 
nem “пикеты: mîdöll l'gy bána, hogy nekik Urok 
Van- A’ csalódás ugyau az illy heves convulsiók мёд 
ëïîottârth’ata .sokáig 3 de îlég ho'gy még nehány évig 
érdemlà :è 'mll’ltl'wgy ez ,a Level, Bentleynek hitelt zamlalasa истец‘: 735 elött nem vala írva: 
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az eddig-mondottakból alkalmasan világos, miként 
szólhata Horátz a’ Nép mindent-tehetö kedve felöl a’ 
szerént, а’ hogy kevés esztendökkel ke'sc'ibb шёл’ nem'7 
fogoit volna illeni. Akkor а’ midf'ín l'gy szóla, Юге 
jezései illének azokhoz a" mik az ö szemei elött tör-~ 
téntek; ’s akár ат: vesszük, hogy Ö is meg vala esal 
va a’ Szabadságnak azon szemfe'nyvesztése által , а’ mel 
lyel Augustus a’ Rómaiakat a’ maga nagyra- va'gyása’ 
plánjain'ak végre -hajtására horgozta: akár azt (’s ez 
hihetöbb) hogy б megsejtette melly menetelt tészen 
ez а’ fortélyos istenizelen: mind az eggyik mind a’má 
sik esetben az a’ kifejezés а’ mellyel itt élt, ollyan 
Чай ‚ а’ mìllyet az idö kl'vánt, _'s ez az , a” mit én 
ezen historiai fejtegetés által bébizonyítani igyekez 
tem. 

(4) Horátz itt eggyiivé Тома, a’ min az akkorì 
gazdagok Ieg'inkább kapkodtak. Az ö pompájok ’s 
vesztegetések а’ nagyáx‘li ezíistede'nyekben felůlhalad 
minden képzeletet. Eggy pár század elött me’g olly 
kevés ezüst vala Rómában, hogy a’ lcgföbb lakosok еду 
mástól kölcsönöztek аж, niidön vende'gséget аптек. 
Ezek а‘ Rómaiak, ezek igen atyañságosan élnek egy 
más köztt, mondák eggykor а’ Carthágói Követek: 
mi itt számos házaknál ebédlénk, l’s mindenütt azon 
езду ezñstön. (Plinius а’ Term. Hist. XXXIII. c. 
11.) -- De а’ nxiolta Scl'pió Africánus a’ Carthago' és 
Numantia zsákmányait ’s Lúcius Scípiq' а‘ Nagy An 
tiochusét Rómába hozta által, a’ dolog nagyon meg.. 
változott, ’s most eggy Római Nagynak tábláján e’s 
Credenz-asztalain több aranyat ’s eziìstöt lehete lát 
ni, mint a’ mit annakelötte az egész Respublicában 
találhattak volna. Most'yetélkedtek egymással kinek 
van több és швы), ’s dühök annyira ment, hogy az 
Akagras’ és Муз’ míveiken, még minekutána az idö 
mind eltörlötte is rajtok a’ vésö’ nyomait, maga а’ 
Müvész’ neve sok arannyal fìzettetett. Mär Lúcìus Cras 
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susnak voltak ezüst edényeî, mellyeknek fontja száz 
hatvanhat tallérával vásároltatott, ’s eggy pár, Men 
tor aranyml'ves a'ltal készl'tett pohara, mellyet ez a’ 
hl'res Beszédtartó négyezer talle’rnál drágább a'ron l'etf. 
Valamivel ke'söbb ke't pohár kiálló ñglírákkal , Zopi 
rusnak munkája, ötezer talléron költ. Az edények’ 
nagyságában is tovább’s meg tovább ment a’ bujálko~ 
dás , mfg Drusîllánus Rotundus ‚ Libertusa Claudius 
пай ‚ addig vitte fe'ktelenségét , hogy eggy ötszáz fon 
tot nyomó tálat öntetett , ’s nyolcz kisebbet ötven fon 
túakat , ’s e’ miatt mühelyt kelle _e'pl'tetnie. Az arany 
edényeknél még becsesbbek voltak azok a’ kannák és 
egye'b ml'vek ,y a’ mellyeket nevezetes régi Mesterek uz 
úgy nevezett Corinthi érczböl készl'tettek; ’s az akko 
x‘i idök elegáns Uraìk valami nagyot kerestek abban, 
hogy ezen munkákhoz értenek, ’s kitalálják mellyi 
két melly Mester ke’szítette; noha abbau képzelôdé 
lek legtöbbet {ей "). 

А‘ Rómaîak a’ drága köveken, az Onyx pohara 
kan domború képekkel , a’ gyéŕnánton és gyöngyökön 
azolta kezdének Марий , a’ midôn Pompe'jus Mîthrida 
tesen triumphált , ’s kevés idö alatt a’ bujálkoda'snak 
azon grádicsára le’pett, a’ mellyre határt nem ismerö 
luxusoknak minden egyéb nemei. Arany ágyakat ’s 
drága kövekkel kìrakott blitort kelle bírni (а’ mint 
Seneca mondja, Ep. 110.) hogy valaki a’ közönséges 
nél feljebb emelkedjék. Az ekkor ismert drágább ivd 
edények köztt vala eggy , а’ mellyet Murrhl'nának ne 
veztek, e's а’ mellyet azok után a’ miket er1-öl Plíni 
us ’s a’ tudós Salmasius mond, porczellánnak tart 
hatunk И). Annyi bizonyos, hogy ezek а’ Murrhl'nák 

*)Mihi major pars eorum simulare eam scìentiam videtur 
ad segregandos se a caeteris magia, quam intelligere aliquid 
ibi subtilius. Plìn. XXXIV. c. 2. Mint ma il lzokása az 
illyeknek. 

“Ч Exerc. Plinìan. p. 114. conf. Mariette, Recueil des 
Pierres grav. du Cab. du Roi. p. 2_18. seq. 
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drágább áron költek az aranynál. Рей-0111113 Arbiter, 
arra kényszerl'tetve'n Néró által, Воду а’ világból kot 
rodje’k-ki, hogy ezt a’ Tyránnt а’ maga hátra-mara 
dandó birtoka’ legszebb darabjától megfoszthassa, ба 
rabokra törte eggy illyen- fazekát (trulla murrhina) , 
melly tizenkétezer talle'rnál drágább árli volt. -— Ez ‘ 
az örjöngés ideje természetesen felette nagy kíilömbö 
ze'sben állott azon régibbekkel, a’ midön a’ haza’leg 
elsö férjiiaì Campániai csere'pböl ettek; а’ midôn Ae 
lius Catus Consul az Aetoliai Követek által neki aján 
dékúl küldött ezüst edényt (ezek бы cserép- tál mel 
lett találák) ezeknek vissza küldötte; e's a’ midön 
maga Scl'pio Africánus, a’ ki а’ maga Carthagói tri 
umphja alatt négyszáz hetvenezer font „(мы vive a’ 
Capitóliulnba, csak harminczkét font ezüstöt hagya 
maradékainak (Flin. XXXIII. c. 11.) és me'g is az 
akkorìak’ «méx'tekek sszerént,` ligy hala-meg mint gaz 
dag ember. 

(5) Marcus Vipsanius Agrippa, az a’ férjíì, a’ 
kinek Augustus а’ maga nagyságát köszönheté, e's a’ 
ki elvéve’n az б leányát .Iúliát , második emberré leve 
Rómában - eggy alacsony születésii, de lannál fenn 
tebb lelkü férjfì, ’s Senecának [идете szere’nt (Episf. 
94.) mind azokuak számokban , а’ kik a’ polgári hábo 
ni által nagyokká lettek , laz az eggy ‚ а’ ki illyenne’ 
а’ baza’ javára lett. Ez az Agrippa a’ Várost sok dí 
szes e’pí'lletek által tette ékessé , inkább mint akárki 
más elôtte , és мёда (De Benef. 32.) “). На Augustus 
azt mondhatá maga felöl, liogy б Rómát fából e’pülvo 
találta , ’s márványból épülve hagyta lláh-a, ligy ab 
ban Agrippa tette а’ legtöbbet. Az itt emli'tett Porti 
cus nyilvan az a’ pompás tornácz lesz, а’ те11уе1Аи 
»gustusnak ez a’ veje az általa (Agrippa által) 727ben 

"') Az isteni Coloneumról Seneca még nem tudhata sem 
mit. 



128 nom'vrws’ ьва’вьш. i. a. xnmicwsnoz. 

alkotott Pantheont (ma Maria Rotonda) építette. Ez: 
a” tornacz, és a” hozzá tartozó Area vala az a’ hely , 
a’ hol a’ Római nagy-világ öszve gyülekezett: a’ hogy 
a’ Via Appia vala az az iit, a” hol kikocsizni szeret 
tek, hihetőleg azért, mert minden Római lítak között 
ez volt a” legszélesebb e's legszebb, és mivel а’ leg 
több 1Nagyoknak а’ szép Campaniában vala jószágok, 
’s ez az út arra vive. 

(6) Virtutem verba putas, ut lucum 
“дна? Nekem úgy látszik, igen világos az, hogy 
Horátz itt az akkori szabad gondolkozásnak szemé 
lyében szól , kik előtt eggy Isteneknek szentelt régi 
liget (lucas) nem чай egyéb mint fák, az az olly erdő 
mint minden más erdő; noha a’ vallástisztelők ezeket 
szenteknek ne'zte'k, és e’ miatt az illy lìget" szent ho 
mályába borzadással ’s félclemmel léptek. Az illye 
nek , minthogy azt vagdalni nem vala szabad, tenné 
szetesen sűi-űbbnek, hívesebbnek, sötétebhnek kelle 
lennie mint а’ közönséges erdő lenni szokott, ’s igen 
alkalmatosnak arra, hogy azt a’ borzadozo' érzést tá 
massza, mellyet valamelly Istenség7 titkos jelenlété 
nek tulajdonítottak. —- Horátz, úgy hiszem, e’ két 
praedicátumot: „a9 re'nyt üres szónak, ’s a’ ligetet 
csak erdőnek tekinteni“ egyenesen azért teszi eggyüvé, 
mert közönségesen az , a’ ki rényt nem hiszen , Reli 
giót sem hiszen; а’ ki pedig eggyiket sem hiszi a’ 
kettőnek, vagy eggy magával rosszúl eggybe-szőtt em 
ber , vagy nem ismerhet főbb jót mint a’ gazdagságot, 
melly neki mindent adhat egyebet, а’ 'minek az ő sze 
mében becse van. Ez az a’ mit Horátz mondani akar, 
e's a’ mivel, a’ mint ugyan én gondolom, igen sokat 
mondott. 

(7) Mit érte Horátz ezen Cibyrai's Bithyniai fog 
lalatossn'gokon (negotia), az eránt bennünket az ő Ma- . 
вузы-62611 alkalmasan homályban hagynak. Cibyra vá 
ros felől ugyan eggy külön Ertekeze'st hagya Abbé 
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Belley (Mém. de Litter. XXXIX. p. 378.); de neki 
itt csak némelly Cibyrai pénzek’ magyal'áza'sára van 
gondja, ’s' a’ mi Költönknek e’ helyéröl nem is em 
lékezik. Ez а’ Váms jóval elébb mál- mi'nt'a" hogy 
Római hatalom alá juta, a’ nevpzetesek közzé' 5211111 
láltathatott, ’s most me'g inkább leve az , midön olly 
паб-„ела helyévé téteték, meuyhez huszonöt más 
város, ’s ezek között Laodice'a is. Abbé Belley azt 
mondatja Strábóval (a’ XIII. Könyv’ végében) ‚ hogy 
sok jövedelmet vont a’ maga vasbányájiból; de Strä 
bó eggy szóval sem mond többet mint azt, hogy Ci 
byrának az a’ szerencséje "an, ho'gy ott szép vésett 
Munkák ke’szülnek vasból. Az Athenaeus’ Sophisták’ 
Vendégségében az eggyik Vende'g ш mondja, hogy a’ 
Cibyrai sódar semmit sem engeil a’ Galliaiaknak, ’s 
Belley ebböl is azt Инта-1:1, hogy Cibyra nevezetes 
kereskedést l'îzött a’ sódarokkal. De ha ez a’ com? 
merce nem volt volna is olly considerable, 111 
hetö marad minde'g, 110%)г С1Ьу1‘а eggyike volt a’ leg‘ 
elsö rendů Kereskedö-Vál'osoknak Kis-Azsiának azon 

része'ben , 111е11у akkor Provincia Asia nevet'visele, 
’s Bithyniával azon Tartományok közzé „száml'tatotß 
mellyeknek igazgatását Augustus а’ Tanácsra bl'zta 
volt, és l'gy а’ mellyek Provinciae Senatoriae névvel 
neveztettek. Ez a’ ke't Tartomány nevezetes részét 
tette a’ Kis-Azsiának, ’s a’ Bithyniai Igazgatáshoz 
tartozó Városok, Chalcedon, Apamea, Astacus, Pru 
за, Nicomedia, Olbia, Heraklea, Amasiris, Cimo-» 
lis, Sinope, mellyek egyetemben re'szént a’ Thra-- 
ciai Bosporus, részént a’ Pontus Euxl'nus mellett fe 
küdtek, ugyan-annyi Kereskedö piaczok voltak, ’s 
itt mentek véghez azok a’ vevések, adások ’s 5211111 
tások, а’ mellyeket ezen idökben a’ Fekete-Tengeren 
szokás vala tenni. Itt tebát tágas mezö nyilt a’ Római 
Speculánsoknak, kik az által gazdagodtak-meg, hogy 
az Országuak a’ Provinciákból begyülni мыть jöve« 

9 
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dèlmét kìárendálták, a’ kön épl'tések’ munkáját meg alkudták , ’s а‘ Város’ temérdek szükségeìnek tárgyaìt 
а’ vìlágnak mìnden tájaìról öszve-gyůjtötték. (8) A1. a’ Servus, a’ ki azzal a’ csudálandó ado mánnyal bl'rt, hogy eggy olly nagyságú'vńrosban а’ mìllyen Bóma vala, mìhden embert nevén гида szólí tanì, Nomenclatornak neveztetett` ’s igen szükséges bútor vala az olly Rómaì Nagy’ házánál ‚ a’ ki а’ Nép’ kedvezését kereste. Mert szokás lévén, hogy az elsô hl'vatalokra vágyók magokat а’ legkìsebb tekìntetí'l polgároknak is tulajdon személyekben ajánlják, мы; ’s öket ne barátságosan megszorongassák kezeìket, veìken szólítsák: szükség volt, hogy а’ Candidátust azon kimenései Май: mellyeket e5 végre мг, olly Nomenclátor kísérje, a’ ki нем megsugja 9 hogy a‘Lt а‘ Vargát, ‘(аду ш а’ Kovácsot kinek hívják ., a’ kit ‚ ez nyájasan akara köszöntenì , és а’ kik az által na gyon megtìsztelve érzették magok , hogy öket eggy villy nagy-úr olly közeh'öl ismerì. De a’ Nomenclátor nak egész kötelessége nem ebben magában állott, mex-t ‘Жду látom Senecából (Ep. '19. és de Вене‘. Vl. 33.) hOgY az akkori Nagyok akkor is rájok поп‘! tak, mìdön аж akarák tudni, hogy az ö elöszobá jokba felgyülekezett sokaságban ezt ’s этап k'mek hl'vják; hogy az ö tisztek volt számban tartanì a’ há'l.’ ok vala biz l barátjaìt és Clìenseìt, es hogy ollykor ráj ‘"a, hogy melly vende'geket hívjanak. Megtöl’té“t a7' is , hogy némelly ennì-szeretö a’ végre is ‘см-{ой N0 

mencla'tort, hogy ez а’ körülhordott étek felöl tartson magyarázatokat Ü. De a’ комендант-окна]; legkülö nösebb neme kérdésen kivül az volt, a’ millyeket а’ 
\ 

 l *) I”línìus eggy nagynemů мандат tanzen említélt» mel’ у?‘ а Nomenclátor trìdacnának kiálta-kì, meri оНу Nagy v ‚ u" 'l ‚ - ‚ ' xoxtinh'tìig.) ebbyet hdlomszon belg harapaasal kelle lut-gem“ 
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Seneca’ idejében bizonyos Calvisius Sabn'nus tartotf‘ 
Ez az ember, mint akker e’s még ma is sok hozzá 
hasonlók, per fas et nefas kimondhatatlanúl gazdaggá 
tevé magát; ’s minthogy а’ maga Opulentiájának ere 
за álfal azoknak számok közzé tartozott, а’ kiknél 
езду bizonyosfnevelést szabad e's kell feltenni, e's а’ 
kik annak alkalmával mutatni tartoznak, hogy 6k is 

' olvastak: szeretvén könnyen általesni а’ dnlgon , езду 
sel-eg görög szolgákat vásárla-öszve, kik каши az 
eggyik a’ maga Homérját, a’ másìk а’ maga Hesiód- 
ját, más kilencz a” kilencz Lyricust, eggy szóval min~ 
denike eggy eggy Irót könyv ne'lkíil tanúla-me‘g. Азов 
пар olta, а’ hogy Calvisius ezt az eleven Bibliothé 
eát maga körül öszve-gyüjtötte, asztalánál meg nem 
lehetett а’ csupa tudomány mìatt maradni. Azonban 
még is kiki csudálta az o" szolgáif. Meghinném! mon 
dá Calvisius; elég sokamba is kerl'iltek; négyezer tal 
le'romba’ van a’ tréfa! Eggy szóval , a’ mi embercse'nk 
elhitette magával, hogy övéi lévén a’ szolgák, az is 
övé a’ mi ezeknek fejekben vagyon; ’s szerencse's volt 
azon gondolatja által ‚ hogy most már, а’ mi a’ tudo 
mányos dolgokat ìlleti, nincs ember az ege'sz Rómá 
ban annak Gazdngai кат, а’ ki nyomába léphessen. 
(Senec. Ep. 27.) 

(9) Ez а’ kisded kicsapintás eggy bohó történetre 
' czéloz , а’ mivel Gai-gil , а’ kérkedui-szeretö , ‚а7 Ró 

mai Pùbliéumot megnelvetteté , és а’ melly a’ mi Köl 
tönknek annyira fris emlékezetében vala, hogy tollá~ 
ból csak kiesettnek képzeltethetik. 

10) Mimnermus, eroticus Költö , Kolophoni szüle 
tésí'l, ’s eggyidejů а’ maga barátjával а’ bölcs Solon 
nal, verseinek kedvessége mîatt Аьуишпабц; nevet ka 
pott. Hermesianax , az ö földije , ’s lígy Papja Erató 
nak mint б, ötet egyedůl azon okból teszi az Elegia’ 
feltalálójává, mert ezt а’ Versnemet б tette olly édes- _ 
zengésůvé, а’ millyenné az válhat, és mivel 6 énekló 

Ú 
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azon , minden mások elött, a’ szerelem’kl'njaît és ön’ì 
щей. Az б Kölleme'nyei semmît sem lehelltenek egye 
bet, ’s ege'sz élete e’ két munkának vala, a’ mint lát 
zik, szentelve: szerelmet í'lzni, szerelmet ‘énekelnh 

Minden kl'ványa ez volt: 
Add, о Párka, hogy én дом! nélkül hatvanig éljek, 

'S akkoron e'ltemnek тега‘! hamar el ‘опыт: 

Sólon , a’ ki me’g e'ltesebb korában rózsákat füze, mint 
Anakreon, holnlokára, ezt írá neki: 

Kérj egyebet , ’s mnndd ezt: 0h hagyj, hagyj , nyolczvanig 
élnem l 

’S még hamar akkoron is, messed el a' fonalat. 

De a’ Párka megbüntette a’ Költöt, a’ ki, nem olly 
bölcs mint Solon , elmulaszta gondoskodni az élct- sze'p 
szakában a’ télrôl. Idösebb leve hatvannál, ’s még al; 
kor is betegeskedett eggy szép Leány’ sl'pos’ диете! 
me'ben , kitöl kcvés köszönetet e’rdemlett. 

HETEDIK LEVÉL 

MAEcENÁsHoz. 

 

BEvEzETÉ& 

Az én szemeimben sze'p e’s becses Horátznak leg. 
yrövìdebb Levelkéje is: de а’ jelenvalóhoz a’ maga ne 
mében társaînak eggyikét sem merném hasonlítani. Eb~- 
ben a’ legnemesbb nyiltszívüség jelen-meg, a’ Кате! 
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szöbb dévaj kedv által , mint a’ Grátiának könnyü ke 
ze által, a’ legnyájasabb tál'sasági tón’ lepleibe 61162 
tetve; de az szei'ént öltöztetve, a’ hogy a’ Szépség~ 
nek illik , melly csak a’ szokás ellen nem akar véte 
ni, ’s nem lél okot elrejteni magát, ’s x'gy csak an 
nyit fed-el a’ mennyi arra sziikse’g, hogy‘meztelem 
sége által szemet ne bántson. Melly valóan el lehet 
mondani ezen Epistola felöl, a’ mit a’ негатив-11161 
tó Persius a’ mi Költönknek characterévé teszen: 

Omne vafer vitium rìdentis Flaccus amici 

Tangit , et admislus circum praecordìa ludit. 

Olly Levél, a’ millyet nekem eggy Horátz írhata eggy 
Maecenáshoz: de úgy tetszik, hogy azt minden ô 1111’ 
sainak nevekben minden Maecenásokhoz i'rta. 

YMaecenas kétse'g kivül, roppant lakjának köze 
pette is, mellynek toronynyi magasságából а’] világ’ 
asszonyát annak teljes fényében maga köriil elteríílve 
szemléllleté ‚ közepette a’ maga gyönyörlellellö kett 
jeinek, ’s fejedclmiasztala mellett is , — sokszor el 
únta magát; a’ mértéket túlhaladt boldogság eggyik 
neme a’ boldogtalanságnak, de talált a’ szerencsének 
ez az elpuhúlt, elke’nyezödött, érzelékeny fija elég 
való ’s ke'pzelt okot a’ kedvetlense'gekre. Augustusnnk 
elln'ilése , nxellyet mások talán meg sem sejtettek, de 
a’ Imellyet б maga minde’g inkább látszott e’rzeni, 1111 
nél vbizonyosabb ’s gyorsabb lépésekkel ez hágdosa. а 
zon maga nagyságáig, hol osztán a’ Maecén’ segédje 
nélkül is fenn tarthatá magát; eggy hitves a’ kivel, 
e's a’ ki nélkiil lenni nem tudott; eggy olly testnek 
nevekedö gyengélkede'sei, a’ melly az igen is pulla 
e'let’ terxue'szetes biintete'seit e'rzeni elkezde'; az 111111111 
lanság, melly ('ítet annyira vitte, hog)T messzére 11111 
tott Symphoniák’ lassan-enyészó' zengése теней, vagy 
mesterséges patakok’ zuhanásai körül lopdosgasson 
eggy rövid órányi szendergést; eggy minden nemei 
által az e'ldelléseknek ellankasztott lélok’ fires volta , 
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lnellyet az ô jo'l elhízlalt Parasl'tusai ‘s barátjai nem 
valának kipótolni ke’pesek: mind ez igen megfogha 
tóvá teszi, hogy Maecenás gyakran kívánkozhatott 
olly kedves társalkodású embert látni nl_aga köríil , а’ 
millyen а’ maga ifjabb idejiben a’ mi Költönk vala 
neki, és hogy ez ötet a’ kl'vánságnak azzal a’ nyugta 
lanságával óhajtgatta magához, a' melly а’ semmi 
mentségnek és gátlásnak engedni nem szokott Nagyo~ 
kat gyötri. ’S mi mentségekkel is élhetett volna Но 
rátz, а.’ ki a’ legteljesebb fl'iggetlenségben élt? ’s mint 
vonakodhatott ennek a’ függetlenségnek eggy részét 
annak áldozni~fel, a’ kinek azt egyedůl köszönheté 9 

Horátz kétség kiviil mind ezt érzette, de szeren 
csétlense'gére Maece’nnek, neki sem Iiajlandóságai sem 
szükségei nem eggyeztethete'nek-öszve azzal , a" mit 
az ö nagy barátja óhajtott. Minél tovább halçdt élea 
te, annál több szükségét МЫ, Ixogy magával és та 
gának élhessen , ’s annál többe keri'lltek neki azon álw 
движок, mellyeket ifjabb kol‘ában könnyen nylijtha 
ta , mert akkor a’ múlatságok" szeretete neki gazdag 
kármentést ada azért а’ mit veszte , a’ Maecenás’ há-A 
zában. De most, midön nem épen nagy bánkoda'ssal, 
ezt kelle mondania: I 

Non sum qualis eram bonne 
Sub regno Cynarae, 

most, mîdó'n neki gyifengélkedö egésse'ge a’ falun-la-n 
kást, ’s а’ rendesebb Diétát javaslá; lnidön neki az 
(“ей annál becsesbb vala minél `sebesebben látta mint-V 
egy kezei-között elsuhintani; most, minekutána "ére 
el vala hl'îtve, ’s az a’ pusztaság, а’ mellyet lelkében 
a’ nagy világ’ múlatkozásai hagyának , tágl'thatatlanúl 
sziikségévé tewf , hogx tulajdon módja szerént legyen 
boldog: -- most erösebben e'rze’ ezen áldozatoknak 
Sulyát ’s terhességét , mint hogy azi: tovább elviselhet 
te volna. El valának hervadva azok а’ virágok , а’ mel: 
“сию! az б lánczaìt кал-штык ‚ ’s most e'rzeìte hogy 

l 
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azok a’ lánczok vaslánczok, ’s szabadságot szomjúzó 
lelke lerázá öket magáról. Еду szóval az áltatás’ nap 
jai oda voltak; ’s bär lnelly igen óhajtott is mindent 
теща! azért, a’ kit valaha 011)r nagyon szeretett, bál 
melly igen érzette is , hogy azt tenui neki csak 11:11:5 
ból is tiszte: épen olly eró'sen e'rze' annak szükse'gét, 
hogy azt а’ mivel magának штык, azzal а’ mit tôle 
а’ barátság kívánhat , egyenletbe hozza. A’ Levél ál 
taljában ‚ de kivált annak némelly helyei, azt hagyják 
feltenniink, hogy neki Maecén vagy езду Levelében , 
а’ mellyre ez válaszképen l'ratott, vagy Сами vala 
melly közös barátjok által, valamit ollyat m’ondott, 
a’ mi a’ hálátalanság’ vádjához hasonlx'thata. Ugy tet 
zik nekünk ‚ az а” melegség, a’ mellyel magát е" czik 

kely eránt magyarázza , megbizonyítja ш , hogy azi' 
ve tele volt, és hogy az egg-y olly hánykódásában, 
mellyet el nem tuda сзепдезйепйэ erösbb kifejeze'sek 
ben öntötte-ki magát , mint а’ miket hidegebb vérrel 
választott volna. ,Az _illyet az olly enlber mint Horátz 
az ollyannak mint Maece'n csak szl'vének nem akart 
feldagadásai köztt, a’ fellobbanásnak azon pillantatá-, 
ban mondhatá , a"l hol sziikségesnek látta, hogy vele 
таза“: semel pro Semper tisztára tegye. Mert , ámbár 
аж neki egész elgyengůléssel és annyi kl'méletekkel 
mondja, a’ mennyit eggy nemes szív’ elkeseredése ak 
kor engedhet, midön magunkat érdemetlem'il érezzük 
bántatni: е’ взМайЬап: — „tégy próbára, ha ‘Жду 
tetszik , ’s vedd-vissza a’ mit ада“ ‘i - annyi maga 
elszánását találhatjuk, hogy „с iin-maga is nagyon 
megbántónak fogta volna ismerhetni , ha kevésbbé volt 
_volna ге1те1е8е‹1‘/е. " 

Elégnek tartjuk kimutatni azon szempontot, a’ melly 
böl ezen Epistolának nézetni kell , ’s az Olvasónak en 
gedjük аж _а’ gyönyörí'lse'get , hogy а’ maga elméléseit 
ezen inte'seinkhez vethesse. ЕМ a’ mi Költönknek езду 
Epistolája sem érdemli inkább , mest, ha nagyon meg. 

\ 
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nem te'vedtem, az ö lelkének és szl'vének saját cha 
ractcre eggyikben sem nyomta-ki magát inkább, ’s 
eggyik sincs csiklandóbb fekvben (На. Az б relatiója 
Maecenáshoz -- lnellytôl, valljuk-meg, az ó' életének 
egész szerencséje fiiggött — itt igen nagy döcczenést 
szenvede; {Ну tovább nem maradhatának; ’s mintliogy 
a’ dolog annyira jutot-t, hogy nxagyarázatokra kelle 
fakadniok: Horátz azon vesze'llyeI-teljes perczben lá 
tá magát, а’ hol az ö morális charactere, kisikárlott 
világgal-bánásai , ’s hátra - való napjainak egész sze 

A’ midôn, Maecénás, tölcd búcsút vettem; 
Csak б: пар kések itt , olly fogadást tettem , 
’S l'm eggy egész holnap , a’nyár’ legszebb fele, 
Éntôlem, hazugtól, a` falun eltele. 
Pedig , ha óhajtasz nekem fris életet , 
Szükség az is, hogy még azt а’ kiméletet , 
Mellyet ruháztál rám betegeskedôre, 
Ruházzd betegségtöl gondosan félôre; 
Míg a’ fige-érés a’ Designátornak 
Kedvetlen‘munkát ad, ’s divatot а’ tornak (l) , 
”S atyák -’s anyácskákkal rettegve váratja, 
Нет lesz е magzatjok halál’ áldozatja; 
Mig а’ Clienseket és Patrónusokat 
Tüzelö buzgóság a’ nyári bajokat 
Hidegleléseknek seregével toldja, 
És sok testamentom’ pecsétjét feloldja. 
’S alig fog elmúlni e’ rossa idô tölem , 
А’ tél tesz remetét, mint tudod , belôlem. 
Mert ha ez havat hint Albának tájára 

Kültôd а’ tengernek 'kél délibb partjára Ott kíméli magát , éjenként könyvet vesz , 
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rencse'je , egyenlô' me’rtékben eggy Ш’ hegye'n ingotta 
nak. Én lígy hiszem, hogy az a’ szer, а’ те11уе1 ö 
таза“ ezen nehe'zse'gek közzůl kiszabadn'totta, egyen 
16 mérte'kben csìnál becsůletet mind eszének , mind szí 
vének , mind urbanitásának; noha nem lehet tagadni, 
hogy olly emberrel léve’n dolga mint a’ millyennek mi 
Maecént már ismerjük, kevésb veszélyben forgott 
itt, mint, hasonló környülmények köztt, minden máS~ 
sal fogott volna , a’ ki e’ classisba гад-сот. 

Qninque dies tibi pollicitus me rure futurum, 
Sextilem totum mendax desideror. Atqui , 
Si me vivere vis recteque videre valentem, 
Quam mihi das aegro , dabis aegrotare timentí, 

Maecenas, veniam: dum ficus prima calorque 
'Designatorem decorat lictoribus atris; 

f Dum pueris omnis pater et matercula pallet; 
Ofíìciosaque sedulitas, et opella forensis 
Adducit febres, .et testamenta resignat. 

Quodsi bruma nives Albanis illinet agris , 

Ad\ mare descendet vates tuus, et sibi\parcet, ` 
Contractusque leget; te, dulcis amica , reviset 
Cum Zephyris , si concedes, et hirundine prima. 
Non , quo more pirisvesci Càlaber iubet hospes, 
Tu me гасят locupletem. Vescere sodes. 

_ Iam satis est. At tuïquantumvis tolle. Bcnigne. 
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’S olvas sugorogva. De, ha még kedves lesz, 
Az első fecskével kél Zephyr’ szárnyára, 
"S repül а’ szeretett barát” látására. 

Te nem úgy tetéze'l engem szívességgel, 
Mint a” paraszt étet körtvét a’ vendéggel: 
„Egyék ked, jó koma !“ Már jól vagyok lakva. 
„Tegye zsebjébe hát а‘ mi fel van rakva.“ 
Köszönöm. „Vegye ked , а’ gyermek illyet vár.“ 
Ollyba tartom, mintha eltettem volna már. 
„Lássa ked, nem nekünk gazdálkodik vele; 
A’ mi megmarad lesz disznók” eledele.“ 
А’ tékozló csak azt adja barátjának , 
’S а’ buta, a’ mi nem kedves ő magának; 
’S az olly fáról, mellyet így szoktak ültetni, 
Csak a’ hálátlanság" gyümölcsét szcdhetni (3). 
А’ Jó ’s Bölcs szívesen szolgál а’ Méltónak, 
De azért a’ fapénzt nem nézi valónak (4). 
Érdemidhez én sem lehetek mostoha; 
De ha el nem szabad jönnöm tőled soha, 
Add visszá az ifjú” erős teteimeit, 
’S félhomlokig lenőtt barna hajfürtjeit; 
Cselekedd hogy most is szám” nyájas szólása 
Édes, elmés legyen, tessék mosolygása, 
"S illjék a’ bor mellett szabadon tréfálnom , 
"S a” pajkos Cinara” elszökte't sajnálnom (5). 

Eggyszer eggy kis Egér eggy hombár” oldala.” 
Hasadékán bebújt, ’s hogy jól megtölt vala, 
Vissza akar menni, szorúl , de híjában. 
Eggy Menyet, megsejts'én ezt а’ kamarában , 
Ekkép szól hozzája: soványnak kell lenni , 
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N on invisa feres pueris munuscula parvis. 
Tam teneor dono, quam sì dimittar onustus. 
Vt libet: haec porcis hodie comedenda relinquis. 

Prodigus et stultus donat, quae spernit et odit. 
Haec seges ingratos tulit,etferet omnibus annis. 
Vir bonus et sapiens dignis ait esse params; 

rNec tamen ignorat , quid distent aera lupinis. 
Diglnum praestabo me etiam pro laude merentis` _ 
Quodsi me noles usquam discedere , reddes 
Forte latus , nigros angusta fl‘onte capillos; 
Reddes dulce loqui; reddes ridere decorum, et 
Inter'vina fugam Cynarae moerere protervae. 
Forte per angustam tenuis nitedula rimam 

Repserat in cumeram frumenti; pastaquerursus 
Ire foras pleno tendebat corpolje frustra: 
Cui mustela procul, Si vis, ait, elïugere istinc, 

Macra cavum repetes arctum, quem macra subisti.l 
Hac ego si compellor imagine, cuneta resigno : 

Nec somnum plebis laudo, s_atur altilium, nec 
Otia divitiis Arabum liberrima muto. 

Saepe verecundum laudâsti; rexque paterque 
Audîsti coram; nec 'verbo рта“ absens: 
Inspice, si possum donata roponere lactus. 
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A’ mint elébb valál, ha ki akarsz тент. 
На ez engem példáz, mindent visszá adok; 
Gondolkozásomhoz végig hív maradok. 
Нет djcsérem , csupán csemegékkel telve, 
Az al- sors’ javait, mint sok gazdag’ nyelve , 
’S ввёл Arábia nem hódít kincsével , 
Ha szabadságomnak jár ez vesztésével. 
Tudod, nem volt vétkem büszkén fellengezni, — 
Királyom - ’s Atyámnak szoktalak nevezni. 
Kérd - йззиа, ha tetszik, a’ mit tôled vettem , 
’S lássd- meg, máslelkûvé hogy те; most sem 
Jól szól а’ nagytürô Ulysses’ magzatja: (lettem. 
Ithaka lovaknak „на: nem tarthatja, 
Ott a’ kopasz sziklák szük legelôt adnak; 
Tartsd ajándékidat, Atrídcs, magadnak. 
Magad jobban tudod, mint én, hasznát venni. 
A’ kicsinynek kilcsiny sorsban illik lenni. 
Nem kívánom én már nagy Róma’ pompáját, 
Hanem csendes Tibur’ ’s Tarentum’ szép идёт (б). 

Philippus, ama’ f6 ember, kinek neve 
Törvénytudóink köztt olly híressé leve (7), 
A’ Tanácsból eggykor hogy haza jött délest (8), 
Messze lévén а’ ház , aggott lévén а’ test, 
Úntából eggy Borbély’ üres mûhelyébe 
Betekint, ’s eggy ember tûn ottan szemébe, 
Nein felette csínos, ki lágy henyéléssel 
"S csendesen metélé körmét eggy kis késseli 
Eredj , Demétrius (az Inasnak neve 
Ez volt, a’ ki mindent Ura" l'zén teve), 
Eredj, mond Philippus, kérdezzd -meg ki légycn! 
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Наш! male Telemachus,prolespatientis Vlyssèi: 
\ 

Non est aptus equis Ithacae locus; ш; neque planis 

Porrectus `spatiis, neque multae prodigus herbae: 

Atride, magis apta tibi tua dona relinquam. 
Parvum perva decent: mihi iam non regia Roma, 
Sed vacuum Tibur placet, aut imbelle Tarentum.` 
Strenuus et fortis , causisque Philippus agendis 

\ 

Clarus, ab officiis octavam circiter horam 

Dum redit , atque, foro nimium distare Carinas, 

Iam grandis natu queritur, conspexìt, ut aiunt, 

Abrasum quendam vacua tonsoris in umbra, 

Cultello proprios purgantem leniter ungues. 

Demetri (puer hic non laeve iussa Philippi 

Accipiebat) abi, quaere, et refer: unde domo, quis, 
Cuius fortunae, quo sit patre, quove patrono. 

It, redit et папа‘: Vulteium, nomine Menam, 
Praeconem , tenui censu, sine crimine` notum; 

Et properare loco, et cessare, et quaerere, et uti, 

Gaudentem parvisque sodalibus, et lare certo, 

Et ludis, et, post decisa negotia , Campo. 
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Ki’ fija? melly sorsú’l honnét ’s hova mégycn‘! 
Az Inas fut, megjô, ‘s szavát Еду hallatja: 
Ez magát Vnltéjus Ménának hívatja. ' 
Praeco, kevés adót fìzet; egyéb képen 
Ismeretes madár, nem rossz madár épen. 
Ireg - forog, szerez , ’s ha van mit kiadni, 
Szeret hasonlókkal házánál vigadni; 
’S valahányszor végzi foglalatosságat , 
A’ Szín ’s Márs’ mezeje teszi múlatságát. (9) 
„Hogy bôvebben jussak dolga" tudására, 
Térj-vissza, ’s mondd, jöjjen hozzám vacsorára.“ 
Alig hisz lîìlének Ména, álmélkodik; 
Valami lappang itt, ekkép gyanakodik, 
És nem-mel válaszol. ‘„Hogyan’i ’s llát megvet-e!“ 
Uram , vagy fél,vagy nincs hozzád tisztelete. 
Más reggel Vultéjust Philippus utjában 
Látja árúlgatni eggy kis boltocskában 
'Óeska portékákat a’ köznép’ számára. 
Hozzá megy, köszönti , áldást mond dolgára. 
Amaz menti magát szorgos munkájával , 
Ногу nem tisztelheté látogatásával, 
’S hogy most is késôbben találta meglátni. 
„На ma vendégem léssz, meg fogok bocsátni.“ 
Parancsolhatsz velem.--„Délest elvárlak hat. 
Addig láss dolgodhoz. Kívánok jó munkátl“ 

Vacsora’ idején ott terem; széltébe’ 
Békever illetlent ’s illôt beszédébe; 
’S megtelvén , aludni haza kísértetik. 
Most 111111- az ál horgot, mellyel itt lesetik, 
Az oktalan csuka önkénytt mohón nyeli , 
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Scitari libet ex ipso, quaecunque refers: die- 

Ad coenam veniat. Non sane credere Mena: 

Mirari весит tacitus. Quid multa? Benigne, 

Respondet. Кеды ille mihi’! Negatimprobus, et te 

Negligit a`ut horret. ‘Ищешь mane Philippus 
Vilia vendentem tunicat'o scruta popello 

Occupat, et salvere iubet prior. Ille Philippe 

Excusare laborem, et mercenaria уйма, 

Quod non mane domum venisset; denique, quod 

Providisset eum. Sic ignovisse putato (non 

Me tibi, si coenas hodie mecum. Vt libet. Ergo 

Post nonam venies; nunc i , rem strenuus auge. 

Vt ventum ad coénam est, dicenda tacenda locu 

Tandem dormitum dimittitur» Hic, ubi saepe (tus, 

Occultum visus piscis decux‘rere ad liamum, 

Mane cliens et iam ce1-tus conviva, iubetur 

IRura sulmrbana indictis comes ire Latinis. 

Impositus mannis , agrum coelùmque Sabinum 
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Mindennap udvarol , ’s magát vendégeli. 
Eggyszer , a’ törvényes perek’ nyugvásával(l0) 
Eggyet kell а’ falun pihenni Urávall 
Melly öröm gyönyörû kocsin kirándulni! 

I Sabínum’ szép egét nem gyôzi bámulni (Il). 
Neveti Philippus, ’s hogy még több tréfának 

Szerezhessen mezöt’s nyugvó-helyt magának(|2) 
Félezer forinttal megajándékozza, 
F elet kölcsön l'gér , ’s unszolva kínozza, 
Vegyen eggy jószágot. Megesik a’ vásár. 
’S , hogy ne terheljelek sok bcszéddel, most már 
A’ Paraszt- Úr magát gazdakép’ forgatja; _ 
Föld, rét,sz6lô minden szava ’s gondolatja. 
Vet, ültet, „пика: plántál, lót, fut, fárad; 
A’ gondtól nem soká megvénül ’s elszárad. 
’S mit tesz utóbb , midön meggyûlnek bajai, 
Kecskéji hullanak, elvesznek juhai, 
Sovány hasznot arat tenger munkájából, 
Lova bénúl, ökre kidôl az igából ’9 
Eggy éjjel mérgesen fel-ül rossz lovára', 
’S a’ Consulárisnak nyargal udvarára. 
Ez midön meglátja szurtosan, szennyesen, 
,Kemény Gazda! иду mond, illy rettenetesen 
Magadnak magadat mért kell lehurczolni ’9 — 
Sôt, felel az, hahogy nem akarsz csúfolni, 
Ne moudj jó Gazdának, mondj boldogtalannak; 
Másnak igazsággal nem mondhatsz, mint атак. 
’S заем Géniusodra ’s áldó k'ezeidre (13), 
’S házadat kegyesen örzô Istenidre 
Kényszerl'tve kérlek, szánd-meg sok kl'nomat: 
Ajándékozzd vissza elôbbi sorsomat! 
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Non oessat laudare. “де! ridetque Philippus: 

Et, sibi dum requiem, dum risus undique‘quaerit, 

Dum septein donat sestertia, mutua septem 
Promittit, persuadet, uti mercetur agellum. 

Mercatur: ne te longis ambagibus ult‘ra,(atque 

Quam satis est, morer; ex‘nitido fit rusticus, 
Sulcos et ‘диета crepat mera, praeparat ulmos , 

Immoritur studiis, et amore senescit habendi. 
Verum ubi oves furto, morbo periere capellae, 

Spem mentita seges, bos est enectus arando, 

Oii‘ensus damnis, media de nocte caballmn 

' Arripit,iratusquePhilippi tendit ad aedes.(lippus, 

Quem simul aspexit scabrum intonsumque Phi 

Durus,ait , Vultei, nimis attentusque videris 

Esse mihi. Р01, те miserum , patrone, vocai'es, 

Si velles „inquit, Verum mihi ponere nomen. ' 

Quod te per Genium, dextramque Deosqu'e Pena 

Obsecro et obtestor, vitae me redde priori. (tes 
'1o 
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A’ ki az új útnál jobbnak ища lenni 
A’ régit, siessen korán vissza - menni. 
Jeles ama’ köz szó , ’s kétség llozzá nem fér : 
Ne nyujtózzék senki tovább mint leplc ér. 

MAGYAnÁzAToK. 

(1) Sextilis holnapban, melly késôbb az ekkor 
uralkodott Caesár’ печей-61 Augustusnak nevezteték» 
el, Rómában veszedelmes hidçglelések pusztították 
a’ lakosokat. Minthogy illyenkor a’ temetésre-ügye 
lôknek, kik Designator nevet viseltek, legtöbb dolgok 
volt , Horátz öket dévajkodva elsö rangú Méltóiságokká 
csinálja, ’s a’ шт: képhez képest , a’ мазок’ Sx'rá 
sójikat , kopórsó - vivöjiket Fçkete - Lictorokká. 

(2) Valaki Rómában lakott, vagy Patrónus vala , 
vagy Cliens. А’ ki а’ köznép közze’ tartozott, rend 
szerént а’ Patriciusok vagy (а’ késöbb idökben) akár 
melly más Nagyok közzůl Patrónusnak ismert valakit 
’s az illyet ‘аду maga választá ennek , Vagy azéri: 
marada védelme alatt, mert szüléji is alatta Voltak , 
mel't a’ Patl'onátus és Clientéla Íìról ñra ment- által, 
А’ Római Országlás legelsö idejében semmi sem vala 
szentebb mint ez az öszvecsatlatás. А’ Cliens bizonyos 
tekintetekben а’ maga Patrónusa’ pupillusának tekin 
tetett; 6 az országlás által vala ennek hůségére ’s vé 
delmére bízva , ’s а’ melly Gyám a’ maga Cliensét akar 
va esalta-meg, az a’ törvényeknek minden ve'delmétöl 
meg vala fosztva, az az , a’ szerént а’ hogy a’ Ne'nle 
t'ek ma szólanak, szabadon volt hagy‘fa mindennek, 
hogy Юге, мама’ madarat, ha tetszik. Pa tron u s, 
si clientifraudem faxit, засед- estò, mond 
а’ XII. Tábla’ Töl'vénye. А’ Patrónusnak kötelessé 
gében állott, Clienséért pert folytatni, аж‘: minden 



mAcvmÁzA'roK. 147 

Qui scmel adspexit, quantum dilnissa petitis 

Praestent, mature redeat, repetatque relicta. 

Metiri se quemque suo modulo ас ред е, verum est. 

törte'nhetö bajában, jelen vagy távol léve, véde 
ni, ’s minden polgári elakadásaiban a’ maga tekin 
tete, tudománya, szószólása által, rövideden tanác 
csal és tettel, segéleni. Ezeknek helyébe viszont а’ 
Clienseknek is kötelességek volt, erszényeket Patro 
nusaìkért, а’ 1101 azt 11’ sziikség’s azoknak dignitai 
sok kívánta , nem kl'me'leniyha hadi- foglyokká estek, 
vagy ha lyányaikat illendöleg ki nem ke’szíthették, 
ha az atya birtok nélkül volt, segélni, ’s több eff. 
Minden Szabadosok, gyermekeikkel ’s ezeknek ma 
radékaìkkal, elöbbi Uroknak , mint terme’szeti Patró 
nusoknak, védelmek alatt éltek; ’s azon idöben, a’ 
midôn а‘ mi Planetánknak ismért legnagyobb része 
(legalább Római aestimátio szerént) ezt a’ csudá 
lást-érdemlö Respublicát nrának vallotta, egész Vá 
rosok e’s Tartományok méltónak ne'zte'k, hogy bizo 
nyos házaknak "аду személyeknek clientelájába vé 
tessenek-fel.--A’ többek köztt a’ Clienseknek az is 

kötelességeik közze' tartozott, hogy Patrónusaiknak 
udvaroljanak. Reggel elmentenek házaikhoz, aztmeg~ 
köszönteni (s alutare), egész sel'egben kl'sérték, mi 
dön hívatalbeli dologban ment valaki, vagy а’ Tanács 
ból házához vissza tél-t ’s barátokat szerzettek ennek, 
ha a’nagyobb Me'ltóságokat kereste. Eggy szóval szám 
tàlanuk voltak azok az alkalmak а’ mellyekben a’köl 
csönös tartozás e's részve'tel а’ Patrónns e's а’ Cliens 
között mezöt találtf-Mind ez értenünk engedi, mit 
akart le'gyen itt jelenteni Ногти az о fficio sa s e 
dulitas és opella forensis alatt, melly a’ meleg 

ß 
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holnapokban olly sokba kex‘ült а’ külömben is igen for 
ró - egí'i Rómában. 

(3) A’ hálátlanság tagadhatatlamíl útálatos vétek: 
de van eggy bìzonyos neme a’ jótételnekis , melly nem 
kevésbbé utálatos , és semmi hálát nem e'rdemel. Mae 
cén ezen esetben latta volna таза“, ha azt hitte volna, 
hogy eggy ollyan embert mint Horátz, а’ kis és neki 
haszontalan Sabínum által, mellyet ennek ajándéko 
zott, rabszolgájává vásárlotta- meg , а’ ki ezért , ha 
el akarja kerülni a’ hálátlanság’ vádját, egész exis 
tentiája't neki tartozik áldozni. ' 

(4) Azt akarjn mondani ,'hogy a’ barátságos szol 
gálatok és barátságos szolgálatok köztt nagy a’ kü 
lömbse'g. A’ Bölcs értì mit kell ’s miképen kell vissza 
szolgálni, ’s vannak esetQk, mellyekben felszabadítja 
magát a’ vissza - szolgálás kötelessége alól. -A’ l u р i 
num bab’ neme volt , те11уе1 а’ gyermekek pénz gya 
nánt játszodtak. 

(5) Az a’ csintalan lyány, ‘a’ kiröl itt szó vagyon , 
eggyike vala azoknak, a’ kiket a’ gazdagok ‚ а’ Görög 
és Római szokás szerént , vende’gíil hl’vának - meg ‚ mi 
dön az estét e's éjt az öröm Isteneinek volt kedvek 
szentelni. А’ mi Költônk, a’ ki ezt a’ Cinarát езду 
koi' szerette, (quem seis immunem Cinarae 
placuisse rap aci. Ep. ad Villicum) шёёР akkor is 
gyönyörrel eltelve emlékezik erröl, midön már nem 
vala életben (Od. IV. 13). А’ legnagyobb dicséret, а’ 
mellyet ö az itt említett Dalban Lykének, eggy má 
sik régi kedvese’nek, й‘! , az, hogy Cinara. ntán ¿volt 
а’ legszebb leány Rómában; ’s azon Dalában , а’ hol 
a’ Szerelem’ Istennéjét arra kéri, hogy vele bánjon 
több irgalommal , ezt темпа, szomorú vissza-pillan 
tással а’ mult idökre. 

Én már nem vagyok az , a’ ki valék, midön 
А’ jó Cinara birt 
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Az а’ történet, a’ mellyröl Hol'átz itt emlékezìk, hi 
hetöleg а’ Maece'n’ házánál ’s Vacsorája mellett méne 
véghez; ’s nem lehetetlen , hogy az а’ csíny, а’ mel 
lyel а’ pajkos Szép а’ Szerelem e's Bacchus köztt meg 
они)“: Költöt megjátszodtatá , olly tréfa volt, melly 
re Maecén maga beszéllé гей а’ leányt, hogy а’ tár 
saságnak legyen mit nevetni, midf'ín ez а’ Cinara’hůlt 
helyét lelé , ’s fohászokra fakadozott. 

(6) А’ mi Költönk’ Munkájiban sok nyomát talál 
juk azon kiilönôs kedvelésnek , a’ mellyet б е’ két itt 
megnevezett hely eránt érze. Vajha Tibur eggykor az 
én öreg napjaimnak lakja lelletne! Vagy ha a’ Рай-Ка 
erántam olly kegyes nem akar lenn'i, légyen azzá Ta 
rentum! úgy mond а’ Septl'miushoz szóló szép Ódában 
melly e’ Levél elött sok esztendövel l'ratott (П. 6). 

Ille terrarum mihi praetcr omnes v 
Angulus ridet; ubi non Hymelto . 
Mella decedunt, vìridìque шт 

Васса Venafro; 

Ver ubi longum , tepidasque praebet 
Jupiter brumas , et amictus Aulon 
Ред-$111 Baccho minimum Falernis 

lnvidet Íuvis. 

Tibur elôtt a’ v ac uu m ’s Tarentum elött az im b el 
le e’pen olly kevésse' haszontalan folt, mint minden 
más epithét az egész Horátzban. Tibur kisded e's né 
petlen hely volt, noha а’ körl'íle -fekvö Ы] eggyike а’ 
legkiesebbekn‘ek az egész világon , ’s akkor már , mint 
most is, el vala lepve а’ Római Nagyoknak falusi 
házaikkal, kik a’ meleg nyári- napokban itt a’ tisz 
tább "s hi'isehb léget keresték. -Tarentum , eggykor 
legnevezetesbb várnsa a’ Nagy-Graeciának (Alsó Olasz - 
országnak) , шёл‘ virágzása’ legszebb‘eveiben is neve 
zetes volt lakosa'mak puhaságokról. Oseìknek Spártai 
"én-ek a’ sze’p ég Май igen hamm' elfajúlt. Fekvések, 
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a’ tenger’ szélén , ’s mintegy fele útban Róma és Gö 
rög - ország köztt ôket eggy nagy -kiterjedésü ten 
geri-kereskedésre rendelte; ez által nagy 311211118“. 
gokat gyiijtöttek, ’s vetélkedtek ч`а’ $уЬа1‘1з’ lakóji-` 
val, mellyike mlilandja felůl a’ másikat bujaságban. 
Egye'b emberek a’ magok életeket az örök iparkodás 
gondjai által vesztik- el, Iígy mondák: mi vagyunk 
azok egyedůl , a’ kik élni nem készůlünk. hanem már 
élünk-v pellen all‘ ñör] (Зимы. (Athenaeus. Iv. 19). 
---Az ¿illy gondolkozásuak nem sokat törödnek mara 
dékaikkal, ’s itt is ezek lakoltak öseìknek jó napjaik 
mìatt. А’ 1111 Horátzunk’ idejében Tarentum nagyon 
leszállott, de az 6 társasági örömeket kedvelö csendes 
characterek fenn -maradott; ’s nem nehe’z megfognunk 
hogy az illy temperamentumú Bölcs mint kaphatá-fel 
аж а’ kíványt, hogy életét е’ sze'p ég alatt , ’s illy jó 
szivü halandók között élje - el. 

(7) Ke'rde'sen kivůl azon Lucius Marcius Philip 
pus felöl van a’ beszéd , a’ ki 693ban Consul, 698ban 
pedig Censor vala. A’ mit Horátz itt az б Ékesen 
szólása felôl mond, azt a’ legcompetensebb Bírónak 
eggynél több helyei is bizonyítják. Ciceró ötet kívált 
facetìáji mìatt emlegeti, az az mint olly embert, а’ 
ki örömest lövelle elmés mondásokat; ’s az a’ 11151011 
ácska, a’ mellyet Hòrátz itt ád elônkbe,mutatja,hogy 
б örömest íizé tréfajit az ollyakkal, а’ kikkel ollyat 
lehetett. Rómának erkölcsei ekkor már sokat vesztet 

tek-el eggykori sanyarúságokból; a’ Respublica’ elsö 
férjfìjai nem pirultak többé az olly bujálkodás miatt 
mellyet а’ Censor száz eszt. elött még megrótt volna; 
’s ez a’ Mal‘cius Philippus, minden Vir Consularis 
és Censorius- sága mellett , annyira vivé péld. а’ nya~ 
lánksa'got, hogy csak a’ tenger’ és а’ Tiber-is’ halaìt 
-"ette halaknak. Midön e'ggykor házának eggy Cliensé 
nél Casinumban ebe'dele, eggy csukát hoztak-fel az 
asztalra~, melly а’ szomszéd folyamban fogattatott. 
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Philippus szájához vitte azt, de azonnal le is tette. 
Vesszek- el, iigy mond , ha azt nem hittem, hogy hal. 
(C 0 1 um e lla de Re Rust. VIII. 16). 

(8) A’ RómaiakA/ISI) eszt. alatt nem ismerték e 
gyéb felosztását a’ napnak , mint a’ l'eggel , dél 65 estve. 
Csak épen a’ hatodik Száznak ve'ge felé határozta- meg 
eggy Scl'pio Nasica által felálli'tott közönséges Vizi - 
ól'a,I a’inap’ `órájiti, mellyek tizenkettöre osztattak, de 
úgy, hogy az órák , az évszak’ kiilömbségéhez ’s a’ 
nappalnak hosszabbságához ’s rövidségéhez képest , nem 
voltak minde'g egyenlò'k. A’ nap’ feljöttekor kezdödött 
a’ száml'tás , ’s a’ dél a’ hatodik óra volt, ’s tizenket 
tedik az estve. Minthogy sem torony-órájok, 56111116 
zi-órájik nem voltanak, minden tehetösbh házaknál 
eggy szolgának állott tisztében, hogy az órára íigyel 
mezzen ’s azt bejelentse. 

(9) A’ Campus Martins, az Exquiliák, a’ Palá 
tium és a’ Coelius`- hegy köztt , hol Cicerónak 65 Pom 
péjusnak házaik is állottak. Római módon szólok, mi 
dön házakat mondok; mert millyen házak lehettek 
azok, a’ mellyekben a’ Resìlublica’ Magnásai laktak, 
abból lehet megl’télni, mivel Cicero, ki épen nem 
tartozott a’ maga kol'a gazdagabbjai, annyival in 
kább leggazdagabbjai közzé, a’ magáét száznegyvenöt 
ezer tallérnál drágábban adtael. (Ep. ad Famil. V. 6.) 

(10) F eri i s L a tin is. Ezen szi'innapokat a’ Con 
sul a’ maga. tetszése szere'nt határozta- meg , ’s a’ Prae» 
cók kiálták-ki ’s ezt teszi az indictis. Nehány na 
pokig tartottak. A’ munkával eltel'heltek, a’ millyen 
a’ mi Consulái'isunk is vala , az illy alkalmakban fa~ 
lusi jo'szágaikra vonták-ki magokat. 

(11) Olly vonás , melly a’ Rómábanfelnött, ’s an 
nak kapujin scha ki nem lépett bambát egészen festi. 
Ez most látván legelébb тиф-“11161161, a’ hegyes völ 
gyes szůk Sabl'numot is Elysiumnak gondolja. 
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(12) Az a’ kisded jószág, а’ mellyet Philippus, 
Vultéi Ména ó Kelmének ajándékoza, a’ Philip 
pus’ Sabl'numi Villája (mezei lakja) és a’ Város közt 
fekhetett; vagy legalább közel а’ városhoz, a’ hova 
ez a’ Nagy könnyen kirándulhata , midőn megpihene'sre 
vala} szüksége. 

(13) Tulajdonképen csak a’ jobbágy esküvék az 
Ura’ Géniusára; de később Patrónusaiknak ezzel a’ 
Cliensek is hízelkedtek. 

 

NYOLCZADIK LEVÉL. 

CELsUs ALBINOVÁNUSHOZ. 

BEVEzETEs 

A’ Celsus nevet Rómának két nevezetes famìliáj a vi 
selte , tudnillik а’ Pápiusok’ egy ága, és а’ Cornéliusoké. 
De még ebből ennek a’ Celsusnak eredetére nézve sem 
mit nem következtethetünk. Torrentius eggy Quinti 
riust emleget, mellyet ő maga bír, és а’ mellynek eg 
gyik felén eggy Mercurius Petasatus áll, акт-апт 
Sal: L. PAPI. CELSI, a’ másik felén eggy lant: de ő 
nem avatkozik , ’s ezt igen méltán , azon kérdés’ fej 
tegetésébe, ha а’ pénz azt a’ Celsus Albinovánust il 

' leti :e , а’ kihez ez а’ Levél _l'rva vagyon , és a’ kinek 
Horátz а’ F lórushoz írt Levélben az Ezóp’ varjúját 
emlegette; annyit azonban tudunk, hogy az ő lantja 
sem a’ maga korabelieket, sem a’ később maradékot 
nem bájolta — el igen nagyon. 
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Az, a’ mit ezen Celsus felöl tudunk, tehát n'em` 
egyéb , mint a’ mit nekünk Horátz mond felöle. Ugy 
látszik hogy б а’ mi Költönknek exotericus barátjaì 
közzé tal'tozott; a’ szó alatt azokat a’ jó~barátokat 
értem, а’ kikkel nem lehet ismeretségben nem len~ 
m’ink , de fszorosabb ’s mélyebb ismeretse’g‘ekben állani 
nem is vágyunk; a’ kiket 'elfogadtunk, mert ó'k ke 
restek beum'inket , ’s megtartunk , mert félünk, hogy 
ártalmunkra lehetnének; a’ kìknek barátságokkal nem 
igen szeretünk kérkedni, noha 6k a’ mie’nkkel ininden 
alkalmakkal pöii'eszkednek; eggy szóval, а’ kikkel е 
gész e'letiinkben van dolgunk, §11’kikneksziînetlennyuj-- 
tunk holmi apró szolgálatokat, ’s a’ kiktöl viszont il 
lyeket mi is veszünk; a’ kik felöl az egész világ lîgy 
hiszi, hogy nekünk barátink , holott szi’vünkhöz soha 
sem közell’tettek. Celsust az a’ hiúság gyötrötte, hogy 
езду idöben, 1101 Várius, Virgil , Horátz, Catull , 
Ovid, Tibull e's Propertz minden-„maga~formákat el 
csüggesztliete, ezekkel eggyütt ö is Poetának tartas 
sék, ’s mint Titoknokja Tibe'riusnak az Ország’ eggyik 
legnagyobb embere körül sokat tehete. Ez а’ kétezi'm 
elégséges vala hogy а’ 1111 Költönk, a’ ki szerette а’ 
nyugodalmat, ’s a’.da1-ázsokat, kik mézet adni nem 
tudnak, nem örömest bántotta, eránta ñgyelmet mu 
tasson, ’s _ötet eggy Levelével megtisztelje. Az ember 
kétség kivül örült neki, mel-t benne ollyan forma hang 
zik mint a’ liarátság és barátsági bl’zodalom, noha kö 
zelebbröl tekintvén megsejthettef volna,_ìhogy az ugyan 
csak-hangzik. v ` 

Cruquiusnak régi Commentátora botránkozással 
vette azt , hogy Horátz ezen Levelében maga felöl olly 
sok rosszat mond, ’s iróniát szagolt benne, ’s чуш 

-te , hogy Horátz aze’i't pofozgatta magát , hogy а’ csa 
pásokat Celsus érezze. Az újabb Magyarázók’nàgyobb 
hada ezt az öreget vaktában követi. Baxter vala talán 
az elsö , a’ ki mind azt a’ mit a’ mi Költönk a’ maga 



154 uomfn‘lus’ LEVELEI. l. s. csuusnoz. 
rossz kedve felől mond , а’ Melancholia' vagy, a’ hogy 
mondani inkább akarám , a’ Hypochondria’ symptomá- W 
jit, megsejtette; mert az Orvosok meg fogják, úgy 
vélem vallani, hogy ezen bajnak az elmére való ál 
talhatásait, kivált azoknál а’ kiknek ínszövevények 
gyengédedebb , nem lehet jobban festeni. Azonban nem 
látszik előttem lehetetlennek, hogy a’ fi dis of f e n. 

Menj Celsushoz, Néró hív Titoknokjához, 
Múza, "s köszöntsd ’s kívánj sok áldást dolgához. 
Ha kérdi, mint vagyok? mondd, sok szépre 7sjóra 
Tökélem magamat, -s még is ritka óra 
Foly - el mint kívánnám, bölcs gyönyörűségben; 
Nem azért, hogy talán a’ nyári hévségben 
Termékeny olajfám megszáradott volna, 
Vagy a” vinczellérem kevés bort sajtolna; 
Vagy mirígy nyavalya rongálná“ nyájamat: 
Hanem mivel beteg testalkotmányomat 
Még betegebb lélek lakván, mindent tenni 
Restellek, а’ mitől jobban fognék lenni. 
Sérelemnek tartom, ha hív Orvosaim 
Bölcs tanácsot adnak, vagy jó barátaim 
Gyász lethargusomat el akarják űzni , 
’S szüntelen más más czélt kell előmbe tűzni. 

А’ mi sokszor ártott, ollyat mit koholok, 
’S kerûlöm azt, a’ mit használni gondolok. 
Rómából Tiburba sietek, én bohó! (l) 
’S ha Tiburban vagyok, csak Róma szép és jó. 
Azután tudakozzd , Múza, egésségét; 
Kérd, mint bírja szívét? mint kötelességét”! 
Szert tett e főrendű Ura” kegyelmére'.c 
’s az azt körülvevő sereg” tetszésére? 
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dar me dicis Celsusra van mondva; és hogy Horátz 
testének lelkének ezt az akkori állapotját azért ter 
jesztì illy környiilményesen elébe ‚ hogy a’ magát na~ 
gyon elhitt ifjú Uraság orrához kapjon azon kis ne 

„hezteléskée’rh mellyre magát az Ezópi varju olvasása 
koi' elkapattatni engedte volt. 

Celso gaudere, et bene rem gerere,AlbinoVano, 

Musa rogata, refer , comiti scribaetíue Neronis. 
Si quaeret, quid agam, dic, _multa et pulchra mi 

nantem , 

Vivere. nec recte, nec suaviter: haud quia grando 

Contuderit vites, oleamve momorderit; aestus, 

Nec quia longinquis аппетит aegrotet in agris; 

Sed quia,mente minus Validus,quam corpore toto, 

Nil audire velim, nil discere, quod levet aegrum; 

F idis oiî'endar medicis, irascar amicis, 

Cur me funeste properent arcere veterno ; (dam : 

Quae nocuere , sequar , fugiam, quae profore cre 

Romae Tibur amem ventosus, Tibure Romam. 

Post haec, ut valeat, quo pacto rem gerat et se; 

Vt placeat Iuveni, percontare, atque cohorti. 
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Ha ezt mondja: Igen , jelentsd örömemet , 
Eggyszersmind add hozzá szl'ves ösztönemet , 
’S ezt sugd neki: а? mint 1е` fogod viselni 
Jó sorsodat, mások úgy fognak kedvelni (2). 

MAGYARA’zAToK. 

(1) Azt a’ vádat , а’ те11уе1 Horátz itt maga el 
len teszen, sok esztendövel elébb máx' а’ 11. Könyv’ 
7dik Satyrájában adja eggyik cselédjének штато 
тае rus optas, absenteln, rustìcus, urbem tollis ad 
astra, levis.-A’ hypochondx'iai rossz kedv ‚ ше11уе1 
111 panaszol, tehát nála épen nem vala újság; noha 
a’ dolgot hypochondria nélkíil is igen könnyl'i magya 
rázni. Egyéberánt arra, hogy miért neveziitt épen 
Tiburt, azt kell megjegyzenem, hogy e’ tájon 111110 
tôleg némelly telkeket bira, mellyek az б Sabl'numi 
jószágához tartoztak. ’S l'gy kell e’rteni az 6 Suetónnak 
tulajdonított Biographiájában azt а’ 11е1уе1. а’ 1101 az 
mondatik, hogy ó' а’ Sabl'numi jószágon kivül Tibur 
ban is bl'rt eggyet; mert ezzel kiilömben ellenkeznék 
az a7 mit a’ 11. Könyv’ 10dik Ódájában találunk. 

(2) Baxter úgy hiszi, hogy Horátz itt Tiberiust 
’s ennek Kl'séröjìt tartotta szem elött, ’s csak urba 
nìtásból él a’ Mi szóval, hogy azon leczkének, mel 
lyet itt Celsusnak ád, minden kesernye'ssége't elvegye. 
Nekem úgy tetszik , hogy sem többet sem kevesebbet 
nem kl'vánt mondani , mint а’ mit gondolni mindennek 
kell, а’ ki a’ nyelvet tudja. A’Mi, akkor midön а’ Те 
szónak tétetik ellenébe , az egész egyéb világot teszi: 
а‘ hogy te fogod viselni a’ szerencse’t, a’ szere’nt vi 
sel- е1 téged is a’ világ; ha szerényen viseled , lígy 
az irx’gység elnémúl, ’s barátidnak javalások, ’s a’ 
világnak becsülése lesz jutalmad: de ha magadat na 
gyon elhiszed, ’s kevéllyé engeded magad szerencséd 
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Si dicet, Recte; primum gaudere; subinde 

Praeceptum auriculis hoc instillare momento: 

Vt tu fortunam, sic nos te, Celse, feremus. 

által tétetni, minden ellened kél; barátid hátl-a von 
ják magokat, a’ többiek pedig azon lesznek, hogy 
megbuktathassanak. › 

 

KILENCZEDIK LEVÉL. 

CLAUDIUS TIBÉRIUS NÉRÓHOZ. 

BEVEZETÉS 

Ez az Epistolium , épen úgy mint az előtte-álló ‚ 
а’ mint ugyan látszik , akkor vala írva, а’ midőn Ti 
béríns a’ Birodalom, keleti részeiben némelly Angus 
tus által rá-bl'zott dolgok’ vég’l'e- hajtása miatbmúla.1 
tett. Legtökéletesbb példánya a’ Nagyokhoz írandó 
Ajánló-Leveleknek mind azoknak számában , а’ mel 
lyeket ismerek; olly tónja van, mellyet csak a’ nagy 
világ adhat , ’s ámbár úgy látszik , hbgy a’ legnagyobb. 
könnyůséggel van írva, távol minden mesterségtől, 
úgy van választva benne minden szó, mintha gyé 
mánthérczen mérettetett volna. Nem volt még senki, 
a’ ki inkább értse, mi illik magának neki, mi illik 
arra nézve а’ kivel dolga van, ’s mi azokra ‚ а’ kik. 
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nek szolgálni akart, mint Horátz. Minél inkább 61111} 
totta , hogy közbenjárása sikeres légyen , annál inkább 
szükse'g vala, hogy az olly elme'jü fiatal ember körůl 
mint Tibér, vigyázva ’s kíméléssel bánjon. Barátjának 
kelletìnél nagyobb magasztalása, а‘ kelletinél több 
melegség, ennek csak ártani fogott volna; mert hi 

`degség, negéd, tartózkodás ’s nem-hitel és gyanú 
me'lyen í'lltek a’ Tibe’r’ lelkében; ’s ez vala tulajdona 
már ifjúságában is , а’ midön hasonll'thatatlamíl jobb 
vala mint ke'sôbb esztendejiben, és а’ midön a’ {аг 
talék ’s az 6 nagyra~-vágyása zaboláhan tarták termé 
пей gonoszságát, ’s ötet magába vissza-rettentette'k. 
Nein fogott Volna illeni, hogy ezen ifjlí Magnás eránt, 
а’ ki, ha még ekkor keve's reménye volt‘is , hogy Уа 
1а11а az Augustus székébe béůlhet, már az ál-tal hogy 
legidösbb gyei'meke vala a’ min'dent- tehet6 Ll'viának, 
a’ legelsö személyek közzé tartozott , olly magához~ 
bl'zással szóljon , mintha, azért hogy 6 szövetségben 
él némelly Nagyokkal ’s Augustus által is alkalmasan 
szenvedtetik, olly embernek nézné magát, а’ kinek 
ajánlása nyom valamit. De me'g ezenfell'il volt valami , ~ 
a’ mit6l Horátznak magát óvnia kellett. Terme'szetes 
volt az, hogy Tibe’rnek valamit mondjon ezen alka 
lommal, a’ mi az 6 hiuságának hízelkedhessen ‚ e's 
még is hl'zelkede’snek ne vétethesse'k: ’s Horátz, a’ ki 
mindég tisztán tudta magát tartani а’ hl'zelkedök’ ala 
csony-characterétöl, tò'bbet mondani nem is akart mint 
a’ mit végtére is az egész Róma valónak kénytelen volt 
venni. Szerencse's Géniusa megsugta neki melly for 
dlílással menjen végig e’ veszélyes sziklák között, ’s 
épen ennek а’ fordúlásnak eggyszerííse'ge érdemli leg 
inkább csudálásunkat. Az egész dolgot eggy mester 
ségtelen elöbeszélésbe öltözteti, miként történt lé 
gyen, hogy az 6 ifjú barátja Septimius meggyözte az 
б magához-bizatlankodását, ’s olly lépésre bl'rta , melly 
olly formán nézlki, mintha azt hinné h_ogy 6 Tibér 
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körůl sokat tehet. ’S ezt езду részröl merészkedés, 
más részró'l csliszás nélkül mondja. Mind az а’ 11111 
barátja’ dicséretér'e mond, a’ levél’ utolsó 1161 szavá 
banáll: fortem crede, bonumque; de e’ 1161 szó-- 
ban meg is van az a’ két tulajdon, а’ mellyet Tibé 

' rius becsiilni látszani kr'vánt. A’ mi magát ezt a’ Cae~ 
sári ifjú urat magasztalja , ez eggy sorban 611: Dig 
num mente domoque legentis honesta Ne 
ro 11 is. Ez, igen is , nagydicséret kevés szóban: de 
öszve-vetve azzal a’ nagy reme’nnyel, а’ mellyel Róma 
Tibérius eránt volt, ’s azzal a’ közönse'ges tisztelet 
tel, a’ mellyet ez а’ IHVBSZ ñatal ember erkölcseinek 
tettetett tisztasága által támasztott ‘1), inkább 1611111 
tethetnék keve'snek, ha nem látnánk, hogy épen ez а’ 
szl'iken - magasztalás volt' а’ legkedvesebb magasztalás 
annak , а’ ki igen nyomós okoknál Торт, halálos 
gyíilölséggel gyl'ílölt, ha csak tettetésbôl is,V minden 
hízelkedést. 

Azon Septl'mius felöl, a’ ki neki e’ Levélben Co 
mesi'll ajánltatik , keve’s mondani valo'nk vagyon. 
Baxter azt állitja, hogy neve Titus Septl'mius volt, 
eggy Római Lovag, derék Poeta, ’s eggykor Commi 
litója Horátznak. Gessner azt ’veti mellé, hogy ez 
épen az vala, а’ kihez a’ 6-dik Odája a’ II. Könyvnek 
szól. Ha e’ gyanl'tásra ele’gséges okunk volna, lígy 
ötet а’ 1111 Költönk” eggyik legbíztosabb barátjának 
nézhetne'nk, ’s az a’ színlelt hidegség , а’ 111е11уе1 Но 
1‘612 6161 а’ senkinek nem hivö Tibérnek ajánlja, 
mutatná hogy 6 а2 е111Ъе1’е11е1 nagyon ismerte. Mel-t 
a’ legbizonyosabb mód az illy természetíi Nagyoknál 
barátjainknak ártani, az, ha ezeket forróbban 1110861‘ 
jük ’s ajánljuk. Melly szerencsevel ajánlá itt а’ mi 
Költönk a’ magáét, nem mondhatjuk-meßf. Azt látjuk 

 

“1 Egregius vita famaqlie, quoad privatus; vel in imperi 
is sub Augusto fuit. Tacit. Ann. Vl. 5l. 
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Suetónból, hogy a’ Tibér’ cohorsában állani épen nem 
vala az az irígyle'st érdemlö állapot, a’ millyennek 
azt ez a’ Septl'mius és Ajánlója képzelni fogták; leg 
alább arra nézve a’ mit az behozott. (Suet. in Tiber. 
c. 46.) ---- Mert o" a’ maga Commensálisainak, a’ kö 
zönse’ges szokás ellen , semmi rendes Íizetést nem adott, 
’s egyéberánt sem juttata nekik semmi ajándékokat; 
eggy esetet kive’vén , a’ midön Augustus a’ maga er 
szényét nyitotta-meg, ’s mostoha fìjának nevében osz~ 
ta-ki annak cohorsa köztt eggy kedveskedést, melly, 
hogy ezeknek az Uraknak hálájokat fellobbanthassa ‚ 

Csupán ,Septímius érti, nálad mit ér 
Személyem, Claudius; mert midôn kérvekér, 
Hogy ôtet ajánljam, ’s Néró’ kegyelmére, 
Melly csak az érdemnek szokott lenni bére, 
Méltónak rajzoljam, minthogy tart hivednek, 
Jobban tudja mint én, mi vagyok szivednek. 
Mindenkép próbáltam nyakamról lerázni; 
De félvén , hogy azért láttatom alázni 
Hitelemet, mintha tulajdon hasznomat 
Vadásznám, ’s restelném kis szolgálatomat: 
Hogy okot ne adjak fôbb bûn’ gyanujára, 
Büszke levék, nyalka uracskák’ módjára. 
Ha jóvá hagyhatod kedvéért hívemnek 
Lett félre- tevését a’ szép szeméremnek, 
1rd ötet а’ derék emberek’ számába, 
’S iktassd. megbizottabb Hiveid’ nyájába. 
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igen mértékletes ki'va'nyokat hágy velíink bennek gya 
m’tatni ‘). 

 

“‘) Az egész summa mintegy ötvenezer tallért ю“. Tibér 
három classist csinála belôlök. A’ legeliönek, melly маме: 
Ьеп álló szeniélyekböl állott, huszonöt еще! adata, a’ másìk 
nak tizenhatezer hatszáz hatvanhatot. A’ harmadik osztályba 
a’ Görög Tudósok jöttek, a' kiket, a’ szokás’ kedvéért, ma~ 
займа! hordott, noha sem nemzeteket, sem nyelveket nem ked 
velé. Soha nem hívla ôket, mint а’ többieket, barátjainak 
hanem сваи , megvetésképen ‚ az o" Görögjeinek , ’s ezeknek az 
zal kelle megelégednìek, a’ mi hátra-maradt a’ summából. 

Septimius, Claudi, nimirum intelligit unus, 
Quanti me facias: nam, cum года‘, et prece ccgit, 
Scilicet ut tibi se laudare et tradere coner, 

Dignum mente domoque legentis honestaNcronis, 
Muncre cum fungi propioris censet amici, 

Quid passim , уйдет ac novit me valdius ipso. 
Multa quidem dixi, cur' excusatus abil-em: 
Sed timui , mea ne finxisse minora putarcr; 
Dissimulator cpis propriae,mihi commodus uni. 
Sie ego, majoris fugiens opprobria culpae, 
Frontis ad urbanae descendi praemia. Quodsi 
Deposìtum laudas 0b amici iussa pudorem, 
Scribe tui grcgis hunc, et fortem crede bonumque. 

 

М 



162 

'rlzEDlK LEVEL. 

FUSCUS ARISTIUSHOZ. 

 

BFvEzETÉs 

A’ Scholiasták és Magyarázók nem tudják mit csi 
náljamik ebböl az Aristiusból; az eggyiknek ô Comi 
cus Poeta, a’ másiknak Tragicus, a’ harmadiknak hl' 
res Rhéter , a’ negyediknek Iskola - Master, mint tu 
lnjdon maga. Az eltalálásban talán az lesz a’ legsze 
rencsésebb , a’ ki ò'tet úgy képzeli, a’ ki sem nem igen 
szegény, sem nem igen gazdag , sem nem igen elökelô, 
sem nem igen alacsony, de minden tekintetben telje 
sen clég "olt :ll-ra, hogy a’ Róma’ legválogatottabb 
ta'rsnságában helyt foglaljon. Mert Horátz o'tet az ‘l’ 
Könyv’ ‘IOdik Satyrájának végében ide teszi: probet 

A’ várost- szeretô Fuscust idvezeljük 
Mi , kik a’ falukon - mulatást kedveljük , 
’S kik ez eggyben épen nem eggyezünk vele , 
Bair másban eggyikünk másikának f‘ele, 
Egymásnak testvéri lélekkel hódolunk, 
’S meghitt régi tubák eggykép’ turbikolunk. 
Te а’ f'észket ôrzöd: én fris forrásokra 
’S erdôkrc sietek ’s 11101105 kôszirtokra. 

Mit csudálsz’l Élek én, sôt Királlyá lettcm , 
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haec Octavius optìmus , atque Fuscus-a’ mit nem 
igen fogott volna tennì, ha Aristius illy társaságokban 
megjelenni nem szokott volna. Az a’ kisded véletle 
níil~jött roll , а’ mellyet az ezelött álló 9dik Satyrá 
ban játszat ezzel az Aristiussal ‚ ötet joviálìs - elméjíi 
embernek (facetusnak nevezték а’ Rómaiak) mutatja: 
e's ha mind ezt ’s azon Ódát, a’ mellyet Ноя-6132 а’ ma 
ga ifjabb éveiben o"hozzá inte'zett volt (а’ 22dik az 1. 
Könyvben) eggyüvé vesszük: ele’g okunk lesz ezt az 
Aristiust úgy képzelni , mint a’ mi Költônknek eggyik 
legkedveltebb Íegbiztosabb barátját, mint olly embert, 
а’ ki az ö szl'vének legszeretettebb barátja volt. 

Egyéberánt magából ebböl a’ Levélböl azt hlízhat 
ni- ki, hogy Aristius , а’ ki ‚ minden Rómában benn 
szíiletett polgártársaìnak gondolkozások szerént, nem 
tudott semmi szerencsésebbet képzelni mint а’ Rómá 
ban-éle'st, а’ gazdagodás’ vágyaitól, melly akker 
epidemiaì nyavalyája volt а’ világ’ asszonya’ gyerme 
keinek, nem vala egészen ment, ’s ennél fogva a’ 
Nagyokkal eléggé öszve vala fůzve hogy neki Horátz, 
a’ ki azt а’ gazdagságot és а’ mit az а’ gazdagság ad , 
sokkal llanyagabb szemekkel nézé, és egyedl'll ebben 
külömbòzött barátja’ gondolkozásától, eggy igen sze 
ll'd feddö leczkét ne adjon. 

Vrbis amatorem Fuscum salvere iubemus 

Ruris amatores, hac in re scilicct una 

Multum dissimiles, ad caetera paene gemelli, 

Fraternis animis , quicquid negat alter, et alter; 

Annuimus pariter vetuli notique columbi. 

Tu nidum servas, ego laudo ruris amoeni 
О 
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Ama‘ hívságoktól midôn búcsút vcttcm. 
Mcllyckct ti most is bálványkc’nt tisztclni 
’S részcg hangon égig szoktatok cmclni. 
Az cggyszeri Paptúl clszökött szolgával 
Megúntam már e’lni mézes pogácsával (|)~, 
Jubb a’ házi -kenyér tápláltatásomra, 
Mint a’ melly csemegét ‘1:11- az Urak’ gyomra. 

Ha a.’ tcrmészctct bölcseség követniìnk’, 
’S ha, midôn építünk, legelsöbb kell vetnünk 
Alkalmatos udvart: ki merné tagadni 
I'Iogy legjobb lakhclyet faluk tudnak adni’! 
Hol langyabbak mint ott a’ csikorgó telek'i 
Hol fúnak kellcmcsbb hûvességû szelek’! 
Enyhûlctet a’ gyúlt Ebcsillag’ tüzére , 
’S a’ nap’- nyila -lôtte Oroszlán’ mérgérc ’i 
Lchet e úgy vetnünk akárllol ágyunkat, 
Hogy kcvésbb irígy goud ûzze-cl álmunkat’! 
Kcllcmctlcncbb e a’ fú’színe ’s szaga, 
Mint bár melly drága k6’ ragyogó csillaga’! 
Tisztább e az a’ viz , lnelly lpompás úczákon 
'Erôltetve 10101155г az ón csatornákon ‚ 
Mint a’ mcllynek ólô kútból van forrása, 
’S ezüst színncl "s hanggal csergcdcz folyása@ 
Lám a’ városban is kertek můveltetnck, 
’S a’ messze kilátó házak dicsértetnek. 
A’ tcrmészct, ámbár idôre órára 
Elkergettethetik , megtér nem sokára ., 
Erôt vesz rajtatok észre -vétetlenûl , 
’S fattyú - finnyásságtok tôle megszégyenûl. 

Az , a’ ki Aquínum’ liazug pirosára 
Alkuszik mint Sídon’ drága bíborára (2), 

-n 
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Rives', et museo circumlita saxa , nemusque. 

Quid quaeris@ vivo et regno, simulista reliqui, 

Quae vos ad coelum effertis rumore Secundo, 

Vtque sacerdotis fugitivus liba, recuso: 

Pane egeo, iam mellitis potiore placelitis. 
Vivere naturae si conveniente;` oportet, 
Pouendaeque domo quaerenda est area primum, 
Novistine locum -potiorem rure beato@ 
Est ubi plus tepeant hiemes’ë ubi gration' aura 

Leniat et rabiem Canis, et momenta Leonis , 

Cum semel accepit solem furibundus acutum@ 

Est ubi depellat somnos minus invida cura ’5 

Deterius Libycis olet aut nitet 'herba lapillís’ê 
' Purior in vicis aqua tendit rumpere plumbum , 

Quam quae per pronum trepidat cum murmure ri 
Nempe inter varias nutritur silva columnas(vum’.¢ 

Laudaturque domus, longos quae prospicit agros. 

Naturam kexpellass furca , tamen usque recurret, 

Et mala perrumpet furtim fastidia victrix. 

Non, qu-i Sidonie contendere callidus ostro 
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N em okoz bizonyosbb kárt ’s több bút magának , 
Mint a’ ki hiú fényt tart igaz javának. 
A’ kit igen bájol a’ sors’ mosolygása, 
Azt könnyen csüggeszti balra-fordulása. 
Attól a’ mit csudálsz, nehéz lesz megválnod 
’S a’ nagyságot ’s pompát mi szükség „машет _ _ 
Olly boldogság férhet szegény hajlékodba , 
Hogy még a’ Királyok sem érnek nyomodba (3). ` 

Hajdan a’ Szarvastól a’ Ló meggyôzetvén, 
’S a’ közös legelô- helyr'öl elûzetve'n , 
Magát az embernek adta óltalmába, 
’S a’ zabolát önkénytt bévette наша. 
Ekkor igen könnyen bírt az ellenséggel, 
De midôn, mint nyertes , megtért délczegség 
A’ lovagot ’s féket sokkép’ próbálta bár, (gel, 
Hátáról ’s fejérôl le nem rázhatta már. 
Így jár az is , a’ ki fél‘lfén szegény lenni , 
Arany szabadságát kész koczkára tenni. 
Örökös szolgaság tartja zabolában, 
Minthogy fenn héjázott alacsony sorsában. 
A’ kinek nem elég kevéske birtoka, 
Annak mindenhol llesz panaszokra oka; ` 
Gyötrôdik mint eggykor eggy jámbor gyötrödött, 
Ki lábbelijével szüntelen veszödött: 
Szoros vala neki ’s megnagyobbítatta, 
Igen bôv lett, ’s gyakran orrára buktatta. 

Te , kedvesem , tudom, mint Bölcs, vl’gan éled, 
Sorsodat, ’s a’feddést tölem sem kiméled, 
Ha fclesleg gyüj’töm a’ kincset halomra , 
’S nem tndok vl'gyázni nagyravágyásomra (4). 
Vagy nckünk kell tennünk rabbunkká pénzünket, 
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Nescit Aquinatem potantia vellera fucum( 
Certius accipiet ̀ damnum , propiusve medullis , 

Quam qui non poterit vero distinguere falsum. 

Диет res plus nimio delectavere secundao , 

Mutatae quationt: si quid mirabere, pones 

Invitus: fuge magna: licet sub paupere tecto 

Reges et regum vita praecurrere amicos. 

Cervus equum pugna melior communíbus herbìs 
Pellebat, donec minor in certamine longo 

Imploravit opes hominis, frenumque recepit: 

Sed postquam victor violens discessit ab hostc, 

Non equitem dorso, non frenum depulit ore. 

Sic, qui pauperiem veritus, potiore metallis 

Libertate caret , dominum vehet improhus, atque 
Serviet aeterhum, quia parvo nesciet uti. 
Cui non conveniet sua res, ut calceus olim, 

Si pede maior erit, subvertet; si minor, uret.> 

-Laetus sorte tua vives sapienter, Aristi: 

Nec me dimittes incastigatum, ubi plura 
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Vagy az bl’r,r eggy kínzó hóhérként,bennünket. 
’S a’ rablánczra , mellyen függnie kellcne, 
Minket Vet, ha jôkor nem állunk ellene. 

Ezt néked Vacúna’ hantjain írattam (5) 
Barátom, hol eggy szép délesten múlattam, 
’S hol vidámságomnak csak az volt csorbája 
Hogy nem élesztheté elméd’ bölcs tréfája. 

MAGYARÁZATOK. 

(1) Úgy látszik, olly történetecskére van itt 
czélzás, melly Aristius elött úgy vala ismeretes , mint 
n’ mi Költönk elött. -A’ ll'bumok mézböl gylírt po 
gácsák voltak , ’s csaknem minden áldozatokban, de ki 
“Ш: a’ Bacchusnak , Pánnak ’s az egyéb Mezei lstenek 
nek tartottakban, szokás vala bémutattatniok. A’mé 
zes - siiteményeknek nagy rukásra kellett gyůlni azon 
Papnál, a’ ki felöl itt vagyon szó, ha cselédjétisazzal 
hl'zlalhatá. 

(2) A’ régìek a’ bl'bornak (purpura) sok nemeit 
ismerték, mellyek mind szinekre mind árokra nézve 
nagyon kiìlömböztek egymástól. Az Augustus’ száza 
dának elején a’ Tyrusi purpurával kétszeresen festett 
gyapju’ eggy fontja ezel' denáriuson (az az 166 talléron) 
költ, ’s az a’ Római Nagyok köztt me'g is olly kö 
zönséges viseletben vala , hogyPublius Lentulus Spin 
ter, Aedilissé tétetvén,l ezt a’ nemét a’ bi'bornak nem 
itélte eléggé érdeluesnek, hogy tógája ezzel недей 
tessék» köriil; щей, ligy monda, kìnél nem találunk 
illy bl'borral kitiizött vánkoshe'jakat? (Plin. IX. 39.) 
-A' minde'g nevekedö luxus мы“ a’ F ebricánsokkal 
n’ bibor színének újabb és drágább nüanszait találta 
tá- fel, hogy a’ gazdagok’ bujálkodó elegantiájokkie 
légn'tessék; a’ haszonlesés ez által természetesen vala 
ingerelve, hogy azon выпей‘ meghamisl'tásával , a’mcl 
lyck legsůri'lbben kercstctének ’s Жду lcgduigábban li 
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содеге, quam satis est, ac non cessare videbor. 

Imperat, haud servit, collecta pecunia cuique , 

vfm-tum digna sequi potiusjquam ducere funem. 
Haec Ш)! dictabam post fanum putre Vaclmae , 

Excepto , quod non simul esses , caetera laetus. 

zettetének is , a’ dologhoz nem értő hetykeséget meg 
csapolja. 

(3) Ez vala tehát az а’ hasznos - tudomány, a’ mel 
lyet a’ mi philosophus Költőnk, а’ ki olly szorosan 
vala öszve-füzve a’ Mngyokkalo a’ maga tapasztalá 
saiból kihúzott-Lhet sub paupere tecto reges etre 
gum vita praecurrere amicosl--Ao r eges et regu m 
amic o s a’ hazának akkori“ allapotját tekintvén na 
gyobb шаман, mintha а’ vers csak közönséges аро 
phthegma gyanánt olvastat'ik. Horátz magát а’ szó” 
hangzása ’s a’ respublicai bábjáték által nem e'ngedte 
megvakítatni; “keresztül látott ő azon szemfényveszté 
seken , mellyek által Augustus elxtudá titkolni а’ Ró 
maiak előtt, hogy ők-Királynak szolgálnak; noha 
az а’ fordúlat, a’ mellyel ezt érteti, eléggé vigyázva 
van téve, hogy ezt а’ bíztos barátjához írt Levelét is 
a’ Publicum kezeibe ereszthesse. . 

(4)' Az а’ kímélés , a’ mellyel Horátz itt az ő ba 
rátjával bán, az a’ szerénység, а’ mellyel neki taná 
csokat ád, az а’ tartózkodás ‚ á’ mellyel megelőzni tud 
ja azt a” feltételt, hogy ő magát ennél talán felsőbb 
nek, értelmesebbnek, okosabbnak tarthatná, az Ol 
vasónak egész figyelmét érdemlik. Melly szép az a’ 
foi-dlilats a’ mellyel itt él, hogy mind annak a’ mit 
eddig intésképen mondott Aristinsnak ‚ azt a” színt 
adhassa, hogy ő azt szint úgy mondotta magának mint 
neki,-a" mellyel itt ezt kéri, hogy szemesenvigyáz 
zon őreá , ’s ne hagyná büntetlen”, ha azt látná , hogy 
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ö а’ maga Maximáji ellen vétcnd. Mind ezekben, mind 
a’ Level" egész tónjában eggy olly valami van , a" mit 
inkább leliet érzeni , mint magyarázni. Nem а’ hìdeg 
nyájasság’ tartózkodása ez , nem az а’ rettege's, hogy 
megbántani talál: ez а’ szeretetnek, a’ becsl'îlésnek, 
az igazi szere'nyse’gnek tartalékja olly Штаб gyen 
géd e'rze's , melly nélkl'il soha sincs a’ szebb lelkek 
barátsága , а’ melly nélkül barátság soha nincs, e's а’ 
mellyet {Еду а’ régi meg nem változott barátok Еда": 
mindég fel fogunk találni. 

(5) Hogy Vacuna hajdani lstenne'je volt az eggy 
kori Sabl'nusoknak , kiknek földjén Horátznak "пещер, 
erdeje ’s háza állott, túl van minden ellenmondáson . 
de ha ez a’ jó Vacuna e’ ne'p köztt Minerva, Diana ‘аду 
Ce’res helyett állott e , vagy magánálló lstennéjek volt , 
а’ ki a'J lakosok" áldozatjaikat, a’ mezei munkák’ уйде 
zetével, elfogadni лома volt, azt olly kevéssé lehet 
kinyomozni, mint hogy Нож-#2 a’ Levél’ dátumát e 
gyedůl azéri: {на a’ henyeség’ Istennéjének romba 
lindull?templomkája mellett , hogy (a’ mint Torrentius 
hiszi) saját henyesége felett euyeleghessen. En a’ Ho 
x‘átz szavait betl'ii értelemben veszem. Vacunának a’ 

Horátz’ jószága körl'il eggy szentelt ligete állott (Pl l' п. 
Ill. 2.) ’s a’ mint látszik, eggy régi kápolnája is, 
melly, minthog)r e’pl'tményi tiszteletben senki által nein 
tartatott, lassanként öszve-roskadt. Elképzelemmint 
ült itt a’ mi Költönk, eggy sivatagon - szépmagányos 
vidékben, a’ parasztos kápolna’ romja mellett, а’ fii 
Ъеп2 ’s mint közli itt barátjával gondolatjait, mel-~' 
lyek eggységben állottak a’ most festett scénával; ’s 
én ezt a’ képet múlattatóbbnak lelem mint a’Torren 
tius’ tréfáját. 
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TIZENEGGYEDIK LEVÉL. 

ßuLLATlUsnoz. 

BEvEzETÉs 

Ennek a’ Bullátiusnak mind neve mind személye 
ismeretlen. Hogy а’ mi Költőnknek jó barátja, és, 
nevének homályos volta mellett is, legalább а’ maga 
Ura ’s magát valahogy bíró ember volt, azt а’ Levél” 
tónjából ’s 'némelly környíilményekblöl gyam'thatnánk, 
ha а’ hisztog'iai hl'rek’ fogyatkozását gyam'tások által 
kipótlani akarhatnánk. Úgy tetszik , el nem sűltu'e 
menyei, vagy talán csak hypochondriai elposhatása 
által, el volt Róma ellen keserítve, ’s azt a’ gondo 
latot kapta - fel, hogy eggy útat tesz Graeciába ’s Asiá 
ba, sőt е’ szép földnek valamelly szép városában le is 
telepedik. Hoi-atz, a’ ki а’ maga emberét hihetőleg 
közelebbről ismerte, e’ Levelében azt tette-fel, hogy 
őtet , meg nem haboritva komor kedve° bohóságaiban, 
az illy. sérvéses-nyavalya feltételétől észre-vétlen7 el 
vonja. Azon vagyon tehát, hogy őtet meggyőzhesse 
az eránt, hogy az ember Ulubraeban is (melly eggy 
nyomorult falucska volt а’ Pontinai semlyékekben, és 
így а’ mellyet a"~ Rómában lakók igen is közel értek) 
boldog lehet mint Rhódusban , és a’ szép Mitylené 
nében , csak úgy legyen alkotva, hogy boldog lehes 
sen valahol. Ez а’ leczke olly könnyü "s olly vidám 
tónban és annyi kedvességgel van elővezetve, hogy 
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Bullátznak lígy kelle tetszhetni , mintha az utolsó ver 
seket iin-maga mondotta volna magának; ’s ez az ok 
tatásnak az a’ jó módja, a’ mellyet a’ mi Költönk 

Beszélld-el, te vándor barátom , útadat! 
Millyen örömekkel штаны magadat’! 
Mint tetszenek hires szomszédink’ honjai , 
Mitylén’, Colophon’, Smyrna’ Városai (1)’! 
Mint Sárdis , hol Croesus bl'ra sok kincsekkel ’è 
Mint Chios , mint Sámos , több szép szigetekkel ’ê 
Mint lelted’@ mit mondott rólok a’ Hír’ меча? 
Elvett e becsekböl, vagy toldott hozzája’! 
Roma’ szép tájához képest mind ezeket 
Nem de úgy találtad, mint csekélységeket ’è 
Vagy talán megtetszett Attalus’ hazája (2) , 
’S bájoló erôvel von szíved тягача’! 
Vagy szárazon ’s vízen úgy ell‘áradtäl már, 
Hogy Lebedosban is édes nyugalom vár (3)@ 
Eltûnt annak , tudod , Virágzó sza'zadja, 
’S akármelly kis város most felůlhaladja. 
Мёд is ott is távol szeretett honomtól, 
Elhagyva, megválva minden barátomtól, 
Tudnám a’ csend’ komoly örömeit élni, 
’S Neptúnnak haragját a’ partról szemlélni. 
Mindazáltal вены a’ kit Cápuából 
Romába mentében, a’ zápor útjábol 
Bekerget eggy hitvány vendégfogadóba, 
Nem szegödik mingyárt holtig e’ kunyhóba; 
’S az, a’ ki megfázik , bár kályhńt ’s ferdöket 
Szeret is , olly igen nem dicséri ôket, 
Mintha kivülöttek semmit nem szeretne , 

r 

È 
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Socratestöl és Aristippustól eltamillt , és a’ mellyben , 
a’ mennyire nekem adatott tudnom, ötet mind ez ide 
ig senki utól nem érte. 

Quid tibi visa Chios, Bullati, notaqu'e Lesbos ’ê 

Quid concinna Samos ’i quid Croesi regia Sal-dis ’ê 

Sinyrna quid,etColophon'!maiora minorave fama? 
Cunctane prac campo et Tiberino ilumine sor 

An venitin Votum Attalicis ex urbibus una@ (dent’ê 

An Lebedum laudas, odio maris atque v_iarum ’ê 
Seis, Lebedus quid sit; Gabiis desertior atque 

Fidenis vicus; tamen illic vivere Vellem, 

Oblitusque meorum, obliviscendus et illis , 

Neptunum procul e terra spectare furentem. 

Sed neque qui Capua Romam petit, imbre lutoquc 

Aspersus, volet in caupona vivere; nec, qui 

Frigus collegit, furnos et balnea laudat, 

Vt fortunatam plene praestantia vitam. 

Nec „ si to validus iactaverit Auster in alto, 
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’S boldoggá egyedůl e’ kettô tehetne. 
Vagy , ha talán dühös fergetegek között 
Ideig óráig a’ szélvész üldözött, 
Tanácsos e mingyárt a’ hajót eladni, 
Mihelyt a; 11111616 nyugalmat kezd adm@ 

Annak, ki fris testtel bir’s józan elmével, 
Csak úgy használ Rhodos szép Mitylenével (4), 

‘ Mint a.’ bunda , midôn süt a’ nyár’ melege , 
’S a’ patyoiat, 111111611 fagylal a’ tél’ jege; 
Mint a’ téli ferdés Tiberis’ árjában , 
’S mint а’ meleg kályha Quintilis’ havában. 
Mig a’ szerencsének mosolyog orczája, 
Öröminknek Roma légyen a’ tanyája 
Chiost, Samost, Rhódust ’s más szép szigeteket 
Itten magasztaljuk , mint boldog helyeket. 
Valahány szép órát ad Isten’ jósága, 
Köszönje-meg mind azt szived’ vidámsága. 
Szünj-meg álmodozni , majd utóbb kedvedet 
Mint neveld: most örülj , ’s rendeld úgy éltedet, 
Hogy vigyen bár a’ sors akarmelly helyekre, 
Gyönyörködve nézhess az elébbiekre. 
Mert ha bús gondunkat az Ész ép Elmével, 
Nem- a.’ Táj úzi-el külsô kellemével: 
Ki külföldön keres örömet epedve, 
Az új legelöt sziv, de nem újúl kedve. - 
Mint fáraszt a’ Semmi! mint futunk hàjókon 
A’ boldogság után ’s hatlovas hintókon! 
A’ mit kergetsz itt van; ’s hibás szivnek jeleá 
Ha kezet nem foghatsz Ulubraeban vele. i 
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Idcirco navem trans Aegaeum mare vendas. 

Incolumi Rhodos et Mitylene pulchra facit, quod 

Penula solstitio, campestre nivalibus auris, 

Per brumam Tiberis , Sextili mense caminus. 

Dum licet, et vultum servat fortuna benignum, 

Romae laudetur Samos, etChios, etRhodos absens. 

Tu, quamcunque Deus tibi fortunaverit horam,v 

Grata sume manu; nec duleia differ in annum; 

Vt, quocunque loco fueris, vixisse libenter 

Te (шва; nam si ratio et prudentia curas, 

Non locus eñ‘usi late maris arbiter, aufert; 

Coelum, non anímum, mutant, qui trans mare cur 

Streuua nos exercet inertia: navibus atque (runt. 

Quadrigis petimus bene vivere: quod petis,hic est; 

Est Vlubris, animas si te non deficit aequus. 



176 uonÃ'nUs‘ ьв‘тъш. i. u, nULLÁ'rlusuoz. 

MAGYARA'ZATOK. 

(1) Horátz a’ legrégìbb, legkicsebb, ’s fekvések, 
cll'm‘ájok és culturájok miatt leghíresebb Görög szige 
tek .és városok közzi'îl nehanyat nevez itt , mellyeket 
Bullatius а’ maga lîtjában fel akara keresnì. Ezek kö~ 
zött езду 5111с5, а” mellyrôl egész könyvek nem- vol 
nának l'rva, ’s ez clég ok arra, hogy felölök itt sem 
mit többet ne mondjunk. ` 

(2) Eggyike azon városoknak , kmellyek а’ Perga 
musi Királysághoz tartoztak; — Attalus, a’ Harma 
dik, meghalván (Rómának 621. eszt.) minden mara 
dék nélkül, a’ maga orsz‘ágát, mellyet az Attall'dák 
154 esztendökig bi1-tak volt , а’ Római Respublicának 
hagyá. Pergamus , Myndus , Apollónîa , Tralles , Th'ya 
tira ’s más városok vollak ennek az országnak, melly 
Kis-Asìának nyugoti tartományain terjedett- el, leg 
nevezetesbb helyei. 

(З) Ez a’ Lebedos , mintegy négy mélyföldnyire 
Colophontól, a'l Jóniai szélen , Herodotusnak idejé 
ben eggyik volt а’ sze'p Ionia’ tizenke’t legnevezete 
sebb városai kôzzíil, ’s hires az által, hogy Apollo 
Clariusnak eggy régi templomát bl'rta, e's hogy Bac 
chusnak eggy minden esztendöben tartani szokott in 
nepén ennek az Istennek Miivészei (плиты) az az, 
а’ Költök, Lantverök 65 Szl'njátszók, az egész Joniá 
ból öszve-gyülekeztek, ’s vetélkedést tartottak (Plín. 
V. 29. és Strábó a.7 XIV. —- Torrentius tehát 
csudálkozik mint hasonll'thatá-öszve Horátz ezt a’ he 
lyet a’ népetlen Gabiival; de ezt felette természetes 
nek találta volna, ha megem’le’kezett volna arról а’ ' 
mit Pausaniás mond (in Attic. 9.) hogy’Lysimachus 
ezt a’ várost elpusztította, ’s lakosait Ephésusba vit 
te-által, úgy hogy ez а” 1111 Кб116п1‘1’ ideje'ben eggy 
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nyomorúlt ’s kevés lélekböl álló Га!“ volt, melly meg 
tiszteltnek nézheté mngát, hogy Gabiival ’s Fidenao' 
vel öszve-hasonll'tatott. Egyéberánt azt jegyzem - mcg 
még, lxogy mind abbnn n” mit itt Horátz ogymásrn 
halmozva bord-elfi, eggy агент! irónia van elrejtvo, 
olly irónia, melly az 6 barátjának nyugtalan és vál 
tozó lelkét bélyegezi. Az olly ember , a’ ki azt hiszi ‚ 
hogy jobban lesz dolga ha megváltoztatja lakását, по 
ha magával viszi az okot a’ melly mìatt dolga rosszlîl 
van, az elsö helyen mellyet megszeret, hajlandóságot 
érez magában , örökké ott maradni: de alig telepodett~ 
meg ott, ’s megint érzi , hogy valami hija van, a’ mit 
ott fel nem talál. Tovább megyen tehát, ’s véletlem’íl 
más helytt leli-'fel a’ mi neki amott hìbázott ’s lígy 
hiszi [ходу ve'gre feltalálta az óhajtott helyet. Do nem 
sokára megint felébred benne a’ nyugtalanság; most 
valami egyébnek van hl'jával , a’ mit ismét más helytt 
kell keresnie. ’S Еду az eggyik próbát a’ másik próba 
ntán teszi, ’s csak azért sejtì-.meg te'vedését, hogy 
tij tévedésbe esse'k. Ez volt, a’ mint látszik, a’ sze 
gény Bullátius’ baja, "s ez az, a’ mit neki Horátz az 
itt következö Inductiók tiltal, а’ tréfának eggyjószi'víi 
nemével, jelenteni akar. 

(4) Mityle'ne minden társai felett и’ Sze'pmk ne 
veztetett - el- Meyalq :gat „щ, a’ nagy és a’ szép---- 
(Lo ngi Pastor. 1.) mind felséges fekve'sß’s igen kies 
tája, mind ékes épiiletei mìatt (Cic. Il. de Lege Agr. 
16.). Sappho hires polgárnéja’ ideje olta mindég lakja 
volt a’ Múzáknak e's Mesterségeknek, ’s midön ez a’ 
Levél iratott, isme’t yirágzó állapotban latta magát, 
noha a’ kegyetlenkedö Lucius Sulla által mintegy hat 
van év elött csaknem földig pusztítatott‘ 

(5) Ez az a’ Мои“, a’ mellyre Horátz mindég 
visszate'r, és a’ mellyben magát az ö egész Philoso 
phiája coneentrálja; ez az a’ szabás‘, a’ melly szere'nt 
‘Щ, az'alz Arcanum, а’ mellynek egész boldogságát 

12 
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köszönhette, ’s az eggyetlen Ars semper gandendi , 
mellyet az idő mind а’ mai napig sikeresnek bizonyít. 
De nagy kár, hogy mint az Ízlés , mint a’ Szerelem , 
mint az] Igazság” Érzéke (В 0 п a Me ns) mind azoknak 
n’ kik azt már nem bírják, örökké titok marad; e's 
hogy az olly embernek, a’ ki érezni, szeretnì, éldcl 
leni-(11” szó azt teszi a’ mit a’ deák frui és a’ német 
g en iess e n) -nem tud , ezt mondani: e'rezek , sze ~ 
retek, e'ldellek! csak annyi mintha a’ köszvényben 
fekvő beteget (диска, а’ vakot a’ nap’ pompás fel 
kele'se’ .nézelletére hívnánk-meg. Horátz testére lel 
ke're ne'zve е" szerencséssé-tenni tudó Philosophiára 
vala teremtve, Bullátius, mint tíz meg” tíz ezeren 
mások nem; ez mindég kerese а’ mit csak azért nem 
lelt, mert kereste, ’s mert messze kereste , holott 
előtte volt. 

 

TIZENKETTEDIK LEVÉL. 

lcclnsuoz'. 

BEVEzETEs 

Azon historiai tudósítások, а’ mellyeket azon em 
ber’ környűlme'nyei felől, а’ kihez а’ Levél írva va 
gyon , adhatunk , igen kevésből állanak: de charactere 
felől , öszve -vetvén e’ Levelet az I. Könyv” 29dik 
омут‘, melly hasonlóképen az o" nevét viseli „мы, 
sok holmit lehet felkapnunk а’ mi e’ Levelet felvilá 
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gnsíthatja , a’ mik nélkûl elo”'ttünk ennek legvéknyabb 
vonású sze’pse’geì észre -t'étlenek maradtak volna. 

Ez az lccius tehát a’ mi Költíínknek másod’ rendů 

barátjai közzl'il látszik lenni;--azokat értjük a’ szó 
alatt , a’ kikkel az elnber езду ideig alkalmaan eggy 
útat megyen, észre-vétlenůl megismerkedik, hogy 
egész életében osztán olly forman tekinthesse mint ré- 
gi jóakaróját. Iccius а’ maga ifjlíságában nagy el 
szánással egészen arra adta ‚ а’ mit akkor Philoso 
phiának hívtak, öszve-vásarlotta a’ Socratesi Iskola' 
nak és Panaetiusnak, ,a’ nevezetes Stoicusnak, minden 
Könyveiket, ’s úgy tetszett , hogy kevesebbre Когда! 
sem törekszik, mint hogy e’ nemben а’ Cicerókat és 
Varrókat elhomályosítsa. Azonban nehány évvel azu 
tán, hogy Caesar Осип/3611113 a’ f6 hatalmat a’hazában 
а’ maga kezére játszodta, ’s a’ világnak eggy közön 
séges be'két едой, Rómában erösenazt beszélték,hogy 
immár semmi nincs haiti-a, mint hogy azon kegyetlen 
mocsok megbosszultassék , a’ mellyet а’ Római név 
Marcus- Crassus alatt a’ Parthusoktól szenvedett; ’s 
аж várák а’ Július’ örökösétöl ’s Egyptus’ meghódol 
tato'jától, hogy ö rnég ezt а’ hatalmas országot is , A 
rabiával és а’ több Keleti tartományokkal (mellyeknek 
végetlennek ne'zett gazdagságát Róma már régr olta i 
rígy szemekkel tekintgette) járom alá fogná hajtani. 
Augustus hajlando'nak látszott teljesíteni annak a’ nem 
zetnek ki'ványait , melly ötet imádta , és а’ melly azö 
Szerencséjével mìndent lehetségesnek ne’zett; ’s mint 
hogy 729ben az Egyiptusi Kormányzó , Aelius Gallus, 
a’ boldog Al‘áliia'I Királya ellen tábo’rba költ: minden 
ligy hitte, hogy azon csillogó ke'szx'ileteknek végre 
hajtása.. a7 mellyekkel a" henye Quirisek a” magok 
képzelödéseket gyönyörködteték , ajtajok elôtt all. 
Eggyszerre megfordlíla а‘ Philosophus Iccius’ egész 
goudolkozási- módja is. Tekintetbe vevé, hogy az ne 
И nagy hasznot adhatna, ha ö is részt venne azon 

ì 
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\ 

hábox'úban , те11у а’ legalsóbb rendů Tisztnek is annyì 
` szerencsét l'ge'r, u’ mennyi egész- életében gond nél 

kůl Кота hagyhntnì; ’s annál több ‚ванны talált 
топ gondolatban, hogy ezen eggy hadba-menetel 
által gazdaggá Гоша tehetnì nmgát, mivel az a’l’hìlo 
sophia, a’ mellyet ö eddìg ñze, a’ maga hl'veit csak az 
«mszsw síltal boldngl'fgntja. Álló lábán eladá tehát min 
den Plátójit ’s Panaetiusait , ’s azoknak helyébe eggy 
Tarracónai pápczélt "eve magának , és (а’ mint Horátius 
az említett ,()dában csl'pkedve mondja) hadra készült 
az Arabia’ Fejedelmei ’s-kincstárjaik ellen. De mint 
hogy, minden reménységnek ellenére, az Aelius Gal 
lus’ igyckezetei csirájokban fojtattak- el, a’ jó lcciua’ 
tüzes reményse'gei is egyszerre vl'zzé váltak. Azonban, 
gazdagúlási-szándékokra lévén fordítvn eggyszer már 
az ó esze'nek éle, míg az lstenek jobb idöt hoznának 
rá , megelégedett azon szerencsével, hogy Marcus A 
grippának Sicl'liai {ещё-(191: jószägaihan , (15 volt ekkor 
Augustus után liomában a’ legtehetösebb Ur) F6 - 18:12 
gatóvá tétetett, -s ezen hívatalban vala me'g, lnidön 
Horátz hozzá ezt a’ Levelét intézte. 

Ebböl аж látjuk, hogy ö mégzekkor sem ада“; - 
fel поп jusán, llogy Philosophusnak tartassék, és 
hogy c’ mellett el nem tudta felejteni, hogy аж Ara 
biai Királyok’ gázájikban nem osztozhatott. Az A 
grippa’ Tiszttartója a’felvilágosodott agyak’számában 
óhajtott állanì; de minden Philosophiai speculátiók 
теней belsöjében rosszúl állott a’ dolog. A’ telhe 
tetlenség örökös m'alkodó szenvedelme marada; 's mi 
dön ollykor а’ Stoicnst játszá, ’s úgy tett, mintha 
ezcknek tam'tásaikat „hogy a’ Rény elég ön-magá- Y 

Ha bölcs vagy, 'ama’ szép érték bl'rásában,` 
Mcllyet Agrippátúl nyersz Siciliában, 
Iccius, vágyhatsz е több gyarapodásra’! 
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nak“ élete’ törvénye'vé tette: az egyedůl a-zért ешь, 
hogy (а’ mint azt neki Нож-612 igen gondos kl'méléssel 
kimondja) a’ maga fösvénységét elfedhesse, 's ley; 
kedv'esebb vétke'nek szép nevet adhasson. Eggy szo 
val, lccius lígy játszá а’ Bölcset, a’ hogy а’ szalnxir 
játszá az Oroszlánt; do а’ hoszli fülek minden le'pten 
kitetszettek az oroszlán’ bò're alól, ’s el-elárúlta 
таза“ békétlenkedései ’s örök panaszai által , mellyek 
kel az a’ Levele is el vala, a’ mint látszik, telve , a’ 
mellyre ez az Epistola válaszképen x'ratott. 

Az a’ szelíd , a’ szökevény szemek által észrc alìg 
vétethetö , e's még is , élesebben megtekintve, elegge' 
érezhetö csi'pkedés , а’ melly e’ Levelen el vagyon önt 
ve, remek a’ maga nemében: az_irónia olly játszva . 
csiklandozzn a’ megkaczagott’ önszeretetét, hogyma 
ga lccius vnem tehete jobbat, mint hogy azt, ha igen 
jól e'rtette is, meg nem e'rtettnek fettesse.--F elette 
kedvet, ezt a’ Levelet, e's a’ ke't elötte állót, a’tónra 
nézve egymással öszve- hasonli'tani, mert mind а’ há~ 
rom fedd e's fenyit holmit az olly szëmélyeken , a’ ki 
ket az Író kl'mélni akara. A’ feddés az Aristiusho'l. 
szólóban olly szere'ny, Бах-611 és szeli'd, hogy fedde's 
nek alig mondathatìk; a’ Bullátiusnak irottban vig 
kedvů tre'fába vagyon (еды-дети; egyedůl az ‘110156 
hoz kevertetett езду kis só 7'melly a’ legszelídebb At 
tikai ugyan , de ollyan elenye'szö i'zt hord magávnl , 
mellyben valami megvetöt e'rez az ember. 111-1610! 
szik, hogy Aristiust becsl'ili , hogy Bullátiuson segr' 
teni szeretne , és hogy Icciust-eggy nyavalyxís bohó 
nak nézi. _ Y 

Fructiblls Agríppae Siculis, quos colligis, Icci , 
Si recte frueris, non est, ut copia maior 

`АЬ love denari possit tibi; tolle querelas; 
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Élj Vigan, nincs okod panaszolkodásra! 
Minden sziikségesbôl ha ki lát bôvséget, 
Nein szcge'ny az, birhass csak jó egésséget: ` 
Irigylést érdemel sorsod’ boldogsága, 
Mellyet nem nevelhet Croesus’ gazdagsága. 
Ha talán most, midôn ekkép bôvelkedel, 
Nálad csalán ’s paréj a’ szokott _eledel (l), 
A’ szokás mindenkor, hidd-el, megmaì‘adna 
Bár az aranyözön nyakadig áradna; /` 
Vagy azért, тег: a’ pénz nem ad й] életet, 
’S nem szûlheti ‘Знай az ó természetet, 
Vagy mivel szívednek virtus a’ bálványpa, 
’S mind azt a’ mi kisebb, megveti ’s elhányja (2). 

Ha Democritusnak elhagyott telkeit 
Más’ barma legeli, mig ô képzeteit 
A’ lelkek’ felségcs honjába bájolja, 
Csudálhatja e azt, a’ ki meggondolja 
Hogy, a’ nyerekedés’ közös pestisében, 
Te most .i az észnek lakol szent egében’! 
Nem ügyelvén egyéb alacsony lelkekre, 
Kiterjedsz ama’ fö-tárgyú kérdésekre: (4) 
Mi tartja a’ tenger’ dühét zabolában@ 
Melly bölcs ész tündöklik az év’ forgásában’ê 
Szabva van е , vagy nincs , csillagink’ pályája@ 
Mint csorbúl, mint újúl holdunk’ karikája’ë 
A’ dolgok’ rendetlen rende melly csuda miv@ 
Bölcs Empedoclessel Stertinius mint И“? (5) 

De akármiben fog levelem gátolni (б), 
Akár halat, akár hagymát fogsz gyilkolni: 
Grosphust (7), kit ajánlok, fogadd szívesse’ggcl , 
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Pauper enim non est , cui rerum suppetit usus. 

Si ventri bene , sli lateri est pedibusque tuis , nil 
Divitiae poterunt regales addere maius. 

Si forte in medio positorum abstenius hcrbis 

Vivis et urtica , sic vives protenus, ut te 

Confestim liquidus fortunae rivus inauret: 

Vel quia náturam mutare pecunia nescit; ‘~ _ 
Vel quia cuneta putas una virtute minera. 

Míramur, si Democriti pecus edit agellos (Лох; 

Cultaque,dum peregre est animus sine eorpore ve 

Cum tu inter scabiem tantam et contagialucri 

Nil parvum cgpias, et adhuc vsublimia cures: (шип; 

Quae mare compescant causae ; quid temperet an 

Stellae spente sua, iussaene "agentur et errent ; 

Quid premat obscurum lunae,quid prol'erae orbem; 

Quid velit et possit rerum concordia discors; 

Empedoeles, an Stertinium deliret acumen. 

Verum seu pisces seu porrum et саере trucidas , 

Vterc Pompeio Grospho; el, si quid petet “иго, 
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’S ha mit kíván , tedd-meg értem is készséggel. 
Grosphus jeles férjfì, mindenütt kelendő, 
Nem tud mást kívánni, csak a’ mi illendő. 
Olcsón lehet venni baráti hüséget, _ 
Midőn jó emberek szenvednek szükséget. 

Ha pedig kellenek Róma” új hírei, 
Halljad miként fogynak volt ellenségei: 
Agrippa” fegyvere а’ Cantabcreket 
’S Néróé megverte a’ vad Örményeket; 
Phraates a’ Sorsnak engesztelésére 
Térden állva (8) esküdt Caesár h'űségére; 
’S a’ bôvség’ Istene aranyos szarvából 
Özönt árasztott ránk minden áldásából (9). 

MAGYARÁZATOK. 

(1) Hogy a’ csalán , még pedig nem csak a’ Lá 
mium, hanem а’ Csípő is , az asztali zöldségek szá 
mába tartozott, Pliniusból (XXI. 25.) látjuk. Csak 
tavasszal ették ugyan; de Hoi-atz nem is határozza 
meg az időt hogy azzal mikor él Iccius; ’s itt ezen 
felűl а’ csalán minden rossz és olcsó helyett áll. Az 
a’ környülállás tehát , hogy ez а’ Levél ősszel valait 

. va, nem indíthat bennünket, hitelt adni Gessnernek, 
hogy itt szó nem a’ csalánról van hanem az Urtica hal 
ról. Nem le'vén olly hal, a’ melly e’ nevetvîseltevol 
na, ez a’tudós Commentátor , hihető, а’ Tengeri- csa 
lánt akarta mondani- eggy polypusi tengeri - állatot, ~ 
melly csaknem minden tengerben találtatik , és a’mcl 
lyet Plinius а’ IX. Könyv” 49. Fejezetében (где. A~ 
zonban én azzal, а’ ki a’ bölcs Icciussal inkább akar 
tengeri -csalánt mint csípő-csalánt etetni, perleni 
annyival inkább nem fogok, mivel a’ X. Része u’Tcr 
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Defer: nil Grosphus nisi verum orabit et aequum, 

Vilis amicorum est annona , bonis ubi quid deest. 
._1 

Ne tamen ignores, quo sit Romana loco res: 

Cantaber Agrippae, Claudi virtute Neronis 

Armenius cecidit: ius imperiumque Phraates 

Caesaris accepit genibus minor: aurea fruges 
o 

ltaliac pleno deiimdit Copia comu. 

mészet’ Theatrumńnak arra tanít, hogy ezen Tengeri - 
csalánnak legalább eggyik neme jó étket ad.-Paul. 
Jovius is említ (de Romanor. Piscibus, c. 41.) említ 
valamelly Urticát, melly, Civita Vecchia körül nagy 
számban találtatik és a’ melly a’ Római asztalok” cse 
megéji köztt helyet fog. Igy erről itt nem lehet szó. 

(2) Ногти, hogy Icciuson's ennek bohó praeten 
sióján, hogy ő is Philosophusnak tartassák, magát 
múlathassa, kötődésből azt tudatja ezzel, hogy ma 
gát ő is a’ cze'h közzé számlálja, ’s neki itt eggy Di» 
lemmával udvarol, mellyben több csintalanság fekszik 
mint gondolnánk. Én azt így értem: „Hogyan? te bölcs 
vagy, és me’g is panaszkodol, hogy nem vagy gazda- ‚ 
gabb? Hát ha mind az a’ mihez nyúlsz ,' eggyszerre 

xarannyá válna is , mit nyernél vele? Nem e'lnél e még 
akkor is úgy csal'ánnal ’s egyéb fűv'el , mint most,V a’ 
midőn а’ legizletesbb enni - valók” bövségébenkoplalsz? 
Oh bizonyosan így! Mert a’ te mostani életed” módja 
vagy a’ te természetes gondolkozásodnak’s érze'sednek 
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munkája, vagy a’ te Philosophiád, ha ama'zé, úgy az 
arany természetedet meg nem változtatja: ha ezé, úgy 
neked mint igazi Stóicusnak, a’ Rény elégséges a” bol 
doglételre, ’s te minden egyebet semminek nézsz.“ 
_A’ tudós Gessner nem lehetett Идёт kedvü, midőn 
azt hitette- el magával, hogy ő mind ezekben semmi 
nyomát nem lelheti az ironiának , sőt inkább neki úgy 
tetszik, hogy itt Horátz nem egyéb, mint ingenuus 
laudator amici et virtutis. Épen ez az a’ mit viszont 
én szemeimnek minden megfeszűle'sek mellett sem le 
lek. Az igazi Stoicus , a’ ki teljes meggyőződése sze 
tént a’ Re'nyben, ’s magában a’ Rényben, helyhezteti 
a’ maga boldogságát, ’s abban azt fel is találta, a” 
legmegelégüettebb ember a’ világon nem panaszkodik, 
mint Iccius, hogy ő szegény, kivált midőn bővségben 
bírja а’ mire szüksége van; nem ő a’ szegény, hanem 
azok a’ szegények (az ő gondolkozása szerént) a’ kik 
nem tudnak ellenni а’ nélkül, а’ mit ő nem kíván. 
Ha tehát Horátz itt eggy Iccius felől úgy szól mint 
Philosophus felől, azt'csak ironiának kell vennünk, 
vagy Horátz itt az а’ valami, а’ mi -- egész éltében 
nem vala. 

(3) A’ dolog Cicero által olly elhatározólag 
adatik-elő, hogy Bruckernek auctoritását: „non au 
(Некий sunt Horatius et Cicero.“ His t. Cri t. 
Philos. T. 1. р. 178. szabad lesz megvetnünk. — 
А’ hely Cicerónál (de F ínib. V. 29.) ez: „Потоп-1‘ 
tus (vere falsone quaereremus) dicitur se oculis. pri 
vasse: certc , ut quam minime animus ac cogitationibus 
abduceretur, patrimonium neglexit , agros deseruit in 
cultos.“ Hogy a’ történetnek leciusra alkalmaztatásá-' 
ban, ’s azon dévaj fordulatban, mellyet Horátz itten 
tesz- „hogyan? mi még csudziljuka hogy Democritus 
7stbb. holott az a’ nagy példa, a’ mellyet te adsz , 
szemünk előtt vagyon“- irónia vagyon , mellyet min 
den hiusága mellett lccius maga is meg fogott e'rten'g, 
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ezt már Tori-entius is látta , noha Gessner még itt 
sem lát semmit. 

(4) А’ ki valamelly Írót igazán akar érteni, an 
nak azt magából kell megmagyarázni. Horátzlmint 
igazi tanítványa a’ Socratesi ’s Aristîppi Iskolának, 
nem ismert, nem kedvelt ’s nem iizött más Philoso 
phiát, mint a’ melly azt a’ bölcseséget tanította , hogy 
mint kell eszesen élni, mint kell eszesen а’ dolgokat 
éldelleni.~ A7 mi feljebb van megfoghatásunknál, ezt 
gondola , arra semmi gondunk. Jól gondolá eezt , nem 
jól e , az nem kérdés: de hogy így gondolá, arról senkl 
sem kételkedik, a’ ki ismeri az ő írásait. Az tehát is 
mét irónia, midőn úgy tesz mintha Icciust olly igen 
nagyon csudálná azon elme-töréseiért, hogy a’ testi 
világ Mikéntjeit és Miértjeit kitanulni igyekezett. Ha 
Iccius ezen Tudományokban igazán tett volna valamit 
ollyat а’ miről méltó volna szólani, úgy a’ dolog más 
volna; de úgy annak hozzánk is általhatott volna híre 
’s valami nyomát találnánk az eggytk vagy másik Író 
nál, ha tulajdon Munkáji elvesztek volna is. De a.’ 
mennyire а’ dologhoz vetni lehet, az ő sublimis tana 
kodásaiban több hiúság ’s szélcsinálás volt mint való 
ság, ’s így Horátznak kettős oka lehetett az embert 
megcsapolgatni: először, mert az Agrippai jószágok9 
Tiszttartójához ’s ahhoz az emberhez, a’ ki olly szom 
jú vala meggazdagodni, nem jól illett, hogy idejét az 
efféle speculatiókra vesztegesse; osztán azért is, mert 
minden maga epesztései mellett csak annyira sem tu 
da menni, hogy magának ezen а‘ pályán eggy kis ne 
vecskét csináljon. _ 

(5) Empedocles ,an Stertinium deliret 
ac um'en-Ez a’ vers világosan mutatja a’ csalfásko 
dást. ПЗУ tetszik, ez a’ Шея-Наша eggyikakkori him 
pelle'i'e vala а’ Stoica Philosophiának , a’ ki azoknál a’ 
kik eggy borzas szakáll ’s eggy Cynicusosan pergő 
nyelv által magokat orrokon fogva hurczoltatni enged 
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ték, nagy embernek szerette magát tartatni. A’ Cru 
quius’ régi Commentátora úgy beszéli, hogy ez a’Ster 
tínius a” Stoica Philosophiát száz húsz Könyvekben 
írta - meg. Nem hihetjük hogy а’ gyermek túl élte vol 
na atyját, mert Horátzon kivűl , а’ ki őtet a’ ".Könyvs 
3dik Satyrájában csúfolódva a’ nyolczadìk Bölcsnek 
nevezi, eggy régi Író sincs, a’ kinek az őexistentiája 
hírével volt volna. Horátz kaczagja а’ dolgot is-mi 
dőn eggy tisztes Pythagoraeust , а’ millyen Empedocles 
vala, ezzel a’ Stertl'niussal állít szembe, ’s ázt kérdi, 
hogy mellyike őrjöng inkább , -- Icciust is , a’ ki а’ jó 
Istenek tudják, miként tetszett magának, hogy két 
illy subtilis Philosophus köztt Bx'róvá neveztetett. 

(6) Eggy igen elmés for-dúlás, hogy azt hitesse 
el lcciussal, hogy mind az a” mit eddig mondott, épen 
olly fulánkatlan tréfa volt, mint ez itt. A’ Pythago 
raeusok, ’s nevezetesen az az Empedocles, а’ ki a’ 
mi lcciusunk előtt nyilván igen nagy tekintetben állott, 
úgy hitték , hogy az emberi lélek nem csak az állati 
testeknek minden nemeibe, hanem még növevényekbe 
is mennek - által, ’s azokat eggy ideig éltetni tartoz 
пай. Empedocles а’ dolgot olly messze vitte, hogy 
azt meré állítani "s vallani, hogy ő leány, azután fü, 
továbbad hal, ’s végre madár volt, l’s ezen elváltozá 
sairál emlékezik. Horátz ezt а’ philosophusi esztelen 
kedést érintette-meg itt a’ trucidas szóval. Gess 
nernek itt a’ hal mellett ismét eszébe jut a’ maga ur 
Ной j a, de Horátz bizonyosan annál kevésbbé gon 
dolkozott arról. A’ Római gazdagok9 asztalain a” hal 
a” legbecsesbb tálak közzé számláltatott; ő tehát itt 
а’ halakat sovány asztallal veti ellenkezésbe, hova 
feljebb már az urticákat számlálta volt. ' 

(7) Pompejus Grosphus Római Lovag vala, ki 
Sicìliában nevezetes jószágokat bírt , a” mint azt а‘ ll. 
Könyv” lôd'Lk odújából látjuk: ' 
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Te greges centum, Siculaeque cìrcum 
Марат vaca-ae; tibi tollit hinnitum 
Apta quadrigis equa, te bis Afro 

Murice tinctae 
Vestiunt lanas 

(8) Ezen megalázott állásban láthatjuk ezt а’ sze 
rencsétlen fejedelmet az Augustus’ pénzein. 

(9) Ez a’ Levél tehát összel íratott 735ben. Lńssd 
Petav. Doctr. Temp. Il. p. 369. 

TIZENHARMADIK LEVEL. 

vimos AssELLAHoz. 

ßEvEzETÉ& 

Hogy azt а’ becsůletes embert , a’ kinek nevét ez 
a’ Levél czímůl viseli , nem Vinnius , hanem Víniusnak 
hívták , Bentleynek örömest elhissziik , а’ ne'lkül hogy 
vele keclvünk volna perleni, ha az öáltala elöállított 
ok , hogy Rómában volt eggy Vinia F aml’lia , de езду 
Vinnia felöl senki sem tud, a’ próbát kiállja e. Az 

‹ egész név, úgy mondja a’ Cruquius’ Sclloliastája, tu 
lajdonke’pen Cájus Vinius Frontó vala; de minthogy 
az atyja az A sin а (kancza - szamár) melle'knevet vi 
selé: az Asina név , A s e 1 lá - vá (szamár -- kanczácska) 
változva , általment az elöttiink álló Víniusra is. A’ 
mi szüle'téfse't ’s állapotját illeti , úgy hisszük ‚ Torren 
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tins azt mint eggy tůheggyel eltalálta, hogy 6 nem 
volt sem több sem kevesebb , mint eggy becsl'îletes pa 
raszt, kire Horátz a’ maga Rómába küldözgetett Le 
veleit ln'zni szokta volt, ’s a’ kit most olly véggel e 
reszt útnak, hogy Munkájinak eggy exemplárját az 
Augustus’ kezébe juttassa. 

Az egész Levélke az Asella neven támadt tréfás 
szójátékon forog , mellyhez a’ Levélvivônek jószl'vl'i ’s 
kurta eszí'l Sabínumi tiiskesége adá az anyaget, a’ bo 
116 név pedig az alakot. Ez olly Instructie, melly Ví 
nius Asellának azt teszi kötelességül, hogy a’parancs 
ban mint `160100411, de a’ legkomolybb dévajsággal 
egyenesen úgy (На , a’ hogy annak azon esetben kel 
lett volna x'rva lenui , ha Horátz Rómába eggy ‘1116 

A’ mit itt-létedkor, Vínius ‚ eszedre 
Sòkkép’ adtam , újra kötöm még szívedre: 
Augustusnak adod , a’ mi bízva van rád (l), 
На friss , ha jókedvû , ha engcdelmet ád. 
Vígyázz, nagy búzgóság el ne tévesztesse 
Czélodat, ’s könyvemet meg ne gyúlöltesse. 
Ha talám a’ nyaláb nehe'z, ám mentedben 
Inkább vessd-el, minthogy ottan felléptedben 
Bután dôledezzél, csúfot gyüjts fejedre, 
3S vezeték-nevedet fordítsd szégyenedre. 
Ha dombon ’s posványon szükség általmenned, 
Tudd-meg, hogy erödnek ott hasznát kell Venned. 
’S ha szerencsésen érsz útadnak czéljára, 
Ne vidd úgy az l'rást mìndenck’ láttára 
Mint hón alatt 11652101- szopós báránykáját, 
’S a’ borcsap Pyrrhia elcsl'pett czérnáját (2); 
Vagy а’ paraszt szokta lábbelijét vinni , 
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ságos Szamarat, de még is ollyat, a’ kinek, két elsó 
lábaì hellyett , ke't keze van ’s tud beszélni', kíildött 
volna. Én nem ismerek semmit szerencsésebbet azon 
nemben,v hol oll)r könnyl'i szerencsésnek nem lenni, 
és a’ hol csak azoknak adatik e.’ jókedv’ keresetlen 
pillantásaiban tehetni valamint ‚ a’ kik elmésségekhez 
teljes mértékben bizhatnak. De az jut eszembe a’ mit 
Cicero valahol Caesárral mondat: „Ego de omni re 
facetius puto posse ab homine non inurbano , quam de 
ipsis facetiis, disputari.“ Minthogy tehát veszedel 
mesebb a’ jó tréfáro'l disserálnunk, mint magunknak 
jól tréfálnunk: Olvasóimra legyen bizva, melly sok 
"аду melly kevés izléssel fogják ezt a’ Horatiusi fa 
ce'tiát elfogadhatni. 

 

Vt proficiscentem docui te saepe diuque, 
Augusto reddes signata volumina, Vini, 
Si validus, si laetus erit , si denique poscet; 
Ne studio nostri pecces, odiumque libellis 
Sedulus importes opera vehemente minister. 
Si te forte meae gravis uret sarcina chartae, 
Abiicito potins, quam, quo perferre iuberis 
Clitellas ferus impingas , Asinaeque paternum 
Cognomen vertas in risum , et fabula Баз. 
Viribus uteris per clivos, ilumina, lamas: 
Victor propositi simul ac perveneris illuc, 
Sic positum servabis onus, ne f‘orte sub ala 

Fasciculum portes librorum, nt rusticus agnum; 
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‹ vigyázatlano 

Várnsi asztalhoz ha megy enni , inni (3). 
Ne beszéld az úczán széltében mindennek, 
Általad Cacsárhoz melly szép versek mennek, 
’S akadj bár számtalan kérdezösködôre, 
Nyomúlj a’ tolongók köztt némán elôre. 

-Eredj , [мел hozzád! útad boldoguljon; 
Nc botorkálj; leczkém а’ sárba ne hulljon. 

MAGYARÁZATOK. 

(1) Asellának nyalábja a’ Sermók” két капут 
1,61, az Epodusok’ eggy Könyvéböl, ’s az ódáknak 
három Könyvéböl állott , mert Horátznak addig közre - 
eresztett Munkájìt ezek tették. Nem hihetni (noha az 
igen lehetse'ges) hogy Augustus e’ Munkákat eggyen 
ként már nem látta: de minthogy nem bl'rta mind és 
eggyütt , fel szabad tenníink, hogy eggy teljes exem 
plárt óhajta bl'rni ’s önmagától bl'rni, noha a’ Horátz’ 
Munkájit а’ Sósìusok’ Bìbliopoliumokban akkor illen 
d6 áron lehetett megvenni. 

(2) Czélzás eggy ismeretes Játékszx'ni dal-abra melly 
ben ez a’ Pyrrhìa eggyik személy volt. Részeg föyel, 
nehány tekercs fonalat lopott- el; de minthogy а’ bor 

kká {ещё azokat а’ kik vele eltöltek, fe 
ledé , hogy a’ fonal lopott portéka, ’s Olly titkolódás 
nélkül hol-dá hónja Май, hogy а’ tunìcatus popellus’ 
nagy örömére szükséges képen tolvajnak ismértethe 
te'k. 

(3) A.’ Rómaì Polgárságnak legtöbb osztályai Tri 
bus Rustìcák voltak, és eggy nagy ìl'észek mint ТЫ‘! 
mivelök , falukon laktak; ’s Еду az erkölcsöknek és 
az élet rendének eggyszerí'lsége mellett legtovább meg 
maradtak. Ha péld. ok. eggy illy falun lakó ’s ваша; 
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Vt vinosa glomns furtivae Pyrrhia lanae; 

Vt cum pileolo soleas conviva tribulis. 
Ne vulgo nal-res te sudavisse ferendo 

Carmina, quae possint oculos auresque mnrari 
Caesaris: oratus multa prece, nitere porro. 
Vade , vale , cave ne titubes, mandataque (‘х-задав. 

Triblilisa мы asztalhoz hívattatott (mint Magyar 
országon a’ birtokában és tekintetében nagyon leszál 
lott eggytelků Names a’ leggazdagabb titulusos ‘аду 
nem - titulusos társához) -mezn’tláb ment а’ városìg, 
’s ott venta-fel а’ sarut , hogy sárosan ne le'pjen а’ 
czifra рад-Кий szobákba. 

(4) Gessnert megint elhagyá a’ Horátz’ Lelke. O r а 
tus multa prece , nitere porro ,--mellyet én 
a’ hely’ értelme’hez és tónjához képest Baxterrel Жду 

"értek: „Akármint kérnek az emberek , hogy mondd 
meg csak nekik , mit ‘днем, ne engedd magad elcsá 
bl'tatni, hanem tolongjV némán keresztůl a’sokasa'gon“ 
neki annyì mint: „én elég hosszan tettona hozzád ké 
résemet: te tehát menj , láss a’ dologhoz. “ -Az olly 
Olvasó , qui nasum» habeí: , l'te'lje-el közttünk a’ pat~ 
vart. -Hogy а’ p o r r o nem csak ezt teszi: t о v á bb, 
hanem ezt is: elöbbre, tudva vagyon. 

13 
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TIZENNEGYEDIK LEVÉL. 

A’ GAzDÁJÁHoz. 

 

BEVEzETEs 

A’ falusi jószág” gondviselője't a’Rómaiaknál v il 
“сна-пак mondották , minthogy maga az illy birtok 
villa rustica nevet visele (а‘ mai Olaszok” nyel 
vében a’ Villa falusi szép ’s gyakorta а’ Városi la 
kasnak minden kényelmeivel, sőt pompájával is vetél 
kedő lakot jelent.) -- A’ Villicus örökös-szolgája (man 
eipiuma) volt Urának, ’s a’ mezei - munka körül ne 
veltetett-fel. Minden egyéb cseléd és napszámos, ’s а‘ 
gazdaság, a” maga minden nemeiben, őalatta állott; ő 

Gazdám, te, ki gondot viselsz harasztomra, 
’S а’ magam” magamnak adó jószágomra, 
Mellyet ütymálsz, ámbár öt házat tarthatott 
Hajdan, ’s Váriába öt polgárt járatott (l) , 
Jer, versengjünk, ’s lássuk, ki fog nyertes lenni, 
Mellyikünk tudott szebb ’s több javítást tenni , 
Én e а’ szívemben, vagy te az ugarban'! 
"S a’ jószág", vagy az Úr, mellyik van jobb karban? 

Engem, bár most itt tart Lámia” Siralma 
‘s testvérét gyászoló halálos fájdalma (2), 
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tette az adást vevést, számot ada a’ jószág’ Uránaks 
’s ennek hagya'saitól függve maga igazgatta a’ villa 
rusticát. 

Horátz, lígy итак , nem а’ legalkalmasabbat bl'rta 
a’ magáéban. Az az ember eggy ideig Rómában lakott; 
’s l'gy falura- kiildetvén -ki megint, nem felejtheté а’ 
városi czìfrább ‘Детей; oda sohajtozottmindég, ’s sze~ 
rette volna, ha reá-vehette volna Urát, hogy а’ fa 
lun -lakásl-ól ez is mondjon-le. Meg nem tudta fog 
ni, hogy az , а’ ki Rómában olly jó napokat csinál 
hatna‘magának ‚А ha akarná, Maece'nnél ’s másoknál 
vendégeskedhetnék , 7stbb. eggy sovány, так, népet 
len szugolyban mint találhat gyönyörůséget. Horátz 
ebböl alkalmat veszen, neki a’ maga szokott jovialì 
tásával megmosni a’ fejét: azonban, lígy итак, а’ 
Levél kevésbbé van Villicusa’ számára {На mint a’ 

magáéra, mig tulajdon hajlandósága ’s óhajtásai ellen 
a’ Városban hosszubban múlatott, ’s tala'n a’ Publi 
cuméra is; mellynek ö minden történhetö alkalmakkal 
szerette tudtára adni mìképen gondolkozik б az Не!’ 
dolgai felöl, 7s miért kedveli а’ falusi lakást, molly 
az ö városi-barátjaìnak , legalább а’ nagyobbre’szben, 
épen ‘Жду nem akara fejébe férni mint a’ Villicusnak 
nem fért. 

 

Villice silvarum et mihi me reddentís agelli, 

Qnem tu fastidis, habitatum quinque focis, et 

Quinque bonos solitum Variam dimittere patres; 
Certemus, spinas animone ego fortius, an tu 
Evellas agro; et melior sit Horatius, an res. 

Me quamvis Lamiae pietas et cura moratnr, 
i 
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Szívem a’ falura Шу ’s bájol szünetlen , 
’S kitörni a’ bezárt kapun , tûrhetetlen. 
Engem falu, téged város teszen égbe. 
Kit-kilt más’ sorsára vágyás dönt inségbe. 
.Esztêlenûl teszünk! a’ czélt elhibázzuk , 
’S a’ helyre a’ vádat méltatlanúl тайник. 
Kedvetlenségünket a’ hibás szív szûli, 

yMelly таза“ akárhol hasztalan’ kerûli. 
,Te cselédkorodban falut Младший! : 
Most városra báj‘ol a’ ferdô, koczka, bál. 
Én ebben nem vagyok, tudod, változható (3); 
Bús kedvetlenségem mindenkor kiható, 
На únalmas tisztem úgy hozza magával , 
Hogy Sabínumomat felváltsam Rómával. 
Neu! egyenlóképen tanultunk érezni , 
lzlésünkben azért nem tudunk eggyezni. 
A’ mit te pnsztának tartasz ’s kietlennek, 
Szép holy az, valaki velem tart, mindennek. 
’S viszont а’ mi neked gyönyörü ’s l'gézô , 
Rútnak leli az én szemeimmel nézô. 

A’ bordély ’s a’ korcsma kívántatják veled, 
Jól tudom, a’ várost, ’s az, hogy lakó-hclyed 
Elébb tudna gyömbért, mint szôlôt , érlelni, 
’S közellevô csapházfnem Ы" vendégelni , 
’S ninos nyájas dudásné, ki nyers harsogással. 
Gyúlasszon, llogy tánczolj szilaj tombolással. 
Van pedig elég tárgy idôtöltésedre : 
Itt amott parlag ТЫ‘! Vál’ mívelésedre, 
’S fáradt ökrei'det ha jól kell tartanod, 
Frìs falevélt szükség számokra fosztanod. 
Alkalmatosságot ’s gondot a’ munkára; 
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Fratrem moerentis, rapto de fratre dolentis 

Insolabiliter; tamen istuc mens animusquc 
Fert, et amat spatiis obstantia rumpere claustra. 

Rurc ego viventem, tu dicis in urbe béátiun: 

Cui placet alterius, sua nimirum est odio sors. 

Stultus uterque locum immeritum causatur inique; 

In culpa est animus, qui se non eñ'ugit unquam. 

Tu mediastinus tacita prece rura petebas; 

Nunc urbem et ludos et balnea villicus optas: 
\ 

Ме constare mihi scis, et discedere tristem , 
r 

Quandocunque trahunt invisa negotia Romain. 

Non eadem miramur; eo disconvenit inter 

Meque et te: nam,quae deserta et inhospita tesqua 
Credis, amoena vocat, mecum qui sentit, et odis , 

Quae tu pulchra putas: fornix tibi et uucta popina 
{тащит urbis desiderium , 1viöleo ; et quod 

Angulus ite feret piper et thus ocius uva; 
’ Nec vicina subest, vinum praebere, taberna , 

Quae posait tibi: nec meretrix tibicina, cuius 
Ad strepitum salias terrao gravis: с‘ tamen urges 
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Eggy patak 15 ad még, restséged’ tru'cczára, 
Mellyet rakonczázni kell sok töltésekkel, 
Hogy kímélve bánjék а’ 1ар05 rétekkel. 

Most már értsd-meg azt is, mi Urad’ ízlése, 
Mért van énekéuek más hangon zengése’.L 
Én, a’ kinek, mig szebb napjaim fénylettek, 
A’ könnyů köntösök "s megkent haj ille'ttek; 
A’ ki tudtam (te azt nem fogod kétleni) 
Fösvény Cinarának ingyen is tetszeni, 
Én, kit sokszor látál ivó-társaságban 
Délesteket töltni vl'dám múlatságban, 
Most vágyok egyedül kurta vacsorára. 
’S a’ mezei álom’ édes nyugalmára; 
Nem mintha szégyelném a’ volt játékokat, 
Defrút volna félben nem hagynom azokat. 
Görbe szemmel senki ott boldogságomra 
Нет néz ’s titkon felhöt nem borít napomra. 
Legfeljebb szomszédim szájokat rám tátják. 
A’ városi Urat ha kapálni látják. 

‚ Те városra sietsz, néked öröm lenne , 
Akármelly rossz konyhán tápláltatni benne. 
Viszont a’ városi szolgák irígylenek 
Hogy erdö, barom , ker’t, tetóled függenek. 
Igy a’ lassú ökör.a’ nyerget kívánja ,l 
A’ ló, hogy ekébe nem fogja'k, azt bánja. 
Kiki, иду gondolnám, tanúlt mesterségét 
Úzze Vigan, ’s abban mutassa hûségét. . 
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Iam pridem non tacta ligonibus arva,bovemque 

Disiunctum curas, et strictis frondibus exples: 

Addit opus pigro rivus, si decidit imber, 

Multa mole docendus aprico parcere prato. 
Nunc, age, quid nostrum concentum dividat,audi. 

Quem tenues decuere togae , nitidique capilli, 

Quem, `5015 ilnmunem Cinarae placuisse rapaci, 

Quem, bibulum liquidi media de luce Falerui, 

Coena brevis iuvat, et prope rivum somnus in 1101‘ 

Nec lusisse pudet, sed non incidere ludum. (ba: 

Non istie oblique 001110 mea commoda quîsquam 

Limat; non odio obscuro morsuque venenat: 

Rident Vicini glebas et saxa. moventem. 

Cum servis urbana diaria rodere mavis? 

Horum tu in numerum voto ruis? Invidct usum 
Lignorum et pecoris tibi calo argutus et horti. 

Optat ephippia bos píger; optat arare czlballlls: 

Quam soit uterque, libens ( ccnsebo) exerceat 

 

artem. 
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MAGYARÁZATOK. 

(1) Vária eggy kisded Municipium °) volt az Ánio 
“Не mellett , melly ma T e v er ó n e nevet visel , mint 
Vária maga ma шёл‘ V1' eo V á r о. Azon régi idökben 
а’ midön Паша sokkal ne'pesebb volt, mint akkor le 
hetett, minekutána azt a’ F rigyesek ellen viselt háborii 
(bellnm Sociale) és az azt követö polgári háborlik 
pusztává tették , és minekutána a’ Római Gazdagok 
és Nagyok csaknem minden miveltete'sre alkalmatos 
földet megvettek , ’s királyi pompájú Villákká változ 
тайга!“ a’ mi Költönk’ ez az eggyetlen jószága eggy 
kisded praediumot teve, hol öt telkesfembere volt 
(habitatum quinque focis), kik a’ szomszéd Vária Bi 
rójától fíiggöttek.`Horátznak ezen soraiba, ha érze' 
sünk meg nem csal, eggy csepp ártatlan hilíság keve 
redett. Hogy eggy Versgyártó a’ maga jószágáról $261 
hasson , olly rìtka jelenés , hogy uzon keveseknek , a’ 
kik Home’r atyjoktól fogva a’ mi idönkig hasonló eset 
ben láták magokat, nem vehetjiìk rossz neven , ha azt 
örömmel elnlegetik. 

. (2) Az a’ Lámia , a’ kinek fájdalmában Horátz itt 
osztozik , az leszen , а’ kihez az 1. Könyv 26dik Odája 
’s a’ 17dik a’ IIL-ban szól. Torrentius szerént ezen 

évszakban csak két Lámiát emlitenek a’ Történet-Írók: 
Quintus Aelius Lámiát, a' ki Augustus alatt a’ Сап 
taberi háborúban vezérkedett és magát megkülömböz 
tette, ’s eggy Lucius Lámiát, ki 755ben Consul volt. 
Vaillant (Numi Antiqui Familiar. Rom. T. 1. pz 19.) 
régi pénzekböl mutatja- meg, hogy amaz Triumvir 

 

‘) Municipia dicebanlur civitates suo jure el legibus Бан 
dentes, muneribus tamen Pop. Romani et honoribus gaudemes. 
Ge l l. XVI. I3. 
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Monetalis °) volt Augustus elett, "s hogy mind a’ 
kettö ñja volt Lucius Aelia Lamiának, a’ ki 712‘ben 
Praetori méll'óságot viselt, és a’ kìröl Cicero а’ Mar 
cus Brútushoz l'rt eggyik Levélbenligy szól, mint igen 
kedves ’s eránta hív barátjáról. (Familiar. IX. 16.). 
-Nem szenved tehát kétséget, hogy az Quintus Lámia 
volt, a’ kinek halálát az ötestvére Lúcius , a’mi Köl 
tönk’ barátja, olly szl'ves fájdalommal sil-atta. 

(3) Gessner nem igen tiirheti , hogy Horátz а’ ma 
ga állhatatosságával, a’ mellyel а’ falun -lakás_eránf 
vonattatott, kérkedik, ’s aztjuttatja esziinkbe, а’ mit 
neki az б szolgája Dávus, mond a’ Il. Könyv’ 7dik 
Satyrájában : 

Romae run optan , abaentem rusticul urbem 
Tollis ad altra levis. Si nusquam es forte vocatus 
Ad coenam, laudas securum olus: ac , velut usquam 
Vinctus eas, ila te felìcem dicis, amasque, 
Quod nunquam tibi sit potandum. Лизы-11 ad se 
Maecenas serum lub lumina prima venire 
Convivam; Nemone oleum fert ocius! ecquis 
Audit! cum magno blateras clamore , furisque. 

Eggy hasonló helyet fogunk a’ XV. Levélben találni, 
a’ mellyet Gassner még több okkal hozhatott volna 
fel: de nem kellett volna felednie, hogy az embersem 
tréfából sem igazán nem emlegeti az olly hibáját, ‘а’ 
melly benne valóban találtatik. Hogy a’ mi Költönk 
nem szl'neskedésbôl szerette a’ falusi - lakást, az min 
den Irásaìból inkább гений-111, mint hogy egész biza 
kodással nem mondhatná, hogy ö e’ részben magához 

 

") Igy neveztetének czen idôkben a' Pénzverés' legfôbb 
Tisztjeì. Hármát a' Tanácl ветвей-111 ‚ 111е11у fenn tartá ma 
gának azi a’ just, hogy rézpe'nzt verethessen, hármát Augus 
tua, a’ ki réz, ezüst, arany pénzt verethetett. Az utolsóbbak 
tehát a’ pénzeken e' сайт! viselték: TRIUMVIRI A. A. A. 
F. F. nz az aere, argento, auro, flnudo, feriundo. Gmevii 
Tiles. Xl. 766. Láluia az utóbbak közzé tal‘tozott. 
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hasonló. А’ szökevény szeszek nem characteri vonások; 
’s ha minde'g olly szorosan kellene fognia1 dolgotz 
mint Gassner bän itt Horáttzal , nem tudom mit mond 
hatnánk а’ Socratesekröl és Cátókról. 

(4) Mìdön Horátz az eggyik Városi-inasából 
csinála Villicust, eggy törvénye ellen vét Columellá 
nak: „ne villicnm ex eo ordine instituant, qui ur 
banas et delicatas artes instituerunt. Mel-t, lígy mond, 
socors et somnicolosum genus id mancîpiorum , otiis, 
Campo, Circo, tlleatris, aleae, popinis , lupanaribus . 
consuetum------(De Re Rust. 1. 8.)-Valo', hngy 
Horátz a’ maga mancipiumainak kîsded számában nem 
вода: Válogathata; ’s osztán а’ Levélnek eggyik-he 
lyéböl 7s az egésznek tónjából azt lehet kihúzni, hogy 
eggykor, а’ midó'n (i méf,r a’ Városban lakott, ez az 
lspánja nem keveset tudott az ó' kisded titkocskájiból. 

(5) Az а’ nem közönse'ges adomány, melly ez vagy 
amaz каша-женатый környülményböl, annak “51: 
nyabb vonásai ’s azon titkosabb fonalai által, a’ mel 
lyeknél` fogva az más távolabb fekvö környülményekkel 

’ függ-eggyüvé, ezen utóbbakat kitalálja-mi ezt az 
irl'gylést - érdemlö tulajdont kénytelenek vagyunk саду 
a" Római Nyelvböl kölcsön vett szóval bélyegzeni -F 
a’ Sagacitás , talán semmi Tudósnak nem szükségesebb 
mint az Archaeologusnak. De valamint minden érzék 
а’ maga körének legszélsíibb határán bizonytalanná 
vál; lígy nem is ismerünk semmit, a’ mi könnyebben 
vihetne tévedésekbe, mint ez а’ Sagacitás, ha e'pen 
olly éles Igazság’- e’rzésével nincs öszve- párosl'tva, 
és ha a’ gyakorlott értelem által minden paralogismu 
sok ’s hamìs Inductiók ellen nem ve'detik. Példákat 

erre azoknak Irásaikban ‚ а’ kik а’ Régise'geket Гене 
getik, nem nehéz talailni: de mulatságosabbat alig га 
lálnnk , mint az , а’ mellyet nekl'ink a’ tudós Abbé Cap 
martin de Chanpy a’ maga voluminosus Munkájában z. 
Потапа!‘ -falufsi Jószágáról (Decouverte de la mai 
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son de champe d‘Horace. Vol. 1. p. 349.) hagya. Mert 
ki juthatna még álmában is“ arra a’ gondolatra, hogy 
e’ szókból: Rident vicini glebas et saxa mo 
v en t e m — mellyeknek értelmek olly szembe - ötlő , 
azt lehessen kihúzni, hogy Horátznak gyönyörü kertje 
volt. -- Horace ‚ úgy mondja az elmés Franczia , se re 
présente à sa campagne comme remuant la terre et en 
otant les pierres; ce n'etoit point sans doute ni dans 
les champs ni dans les vignes qu’il se livroit à cet e 
xereice pénible, mais dans son jardin. La culture de 
cette portion si agréable d’une possession a de quoi 
plaire à tout le monde -- ’s most egész elragadtatással 
neki- ömlik ya’ kertnevelés9 gyönyörüségei" beszélésé 
nek, említi hogy а’ Bégiségnek melly nagy emberei 
találták abban örömeiket, а’ spectacle interessant de 
la nature felől cseveg, ’s ezen elmés jegyzéssel rekeszti - 
be , hogy „nem csudálkozhatunk többé rajta , ha a’ 
Hoi-atz“ kezében а’ toll mellett а’ kerti - ásót is lel 
jük.“ — ’S mind ezeket а’ R id e n t v i ci ni magyará 
zatjara , melly mellett Horátznak úgy nem jutott eszé 
be а’ kert, ’s az ásó, ’s а’ sanyarú munka, mint а’ 
Babyloniai torony. А’ Monsieur l’ Abbé olly könnyen 
útba igazodhatott volna- De neki eggyszer fejében 
й“: а’ Horátz’ kastélya , "s а’ Ch at e au eléga n t 
hogy lehetett volna kert ne'lkűl, még pedig olly 
kert nélkül , a’ millyeneket a’ híres Le N o [tr e raj 
zolgatott, ha azt Vária mellé , nem tudom honnan, a’ 
Tündérek hozták is által? 
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TlzßNòTòDlK LEVEL. 

NuMóNlus vALAHoz. 

 

BEVEzETÉ& 

Vaillantnál az б Numi Familiar. Rom. езду De 
nárlust lehet látni ‚ mellynek eggyik felén eggy Rómaì 
fej áll e’ Кыштым: C. NUMONIUS VAALA, a’ 
másikon pedig két Ватт“, kik езду Sánczot a’ har- 
madik ellen ve'denek. Vaillant ńgy hìszi hogy ezt a’ 
Denáriust Cajus Numóniús “На, vagy Vaala, "неё, 
hogy ezzel ñzesse seregének zsoldját, midön Quinti 
lius Várus Май Germaniában, mint ennek Al-Gene 
rálisa (Legatus) szolgált "‘). Kiki tudja melly szeren 
cse'tlenség érte ezt a’ Római Vezért és az б alatta ha 
dakozó Legiókat, ’s a’ törte'net valóban a’ Cheruskiai 
Arminiusnak, akár а’ vite'zség’ oldaláról шишки а’ 
dolgot akár a’ hl'îse'ge'röl, becsůletet ugyan nem csinál. 
Numónius ‘ЧМ, kinek külömben Paterculus ш а’ bi 
zonyságot adja, hogy б eggy csendes véríi ’s elméjů 
’s becsůletes ember volt, ezen alkalomban sem annyi 
hìdeg мы; nem niutatott, a’ mennyit eggy csendes, 
sem annyi bátorságot nem , а: mennyit eggy becsüle 
tes embertöl várni lehetne. Ugy tetszik, azt fogta 
hìnni, hogy а’ hirtelen visszavonlílás által legalább 
Lovasságát fogja megmenthetni. De a’Szerencse meg 
csalá reményét; semmit sem tarthata-meg, ’s ötet 
túl élte az а’ gyalázat, hogy eggy ide'tlen szaladás ál 
tal maga vont vesze'lyt ‚ polgártársaira. 

 

‘) Vellej. ll. 119. 
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Fulvìus Ursl'nus és mások ezt a’ Numónius Válát 
eggynek nézik azzal, a’ kihez ez az Epistola írva volt. 
Az nem lehetetlen , de eggyszersmind bebizonyíthatat 
lan. Mind az а’ mi а’ Levélből világosodik-kbali“ 
aill, hogy ez nagy birtokú ember volt , és hogy Horá‘tz 
vele biztos lábon állott, melly nem engedi, hogy 
esztendejiket egymástól nagyon külömbözőknek kép 
zeljiík. ПЗУ tetszik hogy Campaniában ’s Lucaniában 
jószágai feküdtek; ’s Horátz ‚ kinek Oi'vosa azt tanács 
lotta volt , hogy hideg feredővel melegebb ég alatt él 
jen mint а’ Római és Sabínumi, azon két helynek mi 
neműsége etánt tészen itt kérdést, a’ mellyek köztt 
választása még ingott. 

Az egész Levél nagy dévajkodással van írva, ’s 
többet bír mint minden más társai azon kedves gondat 
lanságból, mellyet az Utánlók igen könnyünek néznek, 
’s a’ Stylisticának minden nemei köztt а’ legutánol 
hatatlanabb. És meg is ez nem az a’ negligentia dili 
gens, melly felől Cicero а’ maga Szolnokjának — пе 
vezzük így az Orátort, ’s ne kérdjük, jó e а’ szó; 
ele'g hogy rá szükségünk van , ’s jobb mint mind azok а’ 
miket az idea’ kinyomására eddig próbáltak 1W) -- eggyik 
Fejezetében Marcus Brútushoz szól; nem az a’ for 
télyos pongyolaság , a’ melly megett a’ tetszeni -vá 
gyás mintegy ólálkodik, ’s а’ Mesterség csak azért 
rejti-el magát, hogy annál bizonyosabb légyen шез 
lepetésünk. Sőt úgy látszik , hogy ez а’ dévájkodásnek 
az a’ minden Mesterség és szándék nélkül való gon 
datlansága, a’ melly úgy kezd, hogy maga sem tudja 
min fog majd végezni; a’ hol a’ toll magában látszik 
menni; hol gondolat és kifejezés ,. úgy a’ hogy magok 
tolják-elő magokat, minden vizsgálat ¿a válogatás 

*) Meg kell jegyezni, hogy midőn Kazinczy ezt irá; n’ a z ó 
u o k még nem vala ajánlva. T. F. 
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nélkül elfogadtatnak; a’ hol az lr6, szl've’ vidiimságá 
ban meg sem álmodja, hogy bohóskodása rossz neven 
ve'tethetne'k. Ez a’ neme a’ Tristram Shandyi negli 
gentiának-melly igen is hogy csak azoknak áll jól, 
quibus ingenii benigna vena est-itt szinte a’ Styl’ 
mechanica részeiig el van ömölve, a’ Periodusok" al 
kotásában; ’s már a’ második versen kezdve a’ 11115111 
dikig eggy xigy nevezett Hyperbaton all, hol a’ paren 
thesisek ligy állanak egymásban mint a’ hagymahé 
jak. 

(nam mihi Bains 
Muss supervaruas Antonius, et tamen illis 
Me facit invisum, gelida cum perluor unda 
Per medium frìgus. Sane murteta relinqui, 
Dictaque cessantem nervis elidere morbum 
Sulphurn contemni, vicus gemit, invidus aegris, 
Qui caput et stomachum supponere fontibus внаем 
Clusinis, Gabiosque petunt, et frigida rura. 
Mutandus locus est, et diversoria nota 
Praeteragendus equus: Quo tendisl non mihi Cumas 
Est iter, aut Baias, laeva stomachosus habena 
Dieet eques: sed equi fraenato est auris in ore.) 
Major utrum populnm frumenti copia pascat; 
Collectosne bibant imbres , puteosne perennes 
lugis aquae; (nam vina nihil moror illìus orae. 
Rure meo possum quid vis perferre patique. 
Ad mare cum "eni, generolum et lene require, 
Quod curas abigat, quod cum spe divite manet 
ln venas animumque meum, quod verba штата, 
Quod me Lucanae iuvenem commendet amicam) 

Tristram Shandyben nehezen fognánk illy kíilönösen 
struált helyet találni , ’s ha ezt széllyel nem te'pdel 
tem, ’s lijra nem raktam volna öszve , a’ Ne’met 0l 
vasó el nem fogta volna türhctni-noha „014511141 
ban a’hely eggy szerencsésen mert salto mortale Grati 
ájával bl'r. 

A’ gondosabb Olvasó’kedvéért ide tesszük a’ Ne' 
met fordi'tásnak ezt az egész helyét is. 
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Wie mild zu Velia der Winter sey , 
“fie zu Salern die Luft, und was das Land 
Für eine Art von Menschen trage, wie 
Der Weg dahin -Doch eh ich weiter frage , 
Mein lieber Vala , wisse , dass mir Musa 
Antonius das Warme Bad zu Bajae 
So viel als unnütz hält, und mit den Leuten dort 
Mich ganz entzweyt hat, die sich ordentlich 
Ereifern, wenn sie mich zu dieser frostigen Jahrszeit 
Noch gar in kaltem Wasser baden sehn. 
Denn dass ein Kranker ihre Myrtenwäldchen 
Verlassen , ihre weit und breit für Gicht 
Und Podagra gepriesnen Schwefeldämpfe 
verachten, und ein solcher Waghals seyn kann 
Den Quellen Clusiums seinen Kopf und Magen 
Zu unterstellen, und das kalte Land 
Der Gabier ihrem milden vorzuziehn, 
lst freylich eine That, worüber billig 
Der ganze Flecken seufzt. Gleichwohl kanns nun 
Nicht anders seyn; wir müssen weiter reisen, 
Und bey den wohlbekannten Ruhestellen 
Vorbey den Klepper lenken. „Nun wohin? 
Der Weg geht nicht nach Ваш oder Cumä“ wird 
Dem widerspännstigen mit dem linken Zügel 
Der ungehaltne Reiter sagen; denn 
Das Pferd hat seine Ohren im Gebiss. 
Um also , Freund , zurück zu meinen Fragen 
Zu kommen , melde mir (denn deine Antwort 
Wird meine Wahl entscheiden) wo von beyden 
Besagten Orten sichs Wohlfeiler lebt? 
Auch ob sie Regenwasser trinken , oder 
Lebend'ges Brunnenwasser! Nach dem Wein 
In dieser Gegend ist nicht Пот zu fragen. 
Auf meinem Gute kann ich mich mit jedem 
Behelfen: komm’ ich aber an die Küste, 
Da muss ich edle milde Weine haben; 
Wein , der den Spleen verjagt, mich wie er durch 
Die Adern rinnt , mit Muth und Hoñ‘nung schwellt , 
Und schwatzhaft mich und beym Lucan’schen Mädchen 
Zum Jüngling macht 
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Millyen Salernumnak, Vála, ’s Veliának 
Ege ; tele , népe ’s járása útjának (1)’! 
Mert (hogy elsôben is azt adjam tudtodra, 
Mert légyen szükségem tanács-adásodra) 
Músa Antónius (2) Bajae’ hévvizeit (3) 
Nekem ellenzette, annak vendégeit 
Rám csôditvén, a’ kik kószek verekedni, 
Hogy illy ôsszel merek hidegben feredni. 
’S bizony, hogy sok beteg a’ myrtusberkeket 
E’ köszve'nygyógyitó meleg kútfejeket 
Megvetvén , Clúsium’ ’s Gábii’ tájára 
Szokik, e’ városnak nem is kicsiny kára. 
De nincs haszna; el kell megszokott tanyánkat 
Kerülnünk , ’s máshova hajtnunk paripánkat : 
„Hova, hova akarsz vinni, eb’ fajzása ’Q 
N em Bajae , nem Cumae lesz Urad’ szállása.“ 
Így kell szólnunk , ’s rántnunk száját a’ fakónak; 
Mert szájában Vagynak fülei a’ lónak. ---»l 
Hogy hát tovább kérdjem, mi a’ tulajdona 
Ama’ két vidéknek ,- hol van több gabona ‘9 
Kútvizet isznak e, ‘газу essônek шт 
A’ bor nem- is kérdem mint érdemli nevét’! 
Mikor itthon vagyok , jó akáfrmelly nemû , 
De ha tenger mellett lészek, f6 érdemú 
’S ollyan kell, melly messze ûzze rossz kedvemet, 
Remény bô árjával töItse-meg- szivemet, 
’S Lucánia’ lyányi körül egy képemre 
Ifjúi szint adjon, ’s enyelgést nyelvelnre. 
Mellyik tartományban lelni több nyfilakat, 
Ti'ibb szárnyas-állatot, több öreg vadakat’! 
Hol teszek szert több’s jobb halra ’s osztrigára (4), 
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Quae sit hiems Veliac, quod ceclum, Vala, Sa 
lemi —, 

Quorum llem'inum regie, et qualis via; (nam 1111111 
Baias 

Musa supervacuas Antonius, et tamen illis 
_ Me f'acit invisum, gelida cum perluor unda 
Per medium frigus. Sane murteta relinqul , 
Dlctaque cessantem nervis `elidere morbum 
Sul phura. contemni, vicus gemit, invidus aegris, 
Qui caput et stomachum supponere fentibus au 

Clusinis, Gabiesque petunt, et frigida rura. (dent 
Mutandus locus est, et diversoria nota 

Praeteragendus equus: que tendis! non 1111111 Cu 
Est iter,aut Baias, laeva stomachesus habena(mas 
Dieet eques: sed equi fraenate est auris in ore). 
Maier utrum pepulum frumenti copia pascat; 
Cellcctosne bibant imbres, puteosne perennes 
Iugis aquae; (nam vina nihil morer illius orae. 
Bure meo possum quidvis perferre patique; 
Ad mare cum Veni , generesum et lcne require , 
Quod curas abigat, quod culn spe divite manet 
In venas animumque meum, quod Verba ministret, 

Quod me _Lucanae iuvenem comlnendet alnicae z) 
14 
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Ногу jól megllízhassam Pliaeáxok’ módjára-’ê 
Mind ezt add tudtára, “На, barátodnak, 
Ki Ш" követôje lcsz jó tanácsodnak. 

Rómában eggy ember --- Mónius volt neve ---- 
Midôn mindent, a’ Init örökségûl veve, 
A’ torkába behányt, elmésnek ’s nyalkának 
Alakában próbált trucczolni sorsának. 
Mint csall'a tekergô, l‘izonyos asztala 
Nem lévén, lia gyomra megüresült vala, 
Вата“ ’s ellenség küztt külömbséget nem telt.; 
Bement, ’_s hazudozott, mig torkig tele lett. 
Mészárszékek sírja , koporsója , pokla, 
Valamit hol сайт , mindent felf'aldokla. 
Ha történt, liogy néha kifogyott azokból, 
Kik illy madárt tartnak eggy avagy más okból 
Akkor annyi paczalt ’s juhhúst liányt torkába, 
A’ mennyi nem ferne két medve’ gyomrába; 
"S szidta, mint. Bestius (5) , a’ gaz fecsérlöket 
Kész volt ‘.'olna tüzes vason sütni ôket. 
Viszont ha kövérebb prédára szert teve , 
’S annak is , szokásként, tüstént vége leve, 
Úgy segéljen! ìgy szólt, dicsérem azokat, 
Kik megeszik isszák minden jószágokat; 
Mert nem leliet jobbat e’ földön képzelni, _ 
Mint kövér húrossal ’s más vaddal eltelni (6). 

Nékem is, barátom, ez az indúlatom (7) , 
Bátrabb a’ kisebb sors , gyakran mondogatom; 
’S ha a’ kénytelenség szorít lszûk konyhára, 
‘НИК а’ szükséggel , más Bölcsek’ módjára. 
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Tractus uter plures lepores, uter educet apres: 
Vtra‘magis pisces et echinns aequora celent, 
Pinguis ut inde domum possim Phaeaxque reverti; 
Scribere te nobis, tibi nos accredcre, par est. 
Maenius , ut, rebus maternis atque paternis 

Fortiter'absnmtis, urbanus coepít haberi, 
Scurra vagus, non qui certum praesepe teneret, 
Impransus non _qui civem dignosceret hoste, 
Quaelibet in quemvi's opprobria fingere saevus, 
Pernicies et tempestas barathrumque Arr’mcelli , Т’ 
Quicquid quaesierat , ventri donabat àvaro. 
Hic ubi nequitiae fautoribus et timidis nil, 

Aut paullum abstulerat patines coenabat omasi , 

Vilis et agninae, tribus ursis quod satis esser; 

Scilicet utfventres lamna candente nepotum 
Diceret urendos, corrector Bestius. Idem 

Quicquid erat nactus praedae maiorís, ubi omne 

Vcrterat in fumum et cinerem, Non hercule miror, 

Aiebat , si qui eomedunt bona; cum sit obeso 

_Nil melius turdo , nil Yulva. pulchrius ampia. 
Nimirum hic ego sum ; uam tuta et parvula laudo, 

. l . . . . ‚. 
Cum res deiìclunt, satis inter villa fortis: 

I 
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De ha nyalánksággal itt ’s ott jól lakhatom, 
Más hangen éneklek tüstént , ’s аж vítatom, 
Hogy csak az bolflog ’s bölcs, kinck palotája 
Hirdeti , hogy vagyon kinccsel-tült ládája. 

MAGYA'RA'ZATOK. 

(1) Salernnm Campaniának , Vélîa perlig Lucnniá 
па!‘ Városai voltak , amaz az éjszaki, ez а’ keleti part 

` ján azen nagyobb öbölnek, lnelly а’ Tyrrhennmi ten 
gert a’ Minerva és Palinurus’ fokai köztt formálja, 
e's l'gy valalnivel alább Nápolynál. Bär :nelly keves 
tekintetben volt akzir eggyike ‚ akál‘ másika: ап‘а néz` 
"е, а‘ lniért erántok Horátz kérde’st teszen , szépfek~ 
Чей által igen alkalmasok voltak. 

(2) Antónìus Músa a’ maga nevét halhatatlanná 
tevé azon hires cúrzija által , mellyel Augustust, kinek 
Szabadosa "ОМ, 731ben felgyógyította.4 Mert az ak 
kori Orvosaik a’ Nagyoknak nagyobbára Sel'vusaik 
voltak ezeknek, "s еще!‘ által fordl'tattak tudományok’ 
megtanúlásära, hogy ídövel házaiknál, mintY Orvosok, 
szolgáljanak. Az lmperátor’ betegse'ge eggy köszvény 
folyás volt, szol'ńlással e's száradzissal, melly ötetaz 
zal rettegteté , hogy ege'szen megaszand. Az б Udva 
ri-Orvosa Aemx'lius fejében fogadott, hogy a’ nya 
valyát ferdök és izzasztó~szobzik által ki Гоша kcr~ 
getni. Annyira ment, hogy a’ beteg1 szobzijának faluit 
is prémes börökkel vonatta vala bé; de a’ nyavalya 
nem fogyott , hanem öregbedett. Ailgustus már elren 
delte llázát. Antónìus Músa azon szerencsés 801160111! 
ra jutott , hogy, nem használván a’ hévvizek, llideg 
gel kell próbát tenni. A’ közönséges gondolkozás `el- 
lenkezésben állott vele: de а’ beteg’ állapotja a’ leg 
vakmeröbb próbát is engedte. Mlísa tehát azon litra 
tél-t, а’ melly vegyenes ellenkezésben volt az Aemíliuse' 
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i 

Verum ubi quid melius contingitct unctius, idem 

Vos sapere et solos aio bene vivere, quorum 

Conspicitur nitidis fundata Pecunia villis. 

val; hívesl'tö diéta't szabott a’ beteg’ ele’be, а"; еп 
gode cnni egyebet mint lapút, hideg itallal itatta, 
gyakran megüntöztette hideg “Кий, ’s gyógyl'tásának 
olly szerencsés sikere volt, hogy Augustus kevés id_ö 
múlva megszabadult bajátol, ’s örök gyengélkedésci 
теней: is azután még harminczlmt esztendökig e’lt. 
(Sueton. Aug. c. 59. et 81. Plin. Il. N. XXIX. 
1. Dion. 111.‘) Musa jutallulíl a’ Саввы-601 és а’ Tu 
nácstól nagy summa pénzt, eggy szobrot ‚ és azt a’ just 
Карп), hogy arany gyůrût viselhessen, melly neki u’ 
`Nemesi Rend’ elsöségét adîa - meg; ’s в.’ hideg viz olly 
tekintetbe jött általa, melly а’ Bájai lxévvizeknek 
nagy csonkúla'st okozott. Horátz , ki е’ Levc’l’ l'rása'- ' 
kor 46 vagy 47 esztendös vala, hasonlólíl sokat szen 
vede а’ folyásoktól , kivált szemeibeu , mellyek kiilöm 
bcn is mindég csorogtak; -'s minthogy a’Báj-ai feredök 
nem segítettek szenvede’sein , engede a’ Mxisa tanácsá 
пай, hogy próbálná a’ Clúsiumi ’s Gabii hideg ferdést; 
(Vetus Comment. Cruquii ad hunc loc.)---’s enn'ek is 
olly sikere volt, a’ mint a’ Levél’ vl'g tónjából luiz 
hatjuk~kì, hogy a’ mi Költönk, a’ ki vissza-ese's’ 
bajaitól me'yltán tarthatott, nem látászükségesnekhogy 
egyébröl gondoskodjék, mint luelegebb _téli - $н11-_ 
lásról. 

(3) Bajae, vagy, ha magyarban úgy is szabad 
mondanunk, Вар, ezen ìdökhen az vala Italìában, a’ 
mi Magyar-országou Szliács és Pó'stye'n. A’ nem bete 
gek o_tt unîlatságot találtuk, а’ 11010’ betcgek дуб 
gyúlást kerestek; ’s а’ hogy azok a’ Bájn’ gyönyörl'î 

>Ségci közlt clég nlkalmat kaptak mcgbctcgctni: ‘Жду 
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ezek a’ gyógyúlásra ~ vágyás’ mellett azt a‘kevós ege's 
ségeket is elvesztették, a’ mit oda hoztanak. Bája 
lnár а’ Caesárok’ ìdeje elött az a’ hely volt, a’ hol а’ 
Római Nagyok elhányták magokról a’ republicánus kép 
mutatást, hogy pirulás nélkül "ethessék magokat azon 
múlatságok és gyönyörůségek közzé, mellyek miatt 
ez a’ hely olly rossz névbe jött, hogy Propertz a’ maga 
lyánykáját innen nem hívhatta-lel eléggé hamar "); 
Cicero рейд, а’ Marcus Coelinsért mondott Védö-- 
Beszédben, szükség-esnek МЫ. magát igazlani, llogy 
olly embert veve pártfngásába , a’ ki ismeri Ваш “Э. 
l‘lgyéberánt аж jegyezzük-meg az utolsónak Dola» 
bellához ŕrt levele után Mm), hogy a’ Bája’vidéke már 
1800 eszt. elött, a’ midön még nem szenvedte volt az 
idô pusztŕtásait , épen nem tartatott olly helynek , a’ 
melly az egésségre hasznos volt \’о1па. А’ mit itten 
r(/'icero mond, Dolabellára ne'zve, ugyan nem egyéb 
mint enyelgés ‚ de kétse'gen ШИН valóvá teszi, hogy 
а’ sze'p Bája akkor az egésségre nézve veszedelmesnek 
nézetett, ’s ez annyival inkább teszi megfoghato'va'. 
miért tiltotta - el Músa а’ mi betegünket e’ paradicsoni, 
ból. 

(4) Sed non omne mare iast generosas fertile Маше; 
мате Buiano nwhur Lucrina ремня: 
ОШ’еа Сш‘ейя , мата oriuntur “мы. 

a’ hogy ezt a’ Konyhni Philosophia hl'res Profnssora , 
Cátius, а’ Horátz” 4dik Sutyr-ájában (п. Könyv.) ta, 
ища. Plinius ат mondja a’ boldog Campania’ partjaie 

“) Tu modo quam pl'ilnum corruptas desem Bains! 
Миша ism dabuut “нога ‹11„1‚нш‚.,„ 

Ыиога , quae furl-¿ull Castia inilnìcu puellis , 
Ah ‚ рп’еам Baiae , crimen amoris, aquile! 

’“‘) Cie.I pro M. (Joel. Xl. 

“Ч Сгаш|ог Baiis noslvis,l siquidem , ut scribixal salu/1re: 
repente fac-,tac sunt: nini forte te amant et МЫ asscmanlur , 
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ról: haec littora, praeter caetera in toto mari, con 
— chylio et pisce nobili ndnotantur. 111. 5. - De Horzitz 
а’ ki feltette magában , hogy e’ te’len Phaeáxi módra 
fog élni , nem elégedett meg а’ Tyrrhenulni partok’jó 
ln'rekkel; ’s minthogy az éghajlat’ több vagy kevesebb 
szell'd voltán kivíil , semmi egyéb oka nem Vala a’két 
hely közziil az eggyikre vagy másikra határozni ma 
gát, mint az а’ kél'déS , hogy az ember hol élhet job 
ban ? annál több pontosságal tudakozódik az ö Ter 
mészeti - [Быт-1115018 Culináris llészének minden czik 
kelyei eránt. 

(5) Ez а’ Bestius езду akkor igen ismeretes fukar 
volt, ki, mint minden Harpáxai а’ világna'k, а’ mér 
te'kletes életèt nagyon magasztalta , ’s sanyarli Censura 
volt az olly vétkeknek , a’ mellyek pénzbe kerültek. 

(6) Nil melius turdo est, vulva nil pu l 
c hr i u s amp l а. —- Lehetetlen vala аж a’ Római nya 
lrink falatot, lnellyet itt Horátz nevez, u’ nélnet Ol 
vasónak illendöséggel feltálalnunk; ligy hiszem tehát, 
llogy az a’` quid pro quo , mellyet adánk , 

es geht 
Doch in der Welt nichts über eine fette Drossel ‚ 
Nichts über einen guten Schwartenmagen. , 

bocsánatot fog találni: mond itt “g ieland. A’ Régieknek 
azon csemegéji köztt,u’lnellyek a’ szokásból kijöttek,nz 
az étek’ neme is állott , a’mellyröl Horátz a’ gourmand 
Maeniust magasztalásokra fakad tatie. A’ Rómaiakezt is 
a’ (111.-118111161 tamilták; legalább Athenaeusból vilai 
gos, hogy ez önálok sokkel elébh mint Rómaa’ ma 
ga régi szokasaitól ’s élet’ neme'töl elhanyatlott, ’s а’ 
meggyözött Asia’ kényességeit elfogadta, щей’ isme 
retes vala. A’ kit bánt a’ viszketeg, tudni mintke'szí 

 

et tamdiu quam tu ades, sunt выше nu'. Quod quidam si its 
est , minime miror, coelum etiam el terms vim wam, si tibi 
ita conveniat, de'mìttere. F am il. IX. l2. 
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bették а’ -Göl'ög földön а’ pnrgp {ma-kat , azt az Allle 
naeus’ felhánya'sa által ki elégi'theti. 

(7) Ez a’ Nimirum hic ego sum nem teszen 
egyebet mint a’ mit ma l'gy jelentünk: „lllyenek vagyunk 
mi emberek. “ A’ kifogások olly kevés-számúak lesz 
nek, hogy azokkal öszve-hasonli't'va, a’ kil( ha ha 
zudni nem akarnak , ezt fogják kialthatni: „En is il-' 
lycn vagyokl“ nem jöhetnek tekintetbe. Ezeknek a’ 
becsůletes embereknek Sziikségi - Philosophìájok, de 
rék porte'ka , midön az ember kénytelen beérni magát 
babbal és csalánnal , ’s ruhára nincs egyebe mint eggy 
darab darócza, ’s а’ nyomorúság eggyhordóba kergeti: 
de keveset ismeriink, a’ kik a’ Cynismust annyira 
vitték volna, hogy elkergetnék magoktól а’ Szerencse't, 
ha` az nekik eggy Tiindér’ ke'pében jelenne- meg, ’s 
Numónius Válának eggy pár Urodalmait erdnek ere 
10%!` rájok tolná. ' 

 

TIZENHATODIK LEVEL. 

vqullsc'rlusnoz. 
 

ßEvEzETÉs 

A’ Quinctiusok’ familiája a’ lìómai Patriciusok 
пай legrégibb nemzetségei közzé tartozott, ’s más ша 
porább házaknak szokások szere'nt, több ágakra vala 
feloszolva. A’ mi Költönk’ idejéhen eggy tagja ennek 
a’ háznak, Titus Quinctius Flaminl'nus, Triumvir Мо 
netalis volt, ’s ne’melly helyei ennek az Epistolának 
nem rosszúl illettek rá. De az egésznek tónja azt же 
ti-fel, hogy ez Богдана!‘ valamelly régi barátjńhoz 
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zól, inert a’ famîlîáritásnak ez a’ neme csuk uzok 
КМ“ van a’ maga helyén, a’ kik eggyrendüekJnkább 
lehet tehát elhinni, hogy az a’ jó barát, a’ kivel Ilo 
„вы itt olly kolnolyan, ’s olly minden complimen 
tek nélkííl moralìzál, épen az a’ Ilirpinus volt, a’ 
kihez nehány e'vvel elébb eggy hasonló tónú Ódát 
irt vala. (ll. 11.) Mellékneve azt hagyja hinnünk, hogy 
ez a’ Quinctius nem az emll'tett ragyogó haz’ tagjai 
közze' tartozott, hanem Hirpini volt "), ’s n’ Quill 
ctius nevet egyedůl aze'rt "íselte, тег: ô ‘аду vala 
melly eleje valamelly Quinctiusnak pártfogása 111 
tal nyertc-meg a’ Polgárságot. De mi volt, ’s mìntju 
tott arra, hogy (Не: a’ mint Horátz mondja, azege'sz 
Roma a’ maga szerencsései közzó rekeszté, az tudva 
uincs. ' 

Ha az emlitett Ódát e’ Levéllel бане-111150111“; 
juk, azt lehet gyanl'tanunk, hogy ez a’ Quin’ctius 
eggyike volt azoknak , a’ kik valanlelly Nagynak ked~ 
veze’sei , "аду 1рш’1‹0с111в és okosság által , pénzhe'l. és 
tekintetbe jutottak, ‘аду, а’ köz kifejezés szere'nt, sze 
rencséjét csinfilta. Hogy akkor, a’ midön Horátz a’ 
hozzá- szóló Odait irta, ez volt légyen az öigyekezete, 
e’sorok: Nec trepides in usum poscentis ae 
vi pau ea- quid aeternis minorem consi 
l iis an imu m fatigas? épen tigy látszanak elárlíl 
gatni, a’ hogyV e’ Levélnek némelly helyei azt, hogy 
ezen igyekezetében boldogúlt; valamint azt is, hogy 
ö, az egyéb szerek mellett, különösen az a' szert is 
lajtorjává tevé szerencséje'nek , hogy tìsztalelkí'l feddte 
len embernek tartassék. Én ezt a’ Quinctiust iigy kép 
zelem magamnak mint eggyikét azoknak a’ jánnbor és 
emberséges embereknek, a’ kik az által hogy nálok 
az Okosság e’s n’ Becsůlet azon ~eggy dolog, a’ ‘1111 

D 

*) Igyfneveztetett еду , samniumi eredetû , kisded nëpség , 
melly Picenum , az apenninì hcgység és Samnìum közt lukott. 
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'got ’s végre önmagokat is elhitették, hogyjebbaknak 
ismel'tessenek mint érdemlik; úgy képzelem , mint olly 
embert, а’ ki ele'ggé szemes, mindég csak a’ maga 
jebb oldalait mutatni-ki, ’s cselekedeteinek mindég 
lzép indi'tó -- okot , indl'tó-okainak mindég szép nevet 
ad; mint ellyat, а’ ki mindégúgy viseli magát , hogy 
vele minden megele'gedhessék, a’ ki a7 goneszo-kkal 
xigy nem akar rosszúl lenni mint a’ jókkal nem, és , 
minekutána ezen úten szerencséjét csinálta, igen На 
áren vásárlett jó név’ és hír" birtokában látja magát 
в’ nélkül, hogy jobb velna igazán mint ezer mcg ezer 
másek, kiknél csak a’ szerencse'n ’s iigyességen mult, 
hogy a’ világ elött épen elly kevés belsô érdem által, 
e'pen olly kedvezö fényben nem jelenhetnek-meg. Az 
a” lnód a’ hogy Herlitz az ö pulsusát tapintja, ligy 
tetszik , szükségessé teszi, hogy characterét l'gy 1:61’ 
zeljiik; mert a’ ki Horátzot csak fe'liglen ismeri is, 

^ felöle nem {ода feltenni azt а’ pedanteriát hogy б min 
den úgy nevezni szokett je barátjának, vagy “мы. 
a’ törte'net vaktában elébe lökött, fííleit eggy merális 
Predikátzióval tele tölteni képes velt velna. Ellenben 
eggy sek esztendei pajtásunknak , a` ki elôtt magunk 
is in puris naturalibus mutegattuk magunkat, annak 
alkalmával eggy biztes szót mendannnk csak snabad; 
’s az igen jól illik baráthez, hogy midön barátját el~ 
hagyva látja jó Geniusáte'l, annak helyébe lépjen, ’s 
az elszunnyadtat álma'ból, :nelly ra' vesze'lythozhatna, 
szelúlebben ‘югу nem szell'debben is ‘видна. 

Az a’ Moral, a’ melly ennek a’ szép Epistelának 
legnagyobb részét eltöltötte , Aescliylusnak itt követ 
kem'i serában vagyen befeglalva, hel Amphìaraus felöl, 
ki eggyike velt a.’ Thebu ellen kült hét Hl'iseknek, ez 
men'datik : 

0u yaç доки’ agwoç, aM: ewa» 051s?. 
Ó lenni kl'ván jó, nem látszani. 

A’ kik nem birnak elc'g lélckkel, hi'rcn kövctni a5 
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bennek lakó lsten” szavát , mellynek javalta nekünk 
nyugtot e's az erzínt , hogy azok vagyunk a’ miknek len 
nünk kell, bizonyosságot adhat; abban keresnek pótolé 
kot, hogy mások által kívánnak annak tekintetni, a’ 
miknek igazán tekintetni nem méltók, de szeretnének 
méltók lenni, ’s másoknakjó vélekedésekkel, mellyet a’ 
világtól erőszakkal, színeskedő fortélyokkal "s koldul 
gatva nyertek-meg,úgy élnek mint Creditívummal tulaj 
don lelki- isméretek előtt. Becsűletre törekesznek , úgy 
mond Aristoteles , hogy а’ mások” bizonyításoknak 
lnihessék-el, hogy érnek valamit. Hol-atz, a.’ ki sen 
kit nem akar jónak és bölcsnek ismerni, ha nem bi 
zonyos az etánt, hogy ő valóban jó és bölcs ‚ ba'r az 
egész .vilég ellenkezőt mondjon, azért nem inkább 
Stoicus mint minden más igazán derék ember, kik 
elejétől fogva ezt mondották, nem mivel ez Stolcusok 
elve (princípiuma), hanem azért mert ez természete a’ 
a’ dolognak. A’ Bölcseség és a" Rény, а’ szerént a’ 
hogy ő ítél, mindennek tulajdon dolga; a’ ki ebben 
másokat akarna megcsalni, ön magát csalna -meg; ’s 
ha ezt a’ játékot olly mesterséggeljatszanánk is', hogy 
a’ csalás soha nem vilagosodnék-ki, még is a’ játék” 
végével nem mások hanem mi magunk volnánk a’meg 
csaltak. okoskodása egészen Socratesi, mind a’ meg 
fogásokra mind az elő -adásra nézve. „Miért akarnál 
te annak látszani, a’ mi lenni nem akarsz és nem tudsz? 
A’ mások, vélekedése téged nem teszen semmivé a’ mi 
magadban is nem vagy: légy igazán becsületes ember 
vagy tégy-le arról hogy annak nézzenek. Ha akarsz 
az lenni, légy az; élj a’ szerént a' hogy szíved adja 
törvényét, nem a9 hogy a’ világ ítél felőled; szaba 
(Ним! -meg magad mind attól, а’ mi а’ magad7 nyugo 
dalmas derült ушами“, azt a’ magad’javalását, mel 
lyet csak а’ jó és bölcs bírhat , vagy elvehetné ,_ vagy 
megcsonkíthatná. Ha érzed , hogy arra nincs elég erőd, 
mondj-le azon vágyról, hogy eggy nemes, eggy sza 
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bad cmbcrnck tartassál. A’ martnlékot is sok dologra 
lehet még használni, a’ martalék is szerencsés lehet 
a7 maga nemében. De аж a’ печей, a’ mcllyel a’ ‘Мёд 
olly pazarolva szokott bánnì , a’ becsl'iletes ember ne 
vet, csak nz éx'de'mli, a’ ki,---mihelytt az felöl van 
szó , mi -Vaio és 1111 Igaz (Wahrheit und Recht ), vagy 
mihelytt ki kell cselekedet n'ltal mutatnunk , mik va 

unk -semmitnem néz 'ónak szerencse’nek а" 1111-` gy 9 .i 7 
töl ötet embexl megfoszthatja, semmit nem rossznak 
(szerencsétlenségnek), a’ mit emberektöl szenvedhetne.“ 
-Ez a’ jelen való Level’ Moi‘álja, "s én jobbat neinv 
ismerek. 

Egyéberánt a’ Költö ezen Epistoláját falusi 165215 
gának az elsô sorokban elölfordlíló lei'rása ál‘tal in 
tcresszánttá tette azok elôtt, a’ kik ezt a’ regen nem 
e'lö férjíìt annyira meg tudjaik szeretni , hogy ш , а’ 
mit ö a’ maga boldogsága’ nagy része gyanánt néze, 
ke'pzeleteknek birtokává tenni ohajtják. А‘ Horátz’ 
Sabi'numának fekve а’ régi Literatlirának felébresztése 
olta sok Tudósokat foglalatoskodtaia; de ezek min 
den igyekezeteìk mellett sem tudtak többet kinyomoz 
ni, mint а’ mit arról Ногти maga mond: tudnillik , 
hogy ez az б kis birtoka а’ Sabi'numi liegyek között 
feküdt , kevés méiyföldnyivel feljebb mint Tibur( ma 

Kedves Quînctiusom, hogy kérdned ne kelljen, 
Birtokom mi hasznot llajtson ’s mit érleljen , 
Olaj, szôlö, alma legyen e gyümölcse, 
Vagy a’ pajtát széna, ’s a’ kast búza töltse’! 
Képzelt gondodnak is i’m eleget teszek , 
’S jószágomnak magam rajzolója leszek. 
Itt, hol eggy hegy- magát más liegyliez ragasztja, 
A’ sort eggy árnyékos 11115)‘ГёНэепзжаКазхЦаО), 
Mellyct a’ nap jobbról штат (1‘11‹б11ё"е1 
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T iv о l i), a’ Digentia’ kis folyamja mcllett, Mandéln 
falu ’s Lucretilis és Ustica hegyek között, nem messze 
Várìn kisded Várostól; hogy e’ vìdéken Vaclinainnk 
eggy elpusztúlt temploma это“, ’stbb.- Könnyen 1:61» 
zelhefni hog'y az a’ tizennyolcvI Század, a’ molly Ho 
rátz közzé ’s miközzénk Ищет“, e's а’ lnellycknekr 
elfolyások Май Rolnának, Látinmnak, Campaniának 
egész szl'ne olly igen megva'ltozott , Horátznak Màjor 
ját sem kl'mélette-meg. De ezen okok által а’ fenn 
tebb-tisztelt Abbé Capmartin de Chaupy el nem en 
gedé magát retfentetni, hogy. e’- vidékekre útnzze'k ’s 
ottan helyben tégye vizsgálásait, mfg végre kicsinál 
hatá , liogy а’ hajdani Vária viii-os а’ mai Vic o-Va 
r 0 falu а’ Lucrell'lis hegy a7 mai M on t e G е n n á r о, 
e” Digentia folyam н’ mai Lice nza Vize, az elpnsz 
tult Vaclína’ temploma pedig a’ Vespasián által ismét 
fele'pl'tett Szerencse’ Eggyházának dölede'kjei ’stbb. Az 
egész völgyet ma V alle di L i c e n z a névvel hívják. 
Ezek a’ fel‘fedezések olly nagy tekintetůeknek tetszet 
tek Chaupyi Ca'pnlartin Úr elött, hogy ezeket nem 
sajnálotta három vastag Octáv -Kötetekben világ’ele’~` 
be мужем, mellyeknek forgatások alatt az az 61111] 
tás 'tolakodik - fel а’ lnagát -gyötrö Olvasóban , hogy 
bár hát а’ három vastag Octáv-Kötctmagát отмы 
ni. engedhetné. 

Ne perconteris, fundus mens, optimo Quincti, 

Arve pa'scat herum , an baccis opnlentet olivae, 

Pomisne, an pratis , an amìcta vitibus ulmo: 

Scribetur tibi foi'ma loquaciter., et situs @gi-i. 
Continui' montes , nisi dissocientnr opaca 

Valle; sed nt veniens dcxtrum latus adspiciat sol, 
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Balról dólestt hevít érlelô fényëvel. 
Az enyhes l'cvcgót dicsérned kellcne, 
’S midôn a’ bokrokhoz som ’s szilva intene, 
’S látnád, hogy tölgy ’s cserfa urát árnyékával 
Kínálja, ’s a’ barmot hízlalja makkjával: 
Tarentumot vélnéd elôtted állani , 
’S zöld ékességében reád kacsintani. 
Eggy forrás is , mellynél Hebrus Thraciában 
Nem tisztább nem hívesbb , foly itt, ’s patakjában 
Mellyel e’ vidéken nevét nemcsi’ti , 
A’ feredôk’ fejét ’s gyomrát erôsi’ti. 
’S e’ nékem olly kedves , ’s talám neked is szép 
Rejteknek köszönöm , hogy erôm ’s kedvem ép. 

Tc is ép ’s jó is vagy, ha 'szived’ f6 gondja 
Úgy élni , mint rólad o.’ lu’r, hogy élsz, mondja. 
Mert téged már régen mindenek Rómában 
A’ boldogabbaknak neveznek számában. 
De félek, barátom, mások’ mondására 
Hogy többet építvén, mint lelked’ szavára, 
A’ bölcsen ’s jón kiviil mást tartasz boldognak; 
’S mig egésségedrôl az úczák harsognak, p 
Úgy jársz , mint ki asztal felett addig rejti 
I-Iidcgét, mig legjobb falatját elejti. 
Esztelen az, a.’ ki szégyelvén sérelmët 
Késôre halasztja az Orvos’ védelmét. 
Ha ki diadalmas tettidet hirdetné , 
’S henye iîìleidet ekkép kecsegtetné: 
„Те szeretheted e meghódolt népedct 
Forróbb indulattal, Vagy néped tégcdet, 
Azt Jupiter, а‘ ki köz jónkat akarja, 
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Laevum decedeus curru fugiente vaporet. 

Temperiem laudcs. Quid? si rubicunda benigne 
Corna vel res et pruna ferunt’! si qucrcus et ilex 

Multa fruge pecus , lnulta ’dominnm iuvat umbra@ 
Dicas adductum propius frondere Tarentum. 

Fons etiam, rim dare nomen idoneus , ut nec 

Frigidior Thracam, nec purior ambiat Hebrus , 

Infirmo capiti fluit utilis, utilis alvo. 

i Hae latebrae dulces, et iam, si credis, amoenae, 

Incolumem tibi'me praestant Septembribus lxoris.l 

Tu recte Vivis , si curas esse , quod audis: 

Iactamus iampridem omnis te Roma beatum. 
Sed vcreor , ne cui de te plus , quam tibi credas; 
Neve putes alium sapiente bonoque beatum; 

Q. 
Neu , si te populus sanum rectcque valentem ‘ 

Dictitct, occultam febrcm sub tempus edendi 
Dissimules, donec’manibus tremor incidat unctis. 
Stultorxun incurata pudor malus ulcera cclat. 
Si quis bella tibi terra pugnala marique 
Dicat , et his verbis vacuas permulceat aures: 
„Tene magis salvum populus vclit,an populum tu, 

Servet' in ambiguo, qui consulit et tibi et urbi , 



226 nenÃ'nus’ mtvsnm. 1. ю. QUmc'nUsnoz. 

Örökös kétségnek éjével takarjal“ 
Azt felclnéd: Itten Augustus fcstctik (2). 
I‘Iát midôn bölcs elméd "s szívcd dicsértctik , 
J6 lélekkel, kérlek ‚ felelned lehet e, 
Hegy rád illik a’ nép e’ szép dicse'rete. 

Illik, vagy nem,mended, mindnyájan szcrotjük 
Ha a’ bölcsnek ’s jónak nevét viselhetjük --- 
Csak nevét с’! Úgy hát a’ nép , melly azt adja , 
Mihelytt neki tetszik, viszent mcgtagadja: 
Szintén úgy, valamint ad ’s vesz tisztségeket, 
Emel ’s aláz jókat ’s érdemetleneket. 
Enyém, tedd-le, l'gy szól, ’s parancselatjára 
Leteszem, ’s szomorún térek más pályára. 
Ugy hat, ha ezen nép tolvajnak szidalmaz, 
Fajtalannak nevez, ’s álnekúl rágalmaz, 
Hegy általam omlett atyámnak а’ vere, 
Gyötrôdjem , ’s elhaljak kisobbítésére@ 
Nem, a’ nem érdemlett becsûlet ’s gyalázat, 
Csak a’ beteg észnek szûl kecset vagy vázat. 

Ki liát a’ jó ember'i Kiki ezt feleli: 
Az, a’ ki a’ haza’ törvényét tiszteli, 
Ki mint Bíró véget vett sek nehéz pernek, 
.’S a’ kit a’ világ tart hiteles embernek. - 
Úgy de soknak ezek mind tulajdonai: 
Meg is tudja háza, tudják szemszédjai , 
Hegy bár öltözve vanY virtus’ këntösében , 
Belöl rút geneszság rcjtezik szivében. 

„ Nem leptam, nem займет“ ha szelgám mon 
Nem is vesszôztetel - е’ választ hallaná. (daná , 
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Iuppiterç“ Augusti landes agnoscere possis@ 
Cum pateris sapiens emendatusque vocari, 
Respondesne tuo , dic sodes , nomine@ Nempe 
Vir bonus et prudens dici delector. Ego actu. 
Quì dedit hoc hodie , eras, si volet, auferet; ut, si 

Detulerit fasces indigno , detr-ahet idem. 
Pone, meum est, inquit; pono, trìstisque recedo. 

Idem , si clamet furem, neget esse pudicum, 

Contendat laqueo colluln pressisse paternum; 

Mordear opprobriis falsis , mutemque colores@ 

Falsus honor iuvat, et mendax infamia terret, 

Quem, nisi mendosum et medicandum’ê Vir bo 

nus est quis’ê 

Qui consulta patrum, qui leges iuraque servat; 

Quo multae magnaeque secantur iudice lites; 

Quo res sponsore, et quo causae teste tenentur. 

Sed videt hunc omnis domus et Vicinia tota 

Introrsus turpem, speciosum pelle decora. 

Neo furtum feci, nec fugi: si mihi dicat 

Servus: Habes pretium , loris non ureris , aio.. 

Non hominem occidi : Non pasces in cruce сон/05. 
i5 
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„Nem öltem-meg senkit“ »- Elveszed béreder, 
Nem eszik-meg hollók keresztfán testedet. 
„ 16 ember vagyok hát. “ — Lassan! igy perlene 
A’ kisded Sabinus (3), ahhoz több kellene! 
Mert vad farkasok is félnek a’ gödröktôl , 
Csukák a’ horgaktól, ölyvek a’ tôröktôl. 
A’ Jó magát búntôl a’ virtusért ója; 
Te csak büntetésnek Vagy tartóztatója; 
’S rossz téteményidct mihelytt elrejtheted, 
Nem vet semmi gátot lclki-isme’reted. 
Ha száz köböl bab köztt eggynek vagy lopója, 
Csak a’ károm kisebb, nem vétkem’ rugója. 
Az ollyan jó ember, kit felljebb festettünk, 
Ha az Isteneknek addig, mig mellettünk 
’S velünk volt, sertésit ’s tulkait áldozta , 
’S Apollót és Jánust nyersen kiáltozta; 
Utóbb ajakinak csak mozgatásával 
Hogy meg ne hallassék , beszél Lavernával (5). 
Oh szép Isten-asszony’, igy sóhajt hozzája, \ 
F6 czélom a’ csalás, magad segélj rája: 
Fedd-be éjszakával ’s köddel fertelmemet; 
Akármi bûnt teszek, гады-1110356 hiremet. 

A’ fösve’ny, ki lenéz a’ szeméthatárra, 
Hogy ott találhasson eggy két félkrajczárra, 
Mint legyen szabadabb ’s jobb a’ rabszolgánál , 
Által nem láthatom az ész’ világánál. 
A’ fösve'ny mindég fog veszteségtôl fe'lni , 
’S a’ félôt szabadnak nem lehet itélni. 

A’ ki kincsek után szüntelen fut fárad , 
Mig a’ gond ’s veszôflség f‘ején fell'il árad: 
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Sum bonus et frugi: Renuit negitatque Sabellus. х p 
Cautus enim metuit foveam lupus , accipiterque 

Suspectos laquees, et epertum milvius hamum. 

Oderunt peccare beni Virtutis amore: 

Tu nihil admittes in te formidine peenae: 
Sit spes fallendi, miscebis sacra profanís: 

Nam de mille fabae modiis cum surripis unum, 

Damnum est, non facinus, mihi pacte lenius iste. 

Vir bonus, omne forum quem spectat et omne 

tribunal, 

Quandocunque Dees vel porco, vel beve placat, 

glane pater, clare, clare cum dixit Apollo, 
Labra mevet, metuens audiri: Pulchra Laverna, 

Da mihi fallere, da iusto sanctoque videri; 

Nectem peccatis, et fraud-ibus obiice nubem. 

Quî melior serve , qui liberier sit avarus , 
In triviis fixum cum se demittit 0b assem , 

N on video: nam qui cupiet, metuet quoque ; porre 

Qui metuens vivet , ,liber mihi non erit unquam. 

Perdidit arma , lecum virtutis deseruit, qui 
i 
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I 

Csak eggy gyáva hajdú , ki helyét clhagyja, 
Fegyverét elveti , 7s magát rabúl adja. 
Ne öld-meg, eladhatd pénzen e’ foglymlat, 
Meg foa kímélni sok fáradságodat; 
Vedd hasznát .barmaid legeltetésére, 
Szántatlan parlagod’ mcgmivelésére , 
Vívjon а’ habokkal , ’s mind az olcsóságot 
Gátolja jó kalmár (б) , mind a’ drágaságot. 
Igaz Bölcsnek "s Jónak azt lehet tartani, 
А’ ki Pentheushoz ekként тег: szólani (7): 
„Mint véssz rá, о Király, hogy más ember lcgyek, 
’S valamit illetlent tûrjek, avagy tégyek.“ —— 
Enyém fog vagyonod, f'elel amaz, lenni. —— 
„AZ az barmom, földem, pénzem’! Mit fog tenni Q“ 
Örökös tömlöczben Зубные! , mint barom. 
„Az Isten szabaddá tes'z, mihelytt akarom.“ 
Talám hogy meghalhat, e’ szava azt teszi. 
Minden inségünket а’ halál elveszi. 

MAGYARA’ZATOK. 

(.1) Ha azon Lel'rást, a’ mellyet I-Iorátz itt a’ 
maga jószága felöl ád,A öszve-vetjiik a’Gazdájához 
(г: Leve'llel, “s egye'b Irásainak némelly helyeivel, 
tîsztává Кем Válni elÓ'ttl'ink, hogy а: mesterségtelen 
természetnek épen annyi szeretete, a’ nyugalomnak ’s 

_ függetlense'gnek épen ennyi becsl'île'se, e'pen ennyi не. 
rénység és kevéssel is megelégedni tudás, eggy $26 
val, Воду illy philosophicus Те] ’s illy "(байт szl'v 
-kx'vántatott arra, а’ mennyi Horátznak jutott, hogy 
neki a1. ö kis Sabl'numa ennyi örömet adhasson. Nagyon 
_meg fogna csalatkozni, а’ ki ezt ollyannak ke'pzelné, 
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Semper in augenda festinat et obruitur re. 

Vendere cum possis captivum , occidere noli: 

Serviet utiliter: sine pascat durus , arctque; 

Naviget, ac mediis hiemet mercator in undis; 

Annonae prosit; portet frumenta penusque. 

Vir bonus et sapiens au‘debit dicere: Pentheu, 
Rector Thebarum , quid lne perferre patique 

Indignum cogesiAdimam bona.Nempe pecus,rem, 
Lectos,argentum: tollas licet. In manicis et 

Compedibus sae\'o te sub custode tenebo. 

Ipse Deus, simul atque volam, me solvet. Opinor, 

Hoc sentit: Moriar; mors ultima linea rerum est. 

a’ millyenek a’ Cicero ékes kis mezei birtokai voltak, 
mellyeket ò' eggy, Atticushoz írt Levelében (Ep.XVl. 
6.) az Italia’ szemecskéjinek nevez, vagy házát olly 
pompás kastélynak, а’ millyen a’ Plíniusé lehetett. 
Az illy birtok és kastély Hol'átznak sem erszénye'hez, 
sem kl'ványaiho'l. nem illett volna, ’s Maecenás tudni 
látszott, mi való Poetának. Az csak eggy Sabi'numi 
Szállásocska volt , eggyike azon praedium rusticumok 
nak, mellyekkel Maecén oily ладу számban bl'rhatott 
hogy' maga sem tudta mennyije van; szl'ik kitcrjedésii 
’s alkalmasabb köke'nyt termeni mint szölôt, de u’ 
mellynek ml'ndçne volt а’ 1111 az olly szerény -kíván 
ságii embert, mint a’ millyen llorátz vala, boldoggzi 
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{ища tenui. -- „Az e'n házamban nem fénylik elefánt 
csonttal kirakott bútor ‚ ’s szobáimnak~ mennyezeteken 
aranyozásokat nein látni; Hymettusi márványpárká 
nyok nálam nem nyommasztják a’távol Afrikában szel 
delt oszlopokat; én nein foglaltam-el ismeretlen örököse 
Attalusnak királyi lakját , ’s polgár - clienseim’ nemes 
szíiletésl'i leányaik nem Гонг“: nekem a’ Lacóniai b1' 
bort: de nekem egyenes lélek, az elmének böv ere ju 
tott, ’s ambár magam szegény vagyok , jár utánam a’ 
gazdag; ezen fell'il semmiért nem fárasztom ke'résim 
mel az Isteneket, sem hatalmas barátomtól böv ado 
mánye’rt nem esenkedeln; cléggé bolliogl'tva az én eggy 
Sabl'numom által. (0d. Il. 18.)- „En gazdagabb va 
gyok az által a’ mi nélkül önkényt akarok ellen 
ni, gazdagabb az МЫ, hogy gazdagabb lenni nem 
akarok, mintha az egész Appúlia töltené-rneg csii 
l'eìlnet , a’ nélkíil hogy szl'vemet lis eltölthetné. “ — 
mond ó а’ ЦК Könyv ifs-dik Ódájában, а’ hogy а’ 

>helyet Wieland fordl'tá ez helytt — ‚‚ Nehány holdnyi 
‘вы, eggy tiszta vizl'i patak, ’s vetéseimnek meg nem 
csaló reménye, engem boldogabbá teszen, mint Libyá 
nakl Urát a’ maga arany mezeji. Ha Calabriai méhek 
nekem mézet nem gyüjtenek is, ’s tonnáimban For 
miumì bor nem öregszik , 's Galliai juhok nem horda 
nak is gyapjat: én sìege'ny nem vagyokiy mindenem 
van а’ mire szükségem lehet, és ha többre vágynék, 
te azt tölem meg nem tagadnád.--De-minek сын-‘$1 
ne'k-fel az én Sabl'numi völgyemmel fáradságosabb 
gazdagságokat? (Od. III. 1.). 

A’ Római Nagyoknak számtalan Villájik ’s falusì 
l jószägaik voltak Tibur, Praeneste, Alba ‚ Tnscululn, 

Baiae, Formium köriil ’s más egyéb tájakon, ’s Láti 
4umnak minden sze’p környe, ’s az egész bájos tenger 
széle Campaniánaky, el valának hîntve ezekkel.---De 
саду Sabínumot bírnì, ’s azzal megele'gedni, ott örö. 
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mest múlatni, ott magát boldognak lelni, azt várni 
csak eggy Horátztól lehet. Kivévén a’ Beate” és а’ Veli 
пай tó’ környékét , melly a’ maga kies volta miatt Ro 
seának neveztetett, az egész föld eggy szűkvöl 
Зуб , zordon és sovány hon vala. De Horátz arra шок 
tatta magát, hogy mind azt , a’mit megváltoztatni nem 
állott az ő hatalmában, legszebb oldalainál fogva te 
kintse, a’ maga Usztíkai völgyében is talála szépsége~ 
ket,mellyekkel sem a’ pompás Tibur' ‚ sem а’ még pom 
pásabb Bája nem bírt. 

Q-une deserta et inholpita tesqua 
Credis , amoena vocat mecum qui sentit, 

úgy mond a’ Gazdájához: ’s mind а’ mellett hogy éle 
tének eggy nagy részét Rómában ’s ennek legszebb 
társaságaiban töltötte - el , sohol nem tetszett magának 
annyira , mint a” maga jószívü Sabínumi parasztjai köztt. 
kik még , meg nem romolva lelkekben e's testekben , 
az erkölcsök” régi eggyszerűse'gét megal-tottak; hol 
az asszonyok még ártatlanok voltak, és a” hol a” férj 
sem nem kételkedett, sem nem kételkedhetett hogy aty 
ja a’ maga gyermekeinek. Az ő Munkáji tele vannak 
olly apró vonásokkal, а’ mellyekből látjuk , hogy ne 
ki ezek az emberek kedvesek voltak, mert szíve még 
feltalálta közttök а’ Saturnusi arany kornak némelly 
nyomait; ’s nem a’ Maecepás’ e's Sallustius” dőzsölő 
ebédjeire, hol arról vala kérdés, ha Lepos szépen tán 
czol e, vagy nem? hanem a’ maga frugális vacsorá 
jira , mellyeket Házi - Isteneinek színek előtt , a’ ma 
ga Sabínumi szomszédjai közt, szokott volt tartani, 
és а’ mellyek alatt olly dolgok felől folyt a’ beszéd , 
a’ mìkhez közünk van , és a’ mellyeket káros nem 
tudni _ kiált fel е’ szókkal: О noctes coenae 
q u e d e u m l l 

Én úgy ítélem , hogy a” mi Költőnket és az ő ked 
ves szugolyát е" fényben kell tekintenünk. Mons. l`Ab 

N 
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bé Capmartin de Chaupy , ki ezt mindég elegans Vil 
lává igyekszik темам, és a’ ki nem feledheti a’ 
Horátz’Kastélyát, nem igen jól ismerkedett-meg az ó' 
gondolkozásával. Általán fogva annyi Don Quixo 
tismust., a’ mennyivel a’ Ногти’ Villája’ romjai 
пай igazi ‘газу csak képzelt felfede’se a’ tudo’s férjñú’ 
agyát elfoglalta , nehezen képzelhetüuk. Az a’ mo'd a’ 
mellyel öV demonstrálgatni szokott , ez által езду igen 
különös Год-6111651: vett. Hogy ennek csak eggy két pél 
dáját adjuk, bizonyossá tészen bennünket, hogy a’ 
Horátz’ birtoka domaine considerable volt, ’s 
nem езду szege’ny Major vagy Szállás, hanem un e 
petite terr e (eggy kis Urodalom); ’S a’ bizonyitás 
abban áll, hogy Horátzmaga azt mondja, hogy öt 
tiizhelyet bírt (habitatum quinque fo cis). Ezt 
Horátz nem mondja; б csak azt mondja, hogy az б 
jószága hajdan, minekelötte eggyetlen езду falusi 
jószágga Diva., öt tl'ízhelyböl állott volt. Ezt az ér 
telmet adja az egész öszve -függés , ’s igen kiilönös 
ideával kell annak bl'rni az Italia’ akkori országlási 
alkotmänya felôl , a’ ki a’ falusi jószágok’ birtokosait 
Földes- Uraknak képzeli , a’ mit Capmartin Ur tennì 
látszik. Miugyárt ezután még jobben megy. Ногти, 
ugymond, a’ maga birtokának minden részeit a’ leg- 
apróságosbb gondokkal festi eló’ttiink; péld. a’ Ildik 
Könyv 3d. Satyrájaban Damasippussal ezt mondatja 
lnagának: 

Atqui ‘ниш erat, multa et praeclara mìnantis , 
Si vacuum tepido cepisset villula тест. 

Ezt Capmartin Úr igy magyarázza: il r ep r e' s en t e 
l’habitation sous les traits d’un petit cha 
te a u bie n c lo s. De , lígy mond , kis kastélykának 
a’ Horátzét csak Királyi Udvarokkal ’s a’ Persia’ F e 
jedelmeinek Palotájikkal öszve hasonlítva kell ven 
nünk; тег: 11о3у‘а2 б kastélya kicsiny nem volt , azt _ 
a’ Költönek két helye bizonyl'tja. De , hogy Olvosóiuk 
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azt ne gondolják, hogy többel terhelem a’ jó férjñiit 
' szóljon maga: „Le premier est, ou Horace confesse 

à Maecène le peu d’accerd qu’il у avoit souvent entre 
ses maximes et sa conduite; dent il apporte pour exem 
ple ce caprice dent il detl'uisoit ce qu’il avoit bati par 
le seul motif de donner aux parties de son édifice des 
formes plus agréables.“-’S hol mendja mind ezt Ho 
rátz? Ki binne', hogy ez a’ Maecenáshoz l'rt Elsö E 
pistola’ következo" verseinck értelmek: 

Quid! mea cum pugnat весит sententia 
Diruìt, aediŕicat, mutat quadrata. retundis. 

Tegyük »fel , a’ mi eddig megbizonyítva még épeu nincs, 
hogy Horátz itt nem egyediil ex hypo thesi besze’l, 
’s itt nem szólott a’ Poetáknak szokások szerént, a’ 
jelenvaló idt'íben , holott a’ feltételiben kellett volna; 
tegyük -fel , а’ mi még kevésbbé van bebizonyl’tva, 
hogy az ö felkapott ke’peit betí'li e'rtelemben kell ven 
niink ; -ugyan hogy bizonyl'thatna valamit ez a’ hely 
а’ Herátz’ kastélyának nem kisded Voltára nézve È 
Épen annyit, a’ mennyit neki Damasippus (tudnillik 
maga magának) az ö belondságai elöszámlálásábau 
szemére hány: 

Aedificas, hoc est, longo: imitaris, ab imo 
Ad summum totus moduli bìpedalìs: et idem 
Corpore maiorem rides Turbonis in armis 
Spiritum et incessum: qui ridieulus minus ille? 
An quodcunque facìt Maecenas , te quoque verum est , 
Tantum dissimilem, et tanto certare mmol-em? 

Horátz ezt ’s amaztl építete а’ maga villulájában , molly ’ 
11111016108 nem vala egyéb mint eggy nötelen embernek 
eléggé tágas e's alkalmatos kis ház, de talán holmi 
teldást ’s igazításokat kívánt. ’S ha talán valamit az 
ért épitetett volna is, hogy a’ ház az által szebb ház 
zá válhasson: azt megtehette volna, a’ nélkiil hogy az 
a’ Cicero Ocelli ltaliae -jivel még igen távelról 15652 
ve-mérkezhetett.--„De Herátz maga vádolja magát, 
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hogy Maecenásnak trucczára épl'tgete 3“ -Nékem épen 
ez bizonyx'tja, hlogy ö eszesebb volt‘mìnt а’ 111111уе11 
nek Capmartin Ur ötet, mind a’ mellett hogy ô'esküdt 
csudálója Horátznak, gondolja. Az‘illy nyilván- tett 
lnagunk’ vádolási eggy idegennek szájából álarczos 
mentegetôdések. Tudta а’ Költö, hogy nincs ö olly 
kedves barátok nélkül, а’ kik ötet а’ világ és talán 
Maecén elött is nevetségessé, akarják tenni az által , 
hogy б is e'px't. Neki elég 'volt szobájit lijra (105211112 
1111111, vagy eggy új ajtót tétetni а’ régìbb helyébe , ’s 
az б kedves barátjai Tigellinus, Pantílius és Com 
pagnie nem sziíntek -meg tele tölteni а’ várost, hogy 
ö езду kis Lucullus а’ maga majorházában. А’ féll'e 
magyaráztatásokat semmi más szerrel nem néml'thatta 
volna el bl'ztosabban niint az vala , hogy maga neves-' 
se а’ maga e'pl’tgetéseit; Ъ midön azt а’ képtelen ‘111 
dat, hogy Maecénnel akarja öszve- vetni таза“, eggy 
olly nyavalyás embernek adta szájába, а’ millyen Da.. 
masippus volt, kiki e'rzefte hogy a’ vád mennyit 
nyom. ` ' 
‚ Ez a’ próba a’ mellyböl látjuk, hogy Capmartin 

Ur mint tudja a’ Horátz’ verseit azon kastély’ javára 
alkalmaztatni, a’ mellyel képzelete meg vagyon va 
rázsolva , elég volna, hozzá vévén azt, а’ mit feljebb 
а’ Horátz’ kertjei’ felfedezések feló'l felhordottam, 
megismértetni bennünket ezen új Commentátor’ 111611 
jával : ha bizonyos tekintetek által kénytelennek nem 
érzeném magamat , az elöttiink válló Epistola’ elsc'i so 
rainak azt a’ fordl'tását a’ lnellyet 111111111111;9 az ö vád. 

/jai ellen védelmezni, ’s kimutatni , hcl/gy a’ tudós 
ember itt is miként tévede-meg. „Látjúk ‚ ugy 11101111 , 
ez helyböl, hogy a’ Horátz’ jószága semminek nem 
volt hl'jával a’ mivel eggy jól-conditionált; jószágnak 
bi1-nia kell: voltak mezeji, mellyek re'szént gabonát ter - 
mének , része’nt gyümölcs és konyhaì zsl'r ado olájfákkal 
valánnk beíiltetve ; voltnk szölöji, kaszálóji, crdeji, bok 

I 
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tai, ’s legelôji mindennemű marha" és jószág” szük 
ságú-e.“ 

„Вы a’ helyét a’ Költőnek, úgy mond továbbad , 
eggy Magyarázója sem értette mostanáig. Ezek elhi 
tették magokkal hogy a” három első vers semmi nem 
egyéb mint csupasz ismétlése a’ Quinctius9 kérdéseinek, 
mellyekre Horátz а’ következő tizeneggy versekben 
feleletét adja. De nem sejtették-meg, hogy Horátz 
a’ három első sorban holdföldekről, olajfákról, sző 
lőkről és rétekről beszél, mellyek tovább eggy szóval 
sem említetnek, és így hogy ő az őbarátja” kérdéseit 
csak azért hordotta volna fel, hogy válasz nélkül hagy. 
ja , a’ mi-épen nem volt volna szép eggy jó társa 
ságokban élt embertől. Azonban még ez koránt sem 
volt volna а’ legnagyobb vétek (а’ mint hiszi) mert 
ha a’ Magyarázók Iróiokat jól értették volna, úgy 
az következnék, hogy a’ Horátz9 jövedelmei nem ál 
lottak egyébből, mint kökényből, somból. makkból 
és árnyékból-melly a’ legkevésbb kíyánságlí Poeta 
nak is igen szegény jövedelem volna. Ugy hiszi tehát 
hogy ezt a’ helyet így kell fordítani: -„Ne is tuda 
kozzd , ha az én jószágom terem e elé gabonát, olajat, 
gyümölcsöt, bort, szénát, hogy magamat is beérjem 
vele, ’s belőle valamit el is adhassak. Azt egészen 
majorházamig ellepte a’ boke}, hol a' kökény kék 
gyümölcse játékosan 7s eggyszersmind hasznomra egy 
veledik a” som7 setét :veros szemei közzé. De ná 
lam semmi sincs olly nagy számban "mint a’ fejér és 
fekete tölgy, melly nyájaimnak makkot, magamnak 
árnyékot ád.“-De itt nem arról van Ia’ szó, ha а’ 
fordításnak meg van e az az elegantiája, a’ mellyel 
a’ tudós férjfì’ fö'ldijei a” Régiek" csínban puszta íra 
saikat kénytelenek felczifrázni , hogy olvashatókka té 
tessenek, hanem valamelly fontosabb pontról, melly 
nek nagy híjával látszik lenni а’ tudományos Abbé. 
f- „А’ H`0rátz bátor rándítású vonásai cselekszik , hogy 
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némelly Olvasó annak gyengédségét fel nem foghatá , 
-- úgy mond a’ megfoghatatlan ember. — „Horátz , ha 
sonló azon régi Festőhöz, a’ ki a’ maga dolgozásai 
által többet tuda jelenteni, mint a’ mit vásznára vin 
ni tudott, gyakorta sok dolgot zár eggy szóba. Ezek 
ben felhordja а’ Quinctius” kérdéseit, ’s felel is rá 
jok. Neki elég volt volna ez a’ három első sor, ha 
nem akart volna egyebet mondani mint a’ Quinctius’ 
kérdése válaszúl kívánt. De Horátz ezekhez még olly 
tudósításokat is akara vetni , а’ mellyeket kérdeni, en 
nek nem jutott eszébe.“- Mit mondhatni az illy ne 
meire a’ dolgok" felfogásának 7s előterjesztésének? O. 
randum ezt ut sit mens sana-Az illy Magyarázatot 
említeni annyi mint azt megczáfolni; legalább az, a’ 
ki deákúl eggy kevéskét tud , ’s a’ Horátz’ esze felől 
valamit felteszen. nem vágyhat többet belőle hallani. 
Ha а’ Capmartìn’ fejét kevésbbé töltötték volna el а’ 
szőlők és az olajfák mellyeket ez, törik szakad, lát 
ni akar a’ Horátz’Majorságában , talán megemlékezett 
volna arról, hogy Horátz már а’ XIV. Epistolában 
а’ jószágot ismerni tartozott Gazdával már úgy szólat 
a’ hely felől, mint eggy vad és igen sovány vidék 
felől; és hogy ő maga, ámbár neki épen ez a’ vadon 
ság tetszett legjobban, kénytelen vallást tenni, hogy 
ez a”, szurdék akkor fog termeni szőlőt, mikor töm 
jént és borsot-Hotám Quinctiusnak, kinek tuda 
kozódásaiban eggy kis gonoszságot fogott szagolni, 
neuf akara felelni egyenesen. Az а’ szempont, a’melly 
ből ők ketten а’ dolgot tekintették, semmiképen nem 
vala azon - eggy. Quinctius а’ jószágot a’ szerént be 
csülte a’ hogy az sokat vagy keveset hoza-be: Ho 
rátz ellenben szerette а’ magáét, ha az neki sokat bé 
nem hozott is.-Quinctius azt kérdé, ha a’ jószág 
gazdaggá teszi e Urát olajjal és borral? -Horátz felel, 
hogy az csak kökényt és somot aid ugyan , ’s fekvésé 
re "s agyagjára nézve sokkal jobbat nem is adhat: de 

\ 
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magasztalja, hogy mind reggel mind estve látja a’ na 
pot --- (solibus aptus, mond eggy helytt ön magáról , 
és így ez neki nem vala semmi) --hogy ege vize egés 

éges , hogy alkalmas marhát nevelni, és minthogy 
tele van csalitokkal ’s árnyas helyekkel, jól történt 
hogy azoknak számokból kapott Urat, qui amant 
n emu s. -A’ legkülönösebb módon meg kell annak 
vakulva lenni, a’ ki nem látja, hogy Horátznak épen 
nem szándéka az, hogy Quinctiusnak elbeszélje, mit 
й‘! mit nem ád neki а’ jószág, hanem hogy csak azon 
mesterkedik, hogy az ő gondolkozását a’ Quinctius? 
gondolkozásával contrastba hozhassa , ’s ezen fortéllyal 
amannak fonákságát annál inkább éreztethesse ; és hogy 
általjában mind az а’ mit ő itt mond, még csak Be 
vezetés azon Erkölcsi Exámenhez, mellyet ezzel a’má 
sok által szerencsésnek nézett emberkével tartatni 
akar. 

(2) Fejedelemnek talán soha nem mondottak még 
szebb és elmésebb csapodárságot, mint ez. Az benne 
a’ legcsudálatosabb, hogy itt Horátz semmit sem mond 
a” mi a” betű9 legszorosbb értelmében való nem volna. 
A’ Rómaiak 727. olta valóban szerették Augustust , ’s 
olly örjöngéssel, mellynek erőben és tartósságban alig 
van a” Történetekben mása; ’s Augustus az atya” és 
Véd -Isten’ rollját olly jól játszá, hogy végre maga 
is azt képzelheté magában, hogy viszont ő is úgy sze 
reti a’ Rómaiakat, a’ mint azt velek elhitetni igyeke 
zett. 

(3) Horátz a’ kisded Sabínus (Sabellus) alatt 
kétségen kivűl magát érti; ’s midőn a’ Sabínum9 la 
kójinak ez által ott, а’ hol a’ jó lelkűség” ideájának 
meghatározása felől vagyon szó, becsűletet teszen; 
maga is osztozni akara az ezeknek adott becsületben 
midőn magát e’ meg nem romlott nép" nationalisált 
tagjának nevezi. Hogy ez által a’Sabínusok’Venúziu 
mi eredetére czélzott volna, mellyről kérdés" lehet", 
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az Horátznak nincsen manierjában, akármit beszélnek 
ScholiastájL-Az az Utópiai Philosophus Sabellus, 
а’ ki felől itt Torrentius álmodozik, nem jő tekin; 
tetbe. 

(5) A’ Római köznépnél minden dolognak tulaj 
don Véd-Istene volt , "s így igen könnyü érteni, mint 
juthatott a" jó Laverna Nympha, а’ kinek szent ber 
kében Romulus alatt а’ Rómaiak а’ magok” {спарт 
dásaikat elrejteni szokták volt , azon tiszteletre, hogy 
később a’ zsiványok által Patronájokká választassék. 

. (6) Horátznak idejében még távol valának attól 
’az emberek, hogy а’ kereskedés és mind azok etánt, 

a” kik azt так, olly becsűléssel és tekintettel legye 
nek, mint а’ mi időkben igen nyomós okoknál fogva 
történni látjuk. A’ dolognak eggynél több oldala va 
gyon7 ’s az a’ szempont, a’ mellyből azt a’ hajdani 
Philosophusok nézelleni szokták volt, a’ kereskedés 
nek nem volt ‚ kedvező. Itt ezen felűl csak az? tehert 
viselő részről vagyon beszéd. 

(7) Horátz Euripidesnek Bacchansaiban eggy helyet 
talált , а’ mellyet némelly változtatásokkal arra lehete 
alkalmaztatnia, hogy a’ tiszta lelkű ember9 képét, 
melly által а’ maga barátját Quinctiust a’ maga-is 
méretére akarta hozni, utólsó vonásokkal elvégezze. 
Euripidesnél Dionysos (Bacchus) perel Pentheus Thé 
bai Királlyal, mivel ez (а’ mit minden más eszes Ki 
rály sem cselekedett volna külömben) praetendalt is 
tenességét azon éjjeli Mystériumoknak, a’ mellyeket 
Bacchus a’ Thébai asszonyokkal tartogatott, megis 
merni nem akarta. А‘ Király , а’ ki úgy hitte, hogy 
teljes okai vannak а’ szép ifjút csábítónak nézni, i 
jesztgeti ezt, hogy vakmerősége miatt megbünteti. 
Mondd - meg tehát , felel neki 

D i o n y s o s. 
Szenvedni mit fogok? melly büntetés leszen 
A’ legkeservesbb , a’ mit én reám szabatsz ‘ë 
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Pentheus. 

Az lesz legelső hogy gerézdszakáladat 
A’ szépet , orczádról neked lenyl'retem. 

D i o n y s o s. 
Szent е’ Szakál; nevelgetem én Istennek azt. 

P e n t h e u s. 

Úgy thyrsusod” veszi-ki kezedből majd kezem. 
D i o n y s о s. 

Fogd azt; magáé Dionysosé; nekem ő adá. 
P e n t h e u s. 

Bilincseket rakatok reád , ’s itt tartalak. 

D io n y s o s. 
Csak akarjam , azt feloldja nékem Istenem. 

Maga lévén Dionysos az Isten, a” mellyről szól, és а’ 
kinek istenségét a’ Nézők” sokasága, némelly kevese 
ken МИН, hitte, könnyű érteni miben fekszik az , а’ 
mi a” Dialogust a” Görög Parterre előtt érdeklővé te 
heté. De azzal Horátznak semmi dolga; ’s a’ hely az 
által, hogy ő a’ nemeslelkü embert tenné az emberi 
alakba öltözött Isten’ helyébe, fennségben többet nyert 
mint vesztett. Az az értelem is, а’ mellyet a’ Stóa 
tanításai szerént Bacchusnak utolsó szavaiba teszen, 
elmés, és ollyan, a.’ millyet а’ czél kívánt: Moriar; 
mors ultima linea rerum est. Meg tudok hal 
ni; ez olly szere a’ szabadúlhatásnak ‚ mellyet az Is 
ten (а’ Stoicusoknál synonymuma a7 Természetnek) ha 
talmamba adott , és a” melly által mind azt а’ rosszat 
a’ mit velem tenni készülsz, elkerülhetem. 
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TIZENHETEDIK LEVÉL. 

SCAEVÁHOL 

BEvEzETÉs 

Azon kevesen НИИ , а’ mit magából lehet e’ Le 
vélböl kivònnunk, ennek a’ Scaevának személye fe 
löl semmi környí'llmények nincsenek tudva. Gyam'tani 
lehet, hogy sziiletése nem volt minden tekintet nél 

' kl'il-talán fija volt a’ derék Cassius Scaevának а’ ki 
felöl Júl. Caesár a’ Polgári-hadról l'rt III. Könyve’ 
53. Fejezetében olly dicséretesen emlékezik*)-hogy 

 

*) Ó egyike volt a' Caesar’ hada’ négy centurióinak , kik 
Důn‘líachiuln mellett egy megerôsített pontot szinte pe'ldátlan 
makacssággal védelmeztek; noha a’ megrohanás olly erószakos 

Noha önként is látsz , Scaeva , ép szemekkel, 
’S tudod, mikép illik bánni a’ fôbbekkel, 
Még is barátocskád, ki más’ tanácsára 
Maga -is rá - szorúl , vak vezér’ mó'djára, ~ 
Hadd mutasson útat. Halld vélekedését, 
’S lássd , nem vehet’d e bé eggy vagy más intését. 

Ha nyugodalom kell, ha korán felkelni, 
Kocsizajt kábúlva hallani , port nyelni 
’S korcsmákon hányódni alkalmatlan néked , 
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таза‘: eddig minden szembe-tůnó szerencse мы, 
valamelly Nagyhoz csatlotta; hogy megcsökkent re 
me’nyei köztt ingani kezde, tovább menjen e a’ {мы 
kezdett úton, vagy elhagyja azt; e’s hogy Horátz olly 
végbt'il szólitá - meg e’ Levelében , hogy ezzel a’ Scac 
vával azt, a’ mit ez talán мощнейший neveze más 
fe'nyben láttassa, ’s kimutasa neki miben hibázott 
eddig; ’s mitöl illik a’ Nagyok körůl magát leginkábh 
óvnia. Diogenesnek és Aristippnek ismeretes vitájok 
erre neki olly anyagot ad , mellyet (i a’ legelmésebben 
tud czéljára feldolgozni , midôn Arìstippust ligy adja - 
elfi mint a’ Nagyok köríile'lö Philosophusoknak remek 
jét és ldeálját; mint olly embert, a’ ki Királyokkal 
tud élni, a’ nélkül hogy szabadságárol’s characteréröl 
lemondott volna; és a’ midön meggyrizni igyekezik 
barátját a’ felöl, hogy Aristippus’ rolljzit jol játszanl 
nehezebb mint a’ Diogenese't, mel-t arra több virtul 
az a1. , e'sz, okosság, baton-sag , erö , magával-bírái, 
’s ellenkadhatatlan tíîredelem kivántatik. 

volt , Могу Scaeva’ pajmát 230 nyil furná keresztñl. Саввы’ hat 
ezer talle'rral jutalmazá e’ nap mutato!! vitézse'geért , ’e cohor 
мы." a' nyolcladik helyrôl az ellôre levé által. 

Quamvis,Scaeva,satis per te tibi consulis,et scis, 

Quo tandem pacto deceat maioribus uti; 

Disce, docendus adhuc quae censet amiculus, ut si 

Caecus iter monstrare velit; tamen adspice,si _quid 

Et nos, quod cures proprium fecisse, loquamur. 

Si te grata quies et primam somnus in horam 

Delectat; si te pulvis strepitusque rotarum , 
16 
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Csendes Ferentinum légyen menedéked (l). 
Nem csak gazdagnak "an az örömhez jusa , - 
"S zaj nélkiil vigadni szép lelkek’ virtusa. 
De ha hasznot kívánsz hajtani házadnak 
’S több gyöuyöriiséget óliajtasz lnagadnak, 
-Eggy gazdagnak nôjön veled is csapatja , 
Ösztövér sorsodat. a’ ki hízlalhatja. 

„Aristippus azért tart a’ f6 rendekkel 
Мех: megelégedni nem tud küz étkckkel.“ 

„„Diogenes azért vágy a’ köz étkekre , 
Mert nem tud szert tenui f6 rendû hivekre.“ “ 
` lgy perlettek ama’ két Bölcsek egymással. 
Mendd-meg, mellyik’ szavát hallod javalással’! 
Vagy, mint ifjabb, vigyázz e'rtckezésemre. 
Mort nyert Aristippus just kedvelésemre, 
Ez ama’ mardosó Cynicust gáncsában 

«Igy akasztotta-mcg, mondják, а’ vitában: 
Én magamért vagyok (akárki hogy mendja), 
Te a’ КМ népért Vagy lnásoknak bolondja (3). 
НИМ-е}, veled sorsot sella nem cserélek, 
Én szolgálatomért а’ Királynál élek, 
"S lovaglok , ha tetszik. Te váltig éhczve 
Eggy kis száraz kenyért koldulsz esodezve 
’S hitvány inasektól; még .is hányod veted 
мадам, hogy másra nem szorúl életcd. 

Méltán tiszteltetik Aristippus’ neve; \ 
Rajta minden sors , iigy ’s munka széppé leve. 

‘ Be tudta, akármelly nagyra-vágyásában 
Érni azzal, а’ mi vala hatalmában (4). 
Szeretném a’ szûrben tûrö Bölcset uézni , 
Ferdített sorsában mint fogna igézni. 
Az eggyik mindenkor bársonyköntöst ucm Уайт 
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Si laedit caupona; Ferentinum ire iubebo. 

Nam neque divitibus contingunt gaudia solis; 

Nec vixit male, qui natus moriensque fel'elli‘t. 
Si prodesse tuis, pauloque benignius ipsum 

Te tractare voies, accedes siccus ad unctum. 

Si pranderet olus patienter, regibus uti, 

Nollet Aristippus. Si sciret regibus 1111, 

Fastidiret olus, qui me notat. Vtrius horupm 
Verba probes et facta, doce; "el iunior audi, 

Cur sit Aristippi potior sententia; namque 

Mordacem Cynicum sic eludebat , ut aiunt: 

Scnrror ego ipse mihi, populo tu: rectius 1100 et 

Splendidius muito est:equus ut me portet,alat rex, 

Officium facio. Tu poscis vilia rerum 

Dante minor, quamvis fers te nullius egentem. 

Omnis Aristippum decuit color et status et res, 

Tentantem maiora fore,- praesentibus aequum'. 
Contra, quem duplici panno patientia velat, 
Mirabor, vitae via si conversa. deceb'it. 
Alter purpureum non expectabit amictum, 

Quidlibet indutus celeberrima per loca vadet, 
l 
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Ha szükség, rongyban is ezrek” láttára jár; 
’S mind а’ két esetben olly bölcsen viseli 
Alakját, hogy minden csudálja ’s tiszteli. 
A’ másik mint tűztől , olly igen idegen 
Az ига-катит , "s megfagy а‘ hidegen, 
Ha elvett kankóját nem vetik vállára 
Vesd réa, hadd menjen, a’ bohó, dolgára. 

A’ ki végez fényes országos dolgokat, 
’S győző штат lánczol sok foglyokat, 
Az a7 nagy Jupiter’ thrónusát feléri, 
"S а’ Fél-isteneknek dicső rangját kéri. 
A” ki a’ Nagyokkal szeretteti magát, 
Az is nem ok nélkül áldhatja csillagát. 
Nem mindennek lehet Corintlmsba menni (5) , 
Nem vét, a” ki szégyent sejt , ’s fél próbát tenni. 
De ki ne hívná azt, а’ ki а’ tengernek 
Trneczolván, oda ér, érdemes embernek? 
Hát ha kívánságunk” fő tárgyát meglelni 
Egyedül ott lehet, mit lehet felelni? 
Azt, hogy eggyik ("élvén а’ terlitől , csügged, fut, 
Másik felvállalja, viszi, ’s a’ czélra jut. 
Вы)’ szóval: a” Virtus vagy csupa puszta szó , 
Vagy a” bért nagy méltán kívánhatja а’ Jó (6). 

Még egy két szót. А’ ki elrejti szükségét, 
Többször tapasztalja ura” szívességét, 
Mint az esenkedő. Más, nagy mohó lenni, 
Más, azta" mit adnak víg szívvel elvenni. 
„Anyám ’s néném szegény, nem lehet tagadnom, 
Házam kevés bért ád, ’s el sem szabad adnom“; 
fr ki így szól: „ehes vagyok“ azt kiáltja, 
'S'Ők'et egy más koldus tüstént majd felváltja; 

Un ls szegény vagyok , vajha megszánnának l“ 
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Personamque feret non inconcinnus utramquez 
Alter Mileti textam cane pejus et angue 
Vitabit chlámydem; morietur frigorep si non 
Poetuleris pannum; refer , et sine vivat ineptus. 
Res gerere et captos ostendere civibus hostes, 
Attingit solium Iovis, et coelestia tentata 

Principibus placuisse viris , non ultima laus est. 
Non cuivis homini contingit adire Corinthum. 

Seditp qui timuit, ne non succederetz esto: p 
Quid, qui pervem't, fecitne viriliter/i Atqui 
Hic est, aut nusquam, quod quaerimus : hic onus 
Vt parvis animis et parvo corpore mains: (horret, 
Hic subit et perfert. Aut virtus nomen inane est , 

Aut decus et pretium recte petit experiens vir. 

Coram rege sua de paupertate tacentes 
Plus poscente ferent : distat , sumasne pudenter , 
An rapias; atqui rerll'm caput hoc erat, et fons. 
indotata mihi soror est, paupcrcula mater, 
Et fundus nec vendibilis, nec pascere firmus, 
Qui dicit, clamat: victum date: succinit alter, 

_Et mihi dividuo iindetur munere quadra. 

Sed tacitus pasci si corvus posset, haberet 
. . l I ‘ 

Plus dapis, et rixae multo minus invxdlaeque. 
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’S elragadja f'elét az alamízsnának. 
A’ holló prédáját ha hallgatva enné, 
Többet kapna, észj'e kevesb irígy venné. 

A’ ki, midôn úton езду f6 baráttal jár, 
Czéljok Brundusium ’s kies Surrentum bár, 
Esôre , hidegrc , zökögôs utakra, 
Ládáját felverô ’s rabló zsiványokra 
Szüntelen panaszt mond: elveszti hitelét, 
’S ama’ szcretónek gyanítatja csvlét, 
Ki most karkötôjét, majd lánczátrsiratta, 
'S költött vesztcségit mind addig hallatta, 
Míg végre hitellel szava akkor sem bírt, 
Midôn igazán Мг: vallon ’s igazán sl'rt. 
A’ koldus, ki Щи“ eltörtnek jajgatja , 
A’ lágyszivüeket‘cggyszer megcsalhatja; 
De utóbb, _ha való lesz is a’ sérelem, 
Нет 1е| szánakozást а’ kínos gyötrelem. 
Bair könyvénck árja orczáját áztatja, 
Bár omlik szivébôl kcsergô szózatja: 
„ На szívetek nem k6 , kérlek , segéljetek , 
Szent Oziris t11dja(7),nemjátszom ,' higyetek l “ 
Haszontalan! kiki lnidegen аж mondja: 
Mást csaljon-meg; többé nem leszek bolondja. 

MAGYARÁZATOK. 
(1) A’ Geographusok nekünk három Ferenti 

num nevet viselö helyet emll'tenek, ’s ezeknek 811% 
lnokban az vala a’ legnevezetesebb , melly a’ Via Lati. 
na теней Agnanì felett hét olasz mélyföldnyire ЕЩЁ“, 
"в hajdanî nevét még most is bfi-ja. Nein мышь“ 
hogy Scneva ott eggy lq'sjószágoigbl'rt. Az a’ Horátiusi 
tańács, hogy vonja ide magát, ha szabadságát "s ké 
nyelmeit azen-eti , nem igen vala ullyan, a’melly Scac 
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Bnmdnsium comes aut Surrentum (теща amoe 
numy , 

Qui quèritur salcbras et acerbum fri gus et imbres, 
Aut cistaln effractz‘lm, aut subducta viatica pforat; _ 
Nota refert meretricis acumina, saepe catellam, 

Saepe periscelidem raptam sibi flcntis; utimox 

Nulla fides damnis verisque doloribus adsit. 

Nec selnel irrisus triviis attollere curat 

F racto crure planum; licet illi plurima manet 

Lacrima: per Sanctum inratus dicat Osirim: 

Credite; nnn ludo , crudelcs, tollite clandum ;‘` 
Qnaere peregrinum, vicinia rauca reclamar. 

vn'nak tetszhetett volna; ugyan azért a’ Költö könnyc 
dén elsuhan rajta', hogy annál tovább mulathasson 
azon, а’ mit tulnjdonképen mondani akara. Hlhetö 
jobban ismerte a’ maga barátját Змеи“, mint hogy 
.ne értse, hogy belöle, neki szánván eggyszer magáf, 
’s езду tapasztalás nélkíil nem maradt emlékeztetö’ 
segedelmével , szenvedheto" udvarnok válhat, de a` ma 
gány sem tehetendi .egyébbe', mint igen csekély Philo 
Sophussá. 

‚ (2) На meg tudnál elégetlnî a’ csekély eledelek 
kel, nem keresnéd a’ Dionysius Király’ társaságát, 
’s nem tennéd magad’ пай scurrájává--a'l hogy’ а’ 
Cynicus az illyeket nevezni szerette. Igy pln'fgatla 
Diogenes` а’ meghl'zott, bl'boröltözetx'í Aristlppet. Ugy 
gyam'tom, hogy Scaeva , poshadt kedvénck eggy rossz 
мадам“ ‚ n’ mìllyenekhen minden I’hilosophusnak kép 
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вен mngát, illyen fonnán szóla Horátzhoz: Mi шах 
ségem nekeln а’ Nagyokra? Nem élhetek e én is fü 
vel, gyökerekkel, mint Diogenes?- Jó, felel nekì az 
amiculus; de ha tudnád, mint kell társalkodnod a’ 
Nagyokkal , nem lenne okod panaszkodni ellenek, ’s 
nem s'zorulnál fñre ’s gyökerekre.Megvallom én , hogy 
mesterség fůvel és gyökerekkel élnì ’s me'g is boldog 
nak lenni: de Kìrályokkal társalkodni tudnî, az is 
mesterség. Mind ennek mind annak vannakbajai , mind 
ennek mind annak örömeLAz az'ege'sz kérde's: mellyi 
kére szl'ilette'l inkább? 

(3) Ofíìcium facìo. -Arîstipp a’ Dionysìos Kira'ly’ 
múlattatását úgy tekintette mint hìvatalt. А’ Kìrályok 
körül olly nagy számban vagynak azok а’ kik az el 
lenkezôt cselekszìk , hogy nem csuda , ha a’ Kirzilyok 
az Arìstippi szolgálatokra olly becset raknak, melly 
felöl Fizetö-mestereìk nincscnek mindég eggy érte 
lemben övelek. Azonban а’ jó Dienes аду jára a’ Ina 
ga komázójával mint Montaigne a’macskájával. Seu r 
r or ego ipse mìhi, mond Aristipp: a’ Király ‘Жду 
hiszi, hogy a’ bolondot ö játszatja veleln; de megkö. 
vetem szépen-ha én не“ ůzôm а’ bohóskodást, az 
egyedí'll azért esik, mel-t körí'lle jó шарика: élek; ’s 
mihelytt megszůnök kedves dolognak lelni а’ tréfát, 
elvált emberek vagynnk.--Horátz ìllyen forma rela 
tìóban látta magát Augustussal és Maece'nnel — deren 
des, ’s az értelmesebb Olvasónak íìgyelmét c'rdemli, 
hogy nem rettegett közre ereszteni azt a’ Levele't , molly 
az ö titkait Еду harangozza-kì all. egész világnak. А’ 
kiknek tapasztalások van a’ dnlogban, ebböl ш von 
hatják-ki hogy igazságos akara lenni maga eránt, 
nninëkutána a’ Levél’x‘elejg'n azt vallá hogy б a1. Ud 
‘ат’ lnesterse’geìben nem ment sokra. Augustusnak és 
Maecénnek mindég becsůletére vál, hogy eléggé nagynk.. 
пак érzék magokat, nem gondolni az effe'lékkel, és 
hogy Horátz ezt várhatá ШИН‘. 
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(4) Nem hiszem hogy volna ember , a’ ki az Aris 
tipp” cliaracterét, а’ kinek Philosophiäja épen iigy sa 
játja neki , mint ez a’ character-e az, igazabban fogta 
volna fel , ’s szebben rajzolta volna, mint Нога“: ezen 
szép lielytt. А’ Cyrenei Philosophnst olly kancsali/ll 
ítélték-meg, a” mint közönségesen mind azokat szo 
kés , а’ kik nem a’ köz modelbe vannak öntve, és a’ 
kik semmi egyébnek nem akarnak nézettetni, mint an 
nak, a’ micsodák. Daemonax Philosophus azt szokta 
vala mondani, hogy ő Socratest tiszteli, Diogenest 
csodálja , Aristippust szereti (Lucian. in vita Daemon.) 
-Ha а’ csndálás azt illeti a’ mi a” legritkább és rend 
Шум - valóbb , úgy Aristippns érdemli hogy osudáltas 
sék; mert bár melly igen ritkák is a’ Diogenesek, 
eggy Aristippusra mindég találunk tíz Diogenest. Az 
a’ mód , a’ melly szerént ő gondolkozott és ё“, Syste 
mába engedi ugyan szedni magát, ’s a’ Systemát elta 
nulni nem épen nagy dolbg: de azt az ügyességet, azt 
а’ jó módot, vagy ha szabad volna úgy szólani , 
azt a’ jól- állást , а’ mellyel ő élt , ’s gondolkozaisat 
teljesedésbe vitte ‚ azt senki sem szedi System-alia , azt 
semmi Formuláre nem írja-körül, pedigr épen ez а’ 
jól- álló , melly neki minden tettét követte ‚ és a” melly 
ben őhozzá még távolról sem közell'te senki, {ещё őtet 
azzá a’ rìtka emberré , adott neki annyi elsőséget. Sza 
badabb nyelve Diogenesnck sem volt mint neki. Aris 
tipp mindég mondhatta, mindég tehette а’ mit akart, 
mert ő mindent és mindég akkor mikor illett, csele 
kedett és mondott, mindég érzette, mikor а’ szót 
ejtette ’s a’ tettet tette, mi illik és mi nem illik, ’s 
mi elég,-ez pedig olly érzés, melly az élet” Mes 
terségében , épen úgy mint minden egyéb Mesterségek 
ben , a’ való Művészt csinálja. Innen Syrakiízában játsz 
hatá az [Мин-пою“ , Dionysiust “mulathatá , tőle aján 
dékokat fogadhata- el, sőt azt is eltűrheté, hogy vele 
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némellykor nem szépen bénának, a’ nélkűlhogy a' ma 
ga méltóságáról mind ezek által valamit vesztett, "s 
az Uralkodó vagy az Udvar előtt magát megalacsonyftot 
ta volna. Innen jött, hogy ő akár bíbor, akar durva 
öltözetben mutathatá magát, а’ nélkűl hogy a’ bíbor 
han nyalkának , а’ durva ruhában semminek tetszhes 
sék. Innen van az, hogy soha sem akada-el, hogy w 
soha sem zavarodott- meg , ’s mindég tudta mit tegyen 
és mit mondjon , akai-melly esetben , akármelly rendü, 
nemű ’s characterű személyekkel volt dolga; innen az, 
hogy ő mindenhol honn vala, mindenhol а’ maga ele- — 
mentumában; hogy minden öszvebomlódásból nehézsé 
gek nélkül ki tudta magát fejteni, hogy mindenből, 
hasznot vont, hogy mindennek eggyszerre feltalálta 
a’jó, legalább szenvedhető oldalát, hogy semmi veszte 
ség által le nem veretett, hogy semmi szerencsében 
magát el nem bízta. Innen vala az. hogy az ő egész 
életéhez az E1n) u» :10pm (haben, non, habeor) volt 
a’ kulcs. --- ’S hol találhatott volna Horátz а’ maga ek 
kori czéljára tökéletesebb ideált , hogy azt Scaevának 
tükör gyanánt tehesse elébe? 

(5) Non cuivis homini contíngit adire Corinthum 
-- OU 11m/1:0; amigo; а; Koçwâov ect-9 őnlnug- ez а’ példa 
beszéd (Erasmi Adag. IV. 4, 68. Voyages du jeune 
Anacharsis. T. IV. chap. XXXVII.) minden ajakon 
forgott. Coi-inthnak képzelhetetlen luxusa, ’s а’ sok 
Hetéra, kik között a’ esudált La'is volt a’ legfőbb, 
sok Kereskedőt szegénnyé tett kevés napok alatt, ha 
gazdag hajóval jött is а’ város, révébe. Annak tehát, 
a’ ki nem bízott magához , mindég veszedelmes dolog 
volt a’ Korinthba járás, mert többet vesztett mint nyert. 
De az Adágium jelentse a’ mit akar; a’ Horátz' okos 
.kodasa, ha jól értem, ide megyen -ki: „Az első kér 
dés az , ha van e dolgod Korinthban, a’ mi megérdemli 
hogy oda fáradj, vagy nem? Az első esetet veszem; 
úgy az lesz a’ második kérdés: ha bízol e magadhoz 
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hogy oda elérhetsz? mert а’ dolog nehézségekkel jár 
Ha ezek elijesztenek, ha érzed hogy elakadsz, leg 
jobban cselekszel ha veszteg űlsz. De ímhol van eggy 

' más , а’ ki ugyan azt keresi Korinthban a’ mit te , ’s 
a’ ki magát a’ veszedelmek által el nem ijeszteti. О 
ezt mondja magának: a’ mit keresek , az már eggyszer 
Korinthban vagyon ’s sohol nincs másutt; nekem te 
hát Korinthba kell mennem, akármibe kerűl; ’s ezzel 
neki indúl az útnak, szerencsésen oda ér, megkapja 
a” mit keresett, ’s azon мы dicséretet és dicsőséget.“ 
--А’ Scaeva kedves barátunk' állapotjára könnyü az 
alkalmaztatás. Őneki az a’ szerencse volta'Korin: 
thusi út, a’ mellyet eggy Nagynak kedvezései által 
óhajtott elérni. 

(6) Torrentius úgy hiszi, hogy Hol-atz itt eggy 
csúfondáros oldaltekintetet vet a’ Stoicusoknak azon 

tanításokra, hogy а‘ ßény elég maga magának :- A’ 
jó Püspök ezt praedurum dictumnak nevezi, ’s a’ szó 
még keményebb névre volna méltó, ha értelmét olly 
messzére terjesztenénk, hogy rénye csak annak van, 
a’ ki az élet9 egyéb javait nem tartja érdemesnek а’ 
becsülésre. Én úgy hiszem, hogy Horátz azon kevés 
szóval , a’ mellyel itt magát kifejezi, egyebet mondani 
nem akart mint ezt: „Diogenes nem fogná megval» 
lani Aristippnek, hogy több erő kívántatik arra hogy 
eggy bizonyos szerencsét csináljunk ’s abban magun 
kat megtartsuk , mint arra , hogy a” nélkül ellegyünk. 
És még is rsemmi sincs bizonyosabb. Ollyan az mint 
a’ Korinthi út. Hon maradni nem nagy Mester-ség; és 
ha az, a’ kinek semmije sincs , mert semmit sem tuda 
szerzeni, megelégszik sorsával: azzal csak azt а’ piri 
tást hárítja- el magától, hogy azon felűl még kineve 
tik; mert ki ellen duzzoghatna hát, mint maga ellen? 
Tehát, vagy nem tudjátok mit akartok azzal a’maga 
tok’ Rényetekkel, vagy meg kell vallanotok, hogy 
az , a? ki elég maga -elszánásával, elég türelemmel, 
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elég állhatatossággal ’s okossággal bírt, hogy elérhető 
a’ mit akart , azon hasznot és becsülést, a’ mellyet a’ 
keresett dolog adhat, úgy tekintheti, mint érdemlett 
jutalmat. 

(7) Ámbár Augustus , vagy az ő nevében Agrippa 
az Egyipti Istenek” tiszteletét Rómából ’s annak kül 
várositól ötszáz lépésnyire eltiltotta (D i on. L. 52. )‚ 

‚а’ község, kivált a’ vánczorgó salak, melly Rómának 
minden Iíczájin hemzsegett, el nem engedé magát az 
Ozl'ris, Ízìs e's Annubis új modillstense'gek tiszteleté 
től tiltatni; ’s így Нога“: ezeknek a’ zsîványoknak 
costűmje mellett híven marad, midőn a’ bitang kol 
dussal, kinek senki sem akarja hinni, hogy eltörte а’ 
lábát , az Ozú-is szent nevére tett eskü által hagyja bizo 
nyítani , hogy szerencsétlenség érte. 

 

TIZENNYOLCZADIK LEVÉL. 

LOLLIUSHOZ. 

BEVEZETÉS 

Nem lelünk semmi okot, a’ mellyre' nézve ezt a' 
Lolliust ugyan annak a’ Lolliusnak nem nézhetnénk, 
a’ kihez a’ második Levél írva vagyon , tudnillik azon 
Marcus Lollius9 fijának vagy testvérétől születettuno 
kajának, a’ ki 733ban Consul volt, ’s nem a’ Consu 
lárisnak magának , a’ mit Torrentìus cselekedett. Bax 
ter, а’ ki hajlandónak vallja magát anni}: elhitelére, 
hogy ennek a’ XVIII. Levélnek Lolliusa és a” XVlL 
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пак $саечё]а-и5уап—а2оп eggy személy, ’s Gassner, 
а’ ki vele tart, a’ két Levél’ tax'talmának , rokonsá 

`ga , ’s ezen мы eggy nevetlen régi Scholiasta’ kevés 
tekintetů autoritására támaszkodnak, a’ ki az ittfenn» 
forgó ScaevátîqcaevaLolliusEquesRomanus 
nak nevezi. Ugy tetszik, épen ez az emll'tett rokon 
ság vala az az ok, a’ melly miatt a’ nevetlen Scholi 
asta , czeknek az embereknek ismeretes merészségek 
szerént, a’ két nevet eggyé olvasztotta , ’s a’ két em 
berböl eggyet csina'lt. Az illy gyenge ok magában 
öszve- omlik. Csak meg kell olvasni ’s özve kell ha 
sonlítani a’ két Levelet, ’s látni fogjuk ‚ hogy Scaeva 
és Lollius nagyon külömbözö személyek, ’s a’ Leve 
lek is , minden rokonságok mellett , nem kevésbbá 
azok'. 

llló'nek látván, hogy ezen öszve - hasonlítás’ дуб 
nyörůsége't az Olvasónak engedj em, ele'gnek tartom hogy 
az itt következó't csak általjában jegyezzem -meg. A’ 
lniolta Augustus a’ Rómaiknak hajdani alkotmányok 
ból а’ néven kivůl semmìt nem hagya - meg, "s igazá 
ban minden hatalom közötte e's az ô veje Agrippa Кб 
zött vala felosztva (noha ez ele'g okossággal bírt, 
megelégednì a’ második hellyel az országlásban, és 
езду, szx'nre ‘лёжа, csak kölcsönözött ragyoga'ssal] 
--- ezen idö olta, а’ mellyben a’ Jliliusi Ми Rómában 
minden volt, a’ jo' házak’ iìjai nem láttak egyéb útat 
nyitva такой elött, melly tekintetre ’s gazdagságra 
vezethetne, mint ha magokat valakihez csatolják azok 
közzůl, a’ kik v_agy az Augustus’ kedveze'se, ‘аду а’ 
Caesál'i ház’ rokonsága által az országnak legelsö "161 
tóságaiban voltak. A’ mi a’ Respublicának jobb пар 
jait látott Romainak nyelve'ben Servitusnak „тёт 
fett, az most megkülömböztetés volt. Az ifjúLulliust 
is az a’ sors érte most, hogy az orsza'glás’ Nagyjaival 
éljen, hogy a’ körůlök teendö szolgálat мы odajut 
hasson - el, a’ hová hajdan a’ hazának nyujtott érde~ 
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mek által léptek а‘ Róma” ifjai; "s e’ végre а’ Római 
szokás szerént eggy Patrónust vagy hatalmas barátot 
“Панда, а’ ki eránt még eggy más oknál fogva is le 
vala kötelezve. Hogy Lolliusnak ekkor ez vala álla 
potja, noha Patrónusa meg nem neveztetik, azt az 
egész Levélből lehet látni; ’s a’ d um t u a n avis in 
alto est, hoc age-aztmutatja, hogyő, fijavagy 
öccse eggy Augustus által kedvelt Consulárisnak, már 
reménylhette boldogúlását. Ноя-абы tehát , úgylátszik, 
bizonyosnak nézi a” dolgot hogy az ő ifjú barátja e" 
tengeren , jó kedvvel vagy rossz kedvvel, tovább fog 
evezhetni és hogy most már minden csak attól függ, 
hogy a’ szirteket és zátonyokat hová tapasztalatlanság 
vagy vérének hevessége vethetné , kikerülje. 

Azok az emlékeztetések, a’ mellyeket ő, régiba 
tátja a’ Lolliusok’ házának, a’ legszívesbb részvétel, 
szembe - ötlő jelenségével ád itt, mind ollyanok, hogy 
azokra ennek а’ nemes ifjúnak nagy szüksége vala, 
akár úgy fogott volna élni mint hivatalt-viselő pol 
gár , akár ez nélkül. Neki mind így mind úgy magá 
nál nagyobbak és hatalmasabbak köztt kellett élnie; 
neki azon kelle lenni, hogy eggy örökségül kapott 
nevet és birtokot tartson fényben, melly, minekutána 
az országlás” neme’ elváltozásával minden bizonytalanná 
leve , gondot kívánt; mindég volt tehát olly barátok 
ra szüksége , a" kiknek védelmekre ’s pártfogásokra 
bízakodhassék. Az Щи Lolliusnál tehát ez a’ tanács 
annál kedvesebb lehete, mivel ereiben még folyt va 
lami republicánns vér-annyi ugyan nem, hogy а’ 
Caesar7 maradékait eggy masodik'Brútussal és Casszi 
ussal ijeszthesse, de igen annyi, hogy eggy mindenre 
kész Udvarnokot ne ígérjen , а’ mivé pedig válnia 
kellett, ha a’ Caesárok’ új Rómájában csak szenved 
hető íiglírát is akara játszani. Mert ha Augustus alatt 
az Uralkodói Udvar7 fénye és neve meg nem vala is , 
a’ dolog meg volt; "s az а’ Római Lovag, a’ kinek 
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több kedve volt a’ maga hajlandóságait követni, mint 
magát а’ Nagyoknak szolgai lélekkel egészen általad 
ni, bizonyos lehetett az eránt, hogy a’ jntalmak’ ki 
osztásakor az ő érdemeiről meg fognak feledkezni, a’ 
kedvetlen alkalmakban pedig hibájiról igen elevenen 
megemlékeznek. Horatz ugyan a’ maga oktatását 
azon intésen kezdi, hogy az ő barátja a’ Scurra’ litá 
latos characterétől őrizkedjék, melly név alattRómá 
ban mind azt értették a’ mit mi а’ csapodár, nyalako 
ldó , ebédleső és udvari- bolond alatt értünk; de látni, 
hogy az csak azért esik , hogy jó szerrel az ellenkező 
extremumhoz érhessen, а’ mitől Lolliusnak magát, 
szabad , kerek és heves módja miatt, még több oka 
vala óvni. Általjában fel lehet tennünk, hogy a’ mi 
Költőnk a’ maga ifjú barátjának legkülönösebb kör 
nyülményeit ismerte , ’s így nem könnyen feledhetett 
valamit а’ mire nagyobb szüksége lehetett; noha böl 
cscbb volt "s inkább tudta mit enged а’ társaságos élet” 
szebb tónja, mint hogy a’ feddésnek csak árnyékát 
is ne igyekezett volna elkerülni , és a’ mit neki csak 
fülébe sugni illett, úgy ne szővte volna a” mindenek 
re-illhető tanácsok közzé, hogy emlékeztetései en 
nek semmiképen ne fajhassanak. 
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Érdcmcs Lollius, te, mint nekem Нить 
Solna barálságban csapodárt nem játszoh. 
Külömböz а’ llû szív ’s а’ rm, hízelkedô , 
Mint a’v tisztes asszony ’s' az elvetemedô. 
Te e’ killömbséget el nem felcjtheted; 
Nem tanúlt mászkálni names természeted. 

Мёд tetemesbb enne'l а’ durvák’ hibája, 
A’ faragatlanság’ csúl‘os nyavalyája, 
Melly, lábbal tapodván az illendôséget, 
Vadságban helylieztet virtust ’s dicsöséget. 
А’ virtus kétfélc hibák’ középpontja (l), 
Sem jobbra sem balra nem hajlik szent fontja. 
Némcllyik mutatván rabi engedelmet, u 
Нет csak az alsó helyt, mint ritka kegyelmet, 
F6 vendéglôjének mászkálva hálálja, 
Hanem minden tettët remeknek ‘Маша, 
’S olly fe'lve imádja legkisebb mozgását , 
Olly mélyen tis'zteli buta ’s bölcs szólását, 
Mintha lcczkét kemény mesternek mondana, 
Vagy а‘ Játékszl'nen rabként sohajtana. 

A’ másik eggy szôrszál miatt is beléd vész , 
És sûlt bolnnflsággal fclf‘cgyverkczni kész. 
ММ eggy valakiért zárt vessek nyelvemre‘! 
Máséra építsek , ne saját eszemr'e’l 
Inkább, mint ezt идут“, kétszer vesszek-el bár! 
Нет is csuda, szava hogy illy magasan jár. 
Mert miról van a’ l szó’! azt kell kicsinálni; 
Dolichost méltó e, vagy Castort càudálni; 
’S hogy Brundusiumban rövidebb uton légy, 
Minuciusén e, vagy Appiusén mégy 'P 
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Si bene te novi, memes, liberrime Lolli, 

Scurrantis speciem praebere, professus amicum. 

Vt matrona meretrici dispar erit atque 
Discolor, iníido scurrae distabit amicus. 

Est huic diversum vitio vitinm propo mains, 
Asperitas agrestis et inconcinna gravisquer, 
Quae se commendat tonsa cute, dentibus atris; 
Dum vult libertas'dici mera, veraque virtus. 
Virtus est medium vitiorum,et utrinque reductum. 
Alter in obsequium plus aequo pronus, et imi 

Derisor lecti sic nutum divitis horret, 

«Sic iterat voces , et Verba cadentia tolliit, 
Vt puerum saevo credas dictata magistro 
Reddere, vel partes mimum tractare secundas: 

Alter rixator de lana saepe caprina , 
Propugnat nugis armatus; scilicet, ut non ' 

Sit mihi prima fides , et, vere quod placet, ut non 

Acriter elatrem, pretium» aetas altera sordet. 
Ambigitur quid enim’! Castor sciat, an Dolichos 

plus 9 

Brundusium Minucî melius via ducat , an A î@ PP 
17 
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Ne légy а’ Nagyoknak csúf'os majmolója 
Jaj annak, ki magát e’ részben nem ója. 
На ki xî'eslettsége“l áldozatjává lcsz, ì 
Kevélységbôl pompát ereje felett tesz, 
Az aranyt ’s eziìstöt szertelen éhezi, 
"S szegény sorsát bután átallja “з fedezi , 
Azt, bár a’ vétkeket 6k tízszer tetézik, 
А’ NagyOk útálják, vagy váltig leczkézik; 
’S ama’ jó anyákra szeretvén iigyelni, 
Kik magoknál jobb lyányt akarnak nevclni, 
Hozzája feddôdve ekképen szólanak, 
’S feddésekben csaknem igazat lmondanak: 
Ha vctemedem is én csztelenségre, 
Gazdagságom nem hágy jutni nagy inségre; 
Te szegény vagy, szoros köntös illik ne'kcd, 
Ne mérkezzél velünk, nem bl'rja értéked. 
Ha kit Eutrapelus meg akart rontani (2), 
Аж pompásan szokta felcsínosítani , 
Tudván , hogy a’ bohó , mihelytt czifrább lészen 
Ё] tcrmészetúvé váltnzik egészen, 
H'ivságos dolgokról álmodik reménye, 
Пот kcll neki шапка, а’ kény lesz törvénye, 
Adósságokat gyüjt., ’s végre bajvívással ì 
Keresi kenyerét., "аду napszámozással. 

Ne уйду] jó barátod’ titkát tudni; de ha 
ВЫ bízza, semmikép el ne áruld soha. 
Az övét датам, saját l’zlésedet 
Ne dicsérd; kedve'ért tagadd-meg kedvedet. 
°S mikor neki tetszik vadászatra menni , 
Ne akarj te otthon Músáiddal lenni. 
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Quem damnosa Venus, (диет Praecep alea nudat, 

Gloria quem supra vircs et vestit et ungit, 

Quem tenet argenti sitis importuna famesque, 

Quem paupertatis pudor et fuga, dives amicus, 
Saepe decem vitiis instructior, odit et horret: 
Aut, si non шт, regit: ac, veluti pia mater, 

Plus quam se sapere , et virtutibus esse priorem 

Vult; et ait prope vera: Meae (contenderenoli) 

Stultitiam patiuntur opes; tibi parvula res est: 

Arcta аж: sanum comitem toga; desine mecum 
Certare. Eutrapelus, cuicunque nocere volebat, 

Vestimenta dabat pretiosa: beatus enim iam 

Cum pulchris tunicis sumet nova consilia, et spes; 

Dormiet in lucem; scorto postponet honestum 

Officiíun; nummos alienos pascet; ad imum 

Threx crit, aut clitoris aget mercede caballum. 

Arcanum neque tu scrutaberis illius unquam; 

Commissumque teges, et vino tortus et ira. 

Nec tua laudabis‘studia, aut aliena reprêndes: 
Nec , cum venari volet ille, poëmata panges. 

Gratia sic frati-um geminorum , Amphionis atque 
0 й 
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Hajdau is Amphion Zéthussal öccsével (3), 
Illy okon veszôdött, ml'g szelíd elmével, 
Durvább testvérének járván tetszésére, 
Gyanút-szülö lantját letette végtére. 
Te is Еду tégy. Ugy nézzd, mint kegyes törve'nyét 
Fényes barátodnak minden kéreményét. 
’S ha vadászeszközit ’s kntyájit elô-re 
Küldettetni látod a’ szokott mezôre, 
Ugordjál-fel, там gondolkodásodat , 
Derítsd vídámságra komor homlokodat , 
Hogy annál jobb kedved légyen Vacsorára , 
На fáradság-szerzô munka lészen ára. 
A’ vadászat régi jó szokás Rómában, 
Jó egésség, jó hir, jó név jár nyomában (4), 
’S neked annál inkább fog "álni díszedre, 
Mert fényt terjeszt ama’ szép tehetségedre , 
Melly „еще“: repûlô agárt scrénységgol 
’S halálontó vadkant f'elmúl erösséggel. 
Нет termett úgy senki, mint te a’ fegyverre ‚ 
Sok vitézi -játék hû bizonyság erre. 
Te már gyermekséged’ gyengc tavaszában 
Szolgáltál ama’ nagy bajnok' táborában (5), 
Ki a’ Parthusoknak sasait elnyerte, 
’S ellense'geinket gyôzi világszerte. 
’S magadat megvonni hol Vennél meutséget@ 
Tudva van, hogy ámbar az illetlenséget 
Minden dolgaidban szoktad távoztatni , 
Szeretsz még is néha tréfásan mulatni. 
Tengeri táborhoz téssz készûleteket, 
Csolnakokból formálsz kettôs hadrendeket: 

 

:f 

l 
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Zethi, dissiluit, donec suspecta severo 

Conticuit Iyra. Frateŕnis cessisse putatur 

Moribus Amphion; tu cede potentìs amici 

Lenibus imperiis; quotiesque educet in agros 

Aetolis onorata plagis iumenta canesque: 

Surge et inhumanae senium depone Camoenae, 

Coenes ut pariter pulmenta laboribus emta. 

Romanis solenne viris opu, utile famae 

Vitaeque et membris; praesertim cum .valeas; et 

Vel cursu superare canem vel viribus api-um 
Possis; adde, virilia quod speciosius arma , 
Non est, qui папе‘ (seis, quo clamore coronac _ 

Proelia sustineas campestria);l denique saevam 
Militiam puer et Cantabrica bella tulísti, 

Sub duce, qui templis Parthorlun signa religit 

Nunc, et, si quid abest,- Italieadiudicat armis. 
Ас, (ne te retrahas et inexcusabilis abstes,) 
Quamvis nil extra numerum fecisse modumque 
Curas, interdum nugaris rure paterno: 
Partitur lintres exorcitus; Actia pugna 
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’S az Actiumi harcz’ ábrázolására (б), 
Sergedet, mint Vezér, viszed а’ csatára; 
Az öcséd ellenség, kerted’ tava tenger, 
"S vívtok,mvíg eggyitek zöld borostyánt nem nyer. 
Ha ki tetszésére járásodat ища. 
Illyen játékodat könnyen megbocsátja. 

’S hogy már (hafkell intés) Múzám’ intésivel 
Tovább menjek,meglássd kirôl mit szólsz,’s kivel. 
A’ szapora kérdöt kerûld, тех-1; csácsogó, 
А’ mindég tárt fülben nem marad-meg а’ szó. 
”S eggyszer ajakodról elrepült titkodat 
Visszanem lu'vhatod, bár mint bánd dolgodat. 

Nagy Úrnál nagy gonddal légy szíved’ csínyára ; 
Ne vess buja szemet szép szobalyányára, 
Ne hogy útra-való bért ajándékozzon, 
Vagy érte, ha ô is szereti , kínozzon. 
Jól megnézzd , kit ajánlj, hogy idegeh hiba 
Ne szôjen bút ’s szégyent élte’ napjaiba. 
Csalhat ítéletünk. Ha téged е’ sors ér, 

` Hagyd-el а’ méltatlant, а’ kire rút “И fér. 
De ha becses embert ellenségnek szája , 
Rágalmaz, Védelmezzd, légy erôs bástyája. 4 
Hogy hagyna hidegen az illyen sérelem, 
Holott hozzád közel van a’ veszedelem’! 

Mert szomszédod’ házát ha Izítod gyúladni , 
Méltán félsz, ’s a’ tûznek nem jó idôt adni. 

A’ ki nem ismeri a’ világ‘l hl'vságát, 
Boldogságnak tartja Nagyok’ barátságát; 
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Te duce per pueros hostili more refertur; 

Adversarius est frater; lacus , Adria; doncc 

Alterutrum velox victoria fronde coronet. 

Consentire suis studiis qui crediderit te, 

Fautor utroque Щит laudabit pollice ludum. 

Protenus utmoneam (si quid monitoris eges tu), 

Quid de quoque viro, et cui dicas, saepe videto: 

Percontatorem fugito , nam зап-ища idem est, 

Nec retinent patulae commissa íidcliter aures; ` l 

Et semel emissum “На: irrevocabile verbum. 

Non ancilla tuum iecur ulceret ulla, puervc, 

Inter marmoreum venerandi limen amici; 

Ne dominus pulchri pueri caraeve puellae 

Munere te parvo beet, aut incomlnodus angat. 

Qualem commendes, etiam atque etiam adspice , 

. lncutiant aliena'tibi peccata pudorem. (no mox 

Fallimur, et quondam non dignum tradimus z ergo 

Qucm sua culpa premet , deceptus omitto щей; 
Vt penitus notum, si tentent crimina, serves, 

Tuterisque tuo fidentem praesidio: qui 
Dente Theonino cum circumroditur , ecquitl 
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A’ ki miben-létét tudja, fut elôle, 
Te a’ te sorsodban meg nem válhatsz tôle. 
’S ha már а’ szél messze vitte тамады, 
VigyáZZ, ki ne csapja a’ ранга gályádat. 

A’ Nagyok szüntelen gyönyörûségekre 
Nézvén , уйдут vágynak rokon kedvüekre. 
A’ komoroknyájast, a’ Ива]: szomorút, 
A’ tüzesek csendest, a’ идут: szigorút 
Нет örömest Итак, ’s az, а’ ki jó borra 
Becset tesz, ’s szereti köszöngetni sorra.: 
Gyûlöli azt, a’ ki a’ ncki-szánt pohárt 
Megveti, esküdjék bár ezerszer , hogy árt. 
Ne hagyj sûrú felhôt душа homlokodra, 
A’ nagy világ azzal vissza-él károdra. 
És az alázatost csúfolja komornak, 
’S fondorló nevet ád a’ csendes jámbornak. 

Tanuld szüntelenûl a’ régi ’s mostanì 
Bölcsektöl éltedet boldogúl nyujtani (7), 
Ne hogy telhetetlen relnénység ’s félelem 

- Zaklasson, vagy egyéb hiú gerjedelem. 
Tanuld, mi a’ Virtus? hol van oskolája’! 
Velünk “Шейх е, vagy az ész’ munkája’ë 
Mi kevesebbl’ti szíved’ aggodalmát’.'I 
Mi teszi híveddé’! mi adja nyugalmát’! 
A’ bájoìó kines e ’s a’ dicsöség’ fénye’ê 
Vagy a’ bül’cs csendesség’ сперва; ösvénye@ 

Én a.’ hányszor látom vizét Digentzjának , 
Melly földét itatja fagyos Mandelának , 
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Ad te post paulo ventura pericula sentis'l 
Nam tua res agitur , paries cum proximus ardet; 
Et neglecta solent incendia sumere vircs. 

Dulcis inexpertis cultura potentis amici: 
Expertus metuit. Tu, dum tua navis in alto est, 

Hoc age , ne mutata retrorsum te ferat aura. 

Oderunt hilarem tristes, tristemque iocosi; 

Sedatum cclercs, agilcm gnavumque remissi: 
Potores bibuli media de посте Falerni 

Oderunt porrecta negantem pocula; quamvis 
Nocturnos iures tc formidare vapores. 

Dome supercilio nubem: plerumque modestus 
Occupat obscuri spcciem , taciturnus acerbi. 
Inter cuncta leges et percontabere doctos; 
Qua ratione queas traducere Маше: aevum: 
Ne te Semper inops agitet vcxctque cupido, 
Ne pavor et rerum mediocriter utilium spes: 

Virtntem doctrina paret, naturane donet: 
Quid minuat curas , quid te tibi reddat amicum: 
Quid pure tranquillet , honos, an dulce lucellum, 
An secretum iter, et fallcntis semita vitae. 
Mc qnoties reficit gelidus Digentia rivus, 

 

Qucm Mandela bibit;~ `rugosus frigore pagus, 
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Mit gondolsz, barátom, melly érzékenységbe’ 
Szendergek’! melly kérést küldök-fel az égbe 3 
Azt, hogy csenddel bl’rjam csekély értékemet, 
4’S magamnak élhessem , a’ mig tart , éltemet ;‘ 
Lcgyen könyvem , legyen eggy eggy esztendôre 
Gondtól mentô kenyér eltéve elôre. 
Elég Jupitertôl olly dolgokot kérnünk, 
Mellyekhez nem lehet пана nélkül férnünk --~ 
Vigyázzon éltelnre ’s eltáplálására: 
Солдат lesz magamnak szívem’ nyugalmára. 

MAGYARÁZATOK. 

(1) Ege'szen a’ Socrate-si ’s a’ Perîpateticai lsko 
la’ tanl'tása szerént szól. Mind az ayaäov (a’Jó) mind 
а’ «am (а’ Sze'p), a’ minden Virtusok’ matex'iáléja és 
formále'ja, ezen tanl'táshoz képest középben fekszik a’ 
nagyon sok e's a’ nagyon kev e's közt; annálin 
kább közell'tünk hozzá, minél inkább távozunk, mind 
jobb mind bal felé, az egymással.- ellenkezö defectns 
e’s excessustól: de tulajdonképen szólván , minden 
esetben csak езду a’ mód azt cselekedni a’ mi helyes, 
’s véghetetlenůl sok ш cselekedni a’ mi helytelen , 
ai az, elhibl'tani ш а’ vonalat (имей), melly az Aris 
totales kifejezése szere'nt, a’ hyperbole és az ellipsis 
között köze’pben megyen, e's a’ Rény’ vonala “*). ЕМ; 
mondhatni minden emheri tökéletességek felöl. Min 

 

‘*) Msuotqç и; eçw й ngen; --- en to ¿Lev âpugwvsw 
подари; cgb —- то да #m1095811 ‚ио’ихшр. Xalenov де то sm 
tuyew. Ku» дш таит’ ш’ nl; psv KAKIAE й ТПЕРВОАН aan» 
i, .rz/14151111212, nl; д; APETHzń MEz‘oTHz. Aristot, 
Ethic. ad Nicomach. L. ll. 5. 
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Quid sentire putas, quid credis, amice,precari’! 
Sit mihi, quod nunc est; etiam minus: et milni 

vlvam; 

Quod superest aevi, si quid superesse volunt Dì : 
Sit bona librorum et provisae frugis in annum 
Copia; neu fluitem dubiae spe pendulus hoi-ae. 
Sed satis est orare Iovem, quae дона: et aufert: 
Det vitam, det opes, aequum mî animum ipse pa 

rabo. 

den Muzának, minden Vénusnak, minden Gratiának 
megvan а’ maga tnlajdon tónja, menése és illösége, 
a’ maga rliythmusa, а’ maga mértéke. Mind ezeknek 
igen gyengéded, sebes és igaz érzésében , ’s azon bi 
zonyos Ínstinctussá-vált készse'gben , melly ezt az ér 
zést teljesede'sbe tudja hozni, áll minden Virtuositas. 
Csuda e tehát, hogy minden Mesterségben, a’ legne 
hezebben ’s öszvebontakozottabban, az élet’ Mester 
ségében leginkább ---- nìncs a’ nap alatt semmi tökéle 
tes , és hogy azt a’ Szépet, a’ melly után minden Vir~ 
tuóz törekedik , olly ritkán látjuk elérve , vagy a’ hol 
az el Van érve , olly i-itka embersejti - meg ‚ olly ritka 
ember érezi. _ 

(2) Kétség kivi'îl а’ Rómaì Volumnius Eutrape 
lust érti , a’ ki Cicero által а’ Philippicák XIIIdikában 
a7 Triumvir Marcus Antonius’ Collusorjai ’s Sodalisai 
köztt f6 helyen emlx'tetik. Eggyike volt azon kornak 
Szépecskéji közziil , ’s a’görög nevet eze’rt kapta , melly 
olly embert bélyegez , а’ ki igen kedves múlattató a’ 
társaságokban, ’s МПа-6,26 gondolatokat fercseg. Eze 
ket а’ Bon-mot-okat -Vei-balis e's Realis Bonmókra 
lehetne felosztani; ’s az a’ pajkosság ‚ а’ mellyet Ho 

q. 11112 itt elull't, az utolso'k’ osztályába штык. --- A`Cl 
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сего’ Levelei VII. Könyvének végében (ad Familiares) 
áll kettő, mellyekből ezt a’ Volumnius Eutrapelust 
igen jól ki lehet ismerni. „Midőn Leveledben meg 
láttam a’ kurta felűliräst: Volumnius Ciceroni-a' 
hogy ez csak a’ szoros barátok között vagyon szokás 
ban, úgy hittem volt első pillantással, hogy а’ Levél 
a’ Senator Volumniustól jő , a’ kivel nagy barátság 
ban élek: de a’ Levél защитит-511 (dévaj ’s gyerme 
keskedő tónja) éreztette velem mingyárt , hogy az tő 
led jő. Abban nekem minden igen kedves volt ‚ azt az 
eggyet kivévén, hogy te, a’ mint látom, épen nem 
vagy а’ legszorgalmatosbb Prókátor, mert engem az 
én sóbányáim’ birtokában nem igyekeztél megtartani ‘4). 
Mert azt írod, hogy alig fordítottam hátat a’ város 
пай, ’s azonnal mind az а’ mi olly formán hangzik 
mint а’ bon-mot, ’s még a’ Sestiusé is, az én rová 
somra tétetett. Hogyan? ’s te ezt elnézhetéd? Nem 
fogod e pártomat? nem kelsz-ki miattam? Pedig én 
úgy hittem , hogy én a’ magaméira olly ismertető bélye 
get ütöttem, hogy azok el nem eseréltethetnek. De 
minekutána Rómában, a” mint ez mutatja, annyira 
megromlott az ízlés , hogy nem képzeltethetik semmi 
annyira cythererítlan W), а7 mit eggyik vagy másik szép 
nek ne vegyen: tehát tedd védelmezőmmé magadat, 
ha nekem barátom vagy; és ha az Amphibolia (kettős 

 

t) Quod parum diligenter possessio идти-им mem-um а 
te procuratore defenditur. lgy hívja, enyelgôsen, az ugy ne 
vezett óom-motai talentumot, melly miatt olly híres volt. 

**) E’ szónak saját értelme annyira fordíthatatlan, hogy 
azt Cicero sem tudá latinul visszaadni. Cytherében , a' Venus' 
a' Grátiák’, Tréfák' és Örömek’ szokott lakában szépséget, 
kellemet és deliséget lehel minden. Mind ennek ellenkezője Acy 
theron; azért Cicero a' Vanuatu m пак teszi ellenébe , egé 
szen származása” következésében : mert V e n u s mindent ma 
gában foglal, а’ mi valódi szépség és kellem. 
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e'rtelem) nem elmés, a’ Hyperbole (nngyitás) nem 
csínos, ‘a’ Paragramma (a’ szó’ elváltozla'sa a’ betl'i’ 
elhagyása által) nem bohó, a’ Nevetse'ges nem "ай-ай 
lan, eggy szóval, ha a’ tréfának minden nemei, mel 
lyekröl Szolnokomnak ll. Könyvében az Antónius’ 
szelne'lyében szólottam, nem élesek és nem ollyanok a’ 
millyeneknek a’ Mesterség’ törvényei kivánják, ligy 
esket tehetsz rá a’ Bl'rák elött, hogy nem enyéim. 
A’ mi az Ékesen ~szólás’ Praetendenseit illeti, a’ kik 
ellen neheztelsz, hogy eljöttöm olta a’Fórunlot elfog 
lalták, gz a’ dolog engem nem igen bánt. Miattam 
minden vádlottakat lábaiknál {одни hurczolhatnak ve' 
gig a’ városon ‚ ’s Se'lius eléggé ékes-szo'lású lehet, 
megbizonyn'thatni , hogy ö nem gaz-einher: aznn nem 
törödöm. De a7. Urbanitas’ birtokában meg kell ma 
radnunk, keriiljön az ‚ а’ mibe akar; noha meg kell 
vallanom ‚ hogy e’ részben senkitöl lnástól nem rette 
gek, mint--tölei-Ez a’ Levél ollyan mint езду 
tůkör, mellyr annak képét terjeszti elönkbe, a’ killez 
intéztetett. A’ ki még több vonásí Щи!!! melle', ат; 
feltalálja lCicerónak Levelei köztt (IX. 26.), hol еп 
nek az Eutrapelusnak olly elegans vacsorája felöl vagyon 
szó, hogy Cicero kénytelennek МЫ magát nlég Pae 
tus’ barátja clött is mentegetözni a’ miatt, hogy an» 
nak vendégei köztt щедрым. 

(3) \Vinckelmann a’ maga Geschichte der Kunst 
czl'míi Munkájában, melly a’ Magyar Közönség által 
azon me'rtékben nem ismertetik, а’ mellyben méltó 
hogy ismértessék, a’ Villa Borghésének eggy domború 
munkájú emlékét bozza-elfi , ’s az ennekI a’ helynek 
világot ád, ’s tôle viszont világotveszen. Ugy tetszik, 
az emle'k Euripidesnek eggy elveszett'Tragoediájával 
Tagyon öszve-fiiggésben , mellynek f6 szeme'lye An 
l'ìope volt, anyja a’ ke't gyermekeknek. Az , а’ kit a’ 
szép Antiope a’ két gyermek’ atyjáúl valla, maga Ju 
piter volt. De minthogy az illy beszêd a’ höskorban 
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sem lele több hitelt, mint az eli'éle elakadásban ma 
találna az a’ leány, а’ 111 az Alkorán’ Kalendáriomá 
nak valamelly Szentjére akarná tolni a’ tettet: 1160)’ 
telen volt a’ 1161 gyermeket az ország ~ útja mellett 111 
tenni, ’s öket а’ sors’ gondviselésére ereszteni. А’ 
gyermekek pásztor - emberek által találtattak-meg, 
pásztor-emberek köztt nevekedtek. Zéthus ugyan 
azon 6101’ nemére adta magát; de Amphion lantot ‘ve 
re, ’s olly csudatévôl lyrát vó'n ajándékba Apolltól, 
mellynek játékára а’ kövek tánczoltak, egymásba 
szerkezödtek. Azonban ez a’köveket öszvc~cggyeztetö 
lant a’ két testvér köztt gyl'ilölse’get támasztott, ligy 
mond Horátz. Talán az Euripides’ Antiopeje’nek езду 
scénája forgott elötte, mellyböl a’ Plátó Scholiastája 
a’ következö sort tartotta~meg: 

Félre a' lyrával, add fegyvernek magadat. 
Zéthusnak nem igen volt kedve’re, hogy az ö testve're 
a’ lantolás miatt minden egyéb munkájit elmúlasìtotta. 
’s azt tette eggyetlen foglalatossa'gává , a’ mi, а’ hös 
kor szokásához ke'pest, а’ harczolóknak csak idôtöl 
tések volt. Az emlék, mellyet Winckelmann a’ maga 
M onumenti Inediti czl'mů munkájában közöl, a’ 
szell'd Amphionnak Horátz által itt ajánlott 00301186 
gét épen olly eggyszerůen mint elme'sen adja- elö. An 
tiope a’ maga két ñjai között áll , Zethus а’ Ъ1е2е1 la 
kást `101011111 11а1ар által 16101011 ismeretessé ; Amphion 
nak feje'n sisak van , ’s a’ testvére által gyíilölt lantot 
fe'lìg elfedx'e tartja a’ chlamys alatt. 

(4) Az eilágyúlt ifjak , kik vékonyböröket féltik, 
’s a’hidegtöl melegtöl félnek , nem barátjai а’ 1а‹16з2а1 
111111.‘ А’ régi R‘omaiak’ szokások és erkölcsök szerént 
a’ lágyság gyalázatnak tartatott, а’ vadászati hajlan 
dóság tehát, úgymint bizonyos férjtiúi indulatnak ’s а’ 
régi erkölcsöktöl el nem fajulaísnak jele, segélé а’ jó 
1161’ 820126861. 
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(5) Ez а’ hely fedezi-fel előttünk, melly korú 
volt legyen ez a’ Lollius , a’midön Ногти hozzá a” Le 
velet írta, ’s alig lehet érteni, mint tévedhettenek 
meg itt а’ legtudósabb Magyarázók. Augustus 729ben 
indult a’ Cantaberek ellen. Lollius őtet igen Щи ko. 
ráhan kísérte oda , midőn alig vetette volt le a’ gyer 
meki praetextát. Minthogy ez а’ tizennyolczadik év 
előtt nehezen szokott volt megtörténni (noha Augus 
tus alatt e’ részben is mind inkább távoztak - el a’ ré 

gi rendtartasoktól ), azt lehet hinnünk, hogy Lollius 
az épen említett kort meg nem haladta volt. A’ Ho 
rátz” Levele kevéssel azután íratott , a” hogy а‘ Cras 
sus' által elvesztett zászlói Sasok vissza-nyerettek, 
az az 734. vagy 735ben , ’s így Lollius midőn a’ Le 
velet vette , nem lehete több mint huszonnégy, legfel 
jebb huszonöt e'vű; ’s ez eggyez mind a’ Levél, egész 
tartalmával, mind azzal а’ mit e’szo'kban lelünk: S c it 
quo clamore coronae proelia sustineas 
c am р е s tri a. Mert ámbár meglett emberek , sőt él 
tes Consulárisok 7s Hadi- vezérek is, részt vettek né 
ha а’ Campus Martiuson tartatni szokott Lovagjáté 
kokban: azok még is tulajdonképen az ifjúságiörömei 
voltak, mind hogy hadi tettek tételekre készítessenek, 
mind hogy nyilván megmutathassák hogy bátor lel 
keiktől ’s gyakorlottsagoktől várni mit lehet. 

(6) Az Actiumi ütközet határozta- meg az akkori 
világ, sorsát, mert az Caesar Octaviánust egyedül va 
ló Urává tette a’ Július Caesárig Urat nem ismert ha 
zának. Ennek a’ Rómát elnyomó ütközetnekidejekez 
detévé lett eggy új időszámlálásuak , melly Aera 
Actiaca-nak neveztetett, és az annak emlékezetére 
megújított Actiumi Apollo’ játékai a’ legnevezeteseb 
bek, legpompásabbak lettek. а‘ Capitolínus játékok u 
tán, а’ Római világban. Könnyü tehát elgondolni , 
melly eleven lehetett az а’ hatás, а’ mellyet eggy illy 
nagy Hevolutiőnak elhatárzá pillantata a’lìómaiaknak 
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elméjekben tett volt, me’g akkor is, a’ midön 11011112 
ezt az Epistolát l'rta; ’s erre emlékezvén, megfogha 
tóvá lesz elöttiink, mint juthata az ifjli Lollius arra 
a’ gondolatra, hogy testvérével az atyja’ jo'szágaban 
ennek a’ nevezetes tengeri iitközetnek drámai 11160 
lásából eggy lladi múlatságot csìnáljon. De úgy tet 
szik, Horátznak itt valamelly titkosbb , noha az ifjú 
barát által meg nem sejtett czélja volt, a’ 011611, ö 
tet e'pen ezen alkalomnlal, e’ gyermckeskedésekre 
(nugae) emlékezteti. Az ifjú Lollius olly ház’ gyer~ 
meke volt, melly megkülömböztetett hajlandósággal 
Ts hi'ise'ggcl viseltetett az Uralkodo'hoz, "s 11211’ gon 
dolat , llogy az ifjlí Lollius 621111111 csapodárkodni aka 
ra Augustusnak, olly természetes, hogy azt minden 
hl'zelkede'snek velleté. Azonban a’ 16 11111 , ha igazán 
akal'á kerůlni a’ mi nem tanácsos , érthette volna, hogy 
a’ hazának jobbjai, ’s maga Augustus is , inkább sze 
rették volna , ha mind az a’ mi öket a’ Triumvirátus’ 
boldogtalan napjaira emlékeztetheté, a’ feledékenyse'g’ 
tengerébe meritethetett volna el. De minekutána eggy 
szer mar inkább vala Udvarnok ‚ 111101 hogy méltónak 
ítélliette volna hogy az illyetén megitéle'sekkel gon 
doljon: mint vehette volna 11111111, ha hasonló akara 
maradni magalloz, azon fenyite'seket, mellyek nekiitt 
az Augustus erant bizonyl'tgatott iigyelem és kedve 
zések 101а11 11011112 által adattak? Azért mondja nekî 
a’ Költö, hogy ötet ezen Udvarnoki gyerxnekeskedé 
seìre olly véggel emlékezteti, hogy elmesse min» 
den mentségeit, ’s beszédét azzal rekeszti-be, hogy 
senki sem fog találtatni, a’ kìnek bohóságait az 
ifjú Lollius behúnyt szemmel nézi-el, a’ ki viszont 
az övéit is 61111101 ke’sz ne legyen; olly fordiilat, a’ 
mellyel neki eléggé világosan kivagyonmondva , hogy 
6 az illy kedvezést csak erga reciprocum várhatja. 

(7) Semmi sem bizonyl'tja inkább mint ez a’ hely, 
melly igaz szívesse'ggel viseltetett a’ mi Költönk az ifjú 
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Lollius felől, és hogy belőle valóban valami jót várt. 
Az olly jó-tónú ember mint ő, nem képes olly dol 
gokat mondani másoknak a’ mit ők balúl vehetnének , “s 
midőn illyeket mond , az onnan jő, hogy őtet а’ leg 
forróbb barátság indítá , a” maga gondjait a’lnás’ igazi 
boldogságára kiterjeszteni. Horátz , a’ ki magára néz 
ve nem ismert más boldogságot, mint ezt: „tradn 
с е r e len i ter а ev u m , az élet” folyamján lassan le 
siklani-és mint az élet” meg nem sejtett örvénye (fa l 
le n t is s e m it a v i t a e)-minden pillantatban vissza 
tér e’ pontra , mihelytt eggy becsült barátjával szól. 
Ugy hitte ő , hogy mind azon tanácsai mellett , mellye 
ket Lolliusnak az eránt ad, hogy magát a’ Nagyok 
körül mint viselje, csak félig fogná teljesíteni а’ ba 
rátság” tisztjeit , lm azon eggyetlenűl - szűkségesre nem 
fogná emlékeztetni, a’ mi neki az ő szíve” nyugodal 
mát, megelégedését, а’ maga belső szabadságát ad 
hatja-meg,-azt az eggyetlent, a” mi az embertat 
tól a’ mi magán k ívül van , függetlenné, a” mi őtet 
magának barátjává csinálja,- azt, a’ mi neki, azon 
kivűl a’ mi elmúlhatatlanúl megkívántatik az élet°fenn 
tartására,minden egyebet elmellőztethetővé teszen. Ér 
zeni fogta Пошив hogy itt annál szükségesebb az élet 
nek ezen Pllilosophiájából elégséges dózist adni neki 
а’ jövendőre nézve, mert az ő nyers, szabadságszerető 
es görbedezni nem eléggé jól tudó lelke kísértetekbe 
fogja őtet liozhatni inkább mint száz másokat, hogy 
azt a7 mit a’ világ szerencsének nevez, a’ fele-útban 
elveszítse, vagy birtokában soká megmaradni ne tud 
jon. 

Olvasóink talán vágynak tudni, mint fordl'tá az 
ifjú Lollius а’ maga Mentorának ezen intéseit hasz 
nára? de erre a’ Történetek nekünk semmi tudósításo 

kat nem nyujtanak. ’S a’ Történetnek épen ez a’ hall 
gatása azt gyaníttatja velünk , hogy vagy nem élt so 
káig , hogy а’ tétek, pályáján magát megkülömböztet 

 

18 ч 
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liette volna, vagy hogy ô elmélkedése tárgya‘vá tévén ' 
аж а’ mit Horátz neki mondott: 

Quid pure tranquillet , honos, ап dulce lucellum U 
An secretum iter et fallentis semita vitae 

az utóbbat magához illendôbbnek ismerte, "s l'gy a’ 
Törte'neteknek róla llallgatásában feltalálta a’ maga 
keresett czéljaif. l 
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’ BEVEZETÉ& 

I A’ Római Respublicának nyolczadik Százada 
mellynek elsö negyede, `a7 maga belsö alkotmányában 
támadott olly irtózatos megrázattatások által a’ mil 
lyent а’ Történetek , (legalább tartósságokra nézve) 
nem említenek, leve hi'i'essé ‚ nemlievésbbé hi'resedettf 
ol az által, hogy ebben olly nagy elmék találkoztak l 
öszve, a’ kik a’ Ro’mai Nyelv’ határait ’s az öLitera 
turájoknak i'agyogását épen oll)T sebességgel terjesz 
tették-ki, mint a’ Scl'piók és Aemi'liusok a’ Respu 
blica’ erejét ; -~ olly fe'rjfiak , а’ kik felgyúladván meg 
vi'vni а’ magok Mestereikkel a’ Görögökkel , eggy nagy 
rakás igen derék Írások által megmutatták ‚ mell)r 
fennségre hághattak volna a’ Római Mlizák , ’s hihetö 
leg mint hagyták volna magok megett a'l magok’Mes~ 
tereiket , ha szerencse'tleniil az ö al'any koroli'.`v hajna 
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la éperi azon e'vekben nem virradt volna fel, a’ midön 
a’ Respublica a’ Tyrannismus’ e's Szabadságnak legret 
tenetesebb küzde'sében, mellyet valaha a’ világ látott, 
el nem sůllyedt , ’5 az idönek Iegnagyobb férjfìjai a’jö» 
vendó'nek csaknem egész virágzásával és reme'nyével a’ 
hazával eggyiitt el nem vesztek volna. Mert azon ne 
mesbb Szép -lelkeket , mellyek az Augustus’ 526111116 
nak annyi fényt adtak , ligy kell tekinteniink, mint 
eggy boldogabb és jobb idd’ lnaradványait, kik езду 
rémi'tö zivatar’ és hajótöre's’ veszélyi közziil megme 
nekedhete'nek; ’s közöttök me'g a’ legjobbak i, eggy 
Va'rius, Ногти, Virgil, Pollio Ll'vius, пеш voltak 
azok, neln lehettek azok , ’s nem vala szabad azok 
nak lenniek, a’ mik voltak volna, ha a’ Szabadság’ 
viaskodóji a’ Respublicát helyre állíthatták volna, 
vagy, mìvel a’ régi alap az épůlet’ nagysa'gának te 
mérdek terhe alatt el siillyedt, a’ Szabadságnak lîj 
templomot állíthattak volna, melly eró'sbb alapra ál 
lítva ’s ero'sbb oszlopokon nyugva, annyi századokig 
állhasson , mint a’ régi állott volt. 

Azonban azok a’ kevesek, kik a’ Szabad Наша“ 
még látták és tlíl élték, azok, a’ kik Caesárnak az 
eltaposott Szabadság’ legbecsesbb zsa'kmzinyaivá levé 
nek, leginkább di'szesl'tették azt az idôt, melly Au 
gustusi kornak neveztetik. Az által a’ mìket 6k ezen 
nem annyira romlott mint rontott kor’ javi'tására tet 
tek, 6k a’magok korabelieknek hálájokat érdemlették, 
’s hìhetöleg nekik köszönhetnì , hogy a’ világ, a’ va 
rázsoltatásnak eggy megfoghatatlan nemében , mindég 
lijra meg újra kész felejteni , hogy а’ Triumvir Octa 
vius Caesár és Augustus, a’ Pater Patriae-ugyan 
azon eggy személy. 

Az a’ gyönyörůség a’ mellyet minden jó-l'zlésů 
ember talált az ezen kor’ Költöjinek munkájikban; az 
a’ hl'r és dicsöség , a’mellyet 6k magokra vontak, melly 
noha csak Echója a’ kisebb sei-eg’ javalásának a’ so 

î 
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kaság’ szájában: még is mindég irigylésre-méltó el 
sőségnek tetszett, leginkább pedig az a’ tekintet és 
kedvesség, a’ mellyben ezek а’ Nagyoknal 7s magánál 
Augustusnál is állottak, mind ez nekik igen kevés idő 
alatt kimondhatatlan sokaságban támaszta mind köve 
tőket, mind vágytársakat, a°középszerűségnek és ros 
szaságnak minden lépcsőjiből. Szaporodvan a’ Poeták. 
szaporodtak az Olvasók is, és azokkal ’s ezekkel а’ 
Bírálgatók is. Minden ember faragcsála verseket, ’s 
elhitette magával , hogy a’ Poeták’ ’s a’ Poetai Munkák9 
megítélésében voksa neki is vagyon.A’ feléledni -kezdő 
Caesári Róma tele vala henyékkel, kik előtt minden 
szere az idő” elölésének kedves volt; a’ gazdagok’bö 
völködése "s a’ nem-gazdagok’ szegénysége minden 
talentomot munkára buzdita; és, minthogy a’ gazdag 
súg és ízlés igen igen ritkán járnak eggyütt, a’Genìe" 
és elmésség” legszemtelenebb praetendense sem marad 
pártfogók és magasztalók nélkül. 

A’ nyavalyás Elméskedő 7s a’ nyavalyás Bírálgató, 
a’ nyavalyás Versfaragó ’s а’ nyavalyás olvasgató kez 
dettől fogva a’ mai napig ss'mato'l fogva végezetig, 
Cori-elatumok voltak és maradnak; Con-elátumok, 
mellyeknek eggyike a” másikéban tűkrődzik, és a’ 
mellyeknek eggyike а’ másikával eggy árt ér; és bár 
melly nagy is, külömbféle okoknak miatta, a’ belső 
meghasonlás az Ostobaság” országában, csaknem min 
dég van eggy bizonyos valami, a” mi azt a7 közös 
ellenség ellen eggy zászló alá öszve-gyüjti. Innen 
azok a’ külömböző czimborák, а’ hol eggy vagy más 
érdemes ember ellen öszve-esküvések szerkeztettek, 
és а’ hol alku szerént volt kicsinálva , mennyi becset 
kelljen engedni valamelly új munkának; holott a’má 
zolók soha sem voltak ügyesség nélkül, csudálókat 
és pártfogókat szerezni, míg а’ jó Íro't, а’ kik úgy 
lliìtték, hogy efféle segélőkre nincs szükségek, bará 
tok nélkül maradtak , ’s a’ magokat megvetve érzett 
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Bírálgatók "s a' magokat elhonmlyosítva érző Mázol 
gatók által üldözőbe vétettek. 

Közűnségesen úgy szokták képzelni , hogy az olly 
lróknak, n’ kiknek dicsőségeket a’ századok” hosz 
szú sora megállapította , érdemek felől eggykoriíji úgy 
ítéltek mint mi. Ez az Epistola , legalább a9 miHorá 
lzot illeti, egyebet hagyhatna hinnünk. E’ részben is 
már ezer és nyolczszász eszt. előtt a’ dolog Rómában 
épen az volt, a’ mi nálunk és minden más helyeken. Ho 
rátz nagy literarius fényben élt, dc kevés literárius 
barátjai voltak. Az ő nevét minden ismerte, érdemét 
csak azon kevesek, а’ kiken viszont ő is érdemeket 
látott. Azok , a’ kik őtet talán legtöbb szorgalommal 
és figyelemmel olvastak, az az, épen azok, a’ kik 
őtet a” legnagyobb szemtelenséggel lopdostnk-meg, 
úgy tevének, mintha olly ember a’ kit Horsítznak hív 
nak, nem is volna a” világon. A’ Bírálgatók' czéhe 
azért , hogy Нож-Ми nem méltóztatott felőlök tudni, n’ 
legsületlenebb ítéletek által álla rajta bosszlit. A’ kik 
Értőknek akarák tartatni magokat, hallván hogy itt 
meg ott az ő lrásai мамы nyertek, vállat vonítot 
МН‘ , ’s azt jegyzék - meg , hogy arra még sokat mond 
hatna az ember. Az imitátorok őtet ôrömesthasonlóva 

tették volna magokhoz: olly Ódákat, úgy mondának 
mint а’ Horátzéi, csinálni nem épen a" legnagyobb 
Mesterse'g, ’s a’ mit. azokban jónak találhatni, azgya 
Кота csak szóról szóra van lefordítva n’ Görögökből , 
kiknek nem csak gondolatjaikat, hanem még szólá 
saikat is általhozta. А’ Dilettántok az ő bol-dalaiban 

Pindárnak magasságát,“ ő morális érzéseiben a’ Sapphó” 
tüzét, heroica Odájiban .Amícreonnak kedvességét nem 
találtak, ’s nem átallák a’ Lucílins darabos és vég 
nélkül fecsegő Satyrájinak adni az elsőséget az őSer 
máji felett. Altaljában annak örvendettek, abból csí 
náltak neki vétket, hogy az ő Versei a’ nagy sereg 
nek nem csak nem tetszettek , de attól nemis értettek. 
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Az Olvasók tudatlansága külömben is mindég nagy 
istápja а’ vagy tudatlan vagy gáncsolni -akaró Criti 
cusnak, ’s nincs semmi könnyebb mint azt tenni meg 
foghatóvá, hogy a’ sokaság” ítélete mindég kajla íté 
let. Némellyeknek igen éles volt Satyrájiban , mások 
úgy hitték, hogy nincs elég nervusa; illyen verset 
ezerenként lehet, úgy mondának, írni eggy nap. Má 
sok az ő pajkos, karczolgató, dévaj tónjában nem 
“találhaták- fel magokat; soha sem tudták igazán, mit 
akart mondani; az ő.sava az ő ínyeknek vagy igen 
szárnyalló vagy igen csípős volt. Eggy szóval Horátz 
minden elmésségével és ízlésével nem а‘ Római Népnek 
való volt, ’s ámbár а’ jó tónhoz tartozhatott, ismerni 
az ő írásait , az akkori Költők köztt talán eggy sem 
volt, a’ kit kevésbbé ismertek volna. 

Mind ezeknek sok nyomait látni az ő Sermójiban 
’s Epistolájiban; ’s ő maga annyira meg valagyőződve 
ezek felől, hogy a” sokaság, javaltát nem is kereste , 
’s Arbusculával hasonlította - öszve magát, játszva és 
nem epével, a’ ki látván hogy a'Szín а’ rossz Játszák 
nak tapsol, neki nem tapsol, sőt őtet kipiszegik, az 
zal vigasztalta magát, hogy elég neki az, hogy neki 
tapsol а’ Lovagrend. De épen ez a’ humorista tón, a’ 
mellyel ő a’ maga verselgetései felől szól , ’s az a’ke 
vés becs , а’ mellyet azokra tenni látszott- mert lna 
valami igen nagyoknak nem tartotta is, épen rosszak 
nak nem tarthatta , hiszen ollyanoknak Virgil és Vá 
ríus sem tartották-.- sokakat egészen megtéveszte. Majd 
azt nem tudták hinni, hogy úgy szól a’ hogy érez, "s 
kimondák neki, hogy csak azért szól maga felől kön 
nyedén, hogy annál inkább magasztaltassék; majd ér 
demetlensége' vallásáúl Vevék, melly akaratja ellen 
is lepattant ajakiról, ’s oda magyarázták, hogy a’ 
mint maga is kénytelen megismerni, rajta valamiigen 
sok nem lehet; ők legalább az ő Munkájin sem geniet, 
sem ráspolyozást nem látnak. Ha azt mondäuneg akar 
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va'n menekedni tölök, hogy ô magn't Mestcrnck nem 
turtja, hogy ö a’ maga clsô verseit dcsperatióból l'rta 
(paupertas compulit audax ut versus facerem) ‘аду 
hogy csupa kedvtelésbül (me pedibus delectat claudere 
versus) "аду mivel nem tudott uludni (Ne facìam om» 
nino versus? Peream male, si non optimum erat, ve 
rum nequeo dormire)-- дм felelték , liogy csak tréfál. 
hogy csak azért besze'l l'gy, mert másokat magához 
képest kicsinyeknek néz, mert ш hiszi, hogy csak 
б tud valamit , ’stbb. 

Нога“: inkább szerette nyugodalmát, ’s inkább 
ismerte а’ darm természetíi Poetasterek` és Criticas~ 

lerek’ nemét, mint hogy velek szónak ukarlmtott v-ol~ 
na állani , az etl'élc'kkel az ember mindég bepiszkolja 
lnagát, akár veszl'tsen , akár nyerjen. De lnido'nmost 
az Epistolák’ Elsö Könyvet ki akará ereszteni, jónal: 
látta az б követöji, az б irn'gyei ’s a1. б gáncsolo'ji 
felôl eggy két szót mondani a’ ‘Падший , ’s elöadni , 
honnan jc'i, ‘ходу a’ Publicum, mind a’ lnellett , llogy 
az б lrásait olly nagy kl'vánsággal vették ’s olvasták, 
мою-61 olly hidegen beszél , maga az iro' eránt pedig 
olly keve's jó kedvet lnutat. ’S kihez intézheté inkább 
ezen Levele’ Be'vezete'sét, mint az б Múzájának elsö 
barátjához , kinek б élete’ csendes szerencséjét köszön 
heté , és a’ ki бы inkább ismerhette’sinkább ismerte, 
mint akárki egyéb а’ Róma’ кадра _között г 

Így Штаба ez a’ Maecenáshoz intézett harmadik 
Levél, mellyben Horátz eggy hideg ve'rrel tett bl'ztos 
beszélgetés’ színe alatt ̀ az emll'tett Problemát olly mó 
don fejti -- meg , melly azon Uraságokra nézve , a’kik 
nek kedveket eggy vacsora vagy eggy kopott köntöl 
által meg nyerhette volna, nem а’ loglu'zelkedöbb, de 
külömben minden eszes embert kielégíthet, Dévajsága. 
nlellyel dolgát ve'gzi , ’s kivált az а’ fordiilat a’mellyel 
Maece’nt észre alig veheto'leg oda vezette -el, а’ hol 
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akarta hogy álljon, ön «magától ajánlani fogják ша 
gokat az i'zléssel bl'ró Olvasónak. Csak az Кайл’, hogy 
azt a’ ‘еще rövidse'get, melly eggyik fŕí szépsége az 

Ha, tudós Maecenás, nálad a’ néhai 
Cratínusnak hitelt találnak szavai (l) , 
Soha soká verse a’ bornemiszának 

Nem tetszik, ’s nem trucczol az idö" fogának. 
Úgy van, mihelytt Bacchus az Énekesekre 
Аж "есепе sorsúl, mint megszállt lelkekre, 
I-Iogy a’ Faunusokkal eggy czéliben légyenek (2) , 
A’ Múzák, nem nectárt, borszeszt lehelltenek. 
A’ vén Homér a’ bort annyiszor dicsérte (3), 
Hogy méltán tartatik részegesnek érte ; l 
’S Ennius atyánk sem harsogta hangosan 
Bajnokink’ tetteit máskép’ csak ittosan. 
„Ezentúl a’ piacz ’s Libo’ puteálja (4) , 
Légyen minden száraz-torkúak’ osztálya, 
’S a’ kiknek komor ráncz (Ш homlokokat, 
Nagy büntetés alatt letegyék lantjokat.“ 
E’ törvényt tréfából hogy találtam hozni (5) , 
Máx' a’ Költök éj-nap nem szünnek borozni. 
De ékes e lningyárt Cato’ Индией/а! , 
Valaki mezitlál) és komor orczával , 
Annak rövid ’s durva köntösét hordozza , 
’S külsô tekintetét ’s formáját majmozza@ 
’S midön a’ Jarbita kérkedvén nyelvével , 
Az ékes-szólásnak eggy nagy Mesterével , 
Egész erejéböl kiìszködnék , mit nyere'! 
Nem egyebet mint. hogy megrepedt az ere (o). 
Vétke legcsábítóbb a’ jeles példának. 
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Originálnak ‚ a’ мам ke'nytelen vala “Миом 
ni a1. azok makacsságának , a’ kik igen nelnezen tud 
nak ’s akamak e'rteni. 

Prisco si credis, Maecenas docte, Cratino, 

Nulla plaeere (Ни, пес vivere carmina possunt, 
Quae scribuntur aquae potoribus. Vt male sanos 

Adscripsit Liber satyris Faunisque poëtas, 

Vina fere dulces oluerunt mane Camoenae. 

Landibus arguitur vini vinosus Homerus, 

Ennius ipse pater nunquam, nisi роща, ad arma 

’Prosiluit dicenda. Forum Putealque Libonis 

Mandabo siccis, adimam cantare severis. 

Hoc simul edixi, non cessavere po'e'tae 

Nocturno certare mero , putere diurno. 

Quid@ si quis vultu torvo ferus , et pede nudo, 

Exiguaeque togae simulet texture Catonem, 

Virtutemne repraesentet mol-esque Catonis'l 

Rupit Iarbitam Timagenis aemula lingua , 

Dum studet urbanus , tenditque disertus haberi. 
Decipit exemplar vitiis imitabile: quod si 
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Hogy ha 6k engemet sárgulni látnának, 
Nem lennének restek köménylévvel élni, 
’S az egésséges színt halvánnyal cserélni. 
Oh buta ln’mezôk, rabi baromsereg, 
Hányszor nem kaczagok , hányszor nem kevereg 
Bosszúságtól gyomrom, zajtok’ zörgésére! 

Én új útat törtem Helicon’ hegyére , 
’S neln szabtam magamat Római példához. 
Vezér lehet kiki, csak bízzék magához. 
Én lioztam nemzetem’ gyönyörůségére 
Archilochus’ versét Látium földére. 

Jambéjonja’ lelkét ln'meztem ,' ’s lnangjait , 
Nem tárgyát, ’s Lycambest üldözô szavait (7). 
Nem is fogsz laurusra méltatlannak vélni , 
Azért , hogy versnemét féltem elcserélni. 
Mert lám а’ tûzeszü'Sappho liasonlót tesz; 
’S Alcaeus’ maga is külömbb csak azzal lesz; 
Hogy mind vett versnemét újakkal vegyíti , 
Mind nevét érdemesbb tárggyal híresíti , 
’S merges verssel rosz hírt nem szerez ipának, 
’S megfojtó kötelet nem fon mátkájának, 
Ennek , kit Római elébb nem illete, 
Új lantommal terjedt közttünk ismérete; 
’S gyönyörködve látom szokatlan verseit 
Múzámnak, bájolni Hazám’ f'eleseit. 

Ha kérded , mint tud sok nyilván becsmérelni , 
A’ ki otthon csudál, könnyů megl'elelni. 
Én а’ vak köz népnek nem járom ösvényét, 
Nem vadászom szeles tudóskáknak kényét; 
Ámbár könnyü volna reája szert tenni, 
°S eggy vacsorán ’s könnyíi 116111656"` megvenni. 
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l’allerem casu, biberent exsangue cuminum. 

О imitatores, servum pecus , ut mihi saepe 

Bilem, saepe iocum vestri movere tumultus! 

Libera per vacuum posui vestigia princeps: 

Non aliena тео pressi ped‘e. Qui sibi fìdit, 

Dux regit examen. Parios ego primus iambos 

Ostendi Latio, numeros animosque secutus 

Archilochi , non res et agentia verba Lycamben. 

Ас, ne me foliis ideo brevioribus ornes, 

Quod timuî mutare modos et carminis artem; 

TemperatArchilochiMusam pede masculaSappho, 

Temperat Al'caeus; sed rebus et ordine dispar, 

Nec socerum quaerit, quem versibus oblinat atris, 

Nec sponsae laqueum famoso carmine nectit. 

Hunc ego, non alio dictum prius ore, Latinus 

Vulgavi fidicen; inval: immemorata ferentem. 

Ingenuis oculisque legi, manibusque teneri. 

Scire velis, mea cur ingratus opuscula lector 
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На hol hires Kö‘ltôk bölcs czéhekbe gyûlnek, 
’S kölcsön idvezélvén egymást, idvezûlnek (s), 
Nem vagyok ott csudált verseket hallani , 
"S hiv pártf‘ogásomat nekik ajánlani , 
’S eggy tudós hl’rót sem ítélek méltónak , 
Hogy áldozzam neki, mint mindenhatónak (9). 
Itt van a’ bökkenô. Ha már mentségemre 
Ezekhez l'gy szólok: ,‚ közös iigyelemre 
Méltatlannak tartom erôtlen Múzámat , 
’S szégyenlem gyúlésben olvasni munkámat : 
„Tréfálsz, ez a’ Válasz, Jupiter’ számára (l0) 
Teszed-el munkádat, azért nincsen ára, 
Csak te l'rsz, azt véled , mézízû verseket , 
Magadnak szép lévén, megvetsz mindeneket.“ 
Illyenkor Isiketnek ’s némának kell lenni , 
’S elejét akarván tüzesbb harcznak venni 
Tetszésem ellen van a’ hely , аж hazudom 
’S Veszélytöl éltemet mentem , a’ mint tudom. 
Nem jó illyenekkel elmésen játszani , 
Jól észre sem vesszük, kezd a’ vér forrani. 
A’ heves indúlat tiizes haragot szûl, 
’S abból vad gyûlölség ’s véres csata készül. 

MAGYARÁZATOK. 

(1) Cratinus- eggyike a’ legelsöknek , kik a’ 
Thespis’ vad röhögést indító Játékainak jobb formát 
adtak, ’s abból azt csinálták , a’ mit Athénben r égì 
C о m о е d ì á n а k mondottak ‚ azt álll'totta , hogy a’ ki 
bort nem iszìk , nem lehet jó Költö, ’s ezen állításra 
szeme'lyes oka» ; ’s olly hl'v cliense volt a’ bor’ 
lstenének , hogy тара az öreg Silénus sem igen könnyen 
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Laudct ametque domi, premat extra limen ini 

Non ego ventosae plebis suñ'ragia Устюг, (Чпиз’! 

Impensis coenarum, et tritac munere vestis; 

Non ego, nobilium soriptorum auditor et ultor, 

Grammaticas ambire tribus et pulpita dignor: 

Hinc illae lacrimae! Spissis indigna theatris 

Scripta putet recitare, et nugis addere pondus, 

Si dixi; rides, ait, et Iovis auribus ista 

Servas: fidis cnim manare poética mella 

Te solum, tibi pulcher. Ad haec ego naribus uti 

Formido: et, luctantis acuto ne secer ungui, 

Diplicet iste locus, clamo, et tliludia poseo. 
Ludus enim genuit trepidum certamen et iram , 
Ira truces inimicitias et funebre bellum. 

tehetett volna ki; ’s addig ůzte a’ marhaságot.. hogy 
derekaljai (xwôun) tulajdonképen juhböre, a’ millye 
ken Athe’nben az illy rendů ’s értékü emberek hálni 
szoktak volt, példabeszéddé váltak. Aristophanes azt 
nem engedé feledse'gbe süllyedni, ’s elöhozza a’ maga 
Lovagjaiban, ’s képzelni lehet, hogy a’ Parterre han 
gos nevetésre fakadt, minthogy a’ Ne’zöknek nagyobb 
re'sze Cratínt személyesen ismerte. E» ge pq ‚шт, mond 
ja ott a’ megharagudott Kleon Аёогасгйизйог7 yem 
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рт’ п’ Kgurws nœômvl (Sc. 111. Act.1.)„Hatéged nem 
gyl'ilöllek, jussak a’ Cratx'n’ derekaljára! mondja, e’ 
helyett : „akasszanak - fel Ё“ — 

(2) Ut male sanos adscripsit Liber Satyris F au 
nisque poëtas-A” felhevl'íleteknek mindenik neme, 
e's l'gy a’ Poetai is , a’ Görögök КМ“ а’ bor°Istenének 
(Liber, Bacchus) tulajdonítatott. A’ melly Költök te 
hát nem szeretnek olly sze'p társaságokban találtatni 
mint а’ Satyl'usoké e's Faunusoké, azoknak nagy okok 
lesz kiilömbséget tenni а’ meglelkesůlés és az 611611 
gésig ment felhevíilet között, akármit mondjanak‘a’ 
Democl'l'tusok. 

(3) Az öreg Homér soha nem печей а’ bort hogy 
mellé valamelly szépl'to" epithetont ne vessen, melly 
annak ‘аду eröt- adó ‚ lelkesítò' , зийп‘йдйшйб tulaj 
donságáról, vagy kedves szl'néröl vagyon véve. 

(4) A’ ki Ll'bónak ezen puteálja eránt, valamelly 
Philologust vagy Antiquáriust akar tanácsúl kérdeni , 
annak mondhatjuk, hogy mind azokat, a’ kik Salma~ 
siusig éltek , haszontalan’ fogja felhányni , mert azok 
бы csak megtévesztik. Salmasius az elsô, а’ ki ezt 
a’ dolgut kifejtettc (Exercit. in So1in.), ’s megmu 
tatta, hogy ez а’ Comitiumban álló puteál (közel а’ 
Curiához , a’ szent F igefához ’s az Attius Naevîus szob 
l'ához, melly alatt az а’ hires beretva , a’ mellyel e7. 
az Augur a’ hinni nem kész Tarquinius Priscus Király 
megszégyeníte’se're , eggy fenkövet kereszti'il - metszett, 
ezzel а’ fenkövel eggyiitt elásva volt) -— ’s a’ Ll'bó’ pu 
тайна, ше11у felôl Horátz szól, két kíilömbözö dol 
gok. Mert Festus Grammaticus szere'nt, а’ Ll'bó’ Pu 
teálja is a’ Fórum Románumon állott ugyan, mint 
amaz , de távol ettöl, 4közel a’Minei'va’ Templomának 
fornáczához. A’ mennyire Festusnak rövid ’s alkal 
masan homályos szavaiból l'te'lni lehet, az a’ hely, а’ 
hol ez а’ Puteál állott, már sok idövel annakelo'tte 
Sacellnm, az az , bekel‘ített иен! udvar volt, de, а’ 
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mint пиши, a’ villám megsnjtotta, megrontotta, 
’s x'gy idövel öszve-omlott. A’ Rómaiak különös re 
ligióval viseltettek a’ villám ты vert helyek eránt; 
az ollyanokra гей - hágni , építcni , Ts meg tisztátalam' 
tani ваш-314531111" volt. A’ Tanács eggykor Scribónius 
Ll'bónak meghagyta , hogy minden villám által meg 
{шт helyeket l'rjon- öszve, ’s erántok rendelje a’mit 
legjobbnak ítélend. Minthogy а’ hely annakelötte is 
szent vala, ’s azzá most az égi - tůz által is lett, Ll' 
bó ezen eggy Puteált álll’ta , az az, eggy fedetlenkút 
formájú köfalat, mint (‘Еду oltárli. Ezen idö olta ez 
a’ Ll'bó’ Putealjának neve't viselte , ’s oltár’formájában 
удел-те; némelly pénzeken is а’ mellyeken a’ Libo 
név olvastatik. lgy Nardíninak Roma Antiquajában, 
Еду а’ Memoir: de Litter. lll. Kötetében. De több le' 
vén eggynél a’ kik а’ Scribo'nius Ll'bo nevet ’s Rómá 
han hívatalokat viseltek, ncvezetesen Lúcius Scribó 
nius Líbó , a’ ki 560. Aedilis Curuiis , 562. pcdig Prae 
tor volt, ’s eggy másìk ugyan e’ neveket viselt Líbó 
720. Consul, az a'l kérdés, mellyike építé ezt a’ Pu 
teált? De ez eránt bennünket а’ Tudósok sete'tben 

hagynak. Egyéberánt még meg kell jegyeznünk, hogy 
a’ Foenerátorok (az az azok az Urak, a’ kik pro Cen» 
tóra kölcsönöztek, ezen Puteál köriil szoktak volt 
ösz‘fe gyülni; ’s а’ Ъе1у’ értelme tehát ez: A’ vx'ziszák 
ůzzék azt a’ sovány, józan , hideg dolgokat, mellyek 
а’ Fórumon és а’ Ll'bó’ Puteálja köríil folynak! az az` 
ô hl'vatalok: de а’ verselgetést, a’ millez az élet’ ere 
je’nek egészen más folyamja kl'vántatìk, ne illessék. — 

(5) A’ mi Poetánk’ legtudósabb Magyarázóji igen 
csudálatos elakadásban látták magokat, midön arra a’ 
kérdésre akarának felelnì, ki legyen az a’Poetai Prae 
tor, а’ ki ezt az Edietumot adta-ki. Новый Recen 
sióját leljiik az ö minden, nagy részben boldogtalan 

‚ hypothesiseiknek a’ Bentley’ kiadásában , de а’ ki ne 
kìk aze’rt keme’ny diókaf is й‘! feltördelnhó maga Toi' 
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renliussal úgy vélekedik, llogy itt edixi 1111 , "s ez 
eránt négy vagy öt Kéziratra támaszkodik. Ellenben 
Cruquius és Baxter az e dixit mellett maradnak , ’s 
iigy hiszik, hogy a’ szó Enniusról vagyon. A’ Criticai 
Processus ñgyelmes meghányása után nekem úgy làt~ 
szik , hogy az igazság a’ Bentley’ felén áll, ’s i'gy a’ 
helyet, a’ jobb meggyözöd‘éshez képest , ezen F 01111111 
somban elváltoztattam. Horátz (úgy gyanítom most) 
езду Maecénhez l'rt Levélben engedheté magáuak аж 
a’ dévajkodást, hogy magát Poetai Praetoi'nak tartatni 
akarhassa ‚ ’s a’ nyomban következö , quodsi pallerem 
casu, biberent exsangue cuminum , olly jól áll az e d i 
xi mellett, hogy nekem itt többé nem maradott-fel 
sexnmi kétségem. 

(6) Némelly Commentátor itt is töbl) ravaszkodást 
sejdi't, mint a’ mi a’ Költônek szándékában talán le 
hetett. A’ Cruquius’ Scholiastája bennünket nyolnba 
"ezet, hogy azon történetet, a’ mellyre Horátz itt 
int, jól képzelhessük. Maecén arról 11111е1б1еь1 igenjól 
emlékezék , ’s l'gy a’ Költönek azt nem kelle olly kör 
nyůlményesen elöadni , mintha az Epistolát a’ mi $211 
munkra l'rta volna. A’ Declamátiói iigyesség akkor (‘в 
óliajtanám hogy bár mostan is l) ligy nézettete’k , mint 
olly tulajdonsa'g, melly eggy jo szíiletésü’sjól nevelt 
embert nagyon ékesx't , Róma tehát hemzsegett az olly 
Graeculusoktól , a’ kik e’ szép iigyességben leczke'ket 
adtak. Közöttök а’‚ Rhétor Timágenes eggyike vala a’ 
legkedveltebbeknek, ’s sokszor hi'vattatott-me'g az 
ebédekhez, hogy lnagát Mestersége’ probájiban hal 
lattassa. Eggy Cordus nevů Mauritánus, — hihetöleg 
líj polgára Rómának, a’ ki eggy illy alkalommal a’ 
Vendégek között vala , a’ Timágenes által nyertjava 
la'st látván, nemzete’ gyulongósága szerént tiizet ka 
pott, meg akará mutatni, hogy ö Jarbitai szl'iletése 
lnellett is,---(Horátz e’ nevet adja neki,1arbás Mauri » 
ta'niai Királyra exnlékczve'n, ,ki Virgl'lnél elö fordúl) 
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-azon érdemekben, а’ mellyek езду Rómaivá vált 
embert nagyon fognának ékesítenî, senkinek nem en 
ged. Hallatá tehát таза“, ’s olly erövel láta (101,28 
hoz, hogy megpattant belé eggy vagy más ere-inert 
а’ rup it itt sokat jegyezhet. 

(7) Archilochus eggynél tübb versnemek’ feltalá 
lója volt, ’s ezek köztt annak is, melly Epodák 
пак mondatik, e's a’ mellylren Horátz kezdette u 
maga идем lyraa pm'bájif. ó a’isdik ésaodik olym. 
piás között e'lt, ’s épen olly annyira hirescdett- cl a’ 
maga iigyessége'röl a’ lyrai Pocsisben, mint n’hogy 
azért jutntt kedvetlense'gbe ’s rossz ne'vbe` mert nem 
ritkán rossz czélra ё“ elmésse'gévcl, mellynek nyilai 
olly hcgyesek vagy inkább mérgesek voltak . hogy е! 
lenségeit szinte a’ kétse'gbe ese'sig ат. Ez vala Ly 
cambesnek is esete , kinek leányzit Cleobule't elnycrni 
óhajtotta volt. A’ leány’ Муза cleje'nte oda l'gc'rte ne 
ki a’ leányt, de ke'söbb mcgváltoztatta gondolatját, 
’s másnak adta. Archilochus a’ тега ejtett gyalázat. 
miatt olly irtózatos jámbusokkal álla bosszlít, hogy 
Lycambes, Cleoblile és ennek két leánytestve're el 
nem tudák tl'îrni n’ sze'gyent, ’s magokat mind u’ né 
gyen felakasztották — ha a’ valót - szeretö Görögök a’ 
dolgot nagyl'tva nem ШИНЫ‘ volna elôadni. 

Az a’ fáradság, a’ mellyel Horátz itt таз“ azon 
“Ы ellen igyekszik védelmezni, hogy ö csak „тамада 
a’ Görögöknek , a’ mellyel megmutatni akarja, Моё’ 
ô a’ Róma’ Költöjì között originálnak tartatni jussal 
bír , érdemel némelly magyarázatot. A’ mint итак ‚ 
e's a’ mint lehetett is várni , Horátznak sok olly nemů 
“тамада "s követôjì voltak, a’ kiket б servum pecu 
soknak nevez , a’ kik nem ele'gedtek - meg azzal , hogy 
Lyraì Költeményeket l'rjanak, minckutána б megmu 
fatta nekik , mintegy miként kclljen ahhoz fogniok , 
lianem a’ kik Odájinak még tartalmokat is, az ö for 
dúlásait ’s kifejeze'seit ellopdosták, eggy szóval, n’ 
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kik , mint a’ mesék” varjúja , az ő tollaival „за-‚зима. 
tak, 7s így а’ madarak7 seregébe egyveledtek, "s mint 
éneklők eggyütt repültek. Ezek az emberek azzal fog 
ták igazlani magokat, hogy hiszen maga Hőrátz is 
csak utánló-tudnillik а’ Görögöké; mert hogy ő volt 
légyen a’ Róma” első Lantos Költője , legalább első , 
a’ ki méltó vala öszve hasonlítatni a’ Görögökkel, 
azt tagadni nem lehetett. Horátz tehát, hogy a’ Ró 
mai Publicumnak (melly magát úgy hagyá orrán hur 
czoltatni mint minden egyéb Publicum) kimutassa az 
utánlás és utánlás köztt a’ külömbséget , kimondja ne 
kik, hogy ő nem inkábbutánlója Archilochusnak mint 
Alcaeus és Sappho is; hogy ő а’ Görögök” versnemei 
ket (numeros) ’s Arcliilochusnak lelkét, tüzét (ani 
mosque) tette magáévá , de а’ dolgokat és szókat (non 
ros et verba) el nem lopdosta’s magáéi gyanánt ki 
adni nem kívánta ü). А’ Hoi-atz” tisztelőji, (“юный 
fogják talán, hogy ő illy Apologiára ne szállott vol 
na. Minden igazi Művész utánol, bizonyos értelemben, 
másokat, а’ kik őelőtte éltek; de Virgil, mind a’mel~- 
lett a’ mit Homértól штаммы, még is nagy, és 
még az utánlás’ neme által is, originalis Költő. Eggy 
talentom nélkül szűkölködő himpellértől is kitelik az, 
hogy eggy Epopoeiát, eggy Tragoediát, eggy egész 
Kötet Ódákat írjon, a; nélkül hogy mástvalakit akár 
a' Régiek, akár az [Дай közzül utanolt volna, és 
ezen Originalitása mellett sem e’r-el egyebet, mint 

 

') А‘ kik ногти innel-ni tanulták , ’s megolvnlták a‘mit 
az ó értésére ’l ismer-ésére megolvalni szükség , tudják a' Gö 
rögök' löredékeikből mellyek a' Horátz‘ idejében még nem vol 
lak csak töredékek, mint kell azt érteni a' mit ő , és őutána 
Wieland mond, hogy dolgot él szót nem kölcsönözött , hanem 
csak szchémát és tüzet. So'l azt is kölclönözött, mint Virgil 
ngen what nem csak Homértól ‚ hanem Heziodtól én Theocrí 
“мы is; ’s n’ kölcsönözés miatt sem Virgil nem Hol-ám nem 
pifúlhat. 
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hogy originális himpellér legyen. Ellenben eggymin 
den kérdésen kívül nagy Költő nem egyedül a’ fabu 
НЕ, hanem, ha úgy találná jónak, munkája” egész 
elrendelését is mástól vehetné, ’s az által a’ hogy azt 
teszi, még is eggy új ’s eggy igen derék Munkát ad 
hatna , "s ollykor szint olly jót mint Originálja , olly 
kor még jobbat. A’ Mestert nem a’nem- hallottdolog" 
találása, nem a’ vharacterek , situátìók ’stbb teszik, 
hanem az az eleven lehellet és szellem, mellyet mun 
kájának adni tudott, ’s az a’ szépség e's kellem , mel 
lyet azon elöntött. E’ részben az illik a” Poetakra , a” 
mi a” Festőkre és egyéb nemű Mivészekre. A’keresztyé 
ni Europzínak minden nagy Műve'szei festettek Mária - 
fejeket és Szent-Familiákat: a’ tárgy ugyan ~az; a’ 
characterek ugyan - azok; ugyan-azok a’ palett’ fes 
tékiei is; ’s a’ Munka még sem ugyan-az; ’s ha Ra 
phael , Mengs és Carlo Dolce igen szép Madonnákat 
adtak is már, а’ később idők” nagy Miive'szeik nem ret 
tentetik-el magokat, hogy ők is szaporítsák azoknak 
számokat. — De eggy Horátznak is olly igen nehéz 
а’ maga munkáji felôl a’ Publicum előtt szólani, 1s 
olly megszokott dolog az illy esetekben az elégnél 
vagy kevesebbet vagy többet mondani, hogy az 
Írók nem bánhatnak okosabban, mint ha semmit 
sem mondanak, ’s magára a’ Munkára bízzák hogy 
szóljon az maga eránt és Mestere eránt. Ha azjó , úgy 
olly bizonyságot teend , melly, ha a’mostanîaktól nem, 
a" később kortól bizonyosan hallatni, értetni és ja 
valtatni fog. 

(8) Horátjznak idejében más szokássá kezdett vál 
ni , hogy az lrok a’ magok dolgozásaikat eggy egész 
társaság előtt felolvassák. Azt Virgilnek Pntrónusa 
Asinius Pollio kezdette, а’ mint mondják , Rómában. 
Az e’ végre meghívott vendégek eggy nagy szálában 
gyűltek - öszve, a’ magával -eltölt lró felment а’ та 

 

 

ga cathedrájába , eldeclamálta verseit, ’s a’gyönyörů 
0 
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séggel-éltetett becsñletet-tudó hallgatóknak дико! 
tozásai ’s tapsai köztt szálla- le tribůnje'röl ‚ ’s a’ di 
cséretbeli alamizsnát rendro'l rendre пейте - Ье ‚ meg 
köszönte ай, l'ge'retet (ей, hogy adandó alkalnmmal 
vissza Гоша szolgálni , ’s más nap társánál jelene 
meg, Воду szavát állja. Mit nyert a’ Literatura ezen 
egymást emelf'í szertartás által, könnyü ke'pzelni. 

(9) Ákkor ugyan nem voltak me'g Holnápos - lrá 
sok és Tudományos Ujságok, mellyek a’ Publicum’ 
nevében езду hallgatás által kijelentett Гари-шт’ 
ereje теней, azt a’ hatalinat vették magoknak , bogy 
az адаьь м мы: Criminális sedriákat tartsanakf» 
de a’ Grammaticusok e's Rlietorok (a’ Szép Tudoma' 
nyok’ Tanitóji, kik azt is имен“; tevék, hogy a’ 
régibb Költt'íket magyarázzák és analysälják) e’ {опас 
kozást igen böven pótlák -ki mind nagy számok, mind 
befolyások által, :nelly kicsiny nem Мышей, mine'k 
мат; а’ Római ifjúsag tudomá’nyos neveltetése egészen 
az ¿i kezekben volt. Àzok az Irók tehát, a’kiknél úgy 
termett a’ könyv .mint а’ reves helyeken a’ gamba, 
ладу igyekezettel ìg'yekeztek ezen Uraknak keclvezéa 
seiket ’s pártfogásaikat megnyerni. Horátz lígy hitte, 
hogy б e‘rlen cereinoniát eluiellözheti , ’s tígy hisszük 
mi is: de mig életben volt, egészen ellenkezökép va 
la a’ dolog. А’ Tudományos Szabad - társaság’ _szelle 
me поп dolgozik mìndég, hogy eggy-'idöben-»e'lö 
tagjai Кбит‘: fenn-tarthassa az idvezséges egyenlösé 
get, ’s erövel lát dolgához, nyes és szel, а’ hola’ 
tei‘mészet önkénytt engedni n'em akar. Az olvasgató ’s 
ite'lgetô Publicum ш hiszi , mint a’ RómaiNép , hogy 
а’ Fasceseket adhatja ’s vehel'i , a’ kinek és a’ mikor 
мы tetszik. Ollykor а’ legérdemesbb. Író iigy kény 
telen lakolni a’ maga nagy érdemeie'rt, mintha nagy 
vétkeket követett volna el, ’s azért szenved ostracis 
must, mint Arístides, mert igen is jó. Horátz ezt a’ 
приватный tette a’ maga idejében; ’s ki neveznekem 
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а’ legtiszteletesbb Holtak köztt eggyetlen eggyet , a 
ki ugyan -ezt a’ tnpasztalást nem tette? 

(10) Iovis auribus ista- Görögüktöl köl 
.csönözött lzólás, melly azókról szokott vala mandat 
tatni , kik a’ mngok’ dolgaikból “Ню! csìnálnak. Nenn 
lehetetlen , hogy Horátz Jupiter На“ Angustust akará 
értctnì , И ekkor, legalább a’ Provincińkban (kikuek 
a’ Rómaìak a’ gyalázatosságnak le'pcsôjiben többeten 
вещей eggyet mint magoknak) mál- oltárokat kaputt, 
’s pénzeìn és emlékein Augustus laten -Urunknak 
титан. 

HUszADIK LEVÉL. 

A’ MAGA KÖNYVÉHEZ. 

q_ 

ßEVEzETÉs 

Kéte'rtelmíi elsöse'ge nz az eszes embereknek , hogy 
5k minden emberi dolgokban világosabban Итак mint 
mások, e's me'g is az élet’ dolgaiban ritkán cseleksze~ 
nek okosabban, mint a’ kik máskép gondolkoznak. 
Meg kell vallanunk, hogy mìdön ezek és мой eggyet 
tesznek, azért az nem езду: de midó'n az eszes em 
ber és a’ gubó езду gubóságot teszen, a’ gubóság 
nagyobb gubóság, mîdön nem gubó teszi. Mert végre 
is mi haszon ahbo'l, hogy neki csak épeu annyi höl 
csesége van , hogy az elkövetett esztelenségben мг, 
а’ mi abban а’ legjobb , az illusiót, magától elbölcsel 
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kedje?---azt az édes, аж а’ vl'gasztaló ke'pzeletet, 
hogy csak dicse'retes, jo' és hasznos tetteket tettt'ink , 
-azt ‚ melly а’ küdben járdogáló népecskének szívét 
а’ legboldogíto'bb magával val'ó megelégede'ssel tölti-el. 

Ezen oldalról tekintve, meg kell vallanunk, a’ 
bolondok’ elsr'iségei az eszesek’ elst'ise'geine'l "e'ghetet 
lem'íl többek es nagyobbak; a’ ki а’ maga rongyos 32111‘ 
tos inge't királyi pallástnak ne’zi, kimondhatatlanúl 
boldog. Hogy az alkalmaztatás itt egyedůl az Irókra 
tétessék, ke'rdjük ezt: mennyivel bold ogabb a’ közép 
szerů vagy rossz Könyvgyártó a’ legjobb Írónál? E1. 
nem csak a’ maga hiuságának csalárd muzsikájában 
lelî teljes gyönyöriîse'ge't; nem , ezen fclíîl még а’ vi 
lágnak ke'pzelt köszönetében,- javaltában ’s 051162516 
sában is leli jutalmát, azon világéban, mellyet, a’ 
mint hiszi , szörnyl'i nagy szolgálatja мы örökre le 
kötelezlletett. Minden koldult, minden csalt , mindpn 
vásál'lott közönséges dicse'ret, mind az a7 fŕihajtás, a’ 
mellyet ncki eggyik ’s таз": baraitja ’s ala'zatas $201 
gája vagy eggy luagánál még nyavalyásabb Író teszen, 
meg meg annyi bizonysága az б érdemlnel kcresett 
dicsösége'nek, ’s csalhatatlanul záloga, hogy neve а’ 
Halhatatlanság’ Oszlopára fel vagyon metszve.-A’ 
jobb Író azt hiszi, hogy б ha mind megtette is, а’ 
nlivel tartozott, nem egye'b mint haszontalan szolga, 
lnindég azon töke'let alatt látja magát а’ mellyet ele'r~ 
ni igyekezett, ’s l'gysoha nemjuthat~el al'ra a’ponh'a, 
hogy magának eleget tégyen. Ez elégséges volnameg 
keseri'teni nekì аж а’ hamm' elgôzellö éldelletét a’ ja 
valásnak , :nelly hiuságának innen ‘аду ашоппап tap 
soltatik, mosolyogtatik, intetik e's “панк, ’s olly 
kor a’Bílezimoktól , a’kìk készcbbek volnának átkozni, 
nyerítetik. A’ dolog teljes voltához me'g az a’szomorli 
áltlátszóság fér, mcllyben az emberi dolgok az ö sze 
mei clött, mint vékony, testetlen árnyékok, fel és 
вы lebcgnek , ’s az а’ familia tuda's , hogy ama’ tapso 
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lás, intés, mosolygás és nyerítés igazán mit ér! Az 
illusió mind ezekben nem ‘М neki semmi örömet. ls 
meri a’ világot, ’s így nem hiheti, hogy а’ mi neki 
megérni látszott hogy rajta dolgozzék, a' világnál is 
érjen valamit; "s eszesebb is méltányabb is, mint hogy 
azt várhassa , hogy az emberek állandók legyenek tet 
szésekben ’s ítéletekben, ’s a’ nem ~kért , nem-paran 
csolt szolgálatokért magokat adósoknak tartani akar 
так. Jól tudja ő mint megyen minden, ’s miért megyen 
Iígy а’ hogy megyen, hogy elliihetné magát azon ja 
‘вызов, mellyet vele eggyütt olly sok érdemetlen 
nyér-el; eggy olly javuláson, a’ melly felől tudja, 
hogy az melly üres, melly állhatatlan, "s mint nem 
ered igaz érzésből és értésből, - hogy azt az újság” 
órájának, nem várt környűlményeknek, a’ hangot 
adók' befolyásának, az Olvasók, hiúságának, ’s száz 
meg száz hasonló nyomósságú okoknak lehet és kell 
tulajdonítani,-hogy épen ez a’ most talán igen is 
hangos javalás eggy új Virtuóz által. a" kinek hege 
(“Не más hangból játssza darabjait , a’ ki eggy újnyi 
val még magasbbra tud ugrani "s igen ügyesen hány 
baktittyeket, tőle a’ következő órában már el fog vé 
tetni,- ’s mind ezek mellett még is gtl'idva követi -el 
bolondságát, "s még is sajtó alá "htmh а’ könyvet“! 

A’ mi lrónk, úgy látszik, ki akarván ereszteni 
kezeiből az Epistolák' első Könyvét, mind azt a’ mit 
itt előszámlálánk, igen elevenen érzette előre: de az 
az elmésség , a” mellyel magát Elgiloguszíban bajából 
kivoná, mutatja , hogy, minekutána meg~ nem állhata' 
hogy el ne kövesse gúbóságát, legalább tuda, mint 
kell. magát szerencsésen kivágni.v Éreztete' a’ Publi 
cummal, hogy ő nem akar lenni düp a’ játékban, 
hanem , minthogy eggyszer vesztenie kell, jó - kedvé 
ben akar veszteni. 

Az а’ fordúlat, a” mellyel Horátz ezen Epilógus 
ban él, hogy kisded hiuságának ezt a’ kedvezést nyujtsa, 
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az Epistolát az e'n szemeimben а’ legelmc'sebb, leg 
kedvesebb kis darabbá teszi, mellyet a’ Régiségböl 
bl'runk. Az atya” és gyermek’ isméretes képe eggy más 
ke'ppel, `melly a’ könyv’ várhatott sorsát jövendöli, 
eggy igen jól szött és szépen i116 Allegoriává van eggyii 
vé - OlVaSZtVa. Minden kifejezés eggy szegény becsů~ 
letes atyától vagyon kölcsönözve , ki a’magakönnyů 
vérů gondolatlan lyánykájának, melly meglínta honn 
az elza'rattatást ’s magányos életet, ’s most már pró 
Ы“: akar tenui, mint vérhetné шаге“ keresztí'il a’nagy 
világon, роли-61 pontra elöszámlálja, mi fogja ott 
¿mL-Gassner, kinek feje az illy plaisante’ria meg 
kedveléseire nem vala alkotva, és a’ kinek az nem 

Édes könyvem, Штат, kaczér lyány7 módjára 
Kacsongatsz Vertumnus’ ’s Jánus’ oszlopára (1); 
Alig várod , hogy rád szép ruhát adjanak , 
’S Sosiusok (2) pompás boltban áruljanak. 
Megútált hellyé lett kis szobád’ négy fala, 
Hol eddig olly kedves múlatásod vala; 
Зажим , hogy kevesen látják személyedet,v 
‘"S közre bocsátatni kívánod nevedet. 

Нет így neveltettél. De ám, menj vesztedre! 
Sirva nézsz még vissza boidog rejtekedre; 
’S ha eggyszer elhagytad, százszor könyörögj bár, 
Belölß végképen bohóságod kizár. ` 
„Jaj, mit ищет '9 Mennyi bajt vontam fejemre i“ 
Így sírsz , ’s nem lelsz sellol írt а’ sérelemre. 
Meri: tudhatod, kiki csúfot ůz belöled, 
Mihelytt majd szeretöd megcsömörlik töled. 

Ha. bosszúságomban jól Юго]: elôre: _ 
Látom: millyen sorsod lészen jövendöre. 
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látszolt olly ártatlannak a’ millyen , csaknembosszan 
koda'ssal veszi , hogy Baxter gyönyörköde'sét lelte raj 
ta. Tota haec dilogia mihi non placet: úgy mond a' 
jámbor ember. Azonban az eggyszer az Origìnálban 
vagyon, ’s az a’ kényes bánás, a’ mellyel az Allegória 
niianszi'roztatott ‚ hasonlit a’ legszebb lepelhez, mellyet 
a’ Grátziák valaha Lysippusnak adtak, hogy azzal a’ 
természet’ sze'p meztelenségét, mint eggy vékonyköd 
del, bevonja. Annál roszabb annak, a’ kit az illy 
látások alatt megbotránkoztatnak szemei! Szúrassa-ki 
ha tetszik: de a’ Tei'mészet’ és Mestel'se'g’ Sze'p mi'vét 
nekünk ugyan beburkolni nem fogja. 

Vertumnum Ianumque , liber, spectare videris; 

Scilicet ut prostes Sosiorum pumice mundus. 

Odisti claves, et grata sigilla pudico: 

Paucis ostendi gemis, et communia laudas. 

Non ita nutritus! Fuge, quo descendere gestis: 

Non ей‘: emisso reditus tibi. Quid miser egi ’ë 

Quid volui@ dices, ubi quis tc laeserit; et scis 

In breve te cogí, plenus cum languet amator. 

n Quod si non odio peccantis desipit augur, 

Carus eris Romae, donec te deseret aetas. 

Contrectatus ubi manibus sordescere “Пей 
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Mig új ’s Наш! léssz , a’ Fô-rend kapva kap, 
De ha гей‘! únván a’ köznép közzé csap, 
Vagy molyok étke fogsz eggy s_zegletben Целый, 
Vag)r elöttek futván Utikába menni; 
Vagy й‘! boszankodó árosid’ boltjáhól 
Ilerdáha (3) kötve küldetel Rómából. 
Atyád, kinek semlnit nem hajtasz szavára, 
Nevet akker, amaz útasnak módjára , 
Ki makacs szamarát végre haragjában 
A’ mélységbe löktß, l'gy sz‘ólván magában: 
Az ostoba pára nem hajt az inte'sre, 
Vesszen-el, ha kedve van az elveszésre (4)! 
Meg az a’ sors is Yár elébb~ vagy utóbb rad, 
Hogy веду vén selyp mester Syntaxistáknak Ы , 
’S kényçelen le'ssz (Шаг, korbácsa’ kéjére, 
Oktatni a’ deák vers’ ábéczejére. 

Azonban, ha, mig még (виде! szemnek ’s fülnek 
Eggy szép meleg napon hozzád többen gyülnek, 
Mondd-.meg nekik , hogy én , Щ nem’ osztályosa, 
’S igen középszerû érte’k’ birtokosa , 
Szárnyammal fészkemnél kiljcbb terjeszkedtem; 
’S nememnek самый‘; érdemmel bel'edtem`ì 
Hogy Rómának hadban ’s tanácsban elsôji, 
Csekély szcmélyemnek voltak kedvelôji , 
’S hogy kicsiny ’s korán ôsz ’s napszeretô voltam, 
’S haragra ’s béké're hirtelen hajoltam. 
Ha kinek lesz gondja éveim’ számára , 
Mondd: négyszer tizeneggy akkor ért fogytára , 
A’ mìdôn Lollius Lepidus társával , 
Ékeskedett Róma’ f6 méltóságával. 
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Coeperis , aut tineas pasces taciturnus inertes, 

Aut fugies Vticam , aut vinctus mitteris Ilerdam ; 

Ridebit monitor non exauditus; ut ille, 
/ 

Qui male parentem in rupes protrusit asellum 
/ 

Iratus: quis enim ini/itum s’ervare laboret@ 
Hoc quoque te manet, ut pueros elementa docen 

Occupet extremis in vicis balba senectus. (Ítem 

Cum tibi sol tepidus plures admoverit aures, 

Me libertino natum patre, et in tenui re 

Maiores pennas nido extendisse loqueris: 

Vt quantum generi demas, virtutibus addas. 

Me primis urbis belli placuisse domique, 

Corporís exigui, praecanum, solibus aptum; 

Irasci celerem , tamen ut placabilis essem, 

Forte meum si quis te percontabitur aevum, 

Me quater undenos sciat implevisse Decembres, 

Collegam Lepidum quo dixit Lollius anno. 
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MAGYABÁZATOK. 

(1) Vertumnus--eggy Hetrliriai Istense'g, ki a’ 
ßómaigk által ‚ а’ legbölcsebb szokás szerént Betru 
riának elfoglalása вып, а’ Várous istenségei közzé 
felvétetett-a’ cserelés”s adás és vevés’ dolgainak Pa 
trónusa voit. A’ Róinai Könyvárosoknak boltjaik, a’ 
mint látszìk , nem messze áliott ezen й] Isten’ tem 
plomától vagy szobrától, mellyek eggyt'itt a’ Vicus 
Thuscus vagy Turárius '-ban állottuk. (Nardinißo 
ma ‘Теща. V. 5. )_- Ezen gíczának eggyik szögében a’ 
pualla és puer meritorius-.ok’ tartójiknak száll‘ásaik 
is voltak, a’ kikre a’ miKöltönk lx1.’ T husci turba 
imp ia vici által (а’ П, Köpyv’ 3. Satyr. 228. ver 
lébeu) cze'loz Ü, Ez adju g’ Diiogia’ elsö vonását , а’ 
mint Baxter hiszi, melly gz egész dal-abou "égigme 
gyen. 

A (2) А’ ke’t tcstvér Sosius volt akkor a'J Iegneve 
zetesebb Könyváros, ligy mond а’ Cruquius’ Scholias 
tája. Полёт felölök а’ Pisókhoz l'rt Levélben is emié 
kezik, ’s látjuk e’ helybon'l, hogy Horátz általok árul« 
tutta a’ maga Munkájit. 

(3) Utica és llerda, amaz Afrikában, ez Hispa 
niában , két olly heiy, mellyeket Rómában al'ig i‘siner 
tek egyéb oknál Гора, mint hogy az elsöben Cátó 
lnegölte таза“ , az utolsó теней pedig Caesár meg 
verte а‘ Pompéjus’ serege't. Nem lehetetlen, hogy а’ 
cultura’ hajnala а’ Bl'rodalomnak ezen részeiben is fel 
Везде‘ már tl'inni: de mutatja az ege’sz бане-1313365, 
hogy a’ mi Költönk távoLvala atto'l hogy elhigyje ma 
в!“ azon, hogy Uticát és Ilerdát is fogja'k látni az ö 
versei, a’ hogy Gessner akarná magával elhitetni a’ 

___ 

") Él Лапша is; Curculio. Act. l“ Sc. l. v. 2Lln Tusco 
Vico , ibi sunt homìnel, qui se ipsos venditant. 
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Dìlogîa’ gyůlöléséböl , melly ne'lkiil а’ darab egész ér 
telme el lesz hibn'zva. 

(4) A’ legelmésb!) ’s eggyszersmindlegbohóbb tré 
fa azon maga 'bolondságán , hogy könyvét kiereszti, 
noha látá, mi várja érte. „Én osztán Канады fogok 
hozzá, iigy mond, de való, hogy csak fél ajakkal, 
mint az , а’ ki a’ maga szamarát, a’ ki mindég az ör 
vény” szélén akara járni haragjában végre letaszította. 
A’ szamár kitörte ugyan nyakát ’s а’ szamár’ Ura eggy 
ideig örült annak vesztén: de csak addig örült, míg 
el nem mult a’ harag , ’s most már érzé, hogy a’ sza 
már magát , ő pedig а’ szamarát, vesztette-el. 
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ELSŐ LEVÉL. 

AUGUSTUSHOZ. 

BEVEzETEs 

Mi adott alkalmat e7 Levél’ írására, azt eggy Fran 
czia Tudós így adja- elő: 

Augustus , elbájolva а’ Hol-atz” Sermóji áltaLmel 
lyeket Maecénnél olvasott vala , ’s meg lévén győződ 
ve az eránt, hogy, azok a’ legkésőbb maradékig fenn 
fognak maradni, meghagyta, hogy igen sokpéldá 
nyokban másoltassanak-le, ’s óhajtá, hogy bennek 
láthassa а’ maga nevét. Sőt azzal is megtisztelte а’ 
Költőt, hogy eggy levelet írt hozzá, mellyben, mi. 
nekutána nagy dicséretekkel szólott az ő Versein-ői, 
neheztelést éreztete, hogy azok őhozzá nincsenek in 
tézve. Miért nem akarsz te nekem helyt engedni Dia 
logusaidban? Attól tartasz talán, hogy a’ Maradék 
balúl fogja neked venni , ha vele tudatnád, hogy mi 
szerettük egymást? -- M é m o i r e s d e la c o u r (ГА u 
guste. 1781. Tom. II. 

Nincs tudva előttünk, melly titkos tudósításai 
' lehettek е” külömben sok tekintetekben becses Mun 

20 



308 “01'15'1‘1135ч LEVELEL П- j, AUGUSTUSHOZ. 

ka’ lrójinak; иду igazábban igen jól tudjnk, lmgy 
6k itt senuni más forrásból nem merithettenek , mint 
a’ mi Kó'ltò'nknek azon ismeretes kisded Biographiá 
jából , melly liomloka'n a’ Suetónius’ vnevét viseli, e's 
ha nem egészen alá- folt munkája is a’ tizenkét elsö 
Caesárok’ nevezetes Élet~irójoknak, de bizonyosan 
ollyan, melly nagy részben meg van hamisitva. 

A’ ki az lij lrónak ezen elc'íadását a’ most emll' 
{ей kútfövel öszve- hasonll'tja, tanulságot vehet be 
löle , mint bánnak a’ régi történetekkel az lijabbak , 
’s mennyit veszt a’ hitelesség, midön valamelly Író 
nngyobb elevenséget akarván adni elöadàsainak , Вёр 
zelödését al'l'a szabaditja - fel _ liogy a’ mi hézagjai van 
nak liistoriai tudósl'tásainak, ke'nye szerént pótolgassa 
ki. Mert mind az a’ mit Suetón mond , egyedl'il ebhen 
:ill: „Augustus , minekutána a’ Hoi'átz’ Sermóji 1:6; 
ziil nehanyat megolvasott , illy formán jelentette - ki 
neheztelését , hogy azokban i'óla- emlékezet nem esik: 
„Tudd - meg , hogy hal'agszom i'ád , liogy’ te az illy 
dolgozásaidat nem e'nhozzám inte’zed föképen (‘аду 
nagyobb részben). Attól tartasz e , hogy gyalázatodra 
váland- a’ maradéknál , liogy'barátim’ számokban ‘11101 
tál?“*)“---A’ Vita Horatii lrója úgy hiszi , hogy Au 
gustus ezen szemre-hányás által kicsikarta belöle a" 
jelen- való Epistolát; és meg kell vallani, hogy ha 
ezen anekdota’ valo volta tlíl volna minden kétségen , 
ат lehetne mondani, hogy ö a’ szegény Poetát melly 
nek szegzett gyilokkal kényszeritette e’ Levélnek 
l'rására. 

Elsö tekintettel semmi scm látszik kevésbbé hi 

lietönek , mint az, hogy Caesar Augustus, a’ ki ша 
gát ezen idötájban, minden nagyitás ne’lkiil elsö еш 

*) lratum me tibi ясно, quod non in plerisque einsmofii 
цех-1911: mecum potissimum loquei'is. An vereris, ne apud pos 
ufrnn infame sit, quod videaris familiaris nobis esse? 
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bernek {ад-Иван‘ a’ világon, illy vái'allan kifejeze'ssel 
(Щ volna itt. Mert melly idöben szólhatott "аду l'r 
liatott volna Еду? А’ Trìumviratus’ iflcjében lelkì 1» 
mérete а’ w'gyázatlanság’ pillantatában talán ailhalta 
"olna neki az illy gondolatot- de ha igen is gondola 
tot, kifejeze'st ugyan nem. De ez az Epistola, КМ 
ségbe~velietlenůl, legalább nyolcz esztendövel volt. 
azuta'n i'rva, а’ midön a’ nagy változás, melly az Наш‘ 
pater Caesar Octaviust törvényes - uralkodó Augustussá 
tette, véghez ment. Ha tehát e’ Levelet az enili'tett 
megszólita's’ közvetetlen gyümölcsének kellene tckin 
teníink, lîgy ennek az Uralkodónak -azon idôpont 
ban, a’ mìdôn' a’ jelenvalo' jókért ei‘ánta háladatosRó 
ma fcledte а’ kiállott ’s a’ baza’ rossz Demona'nak lu 
lajlloni'tott sok nyomorúságokat-~ az idöpontban, а’ 
midön б а’ legszorosbb e'i'tclemben imádott báluinya 
volt Rómának, ’s :izon tömje’n ködében ё“, melly linz 
zä ezer oltárokról emelkedett, és а2оп édes cszilódás 

п -sal re'szegi'tette-el, hogy о mindentöl szerettetik,V 
imádtatik , -lîgy mondom, ennek a’ Fejedelemnek 
képesnek kellett volna lenni, hogy magát езду igen 
váratlan módon elfelejtse , ’s olly kìfejezési'e 52151110" 
alé, melly csak eggy 'olly Tyrann’ szájából ’s tollából 
szökhetàki, a" ki a’ maga átkoztatását a’ marade’k 
köztt elöre látliatja, ’s езду illyennek is csak akker, 
midön elméje szokatlanúl hagyta-el. Van e valami, 
а’ mit kevesebbé lehessen hilictönek ismei'nünk? 

Ézen látszató ke'ptclense'get azzal lehetne хинди‘ 
teni, ha azt venne'nk, hogy a’ beszélt t_örte'net csak 
félig való. Augustus, a.7 ki ismcretes arról, hogy hin 
ságn a’ dicsólségnek minden nemein mohón kaputt, fe’ 
lig tréfából félig komolyan, éreztethette valamelly 
neheztele’sét , liogy Ногти a’ maga Sermójin'ak eggyikét 
sem inte'zte öhozzxíg vagy (a’ mit Мёд ìnkább nézhe~ 
tiink megtörténtnek) iílmélkodást mutathatott azon, 
liogy езду illy tekintetů Író ‚ a’ millyennek ôtet Mae 

О 
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cénás, Pollió és mások állították, а’ maga talento 
mait nem használta eggy Római polgárhoz illöbben , ’s 
énekeinek tárgyává nem tett , Váriusnak és Virgílnek - 
példájake'nt, v_alakìt а’ ВезрпЪНса’ hajdani hösei köz 
zůl.. vagy a-zon nagy történeteknek eggyikét, а’ mel 
lyck a’ legújabb ìdökben mentek véghez. Horátz , l'gy 
lehetne mondani, elértette az intést; de el léve'n ha 
tározva, hogy a’ maga utján fog menni, és semmi 
más Múzát nem követ, mint a’ maga makacs kedvét 
vagy a’ szempillantás’ eleven érzését, eggy szóval, 
minthogy jó okokra nézve nagy munkának állani nem 
акт-Ё ’s legìnkább nem az ollyannak, а’ millyet Augus 
tus vagy Maecenás szerettek volna venni tôle: lega 
МЫ) az illett, hogy mentségét inte’zze Augustushoz; 
’s ezt annál könnyebben nycré-meg magától, mivel 
Еду а11ш1ша volt, ennek az Uralkodónak gondolatjaìt 
а’ Hazaì Lîteratúra felöl sok pontokban megigazl'tani 
’s azon iirügy alatt, mintha Értekezésének ez vuol 
na f5 tárgya, felhordani akart mentségeit, minden 
cröltetes nélkiil, ele'be állithatá. ‘ж 

Ez a’ felfejte'se а’ csomo'nak elsö tekintettel ol 
lyannak tetszhetìk ugyan , mellyet való gyanánt lehet 
elfogadnunk, de majd önke’nyt fog eggy másik 10111 
kodni elönkbe, melly Suetónnak textusával jobban 
eggyez ha elébb meghatározzuk, melly eggybe-fiig 
gésben állott légyen а’ mi Költönk Aug'ustussal, ’s е‘ 
végre az utolsóbbnak charactere felöl és az eránt,hogy 
nekì а’ maga korabeli Literatlírára melly befolyása volt, 
némelly vizsgálatokat bocsátandunk-eló're; eggy olly 
Шапка, a’ lnellytöl magunkat ezen ‘Epistola’l Beveze 
tésében annál kevésbbé vonhatjuk-féh'e, mel-t ez az 
ege'sz Levélre világosságot terjeszt `el, а’ melly nél 
МН annak némelly véknyabb vonásokkal tett-szépsé 
gel érezhetetlenek maradnának. f 

Nem tudom, ha a’ Törte'netek а’ magok’ egész 
kìterjedésekben mutathatnak e eggy halandót, a’ ki 
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nek charactere homályosabb, e'rthetetlenebb, ’s езду 
categoria alá vonhatatlanabb volna, mint az az Au» 
gustus , a’ ki felöl mint az akkori idö képe'nek f6 sze 
mélyéröl а’ jelen valo' Munkában olly gyakor emlé 
kezet volt. Ha ki az ó Triumvirátusa’ tizenöt eszten 

dejinek történeteìt, mellyeket~ б, Octaviánus nevel: 
viselvén még akkor, véghez vìtt eggy munkában; 
езду másikban pedig azon történeteket olvasná, а’ 
mellyeket negyvenkét esztendei uralkodása alatt, Au-` 
gustus név alatt, követett- el: elhilletne' e, hogy az 
а’ Triumvir e’s ez az Augustus azon eggy személytje 
gyezi , és nem lse’t kl'ilömbözötÈ--hogy az a’ félénk , 
hálátalau, liitetlen, llideg-vérrel öldöklö ifjlí gonosz, 
а’ ki elött а’ természetnek semmi köteléke, az em 
beri ‘s hazai társaságnak semmi törvénye , az életnek 
sommi szövetkeze'se, eggy забил], а’ ki elött semmi 
isteni, semmi emberi rendelés nem vala szent, a’ kie 
lött gyanakodó félelmei’ megny'ugtatására ’s пазухи 
vágyó czéljainak elérése're semmi дата; nem vala е 
léggé gyalázatos -e'pen az volt, а’ ki, Augustus ne 
vet vi’selvén, a’ Rómaiak által sok századok olta mér 
ges gyl'îlölse'ggel gyí'llölt Autokratiát (egyediil~ural~ 
kod‘ást) а’ mérséklet és turto'zkodás, az okosság, а’ 
gondoskodás és munkásság által ‚ mellyekre alig talá. 
lunk példát , kedvessé, és a’ világra nézve valóságos 
jótétté csina'ltag- hogy ez a’ gyalázatokkal e's fertel 
mekkel. elborított fortélyos semmire-kellö épen az, a’ 
kinek nevével a’ magok méltóságokról elfeledkezett és 
jobbággyá ‘сей ’s jobbággyá- "Мг Rómaìak а’ magok’ 
következö Uralkodójìkut , jó fejedelem", jó atya’, 
jóltevö Véd-Isten" minden tökéletességeire leköte 
lezhetni ’s felavatliatni reménylettek‘ê-Megfoghatat~ 
lan és még is bizonyos dolog, lxogy ez az ember a’ 
maga életének ke't szaka'ban mind az cggyik volt ‚ mind 
a.’ másìk. 
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Az emberîség’ törte'neteì az illy elváltozásnak nem 
ismerìk semmi más pe'lda'ját: úgy tetszhetnék, hog'y` 
a’ természet csudatétel nelkîil (mellyet itt legalább ke 
vés Olvgsánk llajlándo'keresni) illy változást nem en 
gedhet; ’s ez а’ legkülönösebbike az ö minden legkü 
lönösebb jclenéseinek., minde'g feloldhatatlan talány 
(aenîgmq) maradna, ha hozzá azon kulcs nélkiil já 
rulnánk, mell‘yet nekünk maga Augustus , életének 
eggyetlen, szl'neskedés és tettetés nélkůl élt, szempil 
lantásában, haldoklása Май, адоЦ. Nuls, mondá‘kö 
rí'xle ~ 'fílló meghittjeihez , замечать е ‚ hogy az élet’ 
nn’musát‘) szemv'edhctöleg játszottam ? Ч") 

Augustus nem nyilatkozhatá -ki magát világosab 
han',V hogy az o” не: felett mglgasztalt rényei 1`е1Ё1тН: 
kell l'tç’lńünk. Messze'lje vinne-el czélunktól, ha ezt 
aprós'ígos gondokkal akax‘nánk fejtegetni. Elég, hogy4 
ezçl) felnyl'lás által az б életének minden dicséretes cse* 
lekvései af magok igazi fényekbe tétetnek, ’s az a’ 
sokféle minden фа!“ à’ melljr alatt magát a’maga har 

‘ïmincz negyedik eszterldeje oltg a’ vì‘lá‘ggalláttatá, ér 
tethetik; ’s rajta semmit nem talállmk egyéb csudál~ 
ni valót , mint ayt а’ lllestcrséget, а’ mellyel a’l Maç 
_cén és Agrippá által rá -_öltöztetett rollt nçgyven езж 
tendönél tovább játszani lígy tudta, h_ogy sokakat el 
vakíthatott, "S még l'gy is sok "бы-е! ezen mi esl; 
dálkozásunkból, ha az Leggyiittható okoknak-_- meg 
hittjei’ ügyességeknelg, tulajlion gyengcse'ge’ érzç'se’nek 

‘) A' шипами’ mímus ne\'ñ kedvenézdarabjaikban, millye 
het mai nap pantor'm'moknak nevezünk, потоп‘ és víg tail-_ 
gxyak , nem egyedül ugyan, de fökép tagjártatás és testmozgá 
lokkal ja'tszattak ‘аду t á n c z o. l t а t t a k - e 1:’ mint а" ak 
kor nevezék, тег! mindennek тент!‘ a' maga'bizonyol~rllyth. 
mma és muzsikávnl kl'sérlelvlt. 

“I Evquid iin videretur Mimum "itae commode transegisse? 
Sue-«Anm in Aug. г. 100. l 
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’s azon elszunnyadni'suha nein (идей геЦеЁёзёпеЪк, hogy 
az érheti а’ ini Julius Caesárt érte . és hogy Agrippa 
ötet a’ maga пиву tulajdonságai , ’s ennek lija Mar 
celluw) a’ maga закат-[56115 rényei által el fogják 
lioinályosl'tliatni-’s vógre , а’ niidön а’ maga legszebh 
Кота’ winden barzitjnit tulélte , az uralkudni- szeretô 
’s uralkodni-e'rtö Livia’ befulyásainak ’S а’ lnásodik 
terlnészetté - való „штаммы; — annyi eröt (11121140 
ni'tunk , a’ mennyit ezen ukok’ mindenike'nek ‘бы! ter 
niészetesen kellett tennie. 

'Augustus teluit, ege-'sz dicsöséges uralkodásaalatt 
csak eoinoediát рыть а’ balgamg liómaiakkal. C0 
Jn‘oedians volt, és nein egyéb , a’ inidön à’ liatártalan 
Uralkodói hatalniat , inellyett már bi1-t, e's letenniiga 
zzin saba nem akart, eggyenként e's eggyike't a’ má 
sika után niinden törvényes titulusok alatt Tanács és 
Nép által magzira tolattatá; Colnoediáns , inidön а’ 
magányos einher’ niérsékléseit affectálta, és még is ineg 
engedte, liogy az 6 tiszteletére oltárok és teinplomok 
eineltessenek; Coinoedians, lniilön а’ régi törvények 
és szokások craint, iuellycket ininden pillantatokbani 

Ч M.-g vagyok gyö/.ůdve , liogy а’ vìlág, Augustus' еду‘: 
dí'lliis uralkodása‘ elsö ¿reiben , több jót köszön azen természe 
tes beliatúsnnk , lnellyel olly nugy elnbernek mint Agrippa, ‘s 
olly lok szép reme'nyekkel bìztató ifjúnak, mint Marcell, а‘ 
remego" ‘s nnnyi gonoszt lett bilorra (usurpator) kelle lennie; 
mint a' mennyit közönse'gesen hisznek. Minden нет csodálko 
zással és-bizodalnnnnal cqüggüit а‘ fé r fi ú n , штаны és re 
me'nnyel az ifjún , kinek йога halála. (731 évb.) országos in 
“едем sirattatott-mev. Auguslusnak Штатам kelle legalńbb 
попа!‘ , а’ mik а zok voltak; aman re'nyeik iránt, mellyek в‘ 
Rómaiak elo'tt olly kedvesekké тек nereiket, Намедни каш 
mutatnia és szereletet, liogy feledje'k örökre , б m'i v о l t. Melly 
künnyen vehették volna észre, Могу Agrippa nálánál nléltóbh 
a' világ' e186 polczára! Vagy melly könnyen juttathatá еду 
olly praelumtivus örökös, mint Marcell ‚ eszökbe, hügy а’ suc 
sessie' ide-jet meg is lehetne гаммы: 



314 nonÁTlus’LEvuLEr. и. 1. Au'GUs'rUsHoz. 
hágdosott által, buzgó tiszteletet játszott; Comoedi 
ans‘, a’ midön а’ Mediolánum’ lakosait, meglátván a’ 
tyranngyilkos Marcus Brútus’ emle'két, mellyel ez а’ 
város ezt а’ maga eggykori Patrónusát megtisztelte -— 
megdicsérte hogy eggy szerencsétlen barátjok eránt 
hl'ise'geknek ’s hálájoknak e’ bizonyságát adák. ’S (it 
a’ ki olly nagy ügyességgel bl'rt az Uralkodóirények~ 
nek minde'nìke’t játszani , б ne volt volna e kész Comoe 
diánssá lenni akker is, midön a’ Múzák’ szeretetével 
akara biiszkélkedni, melly szeretet illy ЫдеЁ;9 álnok 
és magán-kivül szeretni semmit nem tudó lélekbe so 
ha sem jöve még, ’s jönni ezután is soha nem fog? 

Az a’ tudományos nevelés , a’ mellyet ö a’ maga 
elsò' ifjúságában Apollónia'ban vett vala, vagy arra 
volt inte'zve, hogy természete’nek fogyatkozásait meg 
javitsa , ’s a’ Szépnek és .lónak elevenebb e'rzése’t , melly 
igazi alapja а’ Rénynek és az ezzel olly szorosan ro 
Хоп Mxízák’-szeretetének, kifejtse-vagy az az ö 
nagy~-bátyjának megke'selt'ete'se által korábban наказа 
tatott félbe, hogy sem maga ntán nevezetes hasznot Наду 
hatott volna. Kevés holnapok abban az új elemben 
(elementum )‚ а’ mellybe eggyszerre belé löketett; az 
országlási. bajok’ örve'nye köztt, melly által magát, 

‚а’ nélkül hogy tudta volna mint jutott hele', elkapvà 
érzé; azon Nagyság’ sze'dítŕí mámorában, a’ mellyre 
erövel álll'tatott , а’ nélkl'il hogy azt elviselhette volna 
-az а’ kevés idö e’ környí'llme'nyek köztt több volt 
mint kelle, hogy azt a’ keve's дм, а’ mit езду nagy 
reményekre nevekedö Római ifjú’ módi- nevele’se ad 
hatott, egészen letörölje. Az öreg Cicero, kit 0311: 
landott az, hogy ennek az ifju Telelnachnak Mentora 
lett, igen llamar megcsalva МЫ magát elöre is hili 
nak ismerhet'ett reme'nyében , ’s ó'sz fejével lakolt ‘ё! 
kée'rt, hogy ‚а’ kétszím'l gyermek embert а’ Szabad 
Társuságnak Protectorává segl'tette emelni ellenére a’ 
baza” törvényeînek. Az Щи Octavius Caesar a’ maga 
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teriliészeti hajlandóságainak adta magát, inilielytt u’ 
Mentor’ kezéböl kifeselhetett, Качай közzé i-ohant 
Antóninsnak, ’s a’ Roma’ scprede'kivel kcveredvén Мг 
sasiigba, elvesztette a’ szenie'remnek e's niérsékletnek 
iiiinden maraflványát, 7s Triuinvirátusa" elsr'i eszten 
dejiben második Sullává “Ш: volna, lia bátorsága ’s 
ei‘eje utól erbette volna kegyetlen örjönge'seit. 

Örök betegeskedései , terinészeti biintetése feslett 
ségének, mellyekben huszoneggyedik esztendeje olta 
szenveilett; ’s nieggyözhetetlen fe'lénksége , inclly szen 
vedeliiieit he'i'czben tartotta , Róinát meginentették 
ve'gsö elpusztiilásától, был pedig azon gyulázattól, 
hogy a’ inarade'k elött csak hazája’ elnyoniásáról is 
inértessék. A’ közönséges gyi'ilölség’ rettentései arra 
kényszeri'tették, hogy szeretetet e'rdeineljen, ’s sze 
ine'lye’ bátorságának óhajtása az ország’ bátorsága 
lett. ` 

De mennyi jót kelle tennîe , hogy azon rossznak 
következéseit," a’ mellyet neni tehete többe' me nein 
tettnek, jóvá csinálhassa! Melly kötelessége t ra 
kott rá az illy elszánásI‘Solia sein volt volna ö képes 
e'zt az elszánást kövctni, ha annali teljesi’tésében ma 
gára .hagyatott volna. De niidön az volt minden dol 
ga, hogy annak , а’ mit öhelyette Agrippa ’s Maece 
nás e’s Messála gondolt‘ak és tettek, печей kölcsönöz~ 
zijn; midön azon a’ bátorságos uton ‚. а’ mellyet neki 
ez u7 liárom mutatott és nyesett , neki csak mennie , 
ezeknek talentomaikat ’s rényeiket csak szi'nlenie, ’s 
az ezek’ munkájiknak, veszedelmeiknek és érdemeik 
nek gyi'iinölcsét csak szednie kellett: a’ végre-haj 
tás könnyi'i volta által annyira felbátorodva, a’ ne 
ki-kölcsön - adott tehetse'gek Юга] iigy megerösödve , 
a’ minden reményeit maga megett liagyott szerencsés 
következe'sek iiltal a’ maga Geniusához való lii’zodaloiii 
Aiiltal annyira eltelvc érzetto таза“, liogy kcdvet kal-a 
a’ munkáho'l., "s ininden iigyeliuét és gondjait arrii in 
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tézte , hogy barátjainak igyekezeteiket a’ mag‘áéi ál 
tal gyarapl'tsa. ,Fágadhatatlamil tanulta azt а’ rollt., 
а’ mellyet ezek vele akarának játszatni , és minthogy 
a’ hypocritai Mesterségekre benne elég talentom volt, 
ат: olly derekasan megtanulta , hogy а’ játszott roll 
végre természeti játékának ne'zethetett. Ó valóban an 
nak tetszik a’ minek a’ дамы roll mutatta; a’ ММ} 
don javokra megcsalt Rómaigk megkönnyl'tették neki 
a’ csalás’ fáradságát, midön szelneiket önkénytt be 
húnyták; ’s olly "аду SZOkOtt lenni az idö által gya. 
rapított szokás’ ereje, hogy ô ezt a’ сна]: játszott cha 
ractert legalább bizonyos perczekben, a’ maga igazi 
characterével l‘Ie-lcserélte, ’s igazi künnyeket si'rt, а’ 
midön, ‘Лена’ legszebb napján, a’ Наш’ Atyjn’ (11036 
séges nevezete't örjöngésig-ment szeretettel tolta rá az 
a’ nép , melly magát r'íáltala boldogl'tottnak érzette. ‘ 

Agrippa és Maecén, kiknek a’ világ azt köszön~ 
heté, hogy ez а’ bitangoló tyrann a’ legjobb Uralko- ' 
do'vá, mintoggy csuda által, változékve'l, ligy osztoz» 
tak-nig befolyásokban, hogy nz elsöbb az Országlás’ 
terheiben nyilván e’s közvetetlenl'il részt veve, ez pe 
dig megelégedett azon szerencséjévcl, llogy az Ural 
kodónak meghittje ’s [матчах/01: , a’ nélkíil hogy ша 
gányi állapotja’ boldogságairól lemondott volna. Az 
elsöbbnek characterében az a’ természeti hajlandóság 
festette magát, melly aÍNagyot választja tárgyáúl: a’ 
másodikéban а’ Szép’ szeretete. Amaz eggy Hadi-Ve 
zérnek ’s Ország’ Kormányzójának minden talentomai 
val. bi1-t: ez езду világban élni tudó ’s kellemes tán' 
„мы“ embernek ki'vánt: tartatni. Mind a’ kettö 

szereté a’ Mi'vészségeket: de amaz azokat legìnkább 
Rómának dicsöbbé‘te'telére, ’s nagy e’půletek’ ’s Ещё 
zetels’ felálli'tására fordn'tá, ez inkább a’ társasági élet’ 
szépítése'lfe. Agrippa azon volt, llogy az lij Augustus’ 
uralkodásának егбззёёеЁе tartósságot "s ragyogást ad 
hassun, Maece'n, hogy azt a",l{ómaìakkal meglscdvel` v 
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tethesse; ’s míg amaz magasztalásra méltó tetteket 
teve, ez azokat, а’ kik "érdemesek valának e’ tette 
ket énekleni , serkentgette, buzdítgatta. ’S valamit 
ők tettek, mind az annak esett javára , а’ kinek au. 
spiciumi alatt ez is az is а’ maga saját körében se 
rénykedett. 

A’ szerencse, melly talán eggy halandóért sem 
teve annyit mint Augnstusért, úgy akará, hogy vele 
eggy időben nehány olly elmék keljenek-elő , а’ kik 
alkalmasok voltak e’ kort a" legkésőbb maradéknál is 
feledhetetlcnne' tenni. Virgilt csak hét, Horátzot csak 
két esztendővel hagyá őelőtte születni , mint két olly 
Heroldot, а’ kik eggykor а’ magok korabelieknek 
iigy írják-le az ő uralkodását, mint a” Végezésnek olly 
nagy munkáját, a’ mellyen az Istenek századok olta 
dolgoztanak, és mint eggy új jobb időszaknak kezde 
tét. És még is Augustus ezeket a7 férjfiakat nem fogta 
volna ismerni, legalább annyira bizonyosan nem be 
csülte volna, ha Pollio és Maecenás meg nem tudták 
volna győzni az aránt. hogy ő'az azok’ ritka adomá 
nyaiknak igen nagy hasznát veendheti. Neki mind vad 
elméje , mind az a” szüntelen-tartó mámor, а’ melly 
ben ifjúságát tölté, mind gondjainak nagysága és 
kiterjedése öszve-férhetetlenek valának а’ léleknek 
azon tisztább zengésével. "s azzal a’ gyengédebb ér 
zéssel, a’ mellyek arra kívántatnak-„meg , hogy a’Vir 
gl'l’ alkotásainak szépségét ’s verseinek édes zengését 
igazán felfoghassuk ’s becsůlhessük. De azon fokon, 
a” hol Augustus állott, még kevésbb ízléssel bírhatott 
volna, mint a’ mennyivel talán valóban bírt, és még 
is pártfogója ’s jutalmazőja lehetett azon jobb fejek 
nek, a’ mellyek neki az ő meghittjei által ajánltat 
tak , а’ mellyeket а’ köz vélekedés megismért, és а’ 
mellyeket ő a’ maga nemes leereszkedése ’s jutalma 
zása által a” maga dicsőségére lekötelezhetett.a Neki 
minden esetre elég volt, ha által tudta látni; hogy 
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az ö java nem ki'vánja kevésbbé, hogy ezek neki Cli-` 
ensei legyenek ‚ 1111111 az öve'k, hogy ö legyen Patró 
nusok; ’s ezeknek alkalmasan egyenlö lehete, akár 
érzi az б becsekct, akár csak úgy tesz , mint ha azt 
e’rzené. 

Augustus, ámbar annak akara látszanî, a’ ki az ' 
illyete'n elméket kifogás nélkül pártfogása'ban tartja 
-— ingenia seculi sui omnibus modìs fovit ‚ mond Sue' 
tón. с. 89. —- kiilömbséget teve az craint, kitt'il és mi 
ként e'nekeltetik. Terme'szetes volt, lingy б a’ leg 
eminensebb föktöl akara tjszteltetni, hirdettetni. De 
épen ezeknek számában vala eggy, а’ kit sem az a’ 
tekintet nem tuda irl'gységre’ gyúlasztani, a’ mellyet 
a’ maga Aeneise által Virgil szerzett; sem azok а’ 
jutalmak nem hevl'thettek-fel, -mellyek ennek ezért 
adattak; eggy ollyan, a’ kinek tebetségeitöl mind а 
zok, a’ kik ôtet ismerték, mindent vártak, és а’ ki 
a’ maga koráért, ’s Annak kedvezéseiért, a’ kihez az 
egész világ csapodárkodva tolongott, semmit vagy 
igen keveset látszott ’tenui; eggy szóval eggy ollyan , 
a’ ki, közepette Rómiinak és a’ Maecená Alcinousi 
llázának, szl'inetlen’ а‘ magányos életet emlegette, ’s 
azok köztt, a’ kik tekintete'rt és gazdagságért egy 
mást-tolva vetélkedtek, ’s ezek miatt cselekedni ’s 
szenvedni mindent készek voltak , nem csinála semmi 
titkot, hogy ö ellenkezöképen gondolkozik, ’s a’kö 
zépszert, melly a’ világ’ me'rte'ke szerént nem vala 
egyéb mint szegénység, ha fiiggetlense’ggel’s magunk 
éldellésével jár eggyütt, elébe teszi mind annak, a’ 
mit Királyok’ ’s а’ Királyok" barátjai Iadhatnak. ’S 
ez az eggy — а’ 1111 Horátzunk vala. . 

De ez az (i függetlenség” és köze'pszer’ szeretete, 
mellyek mindég tulajdonságai voltak а’ Mercuriális 
fe'rjiìaknak, hihetö, közös érzése vala neki egyéb 
Költö-társaival. А’ 1111 ‹’11е1 11111111 ezektöl megkñlüm 
büzteté , eggy más környülme'ny vala, mellyet Augus 
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tus nem tekinthete hideg szemekkel. Virgil péld. e's 
Ovid soha nem voltak egyéb mint Költök, ’s а’ Múzák 
темы-$636‘: l'izték mint olly talentomot , a’ mellyre öket 
a’ természet hl'vta vala meg, és а’ mellynek gyakor 
lását (ik életek’ foglalatosságává tették. De Hol-:itz if 
júságában eggy pályára lépett, melly бьет, ha a'sze» 
rencse kcdvezett volna felekezetének, egészcn mais 
czélig Годы volna elvezethetni. 

Nincsen tudva, mint törfénlleteft, hngy Horátz, 
eggy születe's eS gazdagság ne'lkül való ifjli, ki ekkor 
Athénben tanúlt` ’s katonai tehetse'geinek me'g semmi 
próbáját nem adta, olly nagy tekintetl'i Veze’r На“? 
mint a’ millyen Brlitus vala, а‘ tyranngyilkos , Ober 
sternck (Tribúnusnak) neveztetett eggy Légîo ‘Шей 
De Lessing abból, hogy ez megtörtént, igen helyesen 
következteti, hogy Brńtusnak ôbenne olly tulajdon 
ságokat kelle látni, mellyek (“её e’ megtiszteltete'sre 
méltónak bizonyl'thatták; "s ligy hiszem, hogy Shaf 
tesburyvallnem csalatkozoln-meg, ha a’ maga Könyvéhcz 
l'rt Epistolában e’ sort: 

me Prìmis "rbiç BELLI'placuisae, domìque 
annak jelen'sége lgyanánt veszem, hogy ö Brútus elôtt 
igen nagy kedvességben этой, e’s hogy e’ nagy ifjli 
amber által közelebbi "s biztos társalkodásra méltatott 
.Azok szere'nt a’ miket látunk, nem csak ml’velt elme' 
jének szép volta tette ötet az illy nenn'i szeme’lyeknél 
kedves Сей-$521 , hanem különösebben gondolkozásának 
nemessége,` az а’ törvénnyel megeggyezö, söttürvény 
által parancsolt Щи, mellyel а’ tyrannist utálta, az 
а’ hůség , a7 mellyel uratlan llazájának igaz iígye eránt 
lángolt: juttatta azon szerencséig, llogy а’ Respublicai ‘ 
felekezet’ Nagyjai által ezer más hasonló idejů’s ren 
(Ш ifjaknak elébe tétetett , mellyet e’ felte'tcl nélkl'íl 
lehetetlen volna megmagyaráznunk. Мед’: bîzonyosan 
tiìbb jó és gazdag házak’ñjai tolongtanak дышать, 
’s Brńtust nem a” szükség kényszerífé ezek теней 
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eggy Szabadosnak ’s Vemiziumi Vámszedönek ñjáig 
ua'llani >alá , hogy Légiójinak Vezéreket adhasson. 

Kétse'g’ kivl'ìl meg sem álmodta azt Horátz, mi 
11611 még az ö legszebb estvéjit Brlitusnak sátorában 
töltötte , hogy 6 huszonöt esztendö mulva ennek a’ ga 
läd, hadnkozni nem sziiletett Octaviusnak, a’ ki el 
len ö szívvel lélekkelharczolt, eicomplimentet tegye': 

-tuus hic populus sapiens et iúslus in uno, 
Te nostris ducibus , te Graiis anteferendo 

Ellenben talán Augustus sem felejtetteßel ege'szen', 
midön e’ verseket olvaszi, hogy lluszonöt eszt. elött 
'nem Horátznak jó akaratján mult, hogy ötet nein az 
érte, а’ 1111 Bl‘iitust és Cassiust. 

A’ Philippii szerencséflen esäfa és ezen ‘utolsd 
110111111111‹9 halála után llorátzon állott, az ifjú Pom 
péjus mellé csatolja e magát5 mint igen sok‘an mások , 
vagy, a’ mit még többen cselekedtek, Antonius és 
Ootávius alatt vegyen sznlg'álatot. Az utolsót nemes 
lélke nem engedte, az elsöbbet az okosság nem: mel-t 
hogy a`l llespublica’ l'igye ege'szen e's végképen cldölt; 
azt a’ dolgok’ kevésbb isme'rete mellettg mint а’ mit 
nála feltennünk lehet, könnyü "ala értenie'. 'Elötte {и 
hát nem vala nyit‘fa cgyéb rés», mint az, hogy sz@L 
mélyét hozza ba'torságba; és hogy az útált душем 
töl, eggynek .vagy másnak közben ‘- vetése által “) 
legalább annyit kapjon , hogy legyen miböl élhetnieà 
Az ö kisded ösi birtoka а’ Triumvirálìs Fiscus’ kezébel 

 

") A’ köz ve'leme'ny'azt tartja ugyan, hogy Mam-én, min; 
душ ai Philippìi ütkiizet után mente'tte volna meg Költônk' 
ëletét. Нет tudom vain е ennPk más alapja, rnint Sidonius Ад 
ро1|1паг1в' àe'mmit scm mondó bizonyítäsa; de а’ magam’ részén 
olly fe'rliu áll tanuképen, kìnek a5 dolgot legjobbnn kelle tud 
nia , 's ez-Horátz maga, ki Sermóji' l Könyvbeli hemdikúheh 
Maecénnel való ismerkedése‘ törté'nete't olly világonan beszéli. 
el, hogy e' pontról ke'tség töbhé nem lchet. 
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jnfoft. Az б gondolkozzisával ’s az б fekve'sélvcn itt 
nehéz volt volna nyilást Карт: ha f'ítet a’ Mńzák nem 
vették volna pártfogáso‘kba, kiknek szolgálatjokra 
nevelfetett. 

Ha poetai elsö próbájl Кбит, тпеПуе1‹ álfal Rfi 
mában m'agát kiísme'rtefé, jött e ‘Щи! valami a’ mi 
iflf'inkig, nellezen lehet meghatäro'zni. De látjuk eggyik 
Sermo'jából, hogy öfet a5 Vérins’ és Virgil" baráfsn'ga 
jutŕatä Maece'ńnek ismei‘etse’ge’beÜ. Kilencz holnap 
pal késöbb az elsö felvezeftefés utn'n, ennek meghittebb 
clìens'ei ’s llaŕátjai közzé láfta mnga't felvéve "), "s 
llihetö, esztendök múlva ‘(арт cttr'íl а’ fejcflelmi hir» 
toklí magányos embertöl ajńndékban аж а’ Sabl'numi 
kìsded jószágot , melly felöl ай ö Verseiben olly ,f_{ya-A 
korta vagyon emlékezet. 

Nem látszik ‘Воду а’ Triumviratus’ egész ideje alatf. 
Ocfaviussal уеду а’ késöbhì Augustussal közelebbi is 
meretséglie jött volna, ’s cggyeílen cggy ke'tse'gcs ér 
telmí'i hclyen kivíil , hol cggy Octaviust nevez azoka 
nali számokban, a’ kiknek javalások neki ke¢lves le~ 
hetn‘e azokba'n, a’ miket az Actiumi ütközet èlött {щ 
semmi nincs , a? mi аж mutatná, liogy enn`ek a’°Tri.. 
umvii'nek vagy személye vagy iigye eránt re'szvétellel 
volt. A1. a” szépfënyů„nolm igen rövid roll, a’mellyet 
ô az Anti- Caesárifélekezetbenviselt, azon tartalékos 
környí'llmények köztf,a’ mellyekben magát most МЫ , 
már becsíilete're ’s bátorságára nézve is félre- vonńlá‘st 
kl'vánhatott volna tó'le. De azok а‘ sok lassú inte'sek , 

’) Nulla-mihi le for: obtulit- Optimus olím 
Virgilìua, p ost hu n c Уайт dixere quid мям‘п. 

L-ítni ebböl, hogy többszöri próba Мене", míg Octavius‘kML 
vanczefés barálja. a’ Költöt, ki magái МИ hihetölog ajánlani 
Миша, magához bocsátá. 

’") -ге"осап nono post mlvnsin , iuhesqus 
Esse in amicorum numero. Ibid. 
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mellyckct íìgyelmesbb Olvasn'jának nem lehet meg nem 
sejtenie, hihet6vé teůîk, hogy аж neki szl've szint 
iigy tanácslá mint okossága, és hogy 6 nehezen és sok 
küszködések után nyerheté ~ meg maga'tól , hogy azen 
felekezet’ fejét , mellynek része're a7. lstenek kelének, 
tömje'nezze. Én lnég az Epódok’ Xlll.- Énekében is tn 
lzilok eggy vonást, mellyet nem lehet езду, akaratja 
ellen szi'véböl kiszaladt, de eléggé hangos és reme'nyét 
me'g le nem (ей, óliajtzisnak nein nézni, hogy a’ hon’ 
szabadsága ismét helyre fog' álli'tatni. Arra buzdl'tja 
eggyik bara'tját, liogy csináljanak eggy jó napot ma 
goknak: ' 

--- — -- Rapiamus , amice , 
Occasionein de die; 

Dumque virent genna, 
Et decet, obducta solvmur fronb senectus. 

Tu vina Torquato nieve 
Consule pressa meo. 

’S most , mintegy el akarván háritani azon ellenzése 
ket, mellyek által az 6 barátja 6tet a1. Мёд‘ szeren~ 
tsétlense'gére exnle'keztethetné, ezeket veti a’ mundot 
tuklio'l.: у 

(‘диета mille loqui! Deus ‚шее fortasse benigna 
Reduc-el in ведет vice. Nnnc et Achaemenio 

Perfundì nardo iuvnt, et fide Cyllenea 
Lerare diri; pectora шпината“. 

félig-talányos szók, mellyek a’ mi Költ6nk’szájában 
nein telietnek egyebet mint ezt: „Verd-ki fejedbôl а’ 
haza’ inségeit! Eggy вы“ se a’ kedvetlen (‘шьют-Ы! 
Talán megl'ordlil a’koczka, ’s eggy lsten, a’kìfelünk 
re ke'l, mindent a’ régi lábra álll't. Most, barátoni, 
nárdussal lienjiik -meg magunkat, ’s én'ekkel "s a’ lant7 
idegeivel verjíik -el a’ bánatnt, mellyre ezer okunk 
‘ан , és a’ niellynek lnég sem volna seinmi liaszna.“ 
A’Vll. Epoflusban, Quo nunc, scelesti, r nitis? 
és a’ XVlJmn-r Altern jam teritur bellis c i» 
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v il i Ь n s a e t a 5 , ’stbb. a’ Rómaiaknak olly hévvel , 
melly nem ligy cseng mint csak poetai `ihletés, eggy 
olly szi'v’ teljes kiömlése’vel, mellynek feldagadt e’r 
ze'sei az okosságnak minden gátjait széllyel-tépdelte , 
a’ legkeserübb szemre~hányásokat csinálja. Eggyik 
ben sincs ugyan szó egyenesen az ifjú Caesár ellen; 
de nincs езду szó is , mellyr annak iigyéhez legkisebb 
ragaszkodást mutatna. Az utóbbikban szinte annyira 
megyen, hogy polgártársait, vagy legalább azoknak 
jobb fele't arra serkengeti, hogy a’ Phocaeusok’ pél 
dáját követve'n a’ „шт-атм: Rómát hagyja'k-el, 
és a’ meddig lábaik vihetik, vagy а’ liova a’ szelek 
hajthatják , menjenek , ’s alkossanak й] hazát: 

Eamus omni: exsecrata civitas 

Aut para indocili тент‘ grege: mollis et exspes 
inominata perprimat cubilia. 

De elébb, mint a’ Pllocaeusok ‚ eskiidjenek-meg ‚ hogy 
hazájokba soha vissza nem te'rnek. Ez az egész Óda 
olly elkeseredéssel szól a’ Köz ~ társaság’ lboldogtalam 
sága feló'l , mellyT nem mutat olly Költöre, а’ ki Oc 
taviusnak csapodárkodni akar. Мёд az elsö Epodosban 
is ‚ hol magát а’ szeretett Maece’nnek a’ barátság’ 
egész forróságával ’s ert'íszakoskodva igyekszik társá 
vá tenni , midön ez az Actiumi iitközetbe indúlt-só't 
a’ IX.ben is , hol е’ barátjának a’ nyert gyözedelmen 
vett örvendése't jelenti , épeu nem juttatá magának 

>eszébe ‚ hogy e7 természetes alkalommal éljen, valami 
hizelkedöt mondani annak , a’ kit ez a’ gyözedelem а’ 
világ’ Urává teve. Eggy szóval , Valaml’g Octávius 
még nem tartathatott egye’bnek mint Usurpátornak, 
Horátz a’ maga jobb idöbeli gondolkozásához hi'v ma 
rada; és nem elébb mint а’ midó'n Augustus minden 
triumviri hatalmat vissza- ada a’ Római Tanácsnak és 
Népnek, ’s аж‘ а’ nyugalom шёл epedö Rómának min 
den Karjaitól megkérve vette ismét által ’s шейх‘ nem 
mint- rablott, hanem mint neki önkényt ajánlott ha 

`2’1 
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talinat, -eggyesi'te’ az elsö Könyv’ második Ódájában 
a’ maga вин/ай a’ közönse'ges öröin’ sikoltásaiha , hogy 
az iíj Augustust annak ismerje, a’ kit magok az 1ste. 
nek választottak - kia’ világnak ennyi ìnség után leendö 
megvi'gasztalására , ’s elragadtatván a’ Ro’niaiaknak 
epidemiai szerelmek által, e’ stróphákon végzi éneke’t: 

Serna in coelum redeas , diuquc 
Laeius intersis populo Quirini, 
Neqne te, nostris vitiìs iniquum, 

Ocior aura. 

Tollat; hic magnos potins trinmphos, 
' Hic ames dici Pater atque Princeps. 

Ezen idöszak olta az Ódák’ három elsó'bb Könyvei 
ben nellány vagyon , a’ mellyekröl Augustus felöl tisz 
teletes emli'tés tétetik , de eggy sincs, a’ melly egye 
nesen liozzá volna inte’zve, vagy a’ melly az б та 
gasztalásának tetszhetnék. Mei-t hogy a’ Xlldik az 1. 
Könyvben czi'ini'il ezt vi'seli: Ad Augustu in, abban 
Ногти úgy nein vétkes , mint abban nem , hogy a’ XIV. 
ugyan - ezen Könyvben ezt a’ felí’ili'rást kapta ne’melly 
Kiadásokban: In Brutum, bellum civile pa 
rantem. Ez a’ Xlldik Oda tulajdonke’pen nem egyéb 
mint eggy hosszi'i elösziimlála'sn sok részént Mytholo 
giai részént Róinai régibb hösöknek, kiket eggyszerre 
óhajtana magasztalni, és ugyan -ezért eggyikét sem 
énekli. Regulust печей , a’ Scaui‘usokat, Aemilius 
Paulust , Fabri'cìnst és Cui'iust’stbb.’s e’ compliment 
tel rekeszti-be a’ sort: 

mìcat inter omnes 

lulìum sidus, мы: inter ignes 
Luna minores. 

De mind az, a’ mit a’ liái‘om következö Stropliákban , 
mellyek az Istenek’ atyjához vagynak intézve,me’g mond, 
azon jelentésböl áll, hogy az Olymp’ és a’ föld’ igaz 
ваши közötte van és Augustus között megosztva, és 
hogy ez, ha iiiajd a’ Parthusokat, lndusokat ésSéi-u 
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sokat meg fogja hódoltatni, csak Jupiter után le'szen 
második , ’s az egész világot igazgatni fogja. Te mi 
nor latum reget aequus orbem. Ez inkább volt szon-os 
igazság mint hl'zelkedés; ’s az egész Oda, úgy gon 
dolnám , elveszti nagy részét annak, n’ mi miatt az 
Augustusnak kedves lehetett volna, a’ Költö’bizony 
talansága által, hogy kit kelljen e'nekelnie, és e’me 
rész sorai által: 

--- — an quietum 
Pompili regnum memorem, an superbos 
Tarquini fasces , dubito , an C a t о 11 1 s 

Nobile lethum. 

Általjában ez az Óda , minden Pindarusi szép emel 
kedése mellett, a’ mellyen kezdödik, alkalmasan úgy 
néz -ki , mintha toldalékúl akal'na szolgálni azon ment 
ségeinek, a’ mellyekben a’ mi Költf'ínk az I. Könyv’ 
Vldik Ódájában а’ nagy Agrippának, ’s a’lldik Könyv” 
Xlldikében Maecenásnak magát a’ Caesár Augustus’ 
nagy tetteinek méltó éneklésekre iigyetlennek vallia , 
-mentségek , mellyeknek tételekre ‚ úgy látszik , ne~ 
ki valamelly ok vala adva, és teljesen hasonli'tanak 
azokhoz, a’ mellyekkel itt Augustust тайна-19 пуа 
káról. Az igazi ok sem a’ Költö’ tehetetlenségében 
vagy- henyeségében nem feküdt, sem azon hiú ürügy 
ben *), а’ mellyet езду olly ладу embernek mint Ag 
rippa,.vallani nem pil-ult: 

 

Nos convivia., nos praelìa virginum 
Sectis in iuvenes unguibus acrium 
Cantamus -- 

*1 Valamì Км politika volt benne, mìdôn a'frivolitás ezen 
nlîectatiója ’s ezen hozzáte'tel által : 

-— Vacui, sive, quid urimur , 
Non praeter solitum leves, 

Agrippa elô'tt inkább könnye'lmů, gondatlan , egyedůl дуб 
nyört vadászó lepke embernek akart látszani, mint a' dolgok 
menetclével meg nem elégedó'nek. 

в 
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hanem azon e'rzésben , hogy ôhozzá nem illìk anual: 
tetteit énekelni a" ki ellen 6, 1111111 а‘ Római Szabad 
ság’ eltaposója ellen, eggykor fegyvert fogott, és a'r 
kinek kezeiro'l а’ világnak minden aqua lustrálisa sem 
moshatja-le a’ Brutus’ 63 Cassius’ és olly sok más 
Római Nemeseknek véreket, kik úgy estek-el mint 
az 6 örjöngö nagyra-vágyásának áldozatjai. Az illy 
gondolkozást nyilván "s tartalék nélkül mondani-ki , 
oktalansäg volt volna: de inkább éreztette azt min 
den alkalommal még az új országlás’ legelsô {611115111 
val is, mint akkor fogta volna, ha ez a’ gondolkozás 
e's érze's annyìra nem volt volna tnlajdona , hogy olly 
1101‘ а’ rettegô okosság’ határain is 1111 kapdossa. Eu 
nek bizonyságait , ligy vélem, azon szép Ódájában is 
látni melly а’ Consularis Asinius Pollio’ nevét viselì 
czi'můl (az elsö a’ második Könyvben) hol a’ leg 
utóbbi Triumvirátus és az abból eredett belháborlí fe 

löl, mellyet Pollio megi'rni 116321111, olly hanggal szól, 
a’ melly e'pen nem látat vell'ink Caesareanust, 63 a’ 
mellynek ez az eggy stróphája: 

Audire magnus jam videor даем, 
Non indecoro polvere соя-1111103, 

Et cuneta terrarum snbacta 

Praeter alrocem animum Catania. 

a’ legszebb emlék, melly а’ ke'nyszeríthetetlen Cató 
nak, ’s a’ Roma’ szabadságáért elhullott nemeslelků 
férjñaknak álll'tathatott. 

Könnyi'î ke’pzelni , hogy annak ‚ а’ ki a’régijó íígy’ 
védjei eránt ennyi forró híîse'ggel ..’ ’s az eránt а’ kit 
istentelensége és a’ vak sors F ejedelemmé teve, annyi 
hidegséggel vala, ’s gondolkozását illy kevéssé tit 
kolta-el, minden társalkodási kedvességeire ‚ minden 
talentomaira , ’s Maecenásnak minden bnrátságára szük 
sége volt, hogy eggy vagy más ke'pen azon gyanúba 
ne essék , mintha а’ 1161161е1епе11’ száma közzé tartóz 
nék 6 is. De azt iskönnyů érteni, melly igen sziik 
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séges volt legyen neki, Rómából ’s a’ köz 601301811)“ 
tatásától magát félre-vonni , а’ maga kis Sabínumában 
a” magányt keresni, ’s elkészülve lenni arra, hogy ne 
csak a’ nagyobb szerencséről lemondjon , hanem, ha 
a” sors ugy kívánná , azt a'I keveset is vissza adja, а’ 
mit bírt. Ezt p" gyakor helyeken , nevezetesen a’ lll. 
Könyv 29dik Odájában: 

Fortuna, saevo laeta negotio , et 
Ludum insolentem ludere pertinax , 
Transmittit incertos homores, 

Nunc mihi , nunc alii benigna 
Laudo'manentem: si celeres quatit 
l’ennas resiquo quae дед“, et mea 

virtute me involve, probamque 
Pauperiem line ‘dote quaero - 

olly melegen, ’s olly híven festi, a’ hogy attál lehete 
várnunk, a’ ki az emberi dolgoks megváltozásának 
olly nagy és sok jeleit tapasztalhatá. ì 

Nehezen fogunk hibázni , ha a’ mi Költőnknek ezen 
gondolkozásában keresendjük annak igazi okát, hogy 
a’ midőn Augustus reá akará bírni magányos levelei 
nek írását, és e? végre Maecén által szolgálatjával 
meg is kínálta, ez az ajánlást el nem fogadá, ’s а’ 
sokak által nagy szerencsének tekintett kegyelmet. 
egésségtelensógének színe alatt elhárította magától. 
Nagyon kétlem, ha lehet e kívánni nyomósbb bizony 
ságot arra , hogy Hol-atz sem а’ maga korabeliek, sem 
а’ maradék előtt nem kívánt annak barátjaként nézet 
ni, а’ ki az ő eggykori felekezetét és az egész szabad 
hazát eltaposta; valamint arra is , hogy nála sem me; 
résen nem múlt gyanusnak tetszhetni ’s kedvetlenség 
be jönni Augustusnál , sem széplelkűségén , melly vele 
eggy olly hívatalt, bár nem közt, hanem csak ma 
gányit, megvettete, а’ melly által tekintetre, nagy 
befolyásra, "s gazdagságra juthatott volna. Mert hogy 
neki e’ lépéshez nem volt jobb indító oka mint а’ mun 
kátlan és független élet’ szeretete , azt senki sem fog 
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ja elhinnì ‚ ha az б characterével lnegislnerkedett és а’ 
ki maga eléggé nemes, hogy eggy jobb~ nemů embexl 
eránt igazságos lenni tudjon. A’ kinek óhajtásai nem 
mennek tlíl a’ Köszépszeren , azaz azon vonalon, melly 
a’ dúzsság e’s a’ szükölködés köztt közben vagyon, az, 
igen is, boldog lehet az olly gondolkozással , a’ mil 
lyen a’ Horátzé volt; de ezzel a’ gondolkozással senki 
nem bír, midíín elötte nyitva áll az út a’gazdagság'hoz 
és fe'nyhez, ha melyében a’ cselekve'snek jobb princí~ 
piumát nem hordja, mint а’ millyen a’ lomhaság és a’ 
kedvtöltés.' 

Augustus kétség’ kivíil megsejté mi indl'tja Ho~ 
l‘átzot az ö ajánlásának el nem fogadására; de а’ 1111 
olta а’ Római világ felett egyedl'il és nyugodalomban 
uralkodott, által-hághalatlan törvényévé tette volt 
nlagának , hogy mind abban а’ mi az Ö személyét ’s 
házi dolgait illeti , selnmi szabadságot nem veszen - ki 
magának azon feh'il , a’ mit minden más Római polgár 
is tenni fogna; ’s tisztelni fogja az eggyes tagok’ sza 
badságát, hogy az a’ fék , a’ mellyet az egész liazára 
vetett, annál kevésbbé éreztetbessék. Eggy Tiberius 
nak ‘аду Domitìánusnak ajánlott kegyelrnét el nem 
fogadni, veszedellnes lehetett "olna: de Augustus a’ 
Horátz’ mentsége't nem csak balúl nem vette , sôt ez~ 
után Inég több jeleit adta tekintete'nek eránta mint 
eddig. Mine'l távolabbra Voná el ötöle magát Horátz, 
Augustus annál több leereszkede’ssel volt eránta, ’s nyá 
jasságai szinte’ tolakodások voltanak. Ugy néze - ki а’ 
dolog, mintha nagyságának mind addig valamelly bí 
ját érzené, mig ennek а’ különös embernek szl'vét is 
meg nem nyerheti, a’ ki eggy elmés enyelgö’ kíilsôje 
alatt olly réuyt visele keblében , melly az ö ifjú йога 
nagy barátjainak bélyege'vel volt megjelezve, ’s ôtet 
a’ múlt Ищи-е kiáltá érdemesneki Augustus olly sok 
szìlaj Pompejánust meg tuda szelídi'leni , ’s aztbigyje 
e , liogy Horátz lesz az az езду, а’ kit öszeme'lyének 
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’s uralkodásának meleg barátjáva' semmiképen nem te 
het?--Az a’ kisded három levél, mellyeknek töredé 
keit nekiink Suetón fenn - tartotta , с5а111а1а11а11111 bi 
zonyl'tja , hogy ez a7 czikkely Augustusuak e'pen nem 
volt kisded tekintetii. Ámbár nehány i'zben clidézte» 
tett általa. ismét megismétvisszatéi'hozzá, most 1161’ 
ve , mujd tre'fzival, majd indlilatosan igyekezik 11111311 
hoz szoktatni, magához kapcsolni, "s minekutána si 
keretlen volt minden serénykedése, neheztelöleg tá 
lnadja meg ‚ mellynek а’ 1111 Költönk nem állllata többe' 
ellent. „Végy-ki nálaln magadnak vallamellyszabad 
ságot, ezt i'rja neki, mintha asztalosaimnak eggyike 
volnál; te tudod, hogy én а’ szövetkezéseknek ezen 
nemében állottam volna veled eddig is, ha azt gyen 
gélkedö egésségcd megengedte volna“**).-Bizonyos 
i'dö mlilva ezután eggy enyelgö fordńlat által erezteti 
vele, hogy szl'nl‘elt mentségét annak veszi a’ minek 
azt vennie kell. „Mint állasz emle'kezetemben` azt a' 
1111 közös barátunktól Septl'miusto'l is mege'rtheted , meri: 
alkalmam "ala az 6 jelenlétében is emll'teni ncvedet. 
Mert aze’l't hogy 1е kevély valfil megvetni az én ba 
l'átságomat ,l e'n nem ne'zek -el hasonló kevélységgel 
feletted.“ Ugy gyaníthatni ‚ hogy a’ leve'l Augustus 
nak Spanyol- országban-mlilatásn alatt 729ben vagyon 
l'l'va. А’ szúrás eléggé hegyes volt , de nem igen nyert 
többet Hox'átzna'l mint azt, hogy vele a’ lll. Könyv 
Mdik Óda'ját iratá, mellyben ez a’ Rómaikat örömre 
gylilasztja az ö Fejedelmeknek gyözelemmel koszorlí 
zott közeli'tö visszajötte miatt, a’ meghódoltatott As 
tńl'ia’ ’s Biscaya’ lakosai közzül. Augustus ezen 111101 

 

*) Sume tibi aliquid iuris apud me, tanquam si convictor 
mihi fueris; quoniam id usuf‘mihi tecum esse volui, lì per 
valetudìuem tuam fieri ро ss i t. Sueton' l. с. A1. ulólso aza 
vak vìlágosan mutanják , hogy úgy rést még mindig akara neki 
nyilva hagyni. 
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léte alatt eggy veszedelmes betegséget álla-ki , ‘s Ró 
mában már elhl'resztelték halálát. Az a’ rettenés, a’ 
mellyet а’ Ne'p köztt ez а’ Ыг támasztott, ’s azou Ы 
zonyságok, a’ mellyeket ez alkalommal Augustus а’ 
Romaiak’ hajlandósága felöl "не, а’ Költöt igen ér 
deklö festésekre ragadhaták, ’s melly szép fénybe te 
heté a’ F ejedelem képét , а’ ne'lkl'il hogy magát hl'zel 
kede'sekig ’s nagyi'tásokig alacsonyi'tsal de Horátz reá 
nem veheté magát, hogy szíve’ rovására a’ Poetát 
játssza; ‘аду igazábban , szl've olly kevés részt veve 
ezen Oda’n, hogy inkább messze a’ historiai igazság 
alatt marada. Mi lehet fagyosbb mint ez а’ kezdet: 

Herculis ritu modo dictus , о р|е Ь s (З) 
Morte venalem petiisse laurum 
Caesar, Hispaná repetit Penaten ` t 
— Victor ab orá. ’ 

’S éz mind az а’ mit ö eggy csak pbetai szempontból 
tekintett igen érdeklô tán-gy felöl mondhata? Tehet 
ségein mult e , hogy többet nem mondott? Azt hinni 
вены nem Гоша, ha ugyan’ötet ismeri. Es igy az aka 
raton kellett. Az egés'z Odában, kive'vén а’ hideg és 
erölköde'st - árúlo' megszóll'tást a’ Római K ö z s e' g h e z, 
nìncsen semmi , а’ mi Augustusra nézve hl'zelkedó'nek 
tetszhetnék, mint а’ negyedik stropha: 

Hic dies, vere mihì festus, atras 
Eximet curas: ego пес tumultum, ‚ 
Nec man' per m'm metuam , tenente 

Саешге terras. 

lVilágosabban Horátz azon eggyetlen okot, а’ melly 
miatt ö, mint a’ Respublika’ egyéb eggykori yküzdöji, 
а’ mostani dolgokkal végremegbékéltek, nehezen fog 
(а volna elöadhatni. -De elég volt e ez, nem mon 
dom eggy Udvarnoktól, hanem csak а’ Költôtöl is, 
a’ ki, ha szl've nem volt volna olly hajthatatlanúl ma 
kacs; itt olly sok szép holmit mondhatott volna? а’ 
helyett hogy az Odának csaknem felét arra vesztegeti~ 
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el, hogy parancsokat ád inasának, vacsoráját mint 
készítse- meg és hogy ahhoz hívja-meg а’ szép szavú 
Кижи-ай, ha tudnillik máshová nincs ígérkezve.-*S 
ki hitte volna, hogy még ezen dalában is, az Augus 
fus’ vissza-érkezésére írt Ódában-’s a’ más világról 
való vissza érkezésére írottban, mert а’ köz hír őtet 
megholtnak mondotta- alkalmat találhasson , kifakadt 
örömmel emlékezni azon esztendő felől, a’ mellyben 
fegyvert visele Augustus ellen ? „Ha Neaerának kapusa 
bé nem akarand ereszteni, úgy mond, hagyd ott a’há 
zat ’s fordulj vissza. Az én esztendeimben elmúl ked 
viínk a’ pajkossa'gokra. Igaz, hogy e'n ezt nem tűrtem 
volna midőn Plancus” consnlságában (7jl2ben) ifjusá 
gomnak még teljes tüzében voltam.“-Ugy gyaníthat 
juk, hogy ez az Óda nem úgy volt írva hogy Augus 
tus is lássa , 7s ha látta , bizonyosan nem magyaráz 
hatá oda, hogy Horátz az ő személye eránt különös 
melegséggel viseltetik. 

Minthogy az a’ tárgy а’ melly eránt itt értekezem, 
igen essentialis vonás a’ mi Költőnknek még nem elég 
gé ismert, vagy igazabban, Magyarázőjinak hibás vé 
lekedések által hamis fénybe állított characterében, 
legyen szabad az itt mondottakhoz még eggy bizony 
ságot függesztenem :`— Horátz csaknem minden Ver 
sezetében az idő árja ellen lisz. Minden alkalommal, 
sőt külön, egyenesen e" czélra írt, darabjaiban [fe 
nyíti a’ Rómaiake romlott erkölcseiket, esztelen bu 
jálkodásokat, ’s öseinek eszes és mérséklett életektől 
elfajúlásokat. Soha sem melegebb ő, soha sem kél 
magasbbra, mint midőn szíve azon emlékezet által 
dagadoz , mi volt eggykor a’ haza ‚ mik voltak а’ még 
Urat nem ismerő hon’ nagy Гей-“Чай. Még azon éne 
keiben is, а’ mellyekAugustusnak fagyos, kétértelmü 
’s hyperbolés dicséretén kezdődnek vagy végződnek, 
szíve ezen vonszódásainak adja - által egészen magát, 
valamint а’ Maecénhez írottakban érezteti leginkább 
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melly becses neki a’ szabadle'tel, melly hidegen nézi 
azt a’ boldogságot és szerencsét a’ melly másoknak vé 
lekedésétől függ, 5s mennyire van megelégedve azon 
zegénységgel , а‘ те11уЬеп óhajtásai felett gazdagnak 

látja magát. -— ’S ezek nem olly érezései voltak, a” 
mikkel csak verseiben csinálgata parádét; Horátz va 
lóban illyen volt, Horátz valóban így élt, ’s akarva 
volnánk igazságtalanokwránta, ha ezt tovább nem 
akarnánk megismerni. Vagy azt hisszük talán hogy 
Horátz ez által is csak beszínleni igyekezett magát 
Augustus előtt? Hibetjük e, hogy а’ ki a" világot és 
az emberi szívet ill)r jól ismerte, eléggé eggyügyű 
lehetett magcsalatni magát ezen ravasz fejedelem által, 
a’ ki merő alakoskodásból szüntelen azt óhajtgatá, 
hogy а’ Római erkölcsök megjavuljanakI’l Vagy azt 
képzeljük e , hogy az az Augustus nagy örömét találta 
azon а’ régi -Rómaiság’ szellemén , melly a’ mi Köl 
tönk” Munkájiból olly gyakorta csillámlik-elő , ’s or 
száglásának barátját nézheté abban, a7 ki а’ maga re 
publicánus gondolkozását olly kevéssé titkolgatja , ’s 
minden alkalmakkal eléggé világosan kimondja, hogy 
ő hazájának mostani állapotját semmi más tekintetből 
nem nézi ollyannak a’ min megnyugodni lehessen, 
mint abból, hogy még szerencsétlenebb lenni azzal 
eggyütt nem akar. 

Azomban а‘ mi Költőnk nem feledi а’ Decorumot, 
’s igazságos volt megvallani, hogy ez az uralkodó, 
а’ ki a’ világot a’ maga szelíd és jóltevő országlása 
által magához igyekezett békéltetni , érdemel kifogást; 
Augustusnak pedig, az uralkodás” gondjai alatt, ’s 
azon számtalan és határt nem ismerő bizonyságai köztt 
a’ jobbágyi hüségnek és йшашйзпай9 a’ mellyel őtet a’ 
Királyútáló Róma tisztelgeté, nem lehete az egésznek 
nagy tömöttségében eggy kevés tekintetű embert el 
nem veszteni szemei elől. De egészen ugyan el nem 
vesztette , ’s mind annak megsejtésére talált alkalmat 
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hogy a’ mi Költo’nk акт-те érdemeket szerzeni nein 
“Эх-едем“, mind aria, hogy ezen megnehezteljen , e 
lég okot. Ez az б neheztelése , mellyet az emli'tett, Sue 
tónnal talált, levelében enyelegve de elég érezhetöleg 
jelent -ki , гнев’ elevenebb lön „midön Verseinek a’ Vi' 
nius Asella által "ей pélclányából МЫ, mellykeveset 
teve 0 e'rte a’ mi Költônk’ Múzája. Ennyi Sermók , 
ennyi Epistolák köztt eggyetlen eggy sem szól hozzá. 
Ennyi Óda köztt olly igen kevés, a’ hol Horátz az ö ‘ 
oltárára eggydiét szem tömjént ‚ ’s azt is csakinintha 
liajánál fogv'a húzatott volna elö ‚ ’s elfordi'tott ábráz 
zal, vete. Eggyetlen eggy sincs az Iinperator’inagasz 
talásának az б kora’ dicsöi'tésének szentelve, leg 
aliibb csak eggy sem, a’ inelly öhozzá ’s a’ Költöliöz 
me'ltó legyen, ’s elég életet kapott, általhathatni a’ 
maradékokig! Ez több vala mint a’ mit az Augustus’ 
hilísága elbi'i'hatott. Ö valóban megneheztele , ’s a’ ha 
гад’ elsö fellobbanásában si'kla -ki tollából az a’ Sue 
tón által fenn -tartott level, inelly által a’ mi Költönk 
falnak szori'tatik, hogy vagy inegváltoztassa maga 
viselete't, vagy tégyen vallást, hogy Augustus az ö 
liallgatasa’ való okat kitalálta. 

Ugy tetszìk, ez a’ mei-ö inegtöi‘tént dolgokon épi 
(ей elöterjesztés igen könnyen megfoghatóvá teszi, 
hogy Augustus e’ környí'ilmények között ’s a’ maga 
ötet войны’ el- elkapó hevessége'vel, igen is képes 
vala olly kifejezéssel élni Horátzhoz eresztett levelé 
ben, melly ha váratlanúl hangzik is, a’ legi'övidebb ’s 
legcsalhatatlanabb szer vala‘, czélt érni. A’ мы’ va 
lósága tehát ezen kifejezés iniatt nem vétethetik elég 
okkal kétségbe, ’s Еда! gyanánt velietjük, hogy a’mi 
megszori'tott Költönket ez a’ veszedelmes мы“: an 
vereris, ne apud posteros infame sit, quod videaris 
fainiliaris nobis esse? kényszeri'té az itt következö 
Epistola’ eléggé vastagocskán tett coinpliine'ntjeire , e’s 
azokra, a’ mellyeket neki a’ IV. Könyvnek néinelly 
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Ódájiban tett.°)-Horátz mentse'get érdemlene, ha 
minden egyéb indítványokat elmellözvén , ciak ezt az 
eggyet tekintjük is , hogy azzal a’ F ejedelemmel пеш 
akará egészen dolgát rontani, а’ kinek játszott nyájas 
és szelíd charactere azoknak szemeikben , а’ kik ötet 
а’ Proscriptiók" idejében ismei-ték, nem látszhatott elég 
gé tei-mészetesnek, hogy azon titkos borzadástól meg 
öriztessenek, a’ mellyel a’ megszell'di'tett farkas’csapo 
dárkodásait szokás viszonlani. 

De nem akarunk igazságtalanok .uni Augustus 
eránt, а’ 111 а’ maga köz élete’ tizenkét e’sztendejének 
infamiáját eggy csaknem négyszer annyi szeli'd és di. 
cse'retes igazgatás által kipótlani sr'it csaknem lemosni 
tudta. Minden esztendc'ível terme'szetesebbé lôn neki 
az a’ szép roll, mellyet játszott; minden esztendövel 
gyarapodtak és szaporodtak az ö Róma eránt tett ér 
demei, mellynek б bizonyos tekintetekben második al 
kotója volt, e's a’ melly neki annál kedvesebb leve, 
minél több just szerze azt a’ maga mi’ve'nek nézb etni. 
Horátz -a’ ki szemmel »látó tanlíja vala e’ nagy, e’ 
hirtelen, e’ csuda elváltozásoknak, ’s a’ szempillan 
tás’ áltatásainak minden órában nem állhata minde'g 
ellent--nem bl'rt volna poetai szi'vvel, llaa’ maga a 
zon szempillantati e'rze'seitöl el nem kapatott volna 
ollykor, ’s az elmultat, bär csak pillantatokig, néha 
el nem felejtette volna lígy, hogy, a’ maga’ honjának 
éS polgártársainak istentelen elnyomo’jában, a’közön 
séges nyugodalom’ és bátorság’ iijra fela'lll'tóját , ’s eggy 
felvirl'tani ö alatta elkezdett szebb idöszak’ jóltevt'i 
Géniusát is ne lássa. A’ felmelegedésnek illyen pillan 
tatai köztt a’ hideg’ hi'zelkedés’ ve'tke ne'lkül is mond 
hatta ezt felöle: 

N 

’*) Az Odáknak ez в’ IV. Könyve ke‘só'bben íratott mint az 
Epntolák. 
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Quo nihil maius meliulve terris 
Fata donavere bonique Dm , 
Nec dabunt , quamvis redeant in aurum 

Tempora primam. 
Vagy ezt : 

Quae cura patrum , quaeve Quiritium , 
Plenis honorum muneribus tual , 

Auguste, virtutes in aevum 
Per titulos memoresque fastos 

Aeternet 9 

Azonban az Augustushoz intézett Ода“: ’s az őtet 
leginkább magasztalók , az ötödik és tizenötödik а’ 
IV. Könyvben szorosan tekintve nem állanak egyébből, 
mint azon hasznoknak hisztoriai igazság szerént tett 
előszámlálásokból , а’ mellyeket а’ világ az új igazga 
tás alatt valóban veve; és , ha ezeket kicsikart dicsé 
retek gyanánt volna is kedvünk venni, meg kellene 

‘ vallanunk , hogy Horátz azt, а’ mit tovább meg nem 
tagadhata'Augustustól, azzal a’ mivel magának tar 
tozott , igen jól tudta öszveceggyeztetni. 

А’ jelen -való Epistola tehát, valóban úgy látszik, 
hogy a’ Suetón által említett indításból vette lételét, 
’s már előttunk van, ha ugyan meg nem csalatkozom 
az igazi szempont, a’ mellyből azt tekintenünk kell. 
Augustus, a’ ki minden biusága mellett elég értelem 
mel bírt , látni, mennyivel elolthatatlanabb fényt adand 
neki а’ maradéknál az a’ magasztalás, a’ mellyel őtet 
korának legjelesebb fejei tisztelendik, mint azok а’ 
véget érni nem tudó tömjénezések , mellyeknek új meg 
új feltalálásai ngy szólván eggyetlen foglalatossága 
volt а’ maga hatalmától megrablott Tanácsnak-Au 
gustus úgy kívánta, hogy Horátz nagyobb dolgozásai 
nak legalább eggyikét hozzá intézze; 7s a” Költő, a’ 
ki e’ kötelesség alól tovább ki nem fejtőzhetett, ér 
zette а’ dolognak egész nehézségét ’s kényes voltát. 
Olly munkát kelle dolgoznia , melly Augustushoz mél 
tó de Horátzhoz ne méltatlan, amahhoz ne kicsiny, 
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@e magához nagy ne legyen, eggy szóval, а’ mìvel 
:lz ‘треп-Мог 1пе‚‘;е1ё;;е‹1|1е‘й1‹‚ de а’ melly ötet a’ma 
ga szemei és a’ maradék elôtt meg ne alacsonyl'tsa. A’ 
tárgynak ollyannak kelle lennì, melly rá bajt ne huz 
hasson és még is érdeklö legyen ’s alkalmas arra , hogy 
az б Sermo'ji’ és Epìstoláji’ tónjában, ’s az’ö dévaj 
szeszével tractáltathassék. ANagy kiilömbféleségét kelle 
bl'rnia a’ dolgoknak, ’s ollyat, hogy ат!‘ eggy zép 
egésszé alkottathassanak; а’ felséges Olvasót „маг 
hassa, holott csak аж látszìk keresni hogy mulathas 
sa ötet; melly alkalmat adjon а’ Költönek , hog); az 
Augustus’ hiuságát úgy csìklándozza, Воду az orvosi 
szer’ vehiculumának kívánatos volta az ezzel öszve 
elegyl'tett orvosságot megsejthetetlenné tegye. 

Horátz nehezen találhatott volna tárgyat, melly 
e’ tulajdonokat olly teljességben eggyesítse magában;` 
’s а’ maga által szabott törve'nynek: 

Sumìte materiam vestrìs, qui scrlbitia, aequam 
Viribus 

-jobb’an felelhetett volna meg, mint а’ melly ezen Köl 
töì Ertekezésben foglaltatik; Augustusnak pedig,ki е!‘ 
sö ifjlíságában Görögök által és Görögök köztt nevel 
tetett , és а’ ki а’ munkásság’ és elszórattafások’ határ 
talan örvényében, melly köztt tizenkilenczedik esz-~ 
tendeje она szl'intelen’ hányattatott, kevés idöt kapa 
megismerkedni а’ Római Literatm’ával, nem lehete 
örömet nem találni azon hogy ennek történeteit , eggy 
könnyen végig-nézhetö festésben, "s annak okaival, 
hogy a’ Rómaiak a'l versl'rás’ mesterségeinek külömb 
féle nemeiben miért maradtanak olly igen messze a’ 
Göl'ögök megett, attól hallhatá , а’ ki e’ tárgyban biz 
tosan- vezetö Mesternek ismértethetett. Horátz ez ál 
tal alkalmat Кара Augustusnak a’ Poezist а’ maga va 
ló fényében ’s a’ kìmìveltetéshez képest való állásában 
’s a’ Népek’ erkölcseìre hatásában elt'íadni, ’s érez 
мм vele ‚ hogy az lzlés és а’ Mńzák’ Mesterse'geinek 
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szeretete az Uralkodót , már а’ maga tulajdon becsii 
letére né'zve is, figyelemre serkentheti. E’ tekintet 
ben azt mondhatni, hogy ez а’ Levél a’ minden korok’ 
Augustusaikhoz, а’ 7dike pedig az I. Könyvnek a’ 
minden korok9 Maecénjeikhez szól. E’ részben annál 
szabadobban elmondhatá értelmét, mivel , részéntsze. 
rénységből és jó tőnből, részént azért, hogy az ezen 
Epistola’ végében igen elmésen előadott mentségeit el 
ne gyengítse, iigy játssza rollját, mintha, a’ mi őtet 
magát illeti, а‘ dologhoz nem is volna köze. 

A’ mit Blackwell a’ maga általunk nehány ízben 
említett Munkájában: Mémoires de la cour d’ 
August e. Vol. Il. 460. a’ mi Költőnk” lrásairól ál 
taljában mond, „hogy a’ Mesterség az ő plánjaiban 
sokkal elmésebben el Vagyon rejtve, mint hogy azt 
a’ tudós világ9 köz emberei megsejthetnék‘f-az ösz 
ve-hasonlíthatatlanúl különösen ezen Epistolára illik, 
úgymint a7 mellyben a’ Költő a’ maga plánját 7s ennek 
különös arányait az előadás” makacs tónja és a” meg 
sejtés alól elsíkolgatő szökdelések által mesteri kéz 
zel el tudta rejteni. De hogy ebben mind е’ mellett 
igen megfontolt és czélra- vivő öszve -függés vagyon, 
azt az itt következő előterjesztés mindennel fogja érez 
tethetni, А’ ki osztán ezt az elő-rajzot, melly az 
Egésznek , úgy szólván , csak csont-á'llványát jegyzi , 
magával а’ Munkával hasonlítja-öszve , épen nem té 
szen a’ maga ízlésének képzésére haszontalan studiu 
mot, ha majd saját szemeivel vizsgálandja, hogy a’ 
Költő ezt a’ csont-állványt mint ruházta - fel muscu 
lusokkal, а’ részeket melly symmetriai módon szer 
keztette eggyüvé , melly természetesen ’s melly ösz~ 
ve-illőleg függ mindenik rész a’ másiktól,"s az ált 
menetelek melly kőnnyű ’s melly kedves lebbenések 
kel siklanak-el, ’s a' vivida vis animi melly vékony 
szálak által szövi az elemeket (elementum) ’s a’tete 
meket és tagokat eggy eleven egésszé. 
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Eggy rövid megszóli'tás után , -mellyben “зме 
lö ’s megvethetetlen ока“: adja, miért nem akar ö , 
jó polgár , Augustusnak hosszas beszéddel terhére vál 
ni -- ezen jegyze'ssel fog dolgához: „hogy а’ legnagyobb 
és az emberi nemzetnek legtöbb hasznot hajtott hösei 
а’ régise'gnek, csak a’ maradék által helyheztete'nek 
e'rdemlett polczaikra, éltekben ellenben iri'gység volt 
e's hálátalanság jutalmok. Egyediil te tészed itt, Ап 
gustus ‚ а’ kifûgást; mi neked még éltedben emeliink 
oltárokat , mellyek mellett , ha te eggykor (mint ama’ 
hösek) az istenekké-lett emberek közzé fogsz l'rat 
tatni ‚ а’ mi mai'ade'kink eskíinni fognak, ’s mi ez ál 
tal azt valljuk , hogy a’ ‘Мёд tehozzád hasonlót még 
soha nem látott. E’ részben а’ te néped az igazság e's 
niéltányság szerént i'te’l; de mihelyt а’ mi korunk mi' 
vei ’s а’ щовЁ élö Irók felöl foly а’ szó, azonnal igaz 
ságtalan lesz, eltér а’ törve'ny mellöl, ’s semmit sem 
ismér jónak, .mint a’ mit a’ régiség’ rozsdája elíilt.“ 

Ez az utolsó vala az, a’ min Horátz а’ maga Be 
szédét kezdeni akarta. De melly ügyesse'ggel bán mi 
dön a’ nélkůl hogy az Olvasó érthetné, miért, Ro 
mulusòn 4's Liber Patel-en Кевин! ’s melly elme'sen tu 
da élni az alkalommal, hogy még ezen ШИНЫ: is: 

_ „Róma igazságtalan а’ maga Költöji erán,t“--- com 
plimentté tegye Augustus eránt, melly olly vastag, 
hogy аж minden más mint ó , kinek nem lehete kön 
nyen ele’g vastagon hl'zelkedni , csúfolásnak vette vol 
na l-- Minekutána polgártársainak nevetséges voltokat, 
kik а’ Római re’gìbb Literaturát több szeretettel ked 
velék mint az аж e'rdemlette, elég élesse'ggel lefes 
té, sorba veszi az ö régibb ушей-6111:“, а’ kik tud 
nillik az (i századja elött elholtanak, Ennius Atyán , 
az б Home'rjeken kezdve, mindenike't mintegy elsiet 

‚ ve'n mellettek, eggy vonással jegyzi-ki, öket dur 
vasággal, i'zetlense’ggel ’s nyelveknek nem tudásával 
vádolja , "s kaczagást îndi'tó tl'izbe gyúlad azok ellen ‚ 
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а", hik e’ Kezdöknek nem elnézést és bocsänatot ki' 
vánnak, hanem szinte csudálást. ’S miért ezt? „А: 
igazi ok terme'szet szerént nem valamelly érdemben 
fekszik, а’ те11уе1 ezek a’ ve'n Verselgetök nem bír 
tak, hanem az emberi szívnek eggy makacsságában, 
melly a’ hamis l'zlést azokban , а’ kik ezzel be vannak 
poklosl'tva, orvosolhatatlanná teszi, _az embex'ek" 
ön-szeretetekben , melly miatt senki sem sz'eretì meg 
vallani hogy nem vala igaza; hogy öreg napjaiban 
minden ember idegen' rútnak lelni, а’ mit valaha szép 
nek tartott; e's hogy többnyire bosszúsággal telünk 
el azok eránt, a’ kik valamit jobban mernek tudni ’s 
csinálni , mint azok tudtak ’s csináltak , a’kiket eggy 
szer kedvíínkbe гадать.“ 

„És még is, ugy mond, azon környülményekben 
a’ mellyek köztt Literatiíránk ke'zdödött, azon aka 
dályokban,v а’ mellyeket haladhatásunknak elébe or 
száglási alkotmányunk , erkölcseink , ’s örök háborúink~ 
vetettek, söt nemzeti characterünkben is igen nyomós 
okokat találunk, a’ mellyekre nézve lehetetlen vala 
azon idöig, melly legközelébbre nylilt a.7 mie'nkhez, 
nagy elömenetelt tenui, annyival inkább a7 tökélet’ 
pontjaig eljutni. Késön kezdénk ismernia’ Görögöket, 
a’ mi tani'tóinkat és példányainkat, ’s azután is,- hogy 
öutánok dolgozni elkezdettünk, a'l mi tiiziinlyiá nz a’ 
mi sìetésiink , az hogy i'estelgetünk räspollyal simon-i 
gatni munkáikat, nem engedék, hogy Mi've'szi munká 
ink késziilhessenek; munkáink, mellyék az беже 
hasonli'tást a’ mi példányainkkal kiállhassák.“ 

Ez a’ tartalma az Epistola’ ладу részének a’ 90. 
Versen kezdve а’ '167dikig. De melly titkos mester 
séggel tudta а’ Költö azt , a’ IniMethodnsi az elöadás 
ban, elkel'ülni, hogy а’ mit mondania kellett, a’tár 
sasági tónban adllassa -elc'í, mintha gondolatjai elöre 
nem készůlt menést tenne'nek! Eggy "életlen általlé 
pés, ez az eggyszerl'i, mesterke'letlen kérde’s: .„ha а’ 

22 
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Görögök azt а’ mi új olly kevéssé becsíilték volna , 
mint mi szoktuk , mi volna most régì‘.3“---ötet а’ Gö 
1453611: 'közzé viszi által, mint а’ Szép Mesterségek’ 
feltalálóji közzé, ’s nyolcz sorban, könnyl'i ke’zzel, 
de a’ leg -eltalálóbb igazsággal rajzolja az б Mí’lvészi 
Geniejeknek charactex'ét, h_olott úgy látszik, mìntha 
csak azon idöbeli környülményeket akarnáfesteni, 
а’ mellyekben 6k a’ magok’ pályaì játékok és Szép 
Mesterse'gck eránt való hajlandóságoknak eresztették 
‘та! magokat. Ezen nyolcz versbenmindenik szó наду 
jelentésí’l vonás. А’ Görögöknek ezzel а’ képével, kik 
a” Mesterségeket lígy í'xzték mint játékokat, de olly 
szenvedelemmel íizték , mint а’ leánygyermek a’ maga 
bábozását, vagy а’ Íiúgyermek а’ laptázást, а’ régi 
és az ‘Ч Rómaiakat kettös contrastba állítja. „А’ mi 
eleinknek, lígy mond, a’ Görögöknek ezen Genie 
játékjaik felöl semmi ke'pzelmények, vagy legalább 
ezekre 'sem idejek sem kedvek nem volt; az ö gond 
juk, mint а’ meglett korú férjñaknál szokás, az ö 
házaìk’ állapotja "s a’ gazdagodás volt; benn а’ hon 
ban a’ Rendek eggyaranyúságát igyekezték fenn - tal' 
tani , kiil а’ honon háborúkat folytattak , hogy hatal 
moknak ’s gondjaiknak köre nagyobbodjék. De most 
igy folytatja szavaìt ‚ шеПу hirtelenváltozás érte nem 
zetünk’ charact‘erét! Ezeló'tt nem voltak Költôink: 
most az egész Város verseket faragcsál. Senkinek sem 
jut eszébe, hogy arra Mesterség, tudomány és gyakor 
lás kívántatik; mindenikünk született Poeta. Öseink 
komolyabbak voltak mint hogyverselgetéssel akarhat 
tak volna gyermekeskedni: mifelölünk аж lehetne 
mondani, hogy azéri: „падежах, mert à’ megvén 
hedés másodszor teve gyermekekké.“ 

Az illy epidemiai poetai megdiihödésnek eggyik 
természetes következése az hogy а’ Mesterség, leg- 
alább eggy ideig, nevetségessé lesz ’s becse’t veszti 
’s az igazi Můvészek az Aspiránsok' rettenetes soka-- 
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ságában elti'lnnek, ’s velek eggyütt nevetségesekke’ 
lesznek. Horátz nem akarta , hogy az а’ vissza -éle's, 
a’ mellyet a’ Múzák’ Mesterségeìvel Róma csinált, a’ 
Mesterse'gnek Augustus elött is kárt tegyen. И: tehát 
eggy igen könnyed fordúlattal a’ másik oldalra tél'. 
„Ez a’ verselgete's, иду mond, а’ mellyben Róma nya 
valyog, olly forma betegség, mint а’ hideglele's; de 
ez nem csak ártatlan esztelenség, hanem me’g hasznos 
is.“----’S most', a’ maga Tristram Shandyi manierjá 
ban, elkezd tréfálni bizonyos úgy nevezett hasznok 
felett , а’ mik a’ hazáx‘a az illy veszedelmetlen jámbor 
emberkékrôl , a’ millyenek a’Vel-sfaragcsálók, hárám 
lanak ; -- ’s minekelötte magunkat észre vennénk , (те, 
а’ пё1\‹й1 hogy a’ tónt megváltoztatta volna, azon igazi 
hasznoknál vagyunk , a’ mellyeket a’ Múzák’ Master 
sége az emberi nemzetre árasztanak; és ezen, minden 
rövidsége mellett teljes és való elöterjesztésröl, által 
lép a’ Poezìsnak , lígy „дм“ ‚ Természeti - Histori 
ájára, vagy inkább annak a’ Bómaiak köztt ismere 
tes {б nemeìre; lerajzolja, millyen volt elsö durva 
e's nyers allapotjában, ’s мышца, léptenként mint 
nemesedett-meg, e's végre, az által, hogy a’ Görö 
göket utánlotta, miként hágott-fel azon îetöre , a 
mellyen most й". 

А’ Poezisnak Dramaì neme minden Játe’kszl'nnel 

bl'ró népnél legtöbb és legközönse'gesebb részvétellel 
fogadtatìk. Horátz tehát leginkább ш vette itt tál' 
gylíl , ’s ñgyelmessé teszen bennünket . miért haladtak 
a’ Rómaiak inkább а’ Tragoedîában mint a’ Comoe 
diában. Mintegy észre-vétlenl'îl e7. бьет а’ közönséges 
akadályokra vezeti, lńellyek а’ Drámai Költésnek az 
ö honjában ellene költek ---- azon kedvetlense'gre hogy 
a’ Költö а’ Nézök’ makacs kedvétöl függjön , а’ nagy. 
sel-eg’ romlott l'zle'sére , ’s hogy a7 Publicum mindenek 
felett azon'kapkod, а’ mi szemét múlatta‘ja, az й] e's 
csudás decoratio'kon , pompás sce'nákon ‚ drága öltöze 

i? 
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I 

teken estbb., mellyek a” néző sokaság9 nemesbb részét 
is annyira elfoglalta, hogyr a’ játszott darab nem is 
nyer figyelmet, ’s a’ legtanultabb Színjátszó is nem 
nyer tapsot, mert jól játszik, hanem mert öltözete 
szemet vont magára. 

Az а’ csak Színlett tartalék , hogy Augustus ha 
mis értelmet adhatna szavainak; midőn ő a’ Római 
Шейх-итог vele olly kevéssé kedves fényben látatja, 
alkalmat nyújt neki , Ertekezésének e’ szakaszát négy 
verssel rekeszteni-be, mellyben, ia" Tragoediát ma 
gasztalván, azt a7 mi ebben a’ Mesterségben a’ leg 
felségesebb , ’s annak nagy hathatását, úgy jegyzi -- ki, 
hogy szemei előtt csak Aeschylus e's Sophocles lebeg. 
hettek, ’s azt vallja, hogy az az ember a’ ki ezt tud 
ja , az ő szemeiben megnyerte a’ Múzák’ Mesterse'gé 
nek Non plus ultráját. Azomban óhajtja még is hogy 
Augustus azon Költőket se tartsa érdemetleneknek а’ 
maga ügyelmére, a’ kik nem Nézőkért, hanem Olva 
sókért fáradoznak. Midőn a’ Poeták’ osztályára szál 
lott vele, eggy nagy sokaságról szólott; azért most 
(hogy Augustust eggy megnevettethető mellékúton azon 

lkis leczkéhez vezethesse , a’ mellyet neki adni szán-c 
dékozott) azon minden környűlmények bohó előszám 
lólásán kezdi dolgát, а’ mellyek által ezek, majd mi 
vel a" világ” és jobb társaságok7 tónja't nem ismerik, 
majd szertelen, nohav sokszor nem igazságtalan érze 
lékenységek miatt, ollykor mértéken túl ment remény 
ségből is, szerencsétlenek magokat nevetségesekké 
tenni ;-- eggy olly szaka a’Levélnek, melly azon igaz 
ságon felül, a’ melly által a’ maga Confraterjeinek 
gyenge oldalat kimutatja, még" azzal a7 titkos szép 
seggel bír ‚ hogy eggyszersmind a’- legelmésbben szőtt 
Satyra a“ Muzak7 nagy méltóságú pärtfogójikra ’s Au 
gustusnak a” legszebb móddal azt adja értésére, hogy 
viszont melly szomorú sorsa van a’ Könyvl'róknak is , 
midőn azokat kénytelenek amüsírozni, a’ kik általok 
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amüsi'roztatni akarnak , e’s e’pen nem amüsi'roztathatók. 
Ez eggyike azon gyakorta elo"fordiilo' eseteknek, hol 
mind a’ ke't résznek igaza van. Augustusnak valóban 
nagy me'ltatlanság volna baliíl venni, hogy ö magat 
eggy olly könyv inellett , a’ melly ötetnenimiílathat 
ja, elnná; ez akár onnan hogy, a’ mint sok 
szor inegesik, fejében egészen más dolgok vannak, 
akár onnan, hogy a’ mit olvas, nein érti jól, vagy 
állapotjának minemi'îse'ge’hez képest benne liolinit nem 
érezhet eggyi'i'tt , ’sbb. Ellenben a’szegény bangó Vers~ 
gyártóto'l sem kivánhatjuk, hogy gyönyöri'îse'gét lelje 
abban ha az б Augustusa e'pen az olly helyeknél, a’ 
mellyek leginkább fárasztották -ki, "аду a’ mellyekct 
ö a’ legszerencsésebbeknek ismér, ási'tani kezd , “аду 
a’ maga Mauritániai törpe'je'vel tréfát indi't. “О Horátz, 
a’ mint Ищи!‘ , a’ legigazságosabb eniber sze'les e’vi 
lágon: azonban inagának azt az engedelinet veszi- ki, 
hogy Augustusnak ininden kigondolható szerénységgel 
és szabadsa'ggal elniéje ele’beI tei‘jeszti, hogy mind ez 
mellett, hogy eggy nagy Urnak az épen nein lehet 
mind eggy, ha, péld: a’ maga tetteit a’ késömarailék 
па]: ele'nekeltetni akarja, ’s e’ végre kai-jat vaktiiban 
valamelly illy Éneklö után kinyujtotta , jót Карт: е 
vagy roszat. Szerencse'je're itt bizonyságiíl a’ Macedo 

 

") Augustus különös kedvelôje voli Halal csinos törpéknek, 
kiket a' világ’ minden tájain , de kivált Mauriiániában ё: Ly 
biában, kerestete össze magának. De lehetö legnagyobb ki 
csinységök niellett tökéletes jól kelle képezve lenniök, 's е‘ 
mellett szépeknek , élénkeknek is. Ó azok' csevege’seikhen губ 
nyörködött , velök diókért játszott, ’s ekke’p gyerniekké те" 
elfeledé terme'lzetes szomornságái ’l-a’ világ feleiti gondjait 
S нем п. in Aug. c. 83. — Dionból вы tudjuk , hogy az elö 
kelô romai asszonyságok is szép kil liucskákat , kik abba kii 
lönösen belé “так tanitva , s z e m ö k’ gy ö n y ö r k ö d ic trè 
se v ég ett szobáikban теме-Мат“ fnlkározni img_winak. A 
llist. Rom. L. 48. 
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Alexander’ isméretes historiácskája futkeresztñl fején, 
kit nekì, ámba'r Királyt, mìnthogy háromszáz eszten 
dök olta sl'rjában fekvék , olly nevetségessé szabad 
vala tennie, a’ mint kedve {ад-16; kivált minekutána 
neki а’ Virgil’ és Várius’ kedveléseklniatt , kik eklçor 
már a’ Szl'nröl lele'ptek volt, alázatos föhajtást teve. 
Ногу Horátz ezen alkalmat is használni fogja, ’s el 
nem múlatandja megmutatni , hogy az az б felte'tele, 
a’ melly szerénf meghatározta, hogy olly nagy tárgy’ 
éneklését, mint az Augustus’ tettei, sulla merészleni 
nem fogja,-azok után a’ miket е" részben ôfelöle 
már értettünk , várni lehetett. 

Ez tehát a’ skeletona ennek, a’ mi philosophicus 
Költönk’ Íìgyelmet leginkább e'rdekelö Sermójának; 
’s ligy hiszem, hogy benne mind feltalálhatni аж, a’ 
mire sziikségiink lehet, hogy annak igaz volta felöl, 
а’ mit а’ Levél elrendele’seiröl mondottam, meggyô 
zôdhessünk. 

Az executióban mind eggyesi'ilnek azok a’ cha 
racteristicus sze'pségek, а’ mellyek azt cselekszik, hogy 
Horátz minden tetszetes eggyszerůsége ’s könnyi'l'sége 
mellett , annyi századok olta az eggyetlen marada , ’s 
semmi más dolgozásában nem látjuk lelkének facett 
jeit (oldalszeléseit) olly szépen eggyiivé játszani , mint 

Minthogy tennen magad, a’ világ’ láttára, 
Olly nagy terhet viselsz milliók’ javára; 
Az országot vitéz karddal erôsíted, 
Törvénnyel jobbítod, erkölccsel szépl'ted (l) : 
Caesár, hazám ellen f'ognék bünt mivelni , 
Ha hosszas beszéddel mernélek késlelni. 

Romulus és Bacchus , és Pollux Castorral, 
Kiket nagy tetteik az utóbbi Копа! 
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ebben. Kivált az az ege’sz Epistol‘án végig-menö ne 
me az eró'szaktalan tartózkodásnak, ’s az azigazitón’ 
meg nem szakadt fonala e'rdemli íìgyelmünket , a’ melly 
öhozzá a’ mindenttehetö, de mîndég nem egyébnek 
mint езду Воша1 polgárnak tetszeni akaró, Augustus 
eránt illett; eggy igen szép közép - Tinte az 111112110 
(1118 és egyenlöség, a’ komolyság e's dévajkodás, a’ 
csuszongó csapodárság és a’ Catóság’ idétlen affecta' 
tiója köztt, az eránt a’ kinek kezében eggyszer a’ Vi 
lág 111111- volt-eggy szóval ollyr szerencsés öszveele-, 
gyedése a’ Bölcseségnek, elmésségnek és szesznek , a’ 
ke’pzelet’ játékaival, értelemmel e's világ’ szép tón 
jával, hogy e’ nemben talán semmi szebb nem talál 
tatik. 

A’ mit mondok , ambár tulajdon érze'sem után mon 
dom, eggy azzal a’ mit a’ minden nemzetbeli jobb fe 
jek itéltek; és ha az Olvasó-feltévén, a’ mit fel 
tenni minde'g sziìkség, hogy а’ hiba nem az o" szeméé 
-- mind ezt nem leli ~ fel a’ német fol‘dl'tásban: 1135408 
alább Horátz egészen ártatlan ; ’s a’ Német a’ki egyen’ 
letlen erövel és a’Rólnaihoz olly igen hasonlatlan Nyelv 
vel merte illetni az Originált, viselje vakmerösége‘ 
biintetését egyedül. 

Cum tot sustineas et tanta negotia solus, 

Res Italas armis tuteris, moribus ornes, 

Legibus emendes; in publica commoda peccem , 

Si longo sermone morer tua tempera, Caesar. 

Romulus , et Liber pater , et cum Castor-e Pollux , 

Post ingentia facta Deorum in temple recepti , 
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Emeltettek dicső istenek” módjára , 
Míg élteket nemek” csinosítására 
Szentelvén, végeztek vérengző harczokat, 
’S adtak nemzeteknek törvényt ’s városokat, 
Gyakorta fakadtak bús kesergésekre , 
Hogy nem következett hála érdemekre. 
Az , а’ ki megtörte a’ Hydra’ száz fejét , 
’S olly számos szörnyeken mutatta erejét , l 
Maga tapasztalta, ’s példája hirdeti, 
Hogy az irigységet csak halál győzheti. 
Mert a’ ki a” napkéntxragyog érdemével, 
Az, a’ kiSQelkeket égeti fényével, 
"S ugyan azt, elhunyván élete” világa, 
Sírva kéri vissza ezrek9 kívánsága. 

Csak te vagy az, Caesár, kinek éltében már 
А’ hüség” adója illendőkép kijár. 
Mert már most száz oltár áll tiszteletedre , 
Hogy unokánk nálok esküdjék nevedre, (tesz, 
’Sszegény ’s boldog közttünk eggy szóval vallást 
Hogy ollyan mint te vagy, sem nem volt, sem 
De ámbár bölcs ’s igaz né ped” ítélete,(nem lesz(2). 
Ez eggyben, hogy néked rangot tisztelete 
A’ Római ’s Görög bajnokok felett ád, 
Nem olly igaz szemmel néz másokra, mint rád. 
Ezeket mostoha lélekkel rostálja, 
’S mind azt, valami új , ’s közel van, fitymálja 
Olly igen barátja lévén a’ multaknak, 
Hogy ó törvényei a’ Tiz-férjfiaknak (3), 
’S Királyinkkal kötött frigyek” írt példáji , 
"S а” Pontifexeknek száraz Krónikáji (4) , 

“N... 
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Dum terras hominumque colunt genus , aspera 

bella 
Componunt, agros assignant, oppida condunt; 
Ploravere suis non respondere favorem 

Speratum meritis: diram qui contudit hydram, 
Notaque fatali portenta labore subegit, 

Comperit invidiam supremo line domari; 
Vrit enim fulgore suo, qui praegravat artes 
Infra se positas: extinctus amabitur idem. 
Praesenti tibi matures largimur honores, 

Iurandasque tuum per nomen ponimus aras, 
Nil oriturum alias, nil ortum tale fatentes. 

Sed tuus hic populus, sapiens et iustus in uno , 
Te nostris ducibus, te Graiis anteferendo, 
Caetera nequaquam simili ratione modoque 
Aestimat, et, nisi quae terris semota suisque ` 
Temporibus defuncta videt, fastidit et odit: 
-Sic fautor Veterum , ut tabulas peccare vetantes, 
Quas bis quinque Viri sanxerunt,foedera regum 
Vel Gabiis, vel cum rigidis aequata Sabinis, 
Pontifìcum libros , annosa volumina vatum, 
Dictitet AlbanoI Musas in monte locutas. 

Si , quia Graecorum sunt antiquissima quaeque 
Sîcripta vel optima , Romani pensantur eadem 
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’S Sibylláktől а’ melly vén könyvek maradtak (s), 
Azt hiszi, ‚а’ Músák által sugalltattak. 

Ha ki, azon okból, hogy а‘ Görög Író 
Minél régibb , annál több érdemmel bíró , 
Megveti a’ velünk eggy korban élőket, 
’S eggy fontban mér Görög ’s Római Költőket, 
Annak nem érdemel sok szót gondolatja; 
Az szint illy igazán , ’s illy jussal mondhatja, 
Hogy а’ szilva’ külső részét nem ehetjük , 
Minthogy а’ diónak belsőjét szeretjük (6); 
’S hogy Róma” Muzája híresbb mint fegyvere, 
7Sjobban fest,zeng,és küzd mint tudós mestere(7). 

Ha idővel javúl a’ vers is, mint а’ bor, 
Kérdem , melly esztendő adja becsét , melly kor? 
А7 kinek közöttünk jó emlékezete, 
Száz évtől fogva van , vallyon azt lehet e 
Ők ’s jók közzé fogni , vagy új és rossz legyen ’5 
Hozz törvényt а’ pernek, melly czélt ’s véget te 
„ Száz évet elérvén, az Író régi ’s jó. “ _ (gyen. 
Hát az eggy holnappal ’s évvel utóbb haló, 
Kikhez fog tartozni? melly nevet viseljen ’9 
Helyt régiek köztt e, vagy hol, ’s kiknél leljen '§ 
„Ez is a’ régiek számába veendő, 
Bár eggy két hó hibáz , bár eggy két esztendő“. 
Jól vagyon! én tehát а’ kitett summáből , 
Mint ama’ katona szôrt lova” farkából (8), 
Eggy eggy évet addig húzok-ki számomra, 
Míg mind a” száz elfogy, ’s e’ csendes ostromra 
Mint а’ lassú víztől titkon vásott halom, 
Ledől а’ csak régit fedező oltalom. 
Melly az érdemnek csak idejét számlálja, 
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scriptores trutina; non est, quod multa loquamur: 
Nil intra est oleam , nil extra est in nuce duri. 

venimus ad summam fortunae; pingimusp atque 
Psallimus, et luctamur Achivis doctius unctis. 

Si meliora dies, ut Vina, poemata reddit, 
Scire velim,pretium chartis quotus arroget annus: 
Scriptor abhinc annos centum qui decidit , inter 
Perfectos veteresque referri debet? an inter 
Viles atque novos@ exclndat iurgia fini-s. 
Est vetus atque probns, centum qui perficit annos. 
Quid@ qui deperiit minor uno mense vel anno, 
Inter quos referendus erit’! veteresne poetas ’ê 
An quos et praesens et postera respuet джаз’! -— 
lste quidem veteres inter ponetur honeste , 
Qui vel mense brevi, vel toto est iunior anno. - 

Vtor permisso , caudaeque pilos ut equinae 
Paulatim vello, et demo unum, demo etiam ипшп, 
Dum cadat elusus ratione ruentis acervi, 

Qui redit ad fastos, et virtutem aestimat annis , 
Miraturque nihil, nisi quod Libitina sacravit. 
Ennius, et sapiens et fortis, et alter Homerus , 
Vt critici dicunt, leviter curare videtur, 
Quo promissa cadant et somnia Pythagorea. 
naevius in manibus non est, et mentibus haeret 
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’S csak azt, а‘ lńit а’ sír szentté tett , esudálja. 
Ennius, Költôk köztt e’ bölcs ’s erôs vitéz, 
Kit Tudósink serge Homéros gyanánt néz, 
Rosszúl emlékezik tett fogadására , 
Vagy Pythagorási kérkedô álmára (9), 
’S még is jó. Naevius nem forog kezünkben, 
Azomban versei még újak eszünkben (l0), 
Annyira szent minden Költô , mihelytt régi! 
На kérdés van, hogy kik а’ Szín" ékességi , 
Az illyen felelet tüstént elégséges: 
Paccúvius tudós , Accius felséges (и). 
Afránius méltó Menander’ hírére (l2), 
Epicharmushoz is Plautus közel ére. 
Szép ’s fontes tárgyakkal bôvebb Caecl'lius, 
Elmés mesterséggel gyözôbb Terentius (I3), 
Ezek а’ nagy Költök, ezeket tanulja 
A’ nagy Róma, ’s Színén tolong‘fa bámulja! 
Líviustól fogva korunkig ezeknél 
Lehet csak találni észt, mint remekeknél. 

Nella jól lát , többször vak a’ köz nép’ szeme. 
Ha nekik a’ régi Роща“: érdeme 
Olly dicsôség, mellyben езду új sem osztozik, 
’S azt nem is várhatja, nagyon csalatkozik. 
Hogyha írásokról ollyan vallást ltenne , 
Hogy ksok rög, sok hiba , ’s avult szó van benne, 
Igazat mondana, megeggyezne velem (14), 
’S jó úton vezetné a’ való értelem. 
Nem mondom, hogy а’ VéIl Livius’ munkája (l5) ,~ 
Mellyért Orbílius’ haragos pálczája 
Engeln sorszor megvert, tûzre kárhozlassék : 
De hogy szépnek , jónak , csínosnak mondassék 
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Paene recens,adeo sanctum est "(атм omne poè'ma. 
Ambigitur quoties uter utro sit-prior; aufert 
Pacuvius docti famam senis , Actius alti: 
DiciturAfranî toga convenisse Menandro; 
Plautus ad exemplar Siculí properare Epicharmi; 
Vincere Caecilius gravitate, Terentius arte. 
Hos edieicit, et hos arcto stipata theatro, 
Spectat Roma potens; habet lios numeratque poë 
Ad nostrum tempus Livî scriptoris ab aevo. (tas 
Interdum vulgus rectum vider; est ubi peccat. 

Si veteres ita miratur laudatque poëtas , 
Vt nihil anteferat , nihil illis comparet, errat: 
Si quaedam nimis antique, si pleraque dure 
Dicere cedit eos, ignave multa fatetur, 

Et sapit, et mecum facit, et Iove iudicat aequo. 

Non equidem insector , delendave carmina Liivî 
Esse reor, memini quae plagosum mihi parvo 
Orbilium dictare, sed emendata videri, 

Pulchraque, et exactis minimum distantia, miror. 
Inter quae Verbum emicuit si forte decorum, 
Si Versus paullo concinnior unus et alter, 
Iniuste totum ducit venditque poëma. 
Indignor quidquam reprehendi , non quia crasse 
Compositum illepideve putetur, sed quia nuper; 
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' Azt méltán ellenzem. Mert ba csak eggy két szó , 
"S egy két vers szép, azért nem az egész könyv jó. 
Ki ne bosszankodjék, ha mi íitymáltatik, 
Nem vétkéért, hanem mert újtól íratik’! 
’S ha a’ régit nem csak "tartják kímélésre 
Méltónak, hanem fő polczon tündöklésre. 
Mert kérdjen csak: kell e даты: Attának (I6) , 
Venni a’ mostani pompás Szín” tárgyának ’ë 
Azt kiáltja minden Vének” ítélete , 
Hogy а’ szépnek ’s jónak már nincs becsülete, 

V Holott olly darabok ennyire jutottak, 
Mellyeket Roscius és Aesóp játszodtak (17) , 
Vagy hogy az illyeknek nem tud más tetszeni, 
Mint a’ mit ifjonta tanultak érteni, 
Vagy szégyelnek venni mesterűl ifjakat, 
’S vén korban elvetni a’ rég tanultakat. 
А’ ki Núma” őszűlt versét ma javalja (18) , 
’S bár szint úgy nem érti mint én, szépnek vallja, 
Az nem régen elhúnyt elméknek áldozik, 
Hanem minket gyűlöl ’s velünk hadakozik. 
Hahogy а’ Görögök így utálták volna 
Az újat, hozzájok vallyon mi bájolna’.l 
Mint gyönyörködtetne kedves olvasással, 
А’ mit kézről kézre közlünk ma egymással? 

Midőn Görög-ország, szünvén hadakozni, 
Időt ’s alkalmat nyert bátran múlatoz-ni , 
’S mint eggy kényeztetet Щи , vak hevében , 
Elpuhult a’ boldog Szerencse ölében. 

' Mindent forrón kapott, ’s elébb bajvívásra 
Hajlott kedve , aztán gyors pályafutásra 
Utóbb eleféntcsonh, márvány, ’s ércz-képeket 
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Nec veniam antiquis , sed honorem et praemia 
posci. 

Recte , necne, crocum lloresque perambulet Attae 

Fabula, si dubitem, clament periisse pudorem 
Cuncti paene patres, ea cum reprehendere coner , 

Quae gravis Aesopus, quae doctus Roscius egit: 
Vel, quia nil rectum, nisi quod placuit sibi,ducunt; 
Vel, quia turpe putant parere minoribns, et quae 
Imberbi didicere, senes perdenda fateri. 
Iam Saliare Numae carmen qui laudat, et illud , 
Quod mecum ignorat, solus vult scire videri: 

Ingeniis non ille favet planditque sepultis, 
Nostra sed impugnat , 1105 nostraque lividus odit. 

Quod si tam Graiis novitas invisa fuisset, (ret, 
Quam nobis,quìd nunc esset vetus iaut quid habe 

Quod legeret tereretque viritim publicus usus@ 
Vt primum positis nugari Graecia bellis 
Coepit, et in vitium fortuna labier aequa, 
Nunc athletarum studiis, nunc arsit equoruln; 
Marmoris aut eboris fabros , aut aeris amavit; 

Suspendit pieta vultum mentemque tabella; 
Nunc tibicinibus, nunc est gavisa tragoedis; 
lSub nutrice puella velut si luderet infans, 
Quod cnpide petiit, mature plena reliquit. 
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Kedvelt, ’s szerelemtöl ragyogó szemeket, 
Szegezett festéssel-bájoló táblára, 
Vagy játékra bámult, ’s tánczra ’s muzsikára. 
Hasonlatos lévén kedve-töltésében, 
Az olly leánykához, melly dajka’ kezében 
Szabad kényén játszik , majd ezt majd azt kéri, 
’S viszont mást, serdûlô korát ha eléri (19); 
М1 vagyon olly kedves , mi olly gyûlöletes , 
Hogy az ne lehessen únt, ez kellemetes’! 

Igy lett Görög-ország- ezt szûlte a’ beke-_' 
Minden szép Mesterség’ csendes menedéke. 
Más renddel ’s szerrel folyt a’ dolog Rómában. 
Itt korán felkelvén cliense’ bajában , 
Hûséges pártfogó és tanácsló lenni, 
Bátorságos helyre tökepénzét tenui , 
’S Véneket hallgatni, ’s oktatni ifjakat, 
Mi emel-fel, ’s kártól mi ment jó házakat. 
Ez volt soká népiìnk’ foglalatossága, 
Ez f6 dicsôsége ’s kedves múlatsága. 
De megváltoztatá tetszését vaktában, 
’S most a’ verselésnek ё; ’s forr hagymázában(20), 
Gyermek, vén, koszorút kerítnek fejekre, 
’S ebédnél is nyx'lik ajakok versekre. 
Én a’ ki nem írni verset úgy feltettem,` 
Magam is Parthusnál hazugabbá lettem, 
Mert mihelytt a’ hajnal nevet ablakomra, 
Asztalt, tintát, tollat adatok számomra. 
Hajóhoz nem értö a’ kormányhoz nem nyúl ,‹ 
Kovács , Orvos nem megy megtanúlt tárgyán túl , 
Verset kinek-kinek ír keze ’s mond szája , 
Akar van értelme , akár nincs hozzája. ' 
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Quid placet aut odio est , quod non mutabile 'cre 

Нос paces habuere bonae, ventique secundi. (дав? 
Romae dulce dill fuit et solenne reclusa 

Mane domo vigilare, clienti premere iura, 
Cantos nominibus rectis expendere nummos , 

Maiores audire, minori dicere , per quae 
Crescere res posset, minui damnosa libido. 

Mutavit mentem populus levis et calet uno 
Scribendi studio: puerique patresque severi 
Fronde comas "incti coenant, et carmina dictant. 

Ipse ego , qui nullos me affirmo scribere Versus, 
Invenior Parthis mendacior; et prius orto 
Sole, vigil calamum et chartas et scrinia poseo. 
Navim agere ignarus navis timet, abrotonum 

aegro 

Non audet, nisi qui didicit, dare: quod medicorum 

Promittunt medici; tractant fabrilia fabri: (est, 
Scribimus indocti doctique poëmata passim. 

Hic error tamen et levis haec insania , quantas 

Virtutes lxabeat, sic collige: vatis avarus (шшт; 
Non temere est animus; versus amat , hoc studet 

Detrimenta, fugas servorum, incendie ridet; 
Non fraudcm socio puerove incogitat ullam 

23 
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De bár е’ llyavalya. árt sokak’ agyának; 
Bár forrázván bódít, hasznos a’ hazának. 
A’ Költô nem könny'en уйду nagyra vagy sokra, 
Gondja csak versre van ’s ~szép kimondásokra, 
Drágaság,veszteség, tüz, viz , had víja bár, 
Vérzô sebet szívén nem ejt akármelly kár, 
Ravasz csalárdságnak nem fér hozzá vétke, 
Bár kenyere van csak ’s eggy tál sovány étke; 
Ha nenn alkalmas is vitéz katonának, 
A’ Város veheti hasznát tanácsának. 
’S kis dolgok nagyoknak ha .szoktak használni, 
A7 Költö becsét is könnyü kitalálni. 
A’ gyermek nyelvének ô irtja vétkeit, 
Elidegem'ti rút szóktól füleit, 

`821%: 11 á'as szókkal a’ 'óra unszol`a y] _ J ’ 
Makacs, mérges , irígy hevét orvosolja. 
Lefesti a’ régi tettek’ javát ’s szépét , 
Láttatja példákból a’ jövendôk’ képét. 
Sínlôdjék valaki ’s jusson szegénységrc, 
Ö enyhítô olajt tölt minden inségrc. 
’S a’ szeplôtlen ifjú ’s leány imádságot 
Mint mond , ha б nem gyújt bennek buzgóságot ’ê 
’S a’ŕ kart витке-11111611 ö esdekelteti, 
’S az istenek jelenlétét érezteti. 
Aszályban az égtöl esöt nyer lantjával, 
Elûzi a’ pestist a’ had’ ostorával. 
A’ ve'tkektöl-futó békét vissza-hozza , 
Aratók’ csûrében az áldást halmozza, 
Mex-t,V ha szl'vre-ható énekek zengenek, 
Megbókélnek minden fôbb ’s alsóbb istenek (2|) 
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Pupillo; vivit siliquis et pane Secundo: 
Militíae quamquam piger et malus, utilis urbi; 
Si das hoc, parvis quoque rebus magna iuvari, 
Os tenerum pueri balbumque poëta ñgurat; 

Torquet ab obscoenis iam nunc sermonibus aurem; 
Mox etiam pectus praeceptis format amicis, 
Asperitatis et invidiae corrector et irae; 
Recto facta refert; orientia tempera notis 

[шпиц exemplis; inopem solatur et aegrum. 

Castis cum pueris ignara puella mariti 
Disceret unde preces , vatem ni Musa dedisset 1! 
Poscit opem chorus et praesentia numina sentit; 
Coelestcs ilnplorat aquas docta prece blandusf, 
Avertit morbos , metuenda pericula pellit; 
Impetrat et pacem et locupletem frugibus annum. 

Carmine В? superi placantur, carmine Man es. 
Agricolae prisci, fortes, parvoque beati, 
Condita post frumenta , levantes tempore Ревю 

° Corpus et ipsum animum spe finis dura ferentem, 
Cum sociis operum, pueris et coniuge fida, 

Tellurem porco, Silvanum lacte piabant, 
Floribus et vino Genium , memorem brevis aevi. 

Fescennina per lnmc invecta licentia morem , 
á 
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Hajdan a” kevéssel vl'gan éldegelö, 
’S istenihez buzgó jámbor földmívelô (22), 
А‘ gazdag aratást öröm innepléssel ` 
Végezvén, ’s kl'vánván gyönyörködtetéssel , 
Magát ”s a’ kik terhét meg мощей: osztani, 
Hiv párját ’s gyermekit felvidámítani , 
Pihenést engedett testnek és léleknek, 
Lenyomó‘sulyától a’ viselt terheknek; 
’S malaczot áldozott Tellusnak számára, 
Sylvánusnak tejet töltölt oltárára, 
"S а’ Géniust, rövid napjait hogy búval 
Ne ölje, terhelé borral "s koszorúval (23), 
Nôtt ezen szòkásnak nem soká új ága, 
А’ Fescenniumi versek’ pajkossága (24), 
Melly egymást felváltó durva enyelgéssel, 
Szolgált а’ nézôknek víg idôtöltéssel , 
9S eszte-ndônként eggyszer fordulván csak elô, 
Nagy mértékben kedves volt ’s örömnevelô: 
De utóbb а’ tréf'a Vad dühösséggé vált , 
Mérgeáen mart mindent, valakit hol talált. 
Dultak, fultak, a’ kik megsértettek tôle, 
Egyehck is félvén , rejteztek elôle. 
Nem lévén bátorság, törvény'hozattatott, 
Versekben gúnyolni keményen Штат": (25). 
Használt az orvos szer, а’ pálcza’ ereje , 
Illendôbb játéknak ’s versnek lett kútfeje. 
А’ Görögök durva hódoltatójokat 
Magokhoz szédítvén, а’ tudományokat 
Elhozatták vele Látium’ í'öldére, 
’S а’ Saturnusi Кот’ éktelen versére, 
Ekkor következék kellemesbb csínosság, 
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Versibus alternis opprobria rustica fudit, 

Libertasque recurrentes accepta per annos 

Lusit amabiliter: donec iam saevus apertam 

In rabiem verti coepit iocus , et per honestas 

Ire domos impune minax. Doluere cruento 

Dente lacessiti; fuit intactis quoque cura 

Conditione super communi; quin etiam lex 
Poenaque lata , malo quae nollet carmine quem 

Describi. Vertere modum, formidine fustis(quam 
Ad bene dicendum delectandumque redacti. 
Graecia capta ferum victorem cepit, et artes 
Intulit agresti Latio. Sic horridus .ille 
Delluxit numerus Saturnius, et grave virus 

Munditiae pepulere; sed in longum tamcn aevum 
Manserunt hodieque manent vestigia ruris: 
Serus eniln Graecis admovit acumina chartis, 

Et post Punica bella quietus quacrere coepit , 

Quidv Sophocles et Thespis et Aeschylus utile fer 
rent. 

Tentavit quoque rem , si digne vertere posset; 
El: placuit sibi , natura sublimis et acer; 
Nam spirat tragicum satis, et feliciter audet; 

Sed turpem putat inscite metuitque lituram. 
Creditur, ex medio quia res arcessit, habere 
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De még maradt nálunk még sok parasztosság. 
Mcrt késôn, mikor 111111‘ Carthágót megvette, 
A’ tartósabb béke’ ölében kezdette 

Nemzetünk "izsgálni Görögök’ könyveit, 
Sophocles”, Aeschylus, Thespis’ remekeit. 
Nem soká próbát tön , mit lehetne venni 
Belölök, ’s anyai nyelvre általtenni; 
Szerette a’ próbát, inert természetéhez 
Illett, ’s nagyra-termett ’s lángoló lelkéhez. 
’S nincs is érdem nélkül Szomorú-játéka, 
Csak abban ejt hibát jól-kezdô szánde’ka , 
Hogy a’ simításhoz nagy türéssel nem bír, 
‘S vétkesen átalja jobbl'tni a’ mit l’r 

A’ ‘НЕ-5111511 könnyü, azt szoktuk feltenni , 
Minthogy köz életböl látjuk tárgyát venni. 
Holott öregbiti ez a’ nehézséget, 
Mert nem 1е1 a’ vétô eggy könnyen mentséget. 
Nézzd csak, mint tud Plautus, akarván rajzolni 
Szerelmcst, kerítôt , vén atyát mázolni (27); 
Mint festi Dossénus torkos korhelyeit (28), 
A’ Színre melly rusnyán küldi személyeit` 
Miért’! mert sok Köl'tö csak mlmkája 11111 
Zsebét töltse , nem néz' verse’ jóságára; 
’S ha kit hírre-Yágyás könnyü hintójában 
Hordoz a’ nép’ kéjén játék’irásában, 
Azt a’ tapsolni-rest nézö elcsüggeszti , 
A’ sûrûn-tapsoló rút gôggel pöffeszti; 
Illy semmibôl 1111 а2 ’s íillért sem érdemel, 
А’ mi hl'rhajhászót földhez sujt ’s felemel , 
Engem a’ Szl'n soha fel nem hevítene, 
Kedve'tôl ha híznom vagy fagynom kcllcne. 

r 
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Sudoris minimum; sed habet comoedia tanto 

Plus oneris, quanto veniae minus. Adspice, Plau 
Quo pacto partes tutetur amantis epllebi! (tus 
Vt patris attenti, lenonis ut insidiosi! 

Quantus sit Dossennus edacibus in parasitis! 
Quam non adstricto percurrat pulpita socco! 
4Gestit enim nummum in loculos demittere, post 
Securus, сада‘, an recto stet fabula talo. (hoc 
Quem tulit ad scenam Ventoso gloria curru, 
Exanimat lentus spectator, sedulus inflat: 
Sic leve, sic parvum est,animum quod laudis ava: 
Subruit ac relicit! Valeat res ludicra, si me (rum 
Palma negata macrum, donata reducit opimum. 
Saepe etiam audacem fugat hoc terretqnè poëtani, 
Quod numero plures, virtute et honore minores , 
Indocti stolidique et depugnare parati, 

Si discordet eques , me‘dia inter Carmina poscun't 
Aut ursum, aut pugiles: his nam plebecula gaudet. 
Verum equitis quoque iam migravit ab aure vo 
Omnis ad incertos oculos et gaudia vana. (lupta's 

' t .* 

Quatuor aut pluies aulaea premuntur in horas, 
Dum fugiunt equitlun turmae peditumque cater 

Vae; ‚ y ' 
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Sok jó Költûnek is az által kedve vész, 
Hogy sokszor a’ butább de számosbb ollyan rész , 
Melly a’ Nemességgel, ha ez mást l'zlelne, 
’S ízle'sét sürgetné, tüzes harczra keine. 
A’ Játék köztt öklöst ’s medvetánczot óhajt, 
Mert a’ köznép díbdáb trélïára sokat liajt (29), 
Söt a’ Fök is azzal estek szerelembe, 
’S minden érzés elment a’ [fl'lltöl a’ szembe. 
Csak pompa kell. Sokszor a’ legjobb munkánál. 
Tovább tart a’ melléktréfa négy óránál. 
Itten lármáz dühös fegyverek’ csörgése, 
Lovasok’, gyalogok’ öszve-ütközése, 
Ott Királyok, Ahátra-kötözött kezekkel, 
Hurezoltatnak sok más szerencsétlenekkel; 
Most arany hintónak futnak kerekei, 
yMajd az ellenségnek terhes szekerei 
Csikorognak tömve asszonnyal, leánnyal, 
Házi-bútorokkal , ’s ezer más zsákmánnyal, 
Szebbnél szebb drágaság jô ezek’ nyomába , 
Egész Corinth fogva vit'etik Rómába. 

На még Democritus itt lakuék -földl’inköu, 
Nevetne jó-.ízûn esztelenségünkön , 
Ha látna bámulni, mint legfôbb csudára, 
Fejér elefántra ’s teve’ parduozára, 
`Több 'gyönyörködéssel nézné az illy népet , 
.Mint minden Játékot, akármelly jót ’s szépet.- 
Aztlvélné , hogy csupán ön mulatságára 
Mond mesét a’ Költö, szamara’ számára. 
Mert , ki’nyomhatná-el a’ lármát szavával , 
Melly majd felforgatja Szl'nünket zajával’ê 
мама‘ mérges tenger ’s Garganus’ zúgása, 
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Мох trahitur manibus regum fortuna retortis; 

Esseda festinant, pilenta, petorrita, naves; 

Captivum portatur ebur, captiva Corinthus. 
Si foret in terris , rideret Democritus; seu 

Diversum confusa genus panthera camelo , 
Sive elephas albus vulgi converteret ora: 
Spectaret populum ludis attentius ipsis , 
Vt sibi praebentem mimo spectacula plura; 
Scriptures autem narrare putaret asello 
F abellam surdo: nam quae pervincere voces 

Evaluere sonum , referunt quem nostra the'atra ’ê 

Garganum mugire putes nemus,aut mare Tuscum: 
Tanto cum strepitu ludi spectantur et artes , 

Divitiaeque peregrinae; quibus oblitus actor 
Cum stetit in scena, concur-rit dextera laevae. 

Dixit adhuc aliquid-’Q Nil sane. Quid placet ergo@ ` 
Lana Tarentiuo violas imitata veneno. 
Ac ne forte putes me , quae facere ipse recusem , 
Cum recte tractent alii, laudare maligne; 

Ille per extentum funem mihi posse videtur 
Ire poëta , meum qui pectus inaniter angit , 
Irritat , mulcet, falsis terroribus implet, 
Vt magus et modo meThebis,modo ponit Atlienis. 
Verum age et his , qui se lectori credere malunt , 
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Úgy мы: а’ Nézök’ „а kiálmzása (30); 
Ha látnak idegen kincset ’s öltözetet, 
Alig tesz valamelly szép Játszó kezdetet, 
Mindenek tapsolnak. ’S mi ‘И okot rája’ê 
Szépet mond@ — Nem. Hát mi 'l Bíbor a’ ruhája. 

De ne gyanítassam, hogy azét ñtymálom , 
A” mit más jól készl't, mert nem én csinálom. 
Megvallom, hogy feszes kötelen jól menni, 
Нет nagyobb mesterség , mint olly Író lenni , 
А’ ki tetszésére nézôjinek szívét, 
Ámbár költeménynek tudják lenni ml'vét, 
Ezer külömbözô érzésre hevl'ti, 
Most öszve-szorl'tja, majd kiszélesíti, 
’S annak , mint varázsló , hazát most vThebában 
Tud alkotni , másszor viszont Athenában (3|). 

Még is ha Költôket kívánsz serkenteni , 
’S Római Munkákkal'akarod ищем 
Apollóhoz méltó szép alkotványodat, 
Azoktól se vond-meg, o Caesár, gondodat, 
Kik magokat inkább Миши: 0lVasókra, 
Mint a’ Színen finnyás kéjjel olcsárlókra. 

Mi Költôk , való az, magunk teszünk sok kán-t, 
(Hogy saját fámról is nyessem azt, а’ mi árt), 
Ha ollyankor küldjük Munkánkat kezedbe , 
Mikor elsüllyedve vagy fontos tisztedbe. 
На pihenésedkor alkalmatlankodunk , 
Ha, mihelyttlegkisebb gáncs ért , komorodunk, 
На eggy helyet kétszer olvasunk nem kérve, 
Ha й], mihelytt kiki nem látja dicsérve , 
Melly munkába került könnyü Költeményünk, 
Melly elmés, melly kényes benne szövevényünk ; 
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Quam spectatoris fastidia ferre superbi, 
Curam redde brevem , si-munus Apolline digmun 
Vis complere libris et vatibus addere calcar, 
Vt studio maiore petant Helioona virentem. 
Multa quidem nobis facimus mala saepe poëtae, 
(Vt ‘диета egomet caedam mea,) cum tibi librum 
Sollicito damus., aut fesso; cum laedimur, unum 

Si quis amicorum est ausus reprêndere versum; 
Cum loca iam recitata revolvimus irrevocati; 

Cum lamentamur , non apparere labores 
Nostros, et tenui deducta poëmata filo; 
Cum speramus, eo rem venturam, ut, simul atque 
Carmina rescieris nos fingere , commodus ultro 

Arcessas, et egere vetes et scribere coga. 

Sed tamen est operae pretium cognoscere, quales 
Aedituos habeat belli spectata domique 

Virtus, indigno non committenda poëtae. 
Gratus Alexandre regi Magno fuit ille 

Choerilus, incultis qui versibus et male natis 
Rettulit acceptos, regale numisma, Philippus. 
Sed veluti tractata notam labemque remittunt 
Atramenta, fere scriptores Carmine foedo 
Splendida facta linunt. Idem rex ille, poëma 
Qui tam ridiculum , tam care prodigue emit, 
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Ha verselésünkrôl, mihelytt értésedre 
Fog esni , azt Véljük , hogy szert tesz kedvedre, 
’S megtöltvén érette üres erszényünket, 
Hogy folytassuk., váltig ösztönözsz bennünket. 
Mindazáltal egész lelked’ íìgyelmére, 
Méltó ez a’ kérdés: kinek ôrzésére, 
Kelljen bíznod amaz érdemnek templomát, 
Melly olly sok nagy ’s dicsö ragyogású nyomát 
Mind hadi mind békes tettekben látatja , 
’S mellynek ln’rét a’ rossz toll fenn nem tarthatja. 

Choerilus Nagy Sándor’ teljes bízodalmát 
Bírván , rossz versei’ királyi jutalmát 
Filep-aranyai’ summájában vette , 
’S bajnokját tintaként mocsokkal festette (32), 
Ugyan-ez a’ Király ki silány munkáért 
Olly tékozló kézzel fìzette e’ nagy bért, 
Azt akarta, ötet csak Apelles fesse, 
’S szobrát érczben az eggy Lysippus éltesse. 
Ha ki itt a’ hösnek józan érezését 
Öszve-vetné ’s amott megromlott l’zlését, 
Azt hinné , ’s kész volna megesküdni rája, 
Hogy Boeotia volt nevelô hazája (33). 

Máskép van a’ dolog, o Caesár, teveled; 
Te a’ nagy Virgíllel Váriust kedveled (34), 
Kik mindenkép méltók mind választásodra, 
Mind dicsérettel tett jutalmazásodra. 
S józan ésszel hiszed , hogy a’ kô’s ércz képek 
Nem tudják hl’vebben, bár akármelly szépek , 
A’ jelcs férjfiak’ arczát ábrázolni, 
Mint nagy lclkoiket a’ Költôk rajzolni. 
En is szebbnek tartom az illy festéseket, 
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Edicto vetuit, ne quis se praetcr Apellem 

Pingeret., aut alius Lysippo duceret aera 
Fortis Alexandri vultum simulantia. Quod si 

Iudicium subtile videndis artibus illud 

Ad libros et ad haec Musarum dona vocares, 

Boeotum in crasso iurares aëre natum. 

At neque dedecorant tua de se indicia, atque 

Munera , quae multa dantis cum laude tulerunt, 

Dilecti tibi Virgilius Variusquc poëtae; 

Nec magis expressi vultus per ahenea signa, 

Quam per vatis opus, mores animique virorum 

Clarorum apparent. Nec sermones ego malem 

Repentes perhumum, quam res componere ges 

tas, 

Terrarumque situs et ilumina dicere et arces 

Montibus impositas et barbara regna, tuisque 

Auspiciis totum confecta duella per orbem, 

Claustraque custodem pacis cohibentia Ianum, 
Et formidatam Parthis te principe Romam, 
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Mint a’ földön-járó alacsony verseket, 
’S szeretnék felséges tárgyat választani , 
Nemzetek’, országok’ sorsáról szólani, 
"S arról , mint alkotál új szép városokat, 
Mint nyert vitézse’ged új borostyánokat, 
Miként zárattak-be a’ Had’ érc'z kapuji, 
’S Párthusok mint lônek hatalmad’ tanúji , 
Ha elmém nem volna kisebh szándéklánál (35). 
De nagyságod többet vár kisded munkánál. 
’S a’ nagyot, erömet melly felül haladja, 
Megpróbálni eszem ’s szemérmem nem hagyja'. 
Sért, a’ ki ész nélkül teszen szolgálatot, 
’S kivált versben, könnyen nyerhet (шпаги. 
Mert azt, a’ mit nevet, jobban megtanulja 
Kiki, mint a` minek szépségét bámńlja. 
Értetlen szívesség magát soha velem 
Meg nem kedvelteti , ’s mind езду а’ sérelem , 
Ha ki elcsúfított képemet árúlja (36), 
Vagy becsûletemet rossz versekkel dúlja. 
’S igen átallanék fedetlen ládában, 
Eggy hitvány Írónak rossz társaságában , 
Halottnak módjára nyújtoztatva lenni , 
Akaratom ellen kalmárboltba menni , 
’S ‘olly papirosokként, mik semmit sem érnek, 
Köntösûl szolgálni tömjénnek, gyömbérnek. 

MAGYARÁzAToK. 

(1) Olvasóink még emle'kezni fognak a’ Róma’ bel' 
s6 állapotjának azon rövid rajzolatjára, mellyet az 
Epistolák" l. Könyve'ben a’ Numíciushoz т Leve’l’ 
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Si, quantum cupercm, possem quoquc; sed ne 

que parvum 

Carmen maiestas recipit tua, nec meus audet 

Rem tentare pudor, quam vires ferre recusent. 

Sedulitas autem stulte , quem diligit, urgct, 

Praecipue cum se numeris commendat et arte: 

Discit‘enim citius meminitque libentius illud , 
Quodquis deridet,quam quod probat et veneratur. 

Nil moror oñ‘icium, quod me gravat, ac neque 

In peius vultu proponi cereus usquam , (11010 

Nec prave factis decorati versibus opt0: 

Ne rubeam pingui donatus munere, et una 

Cum scriptore meo capsa porrectus aperta 
l 

Deferar in vicum, vendentem thus et odores, 

Et piper , et quidquid chartis alnicitur ineptis. 

Magyarázatjai köztt adtunk, és a’ mellyben az Au~ 
gustus’ távolléte alatt lefolyt 732 — 35. е521еп11б11 vol 
tak figyelmiink tárgyai. A’ Rómaiak azon három eszt. 
alatt mellyekben Augustus öket úgy szólvan 111115011 
ra hagyta volt, világos jelét adák , hogy a’Szabadság, 
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ha az nekik vissza- adatnék is , veszedelmekre fogna 
válni. Ők magok elevenebben érzék most, mint ezelőtt 
mindég, melly szükség az őrájuk nézve , hogy Eggy 
től igazgattassanak. Volt legyen ennek az Eggynek 
hatalma akármelly határtalan, csak az előttök gyű 
ШК Királynevet ne viselje , csak őket а’ királyi mél 
tóságnak külső fényével ne nyomja, csak а’ hajdani 
neveket és formákat megtartsa: az ő szemeikben nem 
Urnak látszott, hanem csak első Tisztviselőnek ki a" 
maga hatalmát tőlök vette, a” ki az ő nevekben 0r-- 
szaglott, nekik а’ maga igazgatásáról számot ada, ’s 
olly annyira nem volt a’ törvény felett (az az lenni 
nem látszott), hogy, inkább hogy minden felszabadíta 
tását a’ törvény alól, melly neki а’ Tanács és Nép ál 
tal mintegy jutalom képen már megadva nem vala, 
az elő fordlíló alkalmakban (az az, valamikor'azt a’ 
maga czéljaira szükségesnek látta) kegyelemképen 
kérte ~ ki. 

А’ midőn tehát Augustus 735. vissza - jöve Rómá 
ba, hol az ő jelenléte {legnagyobb rendetlenségek 
eloltása miatt elmúlhatatlanúl megkívantatottnak tet-. 
szett, a” Tanács és Nép eggy szájjal lélekkel azt vale 
И, hogy ő az az eggy Orvos, а’ ki а’ hon” fogyatkoi 
zásaìt meggyógyl'thatja; és hogy minden ahhoz meg 
шаман; hatalommal törvényesen felruháztassék , nem 
csak az Erkölcsökre vigyázat tiszte (Praefectura Moa 
rum) ’s az а’ hatalom, hogy a” Tanácsot újra alkossa, 
’s minden törvénytelen vissza - éléseket eltöröljön (Po 
testas Censoria), hanem а’ Consuli méltóság is egész 
haláliglan ’s olly mértékben adatott-meg néki, hogy 
ezen méltóságnak minden hatalmát és fényét, annak 
nevezete nélkül is, benn a” Városban és kívül a’ Vá 
roson, bírja és gyakorolja. Minthogy a? Tanács” és 
Nép, végzéséből, а’ Fő - vezéri és Tribunicia hatal 
mon kívül, mellyet már eddig is bírt, most a’Consu 
lit és Censal-it is а’ magok egész kiterjedésekben meg 
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nyerte: meg lehet fognunk , melly értelemben mondta 
légyen neki Нож-Ми, hogy az országlásnak egész ter 
hét ö maga viscli. Augustus azon idöben a’ mikor ezt 
Horátz l'rta, a’ megńjitások’ ’s megigazitások’ magára 
vállalt nagy Munkáját “аду részéntmegtette , ’s ежек 
l'e a’ nagykiterjedési'l, Бах-214525503 és-gyiimölcstelen 
igyekezeteire , dc a’ mellyek másfél "ersba szon'tva , 
igen gyönyörů poetai eñ'ectet шашек, czéloznak az E 
pistola’ elsö sorai. Ez а’ ha'rom vonás: armis tueri, 
moribns emendare, legibus emendare , mindent maga 
ban foglal, a’ mit a’ legjobb Fejedelem népe’ boldogi~ 
tására tehet. Augustus magának ezt az e'rdemet szerzé 
Italia eránt , mellynek legnagyobb re'sze , ligy szólván, 
esak elövárosa volt most a’ határtalan Rómának. Azon 

igyekezett hogy a’ (ИМЯ-11161111: e’píîletet megtámassza, 
kifoldozza , bevukolja, ’s szép külsövel ékesitse. A’ 
Rómaiak meg voltak elégedve azzal a’ mit teve; 
imádták ötet eze'rt; ’s ö még többet teve mint a’ mit 
tôle vártak , kívántak ( mert (ik csak kenyeret ’s Szin 
játékokat "’) kivántak ); öneki mindenröl vala gondja 
--- ’s Horátz "onogathatá e tovább magát, hogy vala~ 
ha már б is Шпон eggyet a’ Fáma’ trombitajába, ki 
a’ világnak illy pe'ldátlan érdemeket liirdetgete? 

Ebböl a'll mind az , а’ mit azon eggy valóságos 
hízelkedésnek mentse'gére mondhatok , mellyel Horátz 
terheltethetik , tudnillik e’ botránkoztató két serra: 

 

Sed tuus hic populus , sapiens et iustus in uno, 
Tc nostris ducibus', te nostri: anteferendo 

Horátz ezekben semmit sem mond egyebet, mint а’ 
mit a’ Rómaiak cselekedtek. _ „igen de Horátz öket 

*) --- - — --- Nam qui dabat olim 
Imperium , fasces, legiones, omnia, nunc se 
Contìnet atque dnas tantum res anxiul арии, 
l’anem Ы Cìrcenses 

Juvenal. Satyr. X. 
24 
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dicséri ezért. l“ "S tehetett e kevesebbet az Augustushoz 
intézett Levélben? ’S legyünk igazságosok, ’s valljuk 
meg: nem volt e ezen maga nemében eggyetlen halan 
dónak ollyan oldala, melly által minden előtte és 
minden utána élteket felűlháladott?-Örömest val 
lom én , hogy Bnítus nagyobb ember volt mint az ál 
tala- kedyelt Horátz, mert ő készebb volt volna még 
eggyszer veszni mint hogy Octaviusnak illy Compli 
mentet tegyen. De hős lenni senki nem köteles. . . . 

(2) Úgy tetszik ‚ hogy azok a’ke'pzeletek, a’ mel. 
lyeket a’ Róma7 Caesái-jainak még életekben történt 
Istenné-letek felől csinálni közönségesen szoktunk , 
nem kisded igazítást kívánnak. Sokan , még a’ kik a’ 
Tudósok közzé számláltatnak is, nem igen rettegnek 
attól , hogy a°--külömben is csakv akPogányok eránt 
igazságtalanok legyenek; legalább igen kis tekintet 
tel vagynak azon kölômbség eránt, a’ melly az illy 
dolgok körül а‘ mi gondolkozásunk és az ezek gon 
dolkozása között vagyon , és hogy az a’ mit ezek ér 
tettek az Isten” nevezete alatt, melly kevéssé eggyez 
a" mi Theoriánkkal a’ legfőbb Lény felőL-Az úgy 
nevezett Pogányok a’ minden dolgok9 első okán kívül 
(mellynek vagy templomai vagy Papjai sohol nem vol 
tak , és a’melly felől csak az ő Philosophusaik álmodoz 
tak és csevegdéltek) nem ismertek egyéb Istensége 
ket mint a’ Védlelkeket. Még az első rendű Istenek 
is (Dii maiorum gentium) nem valának egyebek, 
mint istenekké tett emberek, kiket nagy érdemeike'rt, 
mellyekkel magokat а’ világ” első idejében megkü 
lömböztették , a" maradék által fenntebbi Lények gya 
nánt tisztele , mert az volt felőlök a°vélekedés_, hogy 
ők, az emberi alak7 letétele után is jóltevőleg gon 
doskodnak az emberi nemzet felől. Minden háznép 
Lar (a" plurálisban Lares) nevezet alatt tisztele' 
öseinek lelkeiket, mint olly Házi -Istenségeket , а’ 
kik azon házhoz vonszódásokat , a’ mellyekben laktak, 
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halailokkoil le nem tették, hanem azon hajlékokban 
még mindég örömest mlilatnak, maradékaikban gyö 
nyörködnek, nekik szerencsét hoznak , öket а’ vesze-- 
delmek ellen óvják, ’stbb. Ezen igen régi ’s közön 
séges hit természetesen azon képzeletre vezeté öket, 
hogy a7 Városok’ alkotóji , mint gyökatyáji eggy nem 
zeti házne'pnek, az ö halálok után a’ szere'nt tartják 
fenn a’ magok hajlandósa'gokat az övéik eránt, a’ hogy 
a’ Lárok szeretik а’ magok’ házaikat, és hogy azen 
munka'nak fenn tartaisa ’s örök áìlandósága , ше11у пе 
kik annyi fáradságba került , soha sem szíinhet - meg 
gondjok lenni. E’ forrásból erede а’ Re'gieknek egáfz 
isteni- tiszteletek. Az a’ közönséges megfogás, a’ 
melly innen fejtödött-ki, a’ Аищши, nevezetek alalt 
olly inkább ‘аду kevéshbé fennséges és hatalmas em 
berhasonlóságú lényt gondoltata, melly a’ jótétek ál» 
tal just szerze az emberek’ hálás voltokra *), és ezerf 
б hálás voltoknak bizonyságáúl tôlök bizonyos $201 
gálatokat meg is kívánt. Könnyl'i képzelni, hogy a’ 
Törvényszabók, Uralkodo'k, Papok , Jósok, Varázs 
lók, ’stbb. mint éltek a’ magok’ czéljaikra ’s hasz 
naìkra ezen közönse'gesse’ -vált gondolkozásával a’köz 
népnek; ’s valo'ban igen nagy csuda gyanánt kellene 
tekinteniink. ha hala vagy csapodárság a’ Fejedelme 
ket e’ fennebbi le'nyek’ számába nem iktatta volna; 
midön a’ régiebb Ísteneknek sem volt egyéb jusok az 
emberektöl tiszteletet várni, mint a’ mellyet jótéteik 
által szerzettek. Az uralkodó házak külömben is 15 

tenektöl vagy Istenekké lett emherektöl итак-19 
származásokat; ’s Királybo'l lenni Istenné akkor nem 
vala nagyobb lépe’s, mint abbo'l а’ mik mindnyájon va 

*') Deus est mortali iuvare mortalem: et haec ad aeternam 
glorìam via. Нас proceres iére Romani — Hic est vetustìssimus 
referendi bene merentibus gratiam mos, ut ta es N umin 1 
bus adscribantur. I’lìn. Hist. Natur. L. ll. 7. 

. в 
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gyunk, Kìrállyá. ’S miképen vonakodhattak volna a’ 
Göríìgök, e’s kivált 6k , eggy Augustusnak, езду На 
driánusnak, nyujtani religiosus tìszteletet, holott а’ 
Locrisiak езду puszta Athlétát E11tliymiust(Plin.Vll. 
47.) még életében ekke'pen tisztele'nek-meg й). А’ 
Görögök voltak azok is, a’ kik elsö példát adának 
azon Római Proconsuloknak és Vezéreknek, a’ kik 
eránt jótételeik által le voltak kötelezve, oltárokat 
sôt még templomokat is emelni, ’s neveket-viselö in 
nepi napokat rendelni. "S innen érthetjíik, mike'pen 
törte'nhetett, hogy Augustus e’ bennünket megbotrán 
koztatható isteni tiszteletet elfogadhatá a’nélkiikhogy 
e’ miatt a’ Rómaiaktól kevélységgel ’s istentelenséggel 
vzidoltathatott volna. Ezek nem annyira magának Au 
gustusnak, mint az ö Géniusának és a’ Római Nem 
zet’ Maiestásának nyujtattak, melly most már еде 
,szen öbenne lakozott. Ez eggy kötelezöbb neme volt 
а‘ liódolásnak — annál kütelozöbb mivel önkényi 
eggy lij politico - religiosus kötél , ше11у а’ vele 
öszvekötött religio által erösbb sanctiót kaputt, és а’ 
számos ’s egymástól messze - fckvö tartományait ennek 
а’ temérdek hazának szorosbbun fl'izte eggyiive' ‚ ’s au~- 
nak fejével elválaszthatatlanúl öszve -kötötte, ’s épen ‚ 
ezen okra ne'zve nem engedte-meg soha Augustus, 
hogy neki valamelly Provinciában templom álll'tassék, 
hanemha av. nem egyediil neki lianem vele eggyüt Dea 
Rómá-nak is avattatott (Sueton Aug. c. 50.); noha. 
elötte tudva volt, hogy öelötte nem eggy Prooonsul 
nak kirekesztöleg nyújtva volt ez a’ tisztelet. De ak 
kor még feun állott a’ Szabadság, hogy az a’ fény , 
a’ mellyet ez a’ tétel jegyze, a’ Respublicára esott 
vissza, mellynek Majestását a’ Procousulok а’ nckik 
jutott Tartományokban viselték. Augustus alatt a’ 

‘) Lássd Abbé Mongaultnak Értekezése't ezen dolog eránt 
Mém, dq Lìterat. l. КМ“. 
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dolgok inkább megváltoztak minthogy az a’ becsülés, 
а’ mellyet eggy T. F lamínius eggykor tartalék nél 
kül elfogadhata, kevélységre nem magyaráztathatott 
volna, ha azt Augustus csak a’ maga személyére, "s 
tál-stíl nem vévén a’ maga jegyesét (а’ meggyilkoltatl), 
fogadta volna el. Róma, lstennévé személyesítve már 
több Görög-országi Városokban bírt templomokat. 
Smyrna volt az első, melly a’ Rómaiaknak v559ben а’ 
maga áhitatossagának ezt а’ legnagyobb jelét , а’ melly 
az akkori gondolkozás szerént lehetséges vala, adta. 
Hogy az Augustus” Géniusa , mintegy öszve - házasítva 
a’ Róma” szerencséjével, а’ távolabb Provinciákban 
közönséges templomot kapjon, hol az Augustus és n’ 
Város szorosan öszve-kötött boldogságáért segédre 
szólítattak, abban nem vala semmi botránkoztató; de 
ugyan-ezt benn tenni Rómában, annak a’ féle’nk Au 
gustusnak , a’ ki most a.’ gyűlölt elsőségnek még ár 
nye'kát is el akara tavoztatni, veszedelmesnek lát 
szott. 

Azonban sem nem akarta sem nem tudta meggát 
lani, hogy azon oltár olta, mellyet a” Tanács az ő 
vissza-érkezésekor 735ben а’ Fortuna Redux-raak 

emele, az ő tiszteletére temérdek más oltárok is álli 
tassanak: de ezek az oltároknem azértállítattak, hogy 
rajtok neki mint Istennek nyujtassanak áldozatok, Aha 
nem hogy ezeknél érette, mint halandóért. áldozzanak 
és könyörögjenek. Hogy ezekben ez volt а’ czél, és 
nem semmi egyéb senki sem fogja kétségbe hozni, a’ 
ki a” Rómaiak Vallását ismeri. Ezt bizonyítja az az 
oltár is , a’ mellyet Abbé Mongault Gruterbőlhoz-elő, 
és а’ melly még ma is Rómában а’ Medicsiek” kert 
jében talaltatik. А’ felűlírásból látni, hogy ez eggyike 
volt azoknak а’ mellyet а’ S. P. Q. R. Augustusnak 
avatott; eggyik felén Augustus áll, mint Pontifex 
Maximus, körül fogva Paptársaitól, "s áldozva. Mert 
hogy maga magának áldozott volna, az talán csak 
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nem fog senkinek jutni eszébe.- Ezt fogják mondani: 
„Mit akarv tehát Horátz, a’ midön ezen oltárok" fel ~ 
álh'tását olly nagyra viszi? Hiszen abbo'l а’ mit mond, 
alig gondolhatni egyebet mint аж, hogy а’ Rómaiak 
а’ magok Augustusokat meg élte'ben Istenné tették 
volnaŕc -Felelíink er1-e: Ámbár az а’ tisztelet, а‘ 
mellyet ezek neki az oltárok’ szentelése által mutat 
tattak, isteni tisztelet sem nem volt, sem lenni nem 
akart: az még is ollyfmegkülömböztetés vala, melly 
öelötte senkinek nem adatott ‚ "s zálogúl szolgálhatott 
azon Apotheosisnak, melly гей halála мёд várt. ’S 
ennél nem is vala több; ’s midon Ногти többet lát 
Szik jelentenì, az csak olly fortély, а’ шеПу az Au 
gustusnak adott elsôséget annál inkább emelje, és a’ 
melly talán nincs szerencse'tlenül magyarńzva ezen for 
dl'tás áltál: 

Naked életedben 

Единая-Шли oltárokat, hogy eggykor 
Alok körül eskíidjön unokánk. 

(3) А’ XII. Táblák’ Törvényei, mellyek а’ Vá 
ros 303 és 304-dik eszt. az arra rendelt Tíz-férjñaktó 
hozattak. ’ 

(4) Horátz csak Poutz'jïcum Идти! mond , ’s alat 
tokA kétség“ kivül azon Könyveket e’rti a’ mellyeket 
Ll'vius Commentariì Pontiñcum -, a’ Halicarnassusi 
Dionysius' pedig a’ Szeut Könyveknek (feest dslam) 
nevez, Qllyankor fogtak dolgozásához, a’ midön а’ 
Pontifex Maximuson kivül, а’ kire azoknak l'rásabiz 
va volt, kevesen Iehettek Rómában , a’ kik i'rni ’s ol 
.vasui tudtak. A’ Könyv eggy Regékkel 7s Mese'kkel 
felpiperézett Krónikája vala а’ Városnak, kezdettöl 
fogva a’ VII. Századig. Talán ez а’ csudálatos fogla 
lat ’s az elf'íadásnak régi jambor és hívékeny módja 

«пейте, hogy azlt, a’ mint Atticus mondja Cicerónál 
(De Legib. l. 2.), olly igen kellemes olvasásúnak ta 
lálhatták. Horátz , noha épen nem az az einher,l а’ ki 
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виду 'gyünyörje't találhatta volna a’ megöszíilt szép 
ségekben ‚ nem fagadja , hogy ezeknek a’l'e'gi rongyok 
nak van valami kedvességek: ö esak azokat knrezol 
дача, a’ kik ezeket annyil'a kedvelék, llogy a1. új 
munkákon ezek теней: nem találtak semmi szerethe 
töf. — 

(5) Róma ekkor tele volt ollyanokkal ‚ a’ kik hol 
lni régi jövendöle'seket házról házra hordottak , ’s ezek 
КМ“: azok, a’ mellyeket eggy Cn. Mal-eins neví'l Ró 
ínai Nemes mondogata-elöre megjövendf'ilé a’ Can 
naei szerencsétlen csatát-n'lagára voná a’ Tanács’ 
íìgyellnét. (Liviusnál a’ XXV. K.)-`--Midŕin Augus 
tus, 741ben, az eggykori Triumvir Lepidus’ halála 
után a’ Fö-Pontifexi méltósa'got is megnyeré ,melly 

‚ neki a’ legföbb hatallnat adá a’ Vallas’ dolgai köriil 
-ez által a’ Souverainitásnak me'g,r eddîg nem bl'l‘t 
езду ágát is magáe'vá tette,--minden efféle könyve 
Вы: öszve - gyüjtetett , e's kétezernél több Kötetekben. 
megégettetett. De azok a’ Versek, a’ mellyek a’Sibyl 
lák munkájának tartattak , olly nagy tekintetben vol 
tak a’ Ne'p elŕitt, hogy ezœket hántanì tanácsosnak 
nem látá. А’ Gyiijteme'ny Tarqnl'nnek ideje olta a’ 
Capito'liumban tartatott, ’s a’ Frigyesekkel folytatott 
Háborúban a’ Templommal eggyütt ele'gett ugyan; de 
a’ Tanáes kevés idö mulva azuta'n Erythre'ben ’s Italia# 
nak e's Siciliának egye'b helyeiben magányos személyek-- 
nél eggy ńjabb Gyiijtcme'nyre teve szert , melly mint 
egy ezer sorból állott.. Ezen idökig a" rettegök ezek-- 
hez folyalnodtnk; mig Augustus hihetöleg azért, meri: 
a’ babonát szeretök’ áhl'tatossága a’ vilägot az illy 
kincsektöl nem akarta nlegfosztva látni , ’s e’ név alatf: 
tulajdon szíileme'nyeiket hozta életre, azokat a’ mel 
lyek öszve-gyiijtethettek , vizsgálat alá vétetto, ~a’ 
„аду-измены Collegium XV. Virornm Sacris Faci 
undis által másokat vétette , ’s ke't arany tokba zárván 
a’ Palatinnsi Apollo’ szobránnk lábköve ala eltétette. 
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Itt tartattak ezek Christus Urunk szül. 363dik eszten 
dejéíg, a’ midőn ez a’ Temploma Apollónak elégett 
a" két tok pedig nagy veszedelmek köztt а’ lángokból 
kiragadtatott. Claudian 403ban még úgy emlékezik 
felőlök mint a’ mellyek megvoltak és nagy tiszteletben 
állottak, ’s kárhoztatja Stilicót, hogy ő, a’ Római 
Birodalom ellen lángoló haragjából, minthogy ezek 
а’ versek annak Palládiuma gyanánt nézettetének, 
veszni hagyta. 

(б) Ezt akarja mondani: Valamint az nem kö 
vetkezik, hogy mivel а’ dióban az , а’ mit megemész 
teni nem lehet, a’ héj. kívül, az enni-valópedig be 
löl van , az olajfa ’s szilva” gyömölcsében is а’ gyü 
mölcs van belől, a’ gyümölcs” köve pedig kívül: úgy 
nem következik, hogy a’ Római Költők köztt is a’ 
Régiek а’ jók, mivel ezt így tapasztalni а’ Görö 
göknél. 

(7) Hogy Horátz itt а’ maga korabeli Rómaiak 
nak akarta legyen а’ festésben adni a’ Görögök felett 
az elsőséget, még pedig eggy Augnstushoz intézett 
Levélben , а’ ki előtt magát ezen szerencsétlen Haza 
fìsága által épen nevetségessé tette volna —- azt gon 
dolni nem lehet , ha száz Scholiasta mondaná is. Kész, 
sőt hajlandó vagyok én elhinni, hogy akkor még eggy 
Horátztól sem kívántatott, hogy minden felől legyenek 
ismeretei, és így hogy neki szabad volt nem érteni а‘ 
festéshez. De kellett e arra épen Connaisseurség, hogy 
azt tudja valaki, melly “адепты hátrább voltak а’ 
Rómaiak e’ részben а’ Görögöknél? ’s miként lehetett 
volna annak, a’ ki látta Athént, és a’ ki már rég 
olta asztalosa vala Maecenásnak, arra а’ gondolatra 
vetemedni, hogy a’ Rómaiakat a’ magok tájfestő Lú- - 
diusok ’s eggy Arellius miatt, (a°kinek lstennéjimim 
dég tulajdon Kedveseinek роты-ст voltak) а’ Görö 
gökkel állítsa szembe, а’ kik, csak a’ Pericles’ és Ale 
xander” мышцами is , hasonlíthatatlanúl több jeles 



MAc YAnÁzA'roK. 379 

festökkel dicsekedhettenek , mint а’ mennyì rosszat 
és köze'plszerl'ieket Bo'ma a’ maga e'pìtetése eszt. olta. 
bírt2-En tehát a’ 31. sor’ végén a’ pontot commává 
változtattam- el, ’s Gessnerrel és Batteux -val a’kö 

` vetkezö rendeket: Venimus ad summum fortunae etc. 
lîgy vettem, mint az Okoskodás’ folytatását. а’ melly 
által Horátz a’ Rómaì Literatura’ vak tisztelôjit el 
akasztanì ’s megpirl'tani akarja: „На azt akarjuk ví 
tatni, hogy valamint а’ Görögögnél jobbak а’ Régiek 
úgy minálunk is ezeknek kell a’ jobbaknak lennì: ligy 
semmì sincs all)r képtelen , a’ mit Еду ne lehessenigaz 
па]: venníínk; úgy azt is elhìtethetjük magunkkal., 
hogy a’ Muzsikában, Feste'sben, Athletìkában felůl 
múltuk öket, eggy szóval , hogy a” Non plus ultra-t 
már ele’rtük. “' 

’ (8) A’ melly történetre Horátz itt emlékeztet ben 
nünket, azt Plutarch beszélli а’ Sertórius’ Élete'ben. 
Ez а’ Generális-a” kil-6l kénytelcnek vagyunk meg 
vallanì, hogy ö eggyìke azon nagy embereknek, а’ 
kik а’ Szerencsének semmit nem köszönhetnek-né 

melly gyíízödelme 's ne'melly megverettete'se után is 
mét‘öszve -álh'ta eggy nevezetes sereget, de a‘melly 
nek tüzes , vad és Semmi l'endhez és fenyl'tékhez szok 
ni nem tudó barbarusai mìndég csak megtámadni akar 
tak, ’s Velek hamar véget fogott volna érnî, ha meg 
nem gyözh'ette volna az eránt, hogy а’ hadak’ foly 
tatásához nemy csak erö e’s vakmeröség kivántatik. 
Eggykor megengedé nekik hogy töltsék kedveket, ’s 
rútúl meg-verettetének. Ez а’ csapás most e'pen olly 
elcsüggedtekké tette öket , а’ hogy annakelötte а’ me 
részségnél is bátrabbak voltak. Sertórìus idejét látta, 
hogy «'íket veszedelmes bolondságokból meggyógyl'tsa. 
A’ legfelségesebb Philosophìai Serkentés is itt sîkeret 
len volt volna, mel-t a'J vad ember az ollyat meg nem 
e'rtì , a’ nem - vad рейд; múlatságot találannakhallœ 
tásában , ’s midön a’ Sze’pszóló véget e'r , egymás kö 
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zött azon perlenek, ha jo'l beszélt e vagy nem. Ser 
tórius kiadá parancsát, hogy ne'pe gyülekezne'k-fel , 
’s két lovat hozata - elö, a’ nélkül hogy tudatta volna 
mit akar velek: езду iìatal délczeg Andalúziai mént , 
és езду kehes, száraz, rokkant göcsörét. Az erös lovat, 
mellynek kìvált a’ sůri'l serény e’s fark adá- meg dl'szét, 
eggy nyomore'k gyenge csutak vezette, a’ dögöt eggy 
szépnöve’sů izmos legény. Nyugtalanúl várá minden, 
mi akar mind ebböl lenni. Vigyázzatok, kiá1táa’Ve~ 
zér. ’S most az inas czombos szép lege'ny megragadá 
a’ rossz ló’ {ад-МЫ: , mintha azt ki akarná szakasztani ‚ 
mig a’ _nyomorék csutak a’ másiknak швы-‘111011: ’s 
farkát apródonként mind kìtépte. _Az Apolo'g a’bölcs 
sokaságnak nagy múlatságára volt, de ha Sertórius 
('iket a’ Hasznos Tudomány nélkl'îl hagyta v‘olna, olly 
bölcsen tél-tek volna vissza, a’ hogy jöttek. Megszo' 
lalt tehát: Bajtársak , úgy nionda; látjátok hogy 
ésszel és tíirelemmel többre lehet menni, mint „вы: 
erövel. A’ ki a’ dolgot ltovább akarja tudni, hányja 
fel Pluta'rchot, ’s ve'gig olvashatja. 

(9) Pythagoras Crótonban a’ Lélek’által-költözé» 
Se't tanx'totta, ámbár „с talán maga sem hitte , vagy 
legalább 'egészen más értelemben hitte. A’ régi Római 
Költö Ennius, eggykorosa a’ Scipióknak és Paulus 
Aemiliusoknak, a’ maga nemében e’s a’ maga idejében, 

«tiszteletet érdemlö ember volt. A’ Római Literatura 
Öalatta lígy kezde emelkedni, hogy legszebb elöme-- 
netelt igérhete magának. Ö gazdagítá ат: legelebb a’ 
Görögök’ kincseivel, ’s вы}; merészsége volt eggy még 
készíîletlen nyelvben , melly csak az б kezei alatt Кем 
de hajlékonnyá lenni, Homér után törekedni. De ta 
lentomai’érze'se, ’s az a’ hir, a’ mellyet eggykorosaì 
köztt szerze, azV ö szerénységéhez ke’pest nagyocska 
lett; ’s a’ jo' Ennius, mivel a’ Scipio tettei felöl eggy 
h'îtoriai nagy Költeményt, ’s he’xametel'ekben eggy 
ладу Rómaì Chronieont l'rt, nem csuk örömmel hallsi 

'E 
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lllagát a’ Ru'mai Homérnak пишешь hanem Évköny 
veinek Bévezetésében nagy bl'zakodással azt is besze' 
lé, hogy neki Homér atya álmában megjelent , 7s ki 
jelentette , imgy az б lelke (а’ Homéré) sok elválto 
zások után elébb езду pávába, a’ pávábo'l рейд Enni 
usba költözött. Ez az а’ Pythagorási álom, a’ melly 
re itt Ноя-$112 czéloz. Ennius ez által arra kötelezé 

таза“, hogy a’ Rómaìak Homérje leszen: de olly ke 
ve’s gnndja volt rá, mint Роща szavát állhatni, mint 
a’ Cl'ìticusok nem igen Мёд-(ШК (ha ugyan Horátznak 
e’ részben hitelt adhatunk) ha паи“: megállotta e. 
Hiszen ö maga legjobban tartozott, lígy mondák, 
tudni, miben vagyon а’ dolog: "Ё rájok nézve az va 
la a’ legkönnyebb, hogy higyjék а‘ mit ó' mondott. 
.Az az értelem, a’ mellyben ezt a’helyet Gessner akar 
ja vétetni , olly boldogtalan , hogy ke'tl'zben kell meg 
olvasni ha tudnì akarjuk, hogy megértettükemit akar. 
Megfoghatatlan az а’ horror naturalis , а’ теПуе1 ez 
a’ tudós ember mind uz eránt viseltetìk, a’milígynéz 
ki mint irónia. I 

(10) Horátz ‚ a’ maga czélja ellen, ennek a’Nae 
viusnak nem kìs complimentet teszen, midf'in felôlc 
azt mondja , hogy csaknem minden ember könyv nél 
kiil Шина verseit, noha а’ Munka nem forog többe’ 
kezek köztt. Naevius eggy idöben éle Enniussal, no 
ha nála valamivel ifjabb Volt, ’s mint ez а’ tán-sa, az 
Epica és Drámaì Poezis által vont tekintetet magára. 
Az ö igazi talentoma a’ Comoediák’ l'rásában állott, 
de а’ melly pályán me’g életében megelííztetett Plau 
tus által. ICicero aztA mondja felf'íle, hogy б facetia 
rum plenus volt, ’s Szolnokjának Il. Könyvében ne 
hán)r darabjait hozza - elö , mellyek neki igen rendes 
kéknek tetszenek. Hihetö hogy ezek a’jó gondolatocs 
kák jutottak - által szájról szájra a’ Ногти’ idejéig. 

(11) Pacuvius , az Ennius’ testve'r - hńgának Еда , 
а’ F estés és Tragoediák’ írása мы jalon névre. $211 
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letett 533ban , ’s 625ig élt. A’ Római Nyelv és Poezís 
sokat nyert általa , ’s az az eggy két töredék, а’ mel 
lyet alább fel fogok hozni, igazolják azt a’ nagy te 
kintetet а’ mellyben ő még а’ Cicero’idejében is állott, 
а’ ki ámbár az ő deáksága nem vala a’ legtisztább, 
neki„a, mint látszik, az első helyet mutatja-kia” 
Római Tragicusok között, ’s szavait sok ízben elő 
hozza. — Attius, vagy Accius, harmincz esztendős 
korában lépe - fel mint vetélkedő -társa a’ Tragoedia 
ban, hogy a’ ma'r akkor nyolczvan esztendős Öreg7 
homlokáról letépje az érdemmel-keresett éssokaig 
hordott koszorút. Azok a’ Criticusok, а’ kik Ennius 
ban a’ második Hőmért találtak, Acciusban készek 
voltak а’ második Sophoclest lelni-fel, ’s Pacuvius 
kénytelen volt" megelégedni а’ Római Euripides” nevé 
vel, a’ kit példányává teve , а’ mennyire F ragmentu 
maiból itélhetünk. 

(12) Ezt az Afrániust, ki a’maga Fabula Togatá 
ji által (olly Comoediák, а’ mellyekben Római sze 
mélyek _és szokások jöttek - elő) szei-ze nevet, a’ 
Crìticusok nem azért hasonlitatott Menanderhez , ki 
nek nyelvét, а’ mint látszik, nem is értette, mivel 
a’ Gratiáknak ezt а’ Költőjöket tette példányává , 
hanem azért, mert úgy hitték, hogy ő а’ Göröghőz 
а’ természet által alkottatott hasonlítóvá, és azért is, 
mert az ő darabjai а’ több Római Színjátékok köztt , 
a’ magok kedvessége által épen úgy külömböztették 
meg magokat. mint а’ Menanderéi. Cicero e’ helyre 
világot vet. Afránius úgy mond, Cájns Tl'tìus Római 
Nemest követte , а’ ki а’ maga korabeli ékes-beszédü 
férjfiak közzé számláltathatik, ’s olly messze’re ment, 
a’ hogy eggy Lati'nus Szolnok sine Graecis literisme 
bet. —-— ` 

(13) Epicbarmus, а’ Pytbagorás' iskolájából, ’s 
régi Comoediai lró a’Syl'acusai Hiero9 idejében virág 
zott, és így Aristophanes előtt. шайб neki adja az 
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elsó'séget а’ maga Százudjának Cómicus Költöjiközött. 
Ötven darabot 1’1‘1 , de a’ mellyeknek csak czímjeik ’s 
némolly töredékeik maradtak - fenn. Ha úgy állott 
Plautushoz (a’ szerént a’ mit Horátz mond), mint hi 
hetöleg Accius állott Sophocleshez, ’s Menanderhez 
Afránius, lígy dolgozásaipak elvesze'seken méltán ke 
sereghetíink.---Caecílius valamivel idösbb vala mint 
Terentz, 7s lígy látszik ‚ hogy, mint ez, а‘ maga darab 
jait legnagyobb részént Menandertöl és az Athénei ‘ij 
Comoedia Költöjitöl kölcsönözte. нет lehete rossz Író, 
minekutána Cicero (de opt. gen. Orat.) kétségesnek 
hagyja, ha minden Római Cómìcusok köztt nem ötet 
illeti e a’ legfelsö polcz , noha két más helyen vádol 
ja, hogy a’ nyelvet nem i'rta tisztán. (Brut. c. 72. 
ad Attic. VII. 3.) Mit értettek a’ Criticusok azon а’ 
111 é l t ó s á g 0 11 , a’ mellyben 6k az elsöséget Caecl'li 
nsnak, ’s azon a’ mestersége n, а’ mellyben Te 
rentznek adják , nem olly könnyl'i megmondani. Mint 
hogy ezek а’ kifejezések ellenébe vannak téve egymás 
nak, lígy gyanakszom , hogy amaz alatt а’ tárgy’több 
becsét, ez alatt a’ szerencsésebb kidolgoza'st akarták 
értetni: Caecíliusnak több sullya volt: Terentznek 
több l'zle'se. _De talán az а’ vincere Plautusra vi 

tetik, a’ ki felöl a’ szó épen volt, ’s ezen esetben 
az e'rtelem kétség’ kiviil ez lenne: Caecl'lius ötet sze 
me'rme e's józansága, Terentz az alkotás’ mesterse'ge 
által multa fell'ilp-Egyéberánt' те; azt a’ megjegy 
zést kell tenm'ink, hogy ezen l'téletek nem a’ Horátz’ 
rovására valók; iigy bozza-‘elfi ezeket, mint а’ Cri 
ticusok’ l'téleteiket, mellyeket а’ Publicum még az б 
idejében is szokott valla hallatni; ’s Horátz olly tá 
vol van attól hogy maga is i'gy íte’ljen ‚ 1103у‚1111‹11ЬЬ 
mind az által a’ miket itt a’ Régieknek az Ujabbak 
felett való elsösége felöl mond , azt elgyengiteni igyek 
szik. ' 
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(14) Az az ítélet, a’ mellyet Horátz ez helytt ‘а’ 
hatodik Század” leginkább kedvelt Költőji felől, En 
nius atyán kezdve le a" fél-Menander Terentzig (а’ 
hogy őtet Július Caesar nevezé) hozott, olly kemény 
nek és nem érdemlettnek tetszik, hogy nem lehetett 
közelebbi vizsgálat alá nem vennünk. 

Legelább is két kérdés tolja előnkbe magát, melly 
feleletet kíván. -Az első az, ha ezek а7 régi Költők 
erdemlették e azt a’ kevés tekintetet , a7 mellyel Ho 
rátz felőlök szól? — А’ második kérdés -önke'nytt 
fogja előadni magát, ha az elsőre megfelelendünk. 

Nem akarom itt, _ hogy az az ok а’ mellyet az a’ 
nagy tekintet nyujthatna , mellynek birtokában a’ Ré 
giek a’ Respublica7 VI. és VII. Századjában magokat 
állandóan meg tudták tartani, többnek vétessék mint 
illik. Alkalmasan tudva van az ‚ hogy az efféle okok 
mit nyomnak. Azomban csak- ugyan nem lehet és nem 
kell felejteni, hogy а’ Sulla” Usurpatiója és a’ pol 
pári hadak köztt folyt idő, az az, épen az a” 
mellyben Cicero virágzott , a’ legtulajdonabb e'r 
telemben а’ legszebb kora volt a’ Római Literatu 
rának; hogy Roma nem látott semmi más időszakban 
akár számra akár belső erőre nézve, több jeles főket 
a’ maga kerületében; és hogy а’ Görög Literatúra, 
mint Kánonja a’ Rómainak„semmi más időben nem 
becsültetett, nem tamíltatott inkább. Az а’ következ 
tetés tehát, hogy _ha a’ régi Római Költők az illy 
férjünk által még mindég tiszteltettek , az ő Munká 
jik még mindég örömest olvastattak, ballattattak, ’s 
minden szempillantásban ajakokon hordattattak: nem 
hihető hogy rosszak voltak légyen-ez а‘ következ 
tetés, mondom, eggy igen helyes Elől-észen látszik 
épülve lenni, ’s а’ ki Cicerónak Munkájival ismeretes, 
nem fogja tagadhatni hogy a’ Középre'sz kérdésbe ve 
hetetlen tett. De itt nem szorúlunk idegen anctoritás 
ra. Némelly darabjaik ezeknek a’Hol-átz által olly igen 
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lealázott Iróknak által - jöttek reánk. Cicerónak ked 
vezö ite'letét a’ Római Epioharmus’ facétiáji felůl 
tulajdon érzékeinkkel l'télhetjl'ik-meg; ’s a’ Plau 
tus’ savai (Plautini Sales), а’ mellyek ellen Horátz 
a'y Pi'zókhoz-i'rt Levélben olly nyers nyilatkoztatást 
teve, а’ Literatura' Fele’bresztése olta а’ mai napig 
lan annyi kedvelöket talált mint hajdan Rómában. 
Ezen Költö cómìcusi Geniejét (kinek darabjai nagyobb 
része'nt csak a’ legalsóbb rend’ e'letéböl vagynak ve've) 
тёд,г azok is megismerik, a’ kiknek l'zlések megbántva 
érzi таза“: általa, örömöket lelik pajkosságain ’s ma 
gányos cabinetjekben bohó gondolatjai felett olly han 
gos kaczagásra fakadoznak, mintha а’ Római Parter 
ren ülnének. А’ Terentz’ Vig -Játékai még mais min~ 
den mi'velt ízlésii Olvasónak édes gyönyörüséget ad 
nak , ’s az a’ tiszta és csínos nyelv, а’ те11у miatt az 
б darabjait а’ Cajus Laelius’ tisztelò'ji ezének gon- 
dolták (ad Attic. _VIL 3.) talán legkisebbike azon Gratiá 
jinak, mellyek ötet minden szŕvet-ismerö ember ’s 
minden elegans formal-nm spectator elo"tt ollyigenked 
vessé teszik. De azok a’ re'gìbb Költök is, a’ kik fe 
löl csak kevés töredékeik után l'télhetiink , eggy 
Ennius, езду Pacuvius, egészen más fényben jelen 
nek -meg elöttünk, mint a’ mellyben ôket Horátz 
láttatja. Lássuk péld. ezt a’ képét eggy kitanúlt ka 
czérnak: ' 

-- quasi in choro pila ludens 
Datatim dat sese, et communem facit; 
Alium tenet, alii nutat, alibi manus 
Est occupata, alii pervellit pedem; l 
Alii dat annulum spectaudum , а labris 
Alium invocat, cum alìo cantat, et затеи 
Alii dat dígito literas 

Ki hitte volna hogy az öreg Enniustól illy képet le 
hete várni? (Fragm. Vet. Poet. Lat. Edit. Hem'. Steph. 
p. 131,)-Vagy hol az a’ Költö ‚ а’ ki Pacuviusnak 
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itt következö töredékét mellyet nekünk Cicero tarta 
fenn, (de Orat. lll. 39.) szégyellene magáénak val 
lani г 

Intex-ea props iam occidente sole inhorrescit mare, 
Tenebrae conduplicantur, noetisque et nimbum occoecat 

nigror ; 
Fiamma inter nubes coruscat , coelum sonitu conti-emit , 
Grande mista imbrì largifluo subita turbine praecìpitans 

cadit, 
Vndique omnes "enti erumpunt, saevì existunt turbinel, 
Fervet aestu решёт 

Elég látnunk eggy körmöt, ’s tudhatjuk ha oroszláné 
volt e. Bár melly nagyok lehettek ezen regi Költök’ 
fogyatkozásaik, 1116 volt e , ’s igazság volt e , hallgat 
ni arról, a’ mi i'rásaikban dicséretet érdemlett? És ha 
Horátz nekik a’ magok idöszakjoknak ‹1111“‘а5:15г119 ’s 
gyakorlatlanságot , és darabosságot vét szemekre, eggy 
szóval, azt a’ szerencse'tlenséget, hogy (ik voltak az 
elsök, a’ kiknek a’ jeget‘ meg kelletörni: nem vala 
e méltó , hogy azt a’ lnerést és fáradságot emll'tse di 
ese'rettel, a’ melly annak megtörésére kívántatott? 
Tudjuk, mit felele Virgil, midön eggy valaki azon 
csudálkozott hogy az Aeneis’ Irója Enniust olvasgatá: 
Aranyat szedek a’ szemetdombon, felelé Virgil; ’s a’ 
legszerencsésebb kifejezések’ ’s képek’ sokasága, mel 
lyeket az Enniusi töredékekben lelünk, és a’ mellyek 
az Aeneisben is elôfordúlnak, bizonyságai, 110354711‘ 
gl'l ezen aranybánya'kat használni tudta. (Macrob.Sa- 
turnal. L. Vl.)-Ho1'átz csak a’ szemetdomb felôl 
szól ’s feledi , hogy abban Virgil aranyat talált.-És 
osztán abban is méltónak látszik a’gáncsolásra, hogy 
a’ borzas Lívìus Andronicust, és Attát, Enniussal, 
Acciussal, Naeviussal, ezeket ismét Plautussal, Cae 
cl'liussal, Paotiviussal, ’s e’ hároin 11101561 Terenttzel 
és Afránìussal eggyüvé - hányja: .holott, ámbar mind 
ezek ‘поп-еды’ században éltek ‚ negyven ötven eszt. 

‘kan 
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eiébb vagy késöbb az illy nemů lróknál nngykl'ilömb 
séget csinál, ’s pe'ld. az, а’ lnellyet 'l‘erentz és Plau 
tus között, látunk, (а’ ki harmincz eggynehány ё“ 
vel volt . ШбрЬЬ Terentzne'l) ízlésekre , Urbanitásokra 
’s nyelvek szépségére nézve felette kitetszô. Terentzet 
езду Ennìussal és Naeviussal egyenlônek mondani, 
‚иш- szunnyadékonyságból történt ez , akarszándékkal 
~-- megbocsáthatatlan igazságta'lanság. 
` Az e'n szándékom sohn sem volt Horátzot ve'del 
mezni , a’ hol бы utól-e'rte az emberiség. De itt helye 
van аж kérdeni, llogy l'zlésének vagy szl'vének ment 
ségére lehetne e “Наций mondanunk. -- Mindeneknek 
elötte, úgy hiszem , hogy, nem az léve’n itt a’ вид, 
hogy а’ régibb Költöket az (í becseknek штата. 
val számlálja-elö, neki szabad vala, ezeket azon ol 
dalaiknál fogva venni tekintet alá, а’ mellyek bizony 
ságlíl szolgálhatt’ak ‚ hogy а’ Római Publicum 18125443 
talan a’ re'gibb ВЫ‘ miatt az líjabbak eránt; ’s azok~ 
nak érdemeik felöl annál inkább hallgathatott, )nivel 
ez a’ Pnblicum öerántok úgy is kelletìnél feljebb 13112 
ságos volt. Továblbá tagadhatatlan, hogy az itt meg 
nevezett szakállas Irók valóban meg valának lepve azon 
fekélyek által, а’ mellyeket Нога“: emh't; ha ez az 
ö йогой’ vétke volt e,A vagy tulajdon magoke' , avi 
vizsgálni nein mostam'a való vala, inert neki nem az 
vala dolga ‚ hogy ezeket az Irókat pirítsa- meg, kik 
Horátzot nem bántották,---hanem hogy azokkal, а’ 
kik magokat az líjabb Poeták’ Bl'rájokká teve'k, ’s 
felölök felefte fonák kárhoztató ítéleket hozogattak, 
iígyetlenségeket éreztesse. Végre lnentségére lehet пе 
ki az is , hogy ezek а’ jálnbor öregek mind azt a’ mii:~ 
l'ajtok dicse'rni lehete, а’ Görögöktöl vették, ’s Еду 
azon fehil hogy 6k valának а’ kezdök, és hngy ‘На: 
6k nyestek, kevés jó mehet rovásaikrn. Ezt Terentz 
röl is lehet mondani, és öfelöle ugyan igen különösen 
úgylnint a” ki maga is lnegvailá ‚ liogy б magát egészen 

25 
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а’ Görögök’ új Comoediájok’ nagy példányai sze 
re'nt ke'pzette, és`hogy az ö darabjai nem egye 
bek, mint szabad fordl'tásai a’ Görögökéinek, ’s az 
ö munkájilkból Нигде“ "s eggyüve'alkotott feste 
mények. Igy nem kell több eggy tekintetnél arra, 
hogy Ennius’ kaçzérján kiismerhessük, hogy az is 
valamelly Görög Iróból van általvéve. Épen ezt mond 
hatnì az б mìnden régi Tragoediájik felöl, mel 
lyek- eggyröl eggyig “аду fordl'tásai vagy másai а’ 
Görög Origináloknak. Horátz tehát nem ìgazságtalan 
öerántok, midön az ö szépségeik fel6l,mellyeket csak 
lopásoknak tekint, hallgat, és csak azt emll'tì, а" mi 
az 6 számokban a’ legtöbbeknek tulajdonjok volt, 
tudnìllìk az ö fanyar l'zléseket, vétkes nyelveket, 
hìbás kifejezéseket, gondatlan verseléseket. ---Demind 
ezeken túl nem kell felejtenünk, hogy az a’humorìstai 
heveskedés, a” mellyel e'l tárggyal bánni látjuk, nem 
egyéb mint csak poetai íìctió , а’ melly мы elôadá 
srinak elevenséget adni, ’s Augustust mosolyra vonnì 
igyekezett; és hogy majd lejjebb, mìdíín а’ Római 
Poezis’ története ötet а’ Rómaì Dramatìcusok’ pró» 
batéteire visszavezetendi, a’ Tragicusoknak mind meg 
Гоша adni a’ mivel nekik ìgazságosan tartozott. 

(15) Ez а’ Ll'vius igazábban Görög volt, ’s An 
dronicus nevet visele. Római fogságba jutván, ’s Mar 
cus Ll'vius Salinatol' által szabadságát vissza-nyer 
vén, a’ Római szokás szerént Patronusa nevétmellék 
ne'vůl vette-fel. Ó vala az, a’ ki 514. elsö példa’val 
И“ а’ Szl'nre eggy olly Tragoedìát, :nelly valamiben 
hasonll'ta a’ Görögökéìhez. De ez az б e'rdeme Horátz 
ем“ nem tetszheték olly felette nagynak, hngy az ö 
sivatag verseìben, mellyek miatt eggykor olly sok 
csapásokat szenvedett ‚ feltalálhassa mind azon szép 
ségeket a’ mellyeknek csudálgatására a’ plágázni-sze» 
retö Orbl'lius ötet és tam’tványtársnit buzd|'tgatá.Bent- 
ley, а‘ ki szeret eggyetlen eggy lenni a’ maga ve' 
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lekedéseiben’, valamelly nem tudom melly vonszódást 
érez szívében a’ jó Orbílius eránt ki, hihető, nem akart 
rosszat a’ plágázni-szeretéssel. Az ő véleménye az, 
hogy Lívius Andronicus régibb Író volt, mint hogy 
iskolai könyvül szolgálhatott volna; e’ szerént , a’ ma 
gn Criticusi hatalmához és méltóságához képest, a’ 
Livius nevet Laeviussá változtatja. el, mellyet eggy 
igen öreg és igen ismeretlen Könyvcsináló hordott, és 
a7 kinek Szerelmes Tréfájit (Erotopaegnia) 
Ausónius, a'l maga híres Cento nuptialisában az Anniá 
lius’ Fescennínájìval eggy sorba állítja. Bentleynek 
igazsága van; az illjr forma Iskolai-könyv alkalma 
tos volna a’ tamílók9 figyelmét megragadni, ’s Orbí 
lius így kevesebb pofot és lapoczkázást osztogathatott 
volna ki; csak hogy nem hihető , hogy találtathatott 
volna Iskola - Mester, az eggy Bentleyn kívül, a’ 
ki illy elmés expediensre vetemedjék. Ellenben elmét. 
lenebb semmi nem lehet, mint az az ok, a’ mcllyet 
a’ vén Livius ellen hord -fel.-Orbílius eggy obsitos 
katona volt, а’ ki az Iskolai királyi-palczat csak 
azért vette kezébe, hogy eggy napról más napra teng 
hessen, midőn a’ gyermek Ногти őalatta olvasni ’s 
írni tanúit. Hihető , tudománykäja nem terjedettfelet 
te messzére , ’s tanítványai elébe azért adá Lx'vius An 
dronicust, mert maga is belőle tanulta, а’ mit most ő 
taníta másoknak. 

(16) Titus lQuinctius Atta, hasonlóképen Nem 
zeti Theatrális Iro', a’ VI. Század” közepe” táján élt, 
a’ mint látszik. Az ő nevét semmi más jó Iró nem em 
líti. Azomban látni e’ helyből, hogy az ő munkájit 
ollykor érte az а’ szerencse és becsűlet, hogy а’ Ró 
mai Játékszín” Le - KainJai és Previlljei által is játszat 
tak, ’s ezen kedvező történet által tapsot nyertenek. 
-Festus Grammaticus azt jegyzi-meg felőle, hogy 
ez а’ Quinctius az Atta nevet (Sabínusi szó) a’ maga 

_ járásáról kapta, mert lábainak nem tudhatni melly hi 
’ i» 
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bája miatt csöszögve ment. A’ Scholiastzík e’ szókban: 
„recto necne permnbulet“ ezen csöszögö járásra czél 
мы talzílnak. 

(17) Ногти szíikségesnek látta а’ maga mentsé 
gère nézve, elöadni annak igaz okait, hogy мой az ‘ 
ö polgzirtársai , a’ kik а’ rnagok legszebb idejeket még 
az elr'ibbi Században elélték , miért тишина!‘ olly nagy 
tiszteletet az Accius’, Naevius’, Atta’, ’s több ezekhez 
hasonlók” dolgozásaik eránt. Az elsö, és kétse'gen ki 
vůl legföbb, az volt, mivel ó’k а’ magokifjúságokban 
és l'gy a’ legelevenebb behatások’ korában, e" dal-abo, 
kat Aesopus é Roscius által látták vala játszatnì, 
kiknél Róma nagyobb ’s tökeletesebben elkésziilt Játszó 
kut soha nem bl'rt. Ez а’ két Mívész máx' azon század’ 

közepe7 táján virágzott, molly legközelébb elözte va 
Ia-meg az Augustuséti de mind ketten hosszú életet 
éltek, ’s а’ Róma’ Nagyjai e's vlNépe eránt valo' (вып 
tetböl , még öreg napjaìkban is meg engedék ke'rlelni 
magokat, hogy rend kiviil való innepeken а’ Szl'nre 
is‘mét fcllépjenek. Aesopus ezt utolszor 6*.)Sban tette , 
midŕin Pompéjus a’ maga pompiis Amphitheatrumát 
folavatá; épen ott hagyta- el а’ szó , a’ hol annak leg 
erösbb hatást kellett volna csinálni, ’s minden Nézö 
értette, hogy ideje megszl'î'nt. А’ legvilágosbb bizony 
_szága annak , hogy ò' mennyire kedveltett, ’s az illyen 
talentomok akker mint fìzettettek, abban áll, hogy 
:ńí‘znl'ygir б vesztegetésig meno" fényességgel élt , Íìjának 
húsz millió sestertiumokat , és {Еду eggy millió és két 
§záz еще: forintnál többet hagya. Aesopus csak $20 
`{no1-úw Roscius mind Szomorli, mind Víg-Játékokban 
Натур]: voltak. Cicero ‚ mind kettönek nagy barátja ‚ 
különösen Rosciussal szox'os szövetségben élt.; ’s írásai 
mutatják , melly nagy tekintettel volt Rosciusnak mind 
Mesterse'ge , mind el'méje ’s szl've eránt. Melly tiszte 
lieti-e -méltó elnbernek kellett annak lenni ‚ а’ ki felöl 
C_içexjo nyilván merte ezt mondani: „Ez olly nagy 
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Mesterségébcn , hogy egyedíil ö látszhatik me'ltónak ‚ 
а’ ki Sm'nre lépjen: ’s olly széplelkí'l ’s jó férjfi , hogy 
csuknem fáj , hogy f'itet a’ Szl'nen látjuk.“ (Pro Quin 
clio. c. 25.) -Az a’Beszéd , a’ mellyben ötet 08331111 
zonyos Fannius Chaerea vádjai ellen védi és 11’ 111е11у 
nek szerencsétlenségiinkre mind kezdete mind be‘re 
kesztése, és l'gy épen az, а’ 1111 a’legérdeklöbb, el~ 
veszett, a’ Gdik Fejezetben eggy csaknem még több 
erejl'i helyet ád: „Ez lígy méltóbh a’ maga miivészi 
e'rdeme miatt mint minden más , hogy 11’ Szín’ Játszói 
köztt álljon, mint a’ hogy tiszta erkölcsei miatt vol 
na méltóhb mint minden más, hogy а’ Cúria’ férjñjai 
közzé vétessék - fel.“--A’ maga Mesterségéhen ‚ 110 
rának közönséges i'télete szere’nt, olly tökéletességre 
hágott- fel, hogy köz-mondássá vála , minden felöl , 
11’ ki valamelly tudományban vagy iigyességben 11111. 
sokat feliilhnladott, azt mondani, hogy Roscius a’ 
maga neme'ben (Videtisne, quam nihil ab eo nìsì per 
fecte , nihil nisi cum summa venustnte ñat? nihil nisi 
1111 111 deceat, 111 uti omnes moveat , atque (10100101? 
111111119 hoc iam din est consequutus , ut, in quo quis 
que artificio excelleret, is in suo genere Ruscius di` 
careful'. De Orat. l. 28.)-A’ terme'szet neki mindcnt 
ndott: a” legszebb termetet és arczot, а’ legzengöhb 
szózatot , а’ legnemesbb mozgást és viselefet, ’s mind 
еще", Szl'njátszónak olly igen szükséges, adományokkal 
ö mindent eggyesl'te, а’ mit tudmnány, эти-51110111 és 
gyakorlás adhatnak, hogy a’ legszerencséshb termé 
szet kiképzettessék. (,'suda e tehát, hogy mind azok а’ 
110111111а11 ‚ а’ kik látták Rosciust és Aesópot a’ Plautus” , 
Paclív’, Accius” és Caecilius7 darabjaikhan, ~ "s illyonek 
életben még sokan voltak —- olly kedves behatást tal-tut 
11111 - meg minden napjnikra, hogy az lij Jzitszók áltnl 
1111011 iij darabokban nem találhntńk - fel azt n’ 111111111 
111 gyönyöriiséget, 1111 111111п a1, lij 11111‘1111011 johbak vol 
tak is? — Ez mentségére kél ugyan az öreg Uraságok 
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nak, a’ kikkel Horátz itt keménykénlátsziklbánni: 
azomban az ellenek tett vádat nem gyengi'ti -meg 
noba az a’ mit ö annak megfejtése’re, hogy az új mie'rt 
talál olly ritkán kegyelmet ezen Urak elött, а’ ter 
me’szetböl és az emberi lélek" isméretéböl hord -el6, 
nein is érdemli hogy vádnak neveztessék. 

(18) Numa Király , a’ régi Roma’ isteni- tiszte 
letének felálll'tója, tizenkét Papot rcndcle, kik azon 
gzent paizsokat (Ancília) ó'rizzék, mellyek az égböl 
estek volt alzi. Azon czeremoniák közzé, melly tulaj 
donok volt czeknek a’ Papoknak , eggy hadi - táncz is 
tartozott, mellyet 6k, a’ Hadak’ Istenének innepén 
paizzsal és karddal felfegyverkezve, eggy Núma ál 
tal parancsolt muzsika alatt, a’ Város’ líezájin 1111‘ 
tak- el , valamint езду 11120пу05 hymnus is , mellynek 
nyelve't a’ Horátz’ idejébcn olly forman e'rtette a’ Ró 
mai Nép , mint a’ mostani Németek a’ Szerzetes Kéro 
Éneke't Szeut Annóra. Ez az a’ Carmen Saliare , mel 
lyet Horátz itt emli't. Varro , a'l ki a’Római 363156801: 
re olly sok idöt és szorgalmat fordi'tott, lígy hitte, 
hogy reá akadt ennek a’ sivatag régi szent éneknek 
kulcsára ’s ez által а’ Régiség’ heves kedvelöjit ne’ki 
szelesi'tette úgy szólani felöle , mintlia azt értene'k , ’s 
csuda szépségeket tala'lnának benne. Legalább honi 
dal volt (muero: ůfnoç, а’ 1111111 uzt Dionysius , а’ На 
licarnassusi, печей), igazi régi Római termes , melly 
ben hihetöleg semmi sem volt а’ 1111 Н0п161’1’е, А1сае115 
ra és Pindarra emlékeztetheté vala öket; ’s l'gy azok 
nak, a’ kik a’ Ro'inai nem közönséges Patriotismus 111 - 
tal gyúlongának , felette kedves lehete! 

(19) А2 a’ ke’p а’ mellyet a’ mi Költönk itt a’ 
Görögöknek a` Nemesebb Mesterse’gek eránt lángoló 
szeretetekrr'il ád, nekeln a’ legszebb helyek közzé 1111 
52111 tartozni n'l mellyeket az ege'sz Horátzban talál 
hatunk.--A’ Görögök voltak a1. az elsŕí Nép a’ 111111 
gon',- :nelly a1 léleknek e's testnek minden gyakorlá 
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sait játe'kká мышца, ’s Nemzeti foglalatossággá 
te'vén ezeket a’ játe'kokat, magának Nemzeti charac-f 
tert adott, a’ melly által 6k az egyéb Nemzetekhez 
ke'pest azok lettek, а’ mi Alcibiades e's Aspasia mind 
azokhoz képest fogtak volna lenni, а’ kik ватт? 
jelentek volna. Ók voltak az elsök a’ kik az Ember 
nek azon tulajdonságából, a’ melly által minden ál 
latokat maga megett hagy , a’ N y e lv b ö 1 , Masten' 
séget tudtak csinálni, még рейд a’ minden más Mes 
terségeket fell'il múlót. Az e'nek, az idegverés , a’táncz 
nálok Mlízai - oktatások voltak. Nekik , "s egyedill ne 
kik fedtev- fel magát a’ Sze'pség’ Istennéje, а’ maga 
elválaszthatatlan társaival, а‘ Gratiákkal; ’s ах ó 
minden míveik sze’pek voltak , Меззёд öllliött-el mind 
azon a’ mit tettek és mondottak. Ök akadtak, még 
рейд’ egyedl'il 6k, arra а’ nagy titokra, mint lehes 
sen a’ Fenntse'gest a’ Széppel, ’s a’ Hasznost a’ Kedvessel 
öszve-párosítani. Ах ö Törvényhozójik Éneklök vol 
tak, az ö höseik a“ Mlizák’ oltárán áldozgattak, mint 
az 6 Bölcseik a’ Grátia'kéìn. Az emberi értelemnek 

legelvontabb megfogásaik is szép testet kaptak az б 
Kültöjìknek phantasiájokban ‚ az ö Festöjiknek ecset 
Зак, az ö Sobrászaiknak vésöjök alatt, ’s kedves 521" 
emell'í alakokká változtak-el. Maga а‘ Religìó is, 
sok más nemzeteknél а’ iegirtóztatóbb ’s legkegyetle 
nebb, r'ínálok emberszeretö formait kaputt; a’ más né 
pek7 Istenei hieroglyphi szörnyek voltak: az övéik а’ 
legtökéletesebb emberiség ideáljai. Az (i Mysteriumaik, 
а’ mint Cicero mondja, (de Legib. 11. 14.) jóltéte 
lek valának а’ világnak; ’s ez a’ titokkal - teljes ho 
mály, а’ ше11уЪеп más nemzetek a’ babonának réml'tö 
kl'sértetei által gyötrettettek , abbo'l 6k az életre örö 
met, а’ halálr'a reményt merl'tettek. Mind ezekben а’ 
Görögöknek уйдёт, szabad, {Читай Szelleme eggy 
vígkedvl'i, játszodozó elhevl'iléssel dolgozott ‚ те11у 
eggy játékából más játékába látszott repdesnì. мы 

ъ 
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minden szép Ml'vészségek bi'rt езду bizonyos 111118111 
kot, а’ mellyben szenvedelmesen l'izetteték ‚111011101 
teték e's jutalmaztaték. Maga az az állhatatlanság is, 
melly nekik tulajdonok volt, elövitelére vala a’ Ml' 
vészse'gnek, mert a’ Sze'pségnek semmi modellje mel 
lett, a"lVlesterségnek semmi lépcsöjén , а’ Ml'vésznek 
semmi mam'rja mellett nem állapodtak-meg, ’smin 
dég valami líjat, ha nem szebbet bár, legalább valami 
egyebet kl’vántnk. De épen eze'rt az ö Mesterse'geik 
végtére is csak bábok voltak „ a’ mikkel a’ nemzet 5111 
мой; a’ mikkel majd szerelmeskedett, majd öket el 
lökte, majd ismét elökereste, másképen öltöztette, 
sub nutrice puella velut si luderet infans. 

(20) На Horátz, mosolyogván ezt a’ maga kora’ 
epidemiáját , tudta e, hogy az isteni Augustus , а’ ki 
hez itt szól, maga sem vala e’ bajtól ment? E’ kér 
désre nem felelhetünk. De hogy a’ Verselgetéshez olly 
kor neki is jött; eggy kis kedve, ш Suetónból látjuk. 
‚, Poeticam summatim attigit.“ Мёд bl’runk töle egy 
gyetlen езду Munkát hexameterekben. Еду mond to 
vább, mellynek czl'mje’s tartalma Sicilia. -- А’ tárgy 
szép volt e's gazdag, ’s könnyů képzelm'ink mint 111111 
hatott vele az illy rangli Poeta! --- Voltak ezen felíil 
még a’ Suetón’ idejében eggy csomónyi Epigrammjai 
is , mellyek alig ha Vizeskék nem voltak, inert azo 
kat a’ világ’ Ura a’ fel-dés alatt szokta volt meditálni. 
Ajax czi'mí'l Tragoediája talán ifjonti esztendejinek 
munkája volt, a’ midôn hiúságáról feltehetjük ‚ hogy 
Sophoclest háta megett reménylette hagyhatni. Menny» 
dörögve villámlgatva fogott hozzá; de látván hogy 
nem megy, letett róla. Hihetö, az az elmés szó vala 
benne a’ legjobb, а’ mellyet Lucius Vziriusnak ß), а’ 

 

"i Ezen anekdot’ elbeszélôje, Mar‘robius, csak ezt mond 
да: Lucius , gravis Tragcediarum scrìptor. Ki legyen már ez 
а‘ Lucius ? azzal 60k tudós шт fejét. A' legterme'sztesh volt 

l 
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Költönek , ada feleletl'il, a’ mìdön ez kérdést tevc 62011 
Äjáx eránt. De, hogy megértethessék, 6161‘6 tudni 
11611, hogy a’ Szomorú-.láték’ hösének az utolsó Fel 
vonásban a’ maga knrdjába kellett volna esni , és hogy 
á’ Rómaiak, midön ki akarák törleni а’ mit l'rtak, 
spongyiát vettek-elö. -- „Az én Ajáxom ?“ kérdé Au 
gustus; oh az keresztůl-iitötte magát а’ spongyiával! 
(1п spongiam incubnit). — С5а11116п1 hihetetlen tehát; 
hogy Horńtz semmit ne tudott volna Augustusnak 

4poetai 1165161161 16161. — Nem tudom, ha Beroaldus 
jól érti e Virgl'lt, _midön a’ nyolczadik Eclogának e’ 
serait: 

En erit , ut liceat totum mihì ferre per orhem, 
Sola Sophocleo tua carmina. digna cothurno! 

olly complimentnek 11621 ‚ a’ mellyet Virgil az akkorî 
Octavius Caesárnak az l'rni elkezdett Ajáx miatt csi 
nált: de hogy Horátz nem a1. az ember volt, а’ ki 
bár eggy Augustusnak a’ maga l’zlése’ rovására 111261 
kednî tudott volna , eléggé mutatja a’ mit látunk. Ta 
lán azt hitte , hogy e'lég compliment fog lenni , ha úgy 
teszen , mintha az О РВ1Б689’ verselgetései felôl sem 
mit nem llullott volna; de ha ez a’ tisztelettel -teljes 
tudatlanság olly jól vétetett e fel, mint а’ Virgil vas 
tag csapodársága , az más kérde's. 

(21) Én azt rendes játéknak vagy 6111165 csuszam 
lásnak tartom, hogy Horátz itt, a’ hol a’ Poesisnek 
kiilömbféle hasznait a’ köz életbeli vele - 616516 nézve 

számlálja 616 , valót és képzeltet egymással öszveke 
ver, 65 az által észrevétlen el tudja keri’llni azt a’ 
gyanút , mintha 6 а7 maga által iizött mesterségetyhiu 

Lucius ‘Ни-1115111, kirôl alabb lesz szó , bukkanni ; de ¿pen 112611 
"ala ez az utólsó kire sejdítesök szállt. Nodum in scirpo quae 
rere olly közmondás, melly kiilönösen a' régìek legtöbh ma 
gyarázóira illìk. ‘S e'pen ezért hagyják gya'kran épcn az ìguzi 
csomót e’rintetleníil. 

а 
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ságból kívánta volna nagyobbnak tekintetni , mint a’ 
dolog kl'vánja. Tudva vagyon, melly kiilömbféle vé 
gekre szokta vala fordi’tani a’ babonásság a’ legrégihb 
мы; olta az éneklést, ’s шёл’ az I. Könyv’ l. Énekére 
fett Jegyzéseink köztt emll'tettük. A’ Carmen Ró 
mában mind az Epicus és Lyricus Költemenyeket je 
gyezte, mind a’ várázslás’ formulájit. Ugy hitték, 
hogy magában a’ rhythmusban is valamelly titkos erö 
vala elrejtve. Az Istenek versekben szóllottak az em 
berekhez; Apollo а’ maga feleleteit versekben adta; 
a’ mit a’ prophétai sze'l a’ Cumaei Sibylle’ harlangjá 
ból kìfújt, eggy rakás versekkel 'bel'rt falevél vala. 
Azok a’ Carmenek, a’ mellyeknek Ногти azt az eröt 
tulajdonítja , hogy azok a’ föld- feletti ’s {вы - alatti 
Istenségeket megszeli'di'thetik , tulajdonképen >azon 
theurgiai hymnusok, mellyekkel az Orpheus Myste 
riumiban e's a’ töhbiekben is ‚ ’s általjában minden Ex 
piátiók ’s halotti-áldozutok alatt, e'ltek. 

(22) Melly szép festése ez a’ magok’ hajdani pa 
rasztosan-'durva eggyi'igyi'iségekben boldog Rómaiak’ 
aratási-innepjeknek! Melly szl'ves , melly philosophu 
si lélekre mutat az a’ ke'p itt, melly azt terjeszti 
eló'nkbe, hogy a’ Poesis mint támadott а’ falukon e’ 
népnél! Melly „вы, melly kedves szelleme lebeg a’ 
Természetnek és Humanitásnak ezen egész vadiíl kies 
tájdarabon! Minden szó eggy Commenta'rinst e'rde 
mel, ’s mindenik profana'lva volna eggy Comment-ári 
us által. 

(23) „Genium memorem brevis aevi“--- iigy mond 
Horátz; és a’ szóban benne fekszik ez a’ természetes 
e's örömre olly érdeklöleg serkentö érzés: ki tudja, 
ki éli végig az esztendöt? ki tudja, {неудачи}: e isnle't 
e’ vi'g napot? A’ német fordi'tónak azt el kelle hagynia , 
тег‘: csak környüll'rás által nyomhatta volna ki, az 
рейд a’ periodust czúszóvá tette ‚ ’s az egész festést 
elrontotta volna. De щи volt, hogy a’ feste's’ ef 

i 
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fektjét azon szi'padás által érhesse - el, a’ mellyet 
itt az egész veve, ’s а’ jobb-érze'ků Olvasó {вып úgy 
fogja találni, hogy Horátz ez által semmìt nem 
vesztett: 

Wenn unsre alten , biederherzigen, 
Mit Wenigem vergnügte Ackerleute, . 
Nachdem sie ihres Schweissen Früchte in die Scheunen 
Gebrncht , am Erntefest , mit ihren Kindern 
Und treuem Weihe, den Gehülfen ihrer Arbeit, 
An Leib und Seele _ (denn auch diese trug, 
ln Hoffnung dieses Tages, ihren Antheil 
Der Las! des langen Jahrs) — sich gütlich thun 
Und pflegen, und zur künft'gen Arbeit wieder 
Erfrischen wollten — machten sie vorerst 
Mit Opfrung eines Mutterschweins die Erde, 
Mit Milch den Gott der Heerden , und mit Blumen 
Und Wein den Genius del Lebens sich gewogen. 
Mit bäurilchroher Ungebundenheit, ‹ 
Erlchallte dann in lust'gen “'ecllselzeìlen , 
Der Fescenninen freier muntrer Scherz. 
Der muntre Tag kam alle Jahre doch 
Nur EinmaL! ySollte nicht dies einzigemal, 
Die Freude alle Fesseln von sich Werfen? 
Man tanzte, sang, und brachte gute Schwänke 
Hervor , und lautes Lachen wieherte 
Dem gröbsten Spass, dem tollsten Schwank entgegen. 

(24) А’ mik a’ Görögök’ bak-dalaik voltak, mel 
lyekkel a’ Bacchus’ innepein faluról falura járó Muzsi 
kások а’ népet múlattaták, és a’ mellyekböl Athén 
ben idövel а’ Tragoedia és Comoedia vált, alkalma 
san azok voltak а’ F escenni'nusok а’ Rómaiaknál. Ere 
deteket ’s minemi'lségeke't Horátz elegendó'en lei'rja. 
A’ nyers embereket a’ Természet tanítja а’ Vad Köl 
tésnek eggy bizonyos nemére, mellyböl а’ Mesterség 
késöbb azt csinálja, a’ mit a’ kicsinosodott nemzetek 
наш Poesisnek neveznek. Ugyan-az a’ terme’szet, 
melly Rómának dui-va pal'asztjaît, midó'n ezek az ara- 
tási - innepen magokat az örömnek neki~eresztették, 
dalolni ’s tánczolni tam'tá, ari-a is tam'tá бы, hogy 
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dalaiknak szavaikbaßggy bizonyos mérte'ket vigye 
nek; de az ö versek ollyan vala mint éneklések, és 
tánczolások. Saturnl'nus Verseknek mondattak lege 
МЫ) ‚ nyilván aze'rt, mert méltók voltak а’ Satnrnusi 
idôhöz, a'I mìdön а’ természet még fe'ketlen e's gyer 
meki szabadsággal játszott; és Fescennínusoknak Et 
rnriának Fescennia Városától , hol, а’ mint álll'tják ‚ 
kezdôdtenek. Hihetôleg azért, mivel a’ Római mezei 
lakosok ezen idökben а’ magok gyermekeiket inkáb 
bára az aratási-innepeken ноша“: volt megházasl'tanì, 
а’ F eseennium (vagy versus Fescenninus) kiìlönösen 
olly menyegzöi versezeteknek adatott, mellyeket a’ vö 
lege’ny’ társai a’ lefekvés’ kamarája elött e'neklettek. 
Az illyetén ‚ eggy sex-eg чай e's pajkos ìfjak által, а’ 
menyegzö’ örömeinek részegse’gében ‚ eléneklett dal 
épen olly kevéssé tisztelte а’ rhythmust mint az illen 
döséget. Minél vastagabb, annál jobb,---ez vala a’ 
törvény. TrzigárSágOk, mocskos tréfák, a’ völegény’ 
csintalanságainak emlegetése , minden jó volt , ha ne 
vetést {идей indítani; ’s az le'vén kérdésben: mellyike 
okozhat legtöbb és leghangosabb röhöge’st, ezek a’ 
F escenm’numok ve'gre pasqnillekké leve'nek , ’s a’tre'fa 
а’ legblísabb komollyá УЗИ; úgy hogy azigazgatásnak 
belé kellett avatkoznia а’ dologba, ’s megtiltani pál 
czák’ büntetése alatt, hogy a’ mások’ ajtaji elött bos 
szantó- dalokat énekelni senki ne merészeljen. Атт 
ban а’ Fescenniai Vel-sek’ énekelgetése, a’ jó házak 
nál is szokásban maradt, ’s ezek , а’ Nyelvre és ki 
fejezésekre nézve, idövel csl'nosabbak lettek ugyan , 
de а’ szeme'rmes fiileket ezutz‘ín is bántották. Ezeknck 
pe'ldájit Catullusnál e's Ausóniusnál találhatni. Maga 
Augustus is a’ maga triumvirális ifjlíságában, “Цеп 
nel tisztelé -meg bal'átját Polliót, ’s a‘törvény’ értel 
me'hez képest ezen tettével fustélyra tevé magát nnéltó 
vá. Polliónak barátjai azt tanácslák Polliónak , hogy 
а" Triumvírnek adná vissza a’ Выезды Líviávul lm’ 
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toit mcnyegzöjekor, ki az ìllyen Epithalamiumra igen 
gyönyörl'i tárgyat ada; de Pollio , kinek neheztele'se 
azon közben kiplirázott, аж felelte nekik: Ezt ugyan 
cselekedni nem fogom, тег‘: az ellen bajos l'rni , a’ki 
proscribálhat ‘О. 

(25) A’ XII. Táblák’ törvénye halálos büntetést 
rendelt „si quis occentassit sive carmen condidissit, 
quod infamiam faxit ñagitiumque alteri , capital esto “ 
-ezt mondja Szent Ágoston, Doctora az Anyaszent 
eggyháznak, De Civit. Dei. IL_Hihetö a’halálos 
biintetést utóbb keme'nynek tartották, ’s az alantabb 
shrsú polgárokra nézve pálczázásra vált0ztatták,--- 
következe'sképen, Horátznak megjegyzése szerént а’ 
Római Literatura a’ maga fentebb léptét elsöben is a’ 
pálczának köszönheté. De idövel ez a’biíntete's is fele 
dékenységbe ment; a’ törvény fenn - maradt ‚ de nem 

' vitetett teljesedésbe , úgy hogy a’ mi Költöhk, mìdön 
eggyik barátja intette hogy a’ Satyrák x'räsának hagy-- 
na hékét, ’s eszébe дыма, mit rendel а’ törvény: 

Si mala condiderit in qnem quis carmina, lis est 
ludicìumque -- 

u’ m al a c a r m in a kifejeze'ssel tréfát íiz ‚ ’s ezt feleli: 
Esto! si quis mala.-` 

iudnillik nem másokat sértóI , hánem nyomorú "ел-веке‘: 
(26) A’ Görögök, a’ mi a’ Múzák’ szép Mester 

ségeiket, az igazi Artes Humanitatis , illeti, az ezek’ 
valósa'gos feltalálójiknak tekintethetnek. Öket tulaj 
don Géniusok , tulajdon Ikényes érzések vezette arra , 
hogy а’ Szépnek és lllönek minden más népek вы“ 
elrejtett ideáját magokban kifejtsék ‚ ’s lépcsůröl lép 
csöre addig képezzék, Воду kevés idö alatt a’ tökélet" 

*) Pollîo , cum Fescenninos in eum Augustus scrìpsisset, 
ait: At ego tacco. Non enim est facile in eum acribere, qui 
реке" proscribere. Mac r ob. Saturn. Il. 4. 
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pontján láthassák- meg. A’ Rcimaiak mind ezen Mes 
terségekben mindég csak fol'dl'tójik és utánozójik vol 
tak nekiek; az ö ékés-szólások, Poesisek, Philoso 
phiájok nem honi, hanem görög földröl általhozott 
gyümölcsök voltak; azon gyözelmek’ gyümölcsei, а’ 
111е11уе11 által 6k Hellásnak ele'bb Védôjikké, tovább 
Uraikká lettek. Ezek köztt az шага-5261115 és a’ Drá 
mai Poesis volt az a’ melly a’ Római földet leginkább 
megszerette. А’ Rómaiak ‚ kik akker, а’ midön az 
Athéni Szl'njáték a’ maga legföbb virágzatjában volt , 
magokat me’g felette bárdolatlan ’s vad játékok által 
mlilattatták (mellynek kezdete és elömenetele fel‘öl 
Ll'vius a’ maga Histor. VII. Könyv. szól), csaka’Vl. 
Század’ elején kezdék ismerni az olly darabokat, mel 
lyeknek eggy történet vala tárgya. A’ legelsö próbát 
az eñ'élék 4köriil a’ Római akkor még íígyetlen mivolet 
len Nyelv en, езду Görög -országi sziiletésl'i rabszol 
ga tette; ’s ámbár az új Játék, minden fogyatkozáai 
mellett, nagy javala'ssal fogadtatott: több kelle reá 
езду századnál, mig a’ Drámai Poezis azt a’megvette 
tést eltörölhetó , melly rá а’ Toszkáni Histriókról 
(Rómának elsö szl'njátszójiról) maradott. Csaknem 
minden Dramai Költöjik Szabadosok voltak és l'gy 
ollyan rendnek tagjai , a’kikböl nem válhattak Aeschy 
lusok, és me'g is azt mondja Horátz, „hogy a’ Ró 
maiak nem voltak Tragoediai talentumok nélkül. Ez 
a’ neme a’ Szl'njátékoknak jól illett a’ RomaiNemzeti 
characterhez, ’s a" vl. Századbeli sebes elömenetel 
után а21 1е11е1е11 volna várni hogy az б példányaikat, 
a’ Görögöket, legalább utól-érendik. A’ Rómaiban 
kedv is ti'iz is volt а1‘1’а a’ mi nagy, ’s б szerencsés а’ 
merésben: de az gátlotta a’czélhoz közelítésben , hogy 
elúnta а’ szorgalmat , ’s а’ törle'st gyalázatnak tal-tot 
ta;“--’s ez olly neme a’ keve'lyse'gnek, melly а’ Сог 
rectióval-azzal а’ 1111 a’ poetai munkáknak, mint 
minden más munkáknak is, maga adja -meg az igazi 
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becset, öszve- eggyezhetetlen; mert az valóban nem 
egyéb mint vak szerencse, a’ midőn а’ Genie ‚ ez nél 
kül , eltalálja а’ ll'neát melly,.A1-istotelesnek kifeje 
zése szerént a” Hyperbole és Ellipsis , az az а’ Soknál 
több és a’ Kevésnél kevésbb köztt közben van elvon 
va, -azt a’ “пей quam ultra citraque nequit consis 
tere rectum. Raphael Mengs azt mondotta eggy fejről 
а’ mellyet épen rajzolt, és a’ mellyel meg vala elé 
gedve: „Ezen többet dolgoztam kenyérrel mint crayon 
nal.“- Ez értelemben kívánja Horátz, hogy а’ Köl 
tő litlírázzon. Az ő ítélete szerént a’ Római Iróknak 

_ez a’ törlögetni nem szei-etése cselekvé, hogy било!‘ 
olly kevés jó munka termett. Az igazi Ml'vész’ szemei 
ben semmi szépség nem fedheti- el а’ hibát; ’s így hi 
ba nélkül lenni, ez az igaz tökéletesség: Vil-tus est 
vitio caruisse. — Semmi Művész, semmi Költő nem 
fog tehát valami igen jót előállítani, minekelőtte ne 
ki ez a’ titok felnyittatott. 

(27) A’ Görögök felől ezt mondotta Juvenál: „Na 
tio Comoeda est“ - az egész Nemzet Comoediúsokból 
áll , --- а’ Görög Comoediásnak született. Ennek oka nem 
csak abban feküdt , hogy az Athénìek mindennemű be 
hatásokat példátalan érzékenységgel fogadtak-el, ’s 
minden nemeit a’ charactereknek nagy könnyűse'ggél 
utánozhattak, kiváltképen pedig a’ nevetségest ritka 
gyorsasággal tudták felkapni, ’s valamit idegennek vagy 
botránkoztatónak láttak, azt nézni nevetséges fény 
ben szerették: hanem bizony abban is, hogy a’ bohó 
ságnak minden nemeit magoknál hon találták. Igy sem 
Comicus Irójik nem voltak tárgy, sem Színjátszójik 
nem Originálok nélkül, a’ kike_t másolniok lehessen. 
A’ Római nép komolyabb, érettebb , józanabb volt, ’s 
hét századok” elfolyta alatt több és nyomosbb dolgok 
kal volt elfoglalva, mint hogy а’ Comoediának, a’ 
magok erkölcseikkel, rendtartásaikkal ’s nemzeti cha 
racterekkel sok tárgyat, legalább a’ gyengédebb nem 
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ben , adhattak volna. Aristophanesnek az Athéniek" 
messze'rel-kinézö országlási plánjaik kimerl'thetetlen 
kútfeje volt a’ nevetse'gesre nézve-mert az ö 111611 
jaik 65 az arra elvezetni-akaró szerek között 8711: 
korta a’ legképtelenebb öszve nem illés volt: ellen 
ben a’ Rómaiak elejétöl fogva eggy nagy czélra töre 
kedtek , ’s azt megsziinet nélkl'il eggy soha fe'lbe nem 
szakasztott férjñlíi tiizzel l'ízték, lassan, de eggyle' 
pést sem téve soha hátra fele'. Mi nevetségest talál 
hatott volna az illy menésben maga Aristoplianes is г 
’S ugyan -ezt lehet mondani erkölcseik’s szertartáëaik 
felöl. Eggyszen'i, sanyar, munkatíirö, kevéshez-szo 
kott, törvényeiket ’s rendtartásaikat hi'ven tisztelö, 
biiszke ‚ nemes , nagylelků vala a’ Rómaiak’ characte 
re ege'szen addig, mig Carthágón diadalt veve. Mitka 
czagtathatott volna meg itt Aristophanes? eggy Me 
nander mit mosolyogtathatott volna meg itt ? Honnan 
lehetett volna itt szôvni a’ nemesbb Co'micumot? ’S 

midön e’ ltiszteletes erkölcsök az Országlás’ temérdek 
nagyságának terme'szetes következése által a’ 711.8“ 
zadban hihetetlen sebességgel romlani kezdettek, nem 
nevetse’gesek levének, hanem iszonyl’tók.-Való, a’ 
Rómaiak , me'g legszebb évszakokban is, 1111п1с5а1‹леп1 
mind azok , a’ kik komoly e's nagy dolgokkal foglalatos 
kodnak, szerette'k a’ vi'g darabokat, ’s teljes kebellel 
kaczagtak az illyeneken: de ahhoz kaczajdarabok kellé 
nek nekik, ’s Plautus ada 1сас2а]‹1ага1ю1‹а1,тег111111111 mi‘ 
re van sziikségek. A’ szelídebb comicum Hómában meg 
nem érthetett beszéd volt volna, a’ hogy nalunk is az a’ 
Nézöknek sokasága elött. A’ Költônek a’ maga kép- 
zeletét meg kelle fesz'iteni, neki nagyl'tani , neki Car 
ricaturá-kat kelle festeni, hogy a’ maga Ne'zöjit mú 
lathassa. De Horátz e’ szempontból most nem akarta 
nézni а’ dolgot. Nein gondolván vele, miért festette 
olly vastag ecsettel a’ maga charactereit Plautus , az б 
munkájinak érdemét a’szerént szabta-meg, a’ mint azok 
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mint Művészi dolgozások érdemlették;.hallgatva ha 
sonlítja - öszve az ő carricaturájit az Aristophanes” 
carricaturäjival, az ő erkölcsalakjait a" Menander, 
erkölcsalakjaival, ’s úgy leli, a’ mit tagadni nem 
is lehetett, hogy az öszvehasonlíta'st ki nem állhat 
jak. A’ Commentátoroknak, kik alkura nem tudtak 
jőni ön-magokkal: ha Horátz ez helytt dicsérni 
akarta e Plautust, vagy megfenyíteni, а’ mi Ho 
rátzunk’ becsületére , hajlando'bbak az elsőt hinni 
mint az utolsót, noha ezt а’ dicséretet öszve nem 
eggyeztethetik a’ Horátz7 értelmével és ízlésével - 
tekintetbe kellett volna venniek, hogy itt a’ szó 
Plautusnak csak hibáji felől vagyon ‚ és hogy az 
olly orrú ’s az olly Athéni ínyű Írőnak mint Нож-#2; 
azon Festőnek, а‘ kinek ecsetje, midőn erkölcsöket és 
bolondságokat fest, olly éles környvonalokat (contour) 
teszen és még is olly szelíden coloríroz, a’ jónak és 
rosznak egymásbaufolyo' külömbségeiket a’ legkönnyebb 
tussokkal olly szerencsésen széllyel tudja lehelleni; 
eggy szóval hogy azon Költőnek a’ ki maga is ügyes 
festője az erkölcsöknek, gondolatjaiban olly igaz , ki 
fejezéseiben olly tiszta, nyelvében olly hív és eről 
tetést nem ismerő: a7 Plautus” durva rajzolásai, vase 
tagon-sűlt tre'fájì, parasztos e's régi nyelve ’s csí 
natlan stílje által inkább kelle megbántatnia mint ezek 
nek a’ Commentátoroknak. Horátznak ezt balúl venni 

annyit teszen, mintha az olasz-lskolailegnagyobb hő 
seitől azt kívánnánk. hogy Ostadénak Hollandiai ré 
szeg hajós legényein vagy a’ Jacob Jordaens’ pozsgás 
Nympbájin nagy gyönyörködéseiket találják. 

Csak azt jegyzem-meg még, és mintegy itt-el 
mentemben , hogy valamint ez az egész Epistola, úgy 
különösen ez а’ hely is olly jól illik mireánk, mint 
ha ez nem ahhoz az Augustushoz volna intézve ‚ а’ ki 
alatt Urunk születékminékünk, hanem a°mostani 11-61: 
vglamellyikéhez szólana. Ki nem nézi ma magát an 

26 
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вы‘ , а’ kitől szint iigy kitelik eggy Comoediät (vagy 
Tragoediát) írni, mint annak а’ rendi? Közönségesen 
azt hiszik , hogy semmi sincs könnyebb, ’s épen azon 
okból hiszik ezt, a’ miért azt Rómában akkor hitték, 

v°s e'pen azon okból csalatkoztak-meg, а’ mellyet Ho 
rátz teszen elikbe а’ maga kora9 himpelléreinek. Kiki А 
vallja hogy Horátznak igaza van: azonban mindég olly 
Comoediakat hallunk , a’ mellyek előtt ő bedugta vol 
na füleit, ’s mi-- а’ kiknek minden jó- (hanemha а’ 
darab valóban igen jó volna , 7s valamelly ravasz me 

~rő pajzánságból elhitetett volna bennünket, hogy az 
nem jó)-mi úgy tapsolunk , hogy ég tenyerünk belé. 
:-Én ezt csak azért mondom --- hogy mondva legyen. 
;Mert a’ nagy Publicumtól , melly nagyon orrolja hogy 
,pór seregnek neveztetett, azt kívánni hogy tudja mit 
csinál, nem volna okosabb , mint ha Horátztól azt ki 
vánnánk, hogy neki is tessék, a’ mi a’ Pnblicnmnak 
tetszik. 

Egyéberánt Quintiliannak ítélete а’ Római Comoedía 
felől épen az, a’ melly a’ Horátzé. Mi (úgy mond ez, 
vInstit. Orat. X. 1.) a’Komoediában a’Görögökmegett 
legtávolabb sántikálnak , noha Aelins Stolo úgy hit 
te, hogy Múzák а’ Plautus'l nyelvén szólanának ‚ ha 
а’ vRóma’ nyelvén szólanának ‚ ’s noha Terentz“ darab 
jai (mellyek bizonyosan е’ nemben a” legcsínosabb, 
‘a’ mit bírunk) Scípio Africánusnak tulajdonítatnanak. 
~Mi alig értük - el а’ legvéknyabb árnyát annak a’ 
Gratiának', melly az Athénieknek tulajdona- 
»f (28) Legjobb lesz megvallanunk, hogy ezt a’Dos 
sénust csak abból ismerjük , a’ mit Horátz felőle itten 
mond. Eggy gyors Comoedia-csina'ló fogott lenni, ki 
'nek darabjait a’ Római Játékszín sokat adta. -A’ kik 
ezt a." Plautus7 eggyik vagy masik darabjának ébédleső 
jévé akarják csinálni, igen rendes módra akadtak а’ 
régi? magyarázása körül, ’s а’ mardosó iróniát hideg 
tréfával cserélik-fel. "S innen csudálkozva látom , hogy 
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Baxter is közttök van, a’ ki Horátzban máshol is - 
la't iróniát; a’ hol az bizony nincs. 

(29) Atmbár Horátz itt csak a’ maga korabeli Co 
moediák' lróji felől szólott: úgy hiszem ‚ hogy neki 
erre eggy őtet magát közelebbről illető oka lehetett, 
hogy itt azon kedvetlenségek eránt, а’ mellyek az. e 
zek professiójokkal eggyütt járnak, magát „идёшь 
ban nyilatkoztassa-ki. О a’ maga Satyrájiban annyi bio 
zonyságait adta, hogy belőle igen jó Cómicus Író fogná 
иным, hogy az ő. barátjai ’s pártfogóji, sőt talán 
maga Augustus is hihetőleg álmélkodásokat jelentete 
ték az eránt, hogy erejét e’ részben meg nem kísérti, 
holott itt talán mind azokat maga megett hagyhatná , 
a’ kiket eddig Róma látott. Értésére adja tehát, hogy 
neki az illy maga megkísértéséhez sok és kevésbiusá 
ga vagyon; több, mint hogy elméje’ nyugodalmát ’s 
indolentiáját feláldozza azon hírnek, а’ mellyet talán 
magára vonhatna; 7s kevesb, mint hogy a’ Római Pu 
blicum” szeszeit hidegen nézhetné, ha e’ veszedelmes 
pályára eggyszer fellépett volna; Ez az utolsó pont 
neki alkalmat ‘Ы mosolygó csipkedéssel szólani a’ Já 
tékszíni rossz gond és а’ Publìcum’ még rosszabb íz 
lése felől. Becsűli e az az ember magát, úgy mond, a’ 
ki olly Játékszl'nért akarna dolgozni, melly а’ jó da 
rab alatt is zúg, ’s oda hagyja azt а’ bajvívók és eggy 
tánczoló medve miatt? -- Ez történt száz esztendő előtt 
már T erenttzel is. Az ő Hecyráját alig kezdék játsza 
ni, midőn zsibongás támada, hogy valahol кашта 
rók mutatják niesterségeiket; az Amphitheatrum eggy 
szerre üresen шип-ада, ’s'kiki ment , csodálni a’ Kö 
téljárókat. Bizonyos idővel azután megint játszák a" 
a’ darabot. Az első Act békével vala kihallgatva. Sze 
rencsétlenségére а’ másodikban hírt hoztak , datum iri 
gladiatores. A’ nép zajgani kezde, lármázni, tolon 
gani ,- veszekedni a’ helyen, ’s ‘а’ Játszo'knak megkelle 
szűnniek. Cicerónak eggy Levelében, (ad Familiar. 

' ‘в: 
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vll. 1.- írta azt 698.)--bol ez а’ maga pbilosophus 
barátjának Mariusnak azon pompás és sok napokig 
tartó játékok felől ad hírt, mellyek által Pompejus 
Magnus a’ maga Amphitheatrumát felavatta, sok bi 
zonyításokat lelünk azokról a’ miket Horátz а’ Római 
Nép uralkodó ízlése felől itten mond,-noha az а’ 
dologban а’ legrosszabb, hogy a’ Római Nép е’ rész 
ben nem vala jobb mint minden más nép е’ földön. 
De nem csak az al rend az a’ mi az olly játékokon 
gyönyörködik, hol csak a’ szem talál múlatságot, 
mond Ногти; illyenek а’ fentebb Rendek is. Nem 
azért jelennek - meg hogy halljanak , hanem hogy lás 
annak. . А’ mit а’ darabban а’ Költő csinált, az nekik 
csak mellékdolog: a’ fő személy a’ Decorateur és a’ 
Szín” szabója. Még а’ Játszó is semmi; az bízvást fel 
léphetne, ha néma volna is, mert ha tapsot nyer, az 
nem játékának adatik, hanem annak, hogy öltözete 
drága, vagy külföldi szabású. Nekünk hosszú, sze 
met- vakító jelenések kellenek , ritka állatok , eggy 
teve, -.pa'rduez , eggy fejét elefánt- az illyen múlatja, 
gyönyörködteti a’ mi gyermeki Publicumunkat-’s mi 
még“ свиданий, hogy“ a’ Melpomene’ színének becse 
vesz? hogy Comoediánk jobbá nem Vál? hogy а’ jobb 
elmék а’ színnek dolgozni nem akarnak?-A° leg 
nagyobb figyelmet itt az érdemli, hogy Maece'n és 
Augustus magokat itt megérintve érezhették, ’s úgy 
vélem , Hol-atz nem mondhatta-ki az utolsóbbnak szebb 
móddal, hogy egyenesen és egyedül ő az oka, hogy 
a’ jó ízlés és az igazi Ars Musica (a'" hogy а’ Drámai 
Kiütést Terentz jegyezi) Rómában alá szállott. Csak 
a’ Suetón’ Augustusának 43. Fejezetét hasonlítsuk 
öszve e,” hellyel, ’s látni fogjuk hogy Augustus volt 
az, а’ ki, eggy l'észént mivel e” játékokat maga is 
szerette , más részént mivel ezzel alkalma volt a’ Né 
pet maga eránt lekötelezhetni, ezeket az új meg új , 
csudálatos, szemfényvesztő színjátékokat tekintetbe 
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hozta. Spectaculol'um et assìduitate et vm'ietate ntque 
magniíicentia omnes antecessit , ugy mond Sueton , l’s 
azt veti mellé, hogy Augustus maga mondotta volna 
hogy 6 а’ maga nevében négyszer, а’ nlásokéban pe 
dig, kik vagy jelen nem valának “аду kevesbb tehet 
ségůek voltak mint hogy ezt a’ terhet elviselhették Vol 
na , huszonháromszor illyen nemü 7s egynehány napokig 
tartani szokott játékokat adott. Ada illyeneket a7nagy 
Forum Ronlánumon , а’ Marcellus’ Theatrumában , пё 
mellylöalatta épl'ilt Amphitheátrumokban , а’ Circusban, 
7s az úgy nevezett Septu Juliákban ”’) mellyek legin 
kább a’ nagy vadászatokra vagy vadak’ viadalára* for 
dítatának. Adott nekl'k Görög Szabdallókat, minden 
nemi'l pályafutókat, ’s még tengeri csatákat is eggy 
teme’rdek to'ban , melly közel a’ Tiberishez ásattatott 
’s köl'iil vala чёт eggy árnyékos ligettel. De nem 
elégedett -meg azzal, hogy а’ népet csak az arm-ren 
delt napokon mlîlassa a’ mutatványokkal: hanem mi 
dön valamelly ritkaság , vagy valamelly soha nem lá 
tott dolog Rómába érkezett, (’s neki gondja volt hogy 
ollyan mindég találtassék) azt a’ néppel most itt, 
шайб ott láttatta, péld. eggy rhinoceróst, езду szel' 
telen vadságú tigrist , eggy ötven réfnyi kígyót , eggy 
törpét., а’ ki nem vala egészen kétláb magasságú és 
csak hét fontot nyomott, ’stbb. Ezen felí'll drámai já 
tékok nélkiil sem hagyá Öket , még pedig minden nem 
ben , mert ада“ Szomorú Játe'kokat, Vig Játékokat , 
Bohóskodásokat, ’s per omnium linguarum histriones, 
az az honni ’s Görög e's Oscus ‚Тайны‘ által. ’S mint 

 

*) Ez a' Septa Julia еду temérdek tágasságú pinos volt 
а’ Márs’-Mezején. Lepîdus Нину! Galeriát építete körůltte, 
Agrippa рейд; feitésekkel és faragásokkal ékesítette-fel. lu 
tartattak a' vadászatok és „датам, az a' múlatiága а’ ve'r 
ontás’ nézésében gyönyörködö Rómaìaknak, mellyet (ik а’ 
Gladìátol'ok után leginkább kedveltenek. 
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hogy ezen Színjátékok csak azért adattak , hogy a’ nép 
minden nemből lásson valamit, és mindég mást meg 
mást, ’s minthogy bennek a’ nép” mulattatása volt a’ 
fő czél, még pedig Lazzik ’s a’ legotrombább tréfák 
által: a’ Drámai Muga ’s a’ Színjátszói Mestei'ség ál 
tala keveset nyere. Ugy látszik valóban, hogy eggyik 
fő oka e” kettő” leszállásának az volt , hogy a’ két nagy 
Játszó Aesopus és Roscius nem hagytak magokhoz 
méltó tanítványokat ’s követőket. А’ Rómaiak, kik 
ezek által a’ legtökéletesebbhez ’s legszebbhez voltak 
szoktatva, nem tudtak megelégedni а’ középszerűvel; 
"s midőn most végre a’ két híres Pantomim, Pylades 
és а’ Маесёп’ kedveltje, Bathyllus felléptek, ’s а’ 
legszebb termettel és arcczal , a’ Mesterség’ heves sze 
retetével, eggy nemben , melly a” Rómaiak előtt még 
isméretlen volt, a’ Táncz- mesterségének és a” Mimi 
cának minden kellemeit kifejtették, ’s az elragadta 
tott férjfi és asszonyi Nézők előtt a’ tökéletnek épen 
azt a’ képét mutatták, а’ mellyet а’ régiebbek , kik 
Rosciust és Aesopust látták, még mindég emlegettek; 
úgy igen is természetes dolog, hogy Melpomene és 
Thalia a’ bájos Terpsichbrének kénytelen valaelsősé 
get engedni, és hogy а’ Római Publicum tragicus és 
comicus tárgyakat a’ Görög Mythologiából és a’ Hős 
korbo'l inkább láta Bathyll és Pylades által eltánczol 
“а. mint a’ Roscius” középszerü Követőji által decla 
málvu. ’S ha így nem álmélkodhatunk is azon , hogy 
a’ mondottak szerint az Ízlés rosszra változott: annyi 
legalább való lészen, hogy Augustus annak eggyik 
oka volt, ’s így azon hallgatva tett feddéseket, a’ 
mellyekkel őtet Ногти ez helytt terheli, még min 
dég eléggé szózatosoknak vehetjük annak a’ nemes 
szabadságnak jelére , mellyet rajta már több helyeken 
партийным‘7 . _, 

(30) Seneca, а’ ki fél századdal éle később mint 
а” mi Poctńnk, eggyik Lévelében épen illy képét adja 
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annak a’ esatajnak , melly a’ Rómni Szl'njzitc'kokatkö 
vetni szokta , hogy ez 611111111051а111азза1с11к611е1: над)’ l 
erejét, mellyet az elme’lkedésben ez a’ lárma semtnda 
megháboritani. Ecce (‘г’гсегт'ит obstrepit clamor; su:V 
bita aliqua et universn voce feriuntur aures meae , пос 
cogitationem excutiunt, nec interrumpunt quidem. 
Fremitum patientissime fero: multae voces et in unum 
confusae pro Лист 1111111 sunt aut vento :gleam ver 
бегите. Epist. 83. 

(31) `Вышки-1: ez helytt nagy szerencsétlenség érte; 
azt hitette-el magával eggy rossz órábnn, hogy Ног 
rátznak minden más Magyarázóji e’ szavait meg nemA 
értette'k, ’s neki csak magának volt orra megszaglani 
az iróniát, mellyel itt a’ Drámai Mesterség magas'z~' 
taltatik. Eggy szóval az éles - látásli férjñ‘ligy képzeli', 
hogy Horátz itt nem mond cgyebet mint ezt: „6 szìnt 
olly keve'ssé irl’gyli a’ Róma Cumoedia - irójit mint a’ 
Kötelenjárót, a’ ki hogy a’ plebeculának‘múlatságot 
esináljon , ele'ggé esztelen, szerencsétlenségre tenni-` 
ki a’ nyakát.“ De a’ mit ezen annak nézett irónìa’ 
védelmére felhozhat, Quintiliánnak mar említett zu»> 
vából all: In Comoedia maxime claudicnmus; az pe-f 
dig rajta semmit sem segl't. Mert’szembe-tiînö dolog, 
hogy Horátz itt a’ Tragoediáról szól , nem a’ Comma»-~ 
diáról, ugymint a’ mellyre magára illik az inaniter 
angit, irritat, mulcet, falsis terroribus implet, és mo 
do me Thebis, modo punit Athenis. Mel-t az a’ leila 
sag, mintha ezen utóbbi szavaival csak ezt akarná 
mondani: a’ történetet majd Tlhébába teszi , mint Am 
phitruojában. Plautus , majd Athénbe , a’ régi Comoe-. 
dia’ szokott játékhelyére -- nem az б mam'rjához illik. 
Nekem úgy tetszik. hogy az 6 szeme elo"tt Aeschylus 
e's Sophocles ’lebegett, és hogy az Ille per extentum 
etc. értelme , akár magát akár az egész öszvefiiggést 
tekintsiik , nem lehet egyéb , mint ez: Hogy azt ne 
hidd, hogy én n’ Dramai Mesterséget egyediil azért 
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vetem-meg mert erötlennek ’s alkalmatlannak érzem 
magamat, azon fényt nyerni: bizonyossá teszlek, hogy 
az én szemeimben semmi nincs nehezebb mint az a’ 

Mesterség , melly a’ Nézöt az Író’ tetszése szerint hoz 
za minden indúlatba, ’s hennünket eggy régi mesés 
történetért , melly Athenában ‘аду Thébáhan kétezer 
eszt. elött ment véghez , lígy el tud foglalni , mintha 
az egyenesen minket ìlletne ‚ ’stbh. А’ ki ennyit tud , 
az nagy e's nehe'z Mesterség’ emhere ugyan; abban olly 
könnyl'i megbnkni ’s nyakat törni mintha kötelen tán 
czolna, ’s a’ hatäs olly csuda'latos mint a’ Magia ál 
tatásai; tudjuk hogy csalattatunk, ’stbb. —- Ez az a’ 
mit Horátz mond és Baxteren kivl'il, а’ ki a’ szép ér 
telmet üres , nyavalyás ’s ide semmiképen nem illhetô 
ironiává változtatta , az ö szavaiban még minden 0l 
vasója talált. 

(32) Le nom de Choerilus a été malheureux en 
poesie ‚ mond Mons. Dacier; három ‘аду négy poeta 
közzůl, kik e’ nevet viselték, eggy sem volt, а’ kit 
dicsöse’ge ’s munkája túl -élt volna. De annál szeren 
csésebbek voltak élteknek napjaikban. Az eggyik, a’ 
ki Számószi eredetů volt ’s eggyidôben élt Herodotus 
sal; eggy Hôs Költeményt hagya, az Athéneiek’ Зуб 
zedelméröl Xerxesen, ’s ezt а’ gyözedelmesek olly 
jó neven fogadák, hogy az Epicusnak minden verséért 
eggy eggy státert íizettetének a’ Kincstárból. (Eggy 
Státer alkalmasint annyi mint ma eggy forint.) 
Eggy más Choerilust Lysander horda magával a’ had 
ban, ’s Íizette, hogy az 6 történetét változtassa re 
géve'. - Az a’ harmadik, a’ ki felöl itt vagyon szó ‚ 
Alexander által méltatott azon szerencsére , a’mellyre 
neve’ társát emelte az említett Spártai Vezér, `s ha 
külömben Horátznak hinm'ink kell , a’ maga nyavalyás 
verseit királyi módon látá F ilep - aranyokkal теща 
talmaztatni. Akron Grammaticusnak szavai szerint a’ 

mi Choerìlusainknak nem igen nagy okok volna paj 
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tások’ boldogságát íri'gyleni. Alexander Király és az 
ő Udvari-Poetája , ha tudnillik Ákron igazat beszél, 
abban eggyeztek - meg , hogy Choerilus а’ maga Alex 
andriasanak minden jó soráért eggy Philipp акт, ’s 
minden rossz soráe'rt eggy pofot kapjon. Choerilus, a’ 
kinek (mint minden hozzá-hasonlóknak) maga felől 
felette jó opl'niója volt, már tömve képzelé а’ sok aran 
nyal erszényét, ’s szórta а’ verseket; ezt gondoláma 
gában: húsz harminczezer vers szép kerek summácskát 
fog adni, ’s nem magán áll e , hogy annyi ezen-e vi 
gye a’ munkát, a” mint akarja? Elkészülvén az Epo 
poeával , itt 7s amott találkozott ugyan eggy két tür 
hető sorocska, ’s az aranyokat el nem vonták tőle: 
de а’ rossz sorok , és így a'sok pofok is , annyira men 
trek, hogy Choerilus még minekelőtte a’mnnka utolsó 
Enekét felolvasliatta volna, halva feküdt. Az lstoria 
ha nem volna is való, legalább nem rosszlíl van ko 
holva.- A’ rege rendesen peng, ’s a’ mi Horátzunk , 
annak elmondása miatt, а’ maga érdemlett tekinteté 
ből semmit sem veszt. Mert hogy Alexander, midőn 
az Achill” sírját meglátogatta , szerencsésnek kiáltozta 
ezt a’ hőst mivel neki eggy Homérjuta , mutatja ugyan, 
hogy az ifjú Világdliló magának is óhajtott azon tet 
tekhez , mellyeket teendő vala, Homárt, de nem , hogy 
bírt ízléssel, megkülömböztetni, ha Choerìlus , а’ ki 
eggy két esztendővel később beszegődött nála Home 
rusnak , az e , vagy nem, а’ kit ő bírni óhajtott. Osz 
tán az emberi gyermekek, nagyok és kicsinyek , olly 
örömest halljak dicsértetni magokat, hogy még а’ rossz 
versek is jobbaknak tetszenek mint a’ millyenek, mi 
dőn azokban magunkat halljuk magasztaltatni - a” 
mint azt а’ mindennapi példák világosan bizonyítják. 

(33) Itt, gondolnám , a” mi Költőnk megtévedbe 
tett а’ következtetésben. Alexander csak Apellestől 
kívánt festve lenni, mint Lysippustől érczbe-öntve , 
’s Homértől énekelve/Szerencséje volt hogy a” két el. 
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söbb eggy idöben élt vele: ha száz esztendövel hama 
rább éltek volna, Alexander úgy járhatott volna а’ 
maga Cabinet-Festöjével ’s Statuáriusával , mintUd 
vari -PoetájávaL Mei-t ö Macedóniai Felsége mit te 
hete arról, hogy Choerilns nem volt Home’r? Hogy 
én ezen velekedésem által Alexander Királyt, а’ Nagyot, 
épen nem sértem - meg, arra nekem eggy taniim 
van , a’ kit minden Bl'ró hitelesnek fog ismerni , meri'. 
ez iin-maga Apelles. Alexander ezt a’ Ml'vészt gyak» 
ran meglátogatta, és-a’ mint az törte'nni mindég szo 
kott-a’ Mesterség’ dolgai felöl épen azon’magához~ 
bízakodással szóla vele, а’ ше11уе1 eggy Generalisával 
szólhatott volna, hogy az utolsó ütközet miért volt 
szerencsés vagy szerencsétlen. A’ Grátiák’ Festöje hi 
hetöleg olly jó tónusii ember volt , a’ ki шага, hogy 
az illy esetben az illy Mesterezövel mint kell bánni 
de ö-Mívész volt; ’s nlinthogy a’nagy Király eggy 
beszéde'ben nagyon meg talála tévedni , nem bl'rt tovább 
magával. Kérem Felségedet, ne mondjon illyet illy 
hangosan; mondá Apelles lassú hanggal; látja azok 
а’ lilik, а’ kik ott festéket törnek, mint erölködnek 
hogy nevetések ki ne pattanjon. Plin. XXXV. 10. 

(34) Horátz , а’ mint látánk mindég tisztelö tavol 
ságban venta-el magát Augnstustól. Virgil e's Várius 
nem voltak olly nehézkés l’zletüek ’s nem is volt rá 
annyi okok mint ennek. Várius Augustusnak tetteit 
éneklé: azaz, azt, a’ mit a’ szerencse, а’ mit az ö 
Hadì - Vezérei ‚ "s а’ Rómaiak’ romlottsága tett érette, 
gs mind ezt tartalék ne'lkl'il, egyenesen, eggy ezen 
шага-{М Hös-Költeme’nyben: Virgil kényesebben 
bánt; de az 6 Aeneise’nek me'g sincs egyéb cze'lja mint 
az , hogy ragyogóvá tegye azt а’ nevet, а’ mellynek 
Anchisessel .ezeket mondatá: 

Hic Caesar et omnis lulì 

Progenies, magnum coeli ventura sub axem. 
Hic vir, hic est, tibi quem promittisacpius audís, 
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Augustus Caesar, Divi genus ,I aurea condet 
Secula qui rursus Latio . . 

Ez а’ két Poeta мы: érdemlette hogy igen kedves 
legycn Augustus elôtt: ’s Hon-:itz ki nekik ezt a’ Sze 
rencsét soha sem irl'gylette, a’ ki nekik mindég ba 
rátjok volt, annál inkább kaputt itt az alkalmatossá 
gon, шаг: midön igazságosnak mutatta magát ezek e 
ránt , olly föhajtast teve Augustusnak , melly neki és 
az ö egyenes lelkének semmibe sem került. Virgil e's 
Varius a’ nu' Költönknél mindég eggyl'itt járnak; és 
noha azon kevés, és Капа töredékek, a’ mellyeket 
a’ Várius’ l'rasibo'l nekünk Macrobius tarta-meg u’ 
Saturnaliák VI. Könyvében, velünk ötet csak Nyel 
vének és versifìcutiójának sze'pségéröl ismertethetik 
meg: elégse'gesek me'g is arra, hogy velünk Munká 
jának elvesztét sajna'ltassák. Quintilìán ugyan nem 
emll'ti nevét az Augustus’ idejebeli Epicusok köztt: 
de а’ helyett Thyestesét a’ Görögök’ legjobb Tragoediá 
jival eggy sorba‘lállítja. 

(35) Horátz a’ maga mentegetödzésìben mìndég 
eggy beszéd mellett mal-ad; mendacem oportet esse mc 
morem verborum suorum. De az a’ fordúlás , a’ mel 
lyel itt él , meg akarván gyôzni Augustust , hogy egye 
důl tehetetlensége'nek érzése által l'ettentetl'k, a’ Kal 
liope’ trombitáját harsogtatni, ’s аж az örökké va 
lóságnak szentelt dalt 

---- tuin 

Auspiciis totum confecta duella per orbem, 
Et formìdatam l’arthis , te principe, Romam, 

hös versekben énekelni-ez a’ fordúlat ‚ mondom , olly 
ravasz , hogy már ezentúl alkalmasint bizonyos lehetett 
az eránt, hogy többé nem fog sarkaltatni. Hiszen én 
magamra 7s dicsöségemx‘e ne'zve is inkább szeretnék 
eggy illy gazdag, eggy illy fényes tárgyat énekelni, 
ha melyem és tüdöm ezt elbl'rná ‚ mint illy földön csúsz 
káló Sermókat énekelgetni , ’stblL- Augustus kényte 
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len volt engedni az illy fontos oknak. lgaz , hogy Еду 
az б vélekedése а’ mi Poetánk’ tehetségefelöl tetemest 
veszte: de hihetö, Horátz мс hitte, hogy a’ maga 
szabadságát, hiusága’ feláldozásával , nem vásárlot- 
ta-meg drágán. 

(36) E’ helybiíl ш vonhatjuk-ki hogy már azon 
régi idökben is úgy vala szokás, mint ma, felette rossz 
portréjit a’rúlni а’ nevezetesbb embereknek, e's azokat 
úgy vétetni , mint azoknak igen hiv képeiket. Leg 
alább úgy tetszik, hogy nagy része azolmak, a’ régi 
hires Bomaiak’ fejeiknek, mellyeket ma is birunk 
még, azon in pejus iictis munkák’ számába valók , а’ 
mellyek ellen Horátz itt protestál, de haszontalan , 
meri: sorsát ö sem keriîlhette- el. 

 

MÁsoDlK LEVÉL. 

JULIUS FLORUSHOZ» . 

ßEvEzETÉs 

Ez az Epistola azon személyhez inte'ztetett, a’ 
mellyhez az Elsö könyv’ harmadika szól. Mi volt ez 
a’Flórus Költönknek, mi volt Tiberiusnak , azt maga 
Horátz elmondja. Eggy nevetlen régi Scholiasta бы: 
Satyrák’ Írójáva csinálja; melly okokra nézve, az 
elöttem ‘сайт nincs. Hogy а’ maga korának szép fe 

4 jei közzé számitatott, hogy rendes versecskéket irt , 
ш magától Horátztól hallánk amott; de e’ szók: Quae 
circumvolitas ngilis Наума? és Seu condis amabile car 
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men -- inkább sejtet velünk eggy könnyű, kedves, 
enyelgő Ciatullusi Költőt, mint eggy Satyricust; ’s 
ezt bizonyítja ezen Epistola’ helye is , bol Horátz ne 
ki ezt mondja: 

te dalt szeretsz, 
Eggy más iambust; míg eggy harmadik 
Csak azt kedvelli , a' mit a’ Bion: 
Csípős játéka абы - meg 

Ha Flórus az volt volna a” minek а’ Scholiasta akarja 
tekintetni, azt mondotta volna, a’ mit a’ harmadik 
felől itt mond. 

Akármint van a’ dolog, az Epistola (a’ mennyi 
ben bennünket a’ Római akkori Literaturával megis 
mertettet) úgy tekintethetik, mint társa az Augus 
tushoz írt előbbeninek. Sokban hasonlít a9 Maecen 
nek szóló elsőhöz az'Első Könyvben ‚ а’ mi az indító 
alkalmatosságot e's czélt nézi, ’s nem kevés pótolékot 
foglal magában az l. Könyv 19-dike'hez. Július F lórus, 
a’ ki a’ maga patronusával, Tibérrel, távol vala, 
vádlotta a’ mi Költőnket, hogy neki a’ régen megígért 
Verseket még sem küldi. Horátz ugyan azolta is, 
hogy ezt írt a’ Maecénnnek: 

Nunc itaque et venus, et caetera ludicra pono, 

mindég csinált verseket, valamikor kedve jött rá, de 
nem szerette ha arra kényszerítették — ’s annál in 
kább protestált az efféle megszólítások ellen, minél 
kevésbbé akart eggy categoriában állani azon ex profes 
so Poetákknl, kiknek száma elözönlötte а’ Várost, 
de a: mivel a’ Római Literatúra legkisebbet semnye 
re. 0 tehát а’ maga ifjú barátját a’ mentegetôdzésnek 
hosszú sorai által tolja le nyakáról, mellyeknek mindg 
eggyike elég ok, miért ne tartson számot a’ megígért _ 
versek vételére. 

Az a’ mód , а’ mellyel ezen okokat felhordja, eggy 
bizonyos félig való , félig tettetett, rossz szeszből kap 
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sót, mellyet inkább lehet érzeni, mint lei'rni. Az 
a’ nevetséges ‚ ше11уе1 a’ magokat-elhitt poetai tri 
búlisait gazdagon becseppegteti, két elsó'séggel di 
csekedhetik: eggyik az, hogy olly árlatlan 16521 
vi'lse’ggel, ’s olly epétlenůl van elmondva, hogy 
ш magok a’ megérintett Urak sem igen vehették 
rossz neven; másik az, 'hogy az olly való‘, hogy 
még ma is úgy illik, mintha ma volna írva, ’s 
miközöttiink. Мёд eggy harmadikat is kellett volna 
emli'tenem, kivált mivel az a’ legjobb, ha a’ dolgot 
szorosan fogjuk; ш, hogy 6, a’ maga szokása sze 
нм, a’ Satyrát a’ legìgazabb , legelmésebb jegyzések 

Flórus, ki olly híven szolgálod ’s tiszteled 
A’ jó ’ vitéz Nérót! ha valaki veled 
Eggy olly szolgán, a’ kit kelendôvé tenne 
Vagy (МЫ Vagy Tibur, illy alkura menne: 
„Imhol e’ jó legény, tetötöl talpig szép‘, 
Adj ötszáz forintot, ’s szolgálatodba lép. 
Nálam rég szoktatva van szófogadásra , 
Ugrik ’s fut akármelly- csekély jeladásra. 
Tud eggy kis görögöt, sokban sokra mellet; 
Lágy agyag, belöle mindenféle lehet. 
Sôt, ha nem czifra is, éneklô szózatja; 
Urát, a’ bor mellett, az is ,múlathatjm 
Нет szaporítok szót; a’ melly áros’ száját 
Vásl'tja, gyanússá teszi portékáját. 
Nein épen a’ szíìkség hajt az eladásra; 
Még , szegény-létemre,A nem szorultam másra. 
DerékY fi! más áron tartaná más kalmár; 
Neked olcsón adom, mert rég ismerlek már, 
Csupán eggyszer bújt-el a7 ház’ padlására , 
Félvén, hogy vétkéért korbács száll Май-а.“ 
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és intések мы (‘в kivált e’ szép versével: At qńi Пе 
gìtimum cupiet fecisse poema) tanl'to'vá tudta tennî. 

Azok а’ morális jegyzések , mellyek a’ Levél’ ve' 
ge'ben allanak , az 6 minden Leveleinek Philosophiá 
ja; a’ hogy viszont ez az б életéének mondathatik_ 
Elöttünk tehát nem lehetnek líjak többé. De az a’ 
Gratia, melly neki mindég oldala mellett 1еЬе8’а olly 
kecset önt ezekre, melly fele'r azzal, a’ mit az Ujság’ 
kecse adhat; az a’ mód pedig , az а’ tónus , а’ mellyel 
szólani Horátz покой, а’ legismeretesbb dolgokat is 
011)r érdeklökke' tudja tenni , hogy hallgatója ötet hall 
gatni napestig ki nem fárad. 

Flore, bono claroque fìdelis amice Neroni, 
Si quis forte velit Ipuerum tibi vendere natum 
Tibure vel Glabiis, et tecum sic agat: „Hic et 
Candidus et talos a vertice pulcher ad imos , 
Fiet eritque tuus nummorum millibus octo, 
Verna ministeriis ad nutus aptus heriles, 
Litterulis Graecis imbutus , idoneus arti 

Cuilibet: argilla quidvis imitaberis uda; 
Quin etiam canet indoctum, sed dulce bibenti. 

Multa íidem promissa levant , -ubi plenius aequo 
Laudat venales , qui vult extrudere , тех-сев; 

Res urget me nulla: meo sum pauper in aere. 
Nemo hoc mangonum facere tibi; non temere a me 

Quivis ferret idem; semcl‘hic cessavit , et, ut fit , 
In scalis latuit metuens pendentis habenae.“ 
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А’ jelentett hibán ha fel nem akadnál,. 
Hanem alkuvódnak, a” mennyit kér , adnál : 
Ez pénzedet bátran zsebjébe tehetné , 
E’ tettéért semmi törvény nem büntetné. 
Tudva ’s kész-akarva vennél hibás szolgát; 
Ki menthetné , ha pert kezdenél is , dolgát. 
Én is elmentedkor megmondám elôre, 
Ne tarts bennem számot gyors levelezöre. 
'De mit használt tudnod-adnom rest Voltomat, 
Ha mind a’ mellett is l’gy sérted рвота” 
А’ mi több, hazugnak мамы feddeni, 
Az ígért verseket hogy kések küldeni. 

Нет régen Lucullus’ táborozásában, 
Eggy vitézt mindentöl , mit s_zolgálatjában 
Kerese, megfosztott eggy tolvaj’ gazsága, 
Mig azt mély álommal nyomta lankadtsága, 
Az, mint eggy éh farkas dühös agyarokkal, 
Marczangolván mindent, ’s шва: is másokkal , 
на üt аж ellenség’ eggy magas várára, 
’S megvévén, tág kaput nyit gazdag prédára. 
E’ jeles tettéért nem csak tiszteltetik, 
Szép summa pénzzel is nyertessé tétetik. 
Нет soká eggy más várt ostrommal megvenni 
Akarván a’ Vezér, itt kezd próbát tenni , 
’S illyen szókkal , mellyek lelket adhatnának 
Akármelly félénknek , szóll e’ katonának: 
Menj jó Szerencsével, Mars’ derék magzatja 
Oda, hol vitézség а’ szép czélt mutatja. 
Nagy jutalmát fogod venni érdemednek. 
Haibozol’!l Mi oka lehetkésésednek’ê 
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Des nummos, excepta nihil te si fuga laedit: 

Ille ferat pretium poenae securus, opinor. 
Prudens emisti vitiosum: dicta tibi est lex; 

Insequeris tamen hunc et lite moraris iniqua! 
Dixi me pigrum proíiciscenti tibi, dixi 
Talibus ofíiciis prope mancum: ne mea saevus 

Iurgares, ad te quod epistola nulla veniret. 
Quid tum profeci, mecum facientia iure. 

Si tamen attentas! Quereris super hoc etiam quod 
Expectata tibi non mittam carmina mendax. 
Luculli miles conecta viatica munis ` 

Aerumnis, lassus dum noctu stertit , ad assem 

Perdiderat, post hoc vehemens lupus, et sibi et 

Наша pariter, ieiunis dentibus acer, (hosti 
Praesidium regale loco deiecit, ut aiunt, 
Summe munito, et multarum divite rerum. 

Clarus ob id factum, denis ornatur honestis; 
Accipit et bis dena super sestertia nummum. 

Forte sub hoc tempus castellum evertere praetor 
Nescio quod cupiens, hortari coepit eundem 
Verbis , quae timido quoque possent addere men 
„I,bone,quo virtusvtua te vocat;i pede fausto,(tem: 
Grandia laturus meritorum praemia! quid stas ’.l“ 

27 
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A’ ravasz köz legény ezt a’ "давят adta: 
Az menjen , crszényét a’ ki ellopatta! (‘). 

Barátom , magamat festem‘e’ példával. 
Iljuságom’ sorsa úgy hozta magával, 
Hogy Róma nevelne, hol kezdtem tanulni, 
Achilles’ haragiát ’s bosszńját bámulni. 
Athéna keve'ssé tnvább gyau‘apított,Y 
Annyiban tudnillik, mennyiben tanított, ’ 
Fejért feketétôl megkülömböztetni, 
"S az igazat РИФ’ nypmán fejtegetni. 
De e’ kedves helyrôl hamar elragadtak 
A’ mostoha idôk , ’s ollyan fegyvert adtak , 
A’ had’ zajai köztt tudatlan kezembe, 
Melly vitéz Caesárral nem szállhatott szembe. 
Utóbb hogy Philippi megnyírta szárnyamat, 
’S az árvíz elmosta csekély vagyonomat, 
A’ szegénység , melly olly merész szokott lenni, 
Helyet a’ Költôk köztt kényszeríte venni 
De most midôn többé nem nyom már szükségem , 
Hol találna elég {п esztelenségem , 
Ha készebb nem volnék napjaimat alva 
Tölteni, mint hitvány verseket koholva’! 
Az idô szüntelen tölünk prédát vesz ’s ‘чёт; 
A’ szei'elmet, tréfát, ’s bort elragadta шёл‘, 
A’ lantot is készûl kezembôl csikarni: 

A’ nagy erö ellen lnit merjek akarni’! 
Másfelôl kedve is sok Olvasónak sok! 
Te dalt szeretsz , másnak kellenck jambusok. 
Van ollyan is, a’ kit bár melly versek’ java 
Sem bájol , ha bennek nem csíp Bion’ sava (3). 
Eggy-ízlésü‘vendég alig van három bár; 
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Post haec ille cams, quantumvis rusticus : „ Ibit , 
Ibit ео, quo vis, qui zonam perdidit“ , inquit. 
Romae nutriri mihi contigit, atque doceri , 
Наша Graiis quantum nocuisset Achilles. 

Adiecere bonae paulo plus artis Athenae, 
Scilicet ut possem curvo dignoscere rectum, 
Atque inter silvas Academi quaerere verum. 
Dura sed emovere loco me tempera grato , 

.Il 

Civilisque rudem belli tulit aestus in arma, 
Caesaris Augusti non responsura lacertis. 

Vnde simul primum me dimisere Philippi, 
Decisis humilem pennis, inopemque paterni 
Et laris et fundi , paupertas impulit audax , 
Vt versus facerem. Sed,quod non desit,habentem, 

Quae poterunt unquam satis expurgare cicutae, 
Ni melius dormire putem, quam scribere versus ‘9 

Singula de nobis anni praedantur euntes; 

Eripuere iocos, Venerem, convivia, ludum; 
Tendunt extorquere poëmata. Quid faciam Ив‘! 

Denique non omnes eadem mirantur amantque: 
Carmine tu gaudes , hic delectatur iambis; 
Ille Bioneis sermonibus et sale nigro. 

Tres rm’hi convivae prope dissentire videntur, 
ß 
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Eggynek ínye édest, másé savanyút vár. 
Mit adjak’! a’ mi ott remek , itt köz-szerû , 
’S a’ mi viszont itt sós, az amott keserû. 

De mást elhallgatván , mit gondolsz, Rómában, 
Irjak e annyi gend’ ’s veszôdség’ árjában’! 
Ez arra kér, kezes hogy legyek helyette: 
Az hogy költeményit hallgassam, ’s érette 
Mindent a’ mit kedvem szeret, félre tegyek, 
Más kettô, hogy nálok látogató legyek. 
’S a’ város’ két végén tettek szert lakásra; 
Látod , gyönyörů mód van a’ sétálásra (4)! 
Hát sûrû serege az úczán-járóknak, 
Melly ürességet 1111- a’ gondolkodóknak , 
Itt eggy ács, kit urrá tett sok árendája, 
Bont rád, ’s vele Vivôk’ ’s öszvérek’ csordája. 
Ott csiga húsz-mázsás kôvel lassan forog, 
Vagy halottas-szekér kínosan csikorog; 
Másutt dühös eb fut, ’s iszapos disznó jô , 
Menjen már, ’s verseljen magában a’ Költö! 

A’ Költôk mindenkor völgyeket, halmokat 
Szerettek, ’s kerülték a’ nagy városokat. 
Zöld fák’ árnyékában örömest szunnyadó 
Patrónusok, Bacchus, lévén törvényadó. 
’S te azt várod ,’ hogy én ez örök la'rmában 
Énekeljek, ’s járjak jó Kan-6k7 nyomában@ 

Sok, ki lakni csendes Athénát választja , 
’S ott, hét évig magát könyvekkel hervasztja, 
На kinn jár bálványnak szótalanságával , 
Sértetik a’ néptôl hangos hahotával: 
’S én itt, hol hab habot , zaj zajt nem szün ûzni , 
[и probaíljak szókat lant’ számára fûzni’ê 
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Poscentes vario multum diversa palato. (alten 
Quid dem@ quid non dem ’i renuis tu , quod iubet 
Quod petis,id sane est invisum acidumque duobus. 
Prater caetera me Romaene poè'mata censes 

Scribere posse , inter tot curas totque labores@ 
Hic sponsum vocat, hic auditum Scripta, relictis 
Omnibus oll'iciis; cubat hic in colle Quirini, 

l‘lic extremo in Aventino ‚ visendus uterque; 
Intervalla vides humane commoda. — Verum 

Purae sunt plateae,nihil ut meditantibus Ош“. 

Festinat calidus mulis gerulisque redemtor: 
Torquet nunc lapidem, nunc ingens machina ti 

Tristia robustis luctantur funera plaustris;(gnum; 
Hac rabiosa fugit canis , hac lutulenta ruit sus: 

I nunc, et versus tecum meditare canoros. 

Scriptorum chorus omnis amat nemus et fugit ur 
Rite cliensBacchi,somno gaudentis et umbra:(bes, 
Tu me inter strepitus nocturnos atque diurnos 

Vis canere et contracta sequj vestigia vatum’! 

Ingenium, sibi quod vacuas desumsit Athenas , 

Et studiis annos septem dedit, insenujtque 

Libris et curis', statua taciturnius exit 

Plerumque, et risu populum quatit; hic ego rerum 
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’S az illy fáradságot mért tartsam méltónak’! 
Azért e, hogy tessem eggy vagy más bohónak (5) i* 

Rómában eggy Rhétor’ ’s Prókátor7 testvére, 
E’ hl'v рай‘ ravaszon járt egymás’ kedvére. 
Csak dicséretöket hallotta kicsiny ’s nagy. 
Па eggyik elkezdé: Öcsém, Múcius “аду! 
Köszönettel adós másik semA marada , 
"S bátyjának szintannyit: Gracchus-nevet, ada(6). 

Hasonló hagymáz bánt rosz Költônket minket. 
Halljad, ha nem Мата, vad dicséretinket. 
„Enyém tiìzes, ennek szelíd hang éneke; 
Mind kettô a’ kilencz Múzák” f6 тетей e“ (7). 
Azután osztozni láss Plxoebus’ templomán, ‘ 
Но! olly kevés Költö jár dicsöség’ nyomán. 
Végtére jôj, ha van idôd meghallgatni, 
Mert szoktunk egymásnak ранний; osztogatni. 
Mikép verjük ama” játszó bajvl’vókkal, 
Egymást kölcsönösen magasztaló szókkal (3). 
Engem az eggyiknek varázsló pálczája 
Alcaeussá teve. Mit mondhatok rája’! 
Mit тайм’! hanem hogy б Callimachussal ér, 
Vagy Mimnermussal is, Vagy akárkit mást kér, 
Egyebekkel eggyütt mind ezt meg kell tenni 
Annak , а’ ki kapós Író kíván lenni. 
Máskép társaiban ingércl darázsrajt. ì 
De én, а’ nem-Költô, nem Várhatván е’ bajt, 
Ha szert tevék józan cszem’ bírására , 
Mért adnám fiilemet rossz Vers’ hallására, 
Mert ámbár száz okos а’ ЬйтреНёгеКег 
Nevessc, 6k Vigan irkálnak verscket, 
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Fluctibus in mediis et tempestatibus urbis 
Verba lyrae motura sonum connectere digner@ 
Frater erat Romae consulti rhetor, ut alter 

Alterius sermone meros audiret honores, 
Gracchus ut hic illi foret , huic ut Mucius ille. 

Qui minus argutos vexat furor iste poëtas’ê 
Carmina compone , hic elegos, mirabile visu 
Caelatumque novemMusis opus! Adspice primlun, 
Quanto cum fastu, quanto molimine circum-A 
Spectemus vacuam Romanis vatibus aedem! 
Мох etiam, si forte vacas, sequere, et procul audi, 

Quid ferat, et quare sibi nectat uterque coronam. 
Caedimur, et totidem plagis consumimus hostem 
Lento Samnites ad lumina prima duello. 
Discedo Alcaeus puncto illius: ille meo quis ‘1 
Quis nisi Callimachus ‘1 51 plus adposcere visus, 
Fit Mimnermus, et optivo cognomine crescit. 

Multa fero‘, ut plaoem genus irritabile vatum , 
Cum scribo, et supplex populi sulfragia capte: 
Idem, finitis studiis, et mente recepta, 

Obturem patulas impune legentibus aures. 
Ridentur, mala qui componunt carmina: verum 
Gaudent scribentes, et se venerantur, et ultrm 
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Részeg kedvvel néznek magok munkájokra, 
’S némát is unszolnak magasztalásokra. 

Ha ki pedig akar jól írni, mit nem tesz’? 
Mihelytt tollához nyúl , kemóny bíróvá lesz. 
Minden szót , mellynek nincs ereje ’s kelleme,» 
’S istenck’ nyelvének rangjára érdeme , 
На erôsen áll is , kimozdít helyébôl, 
Bár míve ki nem ment még szent rejtekébôl. 
Azokat, mellyekben van eljô, van elme , 
I-Iomályból napfényre hozza bölcs figyelme, 
Ha bár а’ mostoha idô keleteket 

Elvette, ’s penésszel fedte szépségeket. 
Az újakat nyájas orczával fogadja, 
Ha atyjok а’ Szokás` voksát rájok adja; 
’S а’ sebesen ’s tisztán folyó viz’ árjának 
Módjára, melly kövér termést ad tájának , 
Kincseit mindenütt böven szaporítja, 
’S hazáját szép ’s gazdag nyelvvel boldogítja. 
Itt fattyat nyes, amott gazt й: éles késsel , 
Fanyarnak jó ízt ad gondos míveléssel , 
’S mind ez melly sok kl'nnal megy véghéz elrejti ̀ , 
Beszédét enyelgés’ könnyû hangján ejti , 
Mint а” tanult Mímus, csak tréfálni látszik , 
Akár Satyrt, akár чай Cyclopsot дамп; (9). 

Készebb legyek hitvány Költönek tartatni , 
Csak magamat tudjon rossz munkám múlatni , 
Mint jó verset írni ennyi fáradsággal, 
’S még is íizettetni hálátalansággal (l0). 

Eggyszer езду Árgosi f6 polgár" elméje 
Megbomlqtt, ”S, а‘ Szín volt esze’ kelepczéje , 
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Si taceas, laudant, quicquìd scripsere, beati. 
At qui legitimum cupiet fecisse poëma , 
Cum tabulis animum censoris sumet honesti; 

Audebit, quaecunque parum splendoris habebunt, 
Et sine pondere erunt,et honore indigna. ferentur, 

Verba movere loco, quamvis invita recedant, 
Et vcrsentur adhuc intra penetralia Vestae. 
Obscurata diu populo bonus eruet atque 

Proferet in lucem speciosa vocabula rerum , 
Quae,priscis memorata Catonibus atque Cethegis, 
Nuno situs informis premit et deserta. vetustas: 

Adsciscet nova , quae genitor produxerit usus. 
Vehemens et liquidus puroque simillìmus amni 

Fundet opes, Latiumque beabit divite lingua. 
Luxuriantia compescet, nimis aspera sano 
Levabit cultu, virtute carentia toilet: 

Ludentis speciem dabit, et torquebitur, ut qui 
Nunc Satyrum, nunc agrestem Cyclopa movetur. 
Praetulerim scriptor delirus inersque videri, 
Dum mea delectent mala me , Vel denique fallant, 
Quam saIlere et ringi. FuithaudignobilisArgis, 
Qui se credebat miros audire tragoedos, 

In vacuo laetus sessor plausorque theatro; 
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Üres theatrumban csuda játékokat 
Vélt látni, ’s részegen dicsérte azokat; 
Külömben helyes volt minden más tétele 
Baráti, szomszédi megalkhattak vele. 
Mint férj, megelôzte párját nyájassággal, 
Mint gazda, тете}: volt szelid jámborsággal , / 
’S ha bár legjobb borát szolgája meglopta, 
Tüstént a’ palaczkot fejéhez nem dobta; 
Шел útfélen is eléggé felderült , 
Ésszel járt, kocsikat, vermeket kikerült. 
Hogy jó rokonai gondjával végtére 
Ó bor "s hunyor мы szert tett ép elmérc , 
Így szóllott: Barátim , bizony megöltetek , 
Mîdôn i’iózan Гей’! emberré tettetek. 
Olly tévelygésnek lett miattatok vége , 
Mellynek irl'gylendô vala édessége (ll). 

’S ha illy nyavalya bánt minden versácsokat 
Legjobb , gyermekeknek hagyni a’ báb‘okat, 
’S nem Római dalla szókat szerkeztetni , 
Hanem a’ Bölcseség’ Миф“; jól pengetni. 
Én is hat, zárkozván csendes rejtekemben, 
Ezt teszem , ’s Еду szóllok magamhoz szl'vemben: 
Ha szomjadat sok viz nem gyôzné oltani , _ (l2) 
Meg fognád Orvosnak bajodat mondani; 
’S hogy szíved szüntelen több több birtokra уйду, 
Ап‘Ы Ьа! szemérmed vallást tenn ed nem hágy(|3)$ 
Ha melly javasolt fü vagy Будка’ ereje, 
Sebednek nem lenne enyhûlés’ kútfeje, 
N em tekintvén ,l hogy ki mit dicsér ’s mit szeret , 
Elvetnéd az ollyan fůvet vagy gyökeret; 
v'S midön а’ kába nép hite azt állítja , 
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Caetera qui vitae seryaret munia recto 
More; bonus sane vicinus, amabilis hospes, 

Comis in uxorem, posset qui ignoscere, servis, 

Et signo laeso non insanire lagenae; 

Posset qui rupem et puteum vitare patentem. 

Hic ubi cognatorumopibus curisque ref'ectus 
Expulit helleboro lnorbum bilemque meraco, 

Et redit ad sese: „Pol, me occidistis, amici, 

Non servâstis, ait, cui sic extorta voluptas , 

Et demtus per vim mentis gratissimus error.“ 

Nimirum sapere est abiectis utile nugis, 

Et tempestivum pueris concedere ludum; 

Ac non Verba sequi fìdibus modulanda Latinis, 

Sed verae nulnerosque modosque ediscere vitae. 

Quocirca mecum loquor haec,tacitusque recorder; 

Si tibi nulla sitim íirxiret copia lymphae, 

Narrares medicis: quod, quanto plura parâsti, 

Tanto plura cupis , nulline faterier audos’! 
Si Vulnus tibi monstrata radice Vel herba 

Non ñeret levius , fugeres radice vel herba , 

Proíiciente nihil, curarier. Audieras, cui 
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Hogy а’ bolondságot a’ pénz meggyógyítja, 
Bár látod , hogy kincstől bölcs nem lett életed , 
Még is azon vak nép7 tanácsát követed! 
Ám ha ezüst ’s arany okosabbá tenne, 
’S félelmet ’s rossz vágyást szívedből kivenne , 
Úgy már méltó-szégyen tüzével gyúladnál , 
Ha fösvényebb lelket ismernél magadnál. 

Ha saját birtoknak szokás is nevezni 
Azt, а’ mit kész pénzen tudtunk megszerezni, 
Sok dolgokat (kérdezz törvénytudókat bár) 
A’ velek-élés is magunkévá tesz már. 
Tiéd a” szántó-föld , melly táplálásodra 
Kenyért ad, ’s Orbius’ tisztje ha számodra 
Gabonát ’s bort termeszt , azt а’ vallást teszi, 
Hogy ez az Úr, а’ ki termését megveszi; 
Pénzt adsz neki, ’s minden szükséges dolgokat 
Kapsz tőle, szőlőt, bort, ’s tojást és tyúkokat, 
’S így aprónként téssz szert olly föld” birására , 
Mellynek két ’s több ezer forint is volt ára. 
Mit nyersz , vagy mit vesztesz, ha józanúl ítélsz, 
Akár régen-, akar csak minap-vettből élsz”! 
А’ száz év előtt vett jószágnak gazdája, 
Szint úgy, ha mást hisz is esze, babonája, 
Vásárolt étkekből eszi vacsoráját , 
’S vásárolt rőzsével fűteti kályháját. 
Azonban azt, а‘ mit nyárfákkal lu'v gondja 
Magának megyézett, sajátjának mondja, 
Mintha sajátunknak hívhatnók bölcs okkal, 
Azt a’ mit számtalan viszontagságokkal 
Pénz , szép szó , erőszak ’s halál más” kezére 
Juttat minden óra” nem várt ütésére. 
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Rem Dî donârint, illi deeedere pravam 

Stultitiam; et, cum sis nihilo sapientior , ex quo 
Plenior es, tamen uteris monitoribus îsdem’! 
At si divitiae prudentem reddere possent, 

Si cupidlun timidumque minus te; nempe ruberes, 
Viveret in terris te si quis avarior uno. 

Si proprium est, quod quis libra mercatus et aere 
Quaedam, si credis consultis, mancipat usus: (est, 
Qui te pascit ager , tuus est; et villicus Orbî , 

Cum segetes occat, tibi moX frumenta daturas, 
>Te dominum sentit; das nummos , accipis uvam, 
Pullos , ova , cadum temeti: nempe modo isto 
Paulatim mercaris agrum , fortasse trecentis , 

Aut etiam supra , nummorum millibus emtum. 
Quid refert, vivas numerato nuper , an olim’! 

Emtor Arieini quondam Veientis et arvi 
Emtum coenat olus , quamvis aliter putat; emtis 

Sub noctem gelidam lignis calefactat ahenum; 

Sed vocat usque suum , qua populus adsita certis 
Limitibus vicina refugit iurgia; tanquam (rae, 
Sit proprium quidquam, puncto quod mobilis ho 
Nunc prece , nunc pretio , nunc vi , nunc sorte su 
Permutet dominos, et cedat in altera 1111‘а.( prema, 
Sie, quia perpetuus nulli datur usus, et haexv‘es 



432 uonÁTws’ LEvELEx. n. 2. FLonusnoz. 

Ha hát szûnet nélkül tartó birtokokat 

Nem lelünk, ’s mikép hajt eggy hab más babokat z 
Úgy más’ örökösét más örökös llajtja, 
îS elûzi, mikor szebb örömit óhajtja: 
Mit használnak faluk , sok barom-seregek , 
Mit rengetegekhez «мы: rengetegek, 
Ha nagyot és kicsinyt vág Orcus’ kaszája , 
Kit meg nem kérlelhet minden kines’ bányája’! 

Márvány, elefántcsont, drágakô, festett kép, 
Bársony rnha, шт, ’s több más efféle szép, 
Soknál ismeretlen, némellynek bár lenne 
Módja megszerezni, nem lel kedvet benne. 
Mit legyen az oka, hogy két testvéreknek, 
Eggyike a’ játszó gyönyörûségeknek l 
Inkább szeret henye élettel hódolni, 
Mint I-Ieródes’ kövér földjén országolni; 
Másika, bár gazdag, mindég gyötri шага“, 
Tûzzel vassal irtván olcsón-vctt parlagát, 
Azt az. öket-ôrzô Genius tudlxatja, 
Ó , ki kinek-kinek szl’vét igazgatja, 
Kivel-kivel eggyütt támad ’s hal, szünetlen 
-Változik képében , most vl’g, majd kedvetlen (14). 

Én azzal, а’ mim van, élek tetszésemre , 
' "S fordítok, а’ mennyit tetszik, szükségemre, 

Mondjon örökösöm akárrnit felôlem , 
Hogy annál , mit hagyok, többet nem kap tôlem, 
De íìgyelmem’ tárgya az sem szûnik lenni, 

_Kit kelljen vl'g bölcsnek, kit korhelynek venni, 
’S mint й‘! а’ józan ész törvényt az okosnak , 
Kit hívjon Fósvénynek, kit takarékosnak. 
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Haeredem alterius,velut unda snpervenit undam, 

Quid vici prosunt, aut horrea'ë Qujdve Calabris 

Saltibus adiecti Lucani , si metit Orcus 

Grandia cum parvis , non exorabilis auro’ë 

Gemmas, marmor, ebur, Tyrrhena sigilla, tabel 

Argentum, vestes, Gaetulo murice tinctas , (las , 

Sunt, qui non habeant; est, qui non curat habere. 
Cur alter f'ratrum cessare, et ludere, et ungui , 

Prael'erat Herodis palmetis pinguibus; alter, 

Dives et importunus, ad umbram lucis ,ab ortu 

Silvestrem flammis et ferro mitiget agrum, 

Seit Genius , natale comes qui temperat astrum , 

Naturae Deus humanae , mortalis in unum 

Quodque caput, vultu mutabilis, albus et atei'. 

Vtar , et ex modico, quantum res poscet, acervo 

Tollam; nec metuam, quid de me iudicethaeres , 

Quod non plura datis invenerit; et tamen idem 

Scire volam , quantum simplex hilarisque перо‘! 

Discrepet, et quantnm discordet parcus avaro. 

Distat enim, spargas tua prodigus , an neque sum 

Invitus f‘acias, neque plnra parare labores; (tum- 
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Mert más a’ jószágot szórni tékozolva, ` 
Más , úgy élni vele, hasznát meggondolva, 
Hogy sem a’ mit költesz , ne sajnáld bús gonddal, 
Sem rakásra gyüjtni ne vágyj sok bolonddal: 
Hanem , nézvén élted’ sebes folyására, 
Gyorsan vígadj játszó gyermekek’ módjára (15). ' 

Csak szennyes szegénység rabjává ne tégyen. 
Bú nélkül evezek , bár kis hajóm legyen , 
Ha vígan nem lobog kevély vitorlája , 
Dühös szélvészeknek sem leszek prédája, 
Holott sorsom olly ész , érdem, érték ’s rang lett, 
Mellyfôk köztt végsôvé,végs6k köztt fôvé tett(l6) 

Nem Vagy fösvény’lJól vanlHát egyéb vétkekre 
Nem hajlasz’ê Mit felelsz ezen kérdésekre’! 
Nem puffadsz e hiu dicsöség7 gôzétôl@ 
Ment vagy e haragtól, ’s halál’ félelmétôl@ 
Alom, jövendôlés, kl’sértet ’s más csuda, 
Bünös Thessalia ha mit szûlni гида, 
Nevetség’ tárgyává lett e 11161’ lelkednek’ê 
Köszönöd e minden új részét éltednek’! 
Nem hajgálsz e átkot hibázó hívedre@l 
Jobbá ’s szelídebbé lesz e vénségedre’! 
Mit használ lábodból hogy már kivétetett 
Eggy tüske, ha szúrást nem eggy, hanem sok tett'? 
Ha még mindenekben nem tudsz bölcsen élni , 
Kitanúlt mesternek óvd magadat vélni. 
Evés, ivás, játék elég idôt vett-el; 
Hagyd-el a’ vendéglô asztalt köszönettel, 
Ne légy boros fövel ifjak’ nevetsége , ` 
Kikhez jobban illik öröm részegsége (17). 
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Ас potius, pucr ut festis quinquatribus olim , 

Exiguo gratoque fruaris tempore raptim. (trum 

Pauperies, immunda domus, procul absit: ego, u 

Nave ferar magna, an parva , ferar unus et idem. 

Non agimur tumidis -velis Aquilone Secundo; 
Non tamen adversis aetatem ducimus austris;- 

Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re, 

Extremi primorum, extremis usque prim-es. 

Non es avarus : abi. Quid@ caetera iam simu] isto 

Cum vitio fugere’è caret tibi pectus inani 

Ambitione'! caret mortis formidine, et ira 'Q 

Somnia, terrores magicos, miracula, sagas, 

Nocturnos lemures portentaque Thessala rides? 

Natales grate numeras’ê ignoscis amicis@ 

Lenior et melior >fis accedente senecta’ë 

Quid te exemta iuvat spinis de pluribus una? 

Vivere si recte nescis , decede peritis. 

Lusisti satis, edisti satis, atque bibisti; 

Tempus abire tibi est; ne potum largius aequo 

Rideat et pulset lasciva decentius actas. 

28 
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MAGYARÁZATOK. 

(1) Az a’ történet ‚ a’ mellyet itt Horátz elbeszéll , 
hihetô , hogy valósággal ve'ghez ment Lucullusnak va 
lamelly katonáján, ’s talán ez adott alkalmatosságot 
e’példabeszédre: lbit, qui zonam perdidit, melly gyak 
ran penghete a’ Római katonasa'rg’ ajakin; noha az sem 
lehetetlen, hogy a’ példabeszéd a’ Horátz’ ideje elött 
mál' régen forgásban volt , és hogy annak magyarázat 
jálíl a’ mi Költönk csinálta а’ töl'te'netet. De akár mint 
legyen , elég hogy a’ regében sok értelem fekszik, e's 
hogy a’ hely’ czéljáho'z valo’. 

(2) Az a’ rövid Biographiai tudósítás , а’ mellyet 
Horátz az ifjú Tibe'r’barátjának ’s Secretáriusának ta 
lál elébe, hogy ö a’ Brutus’ seregének Obersteréböl 
mint változék eggy epe’tlen Satyrák’-lrójává ’s 0112111’ 
Éneklöjévé, megérdemli, hogy mellette eggy kevéssé 
megállàpodjunk, hogy lássuk, melly iigyességgel 11 
leté azt a’ hurt, mellynek igen is könnyů volt` volna 
felette kedvetlen hangot adni. 

A’ mit Ãitt a’ maga neveltetése felöl mond , azt az 
Epistolák’ 1. Könyvének lXdik Darabjából kell 111116 
vl'teni; Flórus felöl fel lehet tenui, hogy б bl'rta azt 
az elsöbb Könyvet, mert az már akkor ki vala adva. 
-I-lorátz abban vallást tesz , még pedig olly móddal, 
melly mind feje'nek , mind szi'vének becsl'iletére 
vál, hogy ö a’ maga egész szereucséjét ezen nevelés 
nek köszönheti, mellyel: mások költségesebbnek ’s 
gondosabbnak ne'zhettek , mint а’ mit az б sol'sa "аду 
kl'vánni vagy engedni látszott, de a’ melly nem le 
hetett másféle , ha nekì azzá kelle ke’pzettetni ,~a’mi~ 
re ötet szerencsés adományaì szólították. IttHorátz 
mind аж а’ miket ott monda, езду vonásba 11112211 
öszve: Romae nutrìri mihì contigit: szerencsém volt 
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Rómában neveltetni; ’s езду tekintetet vetvén az б 
ke’söbbi ‚ noha csak а’ kedvetlen történet által elövont 
Poetaságára , ezt чей mellé : atque doceri iratus Graiis 
quantum nocuisset Achilles, az az, hogy Rómában 
avattatott a’ Görög Literatura’ isméretébe. Mintegy 
tizenkilencz esztendös korában az atyja Athenábakiil 
dötte, a’ szebb és nemesbb élet’mesterse'geinek akkori 
honnjokba, hova minden iobb-sziiletésii Római ifjak 
általmentek, hogy míveltetéseknek végsö kicsínoso- 
dását megnyerhessék. 

Ezen idök olta a’ mostaniakig eggy várost sem 
nevezhetiink a’ világon, melly eggy magát formálnì 
óhajtó ifjúnak ’s a’ tudományokat csendes nyugalom 
ban gyakorlani akaró Tudósnak az volt volna, a’ mi 
Athéna volt, miolta eggy hatalmas Respublicából a’ 
Római nagy Birodalomnak Municipális - városává vált, 

I a’ nélkül hogy polgárjai a’ magok öseiknek ismeretes 
elevenségeket ’s utólérhetetlen atticismusokat elvesz 
tették volna, melly nekik, minden hanyatlások mel 
lett, igen szembe- tl'inö felsöséget ada Római Uraik 
’s Patrónusaik felett. Az akkori Athéna minden egyéb 
tekintetekben csak eggy бета-01111011 emléke volt 
annak a’ hajdani Athenának , a’ hol Pericles, Cimon, 
Thucvdides ‚ Xenophon ‚ Socrates , Plátó , Sophocles, 
Euripides ‚ Aristophanes , Phidias, Alkamenes. Zeu 
xes ‚ Parrhasius, Aspasia, Diotima ’s más egyebek 
eggy félszázad’ rövid körében eggyütt éltek. De eggy 
kori nagyságának ’s szépsége'nek omladékai között 
úgy szólván a’ maga e'pse'gében állott a’ Múzák’ tem 
ploma, és ámbar ekkor tájban polgárjai кат eggy 
sem volt , a’ ki a’ Pericles’ idejében fel merhette volna n 
emelni fejét: de a’ mint Cicero mondja (de Finìb. L_ 
2.) az ege'sz város tele volt jelense'geivel és nyom 
dokaival azoknak, mik azon nagy emberek’ em 
lékezetét támaszhatták-fel a’ lelkes nézöben, a’ kik 

eggyko; ott éltek. Minden tekintés Valami ollyant lát 
ß 
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‘1-1 

1а1а,' a’ mi emlékezethe hozta ezeket; minden lépe's 
annak a’ nevezetes városnak valamelly szerencsés erek 
lyéjére hágott, mell)r régiségére, nemesbb érze'seìre 
’s а’ Ml've'szi remekek’ isméretére ’s szeretetére ne’zve 
а’ világ’ minden népei köztt felsö helyen tiindöklött. 
Az Academiában ugyan nem áll'ottak már ugyan-azok 
a’ fák , a" mellyek а1а11 Plátó a’ maga kedvelt tam't 
ványainak a’ Múzák’ nyelvében mesézte azokat а’ fenn 
lebegö álmokat; az érzéketlen Sulla azokat kivagdal 
tatá, a’ niidön a’ tyrannus Aristiont ostromlotta; de 
azoknak töveikliöl azolta már új liget nevekedék, ’s 
annak árnyékos csendében а’ Carneades’ és Phl'ló’ ta-- 
nítványai még most is keresték az Igazságnak nyo 
mait, 11111111108’)г azt magát ¿eltalálni olly valaminek 
tartották , melly semmi halandónak meg nem adatik. 

Е’ kevés rándítás nekünk homályos ke'pét adhatja 
azon eleven emlékezeteknek, a’ lnellyek Horátznak 
lelkerbe tolakodtak, midön 'itt véletlem'íl ifjúsa'gának 
Athenában ’s az Academia’ sétálójiban e'lt szép nap 
jaira emlékezett. Nem az lévén szándéka, hogy eggy 
kori e'rzéseit ’s vissza-emlékezéseit elönkbe fesse, 
mind ezt, l"s ennél ezerszer többet ‚ csak két szóval mond 
за. De hogy а’ 1111 Költönket csonkán ne értsílik, mind 
azt kell gondolnunk, a’ mennyire azlehetséges, а’ mit 
ezt i'rva ö gondolt-’s az az’ óhajtás, hogy 011111561 
mat, ладу fáradságok ne'lkül , е’ pontra állíthas 
sam, inditott engem arra, hogy, mint itt , Magyaráza 
tìmban messzebbre is kerl'iltem mint fogtam volna, ha 
csak saját könnyebbségemet vontam volna tanácsra. 

А’ Philosophia’ Muzájának e’ csendes és kies lak» 
jában szívta-be Horátz azt a’ Socratesi gondolkozás’ 
és érzés’ nemét, melly ötet Rómának minden egyéb 
Költöjitöl olly kedvezve kůlömbözteti - meg. Itt teve 
б szert, úgy szólván egész élte’napjaira, azon atticai 
sóra, mellynek kedvesen -éles ell'eppenö szesze az б 
irásainak eggy néki - tulajdon , és (а’ mint szerencsét 
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lenségemre , már későn tapasztalom) más nyelvre al 
tal vihetetlen kecset ád. Itt jutott a’ nemes- lelkü 
Brútusnak is ismeretsége'be, melly által el látszott 
ugyan szakasztatni a’ Múzáktól, de a’ melly a” maga 
következései által legfontosbb környűlállásáva leve az 
ő életének. 

Mikor kezdődött legyen ez az ismeretség , azt meg 
határozni szorosan nem lehet. Hihető , а’ midőn Brú 
tus, Rómának 7lldik esztendejében eggyjdeig Athená 
ban tartózkodott, és ott,-m1'g a’ Bölcsektől leczkét 
шаге, ’s а’ Philosophusokkal ’s az ezeket-hallgató 
ifjú Rómaiakkal olly nyugalmasan bölcselkedők, mint 
azt Cicero tehette а’ maga Tusculánumában-kény 
szerítve az idők által Antónius és Octavius Caesar el 

len hadra készült. Ezen ifjú Rómaiak köztt vala a’ mi 
Horátzunk is; 's а’ ki Brútust Cicerónak e's Plutarch 
nak l'rásaikból ismeri, a’ ki azt, hogy Horátznak а’ 
maga ifjú esztendejiben millyennek kellett lennie azon 
festések után a” mellyeket felőle tulajdon munkájiban 
leljük, divinálni tudja, felette természetesnek talá 
landja, hogy az ifjú Horátznak elég volt meg látni ’s 
eggyszer szólani а’ minden hősöknek, а’ kik az em 
beriségnek becsűletet csinálnak , legnemesehbikével ’s 
szeretetre legméltóbbikával, hogy annak eggy nemes 
lclkű, tüzes ifjú heve'vel magát egészen neki adja; 
természetesnek azt, hogy viszont Brútus is mind azt fel 
találja aldere'k ifjúban, a9 mi őtet szeretetére méltó 
пай kiáltotta. Midőn Brútus elhagyó Athénát ‚ ezeket _ 
az ifjú Rómaiakat mind magával vitte , el tehát а’ mi 
Horátzunkat is , a’ ki keve's idő alatt olly annyirameg 
tuda nyerni az ő tekintetét, hogy а’ Brútus seregének 
eggy Legiója (mintegy hatezer ember) az őigazgatá 
sára bízatott. Hogy Horátz e’ bizodalomra nem vala 
méltatlan, azt а’ Philippi mellett tartott csatának sze~ 
rencse'tlen kimenetele mellett is olly bátorsággal fel 
lehet tenni, mint az~ bizonyos, hogy semmi ok nincs 

/ 
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az ellenkezöt hinni; e's hogy eggynél több alkalma 
tosságban vala jelen , а’ 1101 fe'rjfìúi lelkétmegbizonyí 
tutta, azt nem lévén e’ részben más tudo'sl'tásink, a’ 
Pompéjus Várus, azon idöbeli barátjához ’s tiszttársá 
hoz inte'zett Ódájából kihozhatnì, noha ezen Óda kö 
lzönségesen annak megmutatására szokott említetni, 
hogy Horátz hadi tůzzel nem bl'rt. А’ kezdét: 

О saepe mecum tempus in ultimum 
Deducte , Bru t о milìtiae duee 

legalább e'pen bizonysága az ö tüzének, mint а’ mi 
tovább áll: 

Tecum Philippus et celerem fugam 
Sensi, relicta non be ne parmula , 

Cum frac! a virtus, et minacea 
Turpe lolum tetìgere mento. 

az ellenkezöt bizonyíthatná, ha nem volna igen hihe 
t6, hogy Ногти а’ reli cta non bene parmula 
által maga és Archìlocbus görög Költö között csak 
hasonlatosságot igyekezett támasztani; és ezt ekkor, 
a’ midön olly veszedelmes mint haszontalan volt volna 
életének hadakozási szakaszát szép világban látatni , 
ha arra nem tudom melly nagy jusa volt is. Ezen fe 
lůl hozzá vagyunk szoktatva Horátznál annak látásá 
hoz, hogy ö majd szerénységböl таз‘! dévajságból sok 
szor kevesebbet mond maga felôl mint НИК; ’s ha mi 
az б szavait mindég betl'i szerinî: akarnánk érteni: úgy 
nekünk ('J'tet, tulajdon meggyözödésünk ellen épen a’ 
szerìnt kellene rossz Verseló'nek tekintenünk, mint 
е’ sorokhoz képest rossz hadi~embernek. Azonban me'g 
е‘ helynél is egyedül а’ hibzís magyarázat cselek'szi, 
hogy rajta igen sokan felakadnak. Horátz ezen Odá 
ban olly dolgokat emll't, mellyek az б barátja elött 
minden környůlállásaikban ismeretesek voltak , ’s mint 
hogy azon veszedelmeket, а’ mellyekben eggykor 
eggyütt forogtak , egyedíil elveszettnek gondolt barát 
jának reménytelen meglátása hozá emlékezetébe: csak 
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az ezen veszedelmek” legnagyobbikát nevezi-meg-azt, 
a’ midőn megszaladtak volt, mellyben sok derék és 
vitéz férjfiak voltak társaik. Ha igazat kell mondanunk, 
ő e’ részben nem vádolhatta sem magát sem barátját. 
Brlítus a’ maga szárnyával, hol Horátz is állott, a’ 
legtökéletesebb győzedelmet nyeré Octaviusnak légió 
jin ; 7s egyedűl némelly fatális, szerencsétlen történe 
tek” öszvelánczolódása törte-meg az ő hőslelkét és az 
ő nagy barátjáét Cassiusét (mert a’ fracta virtus őrá 
jok czéloz), hogy ez a’ két nemes gyilkosa annak a’ 
tyrannak , a’ ki méltó volt eggy egész világon ural 
kodni, kénytelen vala tulajdon keze által veszni. 
Ноя-Ми ezt úgy tudta mint mi: de olly formán tünik 
előnkbe a7 dolog, mintha nem emlékezhetnék ezen ál 
tala is szeretett két Nagyoknak halálára , hogy ne vá 
dolja magát, miért nem veszett- el ő is velek; ’s а’ 
n on b en e, a’ mint nekem érzésem sugja, olly fohász, 
a’ mellyet ő a’ két Nagylelkűnek utána sóhajt, ’s eggy 
szégyen, kifejezése, melly csak olly lélekben talál 
helyt, a’ melly maga is nemes , mint az azoké volt. 

Azon idő köztt, а’ mellyben ezek történtek, és 
а’ mellyben а’ mi Költőnk ezt az Epistolát írta, mint 
egy huszonnyolcz esztendők multak-el. А’ dolgok” 
ábrázatja ezen idő alatt véghetetlenül elváltozott. 
Octavius Caesar , a’ ki Philippi mellett olly nyavalyá 
son viselte vala magát, Caesar Augustussá változott 
el, ’s a’ széles világ felett, Iupiter után az első , nyu 
godalomban, szeretve 7s imádva uralkodott. Horátz 
részt vett azon kevély csendességben, mellyet az ő 
uralkodása vissza ada Italiának, l-Iorátz élt a’ sze 
mélyes szabadság” szerencséjével, melly rá magára 
nézve a’ kit nem csiklandott semmi nagyra- vágyás, 
pótolék vala az elveszett'polgári szabadságért, ’s а’ 
sors az ő életét“ szorosan öszvekapcsolá az Augustus 
által szeretett legjobbakkal. Mind ennek elég erővel 
kelle Horátzra hathatni , hogy ő, kivált eggy, Caesa 
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rok’ Clienséhez l'rt levelében, a’ szerint szólljon 1136 
sága’ hadi próbája felöl, ha ш eggyszer említeni kel 
lett, а’ hogy a’ tartózkodó Okosság tanácsolhatta. 
Mert neki , а’ ki Philippinél eggykor Brútus e’s Cassius 
alatt eggy légiót igazgatott épen az ellen, a’ kitmost 
Augustusnak hívtak , kétszeresen nehe'z volt azon так’ 
történeteit illetni, a’ mellyeket Augustus maga is örö 
mest temetett volna a’ Lethe’ feneke'be. Minden kìfe 

jezés , melly а’ Brutus’ igyekezete't javallotta volna, 
nem csak se'rtônek, hanem bizonyos értelemben fel 
Bégsérte’snek fogott volna vétetni: ellenben minden 
kifejezés, melly azt kárhoztatta volna, Horátzot a’ 
maga és minden jobb ember” szemeiben , útálatra mél 
tónak Гоша volna festeni. Nem több mint eggy sok 
vagy kevés szó mindent elrontott volna; ’s nem vala 
szabad éreztetnì , hogy neki munkába Шах-(Ш: ezen do* 
log eránt kifejezni érzését ’s gondolkozását. Nekem 
úgy latszìk, hogy Horátz таза“ е’ nehézségek közzíil 
olly forte’llyal fejtetfe-kì, melly az ö elmésségét is 
okosságát is, becsületének minden sérelme nélkül, 
emeli. ‘ 

Dura sed emovere loco me tempora grato , 
Civilisque rudem belli шт aestus in arma 
Caesarìs Augustì non responsura. lacertis. 

-- — — а‘ kemény ìdôk 
Kedves lakomtól engem eltolának , 
’S а’ polgárháború’ hullámuì 
Fegyverhez kapták a’ próbátalant, 
Melly Caesar Augustus' erô's karjáml 
Meg nem mérkezhetett 

“ящик-мед, Horátz ezen nyaktörö szökéstügyeseb 
‘Ьеп ’s magához illöbben meg nem szökheté. 

Egyedůl a’ harmadik sort tarthatná valaki vastag 
és rút hl'zelkedésnek, meri: tuclva van, ’s Horátz elött 
me'g inkább tudva volt, hogy Octavius elsö vala Phi 
lippinél, a’ ki elblíjt , ’s mìndent elveszettnek vélve’n 
harmed napig lappangott eggy mocsáros helyben. De 
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nem kell felejtenünk, hogy Rómában közönséges do 
log volt Augustusnak tulajdonítani, а’ mit érette a’ 
kedvező Szerencse, ’s az ő Vezérei ’s katonáji tettek. 
A’ lacerti Caesaris Augusti tehát az Udvari Stylistica 
szerint semmit nem teve egyebet mint a’ vak Szeren 
cse’ játékát , ’s Horátznak ezen szavait az ő idejében 
senki sem vette egyébnek. 

Augustus, a” ki legjobban tudta, melly keveset 
ért volna az ő személyes vitézsége eggy Bnitus és Cas 
sius ellen, ha a’ vak Sors olly szembetűnőleg nem ál 
Пой volna az ő felére, ezt а’ kifejezést titkos gúny 
nak vehette volna: de ezen esetben Horátznak nagy 
oka volt azt várni, hogy Augustus ezt a’ gyanút 
éreztetni nem fogja. Közötte és a’ Ráma” íijainak ér 
telníesebb fele között eggy szóba nem öltöztetett eggyet 
értés vala fenn , hogy ők egymást kölcsönösen meg 
csalják , ’s úgy bánjanak , mintha nem vennék észre , 
hogy csalattatnak. Augustus а’ maga rollját úgy ját 
szotta mint eggy Komédiás , kinek elég , ha , míg roll 
játjátssza, azon hősnek nézzük а’ kit játszik: azt a, 
kívánságot, hogy valóban annak t ar ta s s ék is, sem 
nem tehette azokhoz, а’ kik а’ Város’ 700. esztendeje 
előtt születtek, sem nem tette. Nem bánta Augustus, 
akármit gondola magában Horátz , mikor e’ sorokat pa 
pirosra vetette; neki elég volt, ha úgy szólott, a’hogy 
mindenek szólani meg szoktak volt. 

Az a9 három rend, melly nyomban következik, 
és а’ mellyekben а’ mi Költőnk a"Philippii ütközietnek 
reá nézve szerencsétlen következéseit említi, hason 
lóképen mesterséges fordúlatot mutat: 

Vnde simul primum me dimisere Philippi, 
Decisis humilcm pennil , inopemque Patel-ni 
Et laris et fundi - 

A’ mi kedvetlen, а’ mi gyűlőletes abban vagyon, az 
enyhítve van az enyelgésnek eggy könnyü színe által 
melly épen ott fekszik, а’ hol azt rosszúl senki nem 
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veheté , az az ‚ önmagán. Huszonöt esztendö múlva пе 
vethetiink olly szerencsétlenségen ‚ mellynek követke'- . 
zései bennünket már nem nyomnak. Meghalván Brú 
tus, az ö katonai méltóságának is vége volt. A’ di 
m i s er e tehát e'pen olly jól illik a’ dologra, a’ hogy tré 
fás; s Horátz nem találhatott volna szerencsésebb ké 
pet a’ Brutus’ és Cassius’ felén állottak’ és proscriptio 
által vagyonjaiktól megfosztottak’ állapotja felöl sér 
tés ne'lkül szólani, mint midön magát eggy madárhoz 
hasonlítja, mellynek szárnytollait elmetélték. ’S most 
lép már azon pontra, a’ ,hova ezen ege'sz elbeszélés ál 
tal czélzott. Minthogy tehát semmi egyéb re'sem nem 
maradt nyitva megmenekednì az шведы, úgy mond , 
a’ szegénység, melly a’ nyavalyás halandókat minden 
próbára neki veteml'ti, engem arra bi'rt, hogy vèrse 
ket irkáljak. 

E’ szerint az Éhség lstennéje , a’DeaF ames “") vol 
na tehát az az eggy és igazi Múza , kinek azon Költö’ 
l'rásait köszönhetjük, a’ ki az Augustus’ arany ideje’ 
nek eggyik f6 disze ’s tizennyolcz századok olta min 
den jó l'zle'sl'í ’s elméjl'í embereknek bálva’nya volt? 
Melly bátorl'tó példa ez a’ mi verselgetc'í ifjaink’ nap 
ról napra szaporodó seregének, kika’ csiiggede’sig ker 
getve ezen rettenetes lstenne' által, hosszúgörbe ‘чай 
kal nyúlnak az apollináris lant után, és minthogy te 

*) Eggy annak nézett {метит-иду mond a' hasonlítha 
tatlan Magister Benjamin Hederich а‘ maga. nagy tudományú 
Lexicon Mythologicumában, l74l. lap 898. -kinek lakása , a' 
mint némellyek állíták, a.’ Pokol’ kapujánál, mások szerint pe 
dig Scythìában ‚ még pedig eggy köves ринга mezó'n volt, hol 
б а‘ szálankém álló “не! körmeivel és fogaival gyüjtötte ra 
kásba. Ezen kivül baja bol-zas volt, beesett szeme, halvány ke' 
pe, lárgál foga , töpörödött höre, mellyen keresztl'xl bélét il 
Шьем“ látni МЫ). Ovid. Metamorph. VIII. 797. 
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hát az 0 collegájok Horátz Еду lS talált eggy Mae 
cént , ’s a’ maga éhse’g által sugallott verseivel urává 
tudta magát tenni eggy Sabl'numnak ‚ úgy hiszìk , hogy 
ugato' gyonlrok inspiratioja miatt keresztyén feleba 
rátjaikat subscriptióra hl'vhatják - meg! Ki pirliljon 
megvallani :nelly vocatio tette (Не: Költövé, minek 
utána Horátz tarto'zkodás nélkiil elöadja, hogy (i egye 
díil és egyenesen a’ sziikség által leve Poetává‘ë 
Melly nagy következései vannak eggy duzmadt ked» 
vi szempillantatnak sok esetekben! ’s melly nagy oka 
vala Tristram Shandynek , hogy de la Casa Érseknek 
tl'zezer kisded; ördögöcskéji ellen eggy idvezséges in 
tést adjou, kik minden elmés agyat csalhatatlanúl kö 
riilfognak mihelytt l'ró - asztala mellett helyt fog. 6112 
kedje’k, a’ mint akar , küzdjön ellene’s tegyen fohász 
kodásokat, a’ hogy tetszik: ml'g észre vehetné, be 
mártván tollát a’ kalamárisba , eggyike vagy másika 
a’ toll’ hegyén van , ’s a’ szerencsétlen annyi rosszat 
szl’il а’ világban, hogy egész életében sem teheti is 
mét jóvá. Horátz, a’ mint tudjuk, csaknem mindég 
valamelly szesz’ hatalmában volt, ’s а’ szesz eggyik 
neme a’ jó vagy rossz Tündéreknek, kik a’ Szl'nadás’ 
e's a’ Setéttiszta’ bájolásai által az ellöttíink álló dol 
gokból ш csinálhatják а’ mit akamak. ó midön ezt 
az Epistnlát i'rta, Rómában múlatott., a’ hol б életé 
nek végsö esztendejiben épen nem örömest lakott, ’s 
ekkor, minden kétség nélkl'íl , kénytelen volt ott 11111 
latnia.--Elsö ok a’ rossz kedvre! -- A’ városban pe 
zsegtek a’ Költök , Verskovácsok és Dilettantok , a’ kik 
magokat az ö Confratereknek „тек, ’s hihetö úgy 
hìtték, hogy neki igen is nagy becsl'iletet mutatnak, 
ha mint a’ mesék’ almáji ezt kiáltják neki: Mi almák 
úszni is tudunk! ’S ezek az Urak nyakára jártak, be 
lé akadoztak az úczákon, az olly házaknál, а’ 1101 
meg szokott vala jelenni, nyomában voltak,«kény~ 
szen'tették hogy hallgassa az ödolgozásaikat, versecs 
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kéket írtak tisztelete're, még pedig úgy hogy másik 
kezekben készen álla a’ pasquillus, mellyet mingyárt 
е16 vontak volna , ha mesteri munkájoktól megtagadta 
volna a’ dicséretet, ’stbb. Második ok arra , hogy rossz 
kedve legyen.-’S midön most, kifárasztva, általiz 
zasztva ’s elbosszantva eggy Római napnak ennyi 11111 
jai által, haza e'r, még езду levelet talál asztalán, 
melly neki szemére hányja, hogy a’ megigért verseket 
el nem küldötte l --’s az igen is természetes volt , mert 
meg sem csinálá még. Eggy olly embernek mint Horátz 
talán semmi sincs kedvetlenebb mint midän olly 186 
reteire emle'keztetik , mellyet jószl'ví'lségének valamelly 
vigyázatlan órájában az alkalmatlan idegen belöle ki 
esìkart. Máx' szeretném látni, hol az a’ kimen'thetet 
len jó kedv , a’ melly , mikor az eiï‘éle bajok egyetem 
ben veszik ostrom alá, ki ne pattanjon 3 Horátz, a’ 
mint аж maga beszéli eggynél több helyen , be'ke'telen 
’s ki-kifakadó természettel bl'rt, ut genus est irrita 
bile vatum. „Hordja- el a’ manó az egészverselgetést! 
(l'gy hallom ezen pillantatban felkiáltani) ’s átkozott 
az a’ nap és az az dra ‚ 111111611 engem legelöször $261 
1а - meg az а’ gondolat , hogy verseket faragcsáljak , 
ha aze'rt , mivel ifjlíságomban —— midön kénytelen valék 
magamat valami által megkiilömböztetni, ’s egyedůl 
ezen iigyesség által próbálhatám szerencsémet-Ver 
sek’ l'rásával foglalatoskodtam, melly, jól meggondol 
va, csak a’ Philippii ütközet’ szerenesétlen követke 
zése volt, arra jutottam, hogy egész életemben, мёр 
elmének nézessem magamat, ’s azt lássam, hogy min 
den nyomorék poetai kontár rokonának szidalmaz, ’s 
a`zok az udvari kullancsok , a’ kik szeretnének a’ ma 
gok Uroknak valami lij verset o16 mutatni, engem 
mihelytt eszekbe jut, csigára vonhatnakl“ -—- 111уеп 
elposhadásban l'ile neki a’ mi emberíink, ’s Epistolá~ 
jának elsc'í sorai papirosra voltak vetve. -Az olly em 
ber mint 6 minde'g ele'ggé ura ап’а magának, hogy 
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duzzadtságát eggy idegen elôtt el tudhassa tre'fálni 
magától: de az illyen tréfában me'g is 111111‹165111а1‘а11 
газу bizonyos kesernyésség , legalább csl'pösség , ’s 
az olly szl'vl'i , a’ maga e'rdemét ligy érzö а’ millyen а’ 
1111 Horátzunk volt, az epe'nek ezt a’ maradványáttöb 
bére magán önti -ki; _’s l'gy megtörténhetik, hogy a’ 
ki tl'z eszt. elött l'gy szólltotta-meg а’ Mlízák’ 15161161 
eggy igen szép Ódájában: 

Fruì parati: et valido mihi , 
Latoe, dones , et , precor, integra 

Cum mente, nec turpem senectam 
Degere, nec cithara carentem. 

’s a’ ki talán k'evés hetekkel е’ Levél után езду szint 
oily szépségl'i Odában örömmel isme1'te~-meg, hogy az 
Enek’ Múzája által már bölcsöjében avattatott Költö 
vé , 65 hogy ö épen nem érzéketlen azon szerencse eránt, 
hogy a’ mellette elmenök ujjal mutatnak reá, mint 
Rómának elsö Lyricusára-eggy más pillantatban, а’ 
midön tudnillik a’ dolgot egészen más oldalról ’ egé 
szen más fényben látja, azt mondja , a’ mit itt а’ 1111 
Költönk Iulius Flórusnak mondott. 

(3) Ez а’ Bion, kit a’ Bölcsnek nevezettel 65 még 
más nyolcz ugyan e’ nevet viselö tudós Bionokkal ösz 
ve nemkell téveszteni, mérges Satyrákat l'rt, mellyek 
ben, mint Lucián, kinek б ada példát, sem emberek 
nek sem lsteneknek nem kegyelmezett. 

(4) Az Aventl’nus 65 а’ Quirìnális hegy egymástól 
annyira feküdtek, hogy a’ jó gyalogló sem 161111116 
meg eggy óránál kevésbb idö alatt. 

(5) Baxter itt 1511161 helyén kivül lát Satyrát; 
úgy hiszi, hogy Horátz itt azokat az umbratilis stu 
diosusokat csl'pkedi„ а’ kik az örök tanúlás miatt fel 
nem tudják lelni magokat az élök között. De ha ez 
l'gy volna is, a’ magyarázat semmin nem segi't, ’s min 
dég fenn max'ad e’kérdés: az Ingenium sibi quodvacuas 
desumsit Athenas, miként illik ide? ’s e’ hely mint 
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függ‘öszve azzal , а’ mi eló'tte és utána áll? A’Sana 
don’ ее Batteux’ fordításaikban is szembe-tíînö az ösz 

ve nem fl'íggés ’s a’ periodus lîgy áll itt, mintha azt 
valamelly vak történet tolta volna ide. Azzal hl’zelke 
dem magamnak ‚ hogy ezt а’ hibát elmellôztem. Horátz 
ezt akará mondani: А’ kì valamelly tudományban ne 
vezetes tetöre óhajt vergödhetni, annak magát ma 
gányban, huzamosan ’s egész szorgalommal gyakorla 
nia kell. Annak pedig természetes következése az , hogy 
az illyen ember, midön a’ maga ál'n yék áb ól, lite 
rárius remetesége’böl , isme’t а’ világba le’p , nem bl'rhat 
azzal а’ beszédességgel, eutrapeliával, a’ mellyel а’ 
sze'p társaságokban élö és mozgó Rómaiak bl'rtak. De 
а’ nagy sereg ezt tekintetbe venni sem elég e’rtelem 
mel nem bl'r, sem igazság-érze’sével. Нет gondolják 
meg , hogy annak , а’ ki töke’letesse'gre törekszik eggy 
olly Mesterségben, melly feszl'îlt szorgalmat ’s mély 
elméllést és combinatiokat kl'ván, (’s minden bizon~ 
nyal illyen а’ Poesis is , ha azt annyinak nem tetszik 
venniink,- mint а’ legsilányabb verselgete'st) szüksé 
geske'pen el kelle magát vonnia azon alkalmatosságok 
tól, а’ hol kíilsö módja kigyalúltathatott volna, ha 
nem печей _'a’ tudós втайне“, те11у az líczán‘is mély 
gondolkozásba merůlve megyen, ’s а’ szebb társasá 
gokban fel sem tudja tátani száját. Ha ez l'gy van а’ 
népetlen Athenában IW), mint járnék én Rómában , ha 
hogy sze’p Verseket l'rhassak , hasonlót cselekedne’m ?-- 
Horátz ezt úgy hozza - е1б, mint eggyikét azon 
sok okoknak , а’ mellyek mìatt elmlílt kedve a’ vers~ 
faragcsáláshoz. А’ csl'pés tehát, mellyet itt találunk, 
nem az umbratilis embereket illette, hanem a’-tisz~ 
teletes Publicuinot; meri: Horátz az a’ kevélj volt, a’ 

ч 

") Athéna a’ mi Köítönk’ ideje'ben népetlennek mondathn 
toit. Pedìg virágzásának ideje'ben ciak nem olly nagy 's ciak 
nem olly népes "olt mint Róma. ` 
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ki többnek hitte ollykor таза“; mint ezt а’ nagy so 
kaságot. 

(6) Caius Gracchus , eggyike а’ két nevezetes test 
véreknek, а’ maga idejében a’ legéliesebben-szólló 
férjíìúnak {ах-(Мой. А’ Mesterségnek erôs, szíveket~ 
ragadó neme'ben, а’ mint Gellius beszéli, még Cice 
rónál is feljebb becsültetett. Cicero ( de Oratore 1 , 47) 
Publius Múciust a’ Római Respublicának három f5 Tör 
vénytudóji közzé számlálja.-Ha ezek а’ két testvé~ 
rek ‚ a’ kik egymást illy szép elnevezésekkel 11521215“ 
ték , eggy atyának ’s eggy anyának gyermekei voltak 
e, vagy csak sworn Brotlierek, a’hogyöketßax 
ter nevezi , аж kevés gondunk lehet vizsgálni: de nem 
látom , mért kellessék а’ szónak legszorosbb e’rtelmé 
töl eltávoznunk, kivált hogy а’ tréfa lígy annál múlat-- 
ságosabb. 

(7) Carmina compone , hic elegos _mirabile vi 
su! caelatumque novem Musis opus-Wieland’ ‘ох-(11 
tása: 

Bennünket Versirókat épen e’ 
l I-lagymáz gyötör.--Én Ódát esztergályzok, 
Elégiákat az; ’s valljuk-meg, úgy , 
Hogy nem csudálni nem lehet, ’s hogy anna'l 
Tökéletesbbet a’ Parnasszusi 

Kilencz leány sem adhatna 

szoroson adja az Originál’ értelmét, ’s Найти, ha 
öszve fogjuk a’ hely’ minden részeit, nem akarhatott 
egyebet mondani. Égyéb okaì köztt, hogy az eszén 
való embernek miért kell а’ Versl'rás’ íizésétöl elide 
genítetni, б azt is mondja, hogy а’ ki eggyszer a’ 
czéhhez tartozìk, kénytelen visszaadni a’ maga czéh 
beli - társaitól чей; tulajdon - ha_sznokatkeres6 magasz.. 
talásokat, ‘аду az nllyanokkal, а’ millyeneket senki 
sem óhajt ellense’ge’nek, gyiîlölse'gben élni. ’S mint 
hogy az eggyik Poeta а’ másik Poeta gyiilölségétöl 
nagyon tart, közöttök bizonyos szóba nem öltöztetett 
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eggyesség van kötve, melly szerint egymást kölcsön 
magasztalgatják. Én péld., ligy mond, Ódát csináltam, 
eggy más valaki Elégiát. Öszve akadván versenyt fu 
tunk egymással , hogy а’ másika’ munkáját mellyikiink 
tudja inkább dicsérni. „Hajjl be felséges darabot csi 
náltál megint! mind a’ kilencz Múzsa sem tudott vol 
na szebbet, jobbat, tökéletesebbet, szebben görgöt, 
simábbat dolgoznil —— Nem látok semmit, а’ mit ezen 
мазут-112111; ellen mondani lehetne. És még is Bentley, 
a’ maga szokása szerént , elpazarolja sophismájit , és 
tudományát annak megmutatására , hogy ezt a’ helyet 
másképen kell interpungálni, ’s a’ caelatumot kitör 
leni, ’s sacratummal felcserélni; és hogy itt ‘аду а’ 
Palatinus Apollo temploma forog szóban, ‘аду, n’ mi 
a’ jó öregnek még inkább tetszenék, a’Herculesé , hol 
а’ kilencz Mlîzák’ szobrai fel voltak állítva; ezeket 
Ambraciából hoztak oda, a’ mint ш Eume'niusból lát 
hatni; e’s а’ mi több efféle idétlen olvasottság még 
van. Mind az, a’ mit a’ tudós fe'rjíilí ez által nyert 
volna, ha a’ dolgot megnyertnek vallanánk is, abban 
állana, hogy Horáttzal а’ legterme’szetesebb tre'fa he» 
lyett eggy sületlenséget mondassunk. Vagy mi szol 
gálatot tehetne a’ mirabile visu, caelatumqne novem 
Musis opus itt, hanemha azt, hogy ke’t vers kitel 
jék? — А’ Dacier és Masson magyarázatjaik felöl, az 
ö becsíileteket tekintvén, legjobb semmit sem szó 
lani. 

(8) Horátznak tnlajdon szavai ezek: 
Caedimur, et totidem plagis consumimus hostem , 
Lento Samnites ad lumina prima duello. 

Azok а’ Samnisok, а’ kik felöl itt szó vagyon, olly 
Gladiátorok voltak, а’ kik а’ nagy vendégse’gek al 
kalmatosságával , a’ vacsora’ kezdetekor (ad lumina 
prima) csi'nosan felfegyverkezve ’s a’ liajdani Samui 
sok’ öltözetekben а’ végre jelene’nek-meg, hogy а’ 
vendégeket szabdalkozásaik által múlattassák. E’gya 



mAcunÁzA'rox. 461 

Вся-155 alatt mind megtették аж játékból, а’ mit a’ 
közönséges productîók alatt (munus gladiatorium) va 
lósággal vala szokás tenni, ’s olly hevesen bántak 
viaskodó társaik ellen, mintha életnek ’s halálnak 
kellett volna közttök meghatároztatni; de fegyvereik 
nem voltak ártható fegyverek, ’s a’ szabdalkozás vé! 
ne’lkül folyt; noha ne’mellyek Athenaeusnak езду Ье« 
lyéböl (Deipnosoph. VII.) azt hozták-ki , hogy a’ Ró 
maiak a’ magok vendégségeiket vérontással ’s öldök 
lésekkel ferte’ztette’k-meg. De már maga ez az öszve 
‘hasonll'tás is', mellyet Hora'tz itt а’ bajvívók és egy 
mást magasztaló Poeták kö'ztt teszen ‚ már elégséges 
Yolna, ezen egyéberánt is hihetetlen és semmi re'gl 
lró által nem erösl'tett álll'tás’ megcza'folására. Osz' 
tán ennek a’ parallelának vagyon még eggy más ’s 
titkosbb sze'pse'ge, tudnillik eggy antiphrasis a'ltal ш! 
öszvehasonlítása. A’ Római Samnisok, midön kímé~ 
lés ne'lkül mentek egymásnak , ’s adósok езду vágás 
ra vagy szlírásra sem maradtak, lxalálos ellense'gek 
nek látszottak, pedig barátok voltak. A’ dolog a’ 
Poetáknál ege'szen ellenkezôképen volt: nálok a’ ba 
rátság csak а’ külsöben állott, a’ gyi'îlölség feküdt 
szívekben: kifogyasztották magokat a’ kölcsönös та 
gasztalások’ mondásában, pedig szerette'k volna ki. 
vájni egymásnak a’ szemét. 

(9) А’ ki ezt az egész helyet, hol Horátz ben 
níinket azoknak módjokkal hoz ismeretségbe , a’ kik 
nek а’ legitimum opus а’ czéljok, ’s аж ~mutab 
‚Та-1:1, hogy 6k а’ Nyelv’ , a’ Stylus’ , а’ Tónus’, а’ 
Kifejeze’s’, a’ Colorl't’, а’ Versiñcátio’, és а’ Cor 
rectie’ tekinteteikre ne'zve mit igyekeznek ele'rnì (az 
.Olvasó engedjen-meg, hogy ennyi és illy sokfe'le ide 
gen szókat kevert öszve itt а’ Wieland’ fordítója) 
lha ki Horátznak e’ llelye't, és az ô dolgozását öszve 
hasonlítja, úgy Гоша találni` hogy ё maga tnlajdon 
képét festette itt, bár ш festem nem szándékozott. 

~ 29 
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Különüsen úgy látszik , hogy ezen szép és igaz vdnás, 
melly az egész képet beve'gczi: 

Ludentis speciem dabit , et torquebitur — 

eggyike azoknak , a’ hol kezét csak maga körül Буй] 
tött çapasztalása vezethette. Meri: jaj annak а’ kön 
nyí'lségnek, melly nehézségekbe nem került! -- Én 
épen nem vagyok abban a’ vélekedésben , hogy ò' itt, 
a’ mint Baxter akar elhitetni bcnnünket, föképen а’ 
Dramaticusokat tartotta szem elôtt. Horátz itt Vir 
gl'lre emlékezett, és magára. —- А’ tertium compara 
tionis , gondolnám , azon könnyüségben fekszik , mel 
lyel az olly талии Рапйотйшш; -mint Pylades, majd 
eggy Cyclopsot шаг! eggy Satyrt` (ke’t egymással 
nagyon ellenkezö charactert) а’ maga mozdúlásai ál 
tal elöadni tuda. Az otromba , ügyetlen , paraszt Cy 
clops neki olly könnyů roll vala, mint а’ csintalan, 
dévaj, könnyülábú Satyr, noha amaz neki sokkal 
több erölködése’be került. 

(10) Gassner azt ve'li, hogy a’ mit Horátz itt e’ 
soron kezdve: Praetulerim scriptor de'lirus _inersque 
vìderi а’ 141-ikig: Nimirum sapere est abjectis utile 
`nugis, mond, eggy másnak ke’pe'ben mondja; mintha 
l'gy szólana: „ На illy nehe'z jó Irónak lenni, én in 
kább akarok nyavalya's himpellérnek tartatni, de 
tetszeni magamnak. Mit teszen az, ha ke'pzeletem 
hamis is, csak engem tegyen boldoggá, mint azt az 
‚Ан-3651 embert tette az а’ ke'pmlet , hogy tragoe'diákat 
hall, a’ hol tragoediát senki sem ушной.“ Erre 
Horátz, a’ мех-1111: a’ hogy Gessner gondolja а’ dol 
got, ezt felelne': „.Végre is legokosabb azt a’ bábjá 
tékot ellökni , ’s a? helyett okosabb portékával fogla~ 
latoskodniß“ --- En а’ textust másképen értem. Ho 
rátz, úgy tetszik, ezen Epistolában mindenütt a’ ma 
ga személyéb'cn szóll, de пеш mindég azon - egy tó 
nusban. A’ 125dik és 126dik sor köztt pggy kis he’zag 
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maradott. Azt hihetnénk, hogy elveszett onnan eggy 
két sora, ha nem ismernénk az Auctornak azt a’ kií 
lönösségét, hogy az árkokon inkább szeret általszök 
ni mint hogy pallót keresgéljen , noha csak két három 
lépésnyire kellett volna kikerülni. А’ fő dolog őnála 
az, hogy ne felejtsük, melly kedvben volt, mikor а’ 
levelet írta. Az а’ barátja, а’ kihez а’ Levél szóll, 
maga is Poeta vala, még pedig talán azok” számá 
ból, kik а’ verscsinálást minél könnyebb munkává 
szeretik magoknak tenni, ’s а’ ki tehát Horátzot is 
illyennek nézte, ’s azt hitte, hogy tőle nem kíván 
valami nagyon nehéz portékát, ha arra ösztönözi, 
hogy régi tartozását valaha már róvja-le. Az а’ rossz 
kedv, a’ mellybe ez a" megszóllítás а’ mi Költőnket 
helyhezbeté, rend szerint hajlandóvá teszi az embert 
holmi paradoxus, és váratlan dolgok” mondására ’s 
vitatására; sárgáknak nézzük а’ tárgyakat, ’s ugyan 
azért а’ legtisztább meggyőződéssel sárgáknak mond 
juk is. Azon okoknak előszámlálása, hogy ő, leg 
alább Rómában, készebb bár mit csinálni mint verse 
ket, őtet természetesen vezette azon baj9 és nyomo 
riiság9 megűjúlt érzésére, hogy neki minden Római 
verselő és Dilettánt Collegája, ’s hogy ő kénytelen 
ezeknek nyavalyás dolgozásait hallgatni, dicsérni, 
magasztalni. Neki, eggy két szempillantásig, irígy 
lendőnek látszott ezen jámborok” boldogsága, kik а’ 
magok agyoknak idétlen szüleményeket gyönyörkö 
déssel nézték ( quos sua delectant mala) , ’s elgondol 
ta, melly nehéz viszont neki csinálni valamit, a’ mi 
а’ próbát kiállhatja (legitimum Carmen ). Ez az el 
mélkedés őtet természetesen vezette azon képre, mel 
lyet a’ jó Költő” dolgozásáról adott. Július Flórus, 
igen hihetőleg, eggyike vala azon beatus-oknak, а’ 
kiknek verseik ha épen felette rosszak nem voltak is , 
nagyocskán érezteték, hogy azok nem sok munkába ke» 
rültek. Horátz nem akarta, hogy az ő barátja magát 

r _ä 
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ezen kép által megsujtva érezze; vagy talán attól tar 
tott, hogy Flórus megsejti, hogy Horátz az itt festett 
Költőn , qui legitimuin cupiet fecisse poema -- magá 
ra czélozott; ’s ezen esetben is, a’ másikban is, nem 
segíthete magán könnyebben , mint ha magát а’ több 
verselgetők9 számába számítja, ’s a’ maga nevében mond 
ja, a’ mi anő értelme soha nem volt. „Féli-e vele! 
ki fárasztanaLki így magát?“ 'stbb. — Az ironiának 
ez а’ neme, melly а’ mi lrónkban olly gyakorta for 

‚ dúl-elől, mindenkor а’ legszerencsésebb fortély ma 
gunkat а’ bajból kifejteni. A7 legkedvetlenebb dolgok 
is elmondathatnak minden sértés nélkül , mihelyt azo 
kat magunknak mondani látszunk. -—- Én így értem а’ 
helyet; ’s minthogy azt a" mi következik: N i m ir u m 
sap e re, etc. olly fordúlásnak tekintem , а’ melly 
által Horátz úgy tesz , mintha jobb gondolat érte vol 
na , és eggy őrjöngési magunk7 megcsalódása'nak édes 
sége mellettis , legtanácsosabbnak azt hiszi, hogyjózan 
ész mellett maradjunk: a’ helyett hogy ő a” nimirum 
szón úgy ugorja által az árkot mint eggy sövénykarón, 
tanácsosbbnak láttam azon eggy deszkát vetni keresz 
tűl , ’s azt így fordítottam: 

Ha minden Verselőt ez а‘ baj e'ri , 'stbb. 

(ll) Aristoteles, vagy inkább а’ Csudálatos Mon 
‘ШК’ (dm/yammi апоищштшу) Compilátora, melly Aristo 
telesnek tulajdonítatik ,- ugyan е’ történetet beszéli 
eggy Abydosi ember felől, mint Aeliánus eggy hason 
lót bizonyos Thrasyllus felől, kinek minden egyéb 
dolgok eránt helyén volt esze, de azt hitte hogy va 
lamelly hajók a’ Pyraeusban (Athéni révben) állanak , 
mind övé, ’s ugyan-ezért magát а’ legboldogabb és 
leggazdagabb teremtésnek tartotta , míg а’ testvére 
neki azt а’ kelletlen szolgálatot tevé, hogy a'húnyor' 
segedelme által, ismét szegény emberré csinálta. 

(12) „Ezt teszem, ’s így szólok magamhoz szí 
vemben“ »- me'g pedig “igen szép versekben , no 
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ha ugyan-e’ lélekzettel me’g minden verscsi'nálást, 
mint olly bábjátékot , melly nem illik bölcs emberhez, 
magamtól messze ellökék : -Nimirum 

Ipse ego , qui nullos me añîrmo scribere verlus , 
lnvenior Pnrthis mendacior -— 

Е2 a’ tanúlságokban gazdag Monolo'g az Epistolának 
egész végéig tart. 

(13) Ez a’ ,'gondolat, a’ hogy azt mind Horátz , 
mind Magyar F ordl'tója adták, szóról szóra А1’1511р 
pusé , ’s Plutárch által ennek Értekezésében: a’ Gaz 
dagság’ Szeretetéro'l ,--mint az o" sajátja lígy hozatta 
tik- fel. Ez 611 elöttem egyedi'll azon tekintetben mél 
tó а’ Íigyelemre, mert új ok annak hìtelére, hogy Ho 
rátz az Aristipp’ Philosophiájával 65 bölcs mosdásaival 
szoros ismeretségben állott; 65 minthogy az nagyon 
jól eggyezett az ögondolkozásaival 65 e’rze’sével, adott 
alkalmatossággal tartózkodás és citatio nélkiil 611 VE 
lek. 

(14) A’ Rómaiak’ vallása szerint —- ’5 ez az 6 vé 
lekedések közös vala a’ földnek csaknem minden néo 

peivel- minden embel'nek eggy tulajdon Géniusa , a1. 
az védlelke volt, melly a’ maga ve'dettjét az életbe 
bévezette, ennek az élet’ lefolyta alatt minde'g oldala 
mellett állt, ’s abból ki 15 ki'sérte. Az asszonyok’ Ge 
nìusaikat Jlíno'knak nevezték; ’s a’ szolgák а’ magok 
Uroknak Géniusára, а’ szolga- leányok ’s asszonyok 
а’ magok Asszonyok’ Júno'jára, a’ Római Birodalom 
pedig, egyetemben , az Augustus 65 az 6 marade'kinak 
Géniusára, eskiídtek. A’ Görögök’ 65 Rómaiak’ Valls'. 
sa általjában nem köttetett semmi tam'tásbeli véleke 
désekhez, ’s az 6 religiójokban meghatározatlan ’sin 
go ’s kéjes volt minden; i'gy e’ czikkelyre nézve is: a’ 
kinek úgy tartotta kedve, két Geniust hitt, eggy fe 
jért és jót, kinek lninden jót, ’s eggy feketét és go 
noszt, kinek minden gonoszt köszönt, a’ mi 61е16г1е; 
yagy eggy Géniust, a’ ki, a’ mint Horátz mondje. 111, 
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fejér és fekete volt eggyszersmind , és a’ szerintra’hogy 
magát а’ Védlett viselte ‚ eránta vagy kegyes vagy nem 
kegyes. Innen támadának e’ szólások: bosszús Ge 
niust bírni (habere), megengesztelni a’ maga Geniusát, 
a’ maga Géniusával ke'nyesen bánni, ’s több eÍl'.Minél 
erösbb, hatalmasbb, bölcsebb, vigyázóbb, eggy $26 
val, minél tökéletesbb természetů volt a’ maga ter 
mészetére nézve az illy Genius , és minél több szere 
tettel viseltetett а’ maga Védlettje eránt: ez annál in~ 
kább múlt fell'il másokat. Igy intette-meg eggy Egyip 
tusi Léleklátó Antoniust hogy örìzkedjék a’ maga sol 
gora és tiszttársa Octaviánustól. А’ te Geniusod , 1157 
mond, rettegi az övét; а’ tiéd ugyanterme'szetére ‘161. 
Ve nagy és mere'sz: de mihelytt ezen ñatal-ember’Gé 
niusához közelít, öszvesorvad, ’s kicsinnyé vál, ’s el 
gyávúl. Y ‹ 

А’ Régieknek а’ Géniusokról való hitek kétség ki 
viii azon gondolkozásokból eredett (mert nem csak min¢ 
den embernek „hanem minden egyéb természeti való 
ságnak is, külön Geniúsok volt) hogy az isteni Lé 
lek а’ látható világnak minden tagjaira kiömlött. Ai 
Ш! а’ dolgoknak fennlételre való eröt, идём, gyara 
podást, életet, érzés-t, életet adott, része volt ezen 
mindenen - végig - ömlö terme'szeti Léleknek. Ezért ne 
vezi Horátz a’ Geniust az emberi természet’lstenének. 

Az nem maga az ember, hanem az a’ valamì , a’ miaz 
embert, ezzé az emberré csinálja ’s annak Individua 
litását teszi, Az б personalitá'sa ezen ember’ e'letéhez 
vagyon fñzve; ’s midön ez meghal’, a’ Genius a” Lel 
keknek közönséges Oceánjában vész-el, a” mellybvil 
ennek szx'ilete'sekor, elöjött volt, hogy azon anyag’ 
(materia) portiojának, a’ mellyböl ennek termeni 
kellett, a’ maga, néki-tulajdon, lalakját megadja, ’s 
azt megelevenítse ’s meglelkesl'tse. Innen печей H0 
rátz: Mortalem in unumquodque сарай. 
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mostanìaknak gondolkozása'n’> Rómaiakétól e’ részben 
nagyon külömböz, hanem azértis, mei-t a’ vel‘sek igen 
иерей, megérdemlik hogy kìírjnk. Аж‘: tessziik а’ 
Wieland’ igen szerencse's és szép forditásával is, és 
hogy а’ deákúl nem értö Olvasó a’ Ногти sorait, 
a’ németl'il nem értö а’ Wielandét használhassa, mel-~ 
lé vetjiik amannak a’ Virág’ fordŕtását, ennek рейд 
а’ magunkét; noha a’ Kisé a’ helyet szabadon, de min 
den csonkaság nélkíil ’s igen szép sorokban adta. 

Seit Genius , natale comes qui temperat n_strum , 
Naturale deus humanae, mortalis in unum 
Quodque Caput; vultn mutabilis, albus et тег. 

-- - de tudja, 
A‘ Genius ,‘ lzületéskori jegy’ követöje ’s veze’re , 
Emberi természet’ bölcs istene , a' ki halandó 
Mindennel; más más orczájú, 's jó gouosz angynl. 

f vìrágn 

Das mag der Genius von Beiden weisen, 
Der Gott der menschlichen Natur, der mit una 
Geboren wird und stirbt, veränderlich 
Von Angesicht und Laune , weiss und schwarz. 

Wieland. 

Аж: tudni fogja' Géniusok taián , 
Az eniberi természet‘ istene, 
Ki ve’lünk lészen és hal, változó 
Kedvében mint arczában, kormos e's fejér. -- 

Minthogy a’ Görögök minden látatlan dol'got ’s le 
vont шейка: emberi szép alakokba szoktak ‘101161162 
tetni: nz embei'i természet’ Géniusa iS-megkapta a’ ma 
даёт. Ugy festetett mint езду gyermek, _vagy már félig 
ifjl'l, езду csillagos lepellel keve’ssé felruházva, ’s vi~ 
rág vagy juhar- lomb koszorlíval , ’s oll'ykor meztele 
nůl ’s szńrnyakkal , mint a’Villa-Borgheseben , melly 
nek szépsége altal Winckelman (Gesch. der Kunst , a’ 
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Bécsì Kiadzis szcrint lap 278) olly magasságig érzé 
ma'gát elragadtatva , а’ hova mi ötet alîg követhetjiik. 

(15) Horátz nem sokára azután, hogy a’ Caesári 
féllel megbékélt, illö lábon akarván élni, eggy titu 
lust vásárla, melly ötet eggy sorba álll'tá а’ Lovagok 
kal (Sueton in vita Horatii). Augustus alatt kevesen 
voltak-meg а’ hajdani Patricius és Senátori familiák 
ból: ellenben a’ város tele volt 1101п11 szere‘ncse’ íijaî 
val, а’ kik még azzal sem dicsekedhetének hogy Rómaì 
sziilete'sí'iek, söt pìrúlhattak,hogy servus atyáktól szár 
lnaztak: de a’ Triumviratus’ beldogtalan idejében nagy 
gazdagságra tettek _szert; ’s illyenekkel vala tele а’ 
Senatus is. Е’ szerint а’ hajdanihárom Osztály (Ра 
tricius, Eques, Plebejus) elenye'sze, ’s a’ Lovagokra 
’s Köznépre való felosztás leve a’ legszokottabb; az 
az, a’ ki а’ Köznép közzé nem tartozott, а’ Lovagok 
közzé tartozott. Erre nézve Horátzigazsággal elmond 
hatá, hogy ámbár atyja csak Libertinus volt, az az 
ollyan, kinek atyja manumissus (szabadossá гей) ser 
vus Уа1а. б 10 со , az az, rangra ne’zve, az elsök köz 
ze’ számláltathatott, ha ezek köztt alól állott is, 

(19) A’ mi Költönk а’ maga szokása szerint ittis 
elhagyja az öszvehasonll'tó szókat , ’s a’ dolog’ helyé 
be teszì annak képét. E’ versek e’rtelmének, magát ezt 
tekintve, nìncs semmi nehézsége: de mint fiiggnek 
öszve az elöbbiekkel, ’s hogy mint kelljen tulajdon 
képen e'rteni ezt: Vivere si recte nescis,” decede peri 
tis , nem olly épen világos; ’s a’Magyarázók a’helyett 
hogy bennünket felvilágosítanának, megtévesztenek. 
Baxter i'gy l'rja környl'îl: Si nequis ulterius ad animum 
tuum vivere per aetatem , via cede iunioribus , et con 
tentus vita excede — а’ Sanadonak pedig és a’ Batteuk 
a’ helyet nagy bátorsággal így adják: Si tu ne sais 
point user de la vie (éldelleni, uti, frui, geniessen) 
---Szeretném, ha nekem nem épen Horátzban , hanen'lP 
bár :nelly Római Iro'ban 'is mutatna valaki példát, a’ 
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hol n’ recte vivere annyit tenne, mintk ényü nk sz e 
rint élni. А’ mi engem illet, én ennek más értel 
met adni nem tudok, mint: az ész”, vagy a’ (Stoicnsi 
értelemben) természet9 sugallása szerint élni , vagy a' 
mi végre is eggyre megyen, a’ Bölcsek’ tanításaik sze 
rint. Azonban még nem akadtam annak nyomára, hogy 
akár az Ész, akár a’ Természet, akár valamelly Bölcs 
ezt tanácslaná: „Ha öreg korod nem engedi, hogy azt 
tedd a’ mit az ifjak tudnak: vágd ketté a’ gégédet.“ 
-Talán ezen elakadásból nem szerencsétlenül fejtet 
tem-ki magamat: midőn ezt а’ sort olly formulá 
nak vettem , mellyben Horátz mind azt, а’ mit а’ 145 
sor olta az Epistola végéig per dialogismum (а’ hogy 
az ollyat a’ Rhetorok nevezni szokták) mondatott ma 
gának а’ maga lelkével, eggyüvé foglalta, e's а’ vers’ 
értelmét így adtam: „Ha mind ezt nem tudod , az az, 
ha még olly kevésre menél az élet” mestersége” eltanú 
liísában (melly az Aristippus” Philosophiäjának fő tár 
gya volt): állj tovább , ’s adj helyt azoknak, a’ kik 
ahhoz jobban tudnak.“-implicite ez ezt is mondja: 
Саши] tőlök! Mert, minekutána ő ezt az Élet” Mes 
terségét (verae numerosque modosque vitae) а’ liberá 
lis Mesterségek9 legnemesebbikének ’s leghasznosabbi 
kanak adta-ki: következik, hogy a’ ki azt nem tud 
ja, nem tehet jobbat, mint hogy azt а’ Peritusoktól 
eltanulja, а’ helyett , hogy úgy tévén, mintha azt már 
értené , a’ tudomány” Mesterei közzé avatja magát. ’S 
minthogy az Epistolát végre bé kelle rekeszteni, ezt 
ő eggy olly vékony fonallal, а’ mellyet olvasójának 
nem szeme, hanem csak elméje sejthet-meg, öszveköti 
azzal а’ mit feljebb monda: 

Nimirum sapere est abiectis utile nugis, 
Et tempestìvum pueris concedere lusum -- 

’s elmélkedésének berekesztése alatt ismét ott leli ma 
gát а’ hol azt kezdette: „Játszál, tréfáltál eleget; ide 
je hogy e’ bohóságokat ("s ide számlálja, az alkal 
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matlanokra nézve, a’ verselgetést is) „тем-„165, 
’s hagyd az ifjabbakra.“-A" hasonlatosság, melly ál 
tal ezt а’ gondolatot kifesti, nem kíván magyarázatot; 
az alkalmaztatás önnkényt lesz meg; ’s a’ briisk bere~ 
kesztés igen jó} illik azon szeszhez, а’ mellyel az e 
gész Levelet írta; ’s olly tulajdona a’ mi methodust 
nem erősen szerető Költőnknek, hogy rajta ez helytt 
sem fogunk felakadhatni. 

 

HARMADIK LEVÉL. 

LUCIUS CALPURNIUS PÍSÓHÓZ És. FlJAmoz. 

BEVEZETÉS. 

Nem tudom, ha а’ Literaturának egész Historiája 
mutathatja e példáját az olly rendes sorsnak, mint а’ 
melly ezt a’ Levelet e’rte. Ha ez azon czl'm helyett ‚ а.’ 
melly alatt а’ Horátz’ Kiadásaiban közönségesen álla 
ni szokott “"), azt viselte volna elejétől fogva , a’ melly 
alatt mi adjuk itt, és a’ melly azt , a’ legértelmesebb 
Commentátorok' vélekedése szerint, illeti: elesett ‘101 
na4 az az eggyetlen ok, а’ miért az a’ legtöbbek által 
hamis világban tekintetett. А’ Magyarázók, Jason de 
Nores e's Jacob Griûolin kezdve а’ legutolsóbbakig, 
eggy E pistolábannek , mellynek а’ Horátz” czéljához ké. 
pest úgy nem kelle а’ Költői Mesterség’ Oktató-Köny 
vének lenni , а’ hogy az ő Maecenáshoz irt Epistoläja 
nem Ethica, és az Augustushoz szóló nem a’ Római. 

") De arte poëtìca liber. 
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Literatúra’ Hîstoriája-sem eggy teljes Poeticát nem 
kerestek volna, mint a’ regi Commentátorok, sem, 
mint Вайепх9 а’ Dramatica’ Theoria'jaít nem, vagy, 
mint Hurd, a’ Római Drámák" Critîcáját. Eggy ön 
kényt csinált csomok' sokasága, "sugyan-annyi elmés, 
de Horátzot nem illető felfejtések el fogtak volna esni; 
eggy szóval, ezen előre felkapott vélekedés nélkül, 
а’ mellyel ez а’ szerencsétlen titulus а’ Tudósok” fe 
jeiket eltöltötte, sem olly sok holmit nem tömtek vol 
na ezen poetica Epistolába, а’ mi Horátznak eszébe 
nem jutott! sem talán , azt az eggyetlen és való néző 
pontot, a’ honnan ezt nézni kell, el nem tévesztették 
volna. Eschenburg, а’ maga tudós Jegyzései által а’ 
R. НИМ‘. Commentariusára szükségtelenné tette , hogy 
e’ részben többet mondjak. Azonban ha ez а’ Tudós а’ 
jelen -való Epistola” Commentátoraìnak megtévedései 
ket igen helyesen kiismerte is , “s közelebb jutott azon 
igazi néző - ponthoz, a’ mellyből annak megitéltetnie 
illik: mind a’ mellett hogy az ő soknemű érdemeit 
örömmel jvallom- meg, nem lehet ezen állítása el 
len: „Senki sem fogja tagadni, hogy ezen Episto 
lának legnagyobb része a’ Játékszl'nt illeti “ maga 
mat nem állítanom példáúl. A’ fordítás dolgozása en 
gem, a" mi igen is természetes volt, közelről ismer 
tete-meg а’ Horátz’ Epìstolájával; ’s álmélkodásom 
nak legszámosabb és legtudósabb Commentátorai el-' 
vakúlasokon , kivált a” Batteux-én és Hurdén, kik ab 
ban, elejétől fogva mind végig, Drámai Poeticánál 
’s Criticánál egyebet nem látnak, annál nagyobbnak 
kellett lenni, mivel, még minekutánaszememet a’do 
lognak neki - meresztettem is, azt sem láthattam, hogy 
annak csak fele sőt kirekesztőleg n’ felének fele is, 
a’ Játe'kszìnt illeti. Minél inkább fontolgatám az oko 
kat , annál kevésbbé értettem , hogy Ногти, ha az ő 
fő czélja itt а’ Játékszín” javítása talált volna lenni, 
miért választotta épen ezt а’ menést, hogy őmagának 
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miért engedett olly gyako!" és olly zükségtelen sok 
félre-téréseket, ’s ámbár n’ Poetica Epistola’ kecses 
gondatlanságának sokat el lehet és el kell nézni, mun 
kajába miért nem vitt valamivel többecske metbodust. 
Ellenben, а’ mint ugyan nekem látszott, világosan 
értettem, hogy ezen értekezés° dolgozása alatt neki 
eggy egészen más czélzása volt, melly а’ Római Já 
tékszl'nre semmiképen nem tartozott; hogy az ő tör 

„ vényeinek ’s jegyzeteinek csak kis része illeti a'J Drá 
mai Költést; és hogy ő azon helyeken , a’ hol Com 
mentátorai Szl'njáte'ki leczkézést találtak, csak példá 
kat kölcsönöz a’ theátrumtól ezek által közönséges és 
a’ Poesisnek minden nemeire, de kivált az elbeszélőre 
nem kevésbbé mint а’ Drámaìra , alkalmaztatható tör 
vényeket akarván magyarázni ’s fejtegetnì. 

Hogy az Olvasót tovább függőben ne tartsam. ki 
fogom mutatni azt a’ pontot, а’ mellyből, ítéletem 
szerint, ennek az Epistolának tekintetni kell, -ké 
szen lévén, ha hypothesisem a’ problemát szerencsé 
sebben nem oldotta volna fel mint a’ másoké, állítá 
somat visszavonni.. 

Az а’ mód, а’ mellyel én , szemem előtt tartván 
a’ derék Lord Shaftesburynak eggy intését, Hol-átz 
nak minden egyéb Leveleit vettem vizsgálat alá, úgy 
tetszik, itt is igaz útba vezetett-mellyre talán csak 
azért nem akadtak az ő tudós Commentátorai, mert а’ 
jó Horátznak igen is tudósok voltak. A’ Poeta, leg 
alább némelly esetekben, alkalmatosbb megérteni a’ 
Poetát mint a’ Criticusok, kik úgy el vannak telve а’ 
Mesterség' Metaphysicájával, Theoriájával és a’ Me 
thodussal, hogy a’ magyarázgatott Poetának minden 
Concretáji az “ő fejeikben, eggy nálok mechanicaivá 
vált operatio által, abstractumokká változnak-el, ’s 
minden individuális vonásból eggy közönséges és min 
den esetre alkalmaztatható törvény vál , ’s végre a’ va 
lamelly Méltós. ifjú Könyvl'rónak adott mtésből, kit 
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szerencsétlen szerelmétöl akarnánk elvonni, а‘ Dramati 
ca Poesisnak Theoriája lesz. 

Mi a’ Horátz’ mìndenik Epîstolája magyarázása 
alatt azt teve'nk -fel ‚ hogy azoknak eggyike sem volt 
tulajdonképen а’ Publicum’ számára ‘На. hanem min 
deniknek dolgozására valamelly különös történet ada 
alkalmatosságot , ’s mindenike eggy bizonyos személy 
hez volt intézve, ’s a’ Levél7 tartalmának а’ megneve 
zett személyre ’s a’ mi Poetánkkal való szövetse'gére 
van mindég tekintet. Mindenikben vagy vila'gos jelen 
séget, vagy legalább ele'gse'ges nyomokat találtunk, 
ennek feltétele’re: ’s nehezen fog tagadtathatni, hogy 
ha némellyik Epistola теней azon kiilönös környí’ll. 
álla'sok ’s czélzások , а’ mellyeket annak bövebbmeg 
ërtése végett kulcs gyana'nt adánk-elö, szorosan fog 
“а ‚ csak hypothesisnek tekintethetnek is: ezek а’ hy 
pothesisek általok annyi hihetöséget kaphatnak , а’ 
mennyivel az illy nemů dologban megelégedhetni, ha 
tudnillik általok minden setét, homályos e's érthetet‘ 
len úgy világosl'tatik ’s lígy fejtetik-fel, hogy az е 
ránt magunkat megnyugtathatjuk. Részemröl által nem 
látom, miért nem lehetne ’s kellene ugyan - ezt а’ Pl' 
sókhoz-l'rt Epistola теней is feltenni. Söt meg va 
gyok eránta gyözödve, hogy a’ kulcs annak igaz meg 
érte'séllez azon különös szándékban fekszìk, a’ melly 
ш cselekedte, hogy ez a’ Levél nem más valakìnek, 
hanem а’ Písóknak l'ratott; és hogy ezt а’ szándékot 
bizonyos partìcularitásokból kell kitalálnunk, а’ mel 

Dlyek a’ Levélben eléggé ki vannak jelelve , noha en 
nek Commentátòrai azokat а’ magok’ iìgyelmekre épen 
nem méltóztatták. 

Hogy ezt а’ lehetségig világosságba hozhassuk, 
szokásunk szçrint azon kell kezdenünk а’ munkát, 
hogy Olvasóinkkal azon szeme'lyeket ismertetjük-meg 
közelebbröl, а‘ kikhez Horátz ezt а’ maga Poetai Ér~ 
tekezését intézte. 
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Ámbár a’ Levél e’ részben egyebet s_emmit nem 
mond, mint azt, hogy ez Písóhoz az aiyához és en~ 
nek iijaihoz, 52611, ’s ámbár ezek felöl benne eggy 
két keveset ̀ 16161116, 561 épen két e’rtelmi'l complimentnél 
egyebet felölök neln találunk; nem lehet kétség Воду 
az öreg épen az a’ Lucius Calpurnius Piso volt, a’ ki 
a’ Város’ 739. 6521. Marcus Livius Drusussal Consul-` 

ságot visele , ’s azután Pamphiliában Proconsul volt , 
’s 743ban az 6161 116111616 Augustus által ki vala kiild 
ve , hogy csendesl'tse - 61 а21 a’ nyughatatlanságot, mel 
lyet Bacchusnak eggy Vologeses nevíi Papja , 161111152 
tott volt (Dio. l. 54.) Midön Vellejus Patel-cuius a’ 
maga ARómai:Historiájeit irta ‚ az az negyven 652166116 
Vel kesöbben mint Horátznak e’ Levele l'rathatott,ak~ 
kor ez a’ Piso, már igen megélemedett korában Tibér 
а1а11, a’ Városnak Praefectusa (jó rendre vigyázó f6 
Tisztje) vala. Vellejus (cap. 98) azt mondja felöle, 
hogy ke'nytelen lesz minden megvallani, esse mores 
ejus vigore ас lenitate mixtissimos , ct vix quemquam 
reperiri posse, qui aut otium validius diligat, aut fa 
cilius sufíiciat negotio , 61 mugis , quae agenda sunt, 
curet sine ulla ostentatione agendi.- Ez az 116 ‚ ki 
nek munkájában az általa istenlett Tibe'rius idejének 
lelke mint eggy öblös-tiikörben rajzolja magát , por 
tréjinak festéséhez többnyire a’ szerint elegyi'ti a’ fes 
tékeket, hogy azokat lemásolni nem könnyíi; 116161 
kezéske’pen magamhoz nem ege'szen bl'zva l'gy fordíta 
nám 621 a’ helyet: „Erkölcseiben a’keménység e's 526 
lidség >csudálást érdemlö módon vagyon öszveömölve,_ 
’s nem könnyen találtathatott ^valaki, a’ ki a’ magányos 
élet’ nyugalmát ihnkább 52616116, azonban a’ hl'vatalok 
terheinek elvisele'sekre alkalmatosbb volt, ’s azt, а’ 
1111 reá tartozott, jobban teljesi'tette , minden iìtogta 
tása nélkiil annak a’ mit tett.“ —- Ezen 111056161’ alkal~ 

masint keresztůl-látszó színein is látni, melly nemů 
ember lehete cz a’ Pi'só , a’ ki jóllehet olly nevet vi 
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sele, melly ötet szûnet nélkûl emlékeztetheté, mik 
voltak az ó' ösei а’ szabad Rómában, úgy tudá magát 
alkalmaztatni, hogy ötven esztcndeig bl'rhatá езду‘ 
Augustusnak , söt még eggy gaz Tiberiusnak is, b1' 
zodalmát. Как! azonban mentse'gére szoigal, hogy a" 
Respublicát nem látta; ’s Seneca ‚ ki езду már meg 
holtnak sem hl'zelkedett , azt a’ dicse'retet adja neki, 
hogy ámbar, nem-római szokása szerint, az éjjeleket 
keresztíil-korhelykedte, ’s annak helyébe osztán az 
egész félnapot keresztl'il -aludta, gondos ‘гайкой Prae 
fectus volt. ’s а’ rendet dicséretesen fenn - tartotta 

( Epist. 83 ). 
А’ Thessalonicai Antipater kis Költeményei köztt , 

а’ mellyeket az Anthologia felvett, egynehanyat ta 
lálunk ‚ mellyek a’ m1' Písónkhoz inte'ztettek , ’s ezek 
böl azt hlízhatjuk-ki, hogy б különös jóakaró Ura. 
volt ennek a’ Görög Költönek. Ez az Antipater eggy 
nagyobb Költeményt készl'te azon gyözedelem’ fényesl' 
tésére', mellyet Piso a’ Thrax fanaticusokon nyert, ’ 
azt eggy Epigrammával nyujtotta-be a’ maga Patro 
nusának. A’ Músa, lígy mondja ebben, soha sem köze 
ll't hozza'd alkalmatlan idöben; akármennyire le'gy el 
foglal'va , а’ te fiiled neki mindég nyit‘fa vagyon. 
(Brunkii Analecta.. п. р. M2. n. XIV.) -- Öszveha 
snnlítva ezt azzal a’ mi Horátznál а’ 366. Vel’SbBll áll, 
érteni fogjuk mint mondhatá .Piso felöl eggy régiScho 
liasta ezt: nam et ipse Piso poeta fuit , et studiorum 
liberalium autistes ‚ — mellé annyit te’ve, hogy а’ mi 
Pi'sónk is faragcsált ollykor holmi kis Versecskéket, 
mint az akkori Rómában minden„ а’ kit ez а’ viszke 
teg megszállott; és hogy ö а’ Literatúrának ’s a’ Tu 
dósoknak barátja ’s pártfogója volt, mint péld. Mae 
cen. _‚ 

Melly esztendöben {па Horátz ezt az Epistolát, 
meghatározni szorosan nem lehet; de hihetö hogy Pi 
sónak Consulsága elött (па inkább mint utána, és Еду 
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a'J Város, 739 esztendeje előtt. (Piso a’ maga Consula 
tusa után Pamphiliába küldetett, ’s 743 olta 46ìg, а’ 
mellyben Horátz elholt , el vala foglalva a? Thráciai 
zenebonások” lecsillapítása által.) -— Ez a’ Római l remes 
akkor még igen fiatal ember volt , ’s а’ íijai talán csak 
serdűlő gyermekek; mert а’ Iuvenes patre digni ál 
tal nem szükség magunkat megtévesztetnünk; a’ szó 
itt nem ifj akat hanem csak fiakatjelent; a’ melly 
értelemben a” iuv e nis szó , а’ mint azt a’ Philolo 
gusok jól “tudják, а’ Róma” Irójinál gyakran fordúl 
elő. Ha meggondoljuk, hogy Lúcius Piso, az atya , 
a’ Város 783. eszt. ‚а’ midőn Velléjus а’ maga Histo 
riáját l'rta (Dodwelli Annal. Vellej.) még Praefectus 
Urbi volt: nem lehet gondolni, hogy az ő idősbb fija 

Q 738. már а’ férjfiúi to'gát viselhette volna; következés 
képen épen azon korában volt, a’ mellyben a’ Szép 
Tudomány tamílasa volt a’ Róma” jobb házai9 gyer 
mekeiknek foglalatosságok, ezt а’ nevezetet azon ér 
telemben vévén, a’ mellyben az nálunk szokott vé 
tetni. ‚ 

Ezt feltévén, én így képzelem, hogy ez az Epis 
tola támadhatott:-Az ifjlí Piso а’ maga iskolai cur 
susa alatt annyi hajlandóságot mutata n’ Poesishoz, 
’s olly hatalmas vonszódást а’ vercsinálásra, hogy 
atyját rettegések környékezék-meg. Bánthat bennün 
ket ez а’ viszketeg, bár a’ dologra teljességgel nem 
születtünk; ’s ezt igen gyakran tapasztalhatni az ifjú 
emberek körül, ’s hihető ez gyötrötte az ifjú Pisát 
is. Az Urli а’ dologgal nem mint bábjátékkal bánti, ’a 
nem azért , mert ezt úgy kívánta а’ módi, hanem mert 
valóban vágyott nevet csinálni eggykor magának ezen 
az úton. Az öreg, ki “Rómának/eggyik első házából 
vette eredetét, és а’ ki az új uralkodás alatt örömest 
fenn tartotta volna házának eggykori fényét, nem néz 
hette nyugodalomban, hogy fija olly múlatkozásravesz 
tegeti idejét és erejét, melly születéséhez és a’ maga 
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elrendeltetéséhez olly kevésse' illett, ’s a’ veszedelmes 
bolondságto'l ötet örömest elvonta volna. A’ Núma’ 
ñjától, Calpustól, eredö Calpurniusi ház ennyì $26 
zadok olta me'g eggy Poetát sem szůlt, úgy nem jót, 
mint rosszat nem; az 6 fija legyen e az , a’ ki a’ maga 
reputatio'ja't olly mesterse’g körůl keresse, mellyen igen 
nehéz 11161- e’rnì a’ jobbakat, és a’ melly körül annak 
а’ kit а’ természet nem 11111 ez utra , olly felette könnyiî 
magát nevetse'gessé tenui? Ha azon felette kedvetlen be 
liatásro'l nem szólunk is , а’ ше11уе11 az ifjú Calpul'nius 
nak szerencsétlen elsö theatrális darabja а’ Publìcumban 
hátra hagyott volna; melly igen árthatott az 6 szerencsé 
jének ez a’ bohó szenvedelem Augustus körl'il, a" ki a’ 
Római Nemesség" gyermekeibó'l nem Poetákat,hanem al» 
kalmatos Tisztviseló'ket ’s alázatos Udvarnokokat akara 
nevelve látni? Pl'so ugyan szerette а’ Literatúrát; ’s 
ha hajlandóságból nem mutatott volna is tekintet az 
eránt, ke'nytelen volt volna magát а’ közönse’ges tónus 
hoz szabnì: de hogy fija magát Poetává formálja, azt 
e’pen úgy nem óhajtotta, mint azt nem, hogy íìjábo'l 
köteleujáró legyen , noha а’ voltigx'rozás а‘ szebb ne 
vele'shez tartozott; és épen azért mert a’ verselgetés 
sel , tréfából , maga is múlatgatá magát, annál inkább 
óhajtotta, hogy а’ poetáskodás’ nevetséges hajlandó 
sága az б ragyogó házában ñról ñra általmem'í tulaj~ 
donságnak ne tekintethessék. 

Én úgy hiszem, hogy а’ gondolkozásnak ezt а’ 
módját hihetönek lehet venni eggy olly embernél , a’ 
millyen a’ régi házból eredett, ’s gazdag , e's Consul 
Ságra menendó' Lucius Calpurnius volt. És ha az а’ 
veszedelem a7 mellyben az б р0е1а1 koszorúra vágyó 
ñja forgott, az 6 szemeiben talán nem volt volna is 
illy nagy: annyit azonban nyomhatott, hogy Horátz 
késznek lássa magát, jobb ideát adni а’ íiatal~em- 
bernek a’ Poesisrôl, ’s annak nehe’zségeiröl ’s гене 
delmeii'ůl. Piso , a’ mint ez Epistola gyam’tatja, olly 

3U 
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baráti lábon állott a’ mi Költ6nkkel,h0gy ennek csak 
nem lehetetlen volt tôle e’ keve'sbe kerůlö szolgála 
tot megtagadni. Eggy rövid munka , melly a’ poetai _ 
mesterség’ legföbb törvényeit ’s úgy szólván mystériu 
lnait foglalja magában, а‘ legillöbb szernek tetszék, 
a’ czélúl tett szándékot tekervényes úton, de annál bi 
zonyosabban elérni. ’S ki tudja, nem kérte e maga az 
ifjú Calpurnius е’ szolgálatra? ’s így Horátznak olly 
Szín alatt , mintha ötet Költövé akarná képzeni, oda 
intézhette az egész Epistolát, hogy И“ barátját а’ 
veszedelemmel teljes pályától e'lrettenthesse , még pe 
dig olly forte'lyosan, hogy ez a’ szándék ki ne тет 
hessék. Az a’ módja a’ philosophálásnak а’ mellyet 
Ноя-#2 а’ maga Sermójiban és Epistolájiban követett, 
е’ czélra ege’szen alkalmatos volt. Az а’ Methodust Мё 
ló Szabadság, a’ mellyel б magát a’ maga gondolat 
jai által vezetteté, e’s a’ melly az Epistolaris Com 
positiókhoz 011)r igen illik, megengedé neki, hogy 
Episódiumokat e’s Digressiókat tehessen; fo' cze'lja an 
nál ìnkább nem tl'ine szembe, ’s Жду а’ maga Érteke 
zését úgy fonhatta, hogy ne csak azoknak Vonhassa 
magál'a ñgyelmeket, a’ kikhez egyenesen volt 111662 
ve. F öképen рейд annak örvendhetett, hogy l'gy aL 
kalmatossága volt, azoknak а’ nyavalyás Verselgetök 
nek, a’ kikkel а’ Város tele volt, kimondani a' mit 
e'rdemlettek; azt, hogy azon Mesterségnek, a’mellyet 
i'lzni eléggé vakmerök voltak , csak elementumait sem 
tudják. 

Ha ezen elöadásomat az Epistola’ támadása és 
cze'lja eránt valónak vesszük: lígy minden tiszta ‚ ér 
telmes és cze’lra tartozo' lesz benne; ’s ez az Ars Poe 
tica , ha Compendium Poetices gyanánt vétetik , ke'ny. 
telen lesz szenvedni, hogy azi: eggyüve’ -nem függö, 
döledékcny, melle'kdolgokkal és üres csevegéssel tele 
tömött mázolásnak neveztesse'k: ellenben ha annak 
tekintjiik, а’ minek tekintetni illik, tudnillik Poetai 
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Èpìstolának, a’ mellyben Horátz az ìfjú Písót, az " 
atyjával Фей titkos végezés мех-1111, а’ verselés’ ve'~ 
szedelmes szenvedelmétöl elvonni igyekezett, olly be 
csi'l Munkává fog válni , melly Horátzhoz teljesjussal 
méltó , ’s az ö Sermóji köztt elsö helyet kl'vánhat. 

Ezen feltétel mellett érteni fogjuk, miért vannak 
hézagjai-'f-mert nem akara/Poeticát l'rni. 

De miért nem font több methodust а’ maga plän 
jába? --- Mex-t Levelet akara írni , ’s nem Oktató 
Munkát, ’s nem vala egyéb plánja mint a’ f6 cze'lzás, 
mellytöl soha el nem távozik. 

Oktatásai miért állanak inkábbára csak a’ hibák‘ 

tól való rettentésben?-Mert az ifjú Pl'sónak legin 
kább erre vala szíiksége. 

Azon helyek, a’ mellyekbe а’ poetaiMesterségnek 
Mysteriumai el vannak rejtve, miért csak az Avattak 
nak érthetök ‚ ’s miért nem tanult az Epìstolából а’ mai 
napìg csak езду himpellér is valamit? —- Horátznak 
semmì sem vala keve'sbbé szándéka mint az, hogy az 
ifju Písót Poetává tegye. 

Mire valók végre azok a’ sok Sarcasmusok а’ ша 
ga korának nyavalyás Verselöji ellen? mire valók a'znk 
a’ réml'tések, hogy magunkat а’ Múzáknak szédítö ke 
cseik ’s а’ poetai magunk megcsalásának vesze'lyeì e1 
len óvjuk? mire valók azok a’ szoros , ’s a’futását fut 
ni még csak kezdö Poetasternek elviselhetetlen felté 
telek , "s az a’ займа а’ csontig {оп-11261113 , а’ ше11уо1 
Horátz az örjöngö Poetákat (a’ hogy б a’nyavalyáso 
kat nevezì) minden irgalom néllŕül végig-öntözi?-- 
mind ez az egész Értekezésnek miérf veszi-el csak~ 
nem felét?- Mert épen ezt akarta az ege'sz poetai Ér 
tekezéssel. _ »' 

Én az e'n vélekedésemet.. a’ mellyel czen Poetai 
Epistolának cze'lját tekìntem , hypothesîsnek neveztem 
és ez által mîndent felszabadítottam, azt semmînck 
egyébnek nem tekinteni: azonban u'gy hiszem, hogy 

‘È 
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ha ki nem sajnálja nyomban követnì a’ mi Költönket 
а’ maga te'vedezö menésében, kezdettöl fogva mind 
ve'gig; lígy fogja talán találni, hogy a’ hypothesis 
löbb mint csak hypothesis, és hogy az evidentìáîg 
meggyözhetjük magunkat а’ felöl, hogy mingyárt e’ 
czélra indúl, ’s azért indúl oda, hogy oda érhessen a’ 
hol megszí'mt. Az Olvasóuak talán kedvesebb ezt a’sé 
tálást azzal tenui, a’ ki Horátzot már rég olta lese 
geti, mint magában. 

Az olly Munkában, a’ hol olly valamit tettünk 
czéhîl, а’ mit csak úgy érhetñnk-el, ha a’ czél ki 
nìncs jelentve, legjobb semmit ki nem jelenteni. Но 
rátz tehát а’ maga Értekezése’t minden Be'vezetés nél 
kül kezdi, de eggy, valóban Socratesi fortéllyal kimutat 
ja, mi a’ legföbb vétek a’ Költeményben, mint min 
den egye'b Mesterség’ ml've’ben: az , a’ mellyet az igazi 
talentom és genie ne'lkíil maradott И!‘ soha meg nem 
foghatnak: Nem tudnak csinálni eggy Egészet. Más 
ként kezdik és másként végzik;munkájok eggyüvé nem 
illo" re'szekbf'íl van öszverakva; egészen ellenkezöké 
pen mint а’ szép emberi alak , molly а’ szemnek a’vé 
gig - néze's alatt olly tárgyat ád elébe, mellyen az Egész 
Èggysége annál inkább ragadoz benniínket álmélkodás 
ra, minél bövebben és gondosabban hasofniítjuk öszw 
az ‘eggyes részeket egyma'ssal és köicsönös öszvekötte 
téseikben. 

Azon ellenvetést, mellyet maga csinál magának: 
„под“ г ’s a’ Festönek e's Poefának nem voltemin 
dég szabad mindent merni ?“-csak az olly й] tanít» 
ványtól várhatá, a’ mìllyennek az ifjú Pl'sót képzelénk 
’s ö arra eggy kép által felei, melly az ö törve'nye’ 
ìgazságát igen szembe-tl'înövé ’s megfoghatóvá teszî 
ugyan , de mìnthogy annak alkalmaztatása szorosan a’ 
Költö’jgaz ítéletétöl‘és bl'ztos ’s gyakorlott, érze'sétöl 
Ещё, rajta keveset segíthete. 



nßvzzm'és. 481 

Horátz a’ 14dik versbcn folytatja u’ maga dolgát 
’s szelíden печей azt a’ vétket , а’ те11у igen gyakran 
követtetik az Eggység’ törve’nye ellen. Az ifjú embe 
rek többére tetszenek magoknak а’ szép descriptiókban, 
mindég festenek , valamîkor arra legkisebb alkalmatos 
ság adja ~ elo" magát. Illìk e a" festés e’ helyre, nem el 
lenkezik e a’ czéllal, hogy az által az Olvasót впад 
laljuk , nem veszi е el a’ világosszígot más tárgytól, 
melly itt kiván állani, ’s több eñ'., azzal 6k keveset 
gondolnak. ’S l'gy végre is olly Munkává lesz (10150 
zások, a’ mellyben, mint а’ hideglelös ember’ álmá 
ban, ninos semmi öszvefüggés; а’ szép leányfŕí езду 
16’ nyakán áll.; а’ szép cyprusfa f6 ñgura a’ festésben, 
hol a’ szege’ny hajótöre'st szenvedtnek kellene magára 
vonni Íìgyelmiinket, ’s а’ Míve’sz, a’ ki eggy nagy me 
denczét akara adni, eggy bögrét сайт". 

А’ második veszedelem, mellyet az ifju Poefák 
rl'tkán keríilnek ~el, ha nem áll segédekre a’ tiltó Gé 
nius, melly az igazi talentumot mindég veze'rli, uz: 
hogy midön az eggyik hibát akarják kikerülni, az el~ 
lenkezôbe esnek (v. 25].-H0gy darabosak ne legye~ 
nek, lágyabbak lesznek mint kellene; hog-y alant ne 
másszanak, a’ felllök köztt szállonganak, holott а’ 
róna földön csak egyenlö le'pésekkel kellett volna lép 
delleni'ek; eszelösködnek, mex-t ujat akarnak monda 
ni. Ez meqsejtette, hogy bizonyos eföadások nagy 
meghatást tesznek , ’s elhitette magával , hogy hason~ 
lo' hatást tenui, vagy még nagyobbat, elég, ha a’dózist 
duplán ’s trìplán veszi. Eggy harmadìk tapasztalta, 
hogy езду ke't környůlállás életet ’s igazságot ada а’ 
festésnek, ’s úgy hiszi, hogy festéseìben а‘ legapróbb 
apro'ságokat is, ki kell festenìe. E’ hibák nagy {оп-два 
az, hogy az lró nem bl'r elég képzeléssel ’s ítélö te 
hetse'ggel, mellynck а’ Poefában, valamint mindcn 
másnemů Ml'vészben, olly sebesen és bl'ztosan kell hat 
ni , mint a’ legélesbb érzelemnek. Azt megmondhaljuk 
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ennek vagy amannak, hogy ezzel az érzelemmel nem 
bír; de ki adhatná-meg azt neki, ha a’ természet tő 
le megtagadta. 

Valamint а’ gyermek tudatlanságból vakmerő: úgy 
eggy némelly lelki gyermekségből többe kap mint а’ 
mit elbír. Horátz tehát а’ 38. versben arra inti а’ kik 

valamit írni akarnak, kogy mindeneknek előtte is 
merkedjenek-meg erejekkel ’s soha se álljanak olly 
tárgynak, mellyet teljesen nem ismernek , ’s úgy meg 
nem tekintettek minden oldalról, hogy minden történ 
hető kérdésre felelni tudjanak. Az а’ fiatal ember а’ 
ki sem magát sem а’ körűltte forgó dolgokat nem is 
meri, és a7 ki csak értetlenségből lát mindent világos 
nak és könnyünek , mint lehetne az bizonyos az eránt 
hogy többet nem bízik erejéhez mint illik, ’s tárgyá 
nak megválasztásában meg nem tévedett. 

De ha е’ részben magát nem vádolhatja is, még 
mindent ez által meg nem teve. Épen az a’ helyesen 
ítélő értelem, mellynek őtet а’ maga materiájának 
megválasztásában ’s elrakásában vezérlenie kell, hogy 
а’ Munka elébb az ő tulajdon lelke előtt egészen és 
elevenen álljon, ’s tovább a’ nyelv” segedelme által 
olvasójának ’s Hallgatójának lelkébe által költözzék , 
épen ezen értelemnek kell őtet а’ Nyelvvel való élés 
ben, a’ szók” megválasztásában, a’ maga helyére állí 
tásában ’s öszvefűzésében intéznie (v. 46).--Horátz 
itt csavarodik- el legelőször а’ maga szoros czéljától, 
’s úgy tetszik, hogy itt nem annyira а’ Px'só’ háza-né ~ 
pét tartotta szeme előtt, mint a’ Római Publicumot. 
Menti a’ megavult szók7 felélesztését, az alacsony szlók 
megnemesítését, az új szók” csinálását, midőn az Iró 
okosan és tartózkodással él az effélékkel, az az , nem 
inkább mint a’ sziíkség kívánja; ’s tanításait eggy in 
téssel rekeszti -be, mellyet az olly Iró , a’ ki a’ ma 
radék’ kezében is akár forogni, nem tisztelhet eléggé, 
és а’ melly intés ezzel azt az óhajtást teteti, hogy 
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Nyelve, ha ő abban a" tökéletesség9 legfelsőbb tetőji. 
re eljutott volna is , ne maradjon sokáig az a’ mivolt. 
(А’ Nyelv változik megszünés nélkül, ’s a’ Nyelvnek 
megszünés nélkül változnia kell, ’s mind addig jóra 
változik mig végre, a’ legfőbb tetőt elérvén, az azt be 
s'zéló' nemzet" elsüllyedésével, és nem elébb, az isha 
nyatlásnak indúl; mert míg maga а’ nemzet épségben 
áll fenn, ’s míg annak virító Literatúrája van, addig 
а’ Nyelv is , minden változásai mellett, épségben áll.) 
Ha a’ Látinm Nyelve maradt volna a’ mi időnkig az 
Наша’ nyelve, ngy Virgil és Horátz az Olaszoknak 
olly érthetetlenek volnának mint а’ Németeknek а’ Vl 
Henrich Császár korabeli német Poeták , ’s a’ Magya 
roknak az а’ Latiatuc feleym. ‘ 

A’ Nyelven ШИН az ifjú és öreg Poetasterek sem 
miben nem vigyázatlanabbak mint a’ Versiíicatióban. 
Épen az , а’ mi legnehezebb a’ poetai Mesterségbeli, 
nekik legkönnyebbnek ’s figyelmet legkevésbbé érdem 
lőnek tetszik. Vagy épen nincs fülük azon külömbféle 
szépségeket megsejteni, ae mellyek a’ periodus’görgé 
se, a’ rhythmus, ’s а’ szók” válogatása által, azon han 
gok” harmoniájának tekintetében , a’ mit azoknak ki 
nyomniok kell, okoztatnak: vagy, ha munkájokat nem 
„шишек, megelégedtek azzal, hogy а’ vers foly 
jon , ’s а’ rím (homoeotelenton, rossz de megszokott 
nevével: cadentia) tökéletesen eggyezzék a’sorok’ve’ 
gein, es ha rímetlen а’ vers, a7 poetai lábak hibásak 
nak ne találtassanak. Meg sem álmodják ők , hogy а’ 
Versiñcatio’ más meg más neme más meg más hang. 
zást kíván , hogy а’ lélek7 külömböző indulatjainak fes 
téséhez illjék,-hogy а’ komoly, hogy а’ borzadást 
támasztani akaró tárgy könnyen és édesen folyó sorok 
ban , vagy а’ szomorgó bánat szökellő dactylusokhan 
а’ legVlSSZáSbb hatást teszi;-hogy_mind ezek körül 
megszámolhatatlan hibát lehet ejteni, ’smegszámolhn 
tatlan szépségeket lehet nyerni , és így megszámolha 
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tatlan törvényekre is kell vigyázni;- hogy gyakorta 
eggyetlen eggy szó, sőt ollykor eggyetlen eggy bang, 
eggy Ó, eggy U, az egész hely” muzsikáját elrontja. 
Sokaknak tudatlanságok e’ részben annyira megyen, 
hogy legkisebb gyanitások sincs a’ felől, hogy a’ vers 
külömböző nemei ésa” tárgy, külömböző nemei között 
lehetne valamelly tisztelést-kivánó ok; ’s még nem 
nagy az ideje, hogy eggy didacticus Költemény jutott 
kezembe , melly ollyqinemű stróphákban , mint Haller 
nek ez az Сдача: 1‘ 

\ 

Freund, die Tugend ist kein leerer Name; 
Anl dem Herzen keìmt des Guten Same, 
Und ein Gott ist's'; der der Berge Spitzen 

Rőthet mit Blûzen — 
énekli a’ maga tárgyát}, még pedig hét vagy nyolez 
Könyvekbenl-Horátz ezt а’ fonákságot v. 73-85. 
csak gyengén illeti; ’s igninthogy az ő czélja inkább 
volt az , hogy az ügyetlen Verselőt nevetségessé tegye, 
mint hogy jókat neveljen: azon kevés közönséges 
törvényeit, a’ mellyeket а’ kifejezés stílus és versiíica 
tio eránt adott, azon világos intéssel rekeszti-be, hogy 
а’ Poeta- név9 elnyerésére reménységet magának senki 
nem nyujthat, а’ ki ezen három pontban még nem 
eléggé jártas. ’S midőn így а’ maga korának és а’ ré 
giebbeknek Poetäjikat (kik a’ Mesterségnek e’ részei 
vel sokat bíbelődni restelkedtek , ’s а’ “mint már fel 
jebb is mondá, elégnek tai-ták, hogy a’ vers folyjon , 
"s könnyen és bőv özönléssel folyjon) nyilván és tar~ 
tózkodás nélkül himpelléreknck kiáltotta, az ifjú Pí 
sót annak megisméretére vezeti, hogy az a’ Versfara 
gás csak még is nehezebb és komolyabb munka lehet, 
mint a’ millyennek azt ő képzelte volt. 

Mind eddig Horátz eggy szóval sem érdekle'tte még 
a’ Di'amatica Poesist. De а’ Játékszín lévén az a’hely, 
a’ mellyen a' Horátz által leczkézés alá fogott Római 
Költők magokat csudáltatni leginkább óhajtották, és 
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mivel az ifjú Piso is ezen a’ pályén szándékozott, a’ 
1111111: nekem látszìk, koszorúkat nye1'nì:Horátz e’ 1111337 
nak indúl, ’s а’ 86 sortól fogva a'I '127dikig ennek leg 
fontosbb törvényeit adja - elö , kimutatván а2011 legte 
temesbb botlásokat, a’ mellyekre 112 1’: idejebelì thea 
tralisták vetemedni szoktak Volt. и11/1111‘1 ámbár az idä 
ezeknek minden munkájikat régçn elnyeldeste, melly 
miatt meg sem érthetjük az enîkre itt tett 02612650 
kat: annyit bátor következtetéséel kivonhatunk а’Но 
rátz szavaiból, hogy б е2е1111е11111’ mindég 65 mindenre 
11652 Poeta'knak hibájik ellen akal'ta megóvni а’ maga 
ifjú hallgatóját. ' ‚ 

А’ Н01‘1112’ gondolatjaìnak- menését ezen poetai Er 
tekeze'sben bízvást а’ 561611151111’2 hasonlx'thatjuk, hol aa 
járkálásnál egyéb szándékunli'. nincs; hol az ide ’s am 
Oda 16165 nem vétetik hibának, és a’ hol majd а261‘1 
állunk - meg, hogy езду 11165 tájat szemlélhessünk 
kényünk szerint, majd hogy eggy szép formájú vagy 
alakú virágot leszakasszunk, ‘газу mlVel eggy árnyé 
kos tölgy bennünket hl'îvesbe csalogat; hol az új meg 
lîj tárgy mindég új meg líj beszédet fonat velünk , 65 
а’ hol, minden tévedezésìnk mellett, végre is ott lel 
jük magunkat, a’ hova e'ljutni elindulásunkkor akar 
tunk. Eggy tárgynál 56111 múlat addig, hogy а’ mit 
tudni óhajtanánk, mind elmondja; ritkán von ollyszo- 
ro’san törvényt, hogy annak alkalmaztatása а‘ Мав 
tel-seg’ tam'tványának könnyůvé ’s bl'ztossá tétessék; 
az eggyes esetekröl minden szempillantásban а’ kö 
zönségesre 161‘ , ’s а’ Játékszínrôl vissza а’ Poesìsra; 
de eggy alkalmatoss'ágot sem 111111а521-е1, hogy, vala; 
hol lehet, а’ 1’0552 Iro'n eggyèt ne sujtson. [gy hä“ а 
89 501’011 kezdve a’ 152dikig, 1101 а21 hìhetné az 01111 
só , hogy itt végre be akarja avatni a’ Т11а11аЁ65 Mel 
]»omene’ Mysteriumaiba. ’S а’ 179 501101 fogva kivált 
érdekel 15 némelly igen fontes pontokat; de az emberì 
négy kornak könnyů kézzel tett szép rajzolatján kivül 
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ismét Tmindent által szökik, а‘ mi a’ Dramaturgiai 
leczkézésben helyt kívánhatott volna, hogy az éneklő 
kar felől szólhasson, mellyet а’ Rómaiak а’ Görög 
theátrumról eléggé ismerhettek; ’s itt, elő fordúlván 
eggyszer a’ Chorus, historico - philosophica Előadásra 
téveszti-el magát , 's elmondja , mint és miként leve 
az a’ Chórus , а’ mivé azt Aeschylus csinálta; és hogy 
а’ legrégibb Tragoediák' vagy Bakjátékok” Chórusa 
mint változott - el Satyraí - Játékokká. Ha Horátz tel 
jes Poeticát akart volna l‘rnì, meg nem foghatnánk, 
mie'rt múlatott az illy apróságok körül több ideig mint 
a’ Tragoedia ’s Comoedia mellett : de az az lró , а’ ki 
magát semmire sem kötelezte-le, nem vonathatik 
számadás alá; ’s el lévén telve feje eggy bizonyos ide 
állal, hogy az illy Satyrai portékákat mint kellene 
írni, neki adja magát gondolatjának, ’s gyönyörködő 
bőbeszédűséggel mondja-el mint írna Ő ollyanokat, 
’s ezen kedvtelése közben felejti hogy nem maga van. 
A’ mit ezen alkalmatossággal azon neki-tulajdon nyelv 
felől mond , a’ mellyben ezt а’ munkát írni fogná, nagy 
figyelmet érdemel, 7s vezére lehet az orr nélkül nem 
maradott Költőnek, а’ ki a’ Comica Poesisnek némelly 
nemeiben készülne szerencséjét próbálni. i 

Нога“: addig játszik ezen idea körül , hogy eggy 
szerre melegebbé Vál mint a’ millyennek eddig tapasz 
tala'nk: dévajsága öregbedik, ’s szüntelen csipkedi a” 
nyavalyás Poetákat. Az a’ barátságos intés, mellyet 
az illyeknek (244-250) а‘ Satyrai játékok” tónusára 
nézve ád , а’ legkegyetlenebb korbács , mellyet valaha 
a’ Satyrák’ Múzája felrántott; ’s nagyon kételkedem 
rajta, ha lehetne e ezeknek a’ nyomorult gubóknak а’ 
magok nyavalyásságokat a’ megvetés’keserí'lbb neveté 
sével szemekre lobbantani. 

Pajkosságában , a’ nélkül hogy azt maga is észre 
vette volna, ismét а‘ versiücatiához tér vissza, ’s éles 
ségét annyira viszi , hogy a’ maga Confrater Urainak 
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‚ 

elmondja, mi n’ Jambus -lnert hogy a’ Pn'só’ Uríìjai.. 
nak azt megmagyarázta а’ I’raeceptor, arról nem ké 
telkedhetünk — ’s bosszúra fakadva а’ Rómaiak ellen , 
kik igazságtalanok voltak a’ пиво]; régibb Poetájik 
eránt, szemekre hányja, hogy nincs fiilök érzeni a" 
vers’ szépségét. Kimondotta nekik , hogy azért marad 
nak örökké a’ Görögök megett а’ Poesisnek csaknem 
minden nemeiben, ’s leginkább а’ Drámaiban, тег‘: 

K restellik а’ gyallílgatást, а’ sîmítást. Az ö l'te'lete sze 
rînt a’ Hibátlanság teszi а’ Mesterség? legföbb ‘ШИНЫ: 
’s tökéletességét, ’s az ifjú Pl'sókat házoknak fe’nyekre 
(vos P 0 mpi liu s s an guis) kényszerl'ti,- hogy a’ 
poetai dolgozást poetaî ml'vnek ne vegyék ml'g az, a’ 
kifáraszthatatlan szorgalom által а’ legtökéletesbb si 
maságra eljutott. A’ Rómaiak az б l'télete szerint igen 
sokat tulajdom'tottak a’ természet" ajándékának 7s ke 
veset а’ tanulás e's gyakorlás által пеней: ügyességnek; 
pedig a’ poeta szint úgy nem lellet-el a’ második mint 
az elsö nélkiil, ’s а’ Görögök azéri: olly tökéletesek, 
mert а’ Compositie’ tüzét és a’ kidolgozás fáradságát 
minden munkájikban eggyütt találjuk. ~ 

Az az egész nevezetes hely, melly a’319kezdôdik, 
’s а’ 365dikig tart, а’ legtökéletesebb útasl'tást adja, 
mint kelljen a’ Poetának а’ maga nagy czéljaira el 
készí'xlni , ’s mennyi fáradságba kerůl, olly mívet te-- 
remteni , те11у tlîl-éljea’ maga mesterét. De mind ez 
úgy öszve van hányva vetve , hogy az Epistoláris Sti' 
lusnak ez a’ szabadsága ’s gondatlansága alig tudja ki 
menteni Horátzot, ’s az Olvasó kl'sértetbe jö a’ ren 
detlense’get kei'esett-rendetlenségnek nézni, hogy l'gy 

` az ifjú Px'sót tanitásainak sokasága ’s öszve nem Ы; 
gése áltnl megzavarhassa , ’s benne а’ Mesterség’ ne 
héz voltának érzését az elöadás’ mivolta áltál megket. 
töztesse. Ezen gyanításonmt, bármellyrendesnek tet 
szik, annál hihetöbbnek találhatná az Olvasó, mel-t 
mesteri bánásainál vés a’ maga f6 tárgyára mindég vis~ 
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sza meg vîssza pillantó tekìnteteinél f 
gyobb zavaron által is kiláthatni , D 
tik, hanem maga viszi magát. На ö szán 
kezdetben kiismertette ’s nagyon kiismer 
várhatott volna egyebet mint hogy azt elá 
nem fogja. Horátz fortéllyal vitte dolgát. 
tal embernek , а’ ki ё; felmászni a’ Mlízá 
ze’rl'il ajánlja magát, me’g pedig a’ legszíve 
lanabb arcczal. Olly 111011 indúl vele, mell 
ga ’s nelléz volta а’ legbátrabbat is elriasz 
Poeta elijed: б az lítat rövidnek is , könn 
zelte , ’s ezen nehe'zségek felöl álmodni sem _ 
félig sem tette-meg azt . ’s mzír ki van fára. 
re biztatja, bátorl'tja idöt enged neki a’ pi 
a’ nelkül hogy ez azt észre vette volna olly 
ll'tja, а’ 1101 kívánságinak czélját а’ legsze 
pillantja-meg, ’s azt hiszi , hogy már min 
e'r. Ismét mennek; de az út most még hoss 
nehezebbe’ lesz; а’ sze'p templom, melly nek 
szemébe tl'înik, hátrább látszik vonulni ; ’s vez 
gé kegyetlen, neki, mfg ötet kézen fogva l'ánga 
azon veszedelmeket festegetni e1e’be,mellyekb 
törte’nhetik, hogy sommi hatalom nem ra‘lgada 
azon ingoványokat emlegetni, а’ mellyekbe ki, 
besippadhatnának, azon meredek bérczeket, a’ m 
keresztl'il kellmászniok , azon gyalázatot és nyak 
alább láb és kartörést, melly 111 más sokakat 
végre eggy idöben egyedíil hagyja , azi: állítván, 
Ö tovább szolgálatjára nem 1е11е1, ’s magán áll, to 
akar e menni, de nála nélkül, vagy , а‘ 1111 bijl 
volna, szánde’káro'l lemond ’s visszate'r. - 1"' 
zel а’ mócldal bán Horátz ezen Lew'u" 
val, kit 11‘ Heliconra akar Г" 
dön а’ ñatal-embert P’ 

Воду fel akarja élv 8015 im ¿it 1"е1"у \ 
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a' legutolsó Mázoló úgy szabhat-ki minteggy Aeschy 
lus, vele trimeter Jambusokat csináltat , ’s mind ezt 
úgy adja elébe mint nagy fontosságú dolgot ,- amot. 
lásokat úgy hozza-elő, mint olly csuszamlásokat, 
mellyek eggy szegény bűnös Poetának elnézethetnek, 
mert ki kívánjon tökéletességet a’ halandótól , ’s több 
eñ`.-’s azon végzi tanítását, hogy őtet kíméléssel, 
szeretettel félre vonja , ’s fülébe ‚ mint igen nagy titkot 
azt ordítja, "hogy az Isten” nagy világában útálatosabb 
nevetségesebb portéka semmi nincs, mint a’---kö`ze'p- 
rendü Verselőcske. 

A’ 385. versen a’ Horátz’ igaz erányzásai olly lát. 
hatóképen, olly tisztán mutatják-ki magokat, hogy 
elég csak- tovább olvasni, ’s lehetetlen lesz rájok nem 
ismernünk. Minden rettentései után még nyitva vala 
az ő ifjú barátja előtt eggy út a’ mellyen magát csa 
logassa. „Jó, иду mondá ez magában; az mind va 
ló lehet, а’ mit hallék; de szükség e , [hogy én 
nagy mesterré dolgozzam - ki magamat? En a’ ma 
gam múlatságomra csinálok verseket. Husz más ma 
gam-forma Tragoediákat, Comoediákat, Elegiákat, 
Jambéjonokat csinált, a’ nélkül hogy meg Mesternek 
kívánt volna tekintetni. Mit tesz az, ha az én verseim 
nem épen а’ legjobbak is. А’ Génie, akármit mondja 
nak, mindég több mint a’ Mesterség.-Osztán minden 
ember nem olly nehézkés ízléssel bír mint ez а’ Но-_ 
rátz. Azok az én jó barátim , a’ kik előtt felolvastam 
dolgozásaimat , meg voltak elégedve. Szemeim nem csal 
tak- meg, láttam , hogy a’ munkának ez ’s amaz helye 
mint hatotta - meg őket, istbb. - E’ vánkoská 
kat, mellyekeu a” jó flatal- ember а’ maga felriadt poe 
tai lelkiisméretét már már elszunnyasztotta, Horátz 
most egymás után rántja-ki feje alól. Az Urbanitásv 
törvényei távolról sincsenek megsértve. Sőt még azt 
hiteti-el vele (391 —-4’11)‚ hogy épen nincs okapirul 
ni a’ Mesterség szeretetéért: de elég, hogy csak azt 
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9 n reme'nységet sem hagyja-meg мы, hogy a’ kolcs 

lyukon fog elillantllatni. A’ legkisebb alkalmatossági 
Versecskét sem hagyja neki szabadon. Többet bizìk, 
ńgy mondja , fejéhez, mint hogy attóltal‘thatna, hogy 
valaha eléggé gyenge leend, a7 középrendl'i poeták’ ne 
vetse'ges seregébe lépni. Azonban, ha csak ugyan l'rand 
valamit, az a’ tanács adatîk neki , hogy örizkedjék a’ 
hitetlen barátoktól , kiknek az а’ poeta , а’ 1:1 gazdag 
jöveflelemben mint lélekben , soha sìncs hijokkal. Von 
ja tanácsra a’ legsanyal‘úbb bl'rákat , verseit tartsa ki 
lencz esztendf'íkig zár alatt, hogy kitörölhesse a’ mi 
kitörlést kl'ván.-A’ ki megfontolja melly melegség 
gel rettenti ezt а’ ñatal-embert azon kedvezö Ива]: 
tól , а’ kik ‘a’ pulchre! bene! recte! kiáltozásokban 1:1 
fogyhatatlanok , mint ajánlja neki a’ legsanyarúbb Cri 

Ha ki emberfôhöz lónyakat Рецепт, 
Mindenütt más tagot rakna mint- kellene , 
’S tollakkal keverné ”s'rút hal’ formájával , 
Azt, a’ mit fenn kezde szép leány” arczáv'çll: 
Nem nevetnétek е ‚ harátim, mívére, 
Midôn kérkedéssel hívna nézésére’ê 

Elhigyétek, Písók, hiv mása e” képnek 
A’ vers , mellyben ollyan zavart tárgyak lépnek 
Elönkbe , mint beteg’ álmadozásai, 
Hol a” fök és lábak nem eggy test’ tagjai. 
(Еду de а’ kik Вере‘: vagy verseket írnak, 
Akármit költeni örökös just bl’rnak. 

Tudjuk , ’s azzal mi is szoktunk dicsekedni , 
’S hajlandók Vagyunk azt másnak is engedni; 
De nem hogy szelídek ’s 'vadak qvegyúljenek, 
Bárány tigrist, madár kígyót szeressenek. 
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Нет , mint tér й] meg й] fordúlatokkal а’ kitörle'sre: 
kézzel Гоша tapînthatni, hogy igen nagy ока volt, 
kétséggel lenni az ô talentumai eránt. Illy rettegéssel 
nem szoktunk senkit ijesztgetni, lla hozzábl'zodalmunk 
van. Nem is látunk az egész hosszú Epistolában csak 
eggy vonást is, mellyet oda magyarázhatuzínk , hogy 
б а’ maga liatal - emberéböl Уайт; Valamit. Yeszedelmet 
sejdit minden felöl, és sze’gyenbe-esést. És hogy a’ 
megiövendölt gyalázat' annál nagyobb behatással töltse 
el lelkét, elválván végre tó'le olly keménységgel bán 
а’ rossz Poetákkal , hogy az ifju Pl'sónak а’ mcggyó 
gyl'thatatlanok közzé Вене“: volna számláltatni, ha 
ezen Manuductio ad Artem Poeticam megolvasásaután 
maradt volna me'g benne valami kedv próbát tenni, ha 
a’ kétfejů hegy’ bérczeire eljuthatna e. 

Humano capiti cervicem pictor equjnam 

Iungere si velit , et varias inducere plumas 

Vndique collatis membris, ut turpiter atrum 

Dcsinat in piscem mulier formosa supex‘ne , 

Spectatum admissi risum teneatis , amici? 

Credite, Pisones, isti tabulae fore librum 

Persimilem, cuius, velut aegri somnia, vanae 

Fingentur species; ut nec pes, nec caput uni 

Reddatur formae. Pictoribus atque poëtis 

Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 
Scimus et hanc veniam petimusque damusquc 

vicissim. 
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Sok munka van pompás kezdettel hirdetve, 
"S rá eggy két skárlátfolt, hogy ragyogjon, vetve, 
Diana’ temploma szép festés berkével , 
'S eggypatak 7s szivárvány, Rhénus nagy vizével; 
Szép, de nincs jó helyen. Talán a’ Képíró, 
Cyprusfát is írni nagy készséggel bíró (1); 
Mit használ , ha festést eggy hajótörött kér , 
’S bért azért , hogy kára rajzoltassék, igér’! 
Izzad а’ '1'а2е1‹а$: nagy edényt Уйти tôle, 
A’ munkà kész ’s eggy kis bögre lett belôle (2). 
Irj akánnit akarsz: csak eggy Egészt tegyen 
А’ mit l'rsz, ’s magával harczoló ne legyen. 

Barátim , az legtöbb Költôknek hibája , 
Hogy ôket megcsalja szépség’ alorczája. 
Eggy röviůen akar l'rni, ’s homályos lesz; 
Mást а’ sok simítás lélektelenné tesz; 
Amaz magasra уйду , ’s felpuffad irása; 
Ez mász`, hogy szelekkel ne vívjon járása ; 
’S a’ ki , ne mondassék , hogy másoktól tanúl, 
Eggy dolgot forgatni akar hall‘atlanúl, 
А’ tengeri delíint erdôbe helyheti , 
”S a’ Nereist vadkan’ hátára ültetí. 

A’ hibától-félés bölcs mesterség nélkül, 
Бедный mellett is, hibára hibát szûl. 

Aemíl oskolája körül eggy Képmetszô, 
Eggy avagy más részben méltán lehet tetszö; 
Csinálhat remeknek beillô körmöket, 
’S а’ rezen lobogni-látszó hajfürtöket , 
’S még is kontár, ha nincs а’ dolog’ veleje 

' Szép Egészt teremtô mesteri ereje. 
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Sed non, 111 placidis coëant immitia; non, 111 

Scrpentes avibus gemineutur , tigribus agni. 

Inceptis gravibus plerumque et magna professis 

Purpureus , late qui splendeat, unus et alter 

Assuitur pannus, cmn lucus et ara Dianae, 
Et properantis aquae per amoenos ambitîus agros, 

Aut Humen Rhenum, aut pluvius describitur arcus; 

Sed nunc non erat 1115 locus; et fortasse cupressum 

Scis simulare; quid hoc, si fractis enatat exspes 

Navibus, aere dato qui pingitur ‘1 Amphora coepit 
Institui; curi-ente rota cur urceus exit@ 

Danique sit quodvis simplex duntaxat et unum. 

Maxima pars "щит, pater et iuvenes patre digni, 
Decipimur specie recti. Brevis lessle laboro: 

Obscurus fio; sectantem levia nervi 

Deficiunt animique; professus grandia turget ;- 

Serpit humi 1111115 nimium timidusque procellae. 
Qui variare cupit rem prodigialiter unam, 

Delphinum silvis adpingit, lìuctibus aprum. 
In vitium ducit culpae fuga, si caret arte. 

Aemilium circa ludum faber unus et ungues 
31 
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Én hogyha magamat Költônck vallanáni д 
Illyen Mûvész lcnni, аж úgy átallanám, 
Mint мы"; hajjal ’s szemmel-ékeskedve, 
Olly rút ábrázattal bírni mint а’ medve. 
Válasszatok tí, kik borostyánagakat 
Vártòk , erôtölihez mérséklctt tárgyakat , 
’S elébb mint akartok akármirôl l'rni, 
“щиток, mit tud vállatok elbírni. 
A’ melly Munkát hölcs ész fontoh’a czélúl vesz, 
Abbau értelmesség, jó rend ’s szépség is lesz. 
A’ rcndnck az, ha ncm csalatom, érdeme, 
Hogy a’ minek most van kellete ’s kelleme, 
Csak azt illeti most; sokat halasztva rejt, 
’S mindcnt illö helyen ’s illô idôben ей. 

А’ szórakásban is l'zzel ’s ésszel bíró 
Kényes szedegetô legyen а’ Versl’rú. 
Sokszor már az эта! а’ mondás szebbé lesz, 
На ravasz helyhezés szokott szót újjá tcsz. 
А’ hol rejtckben volt dolgot kell festcni, 
Szabad nem liallott szót kéjünkre költeni; 
Csak а’ kéj ne sértse a’ szemérmességet; 

Fog a’ nem- rég csinált nyerni kedvességet Ha Görögök’ tudós nyelve Volt forrása, 
’S jó módjával esik meghonosítása. 
Mert Caccíliusnak ’s Plautusnak mit adna 
А’ Római, а’ mit tôlünk megtagadna ’ê 
Én lia mit gyûjthetek , mért irígyeltetem, 
I-Iolott Enniusban ’s Cátóban sejthetem (4), 
Hogy öseink’ nyelvét „так bövíteni , 
’S képzetciket új névvel jelenteni’! 
Szabadvolt ’s mindenkor szabad lesz az olly szók’ 
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Exprimet et molles imitabitur aere capillas, 

Infclix operis summa , quia ponere totum 

Nesciet. Hunc ego me, si quid componer-e eurem, 

Non magis esse velim , quam naso vivere pravo , 

Spectandum nigris oculis nigroque capillo. 

Sumite materiam vestris, qui scribitis, aequam 

Viribus , et versate diu, quid ferre recusent, 

Quid valeant humeri. Cui lecta potenter erit res', 
Nec facundia deseret hunc , nec lucidiis ordo. 

Ordinis haec virtus erit et Venus , aut ego fallor, 

Vt iam nunc dicat iam nunc debentia dici, 

Pleraque diii'erat et praesens in tempus omittat. ‘ 

In verbis etiam tenuis cautusque serendis', 

Hoc amet , hoc spernat promissi carminis auctor. 

Dixeris egregie , not'um si 'callida Verbum 
Reddiderit iunctura novum. Si forte necesse est 

-Indioiis monstrare recentibus abdita rerum; 

Fingere çinctutis non ex audita Cetliegis 

Continget, dabiturque licentia sumta pudenter. 

Et nova fictaque nuper liabebunt Verba Едет ‚ s_i 

Graeco fonte cadant, parce detorrta. Quid autem 
4 
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Kiadása, mellyek új-vert pénzek , de jók. 
Mint а’ fák elhányják idöröl idôre 
Leveleket 's szebbet lioznak jövendûre , 
Ugy az ókorbeli szók is elhullauak , 
"S az újak iijakként frisen virítanak. 
Mi , ’s a’ mink van , halál’ adósai lenni 
Tartozuuk. Bár ezer nagy hajót pihenni , 
Dühös szelek elôl, tág kebelébe hiv 
А’ hegybôl vájt öböl --- királyi dicsö miv; 
Bár а’ tó, melly elébb volt békák’ tanyája, 
Most a’ termékenység’ "s bóvség’ szép lxazája; 
’S а’ folyó melly pestis volt а’ mezôségnek, 
Most más úton euged a’ bölcs Mesterségnek. 
Mind ez múlandó miv, ’s idôknek zsákmánya: 
Sokkal inkább а’ Nyelv" dísze ’s ragyogványa. 
Sok elenyészett szó nyer még új életet, 
Sok elenyész, melly most bi1' nagy tekintetet, 
Milielytt а’ Szokásnak paranesolja kénye , 
M ellytôl f iìgg а’ beszéd”s nyelv’ minden törvénye. 

Melly verssel kell hadat ’s bajnoki tetteket 
Írni, vadott arról Homerus remeket. 
Az egyenetlenûl páros vers` nemébe (5); 
Elébb azok, kiket kinos kelepczébe 
Ejtett a’ szerelem, zárták keserveket, 
’S utóbb boldogok is öntötték szl'veket. 
De gyenge hangjait elsôbb ki kezdette, 
Bizouytalan , ’s а’ per most is foly felette. 
Archiloehust harag , mint mérges nyilával, 
Fegyverkeztette-f'el saját jambusával. 
A’ Víg-, és Szomorú-Játékok lábai, 
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Caecilio Plautoque dabit Romanus, ademtum 

Virgilio Varioque? ego cur, acquirere panca 

Si possum, invideor, cum lingua Catonis et Ennî 

Sermonem patrium ditaverit, et nova rerum 
Nomina protulerit'i'Licuit, semperque licebit, 

Signatum praesente nota procudere nomen. 

Vt silvae foliis pronos mutantur in annos, 
Prima cadunt: ita verborum vetus intel-it aetas, 

Et iuvenum ritu florent modo nata vigentque. 

Debemur morti nos nostraque; sive receptus 

Terra Neptunus classes Aquilonibus arcct , 

Regis opus, sterilisque diu palus aptaque remis , 

Vicinas urbes alit et grave sentit aratrmn; 

Seu cursum mutavit iniquum frugibus amnis, 

Doctus liter melius: moi‘talia facta periliunt, 
Nedum sermonum stet honos et gratia vivax. 

Multa renascentur, quae iam cecidere, cadentque, 

Quae nunc sunt in honore, vocabula, si volet usus, 

Quem penes arbitrium est et ius et norma lo 

qnendi. 

Res gestae regumque ducumquc et tristia bella , 
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Ebbôl szabattak-ki , mert sebes hangjai 
Mívelést rajzolni legjobban illenek, 
’S beszélgetni ’s lármát gyôzni termettenek. 
A’ lantnak Istenek’ ’s Vitézek’ tettei , 
’S gyors bajnokok’ ’s lovak’ Vig gyôzedelmei’ 
Hírét, ’s a’ szerelmet eggyütt a’ tréf'ával, 
Engedte a’ Múza zengni szép hangjával. 

Minden versnemnek van saját szl’ne ’s hangja g 
Mikép illet engem a’ Költöknek rangja, 
Eltalálásokban ha vagyok járatlan , 
’S inkább , mint шпинат, maradok tudatlan? 
Nem s_zeret a’ nyájas darab olly pompába 
Öltözni, melly illik a’ Tragoediába; 
’S a’ тещу, melly rajzolja Thyestes’ ebédjét , 
Csöniörli а’ Köznyelv’ ’s Ví‘gpjáték’ beszédjét. 
Ne legyen helyétôl eggyik is megf'osztva, 
Melly neki a’ sorstól illökép van osztva. 
Azonban Thalia felviszi szózaetját 
Néha , ’s Chrémes fennyen dörgi károlńlatját , 
’S a’ Tragoedia is, ha bút kell festenì, 
Társalkodó nyelven kŕván beszéleni. 
Telephus és Péleus mint szerencsétlenek (6) 
’S hazájokon kivül bolygók , kénytelenek , 
A’ másfél-lábnyi s‘zvók’ dagályát elvetni ‚ 
На Panaszok akar lszl'veket sebhetni. 

Nem elég, hogy a’ vers szép ’s'hibátlan legyen ‚ 
Édességével is szükség osudát tegyen (7).; 
Mint mosolyogva. néz a’ mosolyodókra 
Az emberi orcza, úgy sir a’ sírókra. 
Könnyet hullassak e@ Légy bús elébb magad, 
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Quo scribi possent numero, monstravit Homerus. 

Versibus, impariter iunctis, querimonia primum , 

Post etiam inclusa est voti sententia compos. 

Quis tamen exiguos elegos emiserit auctor, 

Grammatici certant et тише ySill) indice lis est. 
Archilochum proprio rabies armavit iambo. 

Hunc socci cepere pedem, grandesque cothurni , 

Alternis aptum sermonibus , et populares 
Vincentem strepitus, et natum rebus agendis. 

Musa dcdit ildibus divos puerosque deorum , 

Et pugilem victorem ' et equum certamine primum, 

Et iuvenum curas, et libera vina referre. 

Descriptas servare vices operumque colores , 

Cur ego, si nequeo ignoroque , poëta saluter@ 

(_Íur nescire , pudens prave , quam discere malo? 
Versibus >exponi tragicis res comica non vult; 

Indignatur item privatis ac prope socco 

Dignis cai-minibus narrati coena Thyestae: 

Singula quaeque locum teneant sortita decenter. 

[метит tamcn et vocem comoedia tollit. , y 
Íratusque Высшее, tumido flelitigat orc: 
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Telephus és Péleus, "s fajdalmad rám ragad. 
На sorsodat nyelved nem tudja követni, 
Úgy vagy ásítani fogok, vagy nevetni (8). 
Gyászos ábrázathoz gyászos szók illenek, 
Haragoshoz ollyak, mellyek rémítenek; 
Játszóhoz enyelgôk , ’s ha nem látszik kedve, 
Szólása is legyen elkedvetlenedve. 
A’ hánykép eseti változnak éltünknek, 
A’ természetannyi érzést ád szivi'mknek. 
Örömet kóstoltat, ingerel _besszúra, 
Vagy kényszerít földig nyomó nehéz búra; 
’S úgy kell néznünk a’ N yelv’ érthetô hangjait , 
Mint a’ belsö érzés’ külsô tolmácsait. 

’S a’ ki máskép ’s mást mond, mint sem indúlatja, 
A’ i6 ’s al nép’ csúfját az me'ltán várhatja. 

Sok fíìgg attól , ki az, kit versbe foglalunk, 
Isten e vagy Vitéz szólal-meg általunk; 
Ért ôsz e, vagy iijabb kor’ lleves bohója, 
Tisztes asszonyság e, vagy hív szolgálója; 
Utaz e mint Kalmár , vagy ûz gazdaságot, 
Ázsiát lakja е, vagy Görög-országot. 

Tárgyat közhl'l‘ból végy , vagy bár költs ké. 
Hihetôség üsse bélyegét ml'vedre. (nyedre, 
Achillest fested e@ Hogy kedvessé tegyen,' 
Gyors , heves,` haragos, kérlelhetlen legyen; 
А’ kötelességet ’s a’ törvényt nevesse , 
’S a’ kényen пот-111161 karddal fenyegesse. 
Medea legyen vad , Ixion hitetlen, 
Ío gyors, Íno lágy, Orestes kedvetlen. 

На töled alkotott személyt fogsz датам‘, 
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Et trag’icus plerumque dolet sermone pedcstri. 

Telepbus et Peleus, cum pauper et exsul, uterque 

Proiicit ampullas et sesquipedalia Verba, 

Si curat cor spectantis tetigisse querela. 

Non satis est pulchra esse poè'mata , dulcia sunto , 

Et, qnocunque volent, animum auditoris agunto. 

Vt ridentibus arrident, ita flentibus adsunt 

Humani Vultus. Si vis me flere: dolendum est 

Primum i psi tibi; tunc tua me infortunia laedent. 

Telephe, vel Peleu, male si mandata loqueris , 

Aut dormitabo, aut ridebo. Tristia moestum 

Vultum Verba decent, iratum plena minarum 

Ludentem lasciva, severum seria dictu. 

Format enim natura prins nos intus ad omnem 

Fortunarum habitum ; iuvat aut impellit ad iram, 

Aut ad hnmum moerore gravi deducit et angit; 

Post eiì'ert animi motus_ interprete lingua. А 
81 dicentis erunt fortunis absona dicta: 

Romani tollent equites peditesque cachinnum. 

Intererit multum , Davusne loquatur, an heros , 

Maturusne senex , an adhuc fiorente inventa 
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A’ millyennek kezded legelöl mutatni ,’ 
Láttassd azt ollyannak végig a’ munkában, 
’S eggyezzen magával egész mivoltában. 

Nehéz a’ gondoltat valóvá csinálni, 
’S külön természetet közösbôl formálni; 
’S könnyebb személyidet Iliásból venned , 
Mint újdon-újaknak teremtôjök lenned. 

A’ másoktól ‘Гей tárgy sajátod fog lenni , 
Ha sein mindennapit ’s hitványt nem mersz ven 
Sem a’ vettet szóról szóra nem fordítod , (ni; 
Sem a’ követéssel úgy be nem szorítod 
Szůk helyre magadat, hogy bár kedved lenne 
Kijôni ‚ a’ sze'gyen vagy rend rabbá tenne. 

Kezdetén munkádnak ne vágj nagy feneket; 
Ne kezzd úgy mint ama’ Költô az, éneket: 
„ A’ hires haborńt fogom énekelni.“ 
’S szavának a’ gôgös mint fog megfelelni, 
Mit Ы, hogy lgérni olly tár наша! szeret’! 
A’ hegyek vajudnak , ’s kölyköznek egeret. 
Melly sokkal bölcsebb az , a’ kinek mnnkája 
Minden szépségeknek tûköre ’s péltlája; 
„Mondd-el, Músa, ama’ férjfi’ выпей, 
Ki sok nép’ városit látta , ’s erkölcseit.“ 
Nem lobbant olly lángot , mellynek Шаг a.’ vége ; 
Füstbôl lesz itt a’ Щи’ tartós fényessége; 
Hogy ntóbb a’ sok szép eltöltsön csudával , 
Antiphates, Cyclops., Charybdis, Scyllával. 
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Fervidus; an matrona potens , an sedula nntrix; 

Mercatorne vagus, cultorne virentis agelli; 

Colchus , an Assyrius; Thcbis nutritus, an Argis. 

Aut famam sequel-e, aut sibi convenientia finge, 

Scriptol’. Honoratum si forte reponis Achillem; 

Impiger, iracundus, inexorabilis , acer, 

[ига neget sibi nata, nihil non arroget armis: 

Sit Medea ferox invictaque, flebilis Ino, 

Perfidus Ixion ‚ 10 vaga , tristis Orestes. 

Si quid inexpertum scenae committis, et andes 

Personam formare novam: servetur ad imum , 

’ Qualis ab incepto proccsserit, et sibi constct. 
Difficile est, proprie communia dicere , tuque 

' Rectius Iliacum carmen deducis in actus, 

Quam si prof'erres ignota indictaque primus. 

Publica materies privati iuris erit, si 

Nec circa vilem patulumque moraberis orbem; 

Nec verbum verbo curabis reddere Íidus 
,Interpres; nec desilies imitator in arctlnn , 
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Ó , ha Diomedest kíséri útjára, 
Нет 161‘ vissza neme’ dicsô forrására , 
Sem a’ hadat, mellyet harczoltak Trójánál , 
Нет kezdi Lédának Íkertojásánál. 
A’ dolognak siet kimenetelére , 
’S a’ hallgatót rántván tüstént közepére, 
Mindeneket úgy fest mint tudva-levôket, 
'S elmellôzi a’ szép fényt fel nem vevöket. 
’S úgy költ, úgy tud hamist igazzal tetézni , 
Ногу a’ sok részt eggy szép egésznek kell nézni. 

Te, ki szép játékot tétetsz-fel felöled, 
Halljad, mit várok 611, 11111 vár a’ nép tôled. 
Ha olly hallgatókra van kedved szert tenui , 
Kik ne resteljenek végig veszteg lenni: 
F essd mindenik kornak híven erkölcseit, 
’S nyomd-ki a’ tündér szl'v’ ’s idô’ bélyegeit. 
A’ gyermek , kit csak most kezd hordozui lába, 
’S ki most önt hangokat érthetô formába, 
Szeret liasonlókkal játszani , hirtelen 
Haragszik, megbélçél, ’s változik szüntelen. 
A’ serdúlö ifjú ‚ megválván végtére 
Mesterétöl , siet 61111 tetszésére; 
Lovazni, vadászni, koszorút nyerni уйду; 
Szíve minden roszra, mint a’ Viasz',` olly lágy; 
Pénzét szórja; makacs , ha intetik jóra; 
’S a’ hasznost legutóbb veszi gondolóra. 
Magasra lát, kl’ván heves gyúladással, 
’S kedves tárgyát tüstént felcseréli mással‘. 
A’ férjíì kort más ész vezérli , ’s más elme. 
Ismeretség, föbb polcz, ’s kines mind en' figyelmc; 

\ 
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Vude pedem proferre pudor Vetet aut operis lex. 
Nee sie incipies, ut scripto cyclicus olim: 
„Fortunam Priami cantabo et nobile [bcllumJ‘ 
Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu’! 
Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus. 

Quanto rectius hie, qui nil molitur inepte: (iae, 
„Die mihi, Musa, virum, captae post temporaTro 
Qui mores hominum multorum vidit et urbes“ 

Non fumum ex fulgore , sed ex fumo dare lucem 

Cogitat, ut speciosa dehinc miracula promat: 
Antiphatem, Scyllamque, et cum Cyelope Chary 

Nec reditumDiomedis ab interituMeleagri,(bdim; 
Nec gemino bellum Troiamun orditur ab ovo. 

Semper ad eventum festinat, et in medias res, 
Non secus ae notas, auditorem rapitg et quae 
Desperat tractata nitescere posse, relinquit; 
Atque ita mentitur, sie veris falsa remiscet, 

Primo ne medium, medio ne discrepet imum. 
Tu, quid ego et populus mecum desideret, audi. 
81 plausoris eges aulaea manentis et usque 
Sessuri , donec cantor, Vos plaudz'te dicat; 
Aetatis cuiusque notandi sunt tibi mores, 
Mobilibusque decor naturis dandus et annis. 
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Rendet szab éltének, ’s vígyáz, ne miveljeli 
Semmit , a’ mit utóbb штаты kelljen. 
Az élemcdettet sok baj környékezi, 
Vagy , minthogy a’ kincset szůntelen éliez'i , 
’S szegénységtôl tartván, fél élni a’ késszel, 
Vagy minthogy mindent tesz liideg’s félénk ész‘ 
Lassú, rest, sok idôt kivánó ’s igérö , (szel, 
Komor, panaszkodó; ат a’ kort dicsérô , 
Melly не“ mosolygd'tt liajdan mint gyermeknek; 
7S kemény fenyítôje a’ nevendékeknek. 
A’ jövendô idô sok jót hoz számunkra, 
’S a’ múló elragad sokat fájdalmunkra. 
Hogy hát aggott Öreg‘ alakját Ifjúnak , 
’S Gyermekét ne adjuk meglett Férjfiúnak , 
V'igyázzunk mindenik kornak sajátjára, 
’S tartsuk mindenikét a’ maga számára. 

A’ Játékhan vagy Szem elôtt hímeztetik 
A’ mivelés’ tárgya, vagy elbeszéltetik. 
A’ mi a’ fül által száll-le a’ lélekre , 
Bágyadtabban szokott llatni a’ szl’vekre, 
Mint a’ mit ama’ hl'v tan'ú, a’ Szem , szemlé'l'; 
’S a’ Nézö 'magának maga beszélni vél. 

`De még sem kell mindent a’ Szl'nen mutatni. 
Sok van , a’ mit illik szemmel nem Штаты , 
Напет beszéltetni ollyannak szájával, 
Ki таит hitelt nyerjen Vszép hangjával. 
Sem Medéa magát gyermeköldöklésbe , 
Sem szörnyü Atreus emberhús - fôzésbe , 
Szem elôtt ne ártsa; sem , hogy sebhessenck , 
Progne madár, Kadmus kl'gyó, nelégyenek. ‘ 
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Reddcre qui voces iam scit puer et pede certo 
Signat humum , gestit paribus colludere , et iram 
Colligit ac ponit temere , et mutatur in horas. 
Imberbus iuvenis, tandem custode remoto, 
Gaudet equis canibusque et apricí gramine campi; 
Cereus in vitium flecti , mouitoribus asper, 
Vtilium tardus provisor, prodigus aeris , 
Sublimis, cupidusque, et amata relinquere pernix. 
Conversis studiis aetas animusque virilis 
Quaerit opes et amicitias, inservit lionori, 
Commisisse cavet _, quod пюх mutare laboret. 
Multa senem circumveniunt incommoda, vel quod 
Quaerit , et inventis miser abstinet , ac timet uti ; 
Vel quod res omnes timide gelideque ministrat, 
Dilator , spe longus, iners avidusque futuri, 
Diiïicilis, querulus, laudator temporis acti 
Se р11е1’0, castigator censorque minorum. 

Multa ferunt anni venientes commoda secum, 
Multa recedentes adimunt. Ne forte seniles 

Mandentur iuveni partes, pueroque viriles , 

Semper in adiunctis aevoque morabimur aptis. 
Aut agitur res in scenis , aut acta refertur. 
Segnius irritant animos demissa per aurem, 
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Az illy elôadás bennem elhivôre 
Нет talál, sôt számot tarthat gyülölôre. 

I-Iogy а’ Játék bájos erôre szert tcgyen,4 
Öt Felvonás , ne több, ’s kevesebb se legyen. 
Istenség se oldja-fcl a’ csomót benne, 
Hol oldani ember elégséges lenne. 
Eggy tárgyról negyedik személy se beszéljen. 
A’ Kar résztvevôknek jusaival éljen, 
’S a’ Felvonások köztt csak ollyan játéka 
Legyen, millyet kíván a` Költô’ szándéka. 
Kedvezzen а‘ jóknak ’s legyen tana'ccsal hiv, 
A’ haragot oltsa, szánjon ha kény ’s tiszt viv, 
A’ mértéklés józan asztalát javallja, 
’S a’ bölcs törvényt ’s csendes békét magasztalja. 
’S titkot ki ne mondjon, ’s Isteneket kérjen, 
Hogy biìszkékre átok , jókra áldás te'rjen. 

A’ sip ‚ melly -éleszti а’ Kart zengedczve, (9) 
Hajd an nem volt harsány,’s nem volt megrezezvc; 
Vékony szál ’s kevés lyuk csak gyenge zengéssel 
Közlött lelket а’ nem nagy számú gyûléssel; 
’S eleget tett, mig még а’ szx'nt körûlöttc , 
Kevés, mértékletes, 7:s jámbor nép töltötte. 
De hogy ez nagy földet nyert sok diadallal, 
"S а’ Vál‘OSt kerítni kelle szélesb fallal, 
’S szabad volt pompásan egymást vendégelni, 
’S Geniusát fborral napestig kérlelni, 
Az ének ’s muzsika, valamint mindenek , 
Zabolátlanabbak ’s pajkosbbak lettenek. 
Mint volt volna máskép azoknak ínyekrc 
Kik henyén pihexmi, gorumba-létckre, 
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Quam quae sunt oculis subiecta iìdelibus, et quae 

Ipse sibi tradit spectator. Non tamen intus 
Digna geri promes in scenam , multaque tolles 
Ex oculis , quae mox narret facundia praescns. 
Ne pueros ceram populo Medea trucidet, 
Aut humana palam coquat exta nef'arius Atreus, 
Aut in avem Progne vertatur, Cadmus in anguem. 
Quodcunque ostendis mihi sic , incredulus odi. 

Neve minor, neu sit quinto productior actu 
Fabula, quae posci vult et spectata reponi; 
Nec Dells intersit, nisi dignus vindice nodus 
Inciderit; nec quarta loqui 'persona laboret. 
Actoris partes chorus oñ'iciumque virile 
Defendat; neu quid medios intercinat actus, 

Quod non proposito conducat et haereat apte. 
Ille bonis faveatque et consilietur amicis, 

Et regat iratos et amet peccare timentes; 

Ille dapes laudet mensae brevis, ille salubrem 
Iustitiam , legesque et apertis otia portis ; 
Ille tegat commissa, deosque precetur et oret, 
Vt redeat miseris , abeat fortuna superbis. 

Tibia non , ut nunc, oriehalco vincta , tubaeque 
Aemula, sed tenuis simplexque foramine pauco, 

32 
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Faluból, városból, fôbbek ’s nemtelenek, 
Gyülevész sereggel eggyüvé mentenek ‘1 
А’ sl’p hát eggyszcrû hangját czikornyázta, 

’ {táncz buján mozgott, ’s ruháját czifrázta. 
A’ csendes lant számos húrokat pengetett, 
’S a’ Költô is ezek’ nyomába s'ietett. 
A’ Kart magasabban repülni szoktatta , 
Énekét szokatlan szókkal rohantatta, 
’S jövendôt nyomozó szép ’s bölcs mondásait 
ПЗУ adta, mint Delphi titkos válaszait/(IO). 

A’ ki kezdte Bacchus’ dicsöítésére 

Azt a’ Játékvívást, mellynek bak volt bére, 
Nom soká máskép is múlatott másokat, 
’S játékszínre vivén Víg Satyrusokat , 
Elöbbi sanyarú módját enyhíteni, 
A’ komolyhoz tréfát próbált vegyíteni. 
Mert a’ durva népnek , midön a’ borl mellctt 
Innepen meghevült, inger ’s újság kellett. 
De hogy a’ Satyrus’ csufja ’s hahotája 
Meg ne sértscn, tartson mértéket tréf'ája. 
’S ha melly Isten ’s Vitéz, ki ele'bb bíborban 
Tíindöklött, jelen van az enyelgö sorban, 
Korcsmán-dôzsölökként beszédét ne ejtse, 
Sem, mászkálni félvén , felhôkbe ne rejtse. 
А’ Szomorú-Játék alacsony dolgokat 
Megvetvén, mint hozzá nem illô tárgyakat, 
Mint а’ tisztes asszony, kinek, ellenére, 
Innepen tánczolni kell mások’ kényére: 
Úgy múlat kénytelen, ’s szeme’rmes orczával, 
A’ durva Satyrok’ csintalan nyájával. 
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Adspirare et adesse choris erat utilis, atque 
'Nondnm spissa nimis compiere sedilia Наш; 
Quo sane populus numerabilis, utpote parvus 
Et frugi, castusque verecundusque, coibat. 
Postquam coepit agros extendere victor,et urbem 
Latior amplecti murus, vinoque diurno 
Placari Genius festis impune diebus , 
Accessit numerisque modisque licentia maior. 
Indoctus quid enim saperet líberque laborum 
Rusticus urbano confusus, turpis honesto'! 
Sie priscae motumque et luxuriem addidit arti 
Tibicen, traxitque vagus per pulpita vestem. 
Sic etiam fidibus voces crevere severis , 
Et tulit eloquium insolitum faclmdia praeceps, 
Vtiliumque sagax rerum, et divina futuri, 
Sortilegis non discrepuit sententia Delphis. 
Carmine qui tragico vilem certavit ob hircum, 
Мох etiam agrestes Satyros-nudavit et asper 
Incolumi gravitate iocum tehtavit eo, quod 
Illecebris erat et grata novitate morandus 
Spectator, functusque sacris, et potus, et exlex. 
Verum ita risores, ita. commendare dicaces 

Conveniet Satyros, ita vertere seria ludo , 
*lì 
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Én Satyra- író ha kívánnék lenni, 
Нет‘ csak parasztos ’s köz szókat fognék venni, 
’S nem járnék olly alant víg enyelgés végett , 
Hogy a’ fül nehezen tenne külömbséget, 
Dávust e, vagy ama’ gaz Pythiást hallja, 
Ki vón Urát ezer tallérral megcsalja; 
Vagy Silénust, a’ ki, ha nem legföbb is bár, 
{шт nevelt, ’s annak társaságában jár. 
Csupa szokott szókból eggy olly új míV lenne, 
Mellyet kiki könnyen készülônek venne, 
’S ha pröbára kelne, a’ könnyû munkában 
Fáradna, izzadna, ’s kinlódnék hijában. 
Olly Готов, a’ szókat tudós rendbe venni! 
Olly becsessé lehet az avultat tenui! 

Ha már a’ Faunusok a’ Szl’nre léptenek, 
Tanácslom, arra is jól íìgyelmezzenek, 
Hogy se Fö-Városi Urñak’ módjára, 
Ne vágyjanak .csínos nagy világ’ hangjara , 
Sem magokat mocskos найдёт beszédekkel, 
Ne ńtáltassák-meg jó-l'zlésûekkel. 
Mm Csömörlést okoz az illy мы’ sava 
Annak, a’ kinek van lova ’s atyja ’s java, 
A’ ki nem mindent tart koszorút-érönek , 
A’ miy tctszik holmi dió- ’s babvevönek, 

Rövid syllabának ha tüstént nyomába 
Hosszú lép, jámbus lesz. A’ vers’ illyen lába, 
Gyors láb ‚ ’s azért a’ vers , mellybe hat; tétetik, 
Hármasnak, trimeter néven , ncveztetik (11). 
Kezdetben mind a’ hat egyenlô volt benne, 
Utóbb hogy nyomosabb ’s méltóságosbb Пение , 

I 
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Ne, quieunque deus, quicunque adhibebitur heros, 
Regali cons-pectus in auro nuper et ostro, 
Migret in obscuras humili sermone tabernas; 

Aut, dum vitat hnmum, nubes et inania captet. 
Eñ‘utire leves indigna tragoedia versus, 
Vt festis matrona moveri iussa diebus , 
Intererit Satyris paulum pudibnnda protervis. 
Non ego inornata et dominantia nomina solum , 

Verbaque, Pisones, Satyrorum scriptor amabo , 
Nec sic enitar tragico' diñ'erre colori, 

Vt nihil intersit, Davusne loquatur et audax 
Pythias; emuncto lucrata Simone talentum, 
An custos famulusque dei Silenus alumni. 
Ex noto fictum carmen sequar, ut sibi qnivis 
Speret idem, sudet multum frustraquelaboret 
Ausns idem: tantum series iuncturaque pellet! 
Tantum de medio sumtis accedit honoris! 

Silvis бедной caveant, me indice, F anni , 

Ne, velut innati triviis aut pene forenses ‚ Aut nimium teneris iuvenentur versibus unquam, 
Aut immunda crepent ignominiosaque dicta: 
Oli‘enduntur enim,quibus est equus,et pater,et res, 
N cc , si quid fricti ciceris probat et nucis emtor , 
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вышка: közlötte erôs spondeussal; 
De úgy ruházta-fel a’ megosztott jussal, 
Hogy a’ másod ’s negyed helybôl , mint mostolia 
Vendég az örököst ki ne nyomja soha (12). 
De ritkán láthatjuk ìllyen épségében 
Accius’ ’s Ennius’ Múzájok’ Versében. 
’S az ollyan vers, mellynek mázsát-nyomó sl'llya 
A.’ Játékszínt gyötri, rútúl elárulja, 
Hogy a’ gyarló Költô Vagy igen sietett, 
Vagy mesterségéhez fonákúl érthetett. 

A’ szép hang nem minden bl'rót tud igézni; 
’S mi sok hibát szoktunk е’ részben elnézni. 
De azért ha lelek illy vastag fiileket, 
Bolyongjak ’s irjak e idétlen verseket’ë 
S csak számot tarthassak lágy engedelemre , 
Ne féljek, ha kiki rá-lel is vétkcmre'! 
Gáncs ugyan nem érne az ìllyen esetben: 
De részt méltatlanúl várnék dicséretben. 

Ti , kik méltánvágytok‘ felmagasztaltatni , 
Ne szûnjetek görög Írókat forgatni. -- 
„De öseink Plautus’- versei’ liangzását, 
Szintúgy magasztalták mint elmés „мы.“ (i3) 
Mind kettôt, nagytúrôk’, sôt kábák’ módjára, 
Ha nézünk, ám én ’s ti, okos regulára; 
’S ha a’ durvást ’s elmést megkülömböztetjük , 
"S mi zeng szépen, újjal ’s fülle] jól felvetjük. 

A’ Tragoediának Thespis volt kezdôje; 
’S azt , liogy , mint újságnak , lenne ‘бы’ nézö je, 
'l‘ársai falunként szekeren hurczolták, 
’S játszáskor arczokat seprôvel maizoltak` 
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Aequis accipiunt animis; donantve corona. 
Syllaba longa brevi subiecta vocatur iambus, 
Pes citus: unde etiam tlimetris adcrescere iussit 

Nomen iambeis, cum senos redderet ictus. 

Primus ad extremnm Similis sibi ; non ita pridem, 

Tardior ut paulo graviorque veniret ad aurea. 
Spondeos stabiles in inra paterna recepit 
Commodus et patiens; non ut de sede secnnda 
Cederet aut quarta socialiter. Hic et in Accî 
Nobilibus trimetris apparet rarus, et Ennî 
In scenam missos magno cum pondere versus, 
Aut operae celeris nimium curaque carentis, 
Aut ignoratae premit artis crimine turpi. 
Non quivis videl: immodulata poëmata index . 

Et data Romanis venia est indigna poëtis. 
Idcîrcone vager scribamque Цветы‘, ut omnes 
Visuros peccata putem mea, tutus et intra 

Spem veniae cantus@ vitavi denique culpam, 
Non laudem merui. Vos exemplaria Graeca 
Nocturna versate manu, versate diurna. 

At vestri proavi Plautinos et numeros et' 
Laudavere sales; nimium patienter utrumquc , 
Ne dicam stnlte , mirati; si modo ego et vus 
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Utóbb tett szert tisztesbb lárvára ’s ruliára 
Acschylus, ’s Színt csinált a’ Játszók’ számára, 
"S mester ’s remek is lett felséges szólásban; 
’S i116 méltósággal lépësben , járásban. 

Az ó Comoedia ezeket követte, 
’S eleinten magát nagyon kedveltette; 
Utóbb szabadsága zabolátlanúl járt, 
’S a’ törvény tartozott neki szabni határt (14). 
Szabott, ’s rútúl megsziìnt a’ Kar’ vl'g játéka ‚ 
Mihelytt gátoltatott kártékony szándéka. 

Mind ezekben próbát Költôink is tettek, 
’S dicséretet kivált azzal érdemlettek, 
Görögök’ nyomáról hogy el mertek terni; 
Mertek honi nemes tetteket dicsérni, 
’S a’ Szl'nen Római bajnokot Rómában, 
Láttatni polgári vvagy hadi ruhában (l5). 
’S nem is volna hl’resbb Látium’ fegyvere , 
’S kormánya , Nyelvénél (I6),ha olly sok embere, 
Ki verset faragni tanúl köz szokástól, 
Nem félne, mint tûztôl, a’ versgyalulástól. 

Ti, о Pompl'lius’ jeles unokáji, 
Legyetek a’ versnek sanyarú bi'ráji , 
Ме11уе1 az úutalàn törlés nem jobbított, 
’S akarmelly kis rögtôl tizszer nem siml'tott. 

Minthogy Democritus az Elmét dicséri, 
’S a’ Mesterséget csak s_zolgának isméri (17); 
’S eltilt Helincontól minden nem részeget: 
Már lelünk ollyakból eggy egész sereget, 
Kik hosszú körmöket ’s szakállt hagyván nöni , 
Félnek az embcri társaságba jôni, 
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Scimus inurbanum lepido seponere dicto , 
Legitimumque sonum digitis callemus et aure. 
Ignotum tragicae genus invenisse Camoenae 
Dicitur , et plaustris vexisse poè'mata Thespis, 
Quae canerent agerentque peruncti faecibus ora. 
Post hunc personae, pallaeque repertor honestae 
Aeschylus, et modicis instravit pul'pita tignis, 
Et docuit magnumque loqui, nitique cothurno. 
Successit vetus his comoedia, non sine multa 
Laude; sed in vitium libertas excidit et vim , 

Dignam lege regi: lex est accepta, chorusque 
Túrpiter obticuit sublato iure nocendi. 
Nil intentatum nostri liquere poëtae: 
Nec minimum meruere decus vestigia Graeca 

Ausi deserere, et celebrare domestica facta, 
Vel qui praetextas, vel qui docuere togatas. - 
Nec virtute foret clarisve potentius armis, 
Quam lingua, Latium, si non offenderet unum 
Quemque poëtarum limae labor et mora. Vos,o 
Pompilius sanguis,carmen reprehendite,quod non 
Multa dies et multa »litura coërcuit, atque 

Praesectum decies non castigavit ad unguem. 

lngenium misera quia fortunatius arte 
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vélvén, hogy akát-melly híres nagy Kölhövel , 
Eggy fő rangban vagynak , ha bírnak olly fővel, 
Licín’ borotvája mellyet nem tett széppé (18), 
’S három Anticyra sem tehetne éppé (19). 
Balgatag én! minden tavasszal belőlem, 
Mint irtom az epét! mi nem telnék tőlem, 
Holott az epésség nagy elmének jele! 
De ha már így szoktam, nem törődöm vele, 
Azt teszem hát, а’ mit а’ köszörû-kô tesz, 
Mellytôl, bár éle nincs, а’ vas élessé lesz. 
Ha verset nem írok, meg fogom fejteni, 
Miből készül а’ vers, mint kell azt költeni. 
Mi illendő , mi nem , benne? а’ hibával, 
Ki mit veszt? ki mit nyer а’ jeles munkával ’ë 

Érts! ez а’ jól-írás“ legfőbb regulája, 
Mint ’s mit érts, megmondja Socrates’ bölcs nyá. 
Hahogy gazdag az ész jól-értett dolgokkal, (ja. 
Könnyen párosítja a” szókat azokkal. 
A’ ki tudja mint kell jó polgárnak lenni (tenni , 
’S gyermek” ’s barát, ’s testvér” ’s gazda7 tisztét 
’S Hadvezért, Tanácsot ’s B'rót jóvá mi tesz , 
Az minden személynek igaz festője lesz. 
Nézz а’ világnak is élő erkölcsére, 
’S tégy szert bölcs hímező természet” nyelvére. 
А’ melly darab híven festi az életet, 
Ékesség ’s mesterség nélkül dicséretet 
Többször nyer liasznáért, mint sok kecsegtető, 
Kellemes, de üres hangokat pengető. 

А’ Múza legbecsesbb, legritkább kegyelmét, 
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Credit, et excludit sanos Helicone poëtas 
Democritus , bona pars non ungues ponere curar, 
Non barbam, secreta petit loca, balnea vitat. 
Nanciscetur eniln pretium nomenque poëtae, 
Si tribus Anticyris caput insanabile nunquam 
Tonsori Licino commiserit. О ego laevus, 

Qui purgor bilem sub verni temporis lloram! 
Non alius faceret meliora poëmata; verum 
Nil tanti est; ergo fungar vice cotis , acutum 
Reddere quae ferrum valet , exsors ipsa secandi: 
Munus et ofíicium, nil scribens ipse, docebo: 
Vnde parentur opes ; quid alat formetque poëtam. 
Quid deceat, quid non; quo virtus, quo ferat error. 
Scribendi recte sapere est et principium et fons. 

Rem tibi Socrat\icae poterunt estendere chartae: 
Verbaque provisam rem non invita sequentur. 

Qui didicit, patriae quid debeat , et quid amicís, 
Quo sit amore parens , quo frater amandus et ho 

spes , 

Quod sit conscripti , quod iudicis ofiicium , quae 
Partes in bellum missi ducis, ille profecto 

Reddere personae вой: convenientia. cuique. 
Respicere exemplar vitae morumque iubebo 
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Az ékesen-szóló nyelvet ’s dicsô elmét, 
A’ Görög nemzcten, e’ népen tetézte, 

Melly a’ dicsôséget legf‘öbb kincsnek nézte A’ Római gyermek még csecsemô, ’s már kész 
Felvetni, mint oszlik száz részre az egész. 
Itt Albínus’ fija; tegyünk próbát vele: 
„Mi marad, ha elkél, félforintból, fele’ë“ — 
Öt garas. — Jelesen! a’ gazdasághoz ért! 
Hát fél forint ’s fertály mcnnyit газа? Fél tallért. 
’S annak kit l’gy megfog fösvénység’ rozsdája , 
Mint legyen nagy becsben tartandó munkája ’9 

Vagy haszon, vagy öröm czélja a’ Költôknck, _ 
Vagy olly játék, melly ád leczkét az ‘Мышей; 
На oktatsz, rövid légy; hogy hamar foghassa 
Szódat a’ gyors lélek, ’s híven megtarthassa. 
Büntetetlen a’ sz'l'v meg nem terheltetik; 
Lefoly a’ mi‘lrea'. felesleg штык. 
Ollyat költs, ha kl’vánsz csak gyönyörködtetni, 
A’ mi az igazhoz lássék közelgetni. 
Ne mesélj képtelent, ’s Lámia tréfából 
Mit felfalt , életben ne Миша-Ю gyomrából. 
Ha csak virág a’ vers, az ôsz nép gáncsolja, 
Ha kóró , az ifjak’ serege gúnyolja. 
A’ ki ИМ: ’s oktat , ’s szépet ’s jót eggyesít, 
Az minden szíveket magához édesít. 
ó а‘ Sósiusok’ erszényét hízlalja (2l), 
’S nevét messze külföld ’skésô ‘Лёд hallja, 

De némelly hibákat méltán kímél a’ “И; 
Mert illendô hangot a’ húr sem mindég ad; 
Néha fonákúl zeug az ész’ ’s kéz’ daczára; 
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Боснии imitatorem, et veras hinc ducere voces. 

Interdum speciosa locis morataque тесте 
Fabula, nullius Veneris, sine pondere et arte, 
Valdius oblectat populum meliusque moratur, 
Quam versus inopes rerum , nugaeve canorae. 
Graiis ingcnium, Graiis дай: ore rotundo 

Musa loqui , praeter laudem nullius avaris: 

Romani pueri longis rationibus assem 
Discunt in partcs centum diducere. Dicat 
Filins Albini : Si de quincunce remota est 
Vncia, quid superef’! poteras атм: Triens. En! 
Rom poteris servare tuam. Bedit uncia , quid fit ’l 
Slemis. An, haec animos aerugo et cura peculî 
Cum semel imbuerit , speramus, carmina íìngi 
Posse linenda cedro, et levi servanda cupresso? 
Aut prodesse volunt, aut delectare poëtae, 
Aut simul et incunda. et idonea dicere vitae. 

Quicquid prae'cipies, esto brevis; ut cito dicta 
Percipiant animi dociles, teneantque Iideles: 
Omne supervacuum pleno de pectore manat. 
Ficta voluptatis causa sint proxima veris, 
Nec , quodcunque volet ‚ poscat sibi fabula cr`edi; 
Nou pransacLamiae vivum puerum extrahat alvo. 
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"S a" nyíl sem mindég ér arányzott czéljára. 
Nem; ha sok tündöklik valamelly munkában, 
Nem ütközöm én meg eggy két olly hibában, ' 
Mcllyet а‘ Költőnek szül gondatlansága , 
Vagy kevéssé óvhat nemünk9 gyarlósága. 
„Hogyan? ’s hát mindenek ’s bátran hibázhat 
Nem! valamint helye nincs a’ bocsánatnak, (nak'i“ 
Ha ki а’ vett intést mindenkor felejti, 
’S azon szó” írását mindég rosszúl ejti. 
Valamint а’ lantos méltán nevettetik, 
Па eggy hang általa mindég elvétetik; 
Úgy Choerilus nekem а’ sokvétkű Költő , 
"S nevetve csudálom , ha eggy két jó vers jó. 
’S bánom hogy Homérus néha szúnyadozik; 
Bár kényen szúnyadhat , ki hosszan dolgozik. 

А’ vers a’ festéshez annyiban hasonló (22), 
Hogy némellyik közel, másik távol szép ’s jó. 
Eggynek homályos hely ád nagyobb kellemet, 
Más fényt szeret ’s nem fél bár melly éles szemet; 
Azt , hogy tessék , eggyszer kell csak tekinteni, 
Ez, ha tízszer nézzük, mindég fog tetszeni. 

O te , ki testvérid köztt legidősebb vagy, 
Bár jól indúlsz, ’s atyád gondja éretted nagy, 
Siess, а’ mit mondok , jól elmédbe venni, 
Hogy sokakban elég tűrhetőnek lenni. 
Sok Szószóló, ámbár nem ér Messalával, 
’S nem bír Cascellius” nagy tudományával, 
Még is kedves: de a’ középszerü Költő 
Istent, embert, kalmárt bosszúsággal-töltő. 
Mint a’ vendégségben rossz muzsikájával, 
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Centuriae seniorum agitant expertia frngis; 
Celsi praetereunt austera poëmata Rhamnes: 
Onme tulit punctum , qui miscuit utile dulci , 
Lectorem delectando , pariterque monendo. 
Hic meret aera liber Sosiis; hic et mare transit, 

Et longum noto scriptori prorogat aevum. 

Sunt delicta tameu, quibus ignovisse velimus: 

Nam neque chorda sonurn reddit, quem vult ma 
nus et mens, 

Poscentique gravem persaepe remittit acutum; 
Nee semper feriet, quodcunque minabitur, arcus. 
Verum ubi plura nitent in carmine, non ego paucis 
Offendar maculis , quas aut incuria fudit, 
Aut humana parum cavit natura. Quid ergo вы’! 
Vt seriptor si peccat idem librarius usque, 
Quamvis est monitus, venia caret; et citharoedus 

Ridetur, chorda qui Semper oberrat eadem: 

Sie milii, qui multum eessat, fit Choerilus ille, 
Quem bis terque bonum cum risumiror; et idem 

Indignor, quandoque bonus dormitat Homerus? 
Verum operi longo fas est obrepere somnum. 

Vt pictura, poësis; erit, quae, si propius stes, 
Te capiat magis , et quaedam , si longius abstes;y 
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Kesernyés mézével "s dohos olajával 
Megsértne a’ gazda, mert vígan tarthatna, 
Ha bár mind ezekből semmit nem adatna: 

Úgy a’ vers is, mellynek czélja vidítani , 
Rossz ha nem hibátlan, ’s szokott boszantani. 

A’ ki a’ Campusi bajnokjátékokat 
Nem érti , próbálni nem meri azokat, 
A’ tanyért, karikát ’s laptát nem illeti 
A7 tudatlan, ’s magát ki nem nevetteti. 
А‘ ki nem tud hozzá, írjon e verseket? 
Mért ne? hiszen neme számlál nagy neveket, 
Vagyon ezerekből álló jövedelme , 
Nincs becsületének mocska, sem sérelme. 
Ám írjon; de téged úgy bír szíved ’s eszed, 
Minerva daczára hogy ezt te nem teszed. 
’S ha még is vágysz utóbb lenni Versíróvá , 
Tedd atyádat, T'arpát (23), tégy engem bíróvá, 
’S tartsd , а’ mit készítesz Költői tüzedben , 
Kilencz esztendeig fogva szekrényedben. 
Nálad jobbíthatod а’ mi benne nem jó; 
Vissza soha nem tér a’ kirepített szó. 

Orpheus , az Istenek” szent híve, versekkel, 
Az erdőkben széllyel bolygó emberekkel, 
Szilajság ’s öldöklés’ dühét letétette , 
’S fenevad-hódító nevét innen vette. 
Amphion is Thébát építvén Vál-ával, 
Mondják , lantja' nyájas-zengésû hangjával, 
A’ kemény köveket elevenné tette , 
’S a’ hová akarta, magával vezette. 
Hajdan az volt legfőbb tisztje]: а’ Bölcseknek: 
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l-Iacc amat obscurum , volet haec sub luce ушей, 
Iudicis argutum quae non formidat acumen: 

I-Iaec placuit semel , haec decies repetita placebit. 
О maior iuvcnum, quamvis et voce paterna 
Fingeris ad rectum, et per te sapis, hoc tibi dictum 
Tollejnemor: certis medium et tolerabile rebus 
Recte concedi: consultus iuris et actor 

Causarum mcdiocris abest virtute diserti 

Messalae, nec вой, quantum Casccllius Aulus; 
Sed tamen in pretio est: mediocribus esse poëtis 
Non homines , non dî , non concessere columnae. 

Vt gratas inter mensas Symphonia discors , 

Et crassum unguentum, et Sardo cum melle papa 
Oñ'endunt , poterat duci quia coena sine istis: (ver 
Sic animis natum inventumque poè’ma iuvandis , 
Si paulum a summo decessit, vergit ad imum. 
Ludere qui nescit, campestribus abstinet armis, 

Indoctusque pilae discive trochive quiescit, 

Ne spissae risum tollant impune coronae: 
Qui nescit, versus tamen audet fingere! Quidni? 
Liber et ingenuus, praescrtim census equestrem 

Summam nummorum, vitioque remotus ab omni! 
Tu nihil invita dices faciesve Minerva; 

33 



526 nnnÁ'rlUs’ LEVELEI. n. 3. A’ Písóxuoz. 

Istennek, embernek, népnek, személyeknek, 
Saját jusaikat külön választani, 
Ellent a” fajtalan életnek állani, 
Házasság” lánczával kötni a’ szíveket , 
Városokba hívni,'s írni, törvényeket. 
’S minthogy mind ezekre unszolt а’ vers’ bája, 
Hírt ’s dicsőséget nyert a’ Költők” szent nyája. 
Utóbb Homérus jött magas elméjével; 
’S Tyrtaeus а’ férjli-szíveket versével, 
Bnzdította nemes bajnoki tettekre; 
’S Delphi verssel felelt a’ tett kérdésekre. 
Azzal a" bölcseség útja прыгают‘, 
Királyi szívekhez menetel nyittatott. 
’S végtére kezdetét az а’ játék vette, 
Melly a’ nyári munkát vígan végeztette. 
Ha hát Phoebus tanít, mit ’s mint kell költened, 
Az ének” Mnzáját nincs mit szégyenlened. 

Mesterség csinál e jó Költőt , vagy elme? 
Е‘ kérdésre nem eggy tudósink' értelme. 
A’ mint én részemről értem ’s tapasztalom, 
Sem mesterség nélkül akármelly szorgalom, 
Sem a’ míveletlen ész nem elegendő: 
Mind a’ kettő eggyütt szép, jó ’s irigylendő. 
A’ ki pályát futván , dicsőség után jár, 
Az mint gyermek , sokat tesz , fárad ’s izzad már ; 
Szerelemtől ’s bortól magát tartóztatja. 
Pythiában a’ várt bért meg nem kaphatja (24) 
Iggy sípos is, ha csak leczkét nem hallgatott, 

’S kemény mester által nem gyakoroltatott. 
Elég légyen e hát, hogy ezt ’s azt iitymálja 
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ld tibi iudicium est , ea mens: si quid tamen olim 
Scripseris, in Metii descendat iudicis aures, 
Et patris, et nostras,nonumque prematur in an 

Membranis intus positis. Delere licebit, (num, 
Quod non edideris; nescit vox missa reverti. 
Silvestres homines sacer interpresque deorum 
Caedibus et victu foedo deterruit Orpheus; 
victus ob hoc lenire tigres, rabidosque leones: 
Dictus et Amphion Thebanae conditor arcis 
Saxa movere sono testudinis, et prece blanda 
Ducere, quo vellet. Рай: haec sapientia quondam: 
Publica privatis secernere , sacra profanis; 
Concubitu prohibere vago , dare iura maritis, 

oppida moliri, leges incidere ligno: 
Sic honor ct nomen divinis vatibus atque 
carminibus venit. Post hos insignis Homerus, 

Tyrtaeusque mares animos in Martia bella 
versibus exacuit; dictae per carmina sortes, 

Et vitae monstrata via est; et gratia regum 

Pieriis tentata modis: ludusque repertus , 
Et longorum operum finis: ne forte pudori 
Sit tibi Musa lyrae solers, et cantor Apollo. w 
Natura fieret laudabile carmen , an arte, 

i 
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A' Vcrsiró, ’s magát ekképcn csudálja: 
Engem verseimért mindenek csudálnak; 
Riìhesedjenek-meg , kik МЮ! mászkálnak. 
A’ legutolsók Кбит melly rút dolog menni , 
’S a’ nem tanultban is tudatlannak lenni! 

Mint kótyavctyére a’ dobos vevôket, 
Ugy gyiìjt a’ nyerendô pénz hl'zelkedöket 
А’ Költóhez , kinek van ладу jövedelmo, 
’S kinél jobban tenyész a’ kines, mint az elme. 
’S ha ez szívesen is kész látni vendéget , 
Adósért magára venni kezességet, 

‚ ’S kimenteni а’ kit szorl't kelepczéje: 
Csuda, ha van elég esze ’s szerencséje, 
Ismerni az igaz ’s hamis barátokat, l 
Kikkörûlkerítik a’ dúzs gazdagokat. 

А’ ki tôled vett ’s vél ajándékot venni, 
No mord azt Verseid' bl’rájává tenni. 
Addig, részegsége mig tart örömének, 
Nem talál az határt ’s czélt dicséretének. 
„Szépl dicsô! felségesl“ ez minden szóllása , 
Sokszor halavánnyá teszi bámulása , 
Sôt örömét festi szeme’ harmatjávai, 
’S magán kivül tapsol kezével , lábával. 
Mint ki bérben szokott halottat siratni, 
A’ gyászoló szl’vnél többet tud jajgatni: 
Úgy a’ ki gúnyolva magasztal tégedet, 
Többet mond, mint. a’ ki tiszteli versedct. 
Sok ладу-(п barátit korsókkal itatja (25); 
’S kínzó szerszám helyett bor által vallatja, 
Ha méltók e hozzá. Te osak irj vcrseket, 
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Quaesitum est: ego nec studium sine divite’vcua, 
Nec rude, quid possit,video ingeniumzalterius sic 
Altera poscit opcm res , et coniurat amico. 
Qui studet optatam cursu contingere metam , 
Multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit; 
Abstinuit Venere et vino: qui Pythia cantat 

Tibicen , didicit prius extimuitque magistrum. 

Nec satis est dixisse :„Ego mira poëmata pango: 
Occupet extremum scabies, mihi turpe relinqui 

Et, quod non didici , sane nescire, fateri.“ (est, 
Vt praeco, ad merces turbam qui cogit emendas , 
Assentatores iubet ad lucrum ire poëta 
Dives agris , dives positis in foenore nummis. 
Si vero est, unctum qui recte ponere possit, 
Et spondere levi pro paupere , et eripere atris 
Litibus implicitum , mirabor, si sciet inter 
Noscere mendacem verumque beatus amicum. 
Tn, seu donaris , seu quid donare voles cui, 
Nolito ad versus tibi factos ducere plenum 
Laetitiae; clamabit enim: pula/tre.’ bene.’ recte.’ 
Pallescet, super his etiam stillabit amicis 
Ex oculis rorem; saliet, tundet рейс terram. 

Vt, qui conducti plorant in funere, dicunt 
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Felfeded а’ rókabőrbe-bújt szíveket. 
Quintilius azt, ki tanácsát kérdette, 
Hogy itt ’s ott jobbítsa munkáját intette. 
Ha ki azt felelé, hogy már több próbát tett, 
De semmire nem ment — az ollyan választ vett, 
Hogy valami nem jó, mind azt kitörölje, 
’S a’ rosz helyett jobbat koholjon pôrölye. 
Ha amaz ekkor is mentette а’ hibát, 
Ő, minthogy nem kívánt szerezni galibát, 
Ezt gondolá: eggy szót sem tékozlok rája; 
Hadd tessék magának , társ nélkül, munkája. 

A’ jó ’s okos barát а’ lankadt verseket 
Feddi, gáncsot talál, ha lát keményeket. i 
Azt, а’ mi semmi csínt nem bír, kárhoztatja; 
А’ felesleg való piperét irtatja; 
Több fényt kér , hol a’ szó vagy dolog homályos; 
Mindent jegyzésbe tesz а’ mi akadályos; 
Kész Aristarchuslesz, ’s nem fogja mondani : 
Kár illy csekélységért barátot bántani (26). 
Az illy csekélységek nagy roszat szülhetnek 
Azoknak, miattok kik kinevettetnek. 

Mert mint azt, a’ kinek rühe, holdkórsága , 
Nyavalyatörése van, vagy sárgasága: 
Ugy kerülik а’ I’OSZ Költőt az eszesek, 
’S csak gyermekek veszik-körül ’s más szelesek. 
Ha ez: midőn futkos, orrát fenn-hordozva, 
’S verseket buffog-fel , magát "s mást kínozva, 
Ama’ madarászként eggy kútba pulfanik , 
Ki rigókat [esvén veremre bnkkanik. 
Bögjön , kiáltson bár: Jertek segíteni! 
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Et faciunt prope plura dolentibus ex animo, sic 
Derisor vero plus laudatore movetur. 
Reges dicuntur multis urguere culullis, 
Et torquere mero , quem prospexisse laborent, 
An sit amicitia dignus. Si carmina coudes, 

Nunquam te fallant animi sub vulpe latentes. 
Quintilio si quid recitares, Corrige, sodes, 
Hoc, aiebat , et lloc; melius te posse uegares, 

Bis terque expertum frustra, delere iubebat, 
Et male tornatos incudi reddere versus. 

Si defendere delictum , quam vertere, malles , 

Nullum ultra verbum aut operam insumebat ina 

Quin sine rivali teque et tua solus amares. (nem, 
Vir bonus et prudens versus reprehendet inertes , 
Culpabit duros, incomtis allinet atrum l 
Transverse calamo Signum , ambitiosa recidet 

Ornamenta, parum claris lucem dare совет, 
Arguet ambigue dictum, mutanda notabit; 
Fiet Aristarchus; non dieet: cur ego amicum 
Ol’fendam in nugis’! Нае nugae seria ducent 
In mala derisum semel exceptumque sinistre. 
Vt mala quem scabies aut morbus regius arguet, 
Aut fanaticus error et iracunda Diana, 
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Ne próbálja senki kiemell'teni. 
Annak, ki akarná kihúzni kötéllel, 
Azt mondanám: Hát ha önkénytt viv veszéllyel ’ë 
’S bohó Empedocles gyászos lxalálára 
Mutatnék , ki, vágyván istenek’ rangjáx‘a, 
Leugrott torkába a’ tüzes Aetnának. --- 
Legyen s_zabad veszni a’ rossz Poetának! 
Valakit életre kényteleníteni 
Szint ollyan eröszak, mint mást elveszteni. 
Nem eggyszer ‘вы 6 l'gy; nem él, húzzák-ki bár; 
A’ híresen-halást úgy megszerette ma'r. 
Úgy sem lehet tudni , lantját mért pengoti; 
Ha csak bús Nemesis azért nem bünteti , 
Hogy vagy megmocskolta atyja’ tetemeit , 
Vagy valamelly заем hely látta fertelmeit. 
Elég az, mérgesen dühödik bal kedve, 
’S mint a’ vas rekeszbôl kirontô vad medve , 
Órûlt hangon ’s módon tett olvasásokkal, 
Kerget tanultakat tanúlatlanokkal; 
’S ha kitlnegragadhat, aztzütalkapcsoüa, 
Verse’ hallására halálig unszolja. 
’S addig szivja Vérét, akarmelly akadály 
Áll ellent, mig torkig nem telik, mint маму. 

MAGYARAZATOK. 

' (1) A’ kik szerencsések voltak megmenekednì a’ 
hajótörésböl , a’ Neptun’ templomában eggy ke'pet füg 
gesztettek-fel, mellyen a’ kîállott szerencsétlenség 
festve volt. Némellyike illy képpel járá körl'il а’ ki~ 
kct adakozásra óhajtott lágyl'tani maga eránt. Eggy 
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Vesanum tetigissc timeut fugiuntque poëtam, 
Qui saplunt; agitant pueri, incautique sequuntur. 
Hic, dum sublimis versus ructatnr et errat, 
Si, veluti, merulis intentas, decidit, auceps, 
In puteum foveamve, licet, Succurrite, longum 
Clamet, Io cives! non sit, qui tollere еще‘: 
Si quis curet opem ferro, et demittere funem, 
ЧМ seis, an prndens huc se deiecerit, atque 
Servari пот’! dicam , Siculique poëtae 
Narrabo interitum: Deus immortalis haberì 

Dum cupitEmpedocles,ardentem frigidus Aetnam 
Insiluit. Sit ius, liceatque perire poëtis: 
lnvitu'm qui servat, idem facit accidenti. 

>Nec semel hoc fecit; nec, si retractus erit, iam 
F iet homo, et ponet famosae mortis amorem. 
Nec satis apparet, cur versus factitet; utrum 
Minxerit in patrios cineres, an triste bidental 
Moverit incestus; certe f‘urit, ac velut ursus, 
Obiectos caveae valuit si frangere clathros, 
Indoctum doctumque гида: recitator acerbus; 
Quem vero arripuit, tenet occiditque, legende, 
Non missura cutcm , nisi plena cruoris, hirudo. 

régi Scholiasta е‘ helynél azt jegyzi-meg, hogy Ho 
rátz eggy ìsmeretes történetre ’s szóra czélzott “1.31 
zonyos Képfestö szerencsés volt a’ cyprusfákban; ’s 
minthogy a’ Vevök tôle gyakran kivántak ollyan táb 
lákat, а’ mellyeken cyprusfák is legyenek: a’ jó em 
ber önkényt is ajánlotta magát az мой’ festésére. lgy 
nkkor is , midön а‘ tenger’ veszedelmeiböl megszaba 
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dult kívána tőle képet: Mq u xm xwmgwoa Jeln; Alia 
rod e , ugy mond ennek , hogy a’ tenger’ háborúja mel 
lé cyprusfát is fessek? 

(2) Uroeus exit amphora annyi, mint desinit in ur 
ceum. Hogy a” mi Költőnk ezt akará mondani, ezt mu 
tathatta az egész szövedék , és még is hány Commen 
tátor ’s Fordító nem látta. 

(2) A' mit Ногти itt а’ Rőmaiaknak enged, azt 
szabadnak ne'zé az Olasz , a" Franczia , az Anglus magá-l 
nak is: ’s csak nekünk Németeknek ne legyen e szabad? 
úgy mond ezen sorok alatt Wieland. Mintha a’ miele 
ink nem voltak volna barbarusok, mint minden mások 
és mintha valaha a- még vad nép' nyelve idegen segít 
ség nélkül kiformáltathatott ’s meggazdagodhatott 
volna. 

(4) Cato Major, más nevével а’ Censorinus, eg 
gyik nagy fija а’ régi Rómának, magára ne'melly his` 
toriai ’s gazdasági írások által is vont fényt. 

(5) A’ régi Scholiasták semmit nem kételkedtek 
abban . hogy Hol-atz itt némelly Augutus és Agrippa 
által készült rend kivűl való munkákra ne czélozna. 

A’ tengerrel öszve-kötött nagy tő , melly az éjszaki 
szél ellen eggy egész hajó ~ serget véd , azt mondjak , 
a’ Nápolyhoz közel fekvő Luorinus tót jelenti, mellyet 
Augustus öszvekapcsolt a’ tengerrel, ’s roppant tölté. 
sek által Portus Iuliusnak neve alatt ltaliának eggyik 
legjobb e's legbátorságosabb kikötő helyévé tett-A” 
tó , melly elébb békák” tanyája volt , az ő vélekedések 
szerint a’ Pomptl'nns mocsár, mellyet Augustus kiszá 
raztatott; az a’ folyó pedig, melly más úton tanúit 
járni, а’ Tiberis, mellynek medrét Agrippa megvál 
toztatta. -Gessner úgy hiszi, hogy a7 receptus terra 
Neptunus nem czélozhat Augustusra, ’s a’ Regis opus 
miatt nem, úgy mint а’ ki a’ királyi nevet, hamiskod 
va, útálta: hanem hogy az Xerxesnek igyekezetére 
czéloz, ki az Áthos hegyét keresztül-fúratá. Nekem 
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úgy lálszik , hogy itt semmi szükség nîncs illy el'ölte 
tett magyarázatokra vetemedni ‚ luert ezen regis opus 
alatt sem Augustus sem más valakì a’ Rómaìak Кби 
zůl nem értett еЕуеЪеСг mint ezt: opus regìum, az az, 
olly шапка“: ‚ mellyel akármelly Kìrály dicsekedhetnék. 
Egyéberánt az a’ tömje’n, a’ mellyet Horátz itt Augustus 
пай е’ nagy munkák’ elöhozásával gyújt, а’ maga c 
gész becsét azon könnyed lnódtól уезд а’ mellyel a1. 
nyujtatik, tudnillik egyenesen onnan, hogy az nem 
akar tömjénnck tekintetni. Augustusnak neve nem 
emll'tetik; а’ lnunkák csak nagyságok áltul jegyeztet 
nek-ki; az Olvasóra van bl'zva, hogy talalja ki mi 
röl van itt szó; ’s az a’ legszebb , hogy Ногти ezeket 
ligy hordja -fel, mint az emberì múlando'ság’ példa'jît 
és, midôn azon igyekszik , hogy emlékezeteket a’ké 
söbb maradéknál fenn tarthassa, megjövendöli, hogy 
eggykor öszve Годы!‘ ömleni , a’ nélkl'il hogy azért Au 
gustus megneheztelhetett volna. 

(5) A’ pentameterrel eggyesůlt hexametert e'rtî. 
(6) Kót tragicus tárgy a’ Görög Höskorból. Mind 

Sophocles mind Euripides mind а’ kettôt felvitte a’ Já 
tékszínre. 

(7) Non satis est р ul с h r a esse poemata, d 1110111 
sunto.-A’ sze'p alatt Ногти kétség kivíil azt érti , 
a’ mi hibátlan , törve'nnyel - eggyezö, jól alkotott. 
eggy szo’val a” mi által езду Költeme'ny az értelem 
nek tetszhetik: az édes alatt, а’ mi az érzékeknek 
tetszîk , ’s szl'vre hat. 

(8) Ezen egész helyen, а’ 100. soron kezdvén a’ 
113kig, nem a’ Játszó’ kötelessége felöl van szó, ha 
nem arról inkább , mit tégyen а’ Poeta, hogy a’köte 
lességeìnek eleget tevö Játszo'val sze'gyent ne vallas 
son. А’ Játszó egészen beteheti magát az általa 12“ 
szott személy’ fekve’sébe , hangzása, ábrázatjának já 
tékai igen érdeklök lehetnek, "s ат; bizonyn'thatják, 
Могу érzi a’ mit neki érzenì Не" látszatnîa; езду szo' 
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val: б egészen Péleussá ’s Telephussá változlìatott vol 
na által. De ha vele olly dolgokat mondat a’ Poeta, 
midön most fájdalmának, mìdön most bánatjának зять 
ba kell ömölni, a' mellyeket mondani illy állapotban 
semmi emberi teremtésnek nem juta eszébe: akkor a’ 
között a' mit a’ Ne'zö hall és a’ köztt а’ mit lát, olly 
ellenkcze's támad , melly а’ látás’ ege'sz hatását meg 
hazudtolja ’s elenye'szteti. А’ természet'l közönséges 
folyása szerint, az illy állapotban levö embertöl-a’ 
ki е’ bús urcczal, е’ meghajlott testtel , e’ lankadást 
mutato lépéssel jo' elinkbe,--- a’ kin a’ belsö érzésnek 
mind azon külsól nem-akart jeleìt látjuk , a’ mellyek 
megelíízni szokták az indulatnak szókba ömle'sét--az 
illy esetekben a’ terme'szetnek igaz hangzását és впа 
vait várjuk, mellyek ege's'l. valóságunkba behatnak, a’ 
sympathìaì érzésnek minden csatornájìt felnyitják , $25 
veinket szánással ellepik, ’s szemeinkbe könnyeket 
gyíijtenek.-De ha az igazi Telephus helyett, а’ kit а’ 
természet bizonyosan megtanítana, mint szólljon szl've 
inkhez, csak eggy Költöt hallunk, a’ ki csak Imagination 
Маг ostromolja, képet képre, hyperbolát hyperbolára 11:11 
moz, vagy talán езду örjöngö’ dl'ihével bombasztot ’s 
esztelenségeket tajtékzik: úgy a’ T‘elephust-játszó nya 
valyásnak mìnden hangján érezziik , hogy eggy szava 
sem való; illusiónk elenyész , а’ sympathìa ellagyúl és 
helyett а’ mcgcsalatkozott várás’ bosszusága smul-meg.,r 
’s а’ rosszlíl - g-yurt theatrumi bös а’ maga Hallgatójit 
annál bizonyosabban Гоша a'sításra, kaczagásra ’s lm 
ragra fakasztanì , ha а’ Költö a’ természettöl eltávo 
то“, а’ mennyinél inkább а’ .látszó iparkodnék a’nem 
terme'szetes rollát természetesen játszani. -- Azonban 
minthogy az a’ tanács, a’ mellyet itt Horátz a’ Költö 
nek М , me'g magában nem elégséges elkerůltetni min. 
den vétket: eggy másìkat is vet hozzá, mellynek szo~ 
ros követése nélkül ez а’ Telephus, aztmondván а’ mit 
eggy más valaki igen nagy meghntással mondhatott 
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volna, igen visszás hatást támaszthntna; tudnillik azt 
a’ törvényt, hogy a’ Költő tartsa szem előtt mindég 
azon környűlállasokat ’s rendeltetéseket , mellyek eg 
gyüvé fogva, a’ személy characterét csinálják. A’ Költő 
nagy tudománya tehát annak tudásában áll , hogy min 
den külön személy” külön fekvésében mi illik. De inen; 
nyi ismereteket foglal ez a” tudomány magában! az íté 
letnek melly élességét , ’s melly eleven, sebes és biztos 
érzést tétet-fel a’ dolgozás közben! 

(9) Tibia non, ut nunc , orichalco vincta (és így 
mint a’ mai hautbois), tubaeque Aemula, sed tenuis 
simplexque foramine panco Adspirare et adesse choris 
erat utilis... A’ sl'pnak elejénten csak négy lyukai 
voltak; A’ Thébai Antigenidas, а’ ki Alcibiadesnek 
ada leczkéket a"sípolásban, annak több lyukakat adott, 
‘я hihető az Athénei Játékszín elfogadta az új talál 
mányt. _ 

(10) Batteux és csaknem minden régibb Magyará 
zék hibásan értették ezt а’ helyet. Horátz itt tulajdon 
képen sem dicsérni sem gyalázni nem akarja a’ Kart, 
hanem csak azt beszéli, miként válhatott а’ Kar, а’ 
Görög Jatékoknak mintegy gyökere , azzá, a'mivé azt 
Aeschylus és Követőji tevék. Hogy a" dolog egészen 
úgy történhetett e , a’hogy Horátz beszéli. az más kér 
dés; annyi legalább való , hogy ez az előadás sem hé 
zagok nélkül nincs , sem az igazsággal mindenben nem 
eggyez. 

(11) А’ Jambéjon a’ Görögöknél hat lábból állott, 
’s e’ szerint hexameternek kellett volna neveztetní; 
de így а’ Homér által gyakorlott hatostól meg nemkü 
lömböztette volna a” név. Minthogy а’ Jambéjon’ lá 
bai р er dip od ia m szoktak volt számláltatni, ’s így 
a’ hat láb hárommá változott: а’ hatos verset hármas 
nak, Trimeternek , nevezték- el. 

(12) A’ Jambéjon hat lábból állott, ’s ez volt 
szchémája: í-l Q c --|_9_--- v_» 
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Minél kevésbb volt benne a’ spondeus , ’s minél több 
a” jambus, annál szebbnek tartatott. Az iskola csak 
azt kívánta hogy a’ páros szánni lábhelyekre ne lépjen 
egyéb mint jambus, ’s kivált а’ legutolsóra ne Jó te 
hxit Horátznak ez a’ sora is: Quis non malarum, quas 
amor curas habet-sőt még ez is jó: Pavidumque le 
porem et advenam laqu'eo gruem-Mar Euripides is 
bőven kezdé szórni spondeusit a’ maga trimeterjeiben; 

’ Phaedrusnál pedig sok olly sorokat találhatunk, a’ 
mellyekben csak az utolsó labhely tartotta-meg a’ 
janíhusi pattanást-A9 Németek” és Anglusok' jam 
bejoni csak ötlábúak. de néha а’ hatodikból toldalékúl 
vesznek - fel még eggy syllabát. Berzsenyinek is van 
пай eggy két Epistola'ji illy jambéjonokban, ’s az én 
fülem legalább ezeket inkább kedveli, mint péld. ok 
ezt Horátzban: Paviduml que lepolrem et adlvenam| 
laqueo l gruem. 

(13) Nem tudom , ha van e, ’s volt e Tudós, ki 
nek fülei a’ Terentz9 és Plautus” verseit verseknek ve 
hette: a’ magaméiről kénytelen vagyok vallást tenni, 
hogy azok nehezen külömböztethetik «meg a’ prózától 
az olly verseket, mellyekben a’ Poeta teljes tetszése 
szerint, ’s legalább háromszor ’s négyszer eggy sorban, 
а’ jambusi láb” helyére spondeust, dactylust, anapaes 
tust és tribrachyst tehet; és a’ hol eggy vers akárcsak 
nyolcz , akár tizenkét, aka'r tizennyolcz, husz, huszon 
két, ’s még több syllabakból is állhat, ha a’ Poetának 
úgy tetszik. Való, hogy ha a” Terentz’ verseit úgy 
olvasom mint nem verseket , hanem csak prózát, ér 
zem , hogy а’ dolgozásban sok numerust , kedves gör 
dűletet tapasztalhatni: de ezt Plautus felől épen nem 
mondhatom; sőt úgy tetszik, hogy az az embera' syl 
labák’ és hangok” mérsékelgetését nem tartotta maga 
hoz méltó gondnak. - A’ Plautini Sales felől nem 
mondhatnánk sokkal kedvezőbbet. Hol az az Olvasó, 
ha ízlése jó munkák körül élesűlt, ki a’ Plautus” Am 



им: v_mÁzA'rox. 539 

phìlriîojában három Scénát ve'gig tndjon olvasnî? Men 
nyinek kelle ezekböl a’ Plautusì scémíkból elfal'agtatni 
lm'g végre Molìereikké válhattak! Melly öldöklö fecse 
gés! melly fagyos tréfńkl mennyì szemet e's mocskos 
ság тёёР а’ hol valami nevetnì valót találunk is. Ugy 
látszik tehát , Horátznak igen is igaza van, midön а" 
régibb Rólnaìkat azzal vádolja, hogy Plautussal nagy 
szell'dséggel bántak. A’ I’lautugr.'J dolgozásainak sok Мёр 
se'gei vannak; noha feltehetnì hogy б azokat а’ Gö 
rögöktöl spolìa opima gyanán‘t ragadozta-el: de hogy 
neki sem l'zlése sem érzése nem volt, azt csak az ta 
gadhatná , a’ ki maga szl'îkölködnék nálok ne'lkül. А“; 
lehetne e'rteni, mint l'te'lhetik Val-ro és Cicero azi: а’ 
mit nálok а’ Plautus’ Savai és Numerusai felöl {1116 
lunk , ha azt nem lehetne feltennünk ‚ hogy azokat Ro 
scius tudá elöttök kedvessé teunî. A’ Roscìusnk ajaki 
kon a’ Plautusi vers is kaphat kedves zengést.-Egye'b 
eránt Horátz a’ Római Comicus’ döczögó' verseit annyi 
val méltányabban fenyl'thette, ha az Aristophanesére 
emlékezett, kinek jambusai, Anapaestusai ’s Kal-jai 
olly nagy gonddal ’s olly szépen vannak faragva, hogy 
Mok` még most is ‚ а’ midön a’ görög Muzsìka felöl 
senuni ke'pzeletünk nincs, minden fiilet elba'jolnak. 

(14) Ноя-6:2 nem hl'ven adja-elô okát, miért $032 
tntott - meg az úgy-nevezett régi Comoedía azon ha 
tártalan szabadságától , mellyel a’ maga darabjait Aris 
tophanes (a’ Lovagokban, Békákban, F elhökben, Ma 
darakban estbb.) dolgozta. Ezt а’ szabadságot nem kell 
vîsszaéle's gyanánt tekinteníink , mellyet az Athéni 
Uralkodás eggy ideig csak türt; söt inkább: az, mint 
az Ostracìsmus ‚ eggyik oszlopa volt a’ baza’ Aristo 
cratico-Democratîca igazgatásának. Az Athénì Ma 
gìstrátus nem nézte volna behunyt szemmel hogy 40 
‘аду 50 esztdök alatt több mint 370 illy vásottsággal 
l'rt darabok játszattak, ha nem él'zette volna, hogy 
az Ó- Conwediának ez a’ féketlensége a’hazának hasz 
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nos , és hogy az а" bántás, mellyet a’ Játszák némelly 
ártatlan ’s ollykor tiszteletes embereken vittek vég 
hez, elég pótolékot nyújtott ezért a' rosszak9 elret 
tentésekben. Az hogy Aristophanes a’ Népet is, az az 
magát az ott uralkodó F elséget, teljes tetszése sze 
rint bánthatta, eléggé érezteti velünk, hogy Athén 
a” maga theatrmnának ezt a’ szabadságát politica sza 
badsága” eggy fontos részének tekintette; ’s ez a’ gon 
dolatlan , nevetni szerető , pajkos , vásott nép (egész 
prototypusa a’ franczia népnek bizonyos értelemben) 
minden könnyüsége mellett eléggé józan volt megér 
teni, hogy neki nem esik kárára, ha az igazságot 
ollykor kevesebb vagy több csl'pősséggel is elmondatja 
magának. ’S ez а’ nagybecsü része az ő szabadságá 
nak nem is elébb tűnt» el mint egész alkotmánya” ele 
nyésztével. Mert nem а’ szabad Társaság Magistratusa 
hozta az itt említett törvényt ‚ hanem az úgy nevezett 
harmincz Tyrannus, kik a7 Spartai Lysandertől se 
gélve , а’ 93. Olympiás' vége felé , Athént járom alá 
verték; melly igyekezetekben nagy része a” városnak. 
mellettök volt , tudnillik mind azok , 

- qui dignus erat describi , quod malus, aut fur, 
Quod moechus foret aut aicarius , aut alioqui 
Famosus. (Satyr. l. 4.) 

Az oligarchák” Despotismusa meg nem férhetett a’ Já 
tékszín, szabadságával , melly semmi vétket, semmi 
bolondságot nem kiméle-meg, és sem születés , sem 
gazdagság, sem а’ hivatalok” fénye, sőt még a’ való 
érdem által sem néml'tatá -el magát, ’S minél romlot 
tabbak levének az erkölcsök, annál hajlandóbbak le 
vének az emberek itt is eltűrni egymásnak hibájikat , 
’s annál inkább gyűlölte'k azt a’ goromba Censort, a’4 
kinek tatai-ostora miatt nem lehetett az ember vagy 
gazember, vagy bolond, ha eggyikre vagy másikra a’ 
maga haszna vagy néha csak mulatsága miatt is, ked 
ve volt. A’ Comoc din pr isca tehát Athenában а’ 
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Democratiával eggyiit leve oda. -- A’ K ö z é p C o 111 oe 
d i а, melly a’ Réginek hclye'be lépett, ìnkábbára Pa 
rodiákkal mlilatta a’ Publicumot, hogy hajdani sza 
badságának legalább valamelly árnyékát bl'rnidlátszas 
sék. A’ Mcse'k’ korának, as'. Íliäsnak és Odysseának 
hero'saît `s lleroinájit traveszfálgatá, ’s ezen foglala~ 
iosság alatt elég módja volt sntyricus festéseket tenni. 
mellyek oszta'n a’ sokaság által ńgy magyaráztathatá. 
nak, a’ hogy ennek magyarzizni tetszett. lg‘y tá 
mada osztán a’ Maoednniai Királyok alatt az C 0 
m 0 е d i a, mellynek Menandex~ és Philemon nagy dl' 
szei voltak. Ennek tárgyai az Intriga» darabok, ’s a’ 
közönséges Characterek voltak, ’s olly kl'mélve kar 
czolgatták az umlkodo' szokások’ és erkölcsök 110101111 
ságait, hogy a’ Ne'zö, betekintve'n a’ tůkörbe, nem 
neheztelhetett - meg, 1111 képét nem lá‘tta rutabbnak 
mint szomszédjáét.-A’ Regi Conloedia eggy a’ maga 
szerencséjétöl ’s féketlen reménységtöl részeg, de sza 
badságát ’s `11151111: féltd democrntìcus yne’p’ mlílatsága 
volt: az Uj Comoedia eggy hajdani nagyságáról le 
siíllyedt, henye, 's igen nagyon kimivelt népé, molly 
dseinek Гена-520110086 készl'ileleiröl lemondott, ’s a’ 
Játékszl'n e's 116111111110110111дуе1яеие111`е1е31еп1, mi volt 
valaba. — 

(15) Horátz, hogy még is diesen-bessen valamit 
a’ Római Poetákon, azzal magasztalja öket. hogy ИЗМ 
l'ök Aelius Lamia, Afranius, Pomponius ’s mások, 
praetextatas és togatas , az a7., Római személyekbc'il 
álló Tragoediákat "s Comoediákat vittek- fel a’ Szín 
re. A’ Görögök bizonyosan nem irl'gylék a’ lìómaìak 
nak a/.t a’ Complìmentet, a’ mellyet nekik itt Horátz 
csìnál. 

(16) Nyelv a’ Rómaì lróknál Lìtel'aturátisjegyez; 
a’ kettö nálok synonymon. 

(17) Democrilus аж tanl'totta,--~ lígy mondja Ci 
cero , de Divinat. 1. 37.-bogy uz eszelösségnek bi 

34 
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zonyos neme nélkiil senki nem lehet Poeta; ’s azt ve 
ti melle': „шайб is ezen értelenlben van; de ne 
vezze bár eszelöségnek azt а’ meglelkesedést , а’ 
melly a’ Költöt teszi, minthogy arról oll)r gyönyöriî 
dolgot mond, mint Phaedrnsában.“ Plátónak ez а’ 
helye olly szép, hogy nem állhatok ellcne va'gyá 
somnak, lnelly azt lefordl'tatnì kívánja. — „А’ har 
madik neme az örjönge’snek, (ezt mondatja а’ maga 
Socratesével) az, a’ melly a’ Múzáktól jön. Ez, nlidön 
a’ Ia'gy, még idegen szl'n által meg nem rontott lel 
ket megihleté, агга ösztönözì ezt, hogy a7 régi kol" 
csudatetteit dalokkal ’s а’ poesisnek egyéb nelm'î mun 
kájival lninteggy Bacchansi részegůltségben szebbé 
e's a’ késöbb e'lendöknek oktatókká tegye'k. Mel-t aiki, 
e’ Múzák’ dühe által meg nem lepve, а’ Poesis Карп. 
jihoz közeli't, azt hl'vén, hogy ötet a’ Mesterse'g is 
Poetává telleti máx', töke'letes sohn nem lesz, ’s az 
illy józan és eszes (meg nem ihletett) poeták munká 
jik által mindég el lesz homályosl'tva.“ 

Horátz annak igazsága felôl, а’ mit Democl'itus 
és Plátó itt tanl'tottak, (mind а’ mellett hogy azokat 
az örjöngö, huldkórságlí Versgyártókat, a’ kik ezzel 
a” theoriával vìssza akarának élni, cslifolja e's vesszö 
zi) annyira meg "olt gyôzve , hogy lne'g mìdön poetai 
bolondsága reális nem volt is, mint a’ lll. Könyv’ 25 
Odájában: quo me ‚ Bacche , rapis ?-0lly szerencsé 
sen типа azt szl'nleni , a’ hogy eggy Augustus’ százada 
beli poetato'l vzirnì lehetett,-’s illyen péld. 0k. e’ 
Stropha is: Auditis .2 an me ludit amabilis ìnsania? e's 
a” mi ezt követi (lll. 4.). De ne tekintgessük ‚ men 
nyire illhetett a’ poetai re'szegségnek ez az Apologiája 
а’ mi Költönk’ szájába, ki többe're az eszektöl el nem 
távozó lrók7 szzimába tartozik: annyi minde'g iga'l. ma 
rad , ’s н’ tapasztalás minden km'bun és minden nein 
zetek köztt bizonysága'ra költ annak a’ tanl'tásnak, 
hogy а’ lelkesedés nélkül való Költök , ha igen nagyon 
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tetszcnének is mikor öket magokat llallju'k , a’ lelke» 
sedettek теней (feltévén Воду egyéh tulajdonságrn 
nézve ezeknél neln rosszabbak) soha sem fognak meg 
állhatni. Dc Plátó hìzonyosan nem azt akal'ta monda 
ni, hogy a’ lángoló ’s а’ Mlizsák’ dühétöl elfoglalt 
lmagìnatio magában máx' nagy Poetát tehessen; 's ладу 
kiilömbség van itt is.. mint а’ relìgioi ’s а’ szerelmi 
enthusìasmusban , ha lstentôl jün eihlettetésünk, vagy 
езду álnok megtestesiilt вашим. Home'r, Pindár és 
Aeschylos, а’ mcgìhletettek’ sergének három legelsö 
Költöji, értelemben , tudományban, bölcseségben épen 
olly nagyok, mint képzelésben; solxa ó'ket az illönek 
helyes érzése el nem hagyja; ideájiknak zúgó chaosá~ 
ban a’ józan ész mindég középben lebeg, mint Ovíd 
nál а’ Deus , aut mellor natura , ’s ez а’ dolgokat el 
választja, rendbe osztja, oszveköti , ’s szemeik’láttára 
vìrágoztatja a1. élö ’s eggy czélra törekedä eröknek 
езду világává. Az amabilis insanìa, mellyet шайб 
(ki ez helytt ugyan-av. мы megszállva lenni látszìk) 
а’ Múzák meglehcllésének tulajdonl't, életbe hozhatá 
ат ô dolgozásoknak elsö csiráját, ôket а‘ munka Май 
tüzelhette, közölhette velek ад а‘ melegse'get, a’melly 
ben a’ lélek szárnyainak minden rezgései kifeselnek, 
elhajthatta szemeik elött az emberise'g’ ködét, hogy 
isteni formák láthatására alkalmatosokká tétessenek: 
de mind ez orgánokat тем-Ы, mellyeket nekik a’ 
Múzák nem adhattak, ’s isme'reteket, mellyeknek nem 
lehetett beléjek öntettetnì , ’s езду nyelvet , mellynek 
készen kellett lennì, és а’ mellyet nekiklígy kelle 
tanulni a’ hogy az ollyat minden ma's halandók tanul 
ják. Eggy szóval: eggy Ilias, vagy csak eggy Éneke a1. 
Ilìásnak , annyira nem Мамина a’ poetai dühnek, mint \ 
nem eggy pìllantásnak; és ámbár vagynak autoschedi 
astai Versezetek, mellyek lígy tékintethetnek, mint 
terme’szet’ productumai, ’s езду lelkesítö hevesse'gnek 
’s eggy ez мы а’ maga szokott határán túl {шаги 
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phantasiának sugallati; mindazáltal minde'g való ma 
rad, hogy а’ poezisben is a’legnemesebb termések 
cultura által több sze’pséget ’s gyümölcseìk jobb l’zt 
‘1‹ар11а1‹; e's hogy, a’ mint Hol'át'l. alább me'g там“) 
ban mondja, gazdag e'r ne'lkl'il a’ legszorgalmasbb tami 
lás és munka, ’s mesterség nélkíil a’ legszerencse'sebb 
talcntum sem teremt nagy e'rdemů nn'vet. 

(18) Julius Caesar eggy Licinus neví'l Borbélyt 
Senátorrá teve azon fontos ok miatt, mert ладу ellen 
sége vala Pompéjusnak. Lîcl'nus meggazdagodott, "s 
maradékaì márvány emlékkel e’kesl'ték - fel тетей 
helye't. mellyre езду nemes-gondolkozású ember 11055211 
san ezt írta: 

M ar m oreo tumulo Licinus iacet: at Cato n ull n , 
Pompeius p ar v о. — Quìs putet esse Ввоз ‘2 

(19) Hogy a’ hunyox- (helleborus, Niesewurz) al 
kalmatos szer а’ bolondság’ elůzésére, ismerctes a’ 
Classìcnsok’ Olvasójinál. ЕМ а’ le’lekgyógyl'tó orvos 
szert Anticyra szigete termette nagy mértékben. 

(20) 'Oh az arany ige.' mond Wieland ez llelyre. 
-De а’ Görög-országi nagy Költôk’ és Bölcsek’ ide 
jében me'g nem vala szégyen, szege'nynek lenni; ’s а’ 
nagy ember, ha megholt, nem retteghete', hogygyer 
mekei koldulni fognak. ’S az az idôszak, a’ mellyben 
ez а’ nép "аду emberekct szůlt, ’s а’ mellyben me'ltó 
volt nagy emberekkel bírni, sokáig nem is tartott. 

(21) Sósiusok , а’ Kö'nyvárosok. Lássd az 1. Könyv 
XX. Levelét. 

(22) Vt Pictura Poesis. —- Horátznnk. mint 
minden sententiákban gazdag Iróknak, cleitöl fogva 
az а’ szerencsétlensége volt, hogy némelly mondásai 
а’ magok helyekböl kikapattak ’s apophthegmákká е 
meltettek, még pedig egészen más, ’s nem ritkán épen 
el=lenkezö értelemben mint а’ mellyben a’ szótö akarta 
vétetni. lllyenek ezek is: chorda Semper oberrat ea 
dem--ész intel-dum bonus dorlnitat Homerus. A’ 1111 
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két dolgot csak eggy pontban husonlíta- eggyüvé, azt 
a’ hívatlan Magyarázók közönséges regulávácsinálták, 
’s Batteux a’ szókat l'gy fordi'tja: „. ’ Poesissel ligy 
„van а’ dolog mint a’ Festésscl; a’ kettö köztt az min 
„den kiilülnbse'g, hogy az vonzisok és szl'nek, ez be 
лёд e's hang által nyomja-ki lilagát.“-llly formát 
mondhut a’ ki sein nem Festo, sem nem Poeta, ’s mind 
a’ két Mesterse'gbôl igen feliiletes ismereteket kapko 
dott-fel, ’s annak valo'ságába beliatni nem tudott: de 
hogy Ногти ezt nein шамана, azt Batteuxvel látat 
hattn volna a’ szók’ grammatical jelente’se is; inert 
itt а’ poesis és pictura nem Versl'rás’ és Ke'píra's" mes 
tersége't. haneln Képet és Költelnényt jelent. -- Horátz 
с’ szo'li által magyarázza , mibeu hasonlít a’Költemény 
a'.e мы: munkához: 

crit quae, si propios stes, 
Te capiel magi-9; et quaedum , si longius abstes. 
linee amat obscurunl, volet huec sub luce videri, 
luJicis argululn quae non forniidut acumen. 

Gedichte sind darin den Mahlereyen gleich, 
Dass manche desto mehr die Augen fesseln , 
Je näher man Милый“; andre, wenn man weiter 
Zurücktritt erst die rechte Wirkung thun. 
Dress liebt ein schwaches, jenes, das sich nicht 
\'orn| schärflten Auge scheut, ein helles Licht, 'stbb. 

Ismeretes lehet elöttiink sok egyéb lxelyeiböl, Ногу 
Horátz аж szerette. а’ mi teljesen el vala végezve; 
а’ mi а’ Mívészek’ nyelvén correct (llibátlan )‚ а‘7 mit 
ö caelatum novelli Musis opus névvel nevel; ’söegym 
důl e’ tekintetben llasonlítja a’ Költeményt а’ Festes 
hez. Valamint vannak festések a’ mellyeket távolról 
vagy gyenge fényben kell ne'znì, hogy tetszhessenek 
és viszont vagynak ollyak is . а‘ ше11уеп minden ecset 
vonás` olly gyengédeden van а’ másikba olvasztva, hogy 
a’ da‘rabot annál szebbnek leljiik, mine'l tovább 658011 
dosabban nézzük: úgy találunkpoetai dolgozást-péld. 
Theátrumi darabokat, mellyek az elsö olvasás ‘аду 
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játék alatt a’ tárgy’ érdeklô volta, a’ mesterî öszve 
bomlasztás , a’ dolog sebes vitele ‚ az й} situatiók, az 
eró'sen - festett characterek ’s nagy szenvedelmek эта! 
’stbb. nagyon szerettetìk magokat, de, ha öket közel 
röl ’s teljes fe'nyben, az az llìdegebb vérrel, (бы) ñgye 
lemmel , apróbb vonásiban vonjuk vizsgálat alá: apró 
donként olly vétkekre akadnnk benne, a’ mellyeket 
ele'bb épen neln sejtettünk meg. ‘аду legulább ища" 
nem láttunk; ’s l'gy а’ darab annál többet veszt , mi 
nél tovább néztük. Еда)’ más :nunka ellenben nem bl'r 
azzal a’ megragado'val midön elöször tekintjük, de sze 
ll'den ища а’ szemet magához, ’s minél gondosabban 
vìzsgáltatik legapróbb részeìben is: annál feddhetet.. 
lenebbnek, szebbnek, töke'letesebbnek kell аж talál 
nunk. ’S ennek terme'szetes következése az , hogy mi 
dön amaz elsö meglátással nagyon tetszik, de min 
den újabb tekintete mellett veszte valamit érdeméböl , 
ezt az Olvasó elö venni soha ki nem Тайга‘! ‚ ’s mindég 
й] meg й] olly szépségeket lél l‘ajta , a’mellyeket sze 
me elsc'í, második , harmadìk látásakor fel nem kapha 
tott.-Nékem lîgy látszik , hogy ez az az eggy érte~ 
lem , а‘ mellyet а’ Horátz” szavaiban , az ege’sz szöve 
ményt tekintvén ‚ lelni lehet. 

(23) Az а‘ Criticus, a’ kinek Horátz itt valamì 
igen kedvezöt látszik mondani . Spui-ius Metius Tarpa 
volt. A’ régi Commentátorok azt jegyzik-meg, hogy 
ez a’ Tarpa eggyike vala azon öt Commiss‘áriusoknak, 
kik a’ Drámaî Játékokat x’télgette'k, minekelötte azok 
Szmre léphettek. Cicerónak eggy leveléböl (ad Famìl. 
VII. 1.) azt látni , hogy ez а’ Metius, vagy Maecìus, 
mar 699. illyen Commissárius volt; de a’ mit Cicero 
róla mond , nem jo'l illìk ahhoz a’ mit Horátznál {а 
lálunk. „Mig te a’ napot jószágodban teljes tetszésed 
„нед-ЕМ töltheted , ligy mond M. Máriusnak , nekiink 
el kelle tí’u-nünk, а’ mi Spurius Maeciusnak javnllását 
megnyerte.“ Nobis pelpetiundum erat, quae Spun-ilu 
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Maecius probnvisset.-De az egész levelen kitetszik 
annak а’ Nézőnek rossz kedve a’ ki épen nem azért 
ment a’ Színbe, hogy ott magának az adandó darabot azon 
időben tetszeni hagyassa. Cicero az illy alkalmatossá 
gokban örömest lövellgette nyilait, ’s akkor nem ollyjó 
la'bon állott Pompéjussal , kinek azon időben felszentelt 
Ampliitheatrumában a’játék adaték, hogy nagy kedve le 
lietett volna , féket vetni gunyolódni szerető viszkete 
gének. Ezen felűl azt is gyaníthatni, hogy Metius ak 
kor alkalmasint fiatal --ember volt, ’s a’ Cicero meg 
vetése , ha tudnillik az volt, inkább csipkedte fiatal 
ságát , mint talán ízlését. Bentleynek az а’ vélekedése. 
hogy az a’ Maecius , а’ ki felől itt szó van, nemlehet 
az , а’ kinek ítélete felől Cicero negyven eszt. előtt 
olly megvetéssel szólott, e’ szerint alkalmasan öszve 
roggyan. 

(24) А’ Pythiai játékokban az eggyik bért а’ leg 
jobb sípos nyerte-el; es úgy beszélik a’ Régiek, hogy 
ezt megnyerni igen nem könnyű volt. 

(25) Mi érhete' Horátzot, hogy а’ barátságnak két 
illy különös próbájit épen itt vesse öszve egymással? 
Valljon nem czélzott e valamelly akkori ’s eléggé is 
meretes esetre, melly а" gonosz tréfát még csippőbbé 
teheté г Annyi bizonyos, hogy Lucius Piso maga eggyi 
ke volt azon nem minden lépten találtatható embereknek 
a’ kik ezt a’ borpróbát идёшь. Augustus is, Tiberius 
is rá vonták Pisát erre , ’s ezt ő olly derék legényesen 
állá - ki , hogy ide jai-[ilván egyéb alkalmatos tulajdon 
ságai, ennek a7 két Fejedelemnek bizodalmát megnye 
ré. Tiberius , a’ ki nem eléglette - meg” a’ mindennapi 
bizonyságokat míg annyira hozathatá magát, hogy va 
lakinek higyjen, a’ Sueto'n’ szavai szerint Lucius Pisát 
és Pomponius Flaccust két nap e's eggy éjjel eggy hli 
zomban itatta magával; 7s akkor Flaccust Syriai Pro 
consullá tette, Píso't pedig Róma Város Praefectusá 
vá; ’s mind а’ két hivatal azoknak számokba való volt: 
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a’ mellyeket a’ Caesárok csak а’ magok xneghittjeik 
nek пота}: volt adni. Sueton e’ tettet annál képle~ 
lenebbnek látszik találni, inert Tiberius а’ maga leg 
fó'bb meltóságával eggyütt járo' Censor perpetuus uni 
sik hivatala szel'int épen ekkor foglalatoskodott az 
erkölcsök megjobbításán. De talán épen ez sugá neki 
а“, hogy eggy pár Vir Consulárist, kìknek egye'b 
érdemeiket ’s tehetségeìket ismerte, e’ próbára vonja. 
Az erkölcsök akkori ладу megrnmlásában а’ dobzódás 
és részegeskede's eggy nagyon elhatalmazott "étek volt 
Ro'lnában; ’s ha Tiberius csak bortgyözöt, inni-tudót 
keresett volna, talált "olna eleget. De neki olly férj 
flak kellettek, а’ kik а’ legnagyobb esztelense'g köze 
pette is, bl'rtak fejekkel és nyelvekkel; ’s lninthogy 
ez a’ két ember el volt hi'resedve е’ részben, olly pró. 
bára akará vonni, melly eloszlathata mindern kétséget. 
Én а’ dolgot l'gy tekintem, ’s úgy tetszìk, nem jól 
Кама-{(4 а‘ Tibe'rius" characterét , a” ki azt Iliheti fe 
löle, hogy ö az olly fontosságli hívatalt, а’ millyen 
a’ Praefectura Vrbis mind Rómára, mind magára öreá 
ne'zve volt, kivált uralkòdása elsö esztendejiben, 4eggy 
emberre bl'zhatta volna , kinek lninden érdeme az vult, 
hogy koizhelykedni ’s torkoskodni derekasan Кабо“. 
A’ Világot és Udvart derekasan ismerö Seneca is ezen 
nézö pontból tekinti a’ dolgot , ’s ez a’ Bölcs аж а’ ta 
uliságot teszi Pl'só felöl, hogy ámbárennek-szoka'sa, 
volt az éjjeleket borozásban töltcni - el , ’s a’ reggelt 
szinte a’- hatodik óráig (Rómaisan a’ парой felvirrad 
ШИН szálnlálván) végig aludni: hl'vutalát nagy iigyes 
sc'ggel viselte.---Mind ez ugyan Horátznak halála и 
tán történt: de Seneca azt mondja, hogy ezt a’Pisót 
_Divus Augustus is titkos bízodalmaì által tisztelte-meg’ 
midön ötet Thraciában seregeinek Fö-Vezérévé nevev. 
te -ki; ’s аж gyam'tatja a’ mit ott találunk, hogy а’ 
dözsöléseket ifjabb korában igen is kedvellt Angus» 
tnsnak elég alkalmatossága volt , Pl'sónak érdemeit az 
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illy próbákban tapasztalni. ’S ez az, a" mire Horátz, 
n’ maga ravasz ’s gyenge'deden iìletö módjával, ez helytt 
talán cze'lozhatott. . 

(26) Valamint Horátz a’ rossz Versgyártó‘t, mi 
kor az ìllyet nagyon akarja bántani , Choerilusnak 
cslifolja: lîgy a’ tiszteletet kívánható Criticust Aris 
tarchusnak szereti nevezni, annak nevével, а’ ki a’ 
Homér’ Munka'jinak Kézírátait egy-mással öszve-ha 
sonll’totta, ’s az olvasást meghatároztn; ’s lígy tetszik 
hogy a’ Horátz’ magasztalása ele’gséges lehet elne'ml' 
tani azokat, а’ kik Aris‘tarchusnak neve’t keve'lymeg~ 
vetéssel szokták bitangolnì. 
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