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выпито: én két nyelven beszéltetem: Töredé 
kiben és a’ két Levélben az új idök’ ízle'se szèrint, 
melly könnyíit kedvel, simât, ömlöt, mìndennek 
érthetöt, hidegen józant: Catilînában és лавины; 
ban a’ régi felé îgyekeztem közelítenì. Amaz ke 
vésbé rossz azok elött lehet, kikkel а’ Szalluszt' *A 
beszéde таза: megkedveltetni a’ Szalluszt’ aja 
kán sem спаса: az utôbb-említetteké azoì‘mál, 
a’ kik értik, mi tészi/ót, a7 makacsot, különözöt, 
darabost, homályba-vonúltat, görög alakokban 
gyönyörködöt, szófaragót és nyelvlxorcsosítót, 
utôlérhete‘tlenůl széppé, ’s látní fog'iák, hogy fòr 
dítója az elöképet szerette, 's sajátságait тера 
gadni ’s dolgozásába álthozni törekedett. A’ keltö 
Жён magam az elsöbbséget а’ régi ízlésl'ínek adorn, 
örvendve Nyelvünknek, hogy ez megbírja a’ mit 
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elkényeztetett erötlenné tett Lársai többé meg nem 
bírnak; és’aztân, mivel ez rést nyithat elöttünk 
eggy gyönyörií на} felé, mellyet, minthogy rá 
térní még míndég rettegünk , bár csudáljuk, та. 
gasztaljuk, talán nem ismcrünk a’mint érdemli. A’ 
szép’ mezején külömbözök, ollykor épen ellen 
kezök a’ nemek, ’s a7 Mesterség’ barátjainak 1111-11 
denike kívánliatja figyelmöket, gondjaikat. Csak 
hohgy mi szép, és miért szép, a’ kit szòkás és 15 
koláink elfásítottanak , ollykor érzi , ollykor nem. 

` 



BEVEZETÉS 

I. 

szAL'LUsz'ŕ‘l'zLE‘rz. 

Займы: Amìternumban Róma'nak 668 esztendejében, 
plebéjus házból, mellyet fénybeV nem eleji, hanem ömaga 
‘потоп. 

Nagy reményekre gyulasztvay tanŕtójának Attéjus 
Praetextátusnak megkülöm'böztetéseì által, тёк ennek 
kezeì эдак elkezdé таза‘: a.’ Thucydides’ követésében gya 
korlani, kit а’ görög {тык közt legìnkäbb Веди]: Vala. 
meg, [шву egykor honjzí'ban , mint neki szerencsés vetél 
kedöje, ra-gyoghasson. De tovább бы: is megszállá az 
a’ уйду bogy hívatalokba juthasson el, ’s mindenfelé дат. 
lásokat talált. Hol a’ tiszhtse'gek, mint maga а“ szeren~ 
csétlen hon, a’ legkajánabbak’,` legszemtelenebbek’ 25:51: 
mányai “так, ott й] етЪег, bär melly папаша érdem 
ben, nem könnyen boldogúlhata. De végre Quaestor le-. 
ve, ё: ez a'lrtal helye volt а’ Tanácsban, élte’ harmincz 



vm тачки-жён. 

harmaàikában pedig (Róm. 701.) Nép’ Tribúnusa. Innen 
kedvezvén szerencséje, az Aedílisi, Praetori, és végre 
Consuli méltósa'gokra emelkedheték. 

S_zép reme’nyit azomban igen is hamar terhes borúla 
tok verék le. Pompe'jus és Caesár, az ip , ez v6, halálos 

.ellense'gei egymásnak, ап'а törekedtek, az iires göggel, ’s 
. elbI'zva шаге“: nem érdemlett szerencséjében ’s temérdek 
gazdagságában, ez sok ésszel, lélekkel, de ravasszal és go 
nosszal, hogy a’ szabadságot elnyomhassák, ’s hazájok 
nak nyakára häghassanak. Caesárral a’ Nép tarta, Pom 
péjussal Tanács és a’ Nagynk. Míló, a’ Tana’cs’ fele'n, 

к Consul vágya lennì: Clódius, а’ Népén, Praetor; ’s а‘ 
Vkét fél korholá egymást, lárma'san , Verekedve, vért ont` 
va. Clódius hal`va шагам. А’ nép örvende hogy Mílót, és 
Mílóban egész felekezetét, köz nyugalom’ megháborl'tá 
ával’s polgárvér’ ontás'zíval terhelheti,’s Szalluszt, akkor 

Nép’Trìbúnusa, bos'szúra tüzelé a; sokaságot.. Clódìusnak 
holt teste elbon'tva Vérrel, s-ebekkel, a’ Fórumra vìteték. 

" Nép annak látására felgyúladott; a’ CúrìaàHostíliából 
kihordá a’ Senátorok’ ůlôpadj'ait, ma'glyának, mellyen a’ 
видами: ember’ тающей, bosszantn’sára a’lNemesség'nelgha 
lotti fényben hamuvá e’gettessenek, ’s a’ láng áltcsapott a’ 

v Cúriára, ’s azt földig emésztette. A’ kárvalläs most a’ Né 
ре: azok ellen ingerlé, a’ kik azt elébb a' Nemességre in 
gerlették volt; így bízhatni mìndég sokasághoz. Szalluszt 
игуан büntetlen maradt, ’s az bizonyság hogy 6 szeré 
nyebben, legala'bb okosabban vìselé mngát; de két 1151: 
tán-sa, Pompéjus ВЫ“: és Машина Plancus, meglakoltanak. 
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Elmúlt vala az év, 's Szalluszt kilépe hívatalábó-l; 
tovább-vìselni azt nem engedte а’ törvény; de а’ Tanács 
ban megmaradt. Azomban Appius Claudius Pulcher,' 
dölyfös patrícìus, mint mînden öseì, és vele Lúcius Cal 
purnius Písó, Censor leve, ’s a’ büntetlen-hagyottat Cen 
sori mìndenhatóságával, melly felelettel nem (аисты, 
semmì ellenmondást nem tl'írt, ветхий mentséget el nem 
Годами, а’ Tanácsból киша, erkölcseînek mocskaì mi 
а“, mint mondanìa индиец, csak hogy mìnden mncsko 
sokat ki nem (Ша; igazán, mìvel а’ Pompéjus’ fele, az 
высш- .er6sb, és' a’ Szalluszt által zaklatgatott rossz Не 
messég bosszút lìhvegc'nek. 

` `. 

Е’ csapás után vìsszatért a’ korán elhagyott pályá 
.ra, ’s ellenségìt dolgozásaì ‚пил igyekezett megszégye 
m'tenì. Huszonha'romi évl'í midön Catìlína a’ jók ellen 
összeesküvék "s а’ várost Мишей, a’ hazát vérrel elbon' 
tani ke'szüle, На; ismerte а’ rettenetes embert; látott, 
ismert sokakat czinkosaìban , ’s mi miként méne, hallá 
az éltesbek körül és magától Crassustól (Cap. XLVIII.), 
.’s ezt гаданий dolgòzásai’» elsö ta'rgyává. ’S a' nevezetes 
työx‘te'netet olly hu"ven, olly lelkesen, olly ragyogó be~ 
szédben {на meg, hogy ötet Róma tógzís Thucydidesnek 
kevélykedve tekintheté. n 

Gyöze Caesa’r, ’s oda hngyván Сашей, hol а’ hon’ serge' 
vel a’llott, halvan nap антика valá ltaliának. Róma, melly 
таза“ aristocratájinak ’s democratájinak örök vìSSZälkO 

k 



Х вытащим-35. 

dásai köztmég most is szabadnak szerette‘képzelńi , пони 
az nem vala többé és lenni тёк rég olta nem érdemle, nem 
шипа vigasztalást. VSzalluszt, Ы? honja’ törve'nyeihez, 
’s a’ szabadságnak forró'barátja, Нив ugyan, Caesár ho 
va törekedik; de itt nem vala egyéb közt szabad a’ vá 
lasztäs,` mint vagy a’ gonosz de lelkes Caesárra-‘I tartanì, 
тазу а’ Nagyok által рейдовой inkább csak szerencsés 
mint lelkes Pompéjussal, ’s megmaradott a’ hol éddigelé 
>is állt vala. Ez ötet elhalmozá kegyeìvel; elôbb (706.) 
Quaestorrá nevezé y’s bevìtte а’ Tanácsba; tovább lreá 
bízta Illyrìában fekvö sergét, hogy a’ Pompéjus’ felén 
álló Octáviussal és Libóval verekedjék. А’ dolog ro‘sszúl 
iite ki, de'azért el nem veszté Caesár’ bízodalmá't, söt ez 
váltal, mint Praetor, (707.) Campaniába küldetett, hqgy 
,Africába ältszállanì vonakodó katona'jit szorítsa engedel 
‘mességra Balúl üte ki ez is, ’s ö а’ láz sex-eg’ haragjät 
csak megszökés által kerülheté ki. Ekkor Cercl'míba 

,küldetetß elfoglalnì az eleséget, mellyet az ellenfél е’` 
szigetben гаком: vala le, - ’s itt feljesíté a’ mi parancsol 
va топ; Caesár most, gyözödelmeskedvén à’ Júba által 
segélt Scípión , Szallusztot Proéonsulke'pen küldlé Numi 
diába. А' nem gazdag onnan királyi kîncsekkel tél-e 
vissza. A’ Numída'k пышны vädlák, de ö Caesár és 
a’ Tanács бы tiszta'nak ismértetett. 

Caesár elesék gyilkolójinak'kezeik alatt (710. Martz. 
15.) ’s Szalluszt másod ízben tére nyugalomba, ’s most 
utolszor eggyszersmìnd. Afrìc'fíbó-l hozott kìncseìt kcrtje’ 
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ékesítésére pazarlá, mellyel a’ Quirina'lison, Rómának 
lcgcmeltesb részében, eggy egész halmot bnn'tott vala 
el , balja'ra annak, а’ ki Toscanából a’ yPorta del Popo 
lón lép a’ városba; és езду másìknak Tl'burban, mellyet 
Caesár’jeszte után pénzen v'a'szírloß. De lelkében a’ dì 
csöség’ szomja b‘ôvölködésének közepette sem alvék el, 
’s ekkor dolgozzí ‚Гири-(11:51:51, mellynek írásähoz hìhetö~ 
leg Numl'diai Proc‘onsulsa'ga aîatt Годом vala. Hogy hi 
же]: érdemeljenek elöadásai, felhänyatá a’ Hîempsál’ év 

l könyveit, ’s látni festéseìn, hogy a’ történet’ nevezetes' 
hclyeit megjárta, legalzíbb megtekìnteté. 

Hanja e’ nyugalmänak köszönhctte a’k Rómaì Histó 
rìák’ б: könyveit is, de mellyeket сайт; hat épen-ma 
гад: iöredékeìn és száxntalan morzsájin kivül, Жив-ум: az 
ìdö. Ezeket Sylla’ lemondása'n kezdette `(675.), ’s шипа ' 
vìtte, ml'g Pompéjus (688.), segélve a’ Mam'liusì javas 
lat és a’ Cicex‘ó’ hatalmas pártfogäsa által., ‘лощёных ’s 
мадам]: vesztére, olly naggyá téteték. 

A’ két Levelet Caesa'rhoz me'g Proconsulsäga elött 
(тай; az elsöt a’ Phar'salusi csata еще, а’ ma'sodìkat, mi 

kor ez Cleopatrája'nak lkarjai közt pihenge. Vannak, 
kik ezt nem ìsmerik Szallu'szténa'k,l ’s úgy hiszik, ‘шву 
7а1ате11у Rhétor dolgozt'a, iskolai гудки-МИН; mások 
az öve'nek állítják. \A’ patvar ha‘szontalan; a’ hìstoriaì 
úton sem az. езду“: ‚ sem a’ mäsik vélekedést nem lehet 
megállapítani; de hogy azok nem,méltatlanok Szalluszt-y 

с 
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hoz, штаба mind а’ tanácslat' bölcsesége, mind az ak 
йога törte'netek’ mély isnlérete, mind az egészen Зин! 
luszti arczú beszéd. ’S hìhetô е, hogy а’ melly Rhétor a’ 
Szalluszt’ beszédét annyìra шамана, semmìt nem Кг: vnl 
na egyebet. ’S mìért .'cßít Levelet душки-ми“? А’ melly 
Declamatìojával némellyek Kiadzísaikat bepiszkolnì nem 
pirúlnak, nem érdemli hogy róla szóljunk. Hogy az Szal 
luszté legyen, mint Cìceróé az, melly ennek neve alalt 
van Szalluszt ellen (па, magnk is fagadják, 's mind а’ 
kettôt й! munkának ismex‘ìk. 

J 

Nevét nc'mellyek eggy L betůvel l'rják, mások 
конём]. Pc'lda mind a` kettöre van. 

Meghala Róm. 718. élet: 5l. eszt., magzatok nélkül. 
Özvegye Térentîa, elöbb Cìceró’ hìtvese, harmadszor 
Messála Corvínus hires szolnokhoz, negyedszer Víbìus 
Rúfushoz ment, ’s száz húsz esztendeig élt. 

II. 

nnKöLcsEl. 

Illy keve's az, és illy bizonytalan a’ mit Szalluszt 

{еды шаьашпк; rnert а’ hírek hallgatnak, ’s egymzíssal 
ellenkeznek. Irásai, eltelve a" böl'csese'g’ tam’tásival, 
a’ jó’meleg szeretetével, mind annak a’ mi rú't, szent 
gyl'ílölésével , антитез hala-ndónak hirdetik, ’s illyen-` 

nek leljük e’letében ìs. Ahl'ta Мутант jumi, lîj ember 



usvmzs'rlás. "xm 

volt, nem voltak hatalmas barátì , kik emeljék; . és még 
scm keveredett Catilína’ czimboráji kò'zzé, kik minden 
mások felett lelkes, nagyra törekedö, pénzetlen liñak 
1min óiálkodfak; nappalait, едешь Lucullusi 11628513 
sekben tölthete', minekutána Africából baza jött; és még 
is olly munkák’ dolgozása мы látjuk elfoglalva, mel. 
lyek a'Stóa’ Bölcseinek is dicsöségökre válhatának; kin 
cseit honja’ szépi'tésére ’s а’ mi'ívészség' gyarapíta’sára 
`vesztegeté,A ’s az is egyébre mulat mint lelketlensëgre. 

Azonban el ‘van течение а’ vélekedés, hogy а‘ 
Re'ny’ sanyarú tanítója az vala, kinek magasztalni kelle 
а’ jór, ìhogy élte’ fertelmìt leczkézéseivel elfedhesse, ’s 
кашица ьвпьуеььпек ыек hinni н’ mi haten пеш érde 
mel, mint gondosan vizsgálni; gyarlósa'gunk oll/y Ша} 
laixdó valónak venni а’ hamìsat, ha általa elmésségiin 
ket ŕagyògtathatjuk, ’s inkzíbb tenni fel пинг mint szépet. 
Könnyed szerelmek’ l'ízésével terheltetik, melly nemét a’ 

, пинай szebb nem tudni mili; emlegetni,v ’s Numídia’ ki 
rablásával; ’s olly Саш“: után, kik e’ ища‘: bitang Штек 
böl kapkodák fel, ‘s a’ мышцы több Századdal késôbb él 
tenek. Mert а’ kik eggy idöben éltek vele, hallgatnak 
mind az eggyik, mind a’ „так vád мы. ` 

Е‘ gondolatlanszigokat többen megczáfolák, ’s nyo 
п mosabban senki nem mint Wieland, а’ Horátz’ Szatira' 

jinak foi'dl'tzisa ymellett (l. hol a1. is inleg van mutat 
A к . . ‚ ' , . 

va, hogy а’ melly Sallustms ott megcslpkcdtetett, а ни 
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Sallnstiusunk nem lehete, ,’s így ez annak becsú'letesb, 
bár makacs ízléséért nem lakolhat. Wieland hosszabbru 

Топай а’ pert mint hogyj azt áltvennünk lehetne, ’s így le 
gyen ele'g Olvasóinkat oda útasl'tanunk. De az ott еш 
ll'tettekhez Её: helyet fogunk, fel, mellyen , а’ mennyìre 
tudnunk lehet, mind lazoknak, а‘ kik Szalluszt mel 
lett megküzdöttek, elsl'klánnk szemeik, és а’ mellyekröl 
lígy hisszük, hogy magából vétetvén, а‘ vádlottból, a’ 
Psychologus elött többeß Годна]: nyomlxatnî, mint nlind 
az egyetemben, a’ mìket Szalluszt ellen tompaság тазу 
tévedés elhl’resztelének, ’s Szalluszt пленен: elmésség és 
lélek’ nemesse'ge a’ dolog’ sele't homályában mondhattak. 

А’ и hely’ eggyike Caminánál еашсаык a’ ххш. 
ЁедеяейЬеЫ, а’ másìka Jugurtha’nál a’ XCIdikben. Szal 
luszt amott eggy boldogtalant állít elc'ínkbe, kit a’ lTn 
nács mocskos e'lte miatt kebelébôl kìlökött: itt ан be 

széli , hogy Mzírìus felégeté Capsa't, serdülteit Каппа 115 
nyatá, asszonyait eladatá, a’ pénzt katonáji közt elnszla 
tá.'` Ezek mellé ат veti, ‘воду а’ Márìus’ tette még а’ hadi 
törvény' keménysóge mellett is ìrtózatos; de поду az nem 
Máriust таща kegyetlennek, hanem oda пинай, hogy 
a’ hon’ idve itt embertelen áldozatot kívánt, söt paran 
свой.‘ Szallusztnak, mìdön tolla’ból e' sorai folytanak, 
nem lehete nem emlékezni az ôtet terhelô Её: vád felöl, 
ha tudnìllik a’ Ы‘: vád olly közönse'ges vala mint шва! 
-mazójinak шлак; ’s midôn Mz‘íriust mondje n‘em zsi 
va'nynak Capsában amt Íis mondja eggyszersmind, hogy 
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и ö sem vala az Numl’diában , hol ней? а‘ zsarlás és' 
„том; , igen is hilxetöleg, parancsolva volt, nehogy‘ 
Africa, ha erejében meghagyatik, ismét feltámadhasson„ 
’s а’ háborgó Rómának essék. Ezt gyanítatja velünk а’ 
Szallusztnt felszabadító (пае: is. És midön Clírius felöl. 
beszélì, ’s felŕíle дать/а, a’ mi magzín is` megtörtént,4 
hallgatása által az egész Róma’tszóln'tja bizonysägúl, hogy 
a’ mi Clíl'iussal méltán történt, övele nem méltán tör`-» 
tént. Kevélyebb vala ö a’ maga érdemei’ ’s tìsztasága’ 
érzetében mint hogy а’ gyáva hírekre felelni акафист 
volna, ’s eszeseb'bnek kell gondolni mint a’ ki ne lássa.' 
hogy a’ szó , ha nem ok ne'lkñl штопать, me'g ingerle» 
nl Гоша a’ „манатки, ’s kimutatja a’ mit fedezni 
akar, Ezek nékem ugyan olly sullyú okoknak la'tszanak, 
hogy el nem tudom hinni, hogy ha Kiadóji, ’s még a’ 
leglîjabbak és legjobbak is, íìgyelmezének vala erre, to* 
vább is azt beszéljék, a’ mit legìnka'bb Cléricus hoza 

' folyamatba. 

Tìsztasa'gát a’ mondottakon felül az is bizonyíthat 
ná, a’ miböl таща ckot meríthetne’nek terhele'sére, 
hogy. Ciceró , ki korának még homályos embereit is fes» 
ti, Szalluszt felôl sohol nem emlékezik. Melly alkalma. 
nem volt рейд rá, midöu Míló теней viaskodék, mi~ 
dön сыт: .emlegetéll De az igen tüzes democratánakA 
az igen tüzes aristocrata barátja nem lehetett; ’s midön 
леи Szalluszt am u’ tréfát játszá, [поду az általa elt'olt 
Téi'enliát elvette, es ezzel, mint Cicero, nem tile beliet` 
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lçnúl , az ugyan legalkalmasb szer nem vala a’ két bará 
tot baráttá forrasztani. ’S vegyük hogy Знании: az va 
la, kinek őtet Gellius hireszteli, 's nem annyira hogy 
Szallusztot büntesse, mint hogy olvasóját ’s magát, elég 
gé elmétlenűl és nemtelenül, eggy bohó-történettel mú 
lassa; vegyük hogy az volt, a’ kinek őtet eggy dühös 
Lenaeus undok bosszúval szidalmazta; ’s képzeljük, mit 
nem űzött volna rajta Ciceró , ki az e’ nemü gyengesé 
веке: annyira szerette vagy megmosolygani, vagy meg 
osípkedni, ’s haragosain neg is ostorozni. De Ciceró 
az helyett elégnek tartá vigyázni, hogy a’ gyx'ílölt név 
tollába soha ne akadjon; a’ mi velünk ismét azt gyaní 

a 

tatja, hogy Ciceró Szallusztot, mint Szalluszt Саш-ас, nem 
szerette , de beesűlte. 

III. 

f nls'romoclupnnl ÉRDEMEI. 

De Szallusztnak nem csak erkölcsei gäncsoltatnak: 
gáncsoltatik csudált szépségů beszéde is, 's csudált szép 
ségíí alkotásai; a’ mi azokban, a’ kik ezt hallják, 
gyanút támaszthatna, hogy a’ tudós embereknek bajok 
ön magokkal van. Nem látják, hogy Szalluszt nekik 
nem tanító munkát tészen elejekbe, hanem művészit, 
's így nem csuda, ha abban, а’ mit szeretniek kel 
lene, ők, a’ józanok, megütkőznek, megbotránkoznak. 
Józan fővel írt müvészet nem e'lhet sokáig, úgy [tanítja 
Ногти, 's Szalluszt elél-ó a' mit keresett. 
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А’ Szalluszt‘ ira'saìnnk егб, méltóság, szépség a’ bé 
lyege. Мена nagy és nyugodalmas minden, igen me’g а’ 
kicsinyben, az eröltetettben is; alkotmányait паду da 
rabokból'alkotja, ’s elhagyja, megveti mind azt a' mi kis 
ded, а’ mi apró, hogy olvasója’ lelkét a’ nagysa'g’ ide 
ája tölts'e> el; a' ,dnlgot adja, nem az eggyes tetteket, 
's аи beszéli а’ mi дивидендная]: müvészi fennséget és ar 
czot adhat, ’s másnak hagyja annak elmondását, Воду 
ini melly nap' és mikent törte'nt. `Olvasóját nem a’ сёл-[ё 
netek’ elöadásával vezérli a’ történet’ tevöjinek ismére 
téhez,`hanem ezeket festi elébb a’ leggondosabb hú'se’g 
gel, ’s lígy тещей annak lätásához а’ mit azokitettek; ’s 
e’ fortélya által аи: nyeri, hogy а’ ten:I maga'ban fejlik 
ki szemeink elött; hogy nem halljuk a’ mi töl'tént, hanem 
Ишак. Mint az epicus költônek vessziik nem érdem, ha 
nem vétek gyanánt, ha az magzít szorosan tartja а’ 7а16— 
hoz és az idörendhez, úgy volna Szallusztban тётей, ha ö 
is ezt tevé vala, és ha mind azt, a’ mit péld. Ciceró beszél 
az összeeskiivés lfelöl, 6 is elbeszélené; mert ö is mú'vész, 
mint az epicus, de más nemben. --- Lássuk Catilína't: . 

к Ем: honja’ teljes veszettségében látjuk felle'pni, 
думание: а’ Máljiusok’, Cinnäk’, Syllák’ példája által, 
köriilözönölve azoknak az igen gonoszoknak, azoknak 
a’ gonoszsa'gok’ és vakmeröségek’ minden nemeire ké 
szeknek, elszántaknak végig-láthatatlan sokaságában; 
rossznak alkotva már а‘ természettôl, kevélysége, 
тай öröinei, шишек adóssága мы а’ minden ve'tkek’ 

RUM. CLA-ss. Í. 2 
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minden nemei közt mélyen elsüllyesztve ; de nagy 'e's rit 
ka lelki 's testi tehetségeivel , 's azzal a'` dühödésìg ment 
vággyal, hogy ő, bár mibe kerüljön, bár belé minden, ’s 
maga a’ hon is, az a' szent à’ Róma” üjai előtt, elvesszen, 
magát úrrá teszi; látjuk oktalanságait, tettetéseit , szín 

_leléseit, penészes гид-сжёг, bágyadt zavart nézését, sebes 
jöttét ’s mentét, lomha csöszögéseit; és mind ezekben 
'a' vétkei által korán elhervasztott férfit, а’ veszedelmes 
bolondot. Így nem vala szükség apró vonásokban, is 
kolai rendben adni a’ történetet; eggy két bátor ecsetra'n 

„ tás а’ dolgot teljesen előnkbe rajzolja. 

lls az az ő szent igazság-szeretete, mellyet gyanússá 
semmi vonás nem tehet, mellyet semmi szó meg nem и 
hazudtol. Híve vala Caesarnak, Catónak halálos ellen 

sége; шпаны sok jót veve, ezzel és társaival szüntelen 
háborgott; és még is Catónak adja az elsőséget, nem Cae 
sárnak *). Nem szereté Cicerót, вбитые, mint polgár és 
mint ember, örök ellenkezésben élt; és még is melly szíves, 

A melly nem erőltetett tisztelettel festi hűségét, gondjait, 
bátor kikelését Catilína ellen; ’s bár nem említi némelly 

9 tetteit, az nem fénye” irígylésére mutat, hanem oda, s 

").Caesárnak veszte után kétség кыш. De tehát azt kiván 
nák eszidalmazóji, hogy azt Caesarnak még életében mon 
dotta légyen? ’s nem elég bátorság vala e azt” Caesarnak 
eldölte után is merni”.l Mert rettegni akkor is sokat lehete 
’l azt а’ többek közt, mitől a' kisded lelkűek `‘Шнек ‚ 
hogy szavokat irígyeik felkapják 
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egyenesen, йогу a’ mìndenek ältal ismert történet azo'knalc 
említése nélkül ils teljesen elmondathatott. Elsöbb Запада 
tában Caesárhoz keményen szól Cátó felôl, de nem 

igazságtalanúl: Ciceró felöl tìsztelettel hallgat. Heves 
ellenje vala a’ гонцом, ’s honjok’ vesztét sîettetö patri 
стоишь; lleves тёще volt a’ nép’ elrablott, eltaposott 
igazainak: és még is mint vallja mindenllol, hogy a’ 
nép, mint a’ patrl'cìusok, а’ köz jó’ szl'ne alatt csak ma 
gok'at igyekezének emelni, ’s ellmfelén eggyìke és má 
sìka bosszút l'ízögete; és még'is melly meleg tisztelettel 
szól а’ derék Metellus felöl, nnhn ez Рыба’ gŕîgével é 
rezteté a’ jó katona ’s akkor még nem rossz рощах‘ Má 
riussal születése' aljasságzít. Az illy tìsztá felöl mìnden 
jót az a’ hit Гоша megszállanì, hogy azon „Машин is 
tìsztának ismertethetnék, ha a’ dolgokat láthatnánk, 
mellyeket ìrígyeì és и’ tompaság’ házi élete’ erkölcsei fe 
löl támasztoltnk. 

lV. 

визг-Евы’ sAJÁ'rsÁGAl. 

Különözéäìt a’ beszédben némelly kìadóji egész 
("акте 'terjedôv lajstromokban Index Latz'u'ilulz's Sal 
[шт czím alat't közlìk, mert 6 maga csînála magának 
nyelvet. А’ mi grammaticagyärtóìnk az ìllyet megbo 
csáthatatlan véteknek nézik, meg nem домом“ hogy 
а‘ mit tìltanak, csudálnak azokban , а’ kiket а’ szépìrás’ 
meslerségc'beu az emberîség’ örök „шаманизм màgasz 

2 l 
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talnak. E' részben Szallusztot az {Оша igazán ìsmerni, 
a’ ki ötet Ciceróval hasonll'totta össze, ’s ennek e's an 

nak sajátságit megragadni igyekezett. 
Ciceró úgy szól, mint Rómának minden más fija; 

de lelkesebben, több tudománnynl több gonddal, Szal 
luszt a’ hogyan вены nem más , de meghaladva minden 
mást. Ciceró szabadon öinlöng: а’ Szalluszt’ nyelve ver 
desett; nem ötet viszi a’ beszéd: ö viszì ат. Ciceró ára 

ddzni метет; neki a’ sima kedves , a’ gyalúlt,_ a’ sikár 
lett: Szalluszt darabos; de б varäzskecseket tudott` adni 
a’ dax‘abosságnak, ’s az önála kedvesb mint másoknál a’ 
simasäg. Amaz megeléglì а’ szokottat, a’ mit minden érte, 
’s egyszerre érte,'s az illyet csak nemesl’tgeti: Знании‘; 
kevély értetni mindentöl; végig röpkedi az egész kört; egye 
siti а’ mait, az ájat, a' régit, ollykor me’g a’ felejtettet, a’ 
régen kìholtat is, mihelytt szót vagy szólást перцев, 
hathatósäg, ’s ollykor nem egyéb mint a’ nem minden 
nnpi arcz ajánlják; makacs ízléssel válogatott вишни: 
makacsn'zléssel fůzì összie, ’s természeti kecseit Кастет 
1`оггё1уо1с által nevelgeti. Вепне eggyütt a’ Cátói rusti 
citás és a’ Gabiniusok’ asszonyi kendözködése, a’ fér 
баз és a’ puhúlt, a’ hanai és az idegen, a? ke'söbb kor’ 
уйдёт szl'ne és a’ hajdani fanyar, a’ neme-s) és a’ nemte 
len, ’s a’ két ellenkezô nem ritkán igen szoljos 520111 
sze'dsa'gában, de mindég varázs erôvel, verázs kellemmel, 
minde’g bájos méltóságlxan. És nekì épen ez a’ komo 
lyan Уйдёт arcz adju a’ dl’szt, mellyben ôtet a' Jszinte 
tigy tömött, de fekete, bús Tacitus is, meghaladniugyan 
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tudta, de utólérni nem спада *). Cicerónak arczában 
szépség van e's erö, ’s az és èz eggy mértékben, nyu 
galomban: Szallusztnäl a’ kettö küzd egymással és egy 
ma'sért, hogy губите ’s vesztve ez amazt ’s amaz ш .mi 
ne’l inkább ragyogtathassa. А’ Cìceró’ Múza'ja halad 
t’árgya felé, mint kinek dolga van, ’s nem kl’ván теплый: 
balad a’ Szalluszté is,> «le mint kinek nincsen dolga, és 
csak Нищий csudáltatni уйду. Lépdel, nem siet -— et 
vera incessu patuz't dea. ч 

Szallusztot kaczér játékiban az az eszmélet veze'rlé, 
hogy érzésre (бы) erövel` lsemmî nem hathat mint a’ mi 
v‘fíratlan érkezik; ésmînthogy illyet а’ két ellenkezö’ ös 
szemátkas-x'tása Ждёт, szilajkodó Шт ezt ragadá тез,‘ 
valahol сайта. Minél rakottabb gond'olatot mìnél kevesb 
szóval adni; hatalmas szárnyalgással repülni el a’ tárgyon , 
de festésen, de зяби; és -- ki hinn'é férfì ’s паду fe'ríì fe 
löl? —— még beti'ín is szerelmeskedì'í gonddal лишающий; 
tisztelni szokäst és törvényt, hol az eÍtérés semmî nye 
reséget nem щёк‘, ‹1е mind kettéjét szabadon ‚. söt pajko 
san áldozni fel, ha többet `идёт` а’ szokatlan, а’ tiltott; 
homzílyosan szólani, de hogy a’ìhoma'ly акт adjńn a’ be. 
szédnek, ’s а’ halló még köszönje hogy az iró bízodalommal 

 

") Tacitusban magát inkább érezteti az erô: a’ szépség 82211 
lusztban. Tacitus fekete, komor, bús: Szalluszt sötét , 
ollykor fake-te is, de свёл színe vídám. Tacitus Чаны“ 
van pôrölyözve, erôs, nehéz ke’zzel , de тащишь] ‚ gondos 
sal: Szallusztot а’ legszebb fejérségů m‘árványból erôs, de 
könnyů не; hozta ki. Amaz севу Hercules e ez eggy vApoll. 
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vala hozzá; ide oda csaponganì, de hogy а’ csapongás 
dologra tartozzék, ’s a’ rendetlenség nevelje а’ rend’ be 
csét; Rómzínak nyelvén szólanî', de hogy a’ nép’ nyelve 
neki saját nyelvévé vzíljon, ’s elhinteni ат idegcn Уйд 
gokkal *); eggy szóval, vétkesen szólanì , de Szépen _. 
ebben a'llott csudált megterse'ge. 

Innen erede neki azon két töke'lye, mellyben nem~ 
Zele" minden egyéb l'rójìt annyìra maga megett hagyá, 
hogy mfg ö közönségesen a’ rómni historìcusok’ fejedel 
mének ismértetik, én öt a’ római próza’ Virgìljének me 
тет kikiáltani: —- az az ö Breviloquentiája, az 
a’ másatlan Numero sitas. >Iskoláink a’ пишет usA 

alatt két dolgot értenak: аж 9.’ fúlnek csapodár zengést, 
mellyben à’ periodus ш, emelkedik, szállong, hanyat 
lik és hosszú szón aliad el, hogy аи lsokáìgg; rezegvén a’ 
fülben, sokáig tartsa fenn a’ gondolatot; és azon szc'p 

 

*) Cortina erudz'tísn'mo commentarío egregie спет!!! latini 
гагат, quam in Sallustio pro graeca , obaóleta; трет lm 
óere doch" fuerat, a'Cicerone', Livio, Tacito etíaln ad 
Ín'óítam сие, ugymond Вши-поит‘. Nern perlünk Cortéval és 
vele; de a’ beszéd тети: csak még is görög, elavult, da 
rabos; ’s Szalluszt és a’ hál'om abban Годик különbözni , 
hogy azok lopvu, vétkeznek, tartale'kkal, szeméremmel : 
Szalluszt-szabudon, és mintegy busszantva. az ìskolák’ enl 
'bereit -~ lgy Sca'lìger is: Neque vero Sallmtium, politis 
ß'mum auctorcm, Cíceroniani rejìciunt, :ed anziana {Лид 
algue íncítz'tíum дёсны“ genus, :ed multa superstition; 
vcrba., -- Pedìg a’ мёд-(1915 csak az, ha а’ gáncsolt és tì1- 
‘он mondás sziêp mondás e. На szép, himznntalan al illn 
lom; шел-1 а‘ sze'p sol'la sem vétek. 
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játekot, melly а‘ besze'd’ tagjaìt akként felelgettetì egy 
ma'snak, a’ hogyan a’ tánczoló leány’ fordúlásìnak a’ de 
li kedvelt ifjúé. De е’ két tökélyén kivül vagyon тез‘ 
eggy harmadik is, mellyñek неге: sem találunk, és a’ 
mellyA nélkül ата’ kettöt hijányosnak mondhatnánk: веду‘ 
bizonyos b й] 0s s ад ‚ melly тазы, mint a’ bájnak min 
den egyéb nemei, нет érteni, hanem csak érzeni hagyja ---- 
talán nem egyéb ez is mint a’ vétek’ leple alól felmo 
solygó szépség. ---- Рамка: mind ezekre per затмит. 

Szalluszt elsö rendü arczfestönek is el_ van ismerve. 
Molly ‘Тат-Буры festés, péld. melly nekiink Catilínát 
adja, melly Sempróniát, vagy а’ kaja'n, de lelkes Caesárt, 
’s а’ lelkes és tiszta сами. Imhol a’ Sempronìáé: ~--- 
Идем: graecís et [амида dacia; psallere, saltare èle« 
gamins, quam necesse est probae; multa a‘lz'a, quae ín 
strmnenta luxurz'ae sunt. Sed ez' сапога semper omnia, 
quam decus atque padz'cz'tz'a fuit; реванше an [шлаг 
minus parceret, баш! fucile cie-cer-ne-res; lub-¿d0 sic 
ассепш ‚ ut мертв peteret víros qua/n pe-te-re-lur. Sed 
ea шере anteñac Лает prodi-darai, credz'tum айда-т 
ve-rat, сигма‘ conscz'a [те-мг, luxuría algue {лорда 
praeceps ab-z°-e-rat. Vemm inge/alum ejus baud absur 
дат ; posse 'vengas {цвете , —— jocum movere, —— serme 
ne uti vel modesto, -f vel molle', — vel procacz. -- 

`Prorsml' танце fucetz'ue , mull'usque [еров ¿nef-at. 
Маш játszanak itt egymással а’ beszéd’ tetcmei, 

mint‘egymással szók és szók. Пс, sietve , elhagyja az е’: 
kapcsait, ott beszédét nyújtngatjn. Ем“, нет fuenf/1l , 
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jól úgy is, de itt inkábbezt тяга-‚к. А’ ‚ед‘ nála, gö 
rőgösen , nem elválaszt, hanem kapcsol. ‘S az a’` beszéd' 
tömöttsége, azok a' sullyos szók a’ mondások” vége'ná azok 
a’ váratlan szók váratlan összefona'sban; az a’ modestas, 
molh's, procax; az a’ nem egészen értett szó (Лиепае) 
mint a’ nem értett, hanem csak érzett dolog, mellyet je 
kgyez; ’s az а’ promus , az а’ multas lapo: —— ám vessük 
ki őket, ’s tegyünk mást belyébe, ’s látni ’s érzeni fog 
juk, hogy a' kisded gond a’ lelketlent nevetséges pe 
(Талий teszi: de hogy а’ lelkes ember а’ kisded gondok 
kal szertelen hatást teszen. , 

Ám kérdjük itt, nem7 a' szigorú grammaticust, ki 
a’ 4l'epoS szót inkább csak versekben szeretné látni, kérd 
jük inkább keblünket, nem több e itt a’ lapos mint a’ 
lepoR, és még inkább mint a’ íepoRES, ’s a’ multUS 
lepaS nen; több mint a’ ми!!! leporeS'? ’s ha nem azért 
e több, mert ez az utolsó mindennapi, ama’ másik pe 
dig szokatlan, keresett, 's így alkalmas vala festeni а’ 
csuda hölgyecske' szokatlan, kel-esett kecseit'! Igaza van 
az штык mestereinek, hogy a' nagy írók az effélét nem 
keresgélve ejtik, hogy az nekik magoktól jő; csak azt 
рауты: meg, hogy illyet nem ejt a’ ki nem витые ar 
ról, hogy az illyek melly hatást tehetnek. 

'S az a’ posse versus [поете koránt sem aztjelenti, 
а’ mit fogna, ha az úgy nevezett historicus înñnìtivus а’ 
jelen idő' jegyére változtattatnék; csudálja ’s kaczagja 
а’ lelkes de hin asszonyka” ügyességét, а’ ki verselgete 
is , de csak úgy, a’ hogy _ asszonyok tudnak. 
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’S ez benniinket ar'ra/ тщеты, hogy a’ Задницы’ 
szdjäban a’ felvett szó épen 'azt jegyzi, a’ mit а’ hely 
Шубы (proprz'etatz's verborum retíneutz'ssz'mus). `Felìdé 
zett mondäsa ugyan, ’s lxárom szóban , szinte Шепча ezt. 

Illyen az is', a’ mit Cethe'gus felöl mond. --- А’ 
boldogtalan nem lelé llelyét, hogy azok a’ lomhák, azok 
a’ félénkek, dologhoz nem Ишак már eggyszer; hogy 
örök tanácskoza’saik miatt elszalasztják az idöt. „Minek 
itt tanács’! itt csak kar, itt csak kard kelll“ ezt kiálto 
za' társainak. Illy nyavalya’s nem érdemle Мышкой, nem 
hogy ellene eggy elmés szó szikräztassék. Szalluszt nyu 
galomban megyen útján, nyugalomban М}; а; nyava 
lyás féregre, ’s az eltaposva _vanz -- maxumum 60mm in 
celerz'tale putabat. — Marquis Posa inkább akara II. 
Fileptöl gonosznak tekintetni, mint bolondnak. 

A’ Maurìtániai Felség ke'sön érte fel, hogy а’ po 
pulus late rex nem_az, mellyel neki összemérkeznì il 
le'k vala, ’s engesztelöket ша hozzá. Felel a’ tanács, ’s 
mi, kik Szallusz‘tot akkor olvassuk, mikor az országló 
nép ma'r csak emlékében áll fenn, hatalmasan e’rezzük 
magunkat meg'rázva, mintha fejeink felett lebegne a’ ki 
ken'ílhetetlen veszély. Зенит: et populus romanas be 
nq/ìcz'z' et щите memor esse solet. Ceterum Bocche, 
guonz’am poem'tet, delz'cîz' gratz'am [иен ,° {ведая et amí 
cz'tía dabunlur , quam meruerz't‘.I -- Don Gabriel királyi 
herczeg a’ helyt így готам: El Senado y Pueblo Rama 
ло conserva siempre la memoria no solo de los beneßcz'os, 
sino tambien de lo: agravio: que seA le hacen. Сопот]: 

l 
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el perdon a Воссо, perqae esta arrepentido de ш yerro ; 
la amistad у alianza se la com-edera quando la mereci 
ere con sus servicios. —— A’ királyfi’ igyekezete az "olt, 
иву‘ mondja az elöbeszédben , ногу spanyolúl írva'n , be 
széde сбита spanyol beszéd legyen, ’s nincs kétségiink, el 
érte a’ min igyekezett; csakhogy a’ kevésszavń Szalluszt 
Ikészebb volt volna spanyolúl is hìbásan szólani, a’ hogy' 
honja’ nyelvén'szerete szólani hibásan, de mindég szé 
pen, mint _helyén hagyni , a’ mi neki itt a’ spanyol nyelv’ 
tisztasága miatt adaték печёт: mindefg, nem взад, ña 
uem is , mellyel; -ellene глине/а, a’ maga атаманша]; 
íme a’ Válasz, а’ rong‘yokba öltöztetett, bennünket többé 
meg nem räz. Ellenben itt eggy szót nem lelünk, a’ mit 
monda Знании: Сегетшп; v’s azt elhagyni nem vala 
szabad, sullya miatt. A’ válasznak két таща van; a1. 
elsöben tanács és nép ma-gát tekiuti, másatlan nagysá-` 
gában, lhova ijedés fel nem ér. Áltegsvén a’ nagyon, a’ 
másikra száll, a’ kìcsinjre, de harag nélkül ’s szánva. 
a’ boldogtalant, ’s a’ ceteram ezen áltmenést ’s ezt va’ 
szánó megvetést jegyzi. 

Igy rázza meg olvasójìt Catil‘inában, VII.,l ’s nem in 
kább a’ dolog’ nagysága, mint elöadása’ fortélyával: Sed » 
civitat-iz'acredíbz'le метании est — adepta liberlate 
(‚а’ regifugium тайн) quantum brevi егерем! ; шит cup то 
gloríae z'n-ces-se-rat. -- Mint äd eröt а‘ hosszú szó a’ rövid 
mondás’ végén, és mint veszen attóleröt a’ mi elötte áll; 
тег: honszerelm és dicsöség, és dicsôség és honszerelm, 
a’ Róma’ тайне“ roken, egyinást vältó, egymásba ömlö ké- 
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рой voltak. És mint пазу“ az `az incredibile memorat'n 
est! —-— Lássuk mit tèvének itt a’ Kéthídi kîadók által nem 

ok nc'lkül magasztalt Thyvon, és “Топтать -— Ь’е’тг ne 
jouit plntot de lavliberte' qn’il ft de progrès e’tonnans. 
L’ardeur pour la gloire yfnt universelle. - Aber unglaub 
lic/z ist der Bericht, wie gross der Slaat nach выпив!” 
Freyheit in Kurzer» gewachsen -ist ,' eine solche R11/unbe 
gierde Latte iiberñand genommen. -- Mennyìvel szeren 
csésebben a’ szótól gyakorta bátran eltávolygó, de lel 
kes Alñerì: .Maraviglia а narrarsi quo/ato Roma , votte 
nuta la libertà, in breve crescesse; cotanto era invasa 

della brama di gloria. _ Melly hidegen hägy itt a' né 
тес: tanta, cotanto, so гейш’ — cupido гимне, 
Rn ñ mb egier de! -- incredibile memoratn est, n n 
glanblich ist der Bericht! -- erölködve, ’s erö 
nélkül. A’ józan franczìa, az a’ mernì nem mel-6, úgy 
szól‘, mińtha nem is értené, hogy ìtt olly valami van, 
a’ mi hatalmasan тёща meg a’ lelket. — Mollevaut job 
ban, de elnyl’ítt nyelvben. Mais la liberte' conquise, il 
est ingroyable‘ comme s’accrnt la république, tant д'анг 
menta la passion (le la gloire. — Nagy ìntés azoknak, 
a' kik érteni щадят, ’s érzik а’ mit kellené. . 

¢ Szalluszt szüntelen új insg’ új alakbàn jelen meg elöt 
tünk, hogy mìnden nj’or'non megragadhassa fìgyelmün 
йог, és Воду azt munkában tarthassa. Hol kaczér gon 
доны késik, 's kacz‘ér gondokkal „подача a’ выше, 

l ’s паду gonddal ’s mesierségjgol szövi fel; hol pongyolá: 
han mutatja "падёт, semmivel nem gondol, mindennapì 
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’s csaknem alacsony szólásokra bocsátkozik; itt árad, ott 
omol, rohan, csap és sujt. Omnz's ñomínes, qui весе 
student praestare ceterz's anímalz'bus (qui stare sese pi'ae 

l 

Ac. a. st.) summa ope m'tz' деве], „пат silentío ne tran 
seant. Az új idök’ l'zlésében az a’ fordl'tó, а’ ki nem is 
mer l'róban nagyobb érdemet, mint ha úgy 5261, hogy 
olva'sója szunnyadozva is megértse, ezt l’gy adná: Ax 
embernek, )la МЫ) akar Jenni mint a’ [дм egye'b (шат 
jai, {дуг/явит hell, hogy ísme’retlenül ne «летел ve'gíg 
`an Летел. — TllyVOIl ezt czifrán adta: Jaloux de se: a 
vantages sur les aut'res animaux, l’ñomme ne зримой 
trop user де tout ce qu’z'l a en partage, pour _faire que 
sa vie ne s’e'coule point sans me'rz'ter qu’z'l en soit fait 
menh'on, et ainsi que s’e'coule la vie des betes dont le 
nature est de ne rec/lercñer et de ne suivre que le 
sens. _.. ’S а’ czifra és szegény közt Szallnszt a’ maga 
méltóságäban áll, ’s ja’rdalása pompás, fe’rñas sz'épségben. 

Ellenben melly sietés ismét: Umbrenus Allobroges 
in domum Bratz' perducz't, quod foro propz'nqua, петле 
aliena сатин propter Sempronz'am ; nam tum Brutus ab 
Roma aberat. 

с De a' liol telj kelle, ett érezteti aztán видав‘ bösé 
gét; mint adja a’ mit váránk, mint még többet mint a’ 
mit váránk: In tanta штанг corrupta сдайте --- (illy 
пиву, azonfelül hogy illy romlolt városban — ésV még 
inkább pleonasmussal , az emphasisért , az elennyz're na 

`gyon megromlott városban -- mint mingyárt alább: o 
mnes undz'que, nem mindenhonuan mz'ndenel: , hanem 
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штат/фил тйдаепед) --- Catilina, id quod [ист 
[щитам eral, отл-гит _jïagítiorum yet [цитатам 
cirpam se, “тупит slipatornm, смета: ůabeöat. Nam 
quicanqne impudicns, adulter , Запев, manu, ventre, 
pene, bona patria laceraverat, lqniqne aliennm aes gran 
de~ conjlaverat, ужо/111511511”; (gyalázatos tett) ant _faci 
nus (доном 1е11) redimeret, praeterea omnes nndiqne 
parricidae, sacrilegi , convicti jndiciis, aut pro [иене 
judicium timentes; ad hoc quos manu: щупе lingua реп 
jnrio ant sanguine civili alebat; postremo отце: , quo: 
ладит”, egestas, сошедш- animas ezagilabat; . . . 
Tömve ñgurákkal , ’s mindenike saját csoportja közt , s 
ott mindenike, a’ maga undok, borzasztó, rettenetes Но 
garthi arczával. Alig hisszük szemeinknek hogy mind 
ez itt felférhete. 

Teller tagadja hogy Szallusztban vagyon homály, 
тем nem ища, ugymond, mint dicsértethetnék azért 
l'ró. Így csinál bajt magának a’ lelkes ember 15, midön 
riemy feledheti a’ mit iskolájiban tanúlt, базу midön meg 
csinálja а’ törvényt, hogy a’ szépnek millyennek kell 
lenni, ’s a’ mi azzal ellenkezésben van, keble’ érzése el 
len is tagadja. De Szalluszt ollykor keresve keresé а’ 
homälyt, mint mestere ’5 példánya Thucydides, ki még 
öriil hogy öt csak jobb olvasójî ’s nem lninden olvasója 
lábolhatja meg 1). De а’ min tudós kiadóji sincsenek езду 
értelemben, a’ mi eggynél több e’rtelemben vétethetik, 

/ 
 

‘) Ешь уме ov папаши ßaroç. 
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az homály lesz, ha érthetlen beszéd nem lesz is; ’s illyen 
ugyan elég van a’ teljesen elvégzett, Щи sze'pségben ra 
gyogó Catilinában , тёёг több а’ teljesen el nem végzett, 
's férñas eröben dagadozó Jugurthában, legtöbb pedig 
a' Töredékekben ’s a’ két Le’vélben Szallúszt nem az 

vala, ki a’ gégés mesterkéket rettegje; tudta ö ‘поду 
min-den nem illìk mìndenhova', és hogy ‘а’ mi езду nem 
ben nem jó, jó lehet más helyt és más nemben. Nem 
свай róna, nem csak пите]: holdakon hordoz el bennün 

ket, ,hol a’ beleglis megfáradás ne'ylkül kìjárhatja ma 
gát, hol lelkeinket egyedül a’ ЮН’ kövérsége ’s a' bu 
ján költ vetemények jutalmozzák: elviszen sivatagságok 
ba is, zordon rengetegek közzé; ’s itt eggy hasznot nem 
avdó , de nagy ’s álmélkoda'sunkat Чад alakja :íltal meg 
ragadó szìrt wir rea'nk, анион: eggy vakmeröen görbült 
тёщу, eggy- tövéìglen lerepedt bikk, eggy eldöìt, red 
vesedni нема, iszonyú feny.v, атом eggy meggázolhat 
lan surjány, eggy lliövekkel elborl'tott egész határ, hol 
депеш]; а’ haszon’ képét, тег: jutalmaz az ' ég’ közel 
мёде, az éltetôbb tìszta'bb leblek, a’ véget nem érhetö МЫ 
tás, a’ bérczek' nem ismert тазы, 'és az а’ boldogító 

 

önérzés, hogy oda „антик, hogy ott állunk, ’s mi szé 

*) A’ régiek nem ‘шеей olly gyermekisen mint mi hogy be 
v szédek érthetetlen Пени, ha az закрылс- parancsa szel‘ìnt nem 
lesz kìczirkalmozva; 's Ciceró a.' 'Mílóért mondott, leg 
több gonddal l’rt Èeszédében, meghagyta ezt: Eni persa 
píenler, et quodam modo tacite, dat ipsa lex potestatem de 
[гидами . . . Сар. IV. Мену eszes ember ukurjon úgy зяб 
lunì, mond Пегаса‘, hogy beszédét minden (Ел-(не? 
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Adelgés nélkül, hová az istenetlenek' sergéből soha még 
senki el nem juta. Mert vagyon Cha'risa а’ vadonnal: is, 
’s a’ maga helyén a’ impe сайт! (Virgil.) dísz, és nagy 
dísz. Szallusztban eggyütt a’ szelíd, vr'da'm Claude Lor 
rain és а’ vad , irtózatos Salvator Rosa. 

Illyen az a’ meggázolhatatlan hyperbaton, Лида!‘ 
thánál, XC. , mellyet könnyü l‘nella tisztább rendbe ön 
teni; illyen az az össze vissza hányt beszéd, ugyan-ott, 
CVIII. c's egyéb helyei", minden lapján. De a' nagy 
művész az ollyat még szereti veszteg hagyni. vásznán, 
mert érzi hogy az afféle az ő fényére -nem vet homályt , 
"s igazságos kevélysége azt sugja hogy az ő szeszei tisz: 
'telést kívánhatnak. Neglegísset, íncz'p-ihzr, „Лёши, 
swati, plebes (az egyes szám” első esetében); az ignara 
lingua, nem tudott nyelv; az incertus, a’ mit kilátni, ki 
ismerni nem lehete, a’ сегпо igétől; а’ sellam jutta po 
nere, nem ele'be tehát, nem теге’, hanem melle'; a’ пе 
que plein' mz'lz'llz'a valenti рига/иди‘, annak jelentésében, 
hogy katonáskodni az alnép nem akara; ad imperaudam 
ìwcalus , nem hogy parancsoljon , hanem hogy a' paran 
csotA vegye; — az a’ gondatlan servitíarepudíabat, сиди: 
(nem quorum) ad вши magnus copíae concm-rebant; - 
magna pars bulneratí;y _.. az а’ kényes colos, adós; ’s` a' 
kényeskedések mellett a’ фифа: Ea res frudtra fait“. 

I 

Es res, 's ismét res, ’s harmadszor is ŕes rninden lapon, 
minden sorban è az az izé. -*-^De a’ szép asszony tudja f 
mit nyer a’ szép pongyolával. 
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De érjünk véget valaha, ’s légyen ele'g nyelvünk’ ba 
rátjait, és a_’ kik azt ìrásaikkal akarják sege'leni, figyelme 
sekké tenniink Szalluszt mellett, melly szegények formában 
az újak , és melly kifogyhatatlan annak gazdagsa’ga a' re’ 
gieknél, ’s kiìlönösen Ундины, és Szallilsztnál. Míg 
az új nyelvekben elnyütt minden, a’ két régit örök ifju 
ság ragyogtatja, ’s ml’g ott új meg új alakban jö elönkbe 
a’ gondolat, litt а’ legujabb gondolat sem ragadhat meg 
eléggé, mert alakja közönséges. Nekünk a'ßima kell, a’ 
könnyü, a’ mit a' félig elszunnyadott~is ért: azoknál 
egyéb kelle , ’s nekik kedvesbb volt a' mit a’ Szép és az 
Erô javaslott, mint a’ mit а’ sokaság, ’s a’ szokás ё: 
az iskolák’ urai. De haki magától ezeket fel nem ta 
lálja, annál haszontalan minden emlékeztetés. 

`V. 

KIADÁSAI, FoRDl'rÁsAl. 

Minden Rómaì Irók közt Szalluszt az, kinek lemäsolá 
sán а‘ typographiai темы-5153‘ feltalálása elött, legtöbb ke 
zek dolgoztak; minden Római Irók közt Szalluszt az, a’ kit 
legtöbben adtak ki, kit legtöbben fordítottak. Legelsöbben 
Velenczében nyomtattatott Vendelinus Spirensis által 
1470. — N eve‘zetesbb kiadásai Párìzsban 1674. in usnm Del 

~ phinì; Cantabrig. 1710. cum notis Jos. Wasse; Lipsiában 
1742. c. n. Gottlieb Cortii ; Amsterdámban 1742. c.n Siege 
berti Havercamp; Berlínben kiadta 1790. Superint. Tel 
ler, kevés, de lelkes jegyzésekkel; Lipszìgiban 1712. 
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Kunhardt, НЕОН]? зиётйга; Bäselben 1823. Dr. Ger 
lach III. köt. 4, — Nekem mìndezek közt legkedvesbb 
az, mellyet 1821. Pa'rizsban Prof. Burnouf ada ki I. 
köt. 8. Használá а’ régibb kiadásokat, `nevezetesen а‘ 
textus’ különbözéseinek igen teljes elöadásáért minde 
nek felett becsl'ílt Havercampét, az igen gondos magya.`- 

9 rázgató Cortét és Kunhardtot, ’s а’ De Brosses hl’res 
munkáját, Histoire de la republique romaine dans le 
cours du вернете siecle par Задние. Dijon, 1777. III. 
köt. 4., ’s az Olvasó eggyütt leli benne, valami az Iró’, 
a’ тёщу’, а’ nyelv’ isméretére tartozik, ’s nem csak tu 
dománnyal dolgozvá, hanem, a’ mivel паду része .az igen 
is tudós Kiadóknak sokszorl nem bl’r, izléssel is azonfelfìl. 

Nél-iem az а’ szerencse juta, hogy -ŕnìdôn mind ös'-l 
szegyüjtém a’ mi czélomi'a tartozott, haßánknak> örök 
hm". агнца Wadasi Jankowich Miklós ,- hatá'r‘falmi наша 
sa'ga szerint, megengedé hogy gazdag Gyíijteménjéböî 
а’ Mátyás' Bibliothecájának eggy Códexe ,' inellyet ezV a; 
gazdagságaival bölcsen'élö barátom `Ve`l`enczéb6l vève’ 
meg ’s a’ пазу Kìrály’ em‘lékére honunkba‘ìsme’t vìss'izà‘ï 
hozott, Рези-61 fedelem alzi Vkrl‘ílìönllessen',' lhô'gy ’otti több 
ЬОЪшроЫЬг múlathasson. iEggyiìtt vevém еще], ’s ugyan 
onnan, a’ Dietrich von Plenìngen’ nëmet foŕdít-äsának 
azon ìrhára tett példányá‘t, mellyet ez a’ Ritter und 
Doctor I. Máximiliánnak 1513. a"Worms‘ììSzenivt-‘O’rszág'- 
gyülésen nyújta be; eggyütt a’ Don Gál-)riel’ тетива‘; 
Madridban, Ibag'ránzíl, 1772. fólio падут-5511 педуёёд 
rétben. _ Y ' ‚ 

Пом. CLASS. I. ` 3 ~ 
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Нов)‘ а‘ Jankowich’ Códexe valóban a’ Budai Biblio 
thécáé vala, bizonyítja a’ Шипу’ czímere az arabesz 
kekkel körülfuttatott elsô lap’ aljában: n’ szívpaìzs’ se 

> tétkék mezejében a’ Hunyadìak’ hollójà a’ gyůrl'ível; az 
elsö és utolsó mezöben a’ négy magyar folyam, a’ má- , 
sodikban és harmadikban а’ cseh oroszla’n , két gyermek 
géniusz Íáltal tartva. Csonkasäg nélkül adja a’ ke't há 
borút, de az utolsó sor Iugurthánál a’ Libráriusz’ 60115 
Ъап maradt. Az irás csl'nos , az irha fejér és nemes, de 
a’ Librariusz gondatlanka volt. -- 

Szallusztnak a'ngoly Год-(Ниш` közt Gordon Tamás 
dicsértetìk legìnkább , London, 1744. Маша magát 
Выпишите] Erzsébet kìrálynéjok is, de a’ fordl'táà elve-. 
не“, még minekelôtte sajtó alá mehete. y 

A’ Spanyoloknál már 1493. Vidal de Noya szóllal 
tata'. meg. Mińthogy a' Don Gäbrîel’ fordításának min 
деп nyomtatványai udvari ajándékoknak tétettek volt, 
’s az (ау könyvzírosi portékává nem пшиком, ’s eggy pél 
dánya négyszáz forinton kél; újra Шваб]: Madrìdban 
1804. IL köt. 8. 

Dán nyelvre ì fordította Wallenberg; hollandira 
Brink, görögre Zenóbìosz, és 1700 körül Averanì. Egyéb 
fordítójìt megnevezì Burnouf említett kìadásábnn. 

МЫШЦ: Szebenben jelent meg elsôben 1596. kìsded 
nyolczadrétben, Baronyai Decsi János által Конина. А 
könyvnek el vala veszve minden nyomtatvxínya, e’s hogy 
azt valaha bíránk, senki sem említette. A’ Vtitkot eggy 
példátlan csapzfs {едете fel. Az Eger’ patakja i813. a’ 
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зона nem Неон: esözésekben és vl’zfakudásokbán kicsa~ 

рои medrébôl, 's а’ külváros’ vályog házai összeroska 
doztak. A' kárvallottak kénytelenek valának kikapko 
dott holmijeket pénzzé tenni. Eggy illyet, nehzíny darab 
könyveivel, a’ nem mindég vak szerencse az высох‘ ott 
törve'nyeket hallgató Primóczi Szent-Miklóssy Aloyzhoz 
vezeté , ’s ezek közt vala Szallusztnak magyar Тех-(“Шва 
is.. Ez ‚шага hogy én Szalluvsztot fordítom , ’s а’ könyvet 
nekem küldötte. Burián Рай Budai Antiquáriusunk жопа, 
két nyomtatványát kereste ki Erdélyben , ’s az, a’ mel 
lyet töle Jankowich bl’i‘, egész és ép ‚' nem mint az enye'm 
és а’ mellyet Buriántól az 1828ban elholt Kulcsár István 
kapott. 

Szallusztot a’ franczìáknál harminczan тошноты]; a’ 

németekne'l húszan. Dugonics, Szent~Györgyi Gellérd, 
és én, eggylidöben {ввёл}: fordl'täsähoz, eggyikünk mási 

_ kának igyekezete felöl nem tudva, Dugonics egyedül Са— 
tili’nát hagyá, még csak kézi'ratban , melly most Janko 
wichnál találtatik; Szent-Györgyi‘a’ magáét Басы Budán 
1811. П. köt. 8., ez szóról szóra, amaz képzelhetetlen 
szabadsággal, melly szinte a’ gázoläsig megyen. 

Én. Szallusztot nálunk negyedik adom, és itt is nem 
én utolsó. És bär a’ mit itten adok, minél többeket 
gyúlaszthasson vétel‘kede’sre‘. bär még megláthassam 
a’ ki el fogja pirítani igyekezetimetl Ke'söbb Топ!! 
tó, lopás nélkiil veszi által a’ mit mások jól ejtettek, 
’s bántás nélkül hagyja el а’ mit nem szeret; Еду utóbbi 

3i 
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dolgozás nem lehet nem jobb a’ korábbiaknál, ’s illy ne 
míi munka sokaknak erejét kivánja. 

Mint kelljen fordítani, a’Munka’ neme határozza meg 
mellyet fordl'tunk, а’ czél mellyért fordítunk, az Olva 
sók kìknek fordl'tunk. Ha kinek elég tudni mit teve 
Catilína és Jugurtha , és melly véget ére gonoszságok, 
de Szallusztra ’s az ô Ml'ívészségére semmi gondja, söt 
ан а’ gonosz Nyelvrontót még gyi'ílöli is, a’ .sima be 
szédi’i francziáknál ’s az olly németnél, mint Höck, bö 
ven feltalálja a’ mit óhajtott. Höck a’ két háborút olly 
beszédben adja, mintha а’ Friedrich’ és Napoléon’ hábo 
rújìt bes'z'élené, balog anachronìsmussal делений! em 
legetvén, Commando't, elsó' istantziájú Bz’ro't, ’s Princz 
nel: titulá'lgatván a’ Nnmídiai Király Ö Felsége’ Ша“. На 
ki belé кары: а‘ nyelvbe, de Szallusztut meg nem `b1'rja, 

"s restelkedve'n hányni Lexiconnit és Grammaticáját, 
inkább vár segédet Fordítótól mint Commentátortól, fo 
lyamodjék a' Зимние’ lelkéhez nem Шт, _de szavaihoz 
igen hiv, 's a’ német 'nyelv' megromolhataisa't rettegö , 
és ennek a’ Szalluszt’ szépségeit feláldozni Кем , hideg 
Schliiterhez, Нед-тёти, és a? пер zengést rekedt hangon 
adó tudós Woltmannhoz. А’ melly Olvasó szereti Szal 
lusztnak tömöttségét, elegantiäját, de nem kedveli a’ 
régi színt, mert azt nem tamilta szerethetni, olvassa Szal~ 
Шиш: az olasz Alñériban. De а‘ Szalluszt' Olvasójìnak, 
az itt emll'tetteken kivül, van meg eggy más szaka is; az, 
melly a',Magyar nyelvet, a’ Róma’ nyelvével, ’s а’ mi 
Котик’ l'zlését а’ régi kore'val, és a’ Szalllusztéval бате 
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*hasonll'ŕanî nem tartja nem jó dolognak; a’ melly érti 
hogy a’ Nyelvrontás tìszteletes, ha szépet, jót ád; a' 
melly érti, mit nyere а’ Szalluszt’ beszéde, hogy ö in 
kább akará követni a" nem-Római példányt, a’ nyelv 
rontó Thucydideszt, és önmagát, a’ mit a’ Szokás’ és 
Grammatìca’vìgájába vert Római Nyelvmesterek таит)! 
tak; ’s úgy hìszi, hogy ha szevencsével merjük mi is a' 
mit ott Szalluszt mere, Nyelvünk nyernì fog, nem veszte 
ni, ’s a’ Szalluszt’ fordl'tójìnak e’ lelkesebb пака 18 ér 
demli gondjaîkat. 

A’ XVI. Század’ Ml'ívészînek тёк régìségek által is 
megszentelt, tiszteletes, darabos, fás, de lelkes. feste'- l 
seìket a’ nem lelketlen Rézmetszö szelidítve fogja ugyan 
másolni, de önkéjes igazítások nélkül, és bär mint ki 
áltozzék az avatlan, nem a’ mostan’ ìzlésében , hanem az 
elökép’ korïíéban. Szalluszt körůl, ki egyebet kerese f 
mint az avatlanok’ vagy pedántok’ дампа“, lelkes F ordi. 
tójának olly szabadon illik bánnì mint Szalluszt bána. 

Igen 18, hogy magyarúl szólló Munkától inkább 
mint azt, hogy beszéde, szólläsa magyar legyen, semmit 
nem kl'vánhatni: de viszont а’ 8281111821’ fordítójától sem. > 
inkább semmît, mint hogy Szalluszt а’ fordítás’ xïyelvé 
ben is Szalluszt maradjon. А’ különözni szeretönek itt 
is különözni kell, a’mernì szeretônek itt is mex-ni; a’ . 
szilajkodónak, vétkezönek itt is szîlajkodni, vétkezni. 
Hakì mind ezektöl irtózìk , ’s azon Nyelvben is irtózik, 

. melly belerejét 1168 ы’1ше1 fejtegetvén, ’s az idegen nagy 
példa'nyokat bölcs választással követvén, már is en'nyìre 
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emelkedett, mutatja mint született ő szerethetni Szal 
lnsztot а’ Róma” nyelvén, 's szerencsét hozzá hahogy azt 
yallani nemtpirúll szerencsét hozzá hahogy nem érzi 
hogy azért pirulnia kellene! Nem az itt a’ dolog hogy 
Szallusztot magunkhoz vonjuk le, hanem hogy mi lépjünk 
feljebb mint állunk а’ Nagyhoz; nem az, hogy semmi 
szavát el ne hagyjuk, meg ne változtassuk , hogy a’ mit 
mond , hgyan annyi sorban mondjuk, hogy beszéde” tag 
jait más rendben ne szővjük fel; hogy az ő varázs ho 
mályát a’ józanság’ sovány és hideg tiszta'jára derítsük 
fel: hanem az, hogy изменён Nyelvünk' alaptörvényeit, 
de nem a’ kot’ ízlését, melly nyomról nyomra változik, 
's az Irótól úgy változtathatik mint a’ tanúlatlan sokaság 
tól, a' beszéd azt a’ hatást tegye itt a' mit ottan teve; ha 
nem hogy a' másolat az előképl nemében legyen szép. 
Óllykor az kedves, ha semmi idegen szint nem látunk 
a’ beszédben, ollykor ha azon áltsugärzik a’ csudált 
idegen. Mit hol illik, és az illy törekedés melly fényt 
ígér а‘ Nyelvnek , értik a' Nyelv' felavatott barátjai. 
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I. Embernek, ha túl akar emelkedni az egyéb állatokon, 
rajta kell lennie teljes igyekezettel, hogy homályban ne 
járja le életét, hasonló а’ marhákhoz, kiket a' természet ' 
süllyedt arcczal ’s hasok’ szolgájivá csinált. Áll pedig a’ 
mi minden erőnk lélekben és testben; azt parancsolni 
bírjuk, ezt inkább cselédkedni; eggyike Istenekkel, má 
sika barmokkal köz bennünk. Honnan nékem ugyan 
úgy látszik, hogy fényt keresni illőbb ész mint erő ál 
tal, és hogy rövid lévén maga ez а’ mi életünk, emlé 
künket kell tennünk minél lehet hosszúabbá. Bizony a’ 
melly díszt szépség, gazdagság adnak, töredékeny és ha-V 
mar oda van; örök csillogásban érdem ragyog. És még 
is az emberek sokáig nem érték el, hadakozás' dolgát 
ha test' vagy lélek’ ereje gyarapítják e inkább; mivel 
mind előbb hogy munkához látnánk , elgondolásra, mind 
aztán hogy elgondolók, gyors tevésre vagyon szükség. 
Önmagában mindeggyike tehetetlen, ’s ez~ama'nnak se 
gélyétől kap erőt. 

II. A' Királyok tehát már a’ legrégibb időkben -— 
mert а’ fő hatalomnak mind e’ főldön ez vala első neve 
zete -- különözve, eggyike elmét gyakorlott, másika-in 
kább erőt igyekezék szaporítani. Pedig akkor még az 
emberek” éltét nem háborgatá idegennek ahitása; min 
denkinek eléggé tetszék a’ magáé. De miolta Ásiában 
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Cyrus, `а’ Görögöknél Spárta és Athéna, elkezdének vá" 
твоим, népeket dúlni; az urasäg’viszketegét háború' elég 
okának tartani; legnagyobß Швы legnagyobb birtokban ke 
resnì; baj és veszély akkor aztán nyilvänmí tevék, hogy 
hadban is ész a’ legtöbb. Hahogy a’ Királyok’ és egyéb Igaz 
gatók’ lelke az erôvel bírna békében mint hadban, csende 
sebben, tartósabban mennének az emberi állapotok, ’s 
nem kellene Мышц}: mint dôl, mint rogy, mint keveref 
dik össze mìnden. A’ melly егб tuda szerzeni `országot , 
fenn is tudja ат: tartani. De midôn munkásság’ helyébe 
henye, tartózkodás’ és egyenesség’ helyébe negéd és tel 
hetetlenség berontottak, szerencsénk eggyütt változìk el 
erkölcsìnkkel, ’s a’ hatalom az ügyetlenröl arra mégyen 
által, ki dolgához dcrekasan ért. Valamit ember liz, 
намаз, hajózás, épn'tések, mindent, mindent ész Зват 
gat. De sok halandó, kinek csak lakoma ’s alvás kelle, 
nem okva , nem tanúlva a’ szerint теле keresztül az éle- . 
ten, mint a’ kik mindég bujdosnak; ’s az illyeknél, 
természetünlmek valóban ellenére, а’ test múlatságúl, a’ 
lélek седин vala. Ezeknek elöttem éltök holtok езду, 
mert szó eggyike felöl sincs. Ellenben bizonyára az lát 
szik aztán-nekem élni és használni le'telét, ki neki-fe 
küdt sz'orgalommal nevezetes tett vagy di'szes mesterség 
által keres ragyogäst. De a’ tárgyak’ паду sokaságában 
a’ természet mindenkinek más más ösvényt mutat. 

III. Szép dologjót tennì az honnak; de jól l'rnì пед 
ki, az sem épen rlit. Лишает fényre mind békében mind 
hadban, és sokan mivel {дней tötteket, sokan mìvel 
тает“: а’ másokéit, magasztaltatnak. De bátor а’ dol 
gok’ tevöjit és l'rójit egyenlô ragyoglás nem követi , né 
kem mindazáltal- történteket beszéleni felette bajosnak 
tetszìk; eggyért, hogy a’ (дне: föl kell érni магнием; 
aztán mivel közönségesen, hahol botlást feddünk, nz 
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irl'gyse’g’ és gyl'ilölködés’ szavának vétetik; ha pedig jók 
nak emln'tetik ritka nagyságok, dicsöségök, ki mit ma 
gától is kitelhetönek tekint, azt nyìlgodt elmével 1031111 
ja; túl azon, mint költeményt, valónak semmit nem hi 
szen. Én még gyenge ifju, mint általjában mások, lángolék 
hl'vatalbajutni, ’s ott engèmet sok vìsszás ért. Mert szemé 
rem, tartózkodás, tisztaság helyett merészség, árúsáág, fös 
vénykedés voltanak divatban. Gaz mesterségekbe avatlan 
lelkem ezektöl игуан iszonyodék, de erötlen koromat, an 
nyì romiottságok’ közepette, fogva tartá a’ nege'd; ’s Еву, 
bátor másoknak rosszaságoktól különbözém, a' büszkeség 
úgy hoza bal hl’rbe, útálatba, mint másokat. 

IV. Elvégre, midôn elmëm a’ sok baj és veszély 
után megnyugve'k, és hogy a’ mi életem hátra van, tá 
voly a’ köz’ dolgaitól, emnagamnak fogom élni, eltökél 
tem; nem vala kedvem a’ becses íiret buta munkátlanságban 
eipazarlanom, sem hogy idömet szántogatva, vadászgatva, 
cselédi munkában töltsem; hanem a’ melly futni kezdett 
útamról bal vágyam elkapott vala, oda vìsszatérvén, kedvem 
érkezék a’ Római Nép’ dolgait szakonke'nt l’rnom meg, a’ 
hogyań mit lnéltónak fogok az elöadásra l’télnì; ’s ezt 
ugyan annál 'ìnkább, mivel lelkem reménytöl , félelemtöl, 
czimborától ment vala. ’S itt mingyárt Catilinänak be 
szélem zendu"lését, mert a’ gonosz tett nékem ugyan kü 
lönös íigyelmeblátszik érdemleni a’ gazság’ e’s veszély’ 
példátlansa'gänál fogva. De minekelötte dolgomhoz 111 
tok, az embernek eggy két szóval lesz szükse'g elömutat 
nom sajátságait. 

 

V. Llicius Catill'na nemes házból vette származását, 's 
nagy erejévely bl'rn léleknek testnek, de elméje gaz c's 
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bomlott volt. Serdülte опа belhadak, vereködések, rab 
lások, polgári zendl’tések voltanak örömei, ’s azokban 
gyakorlá iíjuságát. Teste tl'íre étlenséget, álmatlansägot, 
fázást, feljebb mint ki hìhetné. Elméje merész, fondor, 
változó; alkalmas mìndent szl’nleni is, tettetni is; ahìtó 
ja а’ másénak, a’ magáénak pazarlója; ìndulatiban hing; 4 
elég szájassága, okossága kevés. Temérdek lelke нег 
telent, nagyon-fenntet, alig remélhetöt kerese mìnden 
ben. Az embert Lúcius Sullának dúlongásai olta dühös 
vágy szállotta meg elnyomni а’ hazát, ’S oda melly sze 
гей által juthat el, csak hogy magát úrrá tehesse, azzal 
épen semmit nem gondolt. F ene lelkét napról napra ili 
kább ingex-‘lé погани“; és gonoszsa’ginak tudallata , ’s a’ 
kettöben azon szerei általfvesztötte el magát, mellyeket 
említettem. Unszolák effelett az hon’ romlott erkölcsei, 
шике: két ellenkezô gonosz gyulasztgata: pazarlás és el 
telhetetlenség. Szó esvén honunk’ erkölcsei felöl, а’ 
dolog látszìk kívánni hogy fenntebb kezdjem, ’s öseink’ 
rendtartásaikat honn e's az hadban , és hogy a’ társaságot 
mint igazgatták, melly karban hagyták , az lassandan el 
mìként változott, ’s a’lmìnden országok’ legszebbike, leg 
jobbika, mint leve a’ legnyomorúbb, legveszettebb, rövi 
deden elbeszéljem. 

VI. Róma Уйти, mint beszélik, Trójai nép épl'tette 
’s1akta, kik hazájokat Aenéás vezérök alatt elhagyván {Шап 
dó lak nélkül bujdoklának; ’s ezekkel eggyütt az Aboriginç 
sek, sìvatag emberfaj, törvény nélkül, kormány nélkül, füg 
getlen és szabad. Ezek eggy falakba kelvén , külömbezök 
eredetökre, nyelvökben nem eggyn‘emüek, ez az más más 
sîzokzíst követvén, hìhetlen ha mondjuk, össze mi könnye 
dén forradának. De minekutána gyarapodva számban, rend 
çartásokban, birtokban, immár eléggé tehetös, eléggé hatal 
mas népnek látszhatának, a’ mint emberi dolgoknak men 
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ni szokás, gazdagszíg irígykedést szu”le. Szomszéd népek, 
királyok haddal esnek nekik; barátjaikban kevés jö se 

' gélyökre; mert á’ többiek, megragadva ijedelmök által, 
а’ veszélytöl távolygának. De а’ Róma’ Népe, honn, tábor 
ban, siirgeni, forgani kész; ez azt bát'ori'tja; elébeme'gyen 
ellenének; szabadságát, hazáját, rokonit fögyverrel födi; 
férfiasan elhárítatván a’ veszély, frigyeseiknek, barátja 
iknak kelének segélyökre, ’s ìnka'bb szövének barátko 
zäsokat adott mint ‘ЮН: jótétekkel. Kormányzójokat Ki 
rálynak 'nevezték, де a.’ kormány törvényzett volt. Vá 
lasztòttjaik, kiknél a’ testet gyengévé tette а’ nagy kol', 
де bölcseség élesztette lelkeiket, intézék а’ hon’ dolgait. 
Továbbad, midôn a’ királyi igazgatás , melly a’ szabad 
sa'g’ örzése ’s а’ köz’ gyarapodäsa уедем: Volt, dölyfös 
kéjjé тайного“, eltörlék a’ взойди, ’5 évi tisztségeket 
’s Не: tisztviselöt {дней magoknak. Úgy hitték, az emberi 
gyarlóságot ez fogja leginkább штаммы, hógy fékte 
lenséggé ne vö-tömedjék. 

VII. ’S ekkor kezde emelkedni min‘den, ’s kimutatni 
а’ mi ereje van. Mert Király elött gyanúsb a’ jó mint a’ 
haszontalan; idegen erö nekik mindég félelmetes. De az 
hon, alig hihetö ha mondjuk, szabadságra kapván , cs‘ak 
hamer mennyire növökedett; elanny’ira szállá meg lelke 
ikct a’ dicsöség’ szomja. Ifjusa'gok, mihelyt bl'rá az had’ 
munkáját, tábori gyakorlásokban tanúla katonáskodni, 
’s inkább lelé örömeit csl'nos fegyverben ’s hadi paripák 
han mint menyecskék körül és tivornyzízásban. Illy fér 
ñaknak azta'n nem vala szokatlan semmi пшика, nem ter 
hes, nem meredek semmi hely, semmi Vellen nem retten 
tô, bär mint fegyverkezve; nagy lelkek mindenengyöze. 
Dicsöség felett vala köztök igen nagy vetekedés; hogy ö 
vághassa az ellent, hogy а’ bástyákat ö mászhassa, hogy 
öl: lässák midön efféle't tes'l., avra siete minden; az Шуе! 

у 
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nézék kines-nek, az illyet fénynek, паду neniességnek.y 
Emll’tnem leh‘etne, mi helyeken veré meg a’ Római Nép’ 
maroknyi csapatja ellenje’ roppant вещей, ’8 теппу1 
várost veve meg fegyveres kézzel, noha а’ tèrmészet 18 
megvehetetlenné tette, hahogy az messze el nem rán 
tana tárgyamtól. 

VIII. De valóban a’ Szerencse mindenben l'izi urasá 
gát, ’s a’ dolgokat inkább jutattja kéje mint való szerint 
fénybe ищу homályba. Az Athéniek’ viselt dolgai, igea 
ìSVeIéggé ragyogók ’s nagyságosok voltanak, de kìsseb 
bek még is valamennyire mint az hír beszéli. De mivel 
011 felséges elmék támadtak az l'rók közt, a’ föld’ ke-l 
rekségén minden mások felßtt az 6 nagy tetteik ma 
gasztaltatnak, ’s vitézségök annyinak vétetik, a’ men 
nyire azt jelesb l'rójik tudták folemelnì. De mi e’ sze 
rencsévelhem dicsekedheténk; Rómában а’ legalkalmasb 
eggyszersmind a’ legdolgosabb‘vala; elméjét teste nélkül 
nálunk senki nem gyakorlá; a’ legjobbak tennì mint írni, 
saját érdemeìket magasztaltatni mint a’ másokéit hirdetni, 
inkább akarták. 

IX. Honn és a’ seregnél erkölcsök valának divat» 
ban; паду vala köztök az eggyesség, a’ pénz’ szerelme 
kicsiny; jó és igaz nem törvény mint ‘bel ösztön által 
inkább böcsben. Villongást, haragot, ран/1111 е11е111е 
tartottak, polgár polgárral érdemben vetélkedék. Ist-e 
neik’_ tisztelésében fényesek, ha'zaiknál takarékosak, Ьа 
r_átjaikhoz hx'ík valänak. E’ két szer által, bátor szl'vvel 
az hadban, és mìkor megiön а’ béke, egyenességgel, lá 
tának házi és köz dolgaikhoz; mellyeknek az lelölŕtem 

llegvilágosb bizonysága, hogy hadban többszer bünteték 
haki parancs ellen küzde, чаду jel adatva'n, ha meg riem 
szl'ínt, mint ha zászlójn mellöl Velmaradt, ’s а’ nagyobb 
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erö elôtt állásából Штифт; béke'ben pedig, hogy in 
kább akartak uralkodni szelíden mint nyomással, ’s bán 
tást hajlandóbbak voltak megbocsátani mint megbos 
szúlni. 

l 

X. De minekutána szorgalom és igazság áltál mi)I 
társaság naggyá leve, hatalmas királyok fegyverrel meg 
hódítattak, чад népek's tartományok járom alá estek, 
Carthaígó, irl'gye а’ Róma’ nagyságának, töve'böl kidölt, 
tenger és föld mindenszerte téren állott; kegyetlenkedni 
kezde а’ зйегепсве, ’s mìndent összevissza forgatni. Kik 
нажмём, veszélyt, szükséget, nyomorgást könnyedén 
Шнек, azoknak most nyugalom és bövölködés, ellennek 
ahitandó j'avak, terhökre, vesztökre lönek. Elöbb а’ рёш.’ 
vágya nött, aztán а’ pillogásé; e’kettö vala anyagja minden 
inségnek. Mert a’,pénz hůséget, jámborságot, minden egyéb 
jó tulajdonokat elöle; helyébe fennlátni tanl’ta, szilajkod- ч 
ni, nem gondolni Istenekkel, ’s árba ereszteni mìndent. 
Negéd sokakat hamissá teve, egyebet tani’ta zárva tartani 
kebclben, egyebet ajkon pengetni; barátságot, idegen 
séget nem való hanem haszon után becsůlni, ’s nem 5219 
Ьеп, hanem arczon viselni jámborságot. Ez elejénte alat 
tomban nött, ollykor meg is fenyl’tetett, de tovább elha 
talmozván a’ veszettség, mint valamelly tályog, megvál 
tozott az hon, ’s a’ legszelídebb, legigazságosabb kor 
mány kegyetlenné leve, elti'írhetetlenné. 

XI. ’S az emberek’ lelkeiket elejénte inkább sanyar 
gatá büszkese’g mint vagyon’ szerelme; vétek ez is, de 
а’ melly közelébb áll a’ jó felé. Mert fényt, hírt, 'batal 
mat jó is gyáva is ahi't, de атак tiszta úton törekszik 
elöi‘e: ez, mivel jó szerek nélkíil van , fo'rtélyokkal, ál 
noksággal. Fösvénység pénzt ahít, ’s eszes azt soha meg 
nem kedvelte; az, mint eggy öldöklö mél-eg, elasszonyo 
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si’tja a’ férfi lelket; végtelen mìndenha, el nem telhetö; 
szükség, böség nem {оглашать Miolta Lúcius Sulla 
vi'sszafoglalá u’gyan elnyomójinak kezeikböl a’ hazát, de 
а’ gyönyön'i kezdetet gyalázatosan végezte be', rabla min 
'den e's tolvajkodék; ennek házra jött kedve, annak jó.. 
szágra; a’ gyözök nem ismerének sem határt sem mérté 
ket; undok irtózatos dolgok követtetének el az hon ellen. 
Ide járult hogy ö, hi'vvé akarván tenni magához sergét, 
mellynek Ásiában parancsola, azt öseînk’ szokásaik el 
len buján, tägon tartä. A’ gyönyör’ minden nemeiben 
gazdag tartomány hivalkodó katonáink’ szilaj lelkeiket 
hamar elpuhl'totta. Otten szokék а’ Római Nep’ hada 
elöszer szerelmesködni, dorhézolni, Темен, fei‘agást, vé 
sett edényeket csodálgatni, lakosokét közét rablanì, szen 
tet нет-пешей összefertéztetnì. Illy had, diadalra jut 
ván semmit nem'hagya meg а’ leverteknek. Tudnillik 
szerencse kifárasztja bölcseknek lelkeiket is, csodálhatnie 
tehát, hogy e’ romlottak magokat gyözelmökben elkàpaták’! 

XII. Minekutlína pe'nz e's gazdagság böcsl'ílethe jövé 
nek, és azt rag‘yoglás, erô, hatalom követék, lankado 
zék az érdem, a’ szegényse'g szégyennek, a' tisztaság 
rossz-akaratnak véteték. Gazdagsa'gból az ifjuságot vesz 
tegetés, telhetetlenség, gôg szállották meg; rablot 
tak, költöttek; magokéval nem gondoltak, másét ahi 
tották; szeniérem, illö, isteni ’s emberi rendelések nekik 
mind semmik valának; nem valaIsemmire tekintet, nem 
semmiben tartalék. Méltó dolog ellátni ezeknek 1711105 
nagyságú csarnokjaikat, тещей szállásaikat, ’s úgy tekin 
teni aztán Isteneink’ eggyházaikra, miket eldôdink, nekik 
buzgó tisztelöjik, állítottak. De ök az Istenek’ hajlékit 
jámborsággal, ön lakjaikat пазу töttek’ fényével 15111251 
tették, is а’ legyözettektöl nem vönek el egyebet mint а’ 
bzintás’ meryését. E’gyalázatosak ellenben, iszonyú Мете 
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lenséggel, frigyeseiktöl szedik, a’ mit ama tiszteletes fér 
ñak 11’ level‘tekllek is meghagytanak. Mintha ugyan kéj 
jel gázolgatni az volna felsôséget gyakorl ani! 

XIII. Mert mit beszéljem, a" mit hinni, hanemha 
látá, soha senki nem fog, hogy voltak magányosok, kik 
hegyeket döntetének el ’S beépíteték a’ tengereket. Ezek, 
a’ mint ngyan nekem látszik, magok is kaczagják gazdag 
sägaikat, mìdön gyalázatban siettek elpazarlani a’ mit 
pirúlaís nélkül bn'rhattak. Bujasa’g, tobzódás, a’ veszte 
getések’ egyéb nemei közönségessé lettek; férfiak nö sze 
relmeket tlirtek; asszonyok bitangra ereszték magokat; 
nyalänksa'gokért föld víz össze vala dúlva; nem várák 
hogyjelenjen meg éhség, szomj , álom, hanem mind ezt 
elkényeztötve magokat, elôre kapkodák. Effélék az if 
jusa'got, midôn 681 vngyonjaìk elfogytak, .gonosztétekre 
gyulasztgatxík. Rossz mesterségekben gyakorlott lelkeik 
nem lehetének öröm nélkül', ’s tartózhatatlanúl rohanta 
nak a’ beszerzés’ 68 pazarlás’ mìnden nemeire. 

XIV. Az elennyire igen nagyon megromlott város 
ban Catill'na, mit tenni igen is könnyü volt, a’ sok un 
dok gonosztevök' csoportjaìt poroszlókként maga körül se 
regelteté. Mel't valami förtölmes, parázna, `dorbéz, ki 
játe’k, lakoma, feslettségek által atyai javát tönkre tette; 
mind valaki maga't, hogy gonoszsága ’s csínja miatt meg 
ñzethessen, terhes adósságokba verte; aztán mindenhonnan 
valamennyi atyagyilkos, szentse'gtörö, törvény 616111065 
buktatott vagy törvénytrettegö vala; mind а’ kìket nyel 
Yök, kezökhamis esk 68 polgárvér által táplála ; végre mind 
az, kit bůn, szorultság, vádló lélek gyötre, Catilinának 
barätjai, czimborásaivol'tanak. На ollykor büntöl tîszta 
ötle társaságába, azt mindenkori еда-316166161: 68 kísérté- a 
sei hamar hasonlóvá tevék, ’s egyenlôvé, a’ többihez. 

ROM. CLASS. I. 4, 
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Föképen “Зайти: keresé ismeretségöket; azoknak Иду 
's már korok által ingowíny lelkeik nem nehezen hullá 
nak kelepczéjibe. Mert az hogyan indulataikat éveik 1611 
goltaták, ennek ringyót ada, annak ebet vggy paripát 
väsárlott; nem ki’me'lé költségét, hitelét, csak hogy ma 
gához kötelezhesse, hl’veivé csinálhassa. Tudom, sokan 
úgy hivék, hogy a’ melly ifjak gyakrabban 'järának be 
Catilìnához , nem ele'ggé örzötték tisztaságokat; de az in 
kább erede gyanúból, mint hogy tudni bizonyosan lehetctt. 

XV. Catilína 11161‘ elsö iijuságában sok undok fer 
telmöket követe el:' eggy вывез-1162’ lea'nyával, eggy 
papnéjával Vestának, ’s több effélét; ellene're eggyházi 
’s világi törvényeinknek. Végre belé szeretvén Auréli 
Orestillába, kin jó a’ szépségen kiviil soha semmit nem 
dicsére, mivel ez kéteskedék nöú'l menni hozzá, tartván 
serdült ñjától, úgy hiszik , Catìli'na a’ Íiatal-embert elfi 
leté, hogy 116211 bl'ínös menyegzöjének ürüljön ki. Es 
elöttem ugyan ez látszik а’ lázadäs’ sìettetése’ f6 okänak 
lenni. Mert tisztátalan, Istenektôl gyülölt lelke sem 
ébren, sem alva nem talála nyugtot; elamnyira- verdesé 
felriadt elméjét büneinek tudallata. Szi'ne véretlen, né 
zése undok, járása 1101 sebes, hol lomha. Arczában, 
tekintetében egészen benne az örjönge's. 

XVI. ’S a’ melly ifiuságot, mint emll’tém, elcsábi' 
tott vala, azt sokképen oktatá gaz töttekre. Közzl'ílök 
álli'ta hamis (шипит, leve'lgyártókat; ’s nem gondolni 
hittel,' vagyonnal, veszéllyel. Tovább midön bennek be 
csůl'etet, szemérmet elollott, nagyobbakat parancsola. 'Ha 
nem volt ok késyzen bünhödni, cselbe vonatá ’s öldösteté 
a’ Vétketleneket vétkesek gyanánt. Tudnillik nehogy 
karok munkátlanul elzsibbadjon , készebb vala ok nélkül 
lenni gonosz és kegyetlen. E’ bal'átiba, társaiba bízván, 

о 
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eggyszersmind hogy minden tartomány el vala bon’tva te 
mérdek adóssággal; és aztán mivel nagy része а‘ Sulla’ 
katonájinak, kifogyasztván a’ böven-költés által holmìje 
ket, ’s nem felejthetvén hogy a’ gyôzödelem nekik rab 
Iást engede, ohajtá a’ bel hadat; eltökélé megtámadni az 
hont. Italìában semmi sereg; Cnéjus Pompéjus messze 
földeken harczolgat; magának a’ Consulátust elnyerni 
nagy reménye; а’ Tanács gon‘datlan; csendben шиш-5155 
ban Ininden; felette kedvezö kilátások szándékára! 

XVII. A’ Júniusi Kalendák’ táján tehát Lúcius Cae 
Sár és Cájus Figulus Consulok alatt, elöbb eggyenként 
szóll'tja fel meghittjeìt; ezt unszolja, azt, hozzá ha bl'zha 
tik e, kitapogatja; elejökbe rakja ereje't, és hogy a’ hon 
készú'letlen, hogy a’ támadás nekìk nagy jutalmakat l'gér. 
Óhajtásai szerintlelvén a’ mit tudni vágyott, eggyiive 
Штаба а’ kiknek szorultsägnk legnagyobb ’з legvakme~ 
röbb lelkök. Felgyülekezének a? Senatori Rendbôl Pu 
blius Lentnlus Sura, Publius Autrónius, Lúcius Cassius 
Longl'nus, Cájus Cethégus, Publius és Servins Sulläk, 
Servius'nak Iijaì , Lucius Varguntéjus , Quintus Annius, 
Marcus Porcius Laeca, Lúcius Bestia, Quintus Cúrius; 
a’ Lovag Rendböl Marcus Fulvius Nobílior, Lúcìus Sta 
tílius, Publius Gabi'nìus Capitó, Cäjus Cornelius, és 
me’g sok mások a’ gyarmatokból és leányvárosokból, 
honn nelnesek. Voltanak tovzibbá nem kevés elökelök, 
titkon avatva lfel a’ szándékba, kiket inkább ösztönze 
urasa'g’. reménye mint szorultsa'g чаду egyéb baj. Ide haj 
lott az iljúság’ legnagyobb része, ’s kivált a’ Nemesek’ 
gyermekei; ök, kik békében csillogva, legalább ké 
nyökre élhetének, inkább акт-111: a’ bizonytalant mint - 
a’ bizonyost, inkább háborút mint békét. Némellyek 
úgy hivék, hogy Marcus Lici'nius Crassus sem maradt a’ 

'dolog’ tudása ne'lkül, és hogy ö, nem tl'írhetvén hogy 
41! 
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az általa gyülölt Cnéjus Pompéjus igen паду had’ vezé 
révé шест, örú'lve Май hogy ennek nagysága ellen bár 
kinek nevekedék tekintete. Aztán Шпон, hogy lábra 
kapvän eggyszena’ lázadás, б annak könnyen fejévé 
fogja швей: tenni. 

XVIII. Elôbb is össze-esküvének pedig már némel 
lyek, ’s Catill'na ezeknek is közöttök vala. Elmondom 
ш hl'íséggel. Lxícìus Tullius és Márcus Lepìdus Consu 
lok alatt a’ két Kijegyzett Consul Publius Autrónius és 
Publius Sulla, voksvásárlatalik miatt szék elébe мёде: 
ve’n meglakolänak. Kevéssel tovább Catìll'na, pénzcsi 
канав‘ bu”nöse, mivel nevét a’ törvény’ napjai alatt ki 
nem függesztheté, a’ méltóság’ keresetétöl eltiltatott. 
Volt ekkor valamelly Cnéjus Písó, names-rendíí ñatal 
ember, szertelenú'l meré'sz, `pénzetlen, patvarkodó, kit 
zavarlásra szükse’gei ’s rosszasa'ga ingerlettek. Catill’na 

4 és Autrónius közölvén ezzel a’ Decemberì Nónäk körül 

szándékokat, данная-1115’ е1зб1ёп1л1с1из Cotta és Lúcius 
Torquátus Consulokat a’ Capitóliumon el akarák ölnì; 
hogy akkor majd тез-гадай‘: а’ ba'rdvesszöket, 's P1' 
sót seregetůl ШИШЕК elfoglalni a’ ke't Hìspaniát. Ki 
tudatván a’ dolog, gyilkola'saikat Februárius’ Nóna’jira 
tevék által. ’S ekkoron immár vesztet nem egyedül a, 
két Consulnak, hanem számos Senátoroknak is készl'tet 
tek. És ha Catill'na nem hirtelenkedék `те“: adni tár-` Y 
sainak a’ Cúria elött, az nap volt volna elkövetve, miolta 
Róma áll, a’ legìrtózatosb gonosz. Mivel a’ fögyveresek 
meg nem jelenének elég számosan, az dolgokat elakasztá. 

XIX. Pl'só most, Qnaestor, de Praetori hatalom 
mal, az Innensö-Hìspanìába küldeték, toldl’tva Cras 
вини“, miérthogy 6I: Cnéjns Pompc'jus’ haragosa'nak ta 
размена volt. А‘ Tanács sem vala pedìg заедет: мы 
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engedni a’ tartományt, тем: az ocsmány embert távoly 
Y óhajtá a’ várnstól; és mivel a’ jók ótalmat reméltek ben 
ne, Pompéjusnak akkor már félelmetes lévén nagysága. 
Ez, ide oda útazván tartományában, az alatta szolgáló 
lovasoktól megöletett, mint ne'mellyek hiszik, mert a’ 
szilaj ne’p nem tůrheté igazságtalan, dölyfös, kegyetlen 

Obáneísilt; de mások azt inkább, hogy а’ lovagok, Pom 
péjusnak régi hi’v alattosai, öt ennek hagyására olták el; 
h'ogy Hispánus effélét 8011а még el nem követe, ’s békével 
tú'ré másoknakigen sullyos kormänyát. Mi a’ dolgot köz 
ben hagyjuk. Ezen elsöbb lázadásról légyon elég ennyi. 

XX. Catill'na felgyüleközve látván a' kiket fenntebb 
emll'tettem, ámbátor lvelek eggyenként gyakorta szólott 
már, jónak látván most egyetemben is buzdíiani, a’ ház' 
rejtekesb hajlékába viszi, ’s eliidözvén minden fülelöt, 
e' beszédet tartá: 

„Hahogy el6ttem~bát0r lelkeitek, hůségtek tud 
va nem volnzínak, hijába érn'e е’ kedvczö alkalom, 
hijába állana kezemben> e’ nagy erö, e’ nagy re 
mény; gyáva, ingé elmékkel bizonytalari dolgok után 
nem kapkodnék bizonyosak gyamínt. De mivel benne 
‘5111101 sok nehéz fergetegekben eröseknek tapasztolálak, 
és hi'íveknek hozzám, e’ nézve lelkem neki-bátorodik 
kezdeni а’ nagy, а’ gyönyöru” töttet, kivält mivel értem 
hogy nektek ’s nekem javunk kárunk eggy. Mert azont 
akami, nem-akami, az osztán 112 államos , az verc’Ss ba-v 
rátság. Mit forgatok elmémben, külön mindnyäjan értet 
tétek már. Azonban tiizem napról парта inkább gyúlad, 
elgondolván mi leend állapotunk, hanemha magunk kap 
juk ki magunkat e’ rabságból. Mert miolta hazánk ne 
hány gazdagoknak jutott kényök, hatalmok alé; 1111-6 
lyok, fejdelmek nekìk adózgathak, népek, tal‘tományok> 
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elejökbe töltik ki zsoldjaikat; mi pedìg minden Imások , 
serény, jó, nemes , nem-nemes , mi pórság vagyunk, te 
kintet nélkiil, befolya’s nélkül, martale'kjai azoknak, 
kik, ha erejében ’állana hazánk, minket rettegnének. 
Most nálok minden elsöség, minden hatalom, tekintet és . 
gazdagság, тазу а’ 1101 nékiek tetszik’, hátrálást, ve 
szélyt, l'téleteket, szorultságot, azt minekünk hagyák. 
Miket meddiglen fogtnk immég tl'írni lelkes fe'rfiak? Nem 
jobb e dicsöse’gben veszni, mint e’ nyomorgó gala'd e'le 
tet, mellyben másoknak játe'kai vagyunk, gyalázattal 
tölteni el? De végre valahára, ед föld tanúm! markunk 
Ьап а’ diadal. Virx't korunk, lelkeink készek; azokon 
nagyr kol', nagy gazdagsäg mindent elve'nhesztettek. Csak 
kezdenünk kell _és menni fog. Mert ki tehát az minden ha 
landók közt, ha keblében férñ lélek lakik , a’ ki türje, 
hogy 6k úsznak kincseikben , mit tengerek’ ásása'ra, he 
gyek’ lapítására pazarlanak; nekůnk pedig nincs mivel 
naprol napra tenghessünk; hogy ök két ha’rom palotát 
Тов-пай össze, "s nekünk saját tu”zpadunk sincs. Azok fes 
téseket vásárlanak, szobrokat, véseményeketà bontják а’ 
mit alkottak, ’s újat építnek helyébe; pénzöket eggyre 
szórják, vesztegetik, ’s véget gazdagságaìknak a’ legkép‘ 
telenebb fecsérle's sem vethet: rajtnnk ellenhen honn 
szorultság, kiinn adósságok; а’ mi nyom, gonosz: a’ mi ` 
fenyeget, még gonoszb. Végre is mink van egyebiink 
tehát mint az hogy pihengenünk szabad’l Serkenjetek 
föl valahára; imhol a’ rég olta ahx'tott szabadsäg, ’s túl 
azon fény, becsület szemeitek elött; a’ Szerencse mind 
ezt dl'jként аудита a' gyözönek. Buzdl’tsanak bajaink, az 
idô, a’ veszély, a' szíikség, a’ dìadal' dúzs zszíkmányai 
inkäbb mint beszédem. Bennem vezért és bajtársat ta 
`láltok; testem lelkem köztetek lesz. Mindezt majd, meg 
választva Consnlnak, mert bl'zom hozzátok, veletek haj 

‘ч 
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tom тёще; hahemha megcsalna remén'yem, ’s ti, потёк 
lennì mint urak, inkább акт-айвой.“ 

XXI. Hallván ezt a’ kiken halmozva vala minden 
baj , de sem vagyonban, sem reményben nem valami jó; 
bátor nekìk megháborŕtani а’ csendet elég jutalomnak 
теще“; kl'vánák mindazáltal паду számban, adja elö, 
mint Гоша vinui a’ háborút, ¿ik mi щёк harczolnak, ’s 
erôt és segélyt mit hol találhatnak, honnan reme'lhetnek. 
Akkor az nekìk й] adóssági táblákat Ждёт, a’ gazdagok’ 
kix'izése't, fö méltóságokat, papi tisztségeket, ’s a’ mit 
had’ és diadal’ kéje ahl't: beszéli hogy Innensö-Hispani 
ában Pl'só, Mauretaniában Publius Sittius Nucerínus se 
reg'gel állanak , szándékinak részesei; hogy Cájus Antó 
nius keresi a’ Consulságot, ’s ö ennek, mint reményli, 
tiszttársa lesz; ök barátok, ’s amazt sok baj nyomja; 
ha megválasztatnak, eggyütt Ишак dologhoz. Szidalom 
ra kel a’ jók ellen, az övéit neveiken винта, dicse'ri; 
ezt szükségeire emlékezteti, аи: örömeire; másokat a’ 
veszélyre, gyalázatra; némellyeket Sulla’ gyözelmére, 
mi nekìk zsáklnányt hozoft. Elszánt lélekkel látván 
mindnyájokat, buzdítja hogy keresetét támogassák, ’s a' 
gyülést széllyel ereszti. 

XXII. Mondogaták hogy Catili'na, bevégezvén be 
sze’dét, a’ mint czinkosait eskre kényszerítette, eggy 
megölt‘ vérét hordatá körül'szilkében , fölelegyx'tve bor- ' 
ral, ’s намёка: csak akkor nyìlatkoztatá ki, midön az 
esk már el vala mondva, ’s ök az italból, hogyan az 
заем Vszokásokban gyakoroltatik, mindnyájan hörpen 
tettek. ’S ezt azért tette l’gy, hogy 6k szorosabban osat 
lassanak egymáshoz, eggyike tanúja más‘ikának a’ bor 
zasztó cselekedetben. Sokan ezt és holmì egyebet ать’ 
költeményeinek tartják, kik úgy hivék, hogy a’ Cicero 
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ellen támadott neheztelés, a’ bi'ínösök’ elöletése miatt, 
enyhl'ílni fog, ha ezeknek vétke minél irtózatosbnak ta 
láltatand. Elöttem а’ dolog nincsen tudva nagyságához 
képest. 

XXIII. A’ gyůlésben jelen vala Quintus Cúrìus, 
koránt sem homályos születés, de elbon'tva mocskokkal, 
förtölmekkel , kit а’ Censorok, gazságira nézve, a’ Ta 
116081161 kilöktenek. Oktalan 68 82е111161е11‚ a' m'ások’,- a' 
maga’ mocskait elhallgatni nem tudta; tenni rosszat, ’s 
elhirdetni, az neki eggyeránt vala öröm. Ez rögzött pa 
rázna szövetségben 616 а’ f6 rendů Fulviával, kinél 
fogyni 1617611 kedvességét, hogy kiürůléseiben rá keve 
sebbet költhete, kérkedöleg eggyszerre arany hegyeket 
i'gérgete neki; ha 116111 а1:ага 1е11п1 kedvél‘ß, nlegöléssel 
fenyegeté, ’s vele általjában durvábban bánt, mint eddig 
szokott volt. Fulvia, megtudván mi 76110211116 61 Cúri 
ust, a’ 11011‘ 7е8261у61 116111 tartotta I titokban, hanem el 
hallgatván hogy hl’rei honnan erednek, miket a' szándék 
felöl értett, többek elött elbeszélte. ’S kedvet az em 
berekben 1117611 62 gyulasztott Marcus Tulliusra 1112111 6’ 
f6 méltóságot; mert eddigelé a’ Nemesség’ nagy része 
dúlong 7а1а haragjában, ’s fertözöttnek nézte volna a’ 
Consulátust, hahogy azt új emher nyerné el, bär 61116. 
11168. De itt lévén а’ veszély, hal-ag és gôg hátrálának. 

XXIV. Меры-1617611 а’ Coml'tiumok , Marcus Tul~ 
11118 68 Cájus Antónius, Consuloknak kiáltatnak ki. ’S 
a’ lázadás’ embereit ez rendite' meg legelôbb. Catiliná 
nak azonban alább nem hagya dühe, söt naponként se 
rényebben láta dolgaihoz. Végig Italián az 6168 helye 
ket fegyverrel tömte meg; a’ mi pénzt maga’ ’s barátjai’ 
nevökben kölcsön Vett, F ésulébe vìteté, valamelly Män 
111181102, 1:1 1076111) 6186 1:е2‹16 а’ 116110161. Ez Aidöben 
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sok embert вина maga'hoz minden nemböl és karból, 
asszonyt is nehanyat, kik esztelen költségeiket elôbb 
testeiken ЩИ: mocskaìkkal‘ gyözék; tovább , midön her 
vadások egyedíil keresetöknek Vete ve'get, nem разный 
saiknak is, magokat temérdek adósságokba теней. Ca 
tili’na a'ltalok fella'zithatni remélte a’ városi martaléksá 

got, Rómát felpörzsölhetni, férjeiket magához csatolhat 
ni, шву elöldöstethetnì. 

XXV. Ezekben vala Semprónia, ki mär sok l'zben 
követe el férli merészségíi tötteket. Származására , szép 
ségére, férjében, gyermekiben szerencsés; jártas a’ gö 
rög és latín |’rók` munkájìban; tanúlt lantolni, lejteni, 
’s ékesebben >mint jónak illik ,_ és sok egyebet a’ mi ke 
lepczéje a’ véteknek. Pénzét hírét kémélte légyen e ke 
vésbé, nem könnyü imegmondani; hevében elannyira 
Египту, hogy többszer támada meg féríìakat, mint 
azoktól támadtatott. Hite’t sok l'zben megszögte, adóssá 
gát elesküdte, gyilkosságokba szövetkezett; vétkei, szo- . 
rultsága hanyatt homlok rohantaták. Elméje azonban 
koránt sem éktelen; versecskéket n'rkálgata; tréfáji 
elevenek; besze'de hol jámbor, hol lágy, hol pajzán. 
Meg vala rajta minden kellem, minden báj. 

XXVI. Catili'na azokra támaszkodva a’ miket тёп 

említettem, egész tůzzel kereste a’ Consulátust а’ követ 
kezö évre, ’s bl’zott, hogy Antóniussal, ha eggyiitt je 
gyeztetnek ki, kéje szerinty bánhat. Addiglan sem he 
nyéle pedig, hanem minden fortélyaival ólálkodék Ciceró 
ellen. De az sem viselé magát szemesség nélkül, ’s h1' 
vatalának mingyárt kezdete olta rá-bi’rá Cúriust, nagy {дё 
reteket tévén neki Fulvia a'ltal, hogy a’ шике: Catilinának 
igyekezetei felöl tudni fog, öneki fedné fel. Ezenfelül 
tiszttársát Antóniust megnyeré, oda-hagyván annak a’ 
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фаты, tartorna'nyt, hogy a’ köz jó ellen ne шпата, 
’s barátit, уедете titokban maga kön'il tartá. F eljövén 
a’ Comn'tiumok’ napja, Catilína, hogy sem keresete, sem 
a’ les mellyet Consulunknak a’ Mars’ mezején hányt, el 
`nem sültenek, feltövé maga'ban Вову kezdì а’ hadat, ’s 
-mindent тез koczkára ereszt. Mert valamit alattomban 
forrala, balúl üte ki, ’s neki nagy megszégyenůlésére. 

XXVII. Cájus Mánliust tehát F ésulébe ’s ЕШЬ-151 
nak szomszéd ta'jaira küldötte ki; bizonyos Cameri'nu 
mi Septi’miust a’ Picénumi megyébe, Cájus Júliust Apn 
liäba, ’s másokat máshova, kit hol szükségesnek (Феи. 
Azalatt Rómában eggyszerre követ mindent, a’ Consu 

У lok után incselkedìk, tüzeket кем“, az alkalmas helyek 
Yre fegyveres пере: rak , tôrt veszen magához , ugyanazt 
hagyja az övéinek, inti, vigyázzanak, légyenek mindég 
készen; éjjel nappal sürög, ébren van, щипка, álmat 

`lanszig ki nem Италией. De midön minden törekedései 
mellett sem halad, a’ zendl'ílés’ fejdelmeit késö éjjel 
Marcus Porciús Laeca által újobban összehl'ja, ’s hossza 
san feddve lomhaságokat, jelenti nekìk, 1103)' а’ melly 
sokaságot fegyverre “отданными ahhoz Mánliust elöre 
шёл‘ kiküldötte, ’s másokat más meg más helyekre, ’s 
kezdeti az hadat; ö maga is indul sergéhez, mihelyt Ci 
сете: elöletheté. Az sokat á'rt igyekezetìnek. 

-`XXVIII. Elrettenvén a’ többiek, Cájus Cornélius 
Római Lovag szolgálatjat ajánlja, és ezzel Lúcius Var 
{Замерз , a’ Tanácsnok, hogy az éjszaka’, de majd ké 
sôbb, fegyveres emberekkel Ciceróhoz benlennek, mint 
egy megtenni пана а’ reggeli iidvözlést, ’s a’ -készx'iletlent, ’ 
вещий effe'létöl nem tnrtót, leszurdalják. Cúrìus Fulvia 
által legottan béjelenti, a’ Consul Мец melly veszély 
lebeg. Igy azok elfordítata'nak az агаты, ’s a’ szörnyíi 
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tett hijäba ушаты-те. Azonban Mánlius Etriíriában 
felcsôdíté а’` pórságot, mell)r szorúltságában, ’s nem feled 
hetvén hogy a' Sulla’ dúlongásai holdjaitól és minden 
vagyona'tól megfosztotta, esdeklett а’ zav'ar után, úgy a’ 
mindennemü zsiványokat, kiknek лёта e’ tájakon te 
mérdek, ’s sokakat a’ Sulla' gyarmatosaiból, kiknél kor 
hely élet és.dorbézla’s a’ gazdag rablásból semmit meg 
nem hagytanak. 

XXIX. A’ mint mind шейх-61 Ciceró Мг: veve, ‘ 
meghatva azon kettc’ís индусы, hogy sem a’ Уйма: 
nem védheti magxítól tämadóji ellen, sem поду а’ Mán 
lìus’ serge mennyi és mit forral, eléggé nem шатия; а’ 
dolgot, mellyet a’ köz beszéd már rebesgete,l Tánács' 
elébe viszi. Az végez, mint rémi'tô esetekbenl покои: 
„Látnának hozzá a’ Consulok, hogy а’ haza romlást ne 
valljon.“ Ezeknek l'gy, régi szertartáshoz képest hatalom 
engedtetik serget álli'tanì, hadat viselni, frígyest polgärt 
kéjök szerint büntetni, honn, táborban, f6 kormányt, f6 
bíróságot gyakorlani. Consul а’ Nép’ hagyása nélkül e’ 
hatalmaknak eggyike'ifel sem bl' г. l 

XXX. Kevés napok шиш/а а’ Tanácsnok Lúcius Sae 
nius levelet olvasa fel a' Tanäcsban, mellyet F ésuléból 
monda érkezettnek.' Abban jelenteték Воду Mánlius, 
hato‘d nappal a’ Novemberi Kalendák elött, nagy soka 
ságban fegyverhez nyúlt. ’S a’ mi illy esetekben mindég 
szokás, némellyek шайка: ’s jelenéseket emlegettek, 
és hogy gyi'ílések tartatnak, hogy fegyverek hurczoltat 
nak össze, hogy Capuában és az Apulusok közt pórhad 
üté ki magát. A’ Tanács tehát Quintus Március Rexet 
Fe’sulébe, Quintus Metellus Créticust Apuliába és пчё 
kira küldé. E’ két gyôzelmes hadnagy a’ váms elôtt mii 
lat vala, gátolva némellyek’ kajánsága мы а’ diadai’ 
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megnyerésében, kik ahhoz szoktak, hogy tegyék a’ mi 
szabad és nem szahad, ha megñzetnek érte. Aztzín a’ 
Praetorok közzül Quintus Pompéjus Rúfust Capuába, 
Quintus Metellus Célert a’ Picénumi megyébe, ’s шедев 
gedteték nekik serget gyüjteni a’ mint szükség kívánaud 
ja. Аида, haki vallzist teend a’ zendůlés felôl, ha mar 
talék, hogy szabadságot és száz sesterciust,.ha рыдай, 
hogy vétke’ bocsánatját ’s pénzt két annyit vegyen; hogy 
a’ kardalók’ czéhei Capuába 's egyéb lea’nyvárosokba 082 
tassanak ki, mindenikének értékéhez képest, ’s hogy 
azokra az altisztség felvigyäzzon. 

` XXXI. E’ dolgokra elrémůle а’ népség, ’s a’ város’ 
яйце elváltozott. A’ vl'gaságok és hivalkodás után, mi 
ket húzamos csend szi'ile vala, hirtelen aggás ниша meg 
mindeneket, Futkosának, remegének; semmi helynek 
nem hu"nnek eléggé; hogy sem háboru sem béke; minden 
И aját félelmével szabogatá а’ veszélyt. Aztán az as 

П szonynép , kik, illy nagynak Имён а’ hazát, nem szok 
tanak rettegni háborút, epesztik magokat; könyörgö ke 
zeket emelnek égre, szánogatják kìsdedeiket; kérdegetöz 
nek, mindenre elhalnak; felejtik a’ kényes éltet, a’ czif 
rát; elcsiiggednek az hon’ sorsa’n és a’ magokén. Cati 
linának байт lelke mind ezek mellett ат а’ régit forral 
gatá., noha tétetének a’ védelem’ készl'íletei, ’s б Lúcius 
Paullus által a’ Plautiusi törvénynél Гор/а felüdözve volt. 
Végl'e, hogy (101381:йпЬёЪЫер1еяЬеззе, vagy azt вуали 
tassa hogy ö hamis vádakkal terheltetik, feljöve a' Ta 
nácsba. Akkor a’ Consul Marcus Tullius, `vagy rettegve 
jelenlétét, vagy’elkapva haragjától , fényes és a’ köznek 
használatos beszédet tarta, mit késöbb i’rásban kieresz 
tett. De midôn ez leülepödók, Catill'na, a’ mint kész va 
la mindent szi'nleni, süllyedt arcczal ’s esdekelve kö 
nyörgött, az Egybe-l’rt Atyák ne híinnének felöle vaktá 
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ban; olly házból vette eredetét, élete't serdůlte опа a’ 
szerint intézé, hogy felöle minden jót lehessen reme'ny 
ben tartani; ne vélnék, hogy neki a' patrl'cìusnak, ki 
maga, mìként még ösei is, számtalan szolgálatokat tôn a’ 
hazának, kedve legyen azt elveszteni, míg megtartani 
Marcus Tullius ké`szu”l, Rómának zsellérlakosa.Y És mi 
dön ezek mellé egyéb szidalmokat is vet, mindnyájan 
felzlídúltak rá, ’s (Не: ellennek hongyilkosnak 11161102 

~ инд. Akkor 6 ueki-böszl'ilve: „Mivel tehát körül vagyok 
kerítve, hogy vesztemre taszítassam, romommal oltom 
meg ége'semet.“ 

XXXII. Ezzel magát паду bosszúsan haza Каре a’ 
Cúriából. Sokat tůnôldvén itt, hogy sem a’ Consulnak 
hányt kelepczék nem boldogúlának, mind a’ чай-05: véd 
ve látá az örök által tüzei ellen; legiobbnak látá meg 
szaporl'tani вех-Зет ‚ f ’s elíibb mint a’ legiók kiálll’tatnak, 
elfogni mire az hadban шпиц; vagyon, ’s így `rnély ё] 
szaka kevesed magával Mánliusnak táborához eli‘ndúlt. 
De Сетевым, Lentulust, és a’ kiknek ismerte vakmerö 
készségöket, шедшим, nevelnék a’ pártossäg’ erejét 
valamivel lehet, Ciceró ellen a’ cselt szorgalmazzák, 
kezdjenek- gyilkoláshoz, pörzsölésekhez, a’ háború’ egyéb 
iszonyihoz; 6 nem sokára a’ köfalak elôtt terem. 

XXXIII. Mig Rómában ezek esnek, Cäjus Mán 
Низ a’ maga hadából Quintus Március Rexhez követè 
Вес küld illy ìzenettel: „Еде: гаме: hl'vunk bizonyságul, 
Vezér, ini Редута‘: sem az hon ellen nem fogtnnk, sem 
hogy másnak légyünk ártalmára; hanem hogy testeinket. 
mentsük meg a’ bántástól, kik szegények, nyomorúk, 
uzsorásink’ keménysége által oda jutánk, hogy hazája 
kevesünknek van, vagyona чаду hitele senkinek. Meg 
vagyunk Тонна azon szabadságtól, hogy mint atyáink, а’ 
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törve'nyhez folyamodhassunk, és hogy падайте: bírhas 
suk szabadon, minekutána birtokainkat elvesztök; el 
ennyire méne uzsoräsink’ fenese'ge, és а’ Praetoré. El 
döditek, könyöri'ík a’ Róma’ alnépéhez, gyakorta se 
géltenek rendeléseik általy annak‘szükségén és még nem 
régen , а’ mi emlékünkre, az adóssa'g’ szertelensége mi 
att az ezü/st rézzel бизнесе“. Az alne'p nem eggyszer té ` 
re el mär, vagy hatalomra vágyván, vagy tisztvis'elöji 
nek keménységök lniatt, fegyveres kézzel az Atyák mel 
löl. `De mi nem nraságot keresünk, nem kincseket, hon 
nan az halandók közt minden háborgás, hanem szabad 
létet, ’s arról a’ jó csak vég pìhengésével mond le, Kö 
nyörgünk néked és a’ Tanácsnak, segéljetek калии]; sze 
x‘encsétlen рыдай-окоп; adjátok meg a’ törvény’ шиш, 
mellytöl megfoszta a’ Praetor’ keménysége , .-’s ne kény 
szeri’tsetek azon aggódni, hogy bosszút állva véreinke'rt, 
mint vesszünk minél lehet irtózatosabban.“ 

XXXIV. Ezekre vQuintus Március: „Наши a’ Ta 
nácstól kérni акт-вешай, tegyék le fegyvereiket, ’s men 
enek könyörögve a’ városba. Rómának Tanácsa ’s Népe 
az irgalommal vala mindenkor , hogy elôtte segélyért hi 
ába вены nem könyörgött.“ Ellenben Catilína számos 
Consulárisokhoz és más elökelökhöz {га útjából, hogy 
6, köriilfogva. hamis vádakkal, mivel haragosai’ eröszak 
jzínak ellent nem állhat, sorsál'a ereszti magät, ’s Mas 
sìlìába indúl számkińlétbe, nem mintha magát e’ temér 
dek доном’ bl'ínösének ismerné, hanem hogy a’ baza 
nyugalombanmaradjon , ’s ellenkezésébôl szákadások ne 
eredjenek. А 

XXXV. De Quintus Catulus egészen más értelmx’í 
i’rást olvasa fel a’ Tanácsban , mellyet hozzá Catilinának 
nevében monda érkezettnek lenni. Annak mását íme ad 
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juk: „Lucius Catill'na Quintus Catulusnak iidvet. l Вши: 
hú'séged, kit velem töttek által паразитный], bajaìm’ kö 
zepette kedves Штате nyújt kérésemnek. Nem védem 
magamat legközelebbi dolgaim era'nt; едущий azt mon 
dom megnyugtata'sodra, hogy lelkem tiszta minden vé 
tektôl, ’s esküszöm, meg nem csalod magad’, ha sza 
vamnak hiszesz. Ingerelve bántás és bosszantások a’ltal, 
hogy fáradozásim’ dl'joktól megfosztva, el‘nem érhetém 
а’ mi engem megillet, a’ mit eddig elé is cselekvém, 
felfogtam а’ nyomottak’ iigyét, nem mintha vagyonom 
meg nem bi'rnzi adósságìmat, holott Orestillának nagy 
lelkiisége saját és lea'nya" javaikból azokat is kész fizetni, 
mellyekért kezessé tevém magamat; hanem mivel érde 
lnetleneket шпат теёцзщеьге méltósa'gokkal, ’s maga 
ша: al пищала“ fogva el‘mellözve. Dolgaimnak e’ fekvé 
sökben azon tìsztes útra csaptaln által, mellyen tekinte 
tem’ csekély maradványait feltai'thatom. Midön {тай töb 
bet akarok, jö'az hír, hogy ellenem erö készl'íl. Ajan 
lom tehát Orestillät, ’s hl'íségedre bi'zom. Ójjad ôt, gyer 
mekidre kérve, minden bzintástól. Élj szerencsésen.“ 

XXXVI. f. Maga ke’vés napokìg Cájus Flaml'nius 
Flammánál az Arrétiumi megyében штатах), mfglen ott 
az immár felcsödített szomszédságot fegyverbe öltözteti, 
a’ штанишки ’s egye’b jeleivel a’ f6 hatalomnak, 
Mánliushoz siet, a’ táborba. Hire lévén ennek Romá 
ban, a’ Tanács Catill'nát e's Mánliust ellenségnek ismeri, 
аЪ egyéb sokasägnak napot szab, melly elött tartalék 
nélkül letehetik fegyveröket, kivévén a’ halálos gonosz 
säg‘ bíinösit. Végzést hoz `eggysznersmindv, hogy a’ két 
Consul szödjen Кают“, Antonius a’ maga sergével a’ 
paírtost vegye l'ízöbe, Ciceró a’ város’ дышат veszteg 
maradjon.' ’S a’ Rómaì Nép’ birodalma nékem ekkor 
látszék mindenek мы: boldogtalannak, mellynek midôn 
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kelettöl enyészetig fegyverrel meghódítva minden enge 
деп; bonn benne nyugalom és bôvölködés áradozott, mit 
halandó mindennél becsesbnek vél; találkozának még is 
решён-ай, kik átalkodott lélekkel magokat és hazájo-A 
kat elvöszteni törekedtenek. Ugyan-is a’ Tanács’ két 
пей végzetére e’ temérdek sokaságból felfödni az össze 
esküvést sem jutalom által вены nem indítatott, sem a’ 
táborból mindnya'ja közzül csak eggy is el nem теге. 
Illy veszedelmes nyavalya lepte meg, mint. valamelly 
mirígy, a’ РЫБЫ-5:55‘ lelke't igen паду részben. 

XXXVII. ’S nem egyediil azoknak lelkeik valä~ 
nak рейд elfordúlva kik ген: vönek a’ lázadäsban , ha 
nem az egész nép általja'n javalá, kapván a' zavaron, 
mire Catìll'na töreködött. És ebben ugyan mindenkori 
szokászit látszék követni. Mert mindenhol a' kìknek 
semmìjök, in'gyködnek a'jókra, magasztolják а’ ros 
наказ, a’ régit gyl'ílölìk, kapnak azon a’ mi új, ’s belé ún 
ván ällapotjaikba, felforgntva akarna'nak mindent lát 
nì; zenebonában, patvarban goud nélkül e'lnek , ’s sze 
ge'ny nem könnyen vall kärt. De a’ тайгой pórság,v bez 
zeg az rogy vala igen mélyen, ’s több okoknál fogva. 
Legelsöben mìndenhol mind, a’ kik gonoszság vagy paj 
zán élet a'ltal egyebeknél sokkal -elôbb állának; továb~ 
bad a’ kik örökjeiket gyalxízattal elvöszték; végre kiket 
törvéayszege's és gonosztétek kilöktek honjaikból , mind 
ezek immost Rómába szivárgának, mint valamelly sze 
metgödörbe. Aztán sok, nem feledhetvén, а’ Sulla’ дуб 
zödelme kinek mit adott, hogy némell)r közemberböl 
mint emelködék Tana'csnokságig; mások mint lönek 
eggyszerre gazdagokká, mint eggy kira'ly, életök mint 
шиш: е1 bövölködésben, esillogásban, magának mindenkì, 
ha Бедуин: ragadándnnak, effélét {вёл-неге. Aztán a’ 
тещей ñatalsa'g, melly Нет’ keresme'nye után sanyarog 
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‘ча tengett, ‘битвами: a’ köz ta'r’ és а‘ magányosok’ ado 
mányai által, a’ városi henyét a' falusi munkás életnek 
elébe tötte; щеке: ’s minden másoknt most a' köz rom 
lás taípla'lgatá. Honnan annál kovésbé csodálhatni, hogy 
a’ lnegszor'últ, rosszéleti'i, nagyokat reménylô emberke'lk 
hazájokkal úgy nem ведавшим: mint önnmgokkal. Es 
immég a’ kìknek szüléjik a’ Sullai (“адепта számkitil 
tatának, Вите]: minden vngyonjok oda leve , ’s рыда 
ri ignzaik megnyirháltattanak; а’ hábol‘u’ kimentét szin 
te azon indnlattal так. Ezentúl valakik más felen {Пиа 
`nak mint a’ Tanács, dúlva látni az hont, mint magokat 
lejjebb szällva, inkább akara’k. Igy тёте a’ Шинам go~ 
nosz nnnyi évek'uuín ismét a' hazába. 

XXXVIII. Mert miheklttána Cnéjus Pompéjus és 
Marcus Crassus Consulok’idejében а‘ Tribúnusi hntaloln 
‘цв-812111110“, Щи emberkék, kiknek lelkök korok 
мы, a’ Tanácsot elkezdék káromlani , шипит“: a’ 
népet, azt adományok ’s ígéretek által g'yulasztották; 
l’gy magoknak tekìntetet ’s eröt шишек. А’ Nemes~ 
nóg’ legnagyobb része ellene szögzé magát e’iörekedé» 
-seknek,_sz1'nre a’ Tanács’ nagysága, igazán ‘а’ magoké 
танец. Mert, hogy e'lmondjam а’ mi való, valakik ez 
ìdö alatt az hont megháborítottäkgezek, tisztesürüggyel, 
mintha aznép’ szabadsa’gát védenék: azok, hogy a’ Ta 
nács’ tekintete séretlen maradjon; a' köz’ iavát szl'nlel 
,ve , mindeggyik fél tulajdon hatalmxíért viaskodott. Sem 
lzernérem a’ patvarban, sem hata'r; ведуще másika ke 
gyetlen'úl басе diadalmát. ‚ 

XXXIX. De minekutána Стёпе Pompéjus hada 
kozni tengerekre és Milhridátes ellen kiildetett, тег 
fogyatkozék a’ nép’ ereje, a' kevesökké nöttön nött. 
Ezek bírának f6» tisztségeket,,lartomány‘ìkaß minden 
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egyebet; magok félelem nélkül éltek , bántás nélküI ‚ 
bôvségben; a’ Tribúnusokat törvényszékkelijesztgették, 
ha a’ népet a’ Nemesség ellen tiizelgetik. De alig esil 
Iámlott vala fel a’ remény, hogy a’ zavarban kezdhetni 
“Наши , ’s az hajdani verseny “двоим: fölizgatá az el 
méket. És ha Catill'na gyöz az elsö csatában ‚ vagy а‘ 
két sereg egyenlö- szerencsével küzd , valóban‘ a' hazzít 
rettenetes свара‘: borx'tja el; ’s a’ nyertes csak ШИНЕ ör 
vendhet vala diadalának, mŕg eggy me’g hatalmasb ш 
Iaki a’ meggyengl'iltek’, ellankadtak’ markaikból eröt és 
szabadságnt тайга kicsikarhatott. ’S az összeeskiidteken 
ШУМ mäsok is áltmené‘nek Catili'na melle; így Aulua 
Fulvius Tanácsnok’ Ша, kit atyja visszahurczoltata liti 
jából és meg parnncsolá ölni. Az idôben Lentulus, a1 
mint Catill’na ki'váná , valakiket Rómában a’ tlímadäsr‘a 
erköleseìk és szorultságok melletl hajlandóknak tekint 
hete, maga is mások дна! is szorgalmazá; és nem свай 
polgárokat, hanem egyebeket is, minden karból, vdlfv 
kik az hadban haszonra lehete'nek. 

XL. Valamelly Publius Umbrénusnak (вы: do’l‘gúl 
айда, hogy az Allob-rox követeket keresse föl, ’s Мг]: 
ha lehet,~ részt venni az hadba-n; remélvén hogy ать 
elterhelve magányos e's köz- adóssägaikkal, és mivel a" 
Gallus nép hadakozni szeretö nemzet, hajlani fognak az 
ajánlást elfogadni: Umbr'énus, ki Gallìában Исп-взне 
dést ú'zef, ’s a’ föld’ elsöjit ismerte ’s tölök isme'rteték , 
a’ mint ezeket a’ Fórumon megpillantá , Мезонин kérdi 
eggy Её: szóval, honjok’ dolgai mint Тоники; ’s minl 
egy “диакона еппеЁ bajain , tudni akarja , ennyi in« 
ségeikbŕíl mi szabadula'st remélenek. ’S midîôn пой pa-r 
naszokm fakadnak a' штанами‘ fösve'nysége ellen ,- ’s 
'rádolják а’ Tanácsot hogy benne semmi segély, és hogy 
¿ik nyomorgásaik’ végét csak- az halálban várják. Én 
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nodig, ugymond, шинной ‘itat Воду bajaitokból, ha u 
gyan fériiak надутой, kivergödhessetek. Az Allobroxok 
ezt hallván, kérìk Ulnbrémust, könyörl'ílne герой, nincs 
вешний olly annyira nehéz, olly annyira fáradságos, mit 
örömmel meg nem севшей, hogy паштеты: а’ teher 
alól kifejtôzhesék. Amaz ôket De'cius Brutus’ ha'zához ' 
тещей 611211э тех-61:61:31 a’ Fórumhoz, ’s a’ szándéktól 
nem idegen , Semprónìa által; maga Brútus Rólnától tá 
voly valaf-Tovább’elöszólítja Gabíniust, hogy ваша: 
több snllyal bírjanak'; ennek jelenlétében az ölszees 
движущим-медным: a-’ thirsakat és sok уедем azok 
kömött, minden'karbelit, -hogy мокла]; kedvök neve 
намёк. Minekutána ígc'rik szolgálatjaìkat, eleresztì. 

Il 

XLI. Az- Allobroxok sokáig habzának hogy mago~r 
kat mire határozzák. Eggyìk felen az adossa'g’ sullya, 
a’y hzíborn’ áhl'ta'sa, а’ gyôzödelemben паду dij : a' másikon 
индусы) erö, több Манит, ’s bizonytalan remény he? 
lyett bizony bér.. De a’. tíínödéseik melletg‘végire is 
gyôzött‘a" hoh’lszerencséje. Fabius Sangának шьёт, 
kinek `pxírtfogäsával honjok éle vala, a’ dolgot egészen 
elbesze'lik. Cicero, megtudván a’ titkot Sangától', izen 
a' качающие!“ liogy таз-ока‘: а’ szándék’ heves baráti-l 
nak. sal’nleljék, ’s igyekezzenek mine'l teljesebben kita~ 
milni a’ készííleteltet. 

XLII. Csaknem езду idöben {iték ki тазика‘: tá 
madások Innensö- és Tulsó-Galliäban, a’. Picénumi 
megyébe'n„Bruttiumban, Apuliában. Mort a’kiket Ca 
Нина elöre мене küldöze , tanácstalan’, és mint az ör 
jöngök,. eggyre Юле]: mindent , ’s éjjelì gyülekeze'seik, 
а’ fegyverek’ hurrczolgata'sa, ’s siirgéseìk forgzísaik, ré 
пинен csináltak, nem bajt. Kivilágosodván a’ тыс, а’ 
Tanáes" ve'gzetéhez Верен: Quintus Metellus Céler Prae 

‚ 5 д. 
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юг e' szrimban вышка: bilincsre hányata, úgy Tulsó‘ 
Galliában Cájus Muréna , ki a’ tartományt mint alkor" 
mányzó igazgntá. 

XLIII. Rómzíban azalatt Lentulus és a' zendú'lés' 

egyéb nagyiai kiállítván már eléggé szzimosnak hitt hadaif 
kat, eltökélék, hogy mìdön Catilína шар! Faesule' ta'jän 
lesz, a’ Nép' Tribún usa Lucius Bestia' tartson gyi'i'lést, Ci-Í 
ceróüak bánásit айда föl, ’s a' tiszteletes Consult a’ ter-f 
hes hálioru miatt hozza gyl'ílölségbe, ’s e’ jelre kövot-Í 
kezô éjjel, a' czinkossa'g’ minden tagja álljon muukának. 
'S az i'gy #alu köztök, mint томить felosztva: Statí-1 
Низ és Gabl'nì'us a’ várost щепке: alkalmas helyein 

' дышат meg; a’ zajbnn könnyii lész a’ Consulhoz fér-a 
ni és:- а’ kìkre ki vala téve a’ czél; Cethégus erövel tör' 
a’ Cicero’ ajtajzíra's másokr'a mások; а’ link, ’s ezeknek 
legnagyobb része n’ Nemességböl, “шёлке: öldösilc 
meg; ’s mfg égés, vérontás mìndent remegésben~tart ‚ 
kirontanak Catilinához. Е' végzésck ’s készülgetések 
közt Cethégus szünfelen lomhasäggal “ИМ стаи, hogy 
kétesgetve , halogatva , legszebb alkalmaikat olszalaszst-` 
j'ák; ill)r bajok közt рений 1‹е11,!‘пет tanáeskozni; 6, 
ведёте neliányaktól, mìhtliogy o’ többiek lankadoznak, 
a’ Cúriára rá fog törni. Természettöl szilaj, lángoló, 
mindég kész; legjobbnak azt nézé а’ mi mìngyárt inegvan. 

XLIV. Az Allobroxok, rá гамма Cic‘erótól, Gad 
ln'niussal eljárják a’ többieket, машины, Cathégustól, 
Statl'liustól, Cassìustól {па kivánnak bí'ztató hitet , mit 
ezeknek pecsétjeik alatt vihessenek honjok’ lakosaihoz; 
ez nélkiil illy dologra azok- nem könnyen fognának bi’d 
rathatni. A’ többi semmi говна: nem gyanŕtva, ád; 
Cassius i'ge'ri hogy kevés idö múlva meglátogatja Вопр 
kat ’s elöbb mint (ik,` a’ чей-081361 el'útazik. Lentulus 

n 
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melléjek rendel bizonyos Crótói Titus ‘Гонимым, hogy ` 
nz Allobroxokat Уставе Catilinához, ’s azok, haza in~ 
dúlások elött ezzel köthessék szorosbra szövetse'göket. 
Levele, mellyet Volturcius adjon meg, Жду szóla: „Ki 
Марк, tudni fogod a' megadótól. Vedd gondolóra mi 
veszélyben Гоп-дан, ’s emlékezze’l hogy' férfi чаду. La'sd 
mit Шииты: dolgaìd, 's végy ведём! mindent, igen 
а’ legaljasabbakat is.“ Ezenfelül szóval: „Ellennek itél» 
te‘tvén а’ Tanáes дна], mi okon гона el a' martalékokat? 
A’ városban kész a’ miket hagya. Siessen közelíteni.“ 

XLV. Megtörténvén ежей ’s meghatároztatván m‘el 
lyon induljannk az éj, Ciceró minden felöl tudósl'tva 
а’ követek által, Lúcius Valérius Пассив és Cájus Pom, 
tinus Praetoroknak parancsol , hogy az Allobroxokat a’ 
Mulvius hi'don lessék ki és года: el, Tudatja velek 
a' шаек okät, ’s rájok bízza, hogy tegyék a’ mit 
sziìkség fog kivánni. A’ hadi férñak свата] nélkíil 2511“ 
ják ki embereiket, Eljutván az Allobroxok a’ hl'dhoz, 
ив] támad mindenfelöl. E_zek hamar вышка‘ mit történni 
Махай, ’s magokat a’ Praetoroknak megadják. Voltur 
cius neki-bátorítja швам, ’s швей: а‘ csßpat ellen kard 
jával védi; de elhagyva a' követektöl, rimánykodva 
Pnmti’nusnak, kit ismere, hogy életének kedvezzenl vég 
re félénken ’s nenn bi’zva idvéhez , magdt a’ Praetoroknak 
foglylll adju, 

XLVI. Azonnal megyen a’ hír a’ Consulhoz, hogy 
сеченые van а’ mit akart. Аи pedig szertelen öröm 
de szertelen goud is szállotta meg; örvende hogy kivi 
la’gosodván a’ ген. az hon kiszabadúla veszélyébôl: de 
tú'nödék is, hogy mit tegyen minekutn'na e’ szörnyüségen 
illy tekintetíí polgárok kapata'nnk. Értette, hogy ha meg 
büntettetnek, az rá haragot vonand; ha рейд büntetlen 
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maradnak, vég romlást az honra. Felélesztvén tehzít lol. 
két, lxivatja Lentulust, Cetlie'gust, Statílinst, Gabíniust, 
es valamelly Terracínai Coepáriust, ki Apuliába ké. 
szült, felzendíteni a’ martalékokat. A’ többi késedelem 
ne'lkül jö, Coepárius’ lakása'ból keve'ssel elöbb kifordúla, 
's hírét hallván hogy a’ dolog felfödöztotett, a’ városból 
elillantott. А’ Consul Lentulust, mivel Prae’tor vala, 
megfogva кем maga viszi az Eggyesség’ templomába, 
a’ többiekat poroszlók a'ltal hozatja fel. Oda душа a' 
Tanzícsot's e’ Rendnek Anagyszaínni jelenlétében Valtur? 
ciust és a’ követeket elövezetteti; Flnccus Praetornak, 
liogy szekrényéç a’ levelekkel bozza el, paxfancsol, 

XLVII. Kérdés tétetvén Volturciusnak a' levelek< 
*s útja felöl, 's hogy mit és mi végett akart légyen, az 
clöbb mindent eggyre tagad; hogy ö az ôsszeesküvés felôl 
nein tud, Továbbad köz` hit alatt parancsoltatvän 526111‘ 
111, 1111 mike'nt történt, elmondja: hogy ö kevés napok 
elött szivatott társnak Gabi’nius és Coepárius által; hogy 
ç'öbbet mint a’ követeknem tud; de gyakorta halla Gé, 
1111111151611 hogy Publius Ани-6111115, Servia; Sulla, Lúf 
çius Varguntéjus, és még mások, az _össz‘eeskíivésben 
Yannak. Úgy vallják a’ Gallusok is, ’s a' tagadozó Len-4 
tnlust levelén felül beszédeì által ezáfoljxík, тике: tarta, 
qi szokott Yala, hogy a’ Sibyllai könyvak Rólna’ birtokát 
három Cornéliusnakjósolták, Cinnáuak és Sullának- elöbb, 
ö harmadik, kinek a’ várost bl'rni sorsúl juta. Aztán` 
most huszadik évo hogy a’ Capitólìumœlégetç, ’_s a’ Haw 
ruspexek erre gyakor ízben véres belhadat ol‘vastanak kif 
a’ jel'enetekböl, F elolvastatván a' levelek, miken a’ pe 
çsétet mindenki magáénak isméré, végez a’ Tanáçs, hogy 
Lentulus ,_’lenlondván elöbb hl'vataläról, e's a’ többiek д 
tartassanak szeli’d örizetben. Mihez képest Lentnlus ugyan 
Publius Lentulus Spinthernek, ki ekkor Aedílis vala, Cethe'-- 
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gus Quintus Corniíieiusnak, Statílius Сани: Caesárnak, 
Gábl'nius Márcus Crássusnak, а’ szöktéböl visszahúzott 
_Coepárius, a’ Tanácsnok Cnéjus Tei'entiusnak áltadatnak. 

XLVIII. F elfödötve'n az összeesküvés, az alne'p, 
melly elöbb (Шагай vala a’ zavart és örült а’ häborúnak, 
бытие‘ Catill'na’ igyekezetit , Cicerót égiglen magasztolja, 
és xnintha rabságából карают: volna ki, tartale'k nélkül 
adá magát örömnek, vl'gadásnak. Úgy hitte hogy a’ mi 
osapást rá hadakozás vonand, azok neki javára lesznek, 
nem kárára; de az az égést kegyetlennpk, soknak, 1116 
zatosnak nézte; mert az ö minden értékek ruhácskájokban 
állott, és a’ mit keze’ munkájával паровым szerezhets. 
Más nap valamelly Lúcius Tarqui'nius álli'taték Tanács’ 
elébe, kit Catilinához inte’zett útjából hoztak vala, mint 
mondate'k, elö. Ez i'géretel: teve hogy vallani fog, hg 
ней а’ köz hit kiterjesztetend, 's a’ Consul palancsolá, 
Могу szóljon tehát. Akkor az в’ tlîzvetés ’s a' )'ók’ öldö. 
sései ’s a’ рейд-108011’ útjai felôl közel mint Volturcius; 
aztán hogy б: Marcus Crassus küldötte Catilinához не, 
nettel, hogy ez inagát а' Lentulus’, Cethégus’ és гамак‘ 
megbukása által el ne rettentesse, söt annál inkábhli 
essen a' тёте alzi, kikapni az elfogottakat, ’s egyebek» 
nek bátorságokat éleszteni,l De midön ez _Crassust neve 
ze', a’ паду tekintetút, .temérdek ggzdagzágút, eggy rés: 
nem hitte valónak a' yallást, а’ másik hitte, de azt is 
eggyszersmind, hogy a’ rettenetes idöben illy férliunak 
csilapi'tani kell адамант, nem ingerleni. Aztán sokan 
kölcsöneiknél Гоша rle унывай kötelezve Crassushoz , ’s 
Еду mindnyájan hamisnzik kiáltozäk a’- vallást, 's а’ dol-v 
got bövebb vizsgálat alá Шубки“: vétemi. Cicerónak elö» 
terjesztésére tehát а’ teljes szäxnú Tanács végez: hogy 
Tarqui'nius hamisan vallott, ’s hOgy б tartassék elzzírva, 
’s többet szóhoz ne 1eresztessék, hanemha felfödi, hogy 
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illy képtelenséget ki' kedvéért hazudott. Némellyek azt 
Publius Antronius’ koholmányának rtekintették, a’ végbôl, 
hogy a’ шпион Crassus’ мытые a’ veszély’ közössége 
által födje a’ többieket; тайной ellenben, hogy;Tarqu|'- 
Dillst Ciceró küldötte Crassusra, nehogy en óltallnába vé, 
gye a’ gonoszokat, ’s megzavarja az Нот, Én magam 
закат hallám panaszlaui Crassust, hogy e' mocskot гала 
Ciceró арене, . ‚ 

XLIX. De Cicerót Quintus Сатина]: és Cájus Pí-ll 
sónak sem темница]: , sem adományaik, sem kérésök rá 
nem indn’thaták, hogy сада: Caesárt az Allobrox köve. 
tek vagy más tanu által hamisan vádoltassa. Mert e’ 
kettö nekì heves ellensége vala: Písó, mivel ôtet, csi, 
karlásai ‘а eggy Transpadánus’ igazságtalan megöletése 
miatt, törvény elébe ìdézteté; Catulus , hogy ö elôtte, ki 
f6 méltóságokat viselt vala, a' még Щи Caesár elnyerte 
a’ Pontifexi méltósa'got. ’S az alkalom kedvezönek lát. 
но“ a’ bosszút forralóknak; mert Caesar magányos ado, 
mányai ’s hl'vatalos pompázgatásai гита! temérdek задней, 
gokba süllyeszté el magát. Minthogy а’ Consult e’ Бунт 
lázatra. semmi fortélyaikkal rá nem bírhaták, magok ter» 
jeszték el a' hazug hn'rt, azt színlelvén, hogy a’ szót Vol. 
turçiustól ’s az Allobrox követektôl vevék. ’S a' beszéd 
olly gyxilölséget vana Caesárra, hogy némelly Római 
Литвой, kik védelem végett fegyveresen gyl'iltek fel az 
Eggyességéhez, чаду elrettenve a’ veszély’ nagyságától, 
vagy büszkélködve, hogy hl'iségek a’ hazához inkább tiin. 
dököljön, midön a’ Tanács kijöve a' templomból, Cae, 
sárt kardjaìkkal fenyegették meg. 

L. Mŕg a' Tanács, valóknak találtatvzín az Allo. 
bro'x követek’ és -a’ Titus Vólturcius’ vallása, ezeknek 
унынию: rendel , Lentulusnak némelly рай-“050111 és sza 
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badosai elszéledének, és a’ kézmiiveseket 's murtale'kokat 
a' falukon, hogy ötet fogágából kapják ki, összecsödl'-, 
¢ettékg eggy rész a' сторонок’ fejeiket kereste fel, kik, 
nek megszokott dolog volt a’ hout bérért felháborl'tani. 
Cethégus ki kiizent cselédìhez, szabadosihoz, vakmerö. 
ségekben gyakorlott emberekhez, hogy Vereködjenek 
foltokba ’s hozzá törjenek be fegyveres kézzel. E’ moz’ 
gások tudtára esvén Cicerónak, öröket randele, a' hogy» 
kívánta a’ sziikség, ’s kérdést шинным: a' Tanácsban, 
111131;г az elzártak 616111 ve'geznie mit tetszik. A' teljes szá-f 
mú Tanács öket mzír elôbb hon' ellenjeinek ismerte. Ek, 
kor Décius Silánus, kinek, mivel kijegyzett Consul va. 
la, legelôbb kérdete'k értolme, a’ fogvaftartottak, úgy 
Lucius Cassius, Publius F úrius, Publius Umbrénus, 
Quintus Annius eránt, ha megkapatnak, halált végez; 
de tovább , meghatva Cájus Caesár’ elöadása által, min, 
denekbeu Tìbérius Ней-611111: tért értelmére, ki a’ dolgot 
bövebb vizsgálat ala kívánta vétetni, ’s megszapon’tani 
ôrjeiket. Caesár, reá jôvén a' sor, ’s vélaménye kérdet, ’ 
11611, l'gy шпона bsszédét: 

LI. Egybe’írt Atyäk! Mind azoknak, kik szöve, 
ve'nyes tárgy felett érteköznek, gylilölség’, barátság’, 
harag’, könyör’indulataitól üreseknek kell lennìek. El 
ménk nem könnyen látja ki a' valót, ha ezek elébe álla~- 
nak, 's kéjét és tisztjét eggyszersmind még senki nem 
követte. 'Ha az elmét hatni hagyjuk, erös; de ha indu.. 
lat foglalta el, akkor az indulut parancspl, el van 1161 
mítva az elme. Nagy számban tudnám emll’teni, Eggybe- 
l'rt Atyák, melly királyok, melly népek, mint закатай, 
elvakl'tva haragtól vagy kedvezéstöl, hibás tanácsot ma. 
goknak; de inkább van kedvem mondani, hogy eleinlç, 
nem engedve lelkök' kényeinek, vmiult báutanak паду 
bölcseséggel. А’ Macedo-hábomíban, mellyei Perses ki 
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гну ellen vìiselénk, а’ Rhódiusok’ hatalmus orszdglása, 
inelly а‘ Római nép’ segélyének köszönheté nagy’ságát, 
hitetlemìl ’s ellenségesen viselé magát erántunk. Es még. 
is, végat érve'n a' ha'boru, midôn щёток tanácskozás tan» 
тёк, nehogy a’ harcz inkább mondathassék kincseili 
mint bántzísaik шит kezdettnek, ôket büntetós nélkül ha* 
Будь. Igy а‘ Poenus-háborúk' mindenikében, midôn Cal.. 
thägó ellenünk béke és fegyversziinet alatt sok undok 
сапе: követe el, noha rá bôven volt alkalmok, soha ne 
kik vissza nem adák; hozzájok mi illik, mint azok ellen 
mi szabad , inká'bb kérdék. Oda kell tekintenetek, Вазу‘ 
be-l'rt Atyák, tinéktek is, hogy elöttetek többet ne 
nyomjon a' Publius Lentulus’ és tlirsai’ gonoszsága mint 
ön me'ltósägotok, és hogy inkább ne hallgassätok a’ ~mit: 
haragotok mint fényetek sugall. Mert ha (выпит: mél 
tó biintetés tötteikért, javalom nz intézetet; de ha bú'» 
nök’ szertclansége túl van mind azen а’ mit képzelhetni, 
ama’ азы-окне intelek benneteket, mellyek törvényeink 
által ki “ишак szabva. Nagy тёще azoknak, a’ kik 
elöttem hallaták értelmöket, goudosan кашне Ьевяёдейь 
ben sopánkodtanak honnnk’ inségein; mik а’ hadakozás’ 
ostorai, mik tôrténnek a' gyôzötteken, elószzímlála'k; 
hogy szi'izeink elragadtatnak, hogy a’ szülék’ karjaìkhól 
kitépetnek a’ gyarmekek, hogy в,’ ha'zak’ asszqnyai a’ 
gyözö' kéjének vannak kitéve; tigyhäzaink, csarnokja. 
ink kiraboltatnak; öldökle'sek esnek, gyujtogata'sok; 
fegyver, halott, ver, jaj borít el mìndent. De, az 115111181‘ 
lan Istenekre, mit czélozhat e’ bo‘széd? Azt-e, hogy ben, 
шнека: рйпйгёз ellen keserítsen el? Mert а’ kit meg 
nem hatott maga a’ мутнеть dolog, szó fogja Буи 
lasztani! Nem úgy vngyon , 's beját csekélynek még sen 
ki nem танец-вокал: nagyobbnak is mint illett. De a’ 
mi egyhez illik, nem mindég illik mindenhez. Ilakik 
alant homxílyban élnék, midón a’ шпаг velek hibát köi 



eA'rlLiNÁn. 75 

yetteto el, azt kevés tudja; hírök, sorsok пион-езду! 
hakit méltósa'ga mások fölött lebegtet, антик tönen 
minden ismeri. Igy a’ legfentebb állásban legìnkább ninos 
helye kéjnek; ’s nekünk sem Ведущий nem ШЕЕ, sem 
gyl'ilôlni, leginkább nem pedig haragunni. A’ mi'ma’sok. 
ban haragnak mondatik, gög és kegyetlenség az 1881521 
tókban, Én игуан úgy íte'lem, Eggybe-lrt Atyák, hogy 

vau ô gazságaikat semmi'csìgáza's nem éri fel; de az em. 
berek mindég azt emlegetik a' mi legutóbb történt, ’s go` 
noszoknak léve'n szó büntetéseik felöl, felejtìk a' vétket, 
а‘ bümetést hánytorgatja’k, ha az tala'n sanyarú vala. 
Décius Silánus lelkes erôs fériiu felöl ugyan bizonyol 
vagyok, hogy a’ mit itéle, kôz jó' tekìntetébôl ítélé; ba» 
rátságot ‚ gyůlölséget illy dologban nem gyakorol; ismef 
rem erkölcseit, De értelme nekem nem ‘kegyetlenneln mi 
volna ìllyekre kegyetlen! -hanem csak rendstartásinkhoz 
nem illönek ишак, Mert bizonyára téged, kijegyzett 
Consul, чаду ìjedelem тазу bosszu indi'ta, büntetésnek 
itt új nemét rendelni.l Ijedelem felöl szükségtelen dolog 
szólanom, minekutána tiszteletes Consulunk' munkás 
szorgalma által ennyi védöink vagynak fegyverben: de a’ 
-büntetés felöl elmnndhatjuk a' mi való, hogy halál nyu. 
galmat hoz, nem kínt; hogy eloszlatja a’ halandók’ ba.- 
дай: ’s azontúl sem öröm sem szenv-edés. De az halhatlan 
Istenekrel mért nein нанёс! tehát értelmedhez, hogy elébb 
fenyl'tessenek botokkal@ Nemde mivel Ytiltja a’ Porcìusì 
törve'ny? Más törvényeink viszont nem azt rendelik, hogy 
a’ щётке: halállal büntettessék, hanem hogy l'izettessék 
sza'mkinlétbe, ‘Гиду azért talán, mivel botoztatni Вен 
шёпуеЪЬ mint halált szenvedni? De mi lellet kemény, 
irtózatos, illy bx'ínben гашиша? ’S illik e kissebb do’ 
logban tisztelnexn törvényt, ’s nem tisztelnem nagyobbak- 
han? ’S ki gáncsolhatná a’ mi hon gyilkosokra szabatottl 
Idö, környiilményck, szereucse, mik szabad НИЦ gáf 
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zolgßtnak a’ népeken. Méltán года öket érni a' mi velek 
történni fog; de ti, Eggybe-írt Atyák, emlékezzetek, 
hogy polgárok felôl ve'geztek. Minden rossz példa jóból 
erede, és a' hol az uralkodás tudatlanokra , ügyetlenekre 
száll, az érdemlett igazságos fenyi'ték igazságtalanná, 
méltatlanná változìk által. A’ Lacedemoniak meggyöz. 
vén Athént, harminçz tisztviselôt шпаны; dolgaikaf in-` 
шиш. Ezek törvényt nem tal-tva öldösteni kezdék a’ 
leggonoszb, a' mindentöl дутый lakosokat, ’s ezen-a' 
nép örvqnde, jól-történtnek mondotta. De az most elkap-r 
va dölyföktôl, eggyre gyilkolának, jókat казацкие, ’s 
oggyebeket félelemmel rettegtetének. Igy viselé boton 
öröme' kemëny büntetését a’ szolgaságba nyommasztott 
Уйма. Emlékezzünk hogy a’ gyözödeliues Sulla Damasip. 
разв, és sok egyéb заводящие, kiket nagyokká a’ hon’ 
veszte tött, törve'ny nélkül выдают, ’s hog)r azt minden 
эшелона, dícséne, De az az öldöklés nagy inséget ho~ 
по“ maga után. Mert a’ ki mint megkedvelé másnak 
hůzdt, тещей szállását, edényeit, köntöseit, azt bel’ratá 
a' нашитыми каша, _Igy a’ ki öriilve látá veszni Das 
masippust , kevéssel tovább maga vonzaték halálra, 's a' 
vérontás csak akkor szi'íne meg, midön Sulla eltölté kin. 
стыке! a’ maga hl'veit. Effélét én Marcus Tulliustól e’s ez 
idôben nem rettegek, de nagy ta'rsasa'gokban külg'jmböz. 
nek az elmék, Más idôben, más `Consul alatt, kinek 
szinte úgy sereg lesz kezéhen, valóuak talál látszani a’ 
mi nem való, 's ha majd a’ Consul a’ Tanács’ végezéséhez 
lçépest e' példa után kardot fog rántani , ki черепа véget 
a’ bajnak, ’s tartóztatni ötet ki Гоша? Eleink, Eggybe~~` 
{гс Atyák, sem okossägnak, sem merésnek nem voltak 
hijával, és me'g is ôket hamis szégyen nem tartóztatá 
követni az idegen, dejó inte'zeteket; ранят és egyéb 
hadi szereket a’ Samnisoklëól,I fd méltóságunk‘ czímerit a* 
Thuscusoklól vevék; веду szóval valamit frígyeseìknél 
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1111ш1та$с leltehek, nagy készséggel vevék 1101111 niuńkähaá 
követnizmint irígyleni, inkább szerették a’ jókat. De 
azon idóben mäsolva'h а’ görög szoka'st, veréssel fenyx'» 
ték a' polgárt, a’ halálos gonosztéten kapattakat vég bíim» 
tetéssel lakoltatäk. Felsördülvén a’ társaság, ’s а’ pol 
gárok' nagy sokasägában c'zimborák ütvén elô шагом“, a’ 
jámborsa'g kelepczébe вишней, ’s az eröszak ú'zte ké 

_jeit; akli'or hozaték a’ Porcìusi törvény, és több mäsok 
azzal eggyiìtt, mellyek a’ megbuktatottaknak szabadon ha. 
gy‘ák a’ számkimenést. E’ tekintet, Ездит-111 Atyák, 
Воду itt új végezésre ne ereszkedjünk, e’nnékem ugyan 
elégsull'yúnak látszik. Valóban erö, bölcsesség öbennek 
több vala, kike' birodalmat olly csekélyböl illy nagyra 
emelék, mint bennünk, kik a’ jól-hagyottat alig tartjuk 
{ешь De hatehát nekem az fog-e пашет : hogy eres'ztes‘ 
senek, ’s neveljék a’ Catili'na’ seregét’ê Semmiképen nem; 
mit véleményen ímez: F oglaltassanak el vagyonjaik, ma»` 
gok'ïpedigiartassanak ôrizet ulatt tehetösb leányvárola‘ 
ìnkhàn; 's erán'tok ezután а’ Tnmicsban senki szót »he té» 
gyen, зет a’ dolgot nép‘ elébenne vigye; ’s h-aki kü» 
lömben cselekednék, a' Tanács azt tekintse honunk’ él 
‚вынудили‘ ellenének‘“ ц‘ - i 

‘."J'1.}'!'h;Vv „. . l v ‘ ‘ 

i f LÍl.~A‘~-mint Caesár megszůne szólani, ki általjäbań 
ki Válwztbtásokkal», авиацией, az amannak тёте által él’d 
tel‘mël'eŕ‘ Máreus Рыбин, Cátó pedig, 'véleménye - kërdeti 
vén,\‘e"beszédet"tartát Az én értelmem, Едут-11‘: Atyák, 
egészen más, mi'dön швами-в. e’ Измену: ’s едут; 
mellyek'welekedé’söket‘ eltekintem. Ök azo‘knak szólának 
biîntetéseik vl‘eli'il’,I kik hazájok, rokonaik, oltärnìk 681112111!‘ 
daik ellen készítének hxíbonît; рейд az idö gondjaihkat im 
ka'bb az eránt kiváuja, miként lehessůnk bätorstígban elöta 
tök, mint hogy rájok mit мышь. Mert egyéb gonosz¢ 
щеке: elég высок bosszúlni mìdön el vagynak követ‘vez 
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ez, ha meg neinx4 elözm'ik, ha megtörte'ufek ëggy.~wel“,‘V lil' 
rákhon hijába folyamodunk; megvétetve'n a’- város,‘sem¥ 
mije а’ шеддубиепекпеь De an halhatlan Выпейте! 
titeket szólítalak föl, Нише‘: mindég (бы) vala рывший, 
majorowk, szobraitok, festése‘ìtek, mint a’ Баки; ha u# 
gyan ezeket, bär mik legye'nek a’ mit i'gy ölelgettek, sz'eA 
retnétekm‘egtartani; На mulatkozásaitok светает, békét 
áhl'tanak, ébredjetek fel velaha'r‘a, 's läs-satok az hon’ vé.a 
delméhez. Nem köz örömeitek for'ognak ‘тын, mem 
frigye'sìnk’ sérelmei;` s'zabadságunlf, életünk áll Костёлы 
yGyaleor alkalmokban войне szóltam én' е‘ Rend e‘lôtt - 
Eggybé‘írt Atya'k, gyakor ŕ'zbeñ foglálá el polgái‘înk’ lel‘ 
Манке: bujálkodás e's pénzszerelm, ’s dzélt закачка: látolë 
felharagitva ram.- Ki enn’mganmak ‘в kényeimnek sohn 
semmi Шток-ома‘: е1 нет né'zék , nem»> könnyedén сйгЬе1 
tém másokban az elvetemedést. De akkor, ha nem‘igen 
ügyelétek is патина, hazän'k Завидный! ат; be'l ereje 
губи gondatlanságunkom». Most imma’r nem az a' kerd 
dés,- ha' ép уйду romlott erkölcsökkel e'ljiink-e; nem hogy 
a’ Római Nep' birodalma mi nagy és mi felse'geslé-i 
губи: hanem hogy az, bär' millyetén, mie'nk шпации-е, 
vagy ellense’geiuké velünk eggyütt. És é'nnékem ив 
Iaki még köníyört, még irgalmat fog emlegetni@ Mär игуан 
tégen elves'ztök a’ dolgok’ igazi neveiket, теге а‘, másét 
eltékozlani adakozásnak, a’ rossz измен’ mesóse'tinagyl 
Ielküségnek мотиваций; en juttatá матками’ ‘тез 
szély’ идёте; Ám légyenek tehát mivel {шифона а,’ 
szokás, Макай]: frl’gyeseink’ javaiból; l'égyeAQk .könyöa 
nik a’ köz tár’ tolvajiboz; csak nekik vériìnkkel‘»ue'ked‘ï 
veskedjenek, 'és m'idön néme'lly gonoszoknßk Ищущая!“ 
а’ jóknak ne-szögdeljék uyakokat. .Iól inondé, .fs-tamil# 
tan szött beszédben kevéssel elöbb Cájus Слезай‘ az élet 
és halál felôl, költeménynek hirdetvén , mint Индий, a’ 
mit a’ földalattiakról помощник, h__ogyott a’lkajánok, 



мнимые _ ` 19 
különválasztva а‘ дамы, pus‘zia, menen“, ты, мама 
tos rekeszekben tartózkodnak. Véleménye (вы: azfvala, 
hogy foglaltassanak el vagyonjaik, 's тазы: tartassa 
nak ôrizet alatt a’ lexínyvárosokban: nyilván mivel fél, 
‘шву azokat, ha Rórriában máradnak, a’ pártosok’ czin« 
kosai чаду valamelly bérlelt дойные erñvel латыша. 
Mintha ugyan gonoszok egyediil a’ városba-n мышь, 
nem végig Italian, 's merés'zség többet nem tehetne,vhol 
gyai-_lóbb a' védelem. Mire ne'zve az adott tana'es иду“ 
hìu, ha veszélyt retteg; ha pedig mindnyájunknak а‘ 
nagy félelmünkben 6 nem fél, iígy nékem éstinéktek 
félnünk annál inkább ИШЬ Azokáért midôn Publius 

' Lentulus és a’ többiek eránt végzendetek, tekintse’tek 
bizonyos gyanánt, hogy eggyszersmind Catili'na' hada-i 
és minden pártosok eránt végeztek. Minél nagyobb 
gonddal teehditek аи, merészségök нити inkább megd 
csökken, ha lankadozni Мигай, szi-lajkodva itt termenek. 
Ne уйдёшь hogy eleink fegyverrel tevék kiesinybôl 
naggyá a’ наш; ha ligy volna, azt mi bl'rnók u’ 195 
viri’tóbb karban , mert frigyesink, рыдать, fegyverünk, 
lovunk nekünk több vagyon mint nekiek volt. Egyéb 
'levé c’í‘ket nagyokká, mi mílunk épen ninos: benn azot 
galom, künn igaz \kormány, tanácskozásikban szabad 
lélek, melly sem ke'nynek nem hódola, sem véteknek. 
Ezek helyett nálunk fényú'zés és telhetetlenség uralkùdf 
nak; eg'yetemben szegények, fejenke'nt gazdagok vagyunk; 
a’böséget bámúlgatjuk, a’ henyét каштан; `já _12058; 
közöts nincs külômbség; a', rény’ di'jait `ravaszkodás hi. 
tangolja. Különfogja ваза: hasznät mindenki; lakjaitok* 
ban kénynek cselédkedtek, itt pe'nz és kedvesség (вытру 
teinek; innen- esnek rohanások az üresen .hagyott honra. 
De ezeket abba hagyom. Legelsô роющий: eskünnolç 
össze‘hamuvá égetni hazájokat; a’ Római Nép.’ legfo' 
nébb ellenjét , a' Gallusokahlhadra „бишь-висящий; 
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fejeink шее: Ъ‘ дин-101.11‘ vezére: n’ pedi'g ьаъшоь 
mit-fkelljen tennünk а‘ falaink közt elfogattakkal. Ir» 
выщипать: nekik azt tanácslom; gyerköcze einherkék 
{Байты-061111111: el, és gyengeségböl; söt eresszétek fegyä 
vereikkel. Vaj bìzonyára е’1‹е3}'‚ e’- szeli’dség vesztünkre 
fordúlnak, há kard lészen markáikban. Tudnìillik а’ dolog 
iszonyii, de ti attól nem гаммой; Söt igen is nagyoñ; de tu; 
nyaságból, puhúltan, eggyike másika után várva, ké# 
teskedtek, halhatlnn' Isteninkhen bi'zakodván, kik ei 
hont legrettentôbb veszélyei közt is megtartották. N em foga-1 
dások, nem asszonyi пущ/туфа nyerìk meg az 6 segédjöa 
kot g`szemeség, munkásság, j ózan tanács által mégyen min» 
den; hen'yének, gy‘ávaságna'k adván щадят‘, öket hijába ki 
tilted; haragszanak, elfoi‘dúlnak. Atyäink’ ideje’ben Tíds 
tus Matllius> ‘Гм-111161113, a’ (Запад-116110111 alatt, liját, miA 
vel рантов ellen küzde‘, шевелит, ‘я а’ derek ifju 
“тёща! ñz'ete nem Шкет“ tüzéért: ti религ függöben 
jvng'ytoli: mit kelljen rendelnetek honunk’ istentelen 
gyilkosi'ra. 'Tudnillik egyéb éltök ellenkezik gaz tettökd 
kiel. Irgalmazzatok‘lte’hdt Lentulus’ „имеешь, ha 6 
Bzemérmének, ha jó nevének, ha Isteneknek emberek~ 
nek' valnha irgalmazott; bocsássatok meg a’ Celhégus‘ 
lìät'alságdnnk, ha most támadá meg az нот elöszer. Mert 
mit mondjak Gabi’nlus, Зимние, Coepárius. felöl, kik ha 
volt volna valahn‘valami szent elôttök, nem vetemedés 
nek ìllyekre h'onjok ellen. Egy szóval, Egybeèi’rt Atyák, 
ha'az ìdö engedne helyt botlásnak, ti'írne'm, hogy bei» 
neteket tam'tson meg hát n' veszé'ly, de körül vagyunk 
‘fogv'aA mindenfelól. Catili’na hadával tör reánk; egyéb 
ellenlégink e' keri'tések közt, a’ város’ kebelében саг‘ 
mkodnak; titokban sem ke’szi'ilniink sem tanácskoznńnk 
1111111 lehet; anmíl több ok dologhoz látnì. Véleményem 
(111166112: Minthogy az hont istentelen рощей-11111 vég ve# 
витую juttátâk 1, és ezek Titus ‘Топи-вызвав és nz AL 
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lobrox követcknek vallzísaik дна] gonoszte'teik Тем! meg 
vannak дуйте, 's hogy а‘ haza ellen gyilkola'st, Шире 
es' egyéb iszonyt forralának, magok elismerék, а’ feln- y 
допек, mint föben-jxíró vétek’ világos elkôvetöji, бай 
szertartásink szerint halállal büntettessenek.“ 

LIII.~ Letölepödvën Öátó, a’ Consulärisok mind, n’ 
Tamicsnak legnagyobb тёще, javalja'k véleme'nyét, lel 
ke' ereje't égiglen magasztoljäk; eggyike pin’tja mási 
kát, félénknek шёпота, Cátót nagynak, dicsônek. A’ 
.'I'anács végez az ô él'telmében.- Én soket hallottam, so 
kat olvastam, melly ragyogó “щеке: követett légyen 
el Roma honn és táborban ’s szárazon és vizen; ’is шипа 
lan' forgatám elmémben, hogy szertelen nagysa'gára mi 
Юса] elmelködheték. Elöttem vala, hogy maroknyi né 
ре gyakor ese'tekben teméi'dek legiókkal vi'va meg; hogy 
hatalmas fejdelmekkel harczola kis eröben: hogy sok 
ног szenvedé e.i szerencse’ makacsságát; hogy a’ szolás' 
mesterségében zal'l Görögök, а’ had’ dicsöségében a' Gal 
lusok felülmulták. -‘S hosszas elmélkedéseìm után vég 
Ее rai-találék ,l йогу mind e’V ga'tlásokon némelly Íijainak 
ritka nagysága Iuda venni gyôzödelmet, ’s egyediil ez 
cselekvé, ‘поду gazdagságot szegényse'g, sokaságot kis 
ded szám felülhalada; 's midôn a’ hazát vesztegete's és 
renyheség megrontá, az vezérinek is tìsztviselôjinek vét 
keìkért saját nagyságában megtalála poltolékot. De 
végre Rómában, melly most a’ szerint ríllt, mint eggy 
magát {оценен kiszi'ílt anya, sok éveken keresztiil nem 
vala nagy többé csak eggy is. Értemre mindazzíltal két 
férlìja volt, szertelenek lelkeikben, de tulajdonaikban 
nem hasonlók, Marcus Cátó és Cájus Cnesár. Mintliogy 
öket‘ elömbe hozá а’ beszéd’ нога, nem mellözhetem el 

Ron. Cmss. l. 6 



82 с.`с. мььиятщя’. 

hallgatásban, not azon leszek, hogy tulajdonaikat ’s lel‘ 
keik’ nagyságát, n’ mennyire eröm fogja engedni, kia 
fejthessem. 

`LIV. Származzísa, йога, szólnoki tehetsége a’ ket4 
tönek közel egyenlô; lelkeik nagysága hasonlaros; szon; 
eggy dîcsôségök is, de nem eggy nemben. Caesär шее 
tei, adásai által vala nagy; élte’ tisztasága által Czító. 
Azt nyájasság , szeli'dség tette kedvessé: ennek sanyarli 
ság nyert tiszteletet. Caesar adva, segélve, megbocsátva: 
Сайд semmit nem вата ragyogott; eggyik menede'ke az 
ügyefogyottaknak: ma'sik a’ gònoszok’ ostora; abban 
lágyság tisztelteték: ebben' hajthatatlanság. Caesár nékì~ 
szoktatá magát szíintelen lnunkában lenni, feliigyelni, 
ma's' dolgáért штангам а’ magáét; semmit meg nem 
tagadni, ha adása rá fényt vonhat; ö nagy hiva'talokat 
ahi'ta, nagy serget, tij meg’ tij háborút, hol lelke'nek 
tündökölhessen ereje: Cátóban visz‘ont becsi'ilet’ szereté 
se vala meg, ’s a’ szerénységé, de leginkább sanyarúsá» 
ge’. Nem gazdagságban versenyge gazdaggal, nem сып 
kossägban pártszövövel; hanem а’ Vitézzel bátor lélek« 
ben, a’ szerénnyel szeméremben , a" tisztával ja'mborsäg 
ban. Lenni akara jó, nem látsza'ni. Igy minél kevésbé' 
kereste a’ dicsôséget авт“ iukább érte el. 

LV. Mìnekutána a’ Телеса, mint топаем, Cáfó. 
nak értelméretért által, Ciceró tamícsosnak látván 
megelôzni a’ következö дм, nehogy azonközben erŕiszak 
iithesse ki magát, Triumvirjei által kés'zíteté a' mit a’ 
kivégzés kn'vánt.. Ekkor elöparancsolván eggy csoport' 
fegyveres népet, Lentulust maga тещей oda; azt “так 
a’ többiekkel a’ Praetorok. Van eggy hely a’ börtö‘nben, 
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xnellyet Tulliánumnak lu'nak, ha kevésse' .balra lépünk 
elö, mintegy tizenke’t talpnyira fôld nlatt. Falak fogják 
be mindenhonnan, felülrôl köboltozat; szeny, bi’iz, sötét 
ség ocsmánnyá teszìk, irtózatossá. Lebocsátatván >ide 
Lentulus, a’ kiknek az parancsolva volt, hurokban nya 
kát szögék. A’ patricius amber, ivadéka a’ Cornéliusi 
fényes háznak, ki Consuli méltóságot viselt vala, i’gy 
ére erkölcseihez ’s tötteiliez 1116 véget. Сейма-118, vStati' 
lius , Gabínius,ìCoepárius hasonlólag veszteuek. 

LVI. Mfg Rómában ez mégyen véghez, Catilína a’ 
maga sergébôl és a’ mellyet Mánlìus vezérle, két légiót 
álll'ft. A’ szabadkéjüeket és а’ kik az összeeskíidtekhez 
минтай, csapatjai közzé rakja, és így teljesen állának 
legióji, holott elejénte nem vala többje mint kétezer. 
Katònai szerekkel sergének mintegy csak negyede vala 
felkészl'ilve, a’ többiek, hogyan kit történet fögyverköz 
tete, lxíncsát, némellyike karót, ’s hegyesre faragott 
rúdakat viselének. De midôn Antónius közelíte hadai 

val, Catili’na hegyek közzé vonúlt; táborát hol a’ város’ 
hol Gallia felé indl’tá, alkalmat ellenének vereködésre 
nem adott; úgy hitte, hada kevés napok alatt nagyra fog 
народ-011111 , ha társai Rómában megteendik a’ ‚шиши-Год 
tak. A’ martaléksa'got azonban, melly elejénte temérdek 
sokaságban vonult vala hozzá, eltolta magätól, bl'zviín 
a’ рай-1085113’ erejéhez, és mivel nem látá czéljaihoz 1116 
nek, hogy polgárok’ J'igye szolgaemberekével közössé 
tétessék. 

LVII. De megérkezvéntáboráha az hir, hogy Bó 
mában az összeesküvés kivilágosodott, ’s hogy Lentulus, 
Cethégus és az említettek halállal lakoltanala, azon so« 

‚ . 6 Ф 
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kaság' nagy része, mellyet harczolni a’ zsákmxlny’ re 
ménye 's a’ zavar’ ahítása esödl'tett vala elö, szét 0521011: 
Catill’na a’ megmaradtakat, sivatag rengetegek közt паду 
útakban, a’ Pistóriai mezöbe viszi, honnan oldalnyilá= 
sokon Galliába vonuljanak. De Quintus Metellus Céler 
härom legióval a’ Pìcénumi mezöben elöttök ülepödék 
meg, sejtvén a’ do‘log’ nehe'zse'géböl, hogy Catill'na el tö-` 
rekszik illantani. Меда-17611 tehát a’ szökeve'nyektôl 
vonalgásit, hirtelen tábort bont ’s az hegyek’ tövében 
megzíll, hol anlannak, Gallia felé tartván, al'fí kellett 
ereszködnie. Antónius sem vala pedig távoly, ’s olly 
sebesen i'izé az iramlókat hogyan azt számos had, bär 
róna földön, teheté. Catili'na, látvän hogy hegyek ’s 
ellen‘ségi tábor közzé van szorítva, hogy dolgai a’ vá# 
roshan vìsszásan mennek, ’s hog)r 6 sem futást nem re 
me'lhet, sem semmi segélyt; jónak látá dolgát 1115511’ 
koczkájára ereszteni, ‘ ’s szembe kelni Antónìussal ha 
ladék nélkiil. Elöliíván teliát hadait, ill)r beszédet tax"v 
ta hozzájok: 

LVIII. „I-Ilulak’l férlìjail Tndo‘m én Йоду 526 nem 
112111 VitéZSéget, ’s veze'rének buzdítása gyáva serget 
erössé, félénket bátorrá nem teszen. Mennyi lelket 
mindenkinek természet és gyakorlás ada, annyit тише 
kiizdésiben; kit sem veszély, sem diesôség nem ébreszt, 
azt hasztalan nógatni; lelke’ remegése dugva tartja fii-l 
leit.' Összehl'válak benneteket, hogy eggy két szóval 
búzdl’tsalak, ’s elötökbe tégyen bánásim’ okát. Tudjáß‘ 
tok, Lentulusnak lomhasága 's gyáva lelke ránk e's ön's 
magára mi veszélyt h‘ozott, és hogy én minde’g vál‘ván 
a’ segélyt Rńmából, Galliábay ált nem mehettem. Mint 
állanak most dolgaink, úgy e'rtitek mint magam. El-4 
lenségiink’ ke't serge, egg-yike a’ várol, ma'sika Gallia4 
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felól, olállá шиш; tovább vesztegleni ez helyt, bär 
kedviink tartana' , az élelem’ шиш, és minden egyébé, 
tiltanak. Akármerre tetszik menniink, útat nyitni как-(1, 
dal kell. Mirenézve intlek benneteket, légyetek elszánt 
lélekkel, ’s çsatárn kelyén majd, gondoljátok meg, hogy 
выдавит, dicsöség, szlabadság, haze, mai‘kotokban álla 
nak. He gyôziink, mindenünk helyén vagyon: élel. 
míink böyen, tárvn gyarmatink ёз1еёпууйгрза1п1к; ha meg. 
retteniink, ha tágl'tunk, mind едой ellenkezöleg 101111112 
nak: nem lesz hely, nem lesz bai-ät, ki Геол! а’ kit 
fegy'vere nem {едет Алён, vitézek, felettek és mife 
lettiink nemazon inség lebeg: mi hazáért, szabadságzíért, 
életünkért vívunk: nekìk fele’sleg шишка némelly keve 
sek’ hatalmáért harczolni, Напр]: мёд-с! ’s ininél mer 
részehben‘. emlékez'zetek hajdani yitézségetekre! Szabad 
ságunkban áll vala e'letünket gyala’zatos sz'ámkitiltásban 
tölteni; némpllyìtek elvesztvén saját telkét, remélhelté 
hogy Ilómában Комптона élhet el а’ mások’ vagyoná» 
щ. Mil/_0l azt oçsmánynak néze’tek, ’s illetlennek fér-l 
fiakhoz, ezt теща; 1‹буеше;е1‹. На immost egyebet анаг 
tok, merészségre lészen szíikség; haçlat be’kére csalç 
gyöztes сын-551; inert Шуе; s_zökésben relnélni, midön 
fegyi'ereçl', miyel tested’ védhetéd, elfordi'tád ellensé 
ведая, az ugyan veszedelmes esztelenség. ~Csatálmn azt 
éri legnagyobb baj, ki leginkábh retteg; nierész le'lek 
erös bástya. Ha beneteket elnézzlek, vitéz fé‘rfia‘k, és ha 
tötteiteket ‘отдают, nagy remé‘n‘y száll meg, hogy 
gyözni fogunk. Bíztat ködvetek, korotok ,|vitézségtek, 
es а’ sziikség, то“; а' félgénket is Ищи-619521, Mert 
hogy az ellenség’ soka‘sága benm'inket békanynrítson, a’ 
h_ely’ зайке nem engedi. Ha mindazáltal nagy lelkeitef 
Вы kancsal szemmel ne'zné a’ диагенезе, le'gyetek rajta; 
hogy éltetek bosszlilatlan ne тезиса; ne hagyjátok ina 
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детка: marhaként mészároltatni; ищешь mint férfi. 
‚ниши ìllik, ’s tegyetek hogy 6k veresen vegyék meg 
a’ diadalt.“ 

LIX. Еще mondván, valamit megpihen. De most 
‘fuvatja az indúlót, ’s rendekre osztott hadát róna földre 
vezérli. Most félre vitetven minden lovat, hogy едут. 
`I6vé tétetvén mindnyájokkal a' veszely, katonájinak nöq 
jön bátorságok, maga is gyalogra sza'll, ’s hadait elren 
deli, hogyan hely és szám kivánják. Balra hegyek,'jobb- 
ra meredek _szirt közzé szorlilva, nyolcz csapatot elôre - 
von , a’ többit tartalékúl síllítja ki, összeszorítja, ’s száf 
мамаш, 's a’ közemberek' legjobbjait ’s а’ kiknek 
legjobb fegyvereìk valának, elsô rende közzé helyzî; Cai. 
jus Mánliusra a’ jobb szárnyat, а’ Fésuleira a’ balt bl'zza, 
maga a’ szabadosokkal és gyarmatbeliekkel azon Sas mel* 
lett fog helyt, melly a' Cimber háborúban Cäjus Márius’ 
sergénel voltnak mondatott. Más részrt'il Cájus Antónìus, 
mivel beteg lába шиш: а’ tusziban meg nem jelenhete, ser. 
get Legátusänak Marcus Petrejusnak engedi. Ez a' zen 
dú'les miatt felszóln'tott veteránusok’ csapatit homlokba 
a'lll'tja , egyeb sergeit, tartalékúl ,‘ ezek megé. Мада 
végig nyargalja a’ rendeket, embereit nevökön szóll'tja, 
buzdl'tja, inti, ker-i, emlékezzenek hogy fegyvertelen 
haramiák ellen, hogy honjokért, háznepekert, oltárjokért, 
ti'izpadokért kíizdenek. Derek hadi-ember, ki harmincz 
évnél régebbeu mint Tribúnus, Praefectus, Legátus, 
Praetor, dicsösegben szolgált, közzůlök sokakat ismere, 
vite'z` tötteiket tudta, 's ezeket emlegetvén , lelkeiket 
gyulasztgatta. 

ъ 

LX. Végig leven tekintve minden, Petréjus jelt 
Типа: а’ túbával, ’s csapatit lassandan le'pdelteti. Аи te 
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szi az ellenhad is. _Oda érvén , hol a’ ferentáriusok 11161 
kezdheték a' vereködést, паду rivalkodások 116261161 
szecsapnak; abba hagyják a' gerelyt; karddal megy mun 
kájok. A’ veteránusok emlékeznek 638311101- tötteikre, 
’s nem tágn'tanak; azok veszteg állnak; nem [61- hozzájok> 
félelem; teljes elszánässal kiizd mindcgyik fél. Catill'na 
könnyed hadaìval az 6156 rendben dolgozik, gyámoli'tja 
gyengiiltjeit, a’ sebhedteket épekkel váltogatja; gondja 
van mindenre; maga derekasan küzd, teri'tgeti ellenjeit; 
vitéz katona’ 's lelkes vezér’ 1152161 eggyütt viseli. Lát 
7611 Petre'jus hogy Catill'na, mit 1616 116111 7611, egész er6~ 
vel nyomúl, Praetori hadát az ellenhad’ közepének vi 
szi, megzavarja; valaki elébe jô, öli; végre két felôl rá, 
jok omlik. Mánlius és a’ F ésulei szabdalkozva hullnak 
el, ’s a’ legelsök közöt‘t. Catiln'na, verve látván hadát, 
’s emlékezve származására 's eggykori fényére, a’ leg 
tömöttebb csoportnak megyen, 's vìaskodva áltdöf. 
döstetik. 

LXI. Be lévén végezve a’ csata, ukkor vala 6111 
161111, melly merészség és eltökélet volt légyen az ¿Lha 
dában. Mert csaknem minden ott fekvék a' hol kíizde, 
A' kevesek, kiket szét szóra a’ Praetori csapat, 761111111 
vel ugyan távolyabb, de még is mind 6161 vett sebekkel 
rogytak össze. Catill’na , messzére elöre haladva az övéi 
61611, а2 61161111611' holtjai közt találtatott, pihengve még, ‘ 
’5 161116’ vadonságát, mit éltében visele, most is arczán 
tartóztatva. Végre az` egész seregböl, sem а’ küzdök sem 
a’ futók közt, eggy szabadszületésl'í sem fogathaték el; 
úgy nem kimélé mindnyája a’ maga mint ellenje' éle 
tét. De véretlen víg gyözödelt a’ Római nép’ serge sem 
kaputt, mart legvitézbek vagy kiizdve hulltanak el, vagy 
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inllyosan megsebhedve sziintek meg viaskodnî. Sok‘an, 
мышца vagy zsákmányt szedni jöttek elö, az ellenségi 
had’ tetteit Ток-ЕМУ“, eggyi'k felél'e, таз“: vendégtrlr. ` 
saire talált, ollykor Ьагавовйваг Igy убивший egy 
lmlst, végig gz egósz sergen öröm és ba’nat, siralom és 
vl'gndás. 



JUGUBTHA, 



 

 || .llllI



I. нажив vádja az embereknek a’ шавок természete el» 
len, hogy az, a’ gyarló, a’ rövidkoru, inkább шагам. 
tatik történet mint ész által. Sôt jól tekìntvén el, úgy 
Тощий tala'lni, hogy nálánál jelesebb, nagyságosabb 
sommi nincs, ’s a’ természet inkább éi‘zi a’ mi munkás 
ságunk’ mint azerö’ ’s idö’ hiját, Az halandók’ éltének 
vezére ’s igazgatója a’ lélek; ’s/az midön érdem’ útjdn 
hágdos dicsöség felé, ele'ggé hatalmas, elégge' ragyogó, 
’s nem szorúl szerencsére, mi jzímborságot, iparkodást 
’s egyéb jó tulajdont sem éd, sem vesz. De midön 
elfogva rossz kiványoktól, henyére 's testi ö'römekre 
süllyedünk, ’s midön i'gy hivalkodásban idônk ’s erönk 
elsuhant, ok ne'lkül vádoljuk а,’ természetet, öntvétkünw 
ket а’ dolgokra tévén által , annak okai. Ha ember annyi 
домам u"zné e’ mi hasznos, mennylvel a’ szükségtelent, 
söt a’ veszedelmest is, keresi, 6 korrnányzaná'a.’ Szei'encsét 
nem a’ Szerencse ôtet, 's azon magasságig fogna emelkedni, 
hol, bär halandó, elhalhatatlan1 dicsöségben ragyoghatna. 

А II. Az ember testböl és lélekböl вжатом, 's l'gy 
minden foglalatoss‘ägai ’s szívének minden ahítása hol 
а‘ test' terl‘r/iészetét követik, hol а’ lélekéit, Arcz’ шёр 
sége, nagy gazdagsägok, testi erö, ’s minden egyéb ef 
féle, hamar elenyésznek, de az elme' nemen mi‘ivei, mint 
maga a' lélek, megmaradnak örökké. А’ tesmek, а, 
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Szerencse' ndományainak úgy van vegök mint таща]: 
volt; valami lett, elhal, gyarapodik ’s elvenhed: a’ lé-. 
lek romolhatatlan, örök; intézi a’ halandók’ éltét, ö 6si 
nál mindent; bx'r, nem bl'ratik. Annzíl inkáhb álmélkod 
hatunk шьёт azok’ botorságán,~kik a’ test’ öröminek 
adván magokat, éltöket renyhen töltik; az elmét ellenben, 
lninél halandónak semmi jobb nem juta , mivelés nélkiil 
hagyván, tompulni engeglilg, Kivált midôn annak olly 
sok és olly külömbezö ösvéhyei питай, gnellyeken örök 
csillogzisba eljuthatni. 

III. Azonban a’ fentebb es alsóbb meltóságok, 's min 
den egyéh _köz шума], nekem идут ez idöben eszes 
elnber’ óhajtásira méltóknak épen nem látszanak, inert 
а‘ megtiszteltetes most nem jutalma az érdemnek, ’s ha 
kìk azt fondorkodva elnyerek is, azert nem inkább bát» 
так es tiszteletesek. Erövel uralkodni hazán es a’ kik 
töled függenek, bär azt tehetd ’s ìgazl'thatd a’ fogyatko-- 
zásokat, az ugyan mindég alkalmatlan; НИШ hogy a’ 
Iegkissebb változás halállal, futással, ’s egyéb bajjal 
rettegtethet, es siker nélkül törekedni, ’s minden gon» 
dod ’s färadozásid ältal nem egyebet keresni mint hogy 
gyl'ílöltessél, veszedelmes neme az örjöngesnek. Hanem~ 
ha kit az a’ boldogtalan viszketeg bántana, hogy ön be-> 
csét ’s szubadságät némelly mässig? hatalmänak keszsV 
_legyen биотин nyujtani. 

IV. Az elme’ miiveiben pedig eggyike a’ legtisztele: 
tesbeknelç, leghasznosabbaknal., a’ törtenetek’ írása, 
minek becse felöl minekutána sokan saólottak, én hall 
gatni‘fogok; ’s azért eggyszersmind nehogy вышибут, 
hogy midön ügyömet magasztalom, magamat akarom 
szemtelenl'íl nagyl'tani. És én идут; látom, lesznek, kik 
nel “еще: es nagyhaszmi igyekezatem, :nivel eltomet 
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t'ávoly szándékozom tölteni a’ hivntaloktól, henyeségnek 
neveztetend; igen is мойки“, kik elött az dîcséretes 
munka, ha tisztelgetik a’ népet, ’s annak kedvét ven 
de'glések a'ltal keresgetik. Ezek ha meggondolják , mind 
hogy e'n melly idökben nyei‘teni hívatalokat, mind ,hogy 
oda melly férfiak nem juthatának, késöbb рейд mi faj 
{а emberkék léptek a' Tana'csba; vulában kénytelenek 
lesznek vallást tenni, hogy ellném’ akaratján inkább 
változtata а1621111 ész mint renyhesóg, ’s ürem a' honnak 
hasznosabb mint sok плёнок‘ szolgálásai. Gyakor x'zben 
hallám én mondani Quintus Maxumust, Publius Scl'piót, 

_’s ezenfelül az honnak több jeles férlijaìt, hogy xnidôn 
6k öseik’ képeiket szelnlélgetik, lelkök hatalmasban дуй 
lad mind arra, a’ mi паду és jó. Tudnìllik az a’ gyú3 
lasztás nem a’ viaszban, nem a' festékbèn áll, hanem 
a’ viselt nag)r шнек’ emléke a’ jobbak' lelkeikbé Надо: 
lobbant, és az elöbb el sem nlszik, mint lnidôn uma4 
дыша]: utól érék dicsôsëîgöket. De kicsodu az e' rom~ 
lottságban Inìndenek'közzül, ki пазу elejéhez nem gaz# 
dagsága ’s esztelen pazarlásai, hanem inkább jánlbor 
lelke által hasonlítani шиитов’! Magok a’ mi új ember; 
kéink, kik hajdan rényökkel vágtatának a’ Nemesse'g’ ` 
elébe, zsiványkodva törekszenek tisztségeket nyerni. 
Mintha ugyan Praetura és Consulátus, ’s minden mais 
hívatal, magokban volnának nagyok, ’s fényt azoktól 
nem vennének, kik azt viselik. De szabadabban ’s теза 
szebbre tértem ki, átalván és útaílván hazám'vrolnlotbl 
айва“. Most dolgomhoz fordúloki 

,. ‚Ч 

V. А ЬёЬогйс fogom ‘гм, mellyet Rômának Népe .Ina 
gurtha Nulni'diai Király ellen visele, mert irtózatos 
él változó заел-оценён, és mivel a’ Nemesiy Rend’ dölyfe 
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elsöben itt töi‘etett meg. буйное verseny, molly fel« 
forgata eggyházi vila'gi rend'eléseket, ’s а’ pontjäig méa 
ne a’ feneségnek ,’ hogy végét bel háboru ’s Itálìának tel-l 
jes elpusztúlása hozhatfí elö. De minekelötte dolgomhoz 
látok, holmi tégibb történeteket szükség elôre 130652111:-ь 
nom, hogy beszédem világosbá, nyilvánabbá váljon. 
A’ Poenus második háború alatt, hol Hannibál Carthagói 
Vezér Italia’ erejét annyìra megtöré, hogyan miolta Ró‘I 
ma a’ maga dicsöségére felhégott, нет soha me'g senkì 
más, Publius Scl'pió , kinek az érdem toviíhb Africánus 
nevet adott, Massinissn Numi’diai királyt barátszígába 
fogadta volt. Ez minekünk olly пазу és sok szolgálnd 
tokat tôn, hogy a’ Rámai Nép, leggyözvén elvégre Car-- 
thágót, és a' nagybirtoku Sypháxot elfogván, minden el 
foglalt várost és tartoma'nyt ajándékúl a’ királynak ha4 
gya. Massinis'sa nekiink hi'v és hasznos barátunk volt, 
’s életének ’s hi'iségének csak n’ habil vete véget. Or'AI 
szágai Íijára Miciplára шёпот“: egyetemben , mert MasJ 
tanabál és Gulussa testvéreit nyavalya‘ ragadá el. Ez 
Adherbált és Hiempsält „emette мышь, заданы: 
pedig Mustanabal testvére' íiját, ki Masssinissa a'ltal, 
1103)Г ágyastól “Шатен, magányos karban vala надут, 
saját magzatival eggy gondban ’s fényben nevelé. 

VI. Serch'ílgete Jugurtha eröben és szépségben, és 
még sokkal inkáb lelke’ nagy tehetségeiben. Nein adá 
б magát megrontuni a' henye kényes életnek, hanem, 
mint Numidához illik, имамами, l’jazásban , Тайной. 
ban vetélkedék társai közt, minden másokat felůlmúla ‚ 
és még is minden másoktól kedveltetett. Ideje’ пазу гё‹ 
szét vadäszatokban töltötte; oroszlánt ’s egyéb fenevadat 
ö teríté legelôl vagy egyike а.’ legelsöbbeknek; legtöb« 
bet teve, ’s maga felöl legkevesebbet szóla. Micipsa en-I 
nek örúlt elejénte, mert az ifjn’ паду tulajdonai fényt i’géiw 
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tenek orszxígánnlt; de tovább, látván hogy 6 öl'egszik, 
's gyermekei kiskorúak, Jugurtha рей; emberedésnek 
indúlt, szertelen aggás ниша reá , 's elméjét nehez gou 
dok hánytorgatäk. Rettegteté az emberi gyarlóság, melly 
urasägra törekedik es sìkamló teljesíteni a’ mite Уйду, 
’s а’ maga vénsége, a’ gyermekek’ ifju йога, mi ele'g in 
ger remenyre gyulasztani ’s megta'ntorítani a’ suereuy-` 
bek’ мишке: is; de viszont azt is rettegé, hogy ha elö« 
leti ‚Тает-Нин, abból könnyen zendt'ílés, ,vérontások tá 
matlhatnának. 

VII. Lätvän жён, hogy а’ népkedvelte Ша: sem 
nyilván erôvel, sem kelepczék ál‘tal el nem olthatja, fel 
tötte lnagában hogy a’ lnerész 's katonai‘dicsöse’get szom« 
júzó embert veszélyeknek Мила elébe, ’s a’ szeren» 
csevel adutja meg a’ mit óhajt. Lovag es gyalog serge 
ket küldvén tehát segédi'il a’ Numantiai háborúban Rfi 
mänak, vezérökké tette .Iugurthát, remélvén hogy ez ott, 
vakmerösegei vagy az ellen’ vitézsége Юга}, vesztét leli. 
De a’ dolog egészen másként iite ki mint gondolá. Mert 
Jugurtha, a’ mint szemes is vala, fáradhatlan is elérni 
а’ mire törekedett, kitantilván Scípió’ természetét, ki 
Róma’ sergeit kormányozta, es a’ Hispänusok’ szokäsa 
“кап aztán fái‘adságai, gondossága, hiv es gyors telje 
sítései мы mind annak a’ mi neki -parancsoltatotott, 
‘s таза‘: önkényt, is ellenébe vetvén a' veszélyeknek, 
kevés idíi alatt olly fényt топа magära, hogy szerelms 
lön a’ mieinknek, az ellennek rettegése. Eggyütt bíra 
két ellenlazô ritka tulajdont: tüzet a’ verekedésekben, 
a’ tanácsban nyugodalmat; holott a1. okossdg mást fe» 
lénkké покои tenui, a’ {На vakmerôvé. A’ mi Impe 
rato'runk семь örá bízta legsullyosb dolgait, (Не: ba« 
rátjai közzé fogadta; naponként ìnkább kedvelte, mint 
kinek sem tanácsa nem volt soha hasztalan,~sem me- „ 
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rései. Ezekhez jiirúla lèlkd’ szelídsége 's nyzíjasságu, 
mik által a' Rfimaiak кбит sokakat igen szoros ba~ 
rátivá teve. 

VIII. Sergíinknél azen idöhen sok Nemes és sok 
dj ember volt, kik elŕitt több a’ pénz mint becsú'let és 
hú'ség; nyugtalankodók, hatalmasok Rómában, frigye 
inknél tekintetesbek inkäbb mint tiszte'letesek. Ezek 

Jugurthának nagyokra törekedô elme'jét nem szúntek 
meggyúlasztgatni, hogy б, me'ghalván Micipsa, Numi 
diát egészen magáévá teheti; benne sok az érdem, ’s 
Rómában minden áros; De eltöröltetvén Numantia, 
Publius Scl'pió, ele‘resztvén a’ segédhadakat 's maga vis 
szatérni szándékoz'ván, m'egajiindékozá- Ширмы“, viréz 
bátor lelk`e't a’ вен-ед elött nagy dicséreteivel “падавшим; 
azután elvivé sátorába, ’s ott neki, a' mint magokbali 
пни-аббата, ан adá intésííl, hogy a' Róvmaiak’ barátsá: 
gat keresse egyetemben inka'bb Мне eggyenké‘nt; no 
szoknék kedveskedésekhez; veszéllyel vásároltatik ke; 
vesektöl a’ mi sokaké.; ha megmaradand erkölcseiben, 
fény és a’ királysfág önk-ényt fognak rá зайцам; de ha 
s-iet вы elérni, pénze buktatja meg. 

IX. Ezt mon'dvzín neki, levelével тонус: Miei-psá-~ 
hoz megvigyen elereszti. Annak ez vala гашиша: „Ju 
дымные a’ Numantiaì hzíborúban nagy fénnyel тёуоа 
gott vitézsége, ’s e’ hír neked, tudom azt, örömedre 
lesz. Minekünk érdem-iért kedves, ’s hogy az le'gyen ai’ 
Római Tanács és Nép ею“ is, gondom lésze'n. Néked ba: 
тёк-2531111]: szerint örvendek; benne méltó шиш Ыгзз; 
magadhoz ’s Манишка nagyafyjához.“ A’ király való-` 
nak Iátván a' levélböl a’ mit az hl'rekböl értett, meg 
vala hatva .Iugurthának érdemei által, "s leszeli'dl'tve'l! 
indúlatit, две: immost jótétekkel ìgyekszéky magáhot 
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csatlani. Legottan tehát ñjává fogadá, ’s vég akaratjá 
ban, két iijäval eggyütt, öt is örökösévé tette. Kevés 
évek mulva,- elaggasztva kora ’s betegeskedései által, a’ 
mint élte’ végét jelen lenni lätá , elöhi'vatván harátit, ro» 
konit, ezek és Adherbäl és Hiempsál ñjai elött, iigy 
mondják, Jugurthához illy beszédet tarta: „En téged 
Jugurtha, atyádnak halála után, még gyenge kìsdedet, - 
remény nélkül, birtok nélkül, örökösemnek fogadtalak, 
bizakodván, hogy neked jótétimért nem lészek kevésbé 
kedves , mint, hakiket nemzeni Годна“ gyermekimnek. 
’S ebben игуан meg nem csalatkozám. Mert hogy egyéb 
vitéz паду tetteidet elmellözzem, megjövén Numantiá 
ból, te engem és országomat eltetözél fényeddel; nagy 
lelked a’ lìómaiakat lrégi barátinkból nie'g szorosb hará 
tinkká юнец; Hispaniáhan házunk’ fényét inegiiji'tottad, 
és a’ minél embernek ninos nehezebb, dicsöséged által 
az irl'gységet meggyözted. lmmost, midön a’ természet 
életem’ végét elhozá, e’ jobbodra, hazánk’ hl'iségére ke'r 
lek, kényszerl'tlek, szeresd a’ kik születésök ált'al roko 
nid, jóságom által testvérid, ’s ne kivánj idegeneket 
csatlani inhább magadhoz, mint véreidet kedvedben meg.. 
tartani. Nem sereg, nem kines ve’di az országokat, ha 
nem barátok , kiket sem fegyver nem Verhet csoportokra, 
sem arany nem vásárol; (Яке: hi'íség szerzi, ’s kedvezé 
sek. ’S ki barát inkább mint testvér testvérhez@ 's hol 

találod hl'ínek az idegent, ha a’ tieidnek leszesz ellen-_ 
sége? Erös birodalmat hagyok ra'tok, ha szeretenditek 
egymást: gyengét, ha rosszak lesztek; mert eggyesség a’ 
mi csekély , naggyá, visszálkodás a’ mi паду, kicsinnyé 
teszi. Gondoskodni, nehogy mi rossz történhessék, Ju 
gurtha, ímezeknél tenéked illik inkább, ki náloknál ér 
telemben ’s korban több vagy. Villongók közt bántani 
mást, 11111- ö штаты, mindég а’ hatalmasb lá-tszik, mert 
nagyobb nála az его. Т1 pedig , Adherbál és I-liempsál, 

11011. CLASS. I. 7'v 
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szeressetek, tisztelje'tek e’ derek testverteket, kövesse 
tek ôtet гика érdemeiben, ’s le'gyetek rajta, hogy annak ‚ 
ne mondathassam, ki derek fiat inkzibb tudtam fogadni 
mint nemzeni.“ 

X. Ezekre’ilugurtha, bátor erte hogy a’ Kira'ly 
szl'nesködik, ’s elméjeben maga is egészen egyebet for 

lrala, de úgy kivánván az idö, hajlandólag felel. Micipsa 
keves napok múlva elhal. Minekutána ôtet királyisan 
Yeltakaríták , _eggybe gyülnek, végezni egymás közt min 
den dolgaìk eránt. Hiempsál , a1. ifjabb, ki Лидии-Нита, 
mivel anyja által hasonlatlan vala bozzájok, eddig is ke 
vély gôggel pillonga le, Adherbálnak jobbjzílroz telepö 
dik, nehogy .Iugurtha közben maradjon , mi ytisztelet а’ 
Numidáknál; de kifárasztva bätyja' ke'rései által ho'gy 
engedne a’ kornak, sokára a’ másik félre ter. A’ mint 
tanakodäsaik folynak, Jugurtha egyebek közt e’ szót ej 
ti: „Másoltassék meg valami az utolsó б: ev alatt ren 
delve volt, mert ekkor már Micipsa, az elvénhedett, lel 
kének nem bírt egész erejével.“ Erre Hiempsäl: „Tet 
szik a’ tanäcs, mert Jugurtha a’ häro’m utolsó év alatt 
véteték örökségbe.“ A’ szó» ennek keblebe mélyebben 
паша 1е mint képzelhetni. Gyötörve tehät haragja ’s 
tartalékjai zíltal , nem lél nyugtot, ’s mindent tesz hogy 
Hiempsált kelepczebe kerithesse. Szándéka nehezen ha 
laclván, mivel vad lelke enyhu”lni nem tud, eltökéli, hogy 
felte’tét, baírmint lehet, végre hajtja. 

XI. Visszálkoda'sok törtenven az emll'tett elsö дуй 
Iesben a’ királyñak közt, abban állapodának meg, hogy 
osztassék fel a' kincs, ’s jegyeztessék ki mindenikének 
határa. Idö rendeltetik eggyikre is mäsikra is, ’s a’ 
kincsere korább. A’ kirrílykák (вьёт közel tájakra köl 
тёте]: a’ penzhez , (закупке és шавка külön helyre. НЁ 

› 
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empsál, történetböl, Thirmída városban annak házánál 
паша meg, ki Jugurthának elsö poroszlója volt, ’s kü 
lönösen kedves elôtte hi'iségéért. Ezt ö, mint a’ kit ma 
ga a’ Szerencse nyájta neki eszközi'il, megnyeri i’géretei 
által, menne oda, mintegy megtekinteni házát, ’s ke'szl' 
тете ál-kolcsot kapujához , mert az igaziak Hiempsálhoz 
be szoktak vala теша; 6, mikor majd ideje leend, meg 
fog jelenni, és sokad magával. A’ Numída. ешь dolga 
iban , ’s a’ Jugurtha’ каштан, mint parancsolva volt éj 
jel a’ házhoz béereszti. Bérohanvän ezek, eggyik itt, 
másik amott keresi a’ Királyt; a’ ki aludt, a’ ki felri 
adt, öldösik; Китае“: a’ rejteköket, a’ zárokat tördelik; 

‘ csörgés, csattogás tölt el mindent. Hiempsál kézre ke» 
rl'il, elrejtözve eggy szolgaasszony' viskójába , hova riad 
tában ’s nem ismervén a’ helyeket, mingj'árt elejénte 
szaladott vala. F ejét a' Кишмиш, mert úgy vala paran 
csolva Jugurthához elvivék. 

XII. A’ szörnyü Феи? hl're ege’sz Africában hamar 
elterjed. Adherbált, és valakik шею“: Micipsät ural 
ták,ijedö1em szállotta meg. Kétfelé szakadnak, Ad 
herbálhoz a’ számosabb rész hajlott, amahhoz a’ hadban 
jobbak. Jugurtha гене“:- nagy serge! дубу; a’ várbsokat 
részint erövel, részint feladás által , birtokához csatolja; 
egész Numl’diát magáévá igyekszik tenni, Adherbál, bá 
tor már követeket indi'ta Róniába, tudósítani a’ Tanácsot 
bajai ’s testvérének -veszte felöl, de bl'zva Катай]? SZá 
mába, fegyverhez Мс. Azonban csatára kerůlvén a’ Ado 
log, verve Тисом, a’ mi tartomány‘unkba, ’s onnan aztán 
Róma felé. .Iugurtha most, elkövetvén a’ mit forralt, ’s 
bi'rván a’ mire va'gyott, nyugodalomban tekinté végig 
tötteit, ’s rettegni kezdé a’ `Római Nép’ haragját, 's ér 
zeni hogy az ellen csak pénze ’s a’ Nemesség’ fösvény 
Sége »védheti. Kevés napok шина tehát követeket in 

7 i' 
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dit Rómába sok arannyal, eziisttel, 's meghagyja, hogy 
legelöbb régi barátit töltsék el ajándékival, tovább igye-> 
kezzenek iijakat szel‘zeni, ’s valakiket lehet, nyei‘jenek 
„meg ügyének. ’S а’ mint ezek megérkezének а’ város 
ba, ’s adományaikat> szállásolójiknak és а’ kiky ekkor 
tekintetben álltak, »kioszták, a’ Nemességben hirtelen 
olly паду‘ leve a’ változás, hogy azt а’ Jugurthát, kit 
eddig va'dlottak, gyú'löltek, most pártfogolták, ’s meg 
rontva adományai ’s l'géretei ältal, sorba járák a’ Та 
nácsnokokat, mìndent elkövettenek, hogy ellene semmi 
tei-hes ne végeztessék. Arrajövén a’ dolog, hogy a’> köve 
tek bizakodhatának iigyökhöz, nap rendeltetik nékiek, ’s a’ 
két fél felidéztetik. Adherbál ekkor e’ beszédet tartá: 

хш. „Egybe-m Afyákx Hald'okló а1у6т Micipsa 
azt hagyá nekem, hogy Numi'diát tartanám egyedül 
igazgatásában enyémnek; hogy tulajdona ’s а’ f6 bata 
lom benne tiétek; igyekezném Rómának, be'kéhen,'had- 
ban, minél szaporább és tetemesb szolgälatokat 1епп1; 
hogy benneteket tekintene'lek rokonimnak, véreimnek; 
hogy ezeket ha teendem, bal'átsa'gtokban találom fel 

l 1 l , l 'kincsemet, hadannat, országom’ vedelmet. Es i'me, 1111 
11611 teljesítem a’ mit hagyott, Jugurtha, a’ legisten'te 
lenebbike mind azoknak a’ kiket a’ föld 1161611 hord, 
felségteket nem rettegvén, engem, Massinissának uno-Ã 
káját, és már törzsem olta frigyesét, barátját a’ Rómá’ 
Népének, orsze'gomból, birtokaiinból kiforgata. Es Aéi'i 
ugyan, Eggybe-l'rt Atyák, óhajtanám, volna szabad, 
minekutána e’ gyalázatokba kelle siillyed'nem, segéde 
ket inkább ki'vánnom saját szolgálatimnál fogva, mint 
eldödimért; és mindenek-felett, hogy a’ Római Nép ne 
kem ollyannal tartozhatnék mire szíikségem nincs; 's 
mingyárt azután, hogy az illyennel , minekutána rá szo 
rúltam, élhetnék mint nékem tartozottakkal: de mint 
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hogy jámborság magában ritkán talál байты, ’s nem 
- rajtam ё“, Jugurtha millyen volt legyen; hozzátok fo 

lyamodom, Eggybe-l'rt Atyák, kiknek, a’ mi nekem fe 
lette ki'nos, kénytelen vagy'ok elöbb lenni terhetekre 
mint szolgälatotokra leheltek. Más királyok чаду álmlawk 
megverve fogadtatänak barátitoknak, vagy szorult álla 
potjaikban keresek szövetségtöket: az én házalu а’ Róma’ 
Népével Cartllagói hzíborúja alatt kele frl'gybe , mellykor 
annak inkább becsú'lhetenk hl'iséget mint szerencsejet. 
Ne engedjetek, Egybe-l'rt Atyák, hogy en, annak surja 
déka, hijába könyörögjek segedetökert. Megnyerni azt, 
ha semmi pkom nem volna is boldogtalan sorsomon ki 
vül, hogy elöbb Шипу, születésem, birtokaim által nagy 
valék, most pedig, elváltoztatva insegimtöl, szegeny va` 
gyok, ’s ìdegen gygimolra szorúltam; ìllenék mindazál 
tal a’ Római Nep' felségehez eltávoztatni tôlem a’ bán 
tást, es nem tůrni hogy amaz hízzék gazságaiban. Ki 
vagyok vetve határiból mellyeket öseimnek a’Ä Római 
Nep adott; honnan veletek atya'mv es nagyatya’m Syphá 
xot es a' Carthzigiakat (гики-денёк. A’ ti adományoto-k 
raboltatott el tôlem, Egybe-írt Atyák; ti надутой meg~ 

‚ . с bántva az en serelmlmben. Ln szerencsétlen! ’s oda` 
теплей-е ki (вьёт a’ te jóteteid, atyám lMicipsa, hogy 
törzsödet a1. oltsa el, kit te íiaìddal tevv'él egyenlövé, ’s 
részeseve országodnak’l Soha nem leeml-e tehát házunk 
nyugalomban? Mindenha Verben, fegyverben, `futamlás- 
ban kell-e tehát Гол-давший! Ml'g Carthágó bl'rá таза“, f 
méltán szenvedénk minden ‚Занозы; ellenségink olda 
Iinkban , ti barátink távoly, minden remenyünk fegyver 
ben állott. De miolta ki van oltva e’ mirl’gy, örvendve 
élénk a’ békét, mint kiknek semmi ellense'geink, 'ha 
nemha kit ti hagyátok. ’S {те Jugurtha véletlenůl, tu”r 
hetlen vakmeröséggel, fölfuvalkedva gonoszságában , elö 
li testve'remet , мы rokonát; orsza'gát elöbb gazsága' dí 
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jzívá teszi; aztán engem, ki a’ ti birtokotokban semmit ke‘ 
vésbé mint bántást, mint hadat nem vártam, minthogy - 
hasonló istentelenségével kelepczébe nem csavarhata, 
oda juttatott, hogy honomból, lakásomból, min-t 161121 
t' k, kiverve, elbori’tva szorultsággal, inséggel, min-denhol 

/, öbb bátorsägban lehetek mint ваг“: országomban. Én 
mindég lígy hl'ttem, Egybe-i'rt Atyäk, ’s ezt hallám mon 
dani gyakor i’zben nemzômet , hogy a’ kik barátságtokat 
keresìk, nehéz munkára vál-lalkoznak ugyan, de hogy az' 
tán minden halandók felett bátorságosok. Mi megtevénk 
a’ ухи/галит: allt: véletek tartánk minden háborúitokban; 
hogy a’ béke alatt én élhessek nyugalomban, arról ti te 
hettek, Egybe-írt Atyák. Micipsa benniinket hagya , két 
testvér AÍiaknt; úgy hitte, ama’ harmadikat, Jugurthát, 
jótéte fogja hozzánk esatolhatni. ’S {те eggyikünk ölve 
van; én alig szabadúlhaték ki ve'rengezö kezeibôl. Mit 
tégyek, szerencsétlenihova forduljak leginkább’? Véreim, 
kikbe bízhatám vala, mind eloltatänak; atyám lefizeté 
elkeri'ilhetlen пах-102118151 a’ természotnek; testvéremet az 
ölte meg, ki neki testvérévé vala téve; társaim, hl'veim, 
véreim, csiga'zások közt vesztek; némellyike ke 
resztre vonatott, némellyikét a’ vadaknak hányatta 
ele’be; az a’ kevés, kiknek meghagyá éltöket, sötétbe 
zárva, siralom és zokogás közt tölti halálnál ke 
seri'ibb napjait. Állana bár épségben valamit elvesztet 
tem, "аду а’ mi ellenemmé “На barátomból; de ha vé 
letlen baj ért volna, elöttetek esdekleném, Eggybe-i'rt 
Atyák, kiknek, birodalmotok’ felségéhez képest mind 
arra, a’ mi szent vagy vétkes, ügyelnetek illik. De 
most, kikergetve honomból, magamra hagyva, mind at- 
tól, a’ mire az életben szíikse’g van, megfosztva, hova 
forduljuk’.I meg kit szóli'tsak’! nemzeteket-e, királyokat-e, 
kik házamnak, a’ ti barátsa'gotokért, mind Ьа1-адовы’! 
Léphetek-e helyre, hol gyözödelmes eleimnek [111521116 
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вам számtalan emlék nem hirdeti’t ’s Ikönyöríil-e гагат 
а’ ki nektek valaha ellenségem volt@ Aztán bennünket 
Massinissa iigy oktatott, Неву а’ Római Népen kivül bi 
zodalmunk senkiben ne légyen; hog)T й] frigyet sella el 
ne fogadjnnk; yhogy bôv oltalmunk lesz barzítságtokban 
mindég; hogy ha e’ birodalom’ szerencséje változni ta‘ 
lálna, mi is vessziink véletek. Nagy lelketek ältal, és 
lnivel úgyakarják az Istenek, ti erösek, hatalinasok 
vagytok; ke‘nyetek szerint mégyen minden; nektek min 
den hódol; kö’nnyi’í tehát frígyesötök’ Ibajáról tönnetek. 
Egyedül МИЛ tartok, hogy némellyiteket megte’v‘eszthet 
né hajlandósága Jugurthához, kit ti nein isme'rhettek. 
Ezek sorba `Ишак benneteket, kérnek, kényszeri’tnek, 
hogy az ellen, a’ ki jelen ninos és таза“ nem mentheti, 
terhest lne végezzetek; én költeményeket panaszlok , fu 
tást szi’nlelek, holott veszteg ülheték erszägomban. Vaj 
ha én azt láthatnám szl'nleni effélét, kinek istentelen 
kezei engem ez inségbe lökének , e's valaha , ti, Vagy a' 
halhatatlan Istenek, látni akarjatok az emberek' 4015211 
hoz! Oh akkor ö, ki mostan vétkei által nagy ésy dél 
съев‘, elmarczongolva minden gyötrelmek közt hitetlensé 
ge miatt atyám ellen, testvérem’ elöléséért, nékem nyo 
morgatásimévrt, kesex'vesen` lakolna! Most, kedves öcsém 
énnékem, te bär idö elött halál el, és annak vétke ál 
tal, kinek illyet tenni legkevésbé illett; szomorú esete 
den mindazáltal örvendenem kell inkább mint siránkoz 
nom; mert te nem országodat vesztéd el, hanem élted~ 
del eggyütt e’ выдай“, számkinlételt, szorultságot, és 
mind a’ bajt, mellyengem nyom. Én pedig b‘oldogta 
lan, ez örvénybe таит/а eggykori me’ltóságomból , szo 
morú tanúja vagyok az emberi nagyság’ állhatlanságának, 
’s mit Камней, nem- tudo‘m: a’ te vesztedet bosszúljam~e, 
segélyre szorúlt enmagam is@ vagy orszägomat véd 
jem, kinek éltem, holtom-más kéjétöl függ? Bair (Мню: 



104 c. с. ыььсвтшв' 

nek ki díszes halállal inségeîm közzül, 's ne vòlnék 
kénytelen gyala'zatomat szemlélni , ha belé-fáradva nyo 
morúságimba, magamat gyötröxn által eltapostatoml Most 
sem elni kedvem, sem gyalázat nélkül nem veszhetek. 
Egyhe-l’l't Atyák, magatokra kérlek, magzatitokra, vé 
l'eitekre, а' Római Nep' fenns‘égére, segéljetek гагат, 
szerencsetlenenl Gátoljátok meg e’ nyomorgatást; ne en 
gedjetek Машины, melly tiétek, gonoszság es házam’ 
vere által összeomlani. 

XIV. Minekutána a’ Király e’ heszédnek veget vete, 
a’ követek, többet bízva adományaikhoz mint~ ügyök 
höz, kevés szóval felelnek: „Hiempsált Numídáji ölték 
meg, kegyetlenségei mìatt; ha'borút Adherbál kezde, ’s 
lneggyt’izetvén, panaszolkodik, hogy nem brínthat тайн; 
Jugurtha kéri a’ Tanácsot, ne tekintené egyebnek mint 
a’ minek Numantiánál ismerte, ’s имидж szavait ne 
vegye többnek mint az ö tötteit.“ A' két fel odahagyja 
а’ Cúria’t, 's a’ Tanács legottan értekezik. А’ követek’ 
рай-“03651, azonfelül nagy rész , Шкет a’ Király' ademá 
nyai megrontottak, nem ügyelnek Adherbál’ panaszaira, 
Знании‘ érdemeit [инвазивным ’s minden erejökkel, 
tekintetökkel ennek brine ’s gyalázatjai mellett azt te 
szik, а‘ mit saját dicsôségekért fognu'nak. Ellenben a' 
kevesek, kiknél becsi'ilet e's igaz több vala me’g mint a’ 
pénz, hangosan тишь, hogy Adherbálon зевает kell, 
’s keme'nyen büntetni a' Hiempsál’ halála't; вены nem 
inkább mint Aemílius Scaurus, nemes-születe'sl'i ember, 
tíìzes, pártszövö, pénzre, méltóságokra, hatalomra tö-l 
rekcdö, de ravasz titkolója bi'íneinek. Ez szemtelen 
nyilvánszíggal la'tván osztogattatni a’ Kira'ly’ adoma'nyait, 
’s félven hogy а’ bosszantó vétek, a’ mi könnyen тер 
törte'nhet; gyl'ilôlse’get vonand тафта, indulatját a’ 
megszokott büntôl имам-пашня. 
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XV. A' Tanácsban губит а‘ rész, melly bért és 
adományt elébe tön az igaznak. Végze's hozatott hogy 
tiz férfi menjen, ’s ossza fel a’ Micipsa’ országát Ищит 
tha és Adherbál közt. A’ küldöttség’ fejdelme Lucius 

'0p|'nius, nevezetes ember, ’s nagy tekintetii а’ Tanzícs 
ban; mert midön Cájus Gracchus és Marcus Fulvius 
megöletének, Consul akkor, a’ néppel keményen érez 

. teté a’ Nemesség’ gyözôdelmét. Задан-1115 ezt már Rómä 
ban barátjának tapasztolá; mind az mellett шедший a’ 
rendeléseket, hogy megérkezvén Africába, nagy gonddal 
és nagy tiszteletben fogadtassék; ’s шубы) adományai 
által oda hajtotta, hogy a’ Király’ javät tégye elébe hi 
tének, tisztének,'becs1iletének. E' szerrel állott azok- 1 
nak is, kik Opíniussal eggyütt jöttek, 's sokakat köz 
zi'ilök megkapott; kevés elött vala több hit mint adof 
ma'ny. Az osztályban a’ mi Maureta’nia'val határzik, ’s 

~gazdagabb holdakban és lakosokkal, Jugurtlláé leve: 
ama’ másik, melly látszik jobbnak, de nem az, mellynek 
többek révei, ’s épületei ékesebbek, Adherbálnak jutott. 

XVI. A' dolog la'tszik ki'vánni, hogy Africa’ fek 
vését rövid szóval elöadjam ’s megnevezzem a’ nemzete 
ket, kìkkel háborúban 's barátsa'gban állánk. A’ mi 
ta’jak ’s népek höség vagy zordon e'gszak ’s pusztaságaik 
miatt kevésbé jártasok, azok felôl bizonyost mondani ' 
bajos. A’ többiröl röviden fogok szólani. A’ kerek föld’ 
felosztásában legtöbben Africát harmadik résznek tevék , 
csak kevés monda Ásìát és Európát, ’s hogy Africa Eu 
ropában. Ennek hatzíra nyugot felé a’ mi tengeriink és 
az Ocean' szorosa; keletre lankás tér, mellyet lakosai 
Catabathmosnak neveznek. A’ tenger vészes, révetlen, 
földe termékeny gabona'ra , marhának alkalmatos , fának 
nem kedvezö; ege, fôldje vi'zben szegény. Emberei 
épek, egésse’gesek, gyorsak és muukati'írök; nagyjában 
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vénség öli el, hanemha kit fegyver vagy fenevad veszte; 
mert itt korság nem könnyen дуба 1е valakit. Aztán sok 
merges állatjai. >De mi népek laka'k мыса: elejénte ‚‚ ’s 
továbbad hozzájok kik érkezének, ’s ezek és azok mint 
keverôdének eggyüvé; ámbár elöadáson'l a’ köz hírek- 
töl eltér, arra támaszkodva, a’ mi nékem Poenns köny 
vekböl magyaráztatott, mellyek a’ Hiempsáléinak monà 
банана, és a’ mit a’ föld’ lakosai hisznek, elmo-ndern. 
Valósága felöl felelnek a’ kiktöl jö a’ hl'r. 

XVII. Africiít elejénte Gaetlílusok lakák és Li 
bysek; durva nép, és miveletlen, kiknek eledclök va 
dak’ húsa és föld’ fi'ívei, mint a’ marháknak. Ezeket 
sem szokás, sem törvény , sem вены’ urasn'ga nem kor 
mányzá; ôgyelgve, szélengve ott telepödének meg, ho 
va az ё] eggyüvé hajtá. De minekutána Hercules, mint 
az Áferek hiszik, Hispániában elholt, sok nemzetekböl 
gyült hada, elvesztvén vezérét, kevés idô alatt elszé 
lede; mert a’ f6 hatalmat nálok sokan elnyerni igyeke 
zének. Médusok, Persák, Arménusok áltkelének Africá 
ba, ’s tengerünk’ szomszédit sza'lla'k meg. А’ Persa in 
kább az Oceán mellé vonult, Ezek hajójik’ medreit csi 
nálák kalibájìkká, mert sem fájok a’ tartomänyban, sem 
alkalmok Hispänusoktól venni‘vagy cserélni; а’ nagy 
tenger ’s a' nem tudott nyelv gátolgaták a’ keresködést. 
Házasságaik által а’ Gaetúlusokat lassandan elkorcsosi'ták, 

és mivel új meg?. helyekre költözének, kiismerni a’ tartományt, Nunn”, áknak mondaták magoknt.V Ezek 
nek lakjaik, mik vmapaliaíknak neveztetnek, még ma is 
hosszlikák, horpadt oldalliak, mint a' hajók' teknôji. 
Médusokhoz, Arménusokhoz Libysrek szerköztenek, mert 
ezek közelebb laktaky a’ tengerhez; a’ Gaetúlusok inkább 
a’ nap alatt, nem messze az aszályoktól, ’s nekik ko 
rábban kelének városaik; mert portékájikat cserélgetni 
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kezdek magok közt, Hispaniától csak-a' tenger ältal el-` 
утащит. Nevöket a’ Libysek idôvel elronták, Мош 
talan ajkokkal а’ Médust Maurusnak ejtven. A’ Persák’ 
dolga hamar felsördült, ’s azok továbbad Никита név 
alatt bl'rák, elszakadi'a sokaságok miatt мудры], a’ 
ta'jt, melly közel Carthägóhoz Numl'diának neveztetik. 
Ke'söbb eggyike segélve másikätól, szomszedjaikat erô 
vagy félelem által, hatalmok alá hajtotta'k, ’s hl'rt 
szerzének, es dicsôséget; és meg inkább a’ kik a’ mi 
tengerünkhöz nyultakvelö, mert а’ Libysek kevésbé ked 
velik a’ hadakozäst mint a' Gaetúlusok. Végre Alsó 
Africänak legnagyohb része Nurnx’däk‘ birtoka lett. A' 
meggyôzettek eggy nemzetté {ох-гадюк, ’s elnyomójik ne 
vét vötték fel. 

XVIII. А’ Phoenixek tovább, eggy re'sz mivel soka 
lottta honjában a’ nep’ számät, ma'sok hogy hata’rokat kil 
jebbre terjesszek, fellázl'ták a’ pórságot es a’ kik kaptak 
a’ zavar’csinálásán,’s a’ tengeres „Никон Hippót, Hadrumé 
tumot , Leptist,”s egyéb városokat épl'tettek. Azok ke 
vés idö alatt felvevek magokat , ’s némellyike (“вы ‚ né 
mellyikeÁ Védelmet adott az anyaországnak. Carthágó fe 
löl illôbbnek látom hallgatni, mint keveset mondani, 
mivel tärgyam másfelé szóll't. Catabathmoson, melly Ae 
gyptust es мыса: kiilönválasztja, a’ tenger’ mentében 
Cyréne áll , Thérai nép’ gyarmata; aztán a’ Её: zátony, 
’s a’ kettö között Leptis; úgy a’ ket Philaenus’ oltára, 
mellyet a' Carthágiak Май-381111 tevenek _birtokoknak Ae 
gyptus felé, ’s úgy egyéb Poenus värosok. Más helye 
ket Mauretaniáiglan Numídák bírnak, ’s közele'bb Hispá 
niához Maurusok feküsznek. Numl’diän felíil Maurusok 

mondatnak lenni, részint kalibákban , mások vadon пё 
lengve. Túl ezeken Aethiopsok, végre так, mellyeket a’ 
nap’ heve aszal. A' Poenus városok’ nagyobb részét, 's 
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' a' földet hol Carthágó uralkodék a’ midön .Iugurthával 
harczolni kezdénk, a’IRómai Nép tisztviselök által 11011116 
nyozta. A' Gaetúlusok’ nagy része ’s Numl'dia a' Malucha’ 
vizéig, Jugurtha alatt volt. Minden Maurusnak Bocchus 
Király parancsola, nevén túl nem ismerve Róma’ Ne'pét, 
viszont nem ismert, hadban ’s békébeu, tôlünk is. Africa 
és lakóji felôl ennyit mondanom itt elég vala. 

XIX. Követeink, felosztván az orszägot, Africát oda-y 
hagyák. Ekkor Jugurtha, látván hogy kajänsa'ga rá, 
ellenére rettege'sinek, jutalmat vont, nem büntete'st, ’s 
bizonyossá tevén magát az eránt, a’ mit Numantia alatt 
barátitól hallott, hagy Rómäban pénzzel mindent elér 
hetni, ’s gyulasztva azoktól, kiket osztogatásai eltöltöt 
tek; vágyait Adherhálnak terieszte’ kìbirtokai után. Ma 
ga tüzes, harczolni szeretô: ama’ másik, kire fenekedett, 
békés, szelíd, erötelen, alkalxnatos bäntatni, félénk, nem 
félelmetes. Nagy sergestül tehxít véletlen iit tartománya 
ira; sok népét marhästúl és minden birtokaikkal elfog 
lalja; felpörzsöli lakjaikat, környékit lovagjaival össze 
dúlatja. Ezt elkövetvén, országába vonja hadait, azt 
va’rván, hogy Adherbál elkeseredve fájdalmában , a’ bán 
tást fegyveres kézzel fogja megbosszúlnì, ’s az ok leend 
kezdeni a’ háborút vele. De amaz, _hogy sem fegyver 
ben nem érzé magät egpnlónek, mind mivel a’ Római' ` 
Nép’ barátságához többet bl’ze'k mint Numidájiban, Ju 
gurthához követeket indl'ta, felpanaszlani sérelmit. Azok 
bosszantó välasszal tértek vissza. Ö készebb vala min 
dent tú'rni mint hadat kezdeni; mert valamihez .eddig 
fogott, balúl üte ki. De e’ szeli'dség nem lohaszthatá 
meg а’ Jugurtha’ tüzét, söt vad dühében ennek ma'r 
nyeldes'é országát. Mostan azért a’ ha’borút nem zsivány 
kodva, mint eddig, hanem temérdek serget gyiijtve, 
kezdette el, 's nyilván töreködék ege'szen bl'rni Numi 
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diät. A’ merre ment, zaklatzi n’ va'rosokat, a’ mezöket; 
rablott, tolvajkodott; nevelte hada’ pajzánkodását ’n el 
Iensége’ rettegésit. 

XX. Adherbál oda látván jutva dolgát, hogy тазу 
országát köll elhagynia, vagy annak védelmére fegyver 
rel kelni, engede a’ szükségnek, ’s katonákat szed, ’s 
Jugurthánnk elébe mégyen. A’ Её: had, közel a’ tenger 
hez, Cirra városmellett rnegtölepedik, ’s minthogy a’ 
nap hanyatlott, nem fogának ütközethez. Lefolyván az 
éj’ nagyobb тёще,‘ de még mindég vak setétben , .Iugur~ 
tha’ táborában jel adatik, ’s azok az Adherbál’ hadaira 
rohannak, a’ félig - alvókat, a’ fegyverhez-kapkodókat 
ölik, szabdalják. Adherbál kevesed magával Cirtába 
fut; és ha ott az Italicusok’ nagy száma az utána omlń 
Numídákat el nem akasztja, az nap kezdödék és végzö- _ 
dék a’ háboru. l.Iugurtha körülfogá a’ várost; azt tornya 
ival, ernyöjivel ’s egyéb мая-шпат] vi’ni elkezdé; ’s 
mindenek-felett azon volt, hogy a’ követek’ ìndiílását 
megelözhesse, Шкет Adherbál, a’ mint beszélék, még 
az ütközet elött Róma'ba küldeni szfindékozott. A’ Ta 
nács, hi'rt vévén háborgásaik felöl, három ifju embert 
küld Africäba, hogy szóljanak a’két királlyal, ’s nekik a’ 
Római Tanács’ és Nép’ »izenetét vigye’k meg: „Akarja , 
parancsolja, térjenek el la’ fegyvertöl, ’s patvarjokat vé 
gezzék törvény elött, ne karddal; az úgy illik hozzájok ‘ 
és magokhoz.“ 

XXI. A’ követek sietve érkeznek Africába, ’s an 
nál inkább, mert midön iitjokhoz készi'íltek, Iìóinában 
elterjede'tt а’ hl'r, hogy az ii'tközet megtörtént, ’s Cil-ta 
ostrom alatt áll. De a' hi’r irgalmas volt. Задним, 
vévén az izenetet, felel: „Elc’ítte semmi nincs nag'yobb, 
semmi szentebb, mint a' Tanács’ hagyása; serdi'íltétôl 
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fogva azon vala ö , bogy minden jóknak bl'rhassa javal 
tät; érdem, nem rosszaság által темен а’ nagy Publius 
Soípiónak; Micipsa öt e’ tulajdonira nézve fogadta fel 
országlásra, nem mintha magzatai nem volnának. De 
minel ártatlanabb es tiszta'bb lelkében, sértest annál in 
kább nem tud tl'ími. Éltének Adherbál kelepczeket hányt; 
ö megtudta azt, ’s a’ gonosztétet клевещите. Rómának 
Мере sem azt nem tenne a’ mi helyes, sem a’ mi i116, 
hahogy (it a’ nemzetek’ törvényének “мытым eltilta 
ná. Végre hogy ö e’ dolog eránt намеке: fog indítani 
Rómába.“ A’ két fel l'gy széllyel oszlik. Adherbállal 
nem szólhatának. 

XXII. Jugurtha, mihelyt a’ három követet Afri 
cából kimentnek hiheté, nem reme'lhetvén hogy а’ sze 
rencsés fekvési'í Cirta’t fegyverrel megvehesse, köriilvé 
teti a’ falakat árkokkal és tölte'sekkel , tornyokat älll't, 
’s_katonájival megtömi; éjjel nappal u"zi fortélyait, az 
örizetet jutalmak által, fortélyok által, feladásra csábit 
gatja; szólongatja hadait, buzdítja; nagy tl’izzel lát min 
denhez. E’ veszély közt Adherbál , lätván hogy ellenje 
feneködik, hogy segéde sohonnan, hogy mindennek fo 
gyatkoz'ásában vagyon , hogy az hadat sokáig nem von 
hatja; а’ Cirtába vonlúltak közzül a’ két legmerészebbet 
kiválasztja, ’s nagy l'geretekkel,- ’s keseregve inségeit, 
rá beszéli, hogy éjszaka az ellenség’ a'rkaìn csapjanak ke 
resztül, ’s töreködjenek a’ közel tengerhez, és onnan 
Rómába. 

XXIII. A’ két Numi'da keves napok alatt teljesítì 
a’ paraucsoltakat, ’s levele a’ Tanácsban felolvastatik: 
„Nem én “Шкет az, Eggybe-irt Atyák, hogy gyakorta 

‘könyörgök elögtteket; Ладах-теша]: kényszen'tuek erre 
bántásai, kit 011)r diih ниша meg eloltani eletemet, hogy 
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SBIR véletek, sem a’ пазу Istenekkel nem gondel; nem 
nyughatik mig véremet ki nem ontja. Ót holnapja már , 

’hogy én,r barátja 's frigyese a’ Római Népnek, fegyverrel 
vagyok békeritve, ’s rajtam sem Micipsa atyám’ kegye, 
sem a’ ti végezéstek nem segitenek; kard szorit-e, éhség-e 
inkább, mondani nem tudom. Ju'gurtha felöl szólnom 

Abal szerencsém tilt; eddigelé is tapasztolám, hogy sze 
rencsétlennek kevés a’ hitele. Valami több az mint 611 

vagyok, a' mit ô elnyerni törekszik; nem reményli hogy 
a’ ti kedveteket és az én vagyonomat eggyütt birhassa; 
mellyike nagyobb .el6tte, nem titok. Elöbb Hiempsál 
testvéremet ölte el, most engem forgat ki országomból. De y 
igen is, ezek az 611 sérelmeim; ahhoz nektek nincs közötök. 
Most a’ ti birtokotokat boritá el hadaìval: engem, kit annak 
11 611116101: kormányzäsára, békeritett és vi. Mint 11521 
teli követeitek’ ìzenetét, bajaimból la'thatjátok. Egye 
diil a’ ti hatalmatok fékezheti eröszakjait. Akarnám, 
volna költemény mind a’ mit irok', mind a' miket eddig 
is panaszlék a' Tanácsban, mint hogy szavaimnak nyo 
morúsa'gim szerezzenek hitelt;r de mivel arra születtem , 
hogy játéka légyek az 6 gonoszságainak; ez eggyre kér~ 
lek benneteket, ne az 1161611, ne inséget, hanem csak 
az ô kéjét, az б csigázásit keríiltessétek el velem. Nu~ 
midiával, melly tiétek, bánjatok'tetszéstek szerint, de 
I’nagamat kapjatok ki az istentelen kezekbôl, birodalma 
tok’ fennségére, barátságtok’` szentségére; ha ugyan 
nagyatyám Massinissa nálatok elfelejtve nincs.“ 

XXIV. F elolvastatván a’ levél, ne’mellyek serget 
akarának kiildetni Africába, melly Adherbálnak késede 
lem nélkiil légyen sege'djére, ’s- ite'let ala'. venni Jugur 
11161, mivel a’ követeknek szót nem fogada. De azok az ö 
pártfogóji mindent elkövettek, hogy ellene végzésne hozas 
sék, ’s a’ köz’ java magányi tekinteteknél fògva, mint olly 
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más esetekben, elnyoinatott. Útnak indi'tatnak me'g is 
némelly idös, Nemes-rendi'i, elsö méltóságú férfiak, ’s 
ezekben Marcus Scaurus, kirŕil fenntebb emlékezéin, 
Volt-Consul, ’s ekkor Tanács' fejdelme. Ezek, mivel a’ 
panasz neheztelést штангой, és mivel a’ Numl'dák 5201‘ 
galmazák az indlila'st, harmed- napra hajóra kelnek. 
Нет sokára kiszállanak Uticában, ’s levél által meghagy-Y l 
ják Jugurthának, hogy minél elöbb tartományunkban lé 
gyen; hogy 6k a’ Tanäcs’ nevében kíildettek. Az, ём 
vén hogy fe'nyes-rendi'i fériiak jelenének meg bánásai el 
len, kik felôl tudta hogy tekintetök а’ városban igen 
nagy, elöszer megdöbbene, ’s elméje kajánsa'g és fé 
lelm között kétfelé hányatott. Rettegé a’ Tanács’ harag 

i jdt, hahogy köve‘tìnek nem engedend; de elvakult lelke 
_ismét az i'izött gonosz felé ragadozta. Кайл: ellnéjében 
végŕe is gyözött a’ bú'nös szándék. Körülfogván tehát 
Cirtát, bé akara a’ .városba törni, remélvén hogy ha el 
lensége’ har‘czolójit széllyel vonandja, erö vagy fortély 
által gyôzni fog. De xnid’ön reményében megcsalva látá 
magát, ’s Adherbált, minekelötte а’ követekkel szólania 
lehete, el nem foghatá, nem lnagy szánni lovasoktól ki’ 
sérve, tartományunkba ältaljött; leginkább attól tartvän, 
hogy késedelme Зенитом fogna megbántani, kit legin 
kább rettege. Ottan hallá a' Tamícs’ kemény тины, 
ha Cirtát ostrom alól fel nem szabadi'tja; de a’ követek 
az elvesztegetett sok beszéd rnellett is, semmit nem vé 
gezve men tek el. 

XXV. A’ dolog’ hl’re Cirtziba elhatva'n, az Панси 
sok 'kiknek hl'isége a’ várost védelmezé vala, azt for 
дата hogy ha a’ város feladatik, 6k a' Római Nep’ te 
kintete miatt sérelem nélkiil maradnak, buzdítgaták Ad 
herbált hogy magát és a’ várost adje fel; egyedül életét 
kösse ki; egyébre a' Tanácsnak gondja lészen. Az nem 



:n.cun'rHÁsA. 113 
` 

bízek игуан a' Jugurthu’ szavaìhoz;~de mivel az Italica 
soknak hatalmokbau állott, kényszeríteni is ha ellenkez 
nek; megteve а’ feladást, az 6 javaslások szerint Jugur 
tha Adherbált halálig тамада, azuta'n megöleti, ’s 
minden вены“ Numídát ’s a’ kereskedôket,~ a’ hogyan 
ki katonájiba ötlött, leszabatja. 

XXVI. Híre menvén Róxna'ban hogy itt mik 161‘ 
téntenek, ’s а’ dolog a’ Tanácsnál vizsgálatba vételvén , 
a’ Királynak azok a’ czinkosai az МЫ: tekintetök , ellen 
kezesök, vítatásaik által elvonták, ’s mindent elkövet 
tek, hogy a’ tett’ szörnyliségét enyhíthessek. És ha а’ 
kijegyzen Керн-Питие Cäjus Memmius, kemény férfiu , 
A’s heves ellenje a’ Nemesseg’ hatalmának fel nem födé 
vala hogy itt némelly gonoszok а’ .Iugurtha’ gazságait 
elengedtetni törekszeuek, elenyészettvolna az едем пе 
he`ztelés; annyit tón a’ Király’ tekintete ’s adományai. A’ 
Tanács , vétkeinek érzeteben генезе а’ Nép’ haragjzít, ’s 
a’ következö két Consulnak, a’ Semproniusi javalathoz 
képest, a’ tartományty kirendeli. Consulok lesznek Pu 
blius Scípio Nasìca es Lúcius Bestia Calpurnius , ’s Scl' 
piónak Itália , Calpurnìusnak Numi'dia дате. ’S most se 
reg szödetìk melly Africába вминать. Zsold e's a’ mi 
egyebet háboru kl'ván , parancsoltatnak. 

XXVII. Jugurtha, kinek elmejeben fennmaradott 
hogy Rómában minden áros, vévén a’ reményével ellen 
kezö hl'reket, iiját es ezzel eggyütt két шедшим köve 
tx'il a’ Tanácsho'z ìndl'tja, ’s mint a’ kiket Hiempsálnak 
veszte után küldött vala, úgy ezeknek parancsol, támad 
janak meg penzzel mindent. Ezek Rómában megerkez 
nek. Bestia legottan ke'rdést tesz: „тесть-е hogy a’ Ki 
ПНУ’ követei a’ köfalak közzé béfogadtassanak г“ А’ Ta 
na'cs végzést hoz: „Hanemha тазе: es országát jövéuek 

Вом. CLASS. I. 8 ' 
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általadni, tiznap alatt hogy Italiából kitakarodjanak.“ 
Bestia a’ vé‘gzést nekik kiizenì, ’s azok, semmit nem vé 
‘веже, mennek. Azonban a’ Consul késziti hadait, ne 
häny Nemest, pärtszövöt, nyugtalankodót, maga meile' 
‘Угнан: ‚› hogy tekintetôkkel elfödhesse а’ mi gonoszt 
majd tenni fog, 's Scaurus, kinek elméje felöl mdr em 
lékezém , ezekben vala. Mert a’ mi Consulunkban lélek 
nek test’nek sok tulajdonai нытик, de azokat mind el 
tompitá a’ pénz’ szerelme: munkatú'rö, éles látású', gon 
dos , épen nem tudatlan az had' mestex'ségeiben7 veszély 
ben’s kelepczék közt csiiggedni nem tudó. A’legiók Rhé» 
giumba, Siciliába, Africába szállitatnak. Ki lévén állit- v 
va az eleség, Calpurnius maga is ЮН!“ Numidia felé, 
’s embert sokat , várost nehányat, fegyveres kézzel 
fog el. 

› в 

XXVIII. De' mìdön ötet Зазимье е1 kezdé pénzével 
kisérteni, ’s érezteté, hogy a' melly hadhoz fogott, sul 
lyal jár, fösvénységben sinlö lelke hamar elváltozék. 
Társiíl, segédiil Зевак-из: választä magához, azt, ki ele 
jénte, midôn mäsok mar megvesztegetve vala'nak,_el.len- 
kezék a' Királl'yal; de a’ nagy ajándék most tiszt és be 
vcsl'ilet mellöl rosszra rántotta el. Jugurtha tölök elöbb 
csak a’ had’ ~elhúzódását igyekszék megva’sárlani; Iúgy 
reme'nylé hogy tekintete ’s adományai Rómában tehetnek 
valamit; de megértvén hogy Scaurus is az б felén van, 
megszövödhetni hitte a’ békét, és e’ végett szeme'lyesen _ 
Akiv.'int értekezni velek a' kötések era'nt. A’ Consul most 
Sextiust, a’ Quaestort, Jugurthának Va'ga városába ВШ 
di, mintegy begyiijteni a’ gabonát, mit Calpurnius а’ 

›—К1гё1у’ követìtöl kivánt vala; mert mig a’ teljes föladás 
-megke'szlilhet, fegyvernyugvás vala engedve.-Jïugurtha 
megérkezik táborunkban, ’s elôhordván ‘a’ ._felgyl'ilt hadi 
Tauäcs elött egykét szóval-a’ mi gyl'ílöle'tes (дней: menthe 
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té, ’s könyörgvén hogy feladása i`ogadtassék=el, egye 
bek сайт; ti_tkon végez Bestiával és Scaurussal. Más пир 
inegszödetnek a' voksok, sietésben, és minden tzirgyat 
összekeverve, ’s _feladása elfogadtatik; a’ Quaestornak 
elefánt hurmincz., ló és niarha sok , ezíist nem épen пазу 
аи11уп1 áltadatnak. Calpurnins Rómába tér, пшене: vzí 
lasztatni a’ Néppel. Numídiában és sergünknél csend. 

XXIX. Elterjedvén Rómában a’ hi’r, hogy Africában 
mi dolog történt, és miért i'gy, minden szögben, min 
den összegyůlésekben a’ Consul’ tötte volt tárgya a’ be~ 
szédnek. Nagy neheztelés a’I Népnél, az Atyáknál паду‘ 
remege’s; nem igen tudák, javalják-e a' gazsägot, a’ 
köte'st'ha felforgassa'k-e’! Abban, a’ _mit becsi'ílet és n’ 
köz’ java ki'vánt, öketv legl'nka'bb a’ Scaurus’ tekintete 
gátlá,~Bestiának társáé, czimborája'é. Ellenben Ca’jus 
-Memmius, kinek tiize ’s Nemességet gyi'ílölô lelke felöl 
fenntebb Ászól-tam, habzani ’s‘ kêsni látván а’ Tanäcsot, 
lázasztó beszédeket tarta _a’ Néphez, ne-hagynák a’ ha 
zát, -a’vszr-ibadságot; elöszámláljaa’Nemesség’ kegyetlen 
dölyfös bánzísait, 's ezek által a’ sokasa'got bosszúra gyn 
lasztotta. Memmius ez .idôben hi'res szólnoknnk tartate’k, 
’s illônek tartom annyi beszédjei közzül általl'rni, а’ mel 
lyet Bestiának visszatérte után a’ Néphez tartott: 

XXX. Sok rettenthetne engem töletek, Qul'risek, 
hahogy bennem a’ honszerelm mìndent felül nem múlna: 
a’ kajánok’ nagy ereje, а’ ti szörnyü türödelmetek, ’s 
hogy nincs semmi törvény; leginkább рейд, hogy jám 
borság veszélyt hoz, nem becsületet. Mert azt ugyan шё 
gyellem mondani hogy e’ tizenöt év olta mint valátok 
némelly dölyfösök’ játéka; hogy pártfogóitok mint ve 
Szénekválnokúl és bosszúlatlan; hogy lelkeiteket дута 
ság éselfásúlás mint ronták meg, kik levert ellenségei 

8* i 
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tekkel meg most sem mertek szembe szállani, ’s azok 
tól rettegtek, kiknek rettegni töletek illenék. De bár 
ezek külömben nincsenek, lelkem ösztönöz es tol, el 
Ienébe menni a’ czimbora’ hatalmának. Én szabadsa'go 
mat, melly atyáim-ról maradott rám, veszni nem hagyom; 
sikerrel tészem- e a' mit merek , vagy hijába , az rajtatok 
áll, Quírisek. Nem buzdi'talak en, hogy fogjatok fegy 
vert ti is bántóitokra, mint eleitek cselekvenek. Nem 
kell itt erö, nem kell itt kiilönszakadás: nekik нагл 
szereìk ältal kell hanyatt homlok rohanniok. Veszvén 
Tiberius Gracchus, kit vádlottak hogy magát úrrá akar 
ja tenui, vizsgálatok tétetenek а’ Róma'i Nep ellen. Cá 
.lus Gracchusnak es Мёд-сиз F ulviusnak elestek után is 
met sok társainkat öldösék el tömlöczben, ’s a' ket {2 
Ъе11 me‘szárlzisnak nem törvény vete véget, hanem az 6 
jótetszésök. De légyen tehát uraság’ ahítása, visszadui 
a' Ne'pnek e’ mi a’ Népé, ’s а’ mi polgárvér nélkül nem 
bosszúltathatik, légyen méltfín téve. Ti a’ mult években 
neheztelessel látetok meglopva a’ Ивовый-ф, ’s hogy ki 
rályok, hogy szabad népek, nehány Nemesinknek наби 
tanak; hogy elsö méltóságaink 's minden gazdagság ná 
Iok van; de nekik kevés vala bi'íntetlen’ l'ízni gonoszságai 
kat, ’s elvégre törvényeitek, felsöségtek, ’s valamit isteni 
’s emberi ren'delések illetni tilalmaznak, ellenséginkre me 
nenek által. ’S а’ kik ezt tevék, nem bánják, nem szé 
gyenlik; söt délczegen járnak fel és alá szemeitek elett; 
dölyfösködnek fö-papságaikban , Consulátusaikban , né.. 

‚ mellyike diadalmaiban is; mintha ugyan azt erdem után 
bl'rnák, nem tolvajkod'físsal! Penzen vött martalék nem 
tl'íri ига’ igazsägtalanságát, ’s ti, антик, uraknak 
születve, a’ s'zolgasa'g’ Масти: .viselni csendesen fogjátok 
e? ’s kik tehát 6k, kiknek szabad vala elnyomni a’ ha 
пёс? A’ legistentelenebb gonosztevök, vérbelnocskolt ke 
zekkel, szertelen kevélyseggel; a’ leggögösb teremte 
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sek, kiknél jámborság, hit, becsi'ílet, ’s a’ mi illik és 
I nem illik, árba vagynak eresztve. Némellyiknek ótalmat 

az ad, hogy Tribúnusainkat megöldöse'k; mäsoknak, hogy 
benneteket kegyetlenůl elcsigáztak; a' legtöbbeknek hogy 
véretöket отдашь. Így ki minél gazabbul viselé таза“; 
annál inkább bátor; a’ rettegést gazságaikról анаша: ш 
nyaságtokra; 6k, kiket az ugyan -annak ahitása, дуй 
lölése, rettegése csatlá eggyé , csak hogy ez barátsa'g a’ 
jók közt, a’ rosszak közt czimbora. Hahogy tinéktek sza 
badságtokra az szerint volna gondotok , a’ mint 6k Индо! 
nak uraitok lenni; bìzony a’ köz jó sem' rongáltatnék 
mint most, jótéteitek is a’ legméltóbbaknál volnänak, 
nem a’legvakmerôbbeknél. Eleitek, hogy vis'szaszerezhes 
sék igazaikat ’s méltóságaikat megfenekitsék, Её: izben 
szakadának félre, ’s fegyverben foglalák el'az Aventi 
nust: ’s ti, a’ szabadsa'gért, mellyet tôlök vevétek, nem 
teljes erövel kiizdenétek-e’! És ezt ugyan annál heve 
sebb'en , mivel nagyobb gyalxízat elveszteni a’ mit biránk, 
mint hogy ,biránk, kevélyen nem emlegethetni. De valaki 
kérdhetné-z Mit tanácslok шьёт’! Hogy álljatok bosszút 
azokon, kik honunkat az ellennek elárúlák; ’s ne karral, 
ne bántásokkal; azt rútabb lenne nektek гений mint nekìk 
szenvedni; hanem öket törvénybe szólitva, még рейд 
Jugurthának vallása szerint, ki, ha feladá кладёт, tisz 
telni fogja parancsaitokat; ha pedik azzal nem gondol, 
akkor ugyan láthatjátok, millyetén volt legyen az a’ fel 
a'dás, mellyböl ö гей büntetlenség, némelly gazdagainkra 
kincsek, honunkra gyala'zat és romlzís härámlottanak. Ha 
nemha ti тайн mostaniglan sem lintátok el gázolásaikat, 
’s inkább szeretitek az idöt, hol orsza'gok, tartományok, 
törvények, igazak, biróságok, had , béke, ’s minden 
eggyházi és világi , némelly keveseknél állottak; ti pe 
dig , iijai Rómáuak, kiket semmi ellenhad meg nem зуб 
zött, kik minden nemzetek fölött uralkodtok, видам]: 
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ne'zétek,' ha szabadon engedének benneteket lélcgzeni. 
Mert a’ szolgaságot lerázni, mellyitek az, a’ ki теме’! 
Es e'n ugyan, a’ mi enmagamat illet, ámba’r féríinak il 
letlen bosszúlatlan hagyni a' bántást, békével nézném, 
hogy а’ kàján embereknek megbocsátotok , mivel ¿ik 
eggyszer polgártársaink; hahogy ezua"lágyság, ez a’ kö 
nyör „тешьте nem fordúlna. Mert nekik is keve's, a' 
szemteleneknek, hogy büneiket kéjök szerin't ůzék ed 
dig, ha rosszat ezután is nem ú'zhetnek: ti is' örök aggó 
dásban maradtok ha ha megértitek, hogy vagy Vî'eszteg 
lenetek kell a’ járomban, тазу‘ a’ szabadsa’gért‘inegkì’ì'z' 
denefek. Mm az 6 hitökhöz, eggyességökhöz A‘ki bfzhafi 
пенс? Uralkodni vágynak 6k: ti szabadok len'niâ; "ök‘ 
nyomni benneteket: ti nem szenvedni а’ nyornást; tár' 
saitoknt а’ magok’ ellen-jeiknek, ellenjeiteket a’ magok’ 
harátjaiknak tekintik. Intelek tehát, kényszeri’tlek, ne 
ha'gyjátok bosszúlatlan e’ szörnyfí довозит. Nem a’ kines 
tár van meglopva ; nem a’ tärsne'pektöl zsaroltatott 

y pénz; ezek nehe'z vétkek, de a' sl'irl'í példák semmiknek 
tekintetik. Гене ellenségnek ärúltatott el a’ Tanács’ 
szentsége, a’ ti birodalmatok; honn, künn el van árúl 
"a a' közjó. Hahogy ezek szoros vizsgálat alá nem jö 
nek, ha meg nem lakolnak a’ gonoszok, mi'van eggyéb 
шита-‚пни: hogy ezuta’n azoktól függjiink„ kik e' go 
noszt elkövették@ Mert szabadon tehetni a" mit akarunk, 
az az igazi királyság. Sem arra nemI tüzellek , Quírisek, 
hogy polgárok’ семей: szeressétek rosszaknak tekinteni 
inka'bb mint jóknak; igen arra, hogy-a' gonoszoknak 
изменён, a’ jókat el ne veszítsétek. Országlónak ke 
vésbé hoz kárt ha a’ yjót felejti mint ha a’ ross‘zat; а‘ jó 
úgy csak elresti'il , a’ gonosz gonoszb lesz. ’S а’ 1101 btin-> 
tás nincs, nehezen szorúlsz ведёт-е.“ 
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XXXI.' Memmius minde'g és mindenfele’ тетива! 
va'n'effeleket, a’ népet rá-beszéli hogy'Llícius .Cassius , 
a’ Praetor, .küldessek Jugurthához, es ent` köz hit alatt 
hozzaî'Rómelia; mert’ïScaul'msnak es ama’.1näsoknak vét-. 
keik,' kiket a’asvött ревя törvénybe s'zí'hott, ai Kil-ely’ val-A 
Шва ältal teljesebben kivilágosodhatnak.'fAzónban a’ ki 
ket Bestia hadait щемящий штамма -hagy-ott’, Вбит.» 
tek a’ Vez‘el"` рамы; амида: тёв в‘уыййщоз шне 
ket üztek. Némellyike, megrontva a’ китайцам, 
elefámjait adta vissza, némelyike щиплющей, ’s sarI 
слоник а’ be'kes tájokon; ellhatalmazott Ielkeikbeu., mint 
egg'ydgonosz nyavalya, a’ telhetle’nseg.' ~Ell'ogad’tatván, 
al’ Nemességnek nagy megdöbbenesíe're," a’ Cájus Mem 
mius‘által tett javaslat , Cassius_utjr‘ïàkl ihdúl , ’s Jugur-l 
111111,"- а’.геие56г‚ a’ lelke’ vedjai"_kêizt ~s'emmibenl nem 
bi'zót, rä-beszéli, hogy 'mineku'tená Знайте’ Római Nép 
nekjföladá , ne akaŕja annak _lvn’eitalniá't~ _tapasztolni inkább 
mint kegye't. A’ köz hiten itil ineg sajethitét is adje ne 
ki, ’s Jugurtha ezt nem nézte kevésbnek mint anlazt. Е’ 
tekintetben állott akkor Cassius. 
" . - .~,i"l'..if.` 

j" ` ̀  XXXII.i ЛЕЩ-11111 Савз1пе$а1 ‚надетыми, nem kif 
railyi lfe'nyben", 'hanem sz‘á‘nakezást' indítható viseletben.’ 
Ащъамеше‘ nagy ...evtl ыщ' ’s ‘штык e’ .kik veler 
ros'sz `töttekef’t kôvettetenek el',l nrindaz'iiltal тара vblt'hogy 
Caj'ds‘Biaebius'Njeptl'ili'lfnnsi, е b'a’r mi áron, megnyerlfies-> 
se, "’s _enh’ek vakmerö‘szemtelensege velev minden {сдуй 
t'éketl es lïa’ŕt’trilsty elkerůl’tethesen, Cej'us "fMemmius fel-'î 
gyüjté a’népet. Az felv vala keserödve »aïfKirályra ,' ’sÍ 
eggy‘resz börtönbe kl'váná rángattatni, másika az ösi 
rendtartást emlegeté, hogy az szerint -adassék halálra, 
ha beine’ czinkosait meg _nem nevezi. De Me'r'nmias lecsön 
desi’te a’ hevet, ’s kimondá , iakább tekintve'n méltószi 
gát mint папашей , hogy az ô akaratjával 'ugyan а’ közy 
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hit megszögve nem lesz. Elnémúl a’ zaj, ’S'Jugurthát 
{сплотить Memmius elôszámlálja gonoszszígaitf itt -és 
Numidiában, mit вен atyjával, mit két testve'rével, вниз. 
széli, ’s e' szóval rekeszti bé beszédét: „Kiknek élt lé 
gyen „гаубицы a’ Római Nep еще: ngyan tu'dva va 
gyon , de világosabban такты akarja érteni. Ha elmon 
dandja a’ штилю, bizhatik а’ néki-adott Минет: ha tìt-‘ 
kolja, штамп; vele wn használ, ’s maga'téi remé 
пуп; elb‘kmjw и; _ _f . 

n .~„ . V' _ - - . gnu.. г А‘ ‚. ‚..11‚ 

XXXIII. Memmius медиана: szólanî, ’s a’ Ki- ' 
“Ну, Ьо3у’1'е1е13ец; fölszólitatva'n, Cäjus Baebius', a'-` 
megvesztegetett'; tiltja-'nekì a’ felelést. A’ `зыками; tl'izre 
lobban , ’s sikoltva",i agyarkodva, ’s mind az ата] a’ mit 
harag tenui Блага,‘ ' rettegteté ugyan, de végre is gyöze 
a' szemtelenség. A’kìjätszott Nép ода-надут: а’ gyiilést. 
Jugurthának, Ile's'tiának ésa’l kiketzaklata a’ пусто 
zás, nevekôdik мытарь, 

- In i - 5 e I 

XXXIV. Vala az idôben Rómában bizonyos Numi 
da, Massiva nevli , fija Gulussának., Massinissa'nak uno 
Неба. Ez‘midön a’ királykák visszálkodának, ellenkezö' 
felen vala задними, ’s igy, feladván magát Cirta ’s 
Adherbál megöletvén, szökve hagyá el Africát. Spúrius 
Albinus , ki Bestia után , Quintus Minúcius Rúfussal 
ведут lépe a’ Consuli méltóságba, rai-birja ezt, hogy 
Massinissától eredvén б is, Numi'diát a’ Tanácstól kélje 
föl; Jugurtha't, sok тётей miatt, köz neheztelés terhe 
lì. A’ hadat ahitó Consul nem elcsendesedve, hanem in 
kább felháborodva акт-й látni a’ dolgokat. Sorsúl neki 
Numidia jutott, Minúciusnak Macedonia. A' Király, lát 
ván Massiva пике‘; forraI, ’s nem találván barátiban elég 
óltalmat., niort némellyikét УМЫ lelkök, némellyikét a’ 
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köz velekedés remegteték, parancsol Bomileár hivé. 
nek _, ki._illy nenni ‘szolgálatokat neki eddig is теге, 
hogyMassi'vára fogadj‘ongyilkosokat, ’s ötet minél tit 
kosabban,.de ha a’dol‘og nem menne, a’in‘intmehet, öl 
за 91-12 Апегёпуев @lieviti a’. ParancwteMassívänakjáq 
rásaìtî, keléseitfk‘ilqsetì., йщра’ъ 11е1уг1, txnellyteinberei e 
l’ótt, kik mestere‘kvalának az eñ`élékben„;alkalmasnak 
lçuginkább Sogna. la'îtszani'mîsmindent ì.gpllgö'vet' hogy cse 
мы; 'kerl'thesse. A’ bérleltek’ eggyike Massi'vat leöli; 
тетям! гёхёнявънуйщдёт mit' ‘еще: ёв 80 
aki-mm1@Aibaußwulnßemeeee. а.’ мы 
щадить-139111606’. lifì‘t'áfsaß’- .köz bitalßftiöfmßk‘. 
inkiihb; ‚655251111; a’ igaz és _a’. teijmészet.’ mint a’ nem 
zetek’` törvénye hégy,.,sz_ék elébe .ide'ztetikç de Iugurtha, 
kire kivilágosodék а’ (витает elébb sziinmmeg 161111106 
ni a', való ellen , mint midón látta; hogy a’ haragot sem 
mipenz, semmi pártfogáysgmegnem навеянный. Így, bá 
tor a'A p'ör’ kezdetekoi; ,öt'yen ,kezest álll'ta magáért, ke 
vesebbet gondolva. Киеве? ìdvökkel _mint saját haszuás 
val; ’s tartván hogy. lla Boinilcár meglakol „I egyób em 
berei elrettennek ktenni fa', mit paraacsolnin‘fog; ezt Nu 
nn'vdia felé ellillantatja.v> Kevés нарыв-111161116" maga is 
iitnak'indúl, _ mert a’ Tanáes meghagyá, hogy Rómából 
takarodjék. De elhagyván a’ várost, útjában hätra hátra 
tekinte, ’s e’ szókra fakadozott: „,_OlLl az áros hely, 
melly veszni fog mihelyt vevöje találkozikl“ 

XXXV. Kiújulván a’ háboru, Albl'nus eleséget, 
zsoldot, ’s valamire hadaknak szükse’ge, sietve hordat 
Africába, hogy a’ Coml'tiumok elött, pedig azoknak 11161‘ 
nem vala távoly idejök, a’ háborút, föladás чаду bár 
melly mis- иен-01, bevégezhesse. Ellenben Jugurtha 
mìndent húz; késelmének hol ez, vholimzís okát ‘ем’; most 
föladást i'gér, majd Штативы: Bil’lll'el‘; elhajlik a'nyo 

ь 



£22’ с. c; впиши-ш s’ 

múló elött,"vle tbveb‘b, hogy ázlêöiëi’fbätersegokatf-el 
ne `lveszl’tsek > elör’e tolia'kbdik , 1’sA a" C'e'ns'hll ` ’mesi beke; 
remény 'maja belegde. .ser ¿semeja- к seras-leg',- use! 
tek'hògy‘üilßi'iíu’sieggyet fërt a’ K‘irállyal, 'n'iëgr шиитов! 
hatven'hogy'a’îtíizeseh“ шаш- hápmúrmyhesë bei; 's 
мыши-„вши; «húzhassa 1; 181511911"! arias" мы 
шашек‘ пардцздьёаепщп; (‚111511115 ’saisies liefe-,PQ 
öeo'sét' А111иёеГР1-11еёо'г1 'hatalfomba'nâ" it" tíiiibrudi’'lia’gj‘iulz 
illes! 1154‘! 'f-íiff; ШЕЮ“: 'ioH'ol'm-i ’il .imznxiìi'rnl ull-l! 

та дхххчт забьем" ssen-.state emigrar? wwwr'Tessinalyesfeffygasrz-‘iiqufsg Maturité 
Lůeú‘s‘ìamlaeïsjéjaàbsńifsó :entre@inherentes 
.eine euèezfes‘mru;»esegesi âràr'spînefn-'fgeewdude 
's .ij ‘pawn Мёд ses far‘eg'és‘zsv'es", » "s кожными‘ 

цнкваъ дампа. ‘А’ Нарывы Aulps'- е’ fhaeaamef 
reményre заденете, hogy гагу ._ЪеУё5'епей‘Ё’ hábortit,z 
дадут‘ КЙЩИЫ, На mozgjäsók‘ameńpè нейдет]? p'e'n‘zt 
fog’m. карты, идиотии ликвидными“ „51.91.3151: 
1581 fas'zóugs , ‘nl eràlœe'eïihéiësekslelf а’ kemen'y- шаг: 
ben Suthul al'ü‘jsfyt‘hol‘ïà’kii‘ely’ Нашей tartatának.- ‘A’ 

` уйти в’ tél’ zórdons'á‘gufs s’ze‘reücsés; ‘(511119 "11811: nem meg 
venni, def'cs'ak-ostïromlani seni lehete, mert falai ‘Matt 
meredek hegyorm'on , e’ mocseros `ag'yagot‘tóvál “Неота 
ták'a’ telilfvirzek'i’ 'de-Aulus’," уеду yhfigy ijesslzefa‘ Ki 
reîlïyftl, vagy пей/2111111“: гшнуъьаь, ostromt‘eknöket‘ïké 
шее, teleserie: hányar. 1s тата? шпаёь’аышещш 
heti, szorgalmozza. 

' »yV-„fill „ '7 (1" .‘ . . . 

XXXVII. ‘Лазанье: liítá fa’ Legátus’l ' fonákságát. 
Nevelgetni a‘kari'á'nsztf' hol léc’i'il‘yiil‘ge` követeket küld 
hozzá , hol népét, mintha‘ltöle tartar-m;A ligetes helyeken 
’s vszi'ík -járásokon hurczolja; veg're Aulust alkú’ reménye 

.r .r 
‚ у 

' alatt ar'racsäbx'tja", hogy/a* vSuthul’ ostromáról letevén», 
nyomuljo'n utlina'a’ Мандаты]: ’s вы ůzze (117013161 
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de'icekre ;. vétke »úgy‘ titokba‘ninaradhatfäůyâkbrlott. Vi# - 
tézei által azonban Акциям‘: `liad'ait' meginen‘ix 'ttimadtatjlu1 
’s pénzével arra csx-íbitja sziizado'sait' és a’lkìk a" сыграй?‘ 
kat ìgazgata'k, h'ogyhozzá szökjenek tíltal,- „душицу: 

ják `el helyeìket. Teljesitetvén a’fmiït'ikivzint, kïéô пака Numida'jinak egész sokaságäval Анюта]: táborät 
тенета kömyinfogjn. А’ mi'kat'onhs'a’gu'nk “мы; 

lan zajra fèìlriadtezelr1 litt: fegyverhez kapnak, -azok el akarnának терний} ezek reineg'nek , amazok bátòrít’» 
зав штаны; ‘ fel-elem , шаг ' mimnmfué:7 Az г feliesàég# 
паша temérdek; az éget ё] ’s {Медок v’o'ntäk beiV lieiîös 
veszély; mi-'bá'torságesabb`, futni«'e vagy vesz’t‘e‘g таща: 
ni, bìzonytnlan. :Azoli’f‘szálrnábób¿kiket? fenntebbfimëg‘»` 
vásárlouaknak mondánk, eggyLig‘u'r 'fen' és'kéff'i‘hfäx 
csapat , és ne'melly szökevények«,ïáltinenn‘ek 1a’- Kiráiyi 
hoz; a’ harmadik légió”I 'elsô rende’ 'szä'zadosa’l'pedig‘ a’ 
töltésen, mellynek örzésgâre штамма" ъыёгб‘ештвёё 
.im nyit, ’s ligya’ Numidák енуёсетьвйггёпапшдс‘511674117 
taborba. A’ mieink gyalázatosan Гита!“ és sokan, el 
hányva надутыми; eggy'szams'zéd halmon gyüleköztek 
össze;.az‘ ellenséget ё] e's rablásai gátlák'teljf‘esen»haszmál-v 
ni gyözödelmét. .Iugurtha más nap szól Aulussal ','Í’s пед 
ki ajánlást Семён: „Ötetïés hadát éh'ség yés'fe'gyverÍlil-ftal 
tartja ugyany îhékeritve, >deô knem felejti az --èmb'erifsorsi 
viszbntagságait, és, ha't'etszik ajánläsa, sërelem, шапках 
ereszti mìndnyäjokat-.a’.`járomfa[aIá‘, ’ssúgyf'aztänitizêßnap 
alatt ‘takarodjan'ak Numidiából.“ Ez terhes ugyan ,-'iszo 
nyú , és >gyalázatos;`- de miilthogyr éhen Уезжай: тёддсевевд 
vesb, a’ békeŕ a’ hogyanzazt ЕЛЬ-гну akará, ‚невидимые; 
U4“- ‘ v ' ‘ . Мити s; ‚: n'. rÍ. i" ,_ 'w3sh' 

‘ ЭСХХ‘ПП; Е’ hirre a’ viírost bánate’srettegës‘fogà 
lana el. Eggy. rész а‘ ыгоааюш’ méltóságát im; megan... 
va, a’ had’ dolgaiban járatlanok szabadságokért Aresz 
kettek; minden Aulust káromlotta, és leginkább a’ kik 
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eggykor táborozásinkban fényt vontak nevökre, hogy az 
idvét gyalazatjában kereste inkább mint fegyverében. 
Albl’nus Consul, látván hogy rá öccsének vétke szörnyü 
neheztelést vont, ’s rettegvén hogy pör alá is juthat, 
ke'rdést 1611 a’ Tana'csnäl, ha javalja-e az alkut; 033)’ 
в2ег81111п6 katonákat szed, serge’ pótlására a’ társnépek 
161 és a’-kik latín nevet viselnek, segélyt ki'ván, ’s min 
den szükség felöl gondoskodik. A’ Tanács, a’ mint illett, 
vefgez, hogy az 6 ’s а’ Nép’ hag'ya'sa nélkül alkut kötni 
szabad nem vala. A’ Néptriblinusok kivinni a’ szödôtt 
hadnt Albi'nusnak nem engedik, ’s i'gy 6 kevés napok 
mulva.Africába sereg nélkül indul. Hadaink, az alku 
hoz képest, Numídiából kivonakodtak a’ mi 161101116 
nyunkba, telelni. A’ Consul, elérvén hozzájok, ámbár 
Iángola megtámadni Jugurthát, ’s Vöce'se által okozott 
gyalázatját felejtetni; de elnézvén a' serget , melly most 
a’ szégyen és a’ megszünt fenyi'ték által egészen meg 
'vala rontva , jobbnak 11116 semmit nem kezdeni. 

XXXIX. Azonban Cájus Maml’lius Limetánus Néptri 
búnusRómában javaslatot terjesztett а’ Nép’ ele'he, hogy 
valakinek hunyori'txisával .Iug'urtha a’ Tanács’ végezése el 
len tiszteletlem'íl bánt, hogy mind azok kik követségök 
ben és a’ tábornál tôle pënzt vettenek, a’ kik elefzíntjait 
’s szökeve'nyeit kiadták, ve’gre a’ kik az ellenséggel bé 
ke és had eránt alkuba .ereszkedtek, vizsgálat alá vo 
nasanak. E’ javaslatnak mind azok, kik magokat vét 
keseknek e'rzették,v vagy a’ kik féltek hogy a' felek' 
gyulongásában 611е1 veszély érhetné, mivel ellen‘kezni 
magok és nyilván nem mertek, а’ nélkül hogy a’ vétket 
`161111111161521111$а11а1ц barátjaìk ’s a’ latín név’ emberei 
’s az Itáliai társak által költek ellenére. De a’ nép, 
займе 11111е1е11е11 ha mondjuk, melly eltökéléssel viselé 
magát, ’s a’vjavaslatot melly eröben ekará, kíváná, pa 
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rancsolá, inkebb bosszúból a’ Nemeségre, mint az hon' 
javáért; illy féketlenseg a’ felekbenl Meggcsüggedvén a’ 
többiek, Marcus Scaurus, ki, mint mondánk, Al-vezér 
vala Bestia alatt, mig a’ nep gyúlonga ’s társai remegte 
nek ’s a’ veros hánykolódott, hogy mivel a’ Mamíliusi 
javaslat szerint három vìzsga’lónak kelle neveztetni, 
ezeknek ö is számokban légyen. A’ vizsgelat nyersen és 
nagy тимин-1111611, hogyan -azt zajongó sokaság’ szi 
lajkodásától lehete verni. Mint egyébkor a’ Nemesseg, 
úgy a’ Nép mostan, óhajtása szerint látván folyni u’ 
dolgokat, nem bíra önmagával. 

Í' г ‘. ' 

XL. E’ megszokott háborgäsok a’ Nep között, ’s 
az a’ czinkoskodás a’ Tanecsban , ’s mind azon rossz a’ 
mi e’ két fel’ visszálkodásaiból ered, Rómában nem sok 
év elött azen dolgok’ böségeböl származtak, miket az 
emberek minden egye’hnél nagyobbaknak szoktak tekinteni. 
Ml'g Carthágó meg fenn ella, Nep es Tanács békevel 
és eggyetértve igazgaták az hon’ dolgait. Polgárok 
közt nem vala pör elsöség es hatalom fölött; az ellen 
seg’ rettegese rendben tartá a’ várost. De a’ mint ez а’ 
fe'lelem elszálla az elmékröl; tüstént bele'pett helyebe a’ 
miket a’ szerencse kedvel: gög és bujálkodás. Igy а’ пуп. 
galom, lniután szorgos állapotjaikban kl'vánkozának, 
minekutána elérék, dühösebben ki'nzá öket mint a’ ne 
hezen tl'irt baj. A’ Nemesség elsöségét, a’ Nép 521111116 
ságát kejjé ’s kéunyé változtatta, vont, húzott , гавайс 
zott minden, ’s a’ hon, melly közben állt, a’ versenygŕi 
felek közt kette tepetett. A’ Nemesség’ ereje, mivel 
eggyütt tarta, n'agyobb volt: a’ Ne'pe, mivel el vala szór 
va', kìssebh. Beke alatt, háborúban, a’ kevesek’ kéje 
intéze mindent; nálok vala a’ kincstár, a’ tartományok, 
a’ f6 meltóság, а’ diadal’ csillogása; a’ Nepet szükség 
nyomá és hadi-~szolgálat; a’ sarczot a’ Vezer és az ö ked 



`126 с. с. мььпвтшз’ 

vel'tjei kapkodák el; 'harczolóink’ özvegyei ’s árváii, 'ha 
birtokok;u >közel alla valamelly hatalmas' Vlakjához , ki 

. Iöketének, belöle. f .Gazdags'ág’~vágya és' erôszak 011131111 
pózának hnta'ì's és :mérték nélkülg' bepiszkolának, meg 
fertöztsete'nelc mindent; nem ismertek semmi там; нет 
gondolának semxnivel'; méga’ bün végre Vmaga »mag'ät 

‚ megbuktatá. Mert-mihelyt‘ a' Nemes'ségben| találtatának 
a"` kik inka’bbbecsiilék la’ 'való (Пис- az- igazâgtalan .ha 
talomnál, felkeverödék a’ város, ‘яшма-Штаба a’ pol 
gti-rok'A кацап, inintfmidön a' föld meg-hasad és összeomlik. 

Í .` Дни‘ ,2.4# ' 
XLI. Mert minekutána Tiberius és Cäjus Gracchus, 

kiknek edejik a’POenus és egyéb vlui-borukbaii a'~-hazának 
пазу szolgálatokat “теней, felköltek az elnyÍoniìYttNäp 
пленен, ’s a’ надует’ gonoszsägait felfödözni' ellie‘z'de'tl 
тёк; а’ vétkeiben megdöbbent Nemesse'g, hol ‚выдумай 
é's: a’ latinne'v, ollykor azon штампик-дым, Вши 
az a’ 'remény hogy.a?;~` Tanácsnokokhoz fognak “411011111:д 
ni, különválaszta a’ 'Néptöl, a' не: Gracchus' igyekezè 
tinekv ellenébe költ; .’s elöbb'Tibériust, kevés évvel to 
vább Cájust, az ugyan-oda ‚ inańlót, amazt Nép‘ Tribú 
пива“, ezt Szállitó Triumvirt, Marcus ватты ’eggye 
temben vxíssalvesztette el. Való, hogy a’ Её: стема, 
ahitva a’ Ygyôzödelmet, nem bira'ele’g mérséklettel; de 
tiszteletesen bukniwszebb 'mint a" bántótwgyalázatosan 
letiporui. Е’ diadala u'tána’ Nemesség’vad‘ kéjjel bánt; 
sokakat kiölt , sokakat kikergetè’tt; mi áltiilA azonban in.. 
kább топа magára 'félelmet mint hatalmat.` Igy ‘тенё 
nek sok nagy (‚шавок az által, hogy eggyìk fél a’ má 
sikat leverni, ’s a’ meggyi’ízötteken keserves bosszúját 
kiönteni törekedett. De hahogy virronga'saink ’s haza'nk 
nak minden bi'inös szokása felôl a’ dolog’ nagysága'hoz 
képest akarnék szólani, koräbban hagyna el idö mint 
тёщу. Miérta' kezdetth'ez térek. 
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„Ш гХЬП. Aulusnak köte'se 's h'adaink’ csúfyisszavor 
nillása után a’ kijegyzett kétr Consul, Quintus Metellus 
és Marcus Silánus, feloszták a’v tartományokat.' Matel 
lusnak Nnmi'diajutott, ki bátor ellenkezék a', жрицы. 
vel, tisteletes vala„’s hi're feddhetetle‘n., `Ez„miolta Шую. 
talába bele’pe‘tt, eggyüt‘t végzé tiszttärsával minden egyéb 
Давай, inagaelméjét mindenek-felett a’ _háhorúra’ ferdi 
ytri,mellyet,viselendö vala. Nem bi'zván a’ regibb sereg 
hez, Наташка; szed; gyüjti 1а’ se'g’édertv mìndenlio'nnan;> 
fegyyert, lovatt‘,I l’sëmi egy‘ébe sziiksegei 4az hadnak,lá1li'~ 
-tat', "s eleségetl’bövségben э eggy'i szoval n_iindent, mit ter 
деда; .okszükségü .háborúf km... Ezek’> вшитым; 
a’lfTan'ács végzetéhez képest, v.tái'xfir‘lépek, latin név, kil-á 
lyok,.önke'nyt vkiildgineli. Slegélyt, ’s лаву készségét bi 
zonyl'tá az egész hon. Bészerezvén a’ mit óhajtott, indúl 
Numi'diába, паду reményével a’ Népnek’, mind ritka tu 
Ilajdonira нём/е, шимми: hogy a’ gazdagúlás’ ingere el 
len 4taíntoríthatatlan lelkçt l.vise1e. Melïbreddigelé erŕink 
.Numidiában egyfedül hadnagyìnk’ fösvényse'ge miatt 05:31: 
„kene,meg, вишнёвый ezért gyarapodek. 
до‘ нь. к `.'".l :i 1 1 Ч ’ 

ш: Metellus mggérkezvén 1Аййъйэап, Sp'úrius 
_A.lhl'nnsmfìßroeopsnl, „мышца seregét, a’ tunyát, 
{чудищ ‚дьазщфпдаяёдуцеьпетфйгфёц а’ sere'nyeh 
betnßelvbenmi-ntkarban , ,a’Ita’snépyekh’ zsákma'nylóját ’s 
ellenségei’ ,zsákmányaß a’tfflâkenltlen't, fenyítéktöl elszo 
kott‘at. .,«Illyen lévén az, {Задай [9882 erkölcsei az й] Ve 
.zérnek többgondot adçínakmint nagy 'száma hasznot’s re 
ményt vv‘alami jóra. Е’, тёще =Metellus , bátor a’ Соты 
'tinmok’ elhúzódásában a’ nyzíriI szolgzfilat'nagyobb rfêsze 
.elenyész'etq ’s érte hogy a’ _Nep _oda-baza nyugtalan уйг 
ju а dolog’ kil'ne‘netelfétâ rnindazzíltlalyeltökélé, hogy had 

Anem elöbb kezd, mint mìnekutána натащи a’ régil 
fenyl'ték a'ltal néki-készi'theti. Albi/nus, (Атеист/о azon 
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csapáson, mellyet öccse Aulus, sergével eggyütt , szenve 
de, feltötte vala mageban , hogy a’ mi tartományunkból 
ki nem lép, ’s ШЕЕ e’ nyáron által öve vula a’ vezéri ha 
talom, álló táborban tartá katomíjit, ‘valamíg bi'íz es а’ 
kifogyott élelem helyt “томный nem kényszeritette. 
Meg az ôrök sem vo‘ltak katonai „он: szerint állx'tva’; 
mindenki kénye szerint távolygott a’ jelektöl." Kato’nn. 
seg, tábori eseledség, összekeveredve kóborlának ejjel 
riappal; szélengve pusztl'ták a’ mezöket; a" csínosabb la 
кош голыши; marhát ’s martalekot' eggymással vetél 
kedve hajtottak, ’s c‘s'er'élgették a’ kufárokkal шуму-тег 
mett borért ’s ynyalaínksaígokért. Az osztott gabonát I'el 
adták , kenyeret naponkent теней. "Eggy szóval, a’ nlî 
mocskát a’ feslett túnya‘életnek gondolhatni, mind az meg 
volt а’ seregben, ésmég több. ‘ Ч « " " ' 

_ XLIV. E’ ‘nehézsegek’ meggyöz'ése'ben Metallus nem 
keyesbe bizonyi'tá magát nagy‘és bölcs-fériiúuak, mint 
-Vereködesiben ai’ ellennel‘; акту? mérséklettel tuda köz 
letni keménységet es lágysägot. Parancsa mindenek-fe 
lett a’ puhaság’ szereit tìltotta el: hogy táborában sen 
ki kenyeret's fôttet ne árúljon; hogy síitök, fözôk az 
hadat ne kövessék; közembernek cs’elédje ’s málhäs bar 
ma sem ta'borban sem a’ menések alatt ne‘legyen; ’s így 
szabavmìnden egyébben bölcs rendet. Továbbá шьете: 
ide-oda sziintelen bontatä; azt, mintha jelen volna az el 
Ien, árkokkal, töltésekkel körülvonatá', sl'irl'í óröket Щ 
lita ki; a’ körülgeteseket maga'tevé, ’s Al-vezérei. Ме. 
nésökben hol elöl jelene meg, hol hátúl , hol középben; 
felvigyáz hogy вены ki ne lepjen `а’ rendböl, hogy a' 
zászló körül tömötten lépdeljenek, hogy katona fegyve 
rét e's kenyerét maga hordja. Így kerl'iltetven inkább 
mint büntetgetvén a’ vétket, -sergeben a’ rend csak ha 
mar helyrë állott. Y ‘ 
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XLV. „Шуи-ша, megértvén kémjeitöl , Metellus 
шике: mivel, ’s emlékezvén, hogy öt Rómában is тёто 
rithatatlannak сайта, elcsüggede szerencséje eránt, ’s 
most immár igazán szándékozék magát föladni. Esdekel 
ve küldé tehát követeit a’ Consulhoz , a’ békekérés’ je 
leivel, ’s meghagyai nekìk, hogy едущий safa't életét és 
gyermekeie't kössék ki; minden egyebet adjanak fel. 
Metellusrégi tapasztalásai után tudta, melly hivtelen, 
ingó, láz nép a'Numidasúg, ’s csapongásra melly igenI 

‚ . 

kész. Különfogja мы: а’ követeket, egyikét a’ másika 
utän , ’s kilesi hozzájok mennyit bizhatik, 's hajlandók 
nak lelvény, nagy igéretek мы oda hajlja, hogy neki 
Jugurthát, inkább élve, ha lehet,. de-ha a' dolog nem 
menne, halva, adnák által; nyîlván рейд, és midön a' 
követek mind jelen valának, Kìrályok' ohajtása szerint 
felel. Kevés napok mulva a’ teljesen elkésziílt neki-mér 

»gesedett sereggel Numidiába bei-ont. Ott semmi nyoma 
a’ háborúnak; a’ kaliba’k tele lakosokkal, a’ тещ”; 
munkásokkal, пуфиках; városokból, falukból- jövének 
a’ tisztviselök , készek adni gabonát, eleséget шинам , 
’s valami parancsoltatand , megtenni. Metellus mindazál 
tal ôrizködve folytatja menését, mintha elótte állana 

-az ellenség: messze tájakiglan mindent megkémleltet; 
a’ feladás’ jeleit kelepczének, csábitás’ szerei‘nek tekinti. 
Maga könnyed csapatival ’s parittyás és ijász válogatot 
tival e161 forog; a’ hátulsókhoz Al-Vezérét Cájus Mzi‘l'iust 
rendeli. A’ két oldalokon a' légiók’ Tribúnusai mellé ’s 
a’ csapotok’ tisztjeihez segédlovagokat parancsola, hogy4 
ezek és а’ köunyedhadak tolják vissza az ellenfél’ lqyas 
ságát, bär mi felôl közelitene. Mert Jugurthában annyi 
ravaszság, ’s ô az hely’ fekvését’s az had' fortél-yait annyi 
ra isrneré, hogy tudni alìg lehete, akkor-e veszedelmesb 
ha jelen- van , vagyl a’ midön тушу; akkor- e, ha csatát 
чаду mikor pihenést enged. 

Вом. CLASS. I. ` Ó 
L 
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XLVI. Nem messze az littól lnellyen Metellus ba 
f ladott, Va'ga väros fekvék , elsô шт -vevô helye a’ tar 

toma'nynak, hol‘lakni vagy kereskedni megszoktak vala 
sok Itéliai eredetii jövevények. A’ Consul, ' hogy lasse, 
Лазанья mit kezdend , eggyszersmind- hogy va’ vii 
rosba, ha megtörténhetik, katonasa’got rakhasson, oda 
vezérli seregét, ’s gnbonát paranc‘solfe's egyebet a’ mire az 
hadban szükség van.' Mert a’ dolog azt engedé remény 
leni, hogy az itt megtölepödött, vagy jövö-menö keres 
ВЫШЕ’ sokasäga segédjére lészen hadainak, ’s a' beszer 
„пешек-штифта. Mig ezekben szorgoskodik, Ju 
gurtha újabban követeket indl't hozzá; békét könyôrög; 
вари élete’n ’s gyermekeién Шуб! Metellusnak mìndent ält 
ajánl. A’ Consul ezeket is árúlásra szédi'tgeti, ’s el 
ereszti magától. A’ be'két meg nem i’géri, meg nem ta 
gadja, ’s hiizakodásai közben várja, hogy a’ követek 
teljesi'tsék íge'retôket. 

XLVII. Лазанья összevetvén Metellusnak izene 
tit ’s mozgäsait, 's látván hogy itt az 6 mesterségeivel 
kapta'k meg; hogy a’ szó békét vái‘at, a’ bána's elkese 
redett háborút; hogy legelsô városa az ellen’ kezében 
van, hogy a’ сё] ki van taniilva, ’s elidegem'tve tôle a’ 
lakosok; mind erre nézve e‘ltökélé magäban, hogy csa 
tání ereszkedik. Kilesvén (вы: ellensége' útjät, ’s дуб 

. zödelme’t minthogy az hely квашня neki Штат, bi 
zonyosnak tekintvén; minél számosb serget Будде, ’s 
titkos útakon a’ Metellus’ hadának elébe кепи. Numí 

diának a’ részében , melly osztälyúl Adherbálnak jntott, 
a’ Миши] vize Бито“, ‹1ё1гб1 északnak. Ettöl minteggy 
húszezer lépésnyire, a’ folyam' hosszában, eggy hegy 
nyúlt vala el, pusztän hagyva terme'szet és emberi kéz 
által. Közepe’ ta'jn'n a’ hegysornak dombosan emelke 
dik eggy gerencz , teme'rdek távolyra tcrjedve, ’s el van 
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borítva myx-tus, olaj, ’s egyéb nenni fákkal, mik виб 
raz homokos földben tenyésznek. A’ келье" fekvö si-k 

i pusztán áll, mert nincsen vize, szinte a’ folyaui’ szom 
szédjáig, benôve свинка], ’s munkásokban , marhákban 
gazdag. 

XLVIII. E’ gerenczen, melly ferden nyult el 117113 
gyektöl folyam fele , Jugurtha, kifoszlatván hadait, 
megszálla. Elefántjait ’s gyalog hada’ eggy reszet Bo 
milca'rra bi'zá, ’s elébe szabta mit tegyen; maga, közelb 
a’ hegyhez, egész lovasságát ’s „Подают embereìt ál 
Iítja ki. Erre körüljárja osapatlt es osztailyait, keri, in 
ti, emlékezzenek regibb vitézségökre, diadalaikra, ’s 
öt és országát a’ Rómaiak' telhetetlen dühe ellen ved 
jék; azokkal fognak küzdeni, kiket mer megvertek, já 
romfa allí hajtottak; csak Ушёл-61: Vall mostan más, nem 
szívök. A’ mint hadnagyhoz illett, ô gondoskodek szükse 
geik felöl; tetes helyt foglala el, hogy ök lethassnnak, 
és nem azok; nem harczolnak Szánlosabhakkal keveseb 
bek, nem gyakorlatlanok a’jobbakkal. Álljanak készen te 
het, es ha majd jelt adand nekik, omoljanak a’Rómaiak 
ra; e’ nap vagy betetôzi minden vitez tötteiket, шву 
kezdete lesz inségeiknek. És immost fejenként azokat 
emlekezteti adoma'nyaira , kiket yvitezségeikert pénz 
vagy tisztségekkel jutalmazott meg, ’s ôket kimutatja a' 
többieknek, ’s mindnyájokat serkenti, kinek-kinek tu 
Iajdonihoz képest, l'géretek, kérelem, fenyegetes által. 
Metellus, nem is gondolván hogy itt ellenségre találhas 
son, sergevel leereszkedik az hegyen, ’s ezzel szembe 
ötlìk. A’ mit lait, nem mingyárt erti4 el, mert a’Nu 
шпик а’ csalitban álla'nak lovaikkal, ’s ôketa’ pulya 
fák sem el nem rejthetek egészen, sem hogy mik legye 
nek, teljesen kivenni nem hagyák; ’s а’ 11е1у' homályos. 
ságán fel‘ú'l a’ hadil fortély is elfödé luagokat es zászló 

01 
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jikat. Metellus csakhamar kiösmeri a’ cselt, ’s lépdellö 
hadat megállitja. Most ‘идиота: а’ геп‹1е1‹еп;']оЬЪ szár 
nyát, melly a’ шитые“: felé esett , három csapattal 
megszaporitja; l'jászit, parittyásit gyalogjai közzé oszt 
ja, minden lovasságát a' szarvakra lépteti; katonájit, 
csak úgy engedvén az idô, eggy két szóval bnzditja , 's 

‘ hadát капут-06111 hagyja , a’ sikra levezeti. 

XLIX. De vesztegleni liitván a’Numidäkat, ’s el nem 
mozdulni a’ dombról, l’s tartván hogy serge, a’ nyári 
meleg és viz’ nemléte mia-tt, szomjan veszhet; Rutilius 
Al-Vezérét kônnyed csapatival’slovassa'ga’ eggy részével 
a’ folyamhoz lekiildi, hogy az helyt tábornak a’ Jugar 
tha’ serge elött foglalja el. Ellátá hogy az ellenség gya 
kor megtámadások ’sfoldalagos csaták által fogja tartóz 
сайт menését, és mivel fegyveréhez nem bizik, katona 
jit szomj és tikkasztások :íltal elakasztani. Most-ala'bo 
esátkozik a’ hegyröl, ’s lassandan, a’ hogyan az hely 
és idô engedé , elöre nyomúl. Máriust a' sereg’ közepére 
állitá, maga helyt a’ bal száruj' lovagjai mellett fogott, 
kik most az elsö sort` tevék. Jugurtha elballagnin látván 
Metellusnak vég csapatjait a’ maga elsöji >elôtt , minteggy’ 
kétezer gy'alogjaìval a’ dombnt honnan a’ mi зап-311111: alá'bo 
csátkozék, elfoglalja, nehogy ezek visszavonakodhas's‘a 
'nak, ’s magokat ott táborba verhessék. ’S most hirtelen 
jelt fuvat, ’s az ellenre omlik. Katonäjinak eggy rësze 
szabdalja utolsó rendeinket; езду más része jobb é'si'bál' 
oldalunkba kap, vágja azt, nyomja, tolja; csoportjain 
kat mindenfelöl zavargatja. Мёд; а’ kik sergünkben fér 
Íìasan vesztegle'nek is, játszodtatva érzék magokat a' 
rendetlen küzdésben, inert távolyról jôvén sebeìk, nem 
visszonozhaták, ’s össze nem kaphata'nak. A’ lövagok, 
a’ mint azt nekìk Jugurtha elöre meghagyá, valahol öket 
-a’ mieink nyomni kezdék, nem csoportokra verekedtek , 
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hanem szerte széllyel szórzík el magokat. Igy ha индусы) 
sza'mok benníinket az 6 l'ízésökben el nemakaszhatzínak, 
hol hátúl, hol oldalt esének nekünk;` ’s hahol futni kel 
le,- ’s inkább az dombnak mintsíkon, azô-lovaik, meg 
szokva a' helyt, a’ csalìton bátran кед-езжай vergódtek; 
a’ miéinket elakasztá az alkalmatlan, meg nem szo 
кои; Ье1у. 

L. A’ tusa’za's’ ábrázatja általjában változó, bizony 
talan, шток; szänakozást indi'tható. Elszorítva a’ ma 
gokéitól egy rész megfutamodott, eggy másik elôre nyo 
múlt; a’ rendekben, a’zászlók köriil веды nines he 
lyén; ‘kit hol ére baj,- ott küzd, ott dolgozik; kard, 
пуп, ló, ember, barát, ellenség, összekeverten; nem 
foly semmi akarat, semmi nem parancs szerint; mìndent 
vak történet intéz. És már a’ napból sok lefolya, ’s a' 
kimenetel még is kétséges. Metallus , látván hogy höség 
e’s munka mind a' két felet ellunkasztotta, és hogy a’ 
Numl'däk kevesebbé nyomakodnak, Камней“ lassandan 
összehúzza, a’ rendeket helyre állítja, а’ Jugurtha’ gya 
logjainak, kik megtikkadva dombosabb helyen (Шерб 
dének meg , négy legióbeli csoportot ellenébe álli’t; kéri 
embereit, buzdl'tja, ne csüggedjenek el, ’s nz iramló 
ellent ne engedjék Agyözni; azoknak sem (йогой, sem 
semmi menedékhelyek; reményök нага’ élén a'll. De vi- » 
szont Лизин)“; Asem henye'le; mindenhol сеют;` ìini az 
övéit; újra kezdi a’ verekedést; пневмонии! mìndent 
mer; a’magáéit segéli, a’ hátráló ellenhadat nyomja, 
's a’ kik fe'rfiasan veszteglenek, azoknak távolyról esik, 
’s fenntarto'ztatja. 

LI. Igy viaskodék egymással két lelkes Ватагу, 
magok egyenlök, de nem egyenlö eröben. Metellusnak 
hada денёк ‚ de állása'nem kedvezö: Лиши-‘Шпик minden 
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- kedve szerint, csak katonáji nem. A’ Római had, letván 
hogy nincs helye hova megvnnhassa Шагай; pedig mär 
a’ nap hanyatlott; es hogy az ellenség ken'íli a’ Vereke 
dest, a’ domb’ lanka'sára felhágtat. Azok elvösztik he 
lyöket, verve vannak, futnak; nem sokan -hullottak el; 
sokakat gyorsaságok véde es a’ mieinktöl nem ismert 
hely. Bomilcár, kit az elefzíntok es gyalogság’ eggy ré 
sze ignzgatására monda'nk állítottnak lenni, elvonúlni 
látván csapatjai elött Rutx'liust, nepet csendesen a’ si'kra 
vezérli, és midön ez поп "аи, hogy a’ folyam mellé jut 
hasson, embereit lárma nélkl'il~ csatarendbe szödi , ’s 
hogy ellenje mit mivel, fölvigyziz. Értvén most hogy Ru. 
t‘l'lius megszállott, ’s üres minden gondtól, ellenben Ju 
gurthánál nevekedik а’ zaj, ’s tartván hogy az sege'lyére 
kelend szorongatott feleinek; csapatját, mellyet embe 
reihez nem bízva, fortelyúl összehúzott volt, hosszúan 
foszlatja ki, hogy annak menését meggátolhassa; ’s 
most a' Run'lìus’ táborának Гоп-(1111. I 

LII. A’ Római had eggyszerre porgomolyt sejt, 
mert bokrokkal elszórt mezö elfogá a’ камням. Elöbb 
ligy vélék, hogy az анион гаме: szél kavargatja; de 
egyenlöen látván azt maradni, ’s a’ szerint közell' 
teni felejek, hogyan az мха-111028011, kitalálek mi tör 
ténik, hirtelen fegyvert ragadnak, ’s a’ vett parancs 
szerint megällanak a’ tebor elôtt. A’ két sereg egymás 
hoz er, ’s összeüt szörnyü csatajjal. A" Numl'däk csak 
addig veszteglenek, míg segélyt gondoltak lelni elefánt 
jaikban; de a’ mint azokat akadozni ниш: a’ bokrok’ 
ágaìban, ’s elszórvalegymástól környlilfogatni; futásnak 
erednek, elhányják fegyvereiket, ’s idvöket а' halom’ 

' dombosságában ’s az est’ sötétében lelék. Elefántjaikban 
négy vala elfogva; negyven ott vesze. A’ винная‘ ha 
da, bátor azt nagy út, ’s a' tábor’ árkolgatása ’s a’ küz 
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dés kifáraszták, látván a’ dolog' szerencsés végét, új 
bátorodásra éled. De midön tovább késni la'tjak Metel 
lust, hadi rendben mennek ellenébe; mert a’ Numidák’ 
álnokságai nem engedének helyt tágúlásnak, pihenés 
nek. A’ két sereg most, sötét éjszaka, zajban, csataj 
ban mint midön ellenség közelit ellenséglîez , együvé jö, 
_’s egyike a’ másikában zavart, rettegést támaszta, ’s té 
vedésbôl már csaknem megesett az iszo'nyú esapäs', ha 
hogy a’ dolgot a’ mind kettejektöl elöre kiildött lovagok 
ki nem tamílják. A’ riadás’ helyébe igy hirtelen öröm 
lépe. Néki-vidúlva egyik vite'z nevén szólitja a’ másikat, 
hallja mi történt, mindnyájan égiglen emelik sajät töt 
teiket. Tudniillik ez a’ sorsa minden emberi dolgoknak;A 
mikor az jól megyen, gyáva is dicsekszik: visszás ese 
tekben jók is csüggedöznek. 

LIII. Metellus négy napot múlat táborában; gondja 
sebhedteire; az az érdemeseknek Abadi jutalmakat oszt; 
javaltával, dicséretìvel, köszöneteivel mindnya'jokat éleszi; 
inti, viseljenek hasonló lelket arra is a’ mi hátra va 
gyon; az könnyii; gyôzödelmért lma'r eleget harczolta 
nak, ezeutúl csak sarczért fognak. Azonban szökevényit 
és a’ kiket erre legalkalmashaknak tekint, kiküldi, járja 
nak végére, Jugurtha hova veszett, mit kezd, hada hogy 
van-e, vagy tala'n kevesed magával maradott, ’s csapá 
-sát mint tu"ri-. ligetes helyekre тома magát, és a’ 
mellyeket a’ természet is erösekké teve; ’s ott serget 
gyüjt, nagyot számra, de tudatlant, erôtelent, alkal 
masbat mezöt mivelni, ’s marhát örzeni, mint harczolni. 
Ez onnan jött, mert fejdelmét fntásában, a’ királyi lo 
vagokon 1651111, semmi Numida nem követi; kinek тег-м 
re kedve, mégyen, ’s az nem vétetik hibának, úgy hoz 
zu a' szokás. Metellus tehát a' Király’ lelkét még most 
is szilajkodva látván; és hogy a' häború' csak az szerint 
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viseltethetik, a' mint amaz akarja; hogy б e's аи egye 
netlen harczot l'íznek; -hogy az veszteni kevesebbet fog 
mint 6 nyerni; feltövé magában hogy a’ háborlit nem 
“майдана, nem hadi rendben, hanem egyéb fortélyok 
kal viseli, Áltmégyen tehát Numl'dia'nak legazdagabb 
“байта, puszti'tja a’ mezöket, Városait, erösségeit, mel 

к lyek vagy rosszúl épůltek, vagy kevés néptôl valának 
védve, szedi, perzseli; öldösi вытащен, minden egye 
bet katonájinak prédáúl hágy. Megdöbbenve ezekre a' 
Numi'dák, nekünk sok kezeseket adnak; a’ mi gabonára 
szükség vala, böven hordják; ’s valahol az ki'va’ntatott, 
viírosaikba katonasäg rakatik. дизайн“ ez a’ 1111115. 
sokkal inkább rémi'té el mint a’ rosszúl harczolt свата‘, 
mivel most 6 , ki idvét futásban kereste, kénytelen volt 
i'izni ellenségét; és a’ ki magát kedvezô helyeken véde 
ni nem tudá, annak most nem kedvezökön kelle harczol 
gatni. Megteszi tehát а’ mi e’ bajai közt legtanxicsosabb 
nak tetszheték; sergét vesztegleni hagyja , a' hol állott; 
maga “Подают: lovagjaival Metellus után nyomúl, 
’s a’ csapongó Rómaiakat (Шей ál útjaikban hirtelen és 
ve'letlenül inegtámadja. Közzl'ílök sokan védelem ne’lki'íl 
hullanak el, sokan elfogatnak, ép testtel eggy sem me 
nekedhetik meg. A' Numidák, minekelötte a’ mieinknek 
táborunkból segélyök érkezhetett , Jugurtha’ hagyása 
szerint, a’ szomzéd tetôkre vonakodnak. 

LIV. Azonban Rómát kimondhatatlan öröm töltöt 

te el, megérkezvén а’ hi'rek Metellus felöl: hogy magát 
és serge't mint viseli elejinek pe'lda’jaként; hogy ellenke 
zö vala az hely ’s 6 lelke’ nagysága a'ltal még is Зуб 

- zött; hogy az ellen’ határait foglalgatja; Jugurthát, az 
Aulus’ iigyetlenségében délczeget, idve’ reményeit szala 
dásban,sivatag helyeken kényszerl'tette keresni. A’ Tanács 
tehát dolgaik’ szerencsés folyamatjáért az halhatlan [мене]: 
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nek hálainnepet rendel; a' veros, melly kevessel ez elött 
meg remegett ’s nem merte remenyleni a’ háború’ jó ki 
menetelet, vígságnak adja magát, ’s mindenhol Metel 
lust hirdetik ,.magasztolja’k. Ez most annál ìnkebb törek 
szik megtartani dicsöséget; mindent siettet, de 6112110 
dik is hogy az ellenség meg ne lephesse; nom felejti 
hogy dicsöseg’ nyomdokiba in'gykedes szeret hägdosni. 
Minel индусы) vala fenye, annál ìnkább tartózkodek, 
’s miolta a’ Kìrály el akará akasztani menéset , ka 
tonejit eggyenkent szeledezni nem engedte; ha rozsra 
vala szükség чаду abrakra, egesz lovassága vede а’ 
kikiildött csapatot. Serge’ eggyik reszet maga, mesi 
kat Máx-ius igazgatá, ’s a’ tájt inkább pusztn’tották tůz 
mint sarczolások által. Ket helyt, ’s közel egymáshoz, 

lfog’ának tábort; hol erö kelle, mind ketten eggyütt 
voltanak; egyebkor, hogy felelmet ’s szaladást 051011158 
nak, külön munkálódtak. Jugurtha ormokon ment utena, 
’s keresé a’ helyt hogy velek megvíhasson; a’ legelöt ’s 
a' vizeket, miknek e’ tájon nagy szúke, összerontotta; 
hol Metellus elett mutogat’ta magát, hol Май-1115 körül; 
lneborgatá sergök’ hátúljait, ’s azzal visszatere berczei 
re: most ezeket ijesztgeté, majd azokat; sem csatát nem 
adn, sem nyugtot nem engede: minden igyekezete az, 
hogy ellenje’ szzíndekát gátolhassa. 

я 

LV. A’ Római Vezer, kifárasztva látven magát ez 
задетыми}: által, es hogy neki .Iugurtha alkalmat ve 
rekedni nem enged, eltökéle hogy Záma nagy várost, 
f6 erösseget az országnak e’ tájon , ostrom alá veszi. Ar 
ra tarta számot, hogy а’ Király segedjökre jöja’ beke 
ri'tetteknek, ’s akkor megvereködhetik. De -viszont Ju 
gurtha, ertven a’ szökevenyektöl mik ke'szülhek -ellene, 
Metellusnak erôltetett menesekbeu- elebe vág; a’ veros’ 
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lakosit védelemre buzditja, a' szökötteket, melly folt 
az ö serege'ben, 111111ъ11одуг elpártolni tôle lehetetlen vala, 
legbiztosabb, na'lok hagyja, 's igéri, hogy midôn szük 
ségök leend segédjére, jelen lesz. Elrendelvén (101311 
it, rejtekes helyekbe vonúl, ’s ott csak llamar hirt ve 
szen, hogy Marius kevés esapatokkal gabonát szedni 
Sicca felé tére, melly város a’ balúl viselt tusa шёл 
Királyától legelsöben hajlott vala el. Éjszaka tehät va' 
logatott lovagival oda megyen, ’s a’ kitakarodó Római 

` akkal, szinte a’ kapuban, összecsap. Kiált a’ Sìccaiak- 
nak, hogy hzítúlsó csapatinkat keritsék be; alkalmat ne 
kìk a’ jeles töttre a' szerencse nyújt; azt ha teendik, ö 
uraságában, magok szabadságaikban maradnak. És ha 
Marius nem siet, ’s tolakodva nem omlik ki a’ városból, 
bizony a’ Siccai nép, mind, vagy legnagyobb részben, 
felejti vala nekünk adott hitét; olly igen ingo a’ Numida. 
A’ Király’ katonájì gyámolitva általa eggy ideig, de 
látván hogy еще: erösen nyomják a’ mieink, nem nagy 
veszteséggel visszavonúlnak. 

LVI. Marius elére Zámához. E’ város lapályon 
teriilt el, ’s inkább tötte erôssé munka mint természet; 
semmi szükséges .dologban nem szegény: emberben, 
fegyverben gazdag. Metellus elrendel mindent, mint 
idö és hely kiváná, ’s sergével а’ falakat beköriti; Le 
gátusainak, ki hol álljon, kimutatja; jel adatik, ’s iszo 
nyú kiáltás ta'mad mindenszerte. Ez azonban a’ Нищий. 
kat meg nem rémiti; bátran állnak , meg nem zavarod 
va; kezdôdik a' viadal. Küzdenek a’ Rómaiak, minde 
nike saját szercke'nt; eggyik rész távolyról lökdös go 
lyót és köveket; ez a’ falat ássa, az lajtorját viszen, län 
Бона várják hogy kézre kelhessenek. A’ lakosok kö 
veket görgetnek a' közelgökre, vagy rájok rúdakat, län 
csákat, szöve'tnekeket repi’tenek, vegyitve kénnel, szurok 
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kal. A’ távolygókat sem védé pedig lelkök’ gyáv’asága; 
nagy re’szben 611е1 kézböl vagy álgyúból szórt nyilak .és 
kövek sebesítek. Egyenlô veszély óre , de nem egyenlöv' 
dísz, дуйте“, vitézt. 

LVII. Ml'g Zámánál i’gy'vereködnek, Iug'urtha vé; 
letlenú'l nagy erövel свар а’ Római táborra, és minthogy 
az 6r gondatlan volt, ’s semmit kevésbé mint hogyr meg 
támadtasse'k nem vára , a’ kapukon betör. A’ mieink meg 
ré|nu"lve, a’ ve'letlen zavarban védik mag-okat mint kiki tu 
dá; az szalad , ez veszteg all ’s fegyverhez kap; sokan sebet 
vesznek, eldölnek. Az egész sokaságban nem több mint 
csak negyven, emlékezvén Római nevére, csoportra ve 
reködik, elfoglal eggy ormot, ’s arról inagát semmi er6 ál 
tal eltolatni nem engedi. A’ rájok lött nyi'lakat visszarö 
pi'tik; keveseksokakra nem könnyen hiba'zhaták el lövé 
seìket, ’s midön ezek közelébb merészlettek menni felé 
jek, vitéz lelkök 11111101- mutatá ki aztán maga't; va'gák, 
szórák, видавший]: 6ket. Metellus most legtüzesb viasko 
dása közben ; serge mellôl ellenségi zajt hall. Meg for 
di'tja lovát, látja hogy a’ szalada's feléje esik , mi azokat 
övéìnek bizonyitá. Azonnal egész lovasságát a’ tábor 
hoz küldi, ’s a’ társnépek’ csapatit, Cájus Marius 
alatt ‚ ’s kéri ezt, könnyezve, barátságokr'a, köz honjok’ 
nevében , ne tl'irné hogy a.’ gyözödelmes вегед1 gyala'zatot 
valljon ’s ellenségök bosszúlatlan suhanjon el. A’ Numi 
dák gátolva látván magokat a’ kerl'tésekben, hol sokan 
az árkokba zuhantanak , sokan a’ szorosakban eggyik-a’ 
másikät akasztotta el; tetemes veszteséggel állásaikba von 
ták vissza magokat. Metellus félbe szakasztá munkájät, 
mert már itt vala az ё] ‚ ’s hadait táborába vezeté. 

LVIII. Más nap, minekelötte lijra kezdeni az ostromot 
kiindúlt, ввёз: lovassägát tábora elött arra álll'tja ki 
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melly felôl a’ Király erkezhetnék; a’ kapukat es a’ mi 
ezekhez legközelebb, Tribúnusai közt kiosztja; maga 
a’ vár 816 megyen, es mint tegnap, a’ keríteseknek áll. 
Jugurtha je ’s a’ mieînkre omlik. A’ kik legközelebb 
esenek 110226, kevesse megrettennek, összekavarodnak, 
d/efg'tôbbi siet ôket támogatni, ’s a’Numi'dák nem is állha 
tának vala sok ideig ellent, hanemha gyalogjaikat lovagjaik 
közze vegyl'tven, közöttünk nagy meszárlást nem töttek 
volna. Erre bizakodván, nem a’ hogy lovagcsatákban 
5201165 , megtámadva ’s elkanyarodva, hanem egyenest 
jövenek a’ mieinknek, ’s rendein'ket megzavarák. Ki 
fejtven így gyalogjaikat, bennünket csaknem összeron 
tottak. 

LIX. Ugyan az idôben Záma alatt is a’ viadal nagy 
trizzel ment. Hol csapatit Al-Vezer vagy Tribunus igaz 
gate, a’ mieink leginkább oda törekednek; másban mint 
magában több bizodalma senkìnek nem 7011. Igy a' 76 
rosiaknál is; sürgenek forganak mindenfele; inkább va 
Iänak azon hogy ellenjöket szabdalhassák, mint hogy 
magokat vedhessék; rettenes, öröm, jaj, betori'tásòk, 
csörges, csattoges kelenek az egekig; nyilak röpkednek 
mindenfelöl. Hamidôn a' vi'vók megszl'íntenek az ostrom’ 
Jnunkájában, a’ várheliek 6’ 0581626 lovasokat bámúlga 
tek. A’ szerint а’ hogy Jugurthának mentenek dolgai, 
örvendettek vagy remegtek, es mintha 61101 161118111611 ‘5 
hallhatnák feleik, eggyike buzdl'tja, másìka tüzeli, integet 
rájok kezével, 01610 nyúlong, ide-oda hajol mintha 16116 

v nyilát, vagy magát az 0161 elkapná. Tapasztolván ezt 
Márius, mert a’ reszen 6 igazga'tott, akarva bánék las 
súbban; bl'zatlanságot szl'nlele, ’s bántás nelkiil .engedé 
a’ verosiaknak, hogy Királyok’ kíizdeset ácsorogják. 
De mig ezek a' viaskodókra meresztik ñgyelmöket, 
eggyszerre nagy 016701 a’ falaknak áll, ’s katonäji, 18] 
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torjákra lépdelvén, >csak nem felérék a’ párkdn'yokat. 
A’ városìak összecsödůlnek, ’s lövelgetik a’ követ, tüzet, 
és mi más ártó szereik valának. Veszteglenek a’ mieink'. 
Tovább eggyik lajtorjfijok a’ másik után összetörvén , ‘5 
összeziizatván a’ kik rajta állottanak, a’ többi megfor 
dúla, e'p testte] kevés , nagy rész elboritva sebekkel. Az 
éj vete véget küzdésöknek. 

LX. Metellus hijába látván lenni törekedésit, és 
hogy a’ várost megvenni nem lehet, Jugurtha pedig vagyr 
csak lesbôl vagy neki kedvezö helyeken ereszkedik vi 
adalba; ’s a’ nyár imma’r eltölt; Zámát oda-hagyja. A' 
mi városok hozzá pártolának, ’s természet vagy mester 
Ség által eléggé meg voltak erôsitve, azokba örizetet rak, 
egyéb hadait telelni a’ mi tartomfányunkba küldi el, a' 
melly része annak ide legközele'bb vala. De Metellus ez 
idöt sem akará, mint. mások, henyén és puhaságban 161 
teni, hanem inkább , mivel a' háború Редута-те! 'kevesse' 
halad, .Iugurthának `saját Ьа1-1115111 által kelepczéket hány, 
’s fegyvervhelyett árúla'ssal akar élni. Е’ nézve Bomil 
eárt, ki eggyütt vala Jugurthaval Bómában, és ottan a’ 
Massiva’ megölc'se miatt, bär kezeseket állitva, alattom 
ban jött el a’ törvényszék elöl, minthogy neki legna~ 
gyobb barátságokhoz képest legnagyobb alkalma volt a’ 
Kìrályt megcsalni, nagy igéretekkel штампа meg. ELöbb 
arra vevé, hogy hozzá, beszéd végett titkon jöne által; 
azután lekötihitét, hogy ha neki Jugurth'át élve vagy 
halva kezébe fogja'juttatni, a’ Tana'cs elengedi gyilkos 
ságát, ’s mindenének birtokziban meghagyja. A’ Numi 
dát igy, mind lnivel.elme'je állhatatlan , mind mivel ret 
tege’, hogy megköttetvén a’ béke, annak kötéséhez ke' 
pest, halálra vonathatik, könnyen megnyeri. 
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‚1‘; LXI. Mihelyt tehát гей alkalom adaték, Bomilca'rlätni 
még'yen az ng'gódó ’s -bal szerencséjén elcsíiggedett Jugar 
.tháß ke’ri,riinányk-odik, könyönilne valaha megan, gyerme 
kein, az eránta hi'i népen; hogy ôkminden tusájikban ver. 
-veLvanna'k , hogy tartományai feldúlattak; emberei elfo 
gattak тазу elhullottak; az ország’,_ ereje megcsökkent; 
sergének 111151` eléggé koczkáral .van vetve mind 111151515 
sége mind szerencséje; vigyázzon , nehogy a’ nép, ha 6 
késend, maga gondoskodjék magziról: ez e’s több illye 
tén okaival a’ Király’ elméjét föladásra hajtja. Vezé 
rünkhözkövetek küldetnek, hogy Jugurtha kész 112151551 
teni parancsait, ’s magát ’s országát kifogás nélkül ke 
gyeir'e bi’zza. Metellus a’ Tana'csnok rendi'ieket telelésök 
b6l azonnal felszóli'tja , ’s velek és a’ kikkel szükséges 
nek látja értekezik, Ösi szertartásainkhoz képest tehzit a' 
Tanács’ nevében követei által parancsol ezüstöt 116152152 
ezer fontot, elefántjait mind, Ревут“: lovat bizonyos щёт 
ban; ’s mind ez késedel nélkül teljesi'tetik. Ekkor szö 
köttjeit> kívánja bilincsekben adatni vissza. Azok, a’ pa 
>rancs szerint, nagy részben a'ltküldetnek°r sokanmin 
дуйте a’ hogy az alku hi'rbe jött, áltszökének Maureta 
niába, Bocchus Királyhoz. Jugurtha most Tisi'diumba 
idéztetik venni a’ parancsot. Megfosztva embereitôl, 
pénzétôl, ’s gonoszságai’ érzetiben rettegvc'n a’ mit ér 
demle; most megbánta a’ mit cselekedett. Sok napokat 
tölte habzásiban. Ellinva visszás életét, hol mìndent 
jobbnak lát, mint tovább is hadakozni, hol ismet azt for 
gatja, hogy kirzilyból szolgává síillyedni irtózatos eset; 
’s i'gyambár magát gondolatlan alknja által nagyon meg 
gyengítette, eltökélé, hogy iijra háborúhoz lait. Ronni 

А Ъап a’ Tanács kiosztá a’ tartományokat, ’s Niunídiát Me 
tellnsnak hagyá. 
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" ~ 1,‘ LXII. Ekko: шум". Ca’jus Mesías Uticaíbany fenyes 
lxildozato’kat nyújta az Isteneknek, ’s a’ Harus'pex neki 'azt 
jelente ki, hogy ötet‘fnagy'és csuda ytörterl‘étek.verj'a'kä 
sür'getné a’ mit-elmejéhen, forget, ’s bízzek az Istenekben; 
szeren'csejé't sürgesse lcsüggedesek нашитыми; v:ze- 
rint fbg yminden menu-i. б: ma'r'rég ‘отдана-ш a’ 

› vágy szertelen, hogy Consullá vála-sztassek,=m-ire‘ a’ .ssii 
' letes" regiségénÁ ШИН minden egyeb beven "meg ïval'u: 
'mun'kússiig, jámbor elme, a" hadi 11615618- nagy tudás’a, 
rettenthetetlen lélek a”’viaskodásokban,"ïa’ házì életben 

*"szerényseg, ‘gyíilölöje a’ vgazdagslígnak, gyônylörnek; 
A«,»gy'edíil dicsöség’ ahítója. Arpínumban вишней: ’s ne 
'v'eltetett’gyermeki egesz idejében. Mihelyt bl’rá a' had’ 
sullyait, Afegyvel‘ben gyakorlá тат“, nem g'örög czifra 
lies'zedben , nem verosi esl'nosságokban. `Meg nem теи 
теёеъеп lelke így je dolgokban serdl'ile föl. Igy 161- 
гёмъоду а’ miden a’ neptôl legelôbb Hadi-Tribúnussá 
got kere, noha чист“ kevesen ismerek, de igen az ónagy 
tötteit, elnyeré а’ mit óhajtott. És meg is az зайдем 
illy nagy feríìu, mert kesöbb megbuktatá'negede, a’ Соп 
sulátust ke'rni nem mere’. Akkor minden egyeb Штат]: 

‘11’ Nep ada: a' Consuletust a’ Nemesseg, ’s вискоза}: 
» egymásnak. Uj ember'nem lehete olly nagy, olly ne 
vezetes, hogy e’ megtìszteltetesre, mint valamelly feke 
lyes штампик ne tartassek. 

‚\„‚ 1›Ё. 

LXIII. Márius eggyezniÍ Ixitvän a’ Haruspex’ =sza- 
,vait szlve’ óhajtásaival, baza kívána eresztetni Me 
tellustól, hogyv megteh‘esse kereset. Abban beven vala 
érdem, dicsöseg', es yalamit jóban talfilni ahítunk,` de 

’ meg vala a’ gôgös fennletó lélek is, köz пущ/111572511: а’ Ne 
messegnek. Felakad мы: a’ szokatlan- gondolaton, ’s 
elôbb nem дубы csudelni hogy arra juthatott, ’s mint 
barätja inti, наказав-па `illy поэзии‘, мы: sorsa fölött 
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ne héjáztassa; minden ne ahitson mindent; ‘Народа пе— 
ki eléggé tetszhetnék; elvégre pedig, hogy ójja magát 
olly valamit kérni a’ Róma’ Népétöl a’ mit azigazsággal 
tagadhat meg tôle. Illy féléket mondogatván neki, ’s an 
nak még sem hajolván Мышцы, biztatja, hogy ha- _majd 

`engedni'fogja`a' köz’ dolga, {видам kérését. ’S midön 
Marius :azutzín is ismételgeti a’ kivánságot, бегу monják, 

. e' feleletet Вара‘ tôle’. Nefsiessen olly annylra.;_rö,azt min 
(le'g eléggé koran Гоша keresni az ö fijával. ‘Ez akkor 
туг-‘пай, ‚а‘ Consulnak, saitorában ->katonziskodœ'gk mint 
eggy húsz' esztendös ifjacska. >E’ szó Шёл-1115: redenere 
sen felgyúlasztá mind Metellus ellen, mind a’ méltóság' 
keresetére. Lángola benne kíványés harag , ke't, gonosz 
tanácsló; nem kiméle semmì szót, sèmmi töttet, melly 
neki barátokat szerezhete; katonaságát telelésc‘ikben,v tá 
'gabban tartá mint eddig; a’ kereskedô Italicusokal, kik 
nek száxna Utieában igen nagy, Metellus felöl tiszteletle 

»nu"l, maga felöl dicsekedve szólott: bizatnék rá a’ зап-ед’ 
yfele,«"s kevés napoli alatt Jugurtha llánezba ,volna verve; 
«Metellus akarva hú‘zza az МЫ, mert a’ királyi gôgíi em 
berfszeret ragyogni a’ vezérséghen. Szavai ezek вши 
‘annál valóbbaknak tetszének, mert vagyî'onjok а? hablo 
rúban megcsökkene, ’s vágyó вышей semmi ninc'sl hamar. 

...' " « мы "1; г ,. 

LXIV. Hadainkna'l ez idöben eggy (iaudanevl'i` Nu 
mida volt, íija Mastanabálnak, Massinissának unokája. 
Micipsa ezt végakaratjában miisod„örökösének nevezte. 
Elgyengú'lve betegségeiben „az ,ember ellnéjében is meg 
vala valamennyire hzíborodva. Ez úgy kiváná‘Metellus 
tól,hogy neki щёк а’ Consulé mellett adassék, mint Ki 
rálynak, és hogy eggy csapat Rómailovasság rendeltessék 
örzetére. Metellus megtagadá mind eggyikmind mzísi 
kat; а’ sze'ket, molly csak azokatilleti, a’ Ikiket Roma 
Királyoknak elismért; az örizetet, ,mivel liomai'Lova 
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goknak szégyen poszlókként forogni Numi'da körül. 
Marius ingerlé a’ neheztelöt, ’s tüzelte azt, hogy‘az Im 
perátor’ bánásáért kívanjon elégtételt; 6 keresetét segé 
leni fogja. Magasztolja az elméjében elgyengl'íltet, 6 
Király, 6 nagy tekintetú', 6 onokája Massinissának; ha 
Jugurtha elfogatnék yagy kihalna , Numl'dia egyenesen 
rá fogna szállani; ez hamar megtörténhetnék, ha 6 Válasz 
tatand Consullá, ’s 6 viszi a’ hábonít. Ezek szerint 
Gauda, ’s a’ Római Lovagok', a’ katonaság, a’ kereske 
d6k, részint a’ Marius’ kérései, részint a’ béke" remé 
nye által indítva, Rómäba irnak ismeröseikhez, Metellust 
vádjaikkal terhelik, ’s Май-11151 kérik vezérnek. A’ méltószíg 
Márinsnak illy fényes megkülömböztetéssel kerestetett. Le 
le'vén verve a’ Nemesség a’ Manúliusi törvény által, a’ Ne'p 
ekkor az újakat emelgette. Машина]: haladnak dolgai. . 

LXV. De viszont .Iugurthais leteve a’ felada'sról, 
’s újra kezdi а’ häborút. Nagy gonddal lát mindenhez; 
sei-get Зубр; a’ tôle elhajlott városokat rette-gtetések és 
l'géretek által vissza igyekszik- nyerni; erösl'ti helyeit; 
fegyvert csìnáltat, vásároltat; a' mit vele az alku elvesz 
tete, újra beszerzi; a’ Rómaìak’ cselédit és a’ kiket ezek 
a’ várakban hagyának, pénzzel támadja meg; kísértetlen 
semmit nem меду, mìndent ingat. Va’gában, hova Me 

`tellus, mingyárt a’ hogy Лиши-11111 alkudozni elkezdett, 
örizetet raka be', az elöljárók engednek a’ megszóli'tás 
nak., пни-152111611 el6bb' sem hajlott vala el Királyoktól, 
és mivel a’ község, és kivált a’ Numídai, a’llhatatlan, 
hajlik szakadásokhoz, iiji'tásokat ahi't, elúnja n’ csendet, 
a’ nyugtot. Ezek megállapl'tván mìndent magok közt, 
a’ dolog’ kivitelére az harmadik napot rendelik, mert ‘az - 
végig egész Áfricán innep vala, ’s vi’gadást reme'ltete, 
nem bajt. Feljövén az id6, a’ Centuriókat, Hadi-Tribú 
nusokat, ’s magát a’ várnagyot Titus Turpl’lius Silánust, 

Вом. CLASS. I. ' 10 
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ebédjeikhez meghl’ják , ’s kiki mest meg’ mest. Ezeket, 
Turpíliuson kivül, Yendegsegeik közt mind levagdalják; 
aztán a’ katonáknak esnek, kik örömnapon, es nem 
szolgálatban , fegyvertelen szelengének. Идут-ем te 
szik a’ városiak, megtam'tva a’ nagyobbaktól; nemellyek 
mivel az eñ`él’e'kre öukenyt hajlottanak , ’s nekik a’ (бы? 
rendessege ’s ez a’ csetepaté eleg örömú'l volt, noha , mi 
miert esik, magok nem is (паёк. 

LXVI. A’ Római katonaság zavarodva, reszke'tve, 
’s mit kezdjen nem \tudva,'lfut a’ ver felé, hol zászlójok 
’s fegyverök ellt. A’ zárva talált ‘Вари, ’s a’ városi 6r 
mellette, elakasztja futásokat. Asszony, gyermek ver 
щепу: dobja rájok házaik’ tetejerôl а’ követ es а’ mi 
egyebet az hely nyujthatott. ki nem kerülheték 
a’ bizonyos veszélyt, ’s férñak , katonäk az erötlen nem~ 
nek játékaì löttenek; jó rossz, gyäva, vitez eggyre hull 
’s bosszúlatlan. Ádzízúl kegyetlenködven a’ verosi nep , 
’s a'kapuk mindenfelöl za'rvn tartatva'n, a' rettenetes csa 
pa'sban egyedül Turpl'lius kerl'íle el az halált. Ez ваша‘ 
ja’ iŕgalmából esett le'gyen-ê, alku által-e, vagy törté 
netböl, nem tudhatom. De mivel neki kedvesb vala a’ 
becstelen elet mint n’ tisztes halál, ötet melten alacsony 
nak, gyalázatosnak tarthatni. 

LXVII. Megtudván a’ mi Шеи ltörtent, Metellus 
bánatjában kerl'íli eggy ideig min'den szem’ МЫШЬ; de 
csak hamar harag férkezven a’ bänathoz, siet megbosszlil 
ni az iszonyatos gazságot. Azon legieval tehet melly kö 
rl'ile telelt, ’s annyi Numl'da lovaggal a’ mennyit feliil 
tethete, napsza'llat fele, hátra hagyatven lomjaikat, ki 
indúl, ’s más nap három óra tejban eggy síkra er, mel 
lyet szelíd tetök fogának be. Katonájinak, kik meglan 
kadván a’ hosszu útban , vouakodtak tuvebb menni, ele 
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jökbe adja, hogy Vaga ezer lépésnyinél nincs tovább; 
{дн-18: vitéz szivvel a’ mi hátra van , hogy vitéz de sze 
rencsétlen társaik’ vesztét megbosszúlhassák. Eggy 
szersmind (Шее gazdag sarcczal kecsegtetì. Felizgatván 
igy lelkeiket, ’s a’ lovassa'got elöl kiszélesitvén , gyalog 
jait tômött rendben lépdelteti, ’s titkoltatja jeleiket. 

LXVIII. Уйдёт]: lakosai serget látván közelgeni 
шавок felé, ’s azt elöbb, a’ mint vala, Metellusénak 
gondolván, bezánik a’ kapukat, de tovább midôn sem me 
zejìket nem látjak pusztitatni, mind az elöllépdellô lo 
vasokat Numidáknak ismerik, Jugurtha'nak gondolván, 
nagy örömmel ele'be mennek. De most jel adatik , ’s lo 
vag, gyalog vágja a’ värosból omló népet; eggy csapat 
siet a’ шарика: elfoglalni , a’ ma'sik a’ bástyákra tör; ha 
ragok ’s a’ затеи’ reménye gyöz tikkadtságokon. A'-Vá- 
gaiak igy hitetlensc'gökön csak két nap öriilhetének, ’s 
a’ gazdag nagy város ki vala тёте rablásnak c's bosszú 
nak. Turpilius várnagy, ki mindnyájokban, mint em 
liténk, maga meneködék meg, mivel magát ki nem tisz 
tithatá, megbotoztatott, ’s azután fejével lakolt. Mert 
ö csak Latiumi polgár. 

LXIX, E’ tájban Bomilcär, kinek indita'sából Ju. 
gurtha a’ félelemböl abba hagyott мадам kezdette volt, 
gyanús a’ Kìrály elôtt, kit viszont ö is gyamisnak né 
ze, zavart ahitott, ’s éjjel nappal Мои van, hogy a’ 
Királyt elveszthesse. Haszlalan nyúlván ì mindenhez, 
végre eggy Nabdalsa nevii féríit csatla maga'hoz, 
nagy паштета: és bìrtokiit, ’s fò'ldijeinek камешек. Ju 
gurtha, halnidön teher és nagyobb sullyú munkája lel 
vötte idejét, erre bizá külön hada’ vezérlése't és minden 
dolgát, miböl aztzín rea’ becsl'ilet és gazdagságok hárám 
lottak. A’ gyilkolás' napját tehát eggyezö акт-асы] meg 
пишешь; azt mint vìgyék ve'ghez, az idô {одна meg 

10* 
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matatni. Nabdalsának sergéhez kelle indúlnia, melly a’ 
telelöjökbe költ Rómaiakat szemmel tartsa, ’s тёще a’ 
Ей]: az 6 dúlásaik ellen. Meg nem jelenvén а’ rendelt 
napra, mert a’ szándék’ iszonyusága.elrémítette; Bomil 
cár, ohajtván is végrehajtani a’ mit elvégeztek, retteg 
vén is, hogy б: veszély érheti, ha Nabdalsa megváltoz 
ша akaratját; meghittje által levelet НЁМ ehhez.' Fed 
di gyengese'gét, inogászit; tanúknak hl'ja az Isteneket, 
kikre esküve'nek; kéri hogy а’ Metellus' nagy i'géreteit 
ne {опиши vesztökre; .Ingurthánakkülömben is vége; 
kérdésben едущий az forog, ha 6k buktassák;e meg vagy 
a’ Metellus’ vitézsége; gondolja meg, mit ohajt inkább, 
a’ jntalmat-e, vagy kínos halált. 

_LXX. Nabdalsa akkor vevé a’ levelet, midön mun 
kájában kifáradvámel kl'vánt vala szunnyadni. Megolvas 

l van azt, elöbb gond szállotta meg, aztán alom, mi be 
teg szi'vet szokta. Volt neki eggy inindeneSe, hi'i hozzá 
és néki felette kedves; részese minden titkainak, ez utol- _ 
són kivül. Ez megértvén hogy urának levele érkezék, 
’s iigy vélvén hogy szolgálatjára vagy tanácsára most is 
szüksége lesz, beméne a' sátorba , ’s alva tala'lván Nab 
азы“, ’s впадинами elvetve pt'rrnäjzin а’ levelet, meg 
olvasá azt, ’s elrettenve a’ gonosz szándékon , szaladt a’ 
Királyhoz. 'Nabdalsa azután kevéssel felébred szender 
géséb6l, ’s nem lelvén а’ levelet, Ъ mi “щёткам, gya 
m'thatvángkeresi a’ feladót; de az haszontalan lévén, a' Ki 
rályhoz megyen, ’s engesztelni igyekszik; de 6tet a’ hitetlen 
cseléd megelözé szdndékában. Kéri, könnyek között ri 
mánykodik, kegyeire emlékezteti 's mindenkor bizonyított 
hi'ise'gére; ne hinné hogy “Не illy iszonyúság kitelhetik. 

LXXI. A’ Нину hajlandólag felel, de nem a’ ho 
gyan szl'vében gondolkodék. Elöletvén Bo'milcárt és sok 



JUGUa'rnÁn. 149 

másokat, kiket vetkeseknek гамм, elfojtotta haragját, 
nehogy a’ dologból zendl’íle's «támadjom Ezolta semmi 
éjjele, semmi nappala csendes; semmi emberenek, -semmi 
helynekvagy idöuek nem hive; barátit, ellenit eggye 
ránt rettegte; leskelödött minden dologban, minden 
zajramegdöbbent; hol ez hol amaz helyen hála; ’s nem 
лишаёв a’ hogyan királynak illett. 'Neha fölrezzene ál 
mából, fegyvert ragada, lármát ütes elelme’ 37611111 
mei közt az örr'ílthöz hasonlíta. 

LXXII. Metellus', megertven a’ szököttektôl hogy 
az árúlás fel van {даче ’s Bomilcár meglakolt,I hadnt 
keszít, ’s annyi tüzzel, mintha ahhoz mostan fogna. Az 
elbocsátatását újra siirgetö Meriust, a’ gyi'ilöltet, bos 
lzúforralót, mivel úgy sem annak neze, ki nek‘i sokat 
has'znelhatna, útnak ereszti. Rt'nnában a’ Nep, a’ mit 
Metellus es Márius felöl a’ levelek jelentettek, akarva 
halle> minileggyike lfelel. Imperaitorunkra a’ nemesseg, 
melly neki eddig díszt'íl volt, gyi'ilölseget húzott, a’ homályos 
sziiletes anla’ ma'sikra kedvesseget; külömben eggyiké- . 
ben es másikában inkäbb tekintetek felök, mint а’ mi jó 
vagy’rossz magokban volt. A'ztán a’ Triblínusok izgatxik 
а‘: sokaságot; `Metellust minden gyŕíleseikben halálra 
vádolják, Márius’ erdemeit nagyi'tva híresztelik. ’S a’ 
közse'g annyira is gyúlong vala, 'hogy' kezmiivesek .es 
{вып-183611, kiknek va-gyonok es hitelök markaikban ál 
Iott, oda hagyák dolgaikat, Märiust tisztelgetek, sujet 
szüksegeiket az ö nagyságenak utena tevek. A’ Ne 

vmesse " na me rendůlesere ann iidôköz uten, a’ Con g g ` g s y 
suli meltóság 1’gy lrij embernek шмыг, es midön Maní 
lius Manci'nus Nep-Tribúnus kerdest tön , hogy a’ Nep` a’ 
háborút kîvel‘kivánja “вешний? а’ nagy számban fel 
söreglett sokaság azt Máriusnak parancsolá. A’ Tanács 
kevessel elöbb Metellusnak hagyta. De az hijába volt. 
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LXXIII. Jugurtha most, elvesztvén bardtit, kikben 
sokakat maga öldöstete el; sokak, elijedve, hol a’ Ro 
maìakhoz, hol Bocchushoz áltszökének; mìnthogy sem 
hadat viselni Vezérek nélkül nem lehete, sem sokat új 
barfítinak hi'íségéhez, a' régiek álnokságban гимнастки, 
nem bizhatott; örök aggásban, rettegésben töltötte nap 
jait. Semmi тенёта, semmi tanács, semmi ember nem 
vala eléggé kedve szerint; útjait, hadnagyait mindennap 
változtatta; most maga keresé az ellenséget, majd zor 
don helyekre vonúla elôtte; reménye hol iramla'sban, majd 
megint fegyverben; népének vitézségéhez bizzék-e keve 
sebbet, vagy шведам, maga sem tudta. Így hár mit 
kezde, mindenben visszásság éré. ’S miglen igy haboz , 
Metellus seregestiil jelen meg elötte. .Iugurtha Маний 
Nnmidájìt a’ sziikséghez képest, ’s kezdödik a’ tusázat. 
Melly részen a' Király igazgatott, eggy ideig ment a’ vi 
adal; a' többi , mingyárt az összelökôdésben, vissza vala 
tolva ’s Кию“. А’ mieink jelt, fegyvert, valamit nyeré 
nek; embert keveset; mert Numidát, terhes vereködési 
ben , inkább védi lába mint fegyvere. 

LXXIV. E’ vesztesége uta'n Зашита, me'g kevés 
bé hizva szerencséjéhez, szökevényeivel ’s eggy részével 
lovasságának puszta'kba vötte magát, ’s végre Thálába 
vonult. E’ gazdag nagy vzírosban voltak lognagyobb kin 
csei ’s gyermekeinek fényes udvarok. A’ legközelebb 
folyamból Tháláig, mintegy ötvenezer lépe'snyire, pusz 
ta és vizetlen helyek feküsznek; azonban Metellus, re 
mélvén hogy ha megveendi a’ vzírost, be lészen végezve 
a' háboru, arra határozza magát, hogy minden akadá 
lyokon kereszti'íl жёг, ’s önmagát a’ természetet is meg 
губи‘. А’ barmokról tehát minden шашни leszödet, tiz 
napi eleségen kiviil, ’s штыке: parancsol , ’s egyéb vizi 
edényeket. Ezenfelül minél több szelid marhát hajtat 
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eggyiivé a' mezökrôl , ’s megrakatja leginkaibb Afaede'nyek‘ 
kel, miket a’ kalibiíkból hordatott el6, ’s parancsol a’ 
tzíj’ lakójinak, kik néki тазом“, a’ Király’ megfutam 
lása után, felada'k, hordjanak el6 minél több 'vizet, ’s 
helyt és id6t szab mi; a’ maga marhájit поп folyamból, 
mellyet legközelebbnek mondánk lenni n’ ’városhoz, 
megterhelteti, ’s i'gy felkészi'ilve Thale felé megindúl. 
Elérvén oda, hova a’ Numi'da'kat röndelte volt, ’s ottan 
täbort fogván és körülárkolván, az égböl eggyszerre an 
nyi И: szállott alá, hogy azzal a' sereg igen is bôven 
bee'rte._ Lôn elesége is, ’s reménye fölött, mert а’ Nu 
mídák, mint a' magokat feladók mindég, buzgólkodának 
hů'ségökben. ’S катал, vallásos érzésböl, ìnkább él 
tek esövi'zzel, ’s a' történet пек-плена! nevele' bzítorsxí 
gokat; mert ezt oda magyaräzák, hogy az halhatatlan 
[меткие]; rájok gondjok van. Más nap Еву, a’ mit 
Jugurtha épen nem va'rt vala, 'Tha'la ala’ ére. A’ väro 
siak, kik magokat védve hitték a' txíj’ sivatagsa'ga ища], 
megrémi'ilének а‘ je_lenés’ szertelen voltán; resten mind 
дыша! а’ viadalhoz nem készliltek. Azt tövék a’ mie 
ink is. 

LXXV. Látá .Iugurtha hogy Metellusnak lehetet 
len semmi nincs; mint a' ki rettenhetetlen lelkével fegy 
vert, helyt, абс, természetet, a' másokon uralkodót, 
meggyöze; ’s a’ városból gycrmekivel és Юноне? nagy 
részével éjszaka elìllantott. Eggy helyt ezentúl eggy 
napnál és éjne'l soha nem mulata tovább; úgy еда, mint 
ha dolgai siettetnék. Igaza'n árúlást rettege, ’s azt örök 
költözködéseivel reménylette kìkerú'lhetni; mert effélét 
veszteglés, nyugvás sugall. Látvxín Metellus hogy a' 
városiak vereködéshez készíílnek, és hogy az hely bl'z 
hatik fekvésébe ’s bástyájiba; árkokat> 's' töltéseket há 
nyat falai köriil. Valahol engedé az hely, ostromernyö 
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ket álll’ta, tölteseket paranesola, munkejet es munkäsait 
tornyaiból vede. De a’ vá’rosiak is sürgenek; eggyik 
másik fel semmit nem múlaszt. Végre a’ Rómaiak, el 
tikkadvamár а’ dologban , viadalban, negyven nap múl 
va oda erkezesek után a’ várost megvevék; a’ вагоны 
azonban szökevenyeik’ hitetlönsegek xniatt elestenek. 
Mert a’ lakók veretni látván kosok эта] falaikat, ’s dol 
gaikat hanyatlani, aranyat, ezüstöt, es a’ mi legdra'gább 
jószágaik valának, a’ kìrályi csarnokba felhordák, ’s 
magok, elnehezedve bortól, etektôl, kincseiket, a’ fe 
nyes palotát ’s önmagekat, ele'g'etek. Önkenyt szabák ma 
gokra a’ mit szeuvednî душевным nem akarának. 

LXX‘VI. Midôn Thála megvetetek, Metellushoz kö 
тек küldetenek Leptisböl. Kerek ki‘ildene oda мандат: es 
ôrizetet, Hamilcer сёл-вой, f6 születesú', uraságra vägyó, ze 
ilebonát forral, ’s vele sem elöljárójik’ hatalma, sem 
ìörve'nyeik nem bl'rnak; ha késend, 6k, neki frigyesei, 
szertelen bajba` síìllyednenek. Ezek már az háboru’ kez 
detekor követeket küldöttek Bestia Consulhoz es Heme 
ba,barátsa'got kérni es Иду’ társaságát; es miolta nekik 
megadatek a’ mit kertek, igazak es hívek maradtak hoz 
zánk, ’s buzge tisztelôji mind annak, a’ mit Bestia ’s 
Albl'nus es Metellus parancsola. Az Imperátor teljesl'ti 
ki'vánságokat, ’s hozzejok езду Ligus одра: indúl, ’s 
igazgatónak Cejus Annius. ' 

LXXVII. È’ várost Sídonì nep epítette, kik, а’ 
hi'rek szerint, рыдай-1 vi‘sszálkodäsáik miatt haza'jokat el 
hagyák ’s e’ helyekre hajókon erkezlenek. Fekszik a’ 
ket Zátony közt, miknek a’ dolog ade nevöket; mert 
Africänak veg csúcsaihoz közel ket öböl vagyon, hason 
latlanok nagyságokra , tulajdonaikra egyenlôk.y Mi leg 
közelebb a’ szárazhoz, az igen mely; egyebütt inkább 
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vagy kevésb‘é az, 's eggy része a’ ma‘gaI idejében gázol. 
ható. Mert midön a’ tenger duzzadni kezd, ’s hányatik 
a’ szél’ diihében, habjai agyagot , fövenyet ’s bálvány 
köveket hordanak eggyiivé, ’s az hely’ arcza a’ szelek 
szerint változik. A’ Numidákkal szött menyegzök Ka’ 
népnek csak nyelvét forditakl el; tö‘rvény, öltözet ná 
lok most is Sidoni; azt megtartaniok annyival könnyebb 
vala, mert távoly voltak‘királyi шиш-161. Köztök, és a’ 
népes Numidia közt sivatag puszták. ' ' 

LXXVIII. E’ tájakra jutván «a’ L'eptisiek’ dolgainál 
fogva, illetlennek nem látszhatik, ha két Carthagói lak’ 
dics'ô tettét, söt csudálatra méltót -fogom emlitenL» Mi 
dön Africának nagyobb részén Carthágó uralkodék, hatal': 
masok vala'nak Cyrenének‘lakosai is. A’»föld a’ két helyv 
kôzött homokos, eggynemii; sem folyam’sem hegy, melly 
határai'kat elválassza, ’s ez öket hosszas- háborgásban 
tartá eggymässal. Minekutána legiójik 's-hajójik eggyik 
és másik felen sok izben meg voltak verve', ’s eggyike 
meggyengité a’ ‚лаваш; félvén nehogy Шин, gy'öznçk, 
gyôzetnek', ellankadásban valaki megtámadja, Редута- 
nyugtot kötnek , ’s arra eggyeznek , ,hogy' a’ rendelt na 
pon каштан: ìndliljanak ki, ’s a’ hol azok összetalálkoz 
nak, határúl a’ két'n‘emzet közt az ismértessék. Cartha 
góból tehát két testvér megyen, nevök Philaenus, ’s sehe 
sen menve tészik meg útjokat. A’ Cyréniek messze шагай 
tanak el, resteskedésböl-e vagy történetból, nem “111101041 
hatni. Szél-díih az útast ez helyeken azonként `tnrtóztatja‘ 
mint a’ltengereken; mert midön a’ kopár sik tájakon a’ 
vìhar felkapja az homokot, ’s az'na‘gy eróben Ватт-015521551 
szemet e1 szokott фиат, ’s igy ваши" а’ lätást, a’ 
menést‘késlelteti. ' A’ Cyréniek messze maradtaknak 
látván' magokat, ’s balúl- végzett dolgaikél‘t rettegvén 

l honn a’ biintetést, vaîdraA kelnek шпагой ellen, ‘шву 
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id6 el6tt тайна]: ki; a’ kötést felbontják , ’s készebbelc 
bär mit tu’rni mint meggyözetni. De midön a’ Poenusok más 
feltétet kl'vánnak, csak igazságost, a’ két görög a' két 
Cartha'ginak- tetszésére hagyja, hogy vagy temettessék el 
magokat elevenen, hol a' határt szeretnék, vagy hogy 
6k, e' feltétel alntt, addig mennek mfg kedvök tartja. 
A' két Philaenus elfogadja az нудным, ’s magát és éle 
сё: áldozatúl hozza honjának. Tehát elevenen beha'nyat 
nak. Carthägó a’ két Philaenusnak ez helyt óltárt eme 
le, ’s honjokban nekik egyéb tiszteletek is rendelteté 
nek. Most visszafo‘rdúlok dolgaimhoz. 

LXXIX. Jugurtha, elvesztve’n Thálát, és Metellus 
ellen védelmet semmiben nem lelvén, kevesed magával _ 

4nagy pusztaságoknak ered, ’s a’ Gaetxilusokhoz ér el, 
mi'iveletlen emberfajhoz, melly (зайдем a’ Római nevet 
nem ismerte. каталка: szed kôzöttök, шока: lassan 
dan kitanl'tja , hogy rendet álljanak, a’ jeleket kövessék, 
a’ parancsoltakat fogadja'k, és а’ mi egyebet badi rend 
kl’ván. ’S most nagy adományok és még nagyobb. Ждёте 
tek általBocchus Királynnk legbi'ztosb embereit megnyer 
ni igyekszik, ’s általok rá bi'rni Királyokat, hogy a’ Ró 
maiak ellen kezdjen hábonit. Azt tönniek акций! kön 
nyebb, mert Bocchns a’ had’ kezdetekor követeket ЕЩ 
döe vala Rómába, frigyet ’s barátságot kérni; de az, ne' 
melly kajánok miatt, kik elvakúlva fösvénységökben, 
jót nem-jót árba ei'eszteni megszokának, bär a’ dolog 
nagy hasznot {вёл-е ‚ megvöttetett. Azta'n Bocchusnak 
eggyik leányát Задан-Ша häzassa'gban tartá. De a’ roken 
ságnak e’ nemét Manrus és Numi'da tágon veszik; mert 
nekiek kinek mint engedi vagyona, sza'mosak nôjeik; 
и’: némellyikének, másoknak még több, ’s Királynál meg 
szaporábbak. A’ hajlandóság a’ nagy szämban мы oszol; 
eggyike sem иди; mindnyája böcstelen. 

i. 
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LXXX. A’ ket sörög tehet а‘ mind kettejöknek tet 
szett helyen összejô. Hitet advzin ott egymzisnak , Лигат 
tha beszédet tart, ’s gyulasztja Bocchusnak szi’vet: hogy 
а’ Remai Nep nem ismer igazat, telhetlen lcíva'nyaiban, 
ellensege minden nemzeteknek; az ока van most Boc 
chussal hadakozni melly vele volt: uraság’ viszketege; 
hogy nekik ellense'gök minden hatalom. Most ö üldözé 
seik’ tárgya; elöbb az стыда volt, es Perses Király, 
's ezuten az leend, a’ kit hatalmasnak fognak ismerni. 
Effele mondesihoz kepest abbau eggyeznek meg, hogy 
útjokat Cirta felé vegyék , mert Metellus zsákmányait, 
foglyait, blítorait ott тайга le. Jugurtha úgy gondolko 
zek, hogy megveven a' verat, meg lesz jutalmazva fe 
radsu'gok, vagy hn Metellus sege'djökre jövend az övei 
nek, össze fognak Нарывы]. Az elnok mindenek-felett 
azon vala, hogy Bocchussal kezdethesse a’ háborút, ne 
hogy выпиваю a' dolog, megbánja a’ mit akar most. 

LXXXI. A’ Rómaì Veze’r megmdven hogy a’ két 
Király szövetsegbe lépett, nem akara vaktában , es a’ 
mint a’ sokszor megvert .Iugurthával megszokott, ber 
melly helyen vereködni, hanem (Ню: nem messze Стё 
tól tirkolt táborban verta be. Jobbnak l'telle kiösmerni 

az új ellent, ’s lígy ereszködni azta'n csata'ra. Azonban 
megjöve az hl'r, hogy Numi'dia tartományúl Máriusnak 
adatott, mert hogy Consullá leve, azt elôbb mär leve 
lekböl tudta. E’ hírre inkább háborodék meg mint lel 
kéhez illelt; sem könnyeit nem fojthatá el, sem nyelvet 
nem tudta fekezni; az egyeb tulajdoniban nagy férñu kis 
ded lélekkel hire keseniseget. A’ dolgot nemellyek gögre 
vìvék, mások bosszonkodásra, mit meltatlanseg a’ maga 
becset erzô’ szl'veben mindeg támaszt, es sokan ап'а, 
hogy kesz diadal ragadtatott ki markából. Elettem nem 
szenved ketseget, hogy et inkább csìgázta Mariusnak fé 
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nye mint saját 'sérelmei, és hogy baját nem vis'elé vala 
e’ gyengeséggel, `ha másnak adate’k ya’ tartomány, csak 

. ne Máriusnak. 

LXXXII. Elcsüggesztve fájdalmától, e's mivel nem 
látá- o-kosságnak ön veszélyévei sególni' ellenje’ 11108656 
gét, követe'ket kiild Bocchushoz, kik terjesszék elébe, 
hogy Rómának ne légyen vellensége ok nélku'l; nagy al1- 
kalma van ‚надув: kötni-e velek, e's barátsägot, ’s az jobb 
mint a’ háboru; a'mbár erejében bizakodik, bizonyost 01082 
teni bizonytalanra nem tanácsos; hada-t Капает-111111663 
könnyu", nem mindég az -be'rekesntoni; eleje, Véga-nem 
mindenkor eggyen all;A kezdeni mindennek lehet, igen 
még a’ gyengének is, de letenni csak mikor a’ gyözônek 
tetszik. Lenne gondja teha’t magára és országára, ’s vi 
ri'tó állapotjät ne elegyitse össze Jugurthának‘ßveszett 
sorsával. A’ Király szerényen felel: békét ahit, de 52511 
ja Jugurthának eset'ét; h_a _erre is kiterjesztetik a’ béke, 
minden meg' fog kész’ŕíl'hetni. YMettellus izenereket tészen 
megint, ’s Bacchus holmit elfogad,-` holmit nem. A’ kö 
vetek váltják egymást; az idc'i halad, ’s a’ háború, pe 
dig Metellus ezt акт , nem törte’nvén semmi , вшить. 

LXXXIII. Marius a’ Nép’ szertelen lángolásával 
Consullá megválasztatván , minekutána most Numidiaßìs 
néki adatott tartomzínyúf, eddiglen is -ellense'ge a'»Ne- 
-mességnek, azt osztán nìost kezdé keve'ly sullya'l-nyom 

 

ni. Hol egyenkéat sértegeté öket, hol eggyetemben; Íki- ‚ 
mondá nekìk, ‘hogy б ézeknek leverettetësökért‘zsák 
mányként vötte a"Consulátust, -’s' holmit egyebet, ke’r 
kedékenyt rá nézve , ezeknek sërelmest. Elsö gondja 
azomban az volt, hogy kiálh’thassa a’ mit a’ háboru ki 
ván; pótlást szed a’ legiókhnz , lnépekt‘ül , társakt‘ól, ki 
rälyoktól; Látiumból mnden vitéz embert тешат kik 
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ben sokakat szolgálatjaikból, némellyeket hírböl isme 
re, ’s vcsapodárkodva az idejôket kitöltöttek körül, rá 
beszele' (Шее, hogy keljenek fel ismét, ’s menjenek vele. 
A’ Tanács, hár gyi'ílölte бьет, ’s megtagadni semmi ki 
vánságát nem meré, meg örömmel adott neki poltolékot, 
mert akarni a’ katonáskodást a’ Nep` sem' igen látszék , 
’s bi'zik vala,thogy Marius a’ had’ szerencséje vagy a’ Nep 
szeretete mellöl eleshetik. De a’ remény hiú vala; olly 
szertelen hév szálla meg sokakat, eggyütt menni Ma’ 
riussal. Ногу majd dicsöse'gben, hogy majd gazdag тёк 
`mánnyal тётей haza, e’ reme'nnyel töltenek el lelkeik. 
Mert 6 illyekkel gyúlasztgatá tüzöket. Megnyervén а’ 
miket »óhajtott vala, ’s hozzQá-fogván a’lkatonaszede’shez, 

' hogy ezeket a’ magok’ bel'ratása’ra tíizelhesse ’s a’ Nemes 
ség ellen , a’ mint megszoká‘, kiönthesse dühét, gyi'ilést 
hirdete, ’s illy beszédet tarta a’ Néphez: 

LXXXIV. Tudom én , Qm'risek, hogy a’ kik mél 
tóságaitokat kérik, ege'szen mások, minekutána тезка. 
pák mint a’ ml’g keresék; addig шиши-5501: valának, ala 
zatosak, csengök; de eggyszerre henye'kké válnak, ’s 
dölyfösködésben töltik éltöket. Az ne'kem nem gondol 
kozásom. Mert valamint az hon több mint Consulátus és 
Praetúra, úgy ezeket jól viselni több gondot ki'ván mint 
keresni. Azt is értem, mi пшика szálla гейш megböcsül 
hetetlen даваемым. Háborúhoz késziilni ’s ki'mélve bán 
ni a’` tárral; Макай katonáskodtatni , kiknek _terhökre 
lenni nem akarna'nk; honn künn minden fel6l gondoskod-` 
ni, ’s mind ezt ennyi ellenkezö, ennyi iri'gy czinkos 
közt, ez Qul'risek nehézb mint képzelhetni. Ezenfeliil ha 

)6k botlanak, nekik régi nemességök, öseik’ dics6 töttei , 
rokonaik’, barátjaik’ pártfogása , alattosaik’ temérdek 
csoportjai., ótalmokra yagynak. De nekem minden biza 
kodásom önm-agamban; nékem шагают: saját érdemem 

\ 
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mel, tisztasa'gommal kell támogatnom, mert bennem mil 
den eggyeb erôtelen. Látom eggyszersmind , Quírisek , 
hogy mindeneknek rem vannak Топтун szemeik; ked 
veznek a’jók, az igazak, mert szolglílatim az honnak 
hasznosok; de a’ Nemesseg rest keres, meghántatásom 
ra. Azokáert töreködnem kell, hogy sem ti meg ne csa 
lódjatok, mind 6k megszégyem'iljcnek. Ifjuságom olta 
mostaniglan megszoktam minden munket. A’ mit kegye 
tök ею“ már tettem , most mìnekutána nekem шедший 
tok a’ nagy bert, nincs kedvem abba hagyni, .Quíriselß 
Azoknak nehez lesz korlátaik közt maradniok hatalmaik 

ban, kik a’ méltóság' keresete alatt magokat jónak csak 
szi'nleltek: bennem, ki egész eltemet jóban töltem, ter 
meszette velt jónak lenni, Ti Jugurthára engem paran 
своими, ’s a’ Nemesseg azt nehezen „мы. Kérlek 
щипать meg elmetekben , nem volna-e tanácsosabb 
változtatni e’ vegzésteken , ’s ezt чаду amazt ‘küldeni ki 
a’ Nemessegnek ama’ foltja'ból, régi törzsu’t, sok öse’ ke 
pevel bl'rót, de ki zsoldban soha nem állt; olly valakit, 
ki ege'szen ja'ratlan az had’ dolgaiban; ki fusson, remeg 
jen, ’s’a’ Nep közzül угнанных eggyet, hogy tisztjeire 
oktassa. Innen az gyakorta, hogy a' kit ti parancsolni 
külde'tek, kenytelen keresni mest, ki neki paralícsoljon. 
Eleget tudok, Чай-Вей, kik azutän kezdek olvasni eleink 
nek tetteiket; es a’ miket a’ hadakozás’ mestersege felôl 
az ö görögeik (аммиак, miden mer Consulok voltak. 
Гоши: emberek! Úgy vagyon; tenni, mint lenni, 'ke' 
söbb-dolog; de tenni tudnunk elôbb kell mint ШЕЕ azzá 
levénk. Vessetek össze velek, n’ gôgösökkel, engemet, й] 
embert, Qul'risek. A' mit 6k olvasásból, hallásból tud 
lnak, en azt шпат, tettem; a’ mit könyveikböl (падший, 
en szolgálatimból; mellyike er többet: гам-е, beszed-e, 
ti l'teljétek meg. Én й] ember vagyok, ’s azt rajtam gú 
nyolják: en azt rajtok, hogy gyávák. Ök fenyetlen szer 
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mazásomat, én nekìk gyalázatos éltöket hánytorgatom; 
noha úgy hiszem hogy mindnyájunkat eggy természet 
szl'íle , ’s hogy az legnemesb a’ ki legc'rdemesb. Kérdhet 
nénk bär az Albinus’ vagy Bestia' elödit, mit szeretné 
nek, azt-e hogy ezeket nemzették, vagy hogy engemet; 
mit gondoltok, feleletök az volna, hogy 6k onokájok 
nak a’ legjobbat óhajták. Ha rezím tekintenek göggel, 
tekintsenek azzal öseikre is; mert mint nékem most, úgy 
egykoron azoknak 18, érdem szer'zé nemességöket. Ha mél 
tóságomat irigylik, irigyeljék terheimet, tisztaságomat, ve 
szélyimet; mert én azt e’ szerekkel nyertem. De a’ pöf 
fedt emberek ligy e'lnek, mintha adományotokat nem be~ 
csiilnék, ’s úgy keresik , mintha becsi'ílettel éltek volna. 
Nagyon csalatkoznak eggyütt várvánra’ két egés'zen el 
lenkezöt: a’ puhaság' örömét és az érdem’ jutalmát. Midön 
elöttetek vagy Tanácsban beszédeket tartogatnak, szóla 
saik’ nagyobb részében ôseiket n|agasztolják,azoknak diesö 
tötteiket emlegetvén fényesebbeknek vélik magokat ; ’s az 
ugyan épen nem való; mert minél diszesb vala azoknak 
életök, ezeknek renyheségök annál gyalázatosb. Ninos 
kíilörnben; az atyák’ dicsôsége világot tart a’ maradék 
nak, ’s nem hagyja nálok titokban sem a’ jót sem a’ 
rosszat. Карат nincs ez a’ fény, Quirisek; de a’ mi je 
lesb ennél, azt szabad emlitenem: saját tötteinlet. Ám 
léssátok, melly igazsa'gtalanok 6k. A’ mit 6k másoknak ér 
demeikbôl negéddel háritanak magokra, azt nekem tilt 
ják a’ magaméból töunem. Tudniillik mert nincsenek 
czimereim ’s nemességem új. Pedig azt szebb szerzenünk, 
mint a’ reánk szálltat bepiszkolnunk. Tudom , ha kedvök 
volna felelni, höven, czifrán förcsögne besze’dök. De 
minekutána szertelen jóságtokért vélem eggyütt bennete 
ket is szaggatnak, nem akarék elhallgatni, nehogy sze 
rénységem vádvallzisnak vétessék. Mert engem ugyan 
tisztaságom’ érzése mellett semmi szidalom nem sért; ha 
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való a’ beszéd, rólam jónál egyebetnem mondhat: a’ nem 
valót életem ’s erkölcseim meghazudtolják. De gáncsol 
tatván végezéstek, kik a’ legfelsöbb méltósággal а’ leg 
nagyobb sullyt шьёт]: reáln , gondoljátok meg ~is 
mét, rendelésteket nem kell-e megbánnotok. Kezességú'l 
én nektek eleim’ képeit nem mutathatom, nem diadal 
maikat, Consulátusaìkat: de igen, ha kell, dárda't, zász 
lót, czafrangokat, ’s egyéb hadì~adomänyt, 's sebhelyeimet 
azonfeh'íl, melyemen, nem hátamon. Ezek az e'n képeim, 
ez az én nemességem , mit nem örökségi'il kaptam , mint 6k 
a’ magokét, mit én munkával ’s veszélyekben keresék. Be 
lszédem nem tauúlt, nem czifra ; az affélét nem nézem nagy 
nak; érdem eléggé tůndöklik magában; 6k mesterségre 
szorúltak, hogy elfödhessék rútsa'gaikat. Sem görög irá 
sokat nem tamiltam; kevés kedvem vala olly holmiket 
forgatni; дыша tani'tani a’ jó’ гашиш: nem (паёк. А’ 
mi hasznot adhat a’ köznek, azt tanúltam: vágni az el 
Зет, várakat védeni, nem rettegni egyebet mint gyalá 
zatot; telet nyarat eggyeránt ti'írni; földön hálni; mun 
км, szükséget egyenlöleg szenvedni. E’ tanítások által 
ebresztgetem там katonzíitokat; 6ket szú'ken, magamat 
b6ven .nein tartom, az 6 tötteiket a’ magam diesöségem- 
mé nein csinálom; ez a’ Vezér’ dnlga , ha ki Нант“ 
ni Уйду _Ьоп_]йпапа1‹; ez illik polgár-katonához. Ké 
nyünkre tartani magnnkat, sergeket sanyarúan, ha ki 
ezt teszi, az nem Vezér: az Úr. Igy ba'ntanak eleitek, 
’s ragyoglxisba hoza'k inagokat és honjokat. A’ Nemesség 
öseire támaszkodik ’s hasonlatlan hozzájok bennünket, 
az amaz-okhoz hasonlókat alzínéz. Nein érdemért ki'ván 
nak “Летай hi'vatalokat, hanem úgy mintha ti azokkal 
nekik tartozna'tok, ’s ebben ugyan rettenetesen csalat 
koznak, a’ pölïedt elnberek. Óseik öne'kiek mìndent ha 
gyának a’ mit lehete: gazdagszígot, këpeket, dicsösé 
get; rényt nem hagyának; azt nem lehete: ajándékban 
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" azt nem ать, nem veszìk.' Engem durvának monda 
nak, fukarnak; nekem nincs tudományom felczifrázni 
ebedelnet; en nem tartok каждым; szakácsomat nem 
íizetem drágábban mint tiszttartómat; ’s örömmel ‘ШПОН! 
magamra а: mivel terhelnek. Úgy tanúltam atyámtól es 
más tiszteletes ferñaktól , hogy csl'n asszonyt, férñt 
munka illet; hogyjónak illöbb dicsösegen kapni mint gaz 
dagságon; hogy díszt fegyver ed, nem czifra bútor. De mit 
nem ‘МН: hát a’ mit szeretnek, a’ mit böcsben tartanak. 
Szerelmesködjenek, korhelykodjanakl miben ifju evei 
fket tölték, töltsek abban öregsegöket is: dôzsölések 
ben, egeszen hasok’nak elve, ’s a’ test’ legrúrabb resze 
nek! a’ verejteket надумал: nekünk, kiknek az kedvesb 
az ö nyalánkságaiknál. De nem a’ szerint van; midön 
magokat minden vétekkel megpiszkolák, a’ förtelmes em 
berek! a’ дыша]; szeretnek elkapkodni шагам. Így dor 
bezlás es henyeseg , ket gaz vétek, nem ártanak a’ 
belejek siillyedteknek, а’ уёгйеуец hazára csapásokat 
húznak. Most, minekutána magamért valamit, az ô 
rosszaságok ellen igen is keveset felelek, eggy szót a’ köz 
iigy felel. Mindenek felett, Quírisek, legyetek Numl'dia 
eránt legjobb reményben. Mert a’ mi дивах-{Мс eddig 
tötte séretlenne ,' azt Яше elháríeaok: az ügyetlenseget, 
penz-szomjat “езды! Aztán ott eggy had áll, melly isme 
ri a’ helyeket; de, тащи]: meg, vitéz inkább mint 
szereucsés; nagy resze telhetetlen vagy vakmerô veze 
reinek lôn áldozatjává. Azért ti, kiknek тип“; korotok, 

_keljetek az hou’ védelmere, és hogy bennetek a’ mások’ 
esete, a’ vezerek’ bátorsága meg ne csiiggesszen. Mene 
seitekhen, keléseitekben en lészek tanácslótok, en тёк‘ 
шок а’ veszélyben; ties en eggyeránt fogunk viselni 
minden bajt. Ha el nem hagynak Isteneink, mie-nk min 
den: gyözödelem, zsákmány, dicsöseg; mik ha ketse'g 
ben volnának is, es talán meg шуму tölünk, de bizony 

Вом. CLASS. I. . A 11 
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sagéleni az hont minden jónak` tiszte volna. Rettegés 
halhatlanná me'g senkit nem teve, sem soha me'g atya 
hogy gy'ermeke mindég éljen, nem ohajtá: igen hogy 
ligy mint jóhoz illik. Tôbbet szólanék Quirisek, ha szó 
gyáva szivbe önthetne bátorságot; mert a’ kiknek van 
leikök, 115)г hiszeln, eleget mondtam. 

LXXXV. Marius lángolni látvrín a’ Ne'p’ lelkét, 
siet megtòmni hajójìt eleséggel , zsolddal, fegyverrel, 
es a’ mi egyébre szüksége lesz , ’s ezekkel Aulus Manlius 
Al-Vezérét iitnak indl'tja; maga katona’kat szöd, nem a’ 
szakok szerint, mint szokásban volt, hanem a’ mint ki 
nek kedve vala, ’s többére fejtôl- adózókat. Ezt n-émel 
lyek onnan mondotta'k történtnek, mert nem kapa jobba 
kat; -mások negédböl, mivel felmagasztolását ezeknek 
köszönheté, és mivel nagyra-törekedönek a’ legszegé 
nyebb legkedvesebb; az illy, mivel semmije, nem félti 
vagyonát, ’s mindent szépnek néz a’ mi hasznos. Vala 
inivel töbh haddal tehát mint rendelve vala, megindúl 
Africa felé, ’s kevés napok alatt Uticában megérkezik. 
Hadát ott Publius Rutilius Al-Vezér neki Шпица. Mert 
Metellus kerüle látását, hogy a’ mit hallanì sem tuda , 
kénytelen ne légyen látni. 

LXXXVI. A’ Consul itt, betöltvén legiójit és a’ 
свара-“011111, termékeny és zsákmányra gazdag tájnak in 
dńl. Valamit ott nyere , katonájinak engedi. Aztán а’ 
fekvésök és örizeteik által kevésbe' erôs h'elyse'geket tá 
madja meg ’s más meg ma's helyeken sok apró csatákat 
tart. Az új Каюта": látják hnllongani a' szaladókat, hogy 
miként fogdostatnak; hog)r a’ legvitézb legmentebb; 
hogy fegyver által védve van szabad'sa'g, vhaza, háznép 
e’ns minden; hogy azzal dicsöséget, vagyont szerezhetni. 

l Osszeforradván igy újak és régiek, vitézségök 110111111 
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egyenlövélève. A’ két-Király штамма hogy‘Márius 
megérkezett, сна“ egymá‘stól , ’s szoro's helyekre költö 
aile...lagur'th'a~ iigy Щей jónak, bi'zva hogya’ kétfelé {052 
мс ellentl «több szeite'nesëvel> fogja megtámadhatni; és 
hogy à’ARómaiak, шт általja'bany minden más, “58111 
ván félelmöli ,s- magokatl gondatslanabbúl года: viselni, 
мамашам: n» ` ' 
-;-‘ п . ‘:\‹; дм: - ‘ ( 

‚"-‚ LXXXV fl." Metellus most'megérkezik Rómában, 
’s a’nmift nein Virt, elnémúlvän 'az iri'gység, heves ör 
vendeze'shk közt‘fogadtatik, iig-y kedves a’ Nép el6tt, 
mint az Atyálihál. De Marius a’ táborb'an serén‘yen vise 
li magá‘t; a’ niaga'éit, л az ellent szemmel tartja; vlesi en 
nek és a'nnak hasznot vagy kártmi adhatna; a’ két Ki 
капу metre fordúl; szándékaikat me‘gelözi, kelepczéjìket 
kikeri'ili; lankadni maganál , azoknál gyarapodni semmit 
nemfenged. A’ Gaetúlilsokat‘és Jugurthát, kik a"mi frigye 
s_inknél sarczolgatának, esapongásaikban megtämadja, ve 
li; magri-t a’ Királyt, nem messze Cirta'tól, fegyvere'bôl ki 
лютеций; Вечшйпфоёу mind ez neki fényt ugyan м , de 
á? háboru’ beve'gzésére semmit ynemhasznál; eltökéli , hogy 
ä’«melly vá'rolsok fekvésök es katonasägaik által az ellenség 
nek leghasznosabbak’s legárthatóbbak ôneki , körülfogja , 
fs i'gy azok vagy elvesztik'helyeiket, vagy csatára kel 
щеками: Bocchus gyakor {шьет külde hozzá, hogy 6 
alii'tjarai Római Nep’ barátsága’t; ne tartson semmit bán 
щепы. Színlelte légyen-ev ezt, hogy véletlenül több 
erövel eshessék neki; vagy"Í mivel ingó elméje be'két, ha 
dat cserél’get'ni megsz'okott: nem igenI tudhatni. ` 

« LXXXVIII'. Marius, mint eltökélé lvala, megtiimad~ 
ja a’ városokat ’s eró'si'tett helyeket, ’s némellyikét' er6 
vel, né'xnellyikét` fenyegete'sekkel, egynémellyiket i'gé- ~ 
retek ‘шах szedi, foglalja. Elsöben a’ könnyebbeket tá 

11 ”‘ 
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таща meg, v-árvän hogy Jugurtha segedjere lesz az övei 
nek, ’s -igy Веке’ iigyebe kel-lil; de la’tván hogy az tá 
vnlyog 's egyéb dolgokkörül szorgoskodik, idejenek nezte 
nagyobbakat es nehezebbeket kezdeni. A’temerdek pusz 
пак каш vala egy nagy es tehetéis veros, neve Cepsa, 
mellyet mint hirlelik, a’ Libys Негсп1ев‚_а11‹осои. La 
kóji Jugurtha alatt mentek valának minden adótól, szelid 
kormány alatt eltek, ’s e’ nezve Шуе]: hozzá; vedve 
megtámadójìkellen nem едущий мышц, fegyvereik, 
lakójik, "s leginkábh Наделите“: által. Mert azon ki 
'viii а’ mi legközelebb fekve'k а’ városhoz, mindenoegyeb 
равна, mííveletlen, szl'íkölködö vizben, ’s ltele kigyók 
kal, kiknek diihöket,l mint minden vadaket, вшей az 
elelem’ nemlete, ’s merges termeszetök inkább' gyúlad 
szomj, mint bár mi egyeb eltal. Máriust szertelen ‘ищу 

' sza'llotta meg elfogni a’ várost, mind mivel hasznos le 
hete а’ ЬааЬащ, mind mivel megvetele nehez volt. Aztán 
Metellusra nagy. fenyt` vous Thála'nak megvetele , melly 
fekte ’s bástyr'iji мы ehhez nem hasonlatlan; csak hogy 
пинай, nem messze kerite'sejbôli, nehány‘forrása: Ca 
psában csak eggy klit, de örök bugyoga’sú, been a’ va' 
rosban; lakosai ezen ШУМ esövizzel eltenek. A’ viz’ 
шиш itt, mint Africának minden “баш, hol a’ lakók, 
távolyabb a’ tengertöl, gyerebbek, anna'l könnyebb vala 
tiirni, mert Numida többe’re tejjel es vadhússal el; a’ 
sót ’s az iny’ ingermenyit nem ismeri. Étek néhet szomját 
csilapitja, nem nyalliksága'ra van. 

LXXXIX. A’ Consul minden felöl gondoskodik; de, 
mint hiszem, mindenek-felett az Istenekben vetette re 
menyet; mert esz és okosság annyi nehézseg ellen keveset 
tehete. Nem vala gabonája, mert a’ Numida inkább sze 
гей fö-ldjeit feletetni mind felszántatni, ’s a’ mi termett, 
mind azt Jugurtha összevetete, erössegeibe hordata' , ’s а’ 
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taij a’ meleg nyárban ki vala aszva, 's minden növevény 
nélkül állt. Va-lamit azomban lehetett, mind azt nagy 
gonddal megtctte; a’ mi marha’t a’ múlt napokban 25:41: 
mánylottak , „вшитым kisérteti ; Al-Vezérét Ап 
lus Mänliust könnyedszer lovasival Láx‘isl värosiglan, hol 
hadi-tárja ’s elesége, elôre küldi; kevés napok alatt, 

_mentében zsákimínyolgatva , ö maga is ottan leszen. 
Így, шаман: titkolgatva , Tana folyáshoz elér. 

XC. Menése alatt hadzínak naponke'nt marhákat osz 
tata ki, sza'zadok és csapatok szerint, egyenlô sza'mban , 
’s meghagyá hogy a’ börökböl tömlök készi’iljenek. Igy 
a’ gabona’ szi'ikén is enyhithete, ’s >azt szerzé meg eggy: 
szermind , венки-61 nem gyanitva mi végett, lminek 
hasznät Мышца. Hatod парта elérvén a’ folyamhoz,`ke’ 
szen állának a' штык, ’s nagy számban. Itt sietve kö 
ríil árkoltatja шьет, étket vétet katona'jival; paran 
csolja, légyenek készen; napszálltakor indulni fognak; 
málhájikat hagyják hátra; magok és barmaik csak viz 
zel rakodjanak. Eljôvén ideje, kikél táborából, 's ввёз: 
e'jjel lizvén ища“, megszáll. Azt teszi a' kövétkezön. is. 
Végre az harmadikon, me'g юшка! „аркане elött, hal 
mos helyre ér, Capsától kétezer lépésnyire, ’s ott min 
den zaj ne'lkül mega'llapodìk. De bajnalodván, vmidön a’ 
senlmi veszélyt nem gyanitó Numidák a’ városb-ól kifelé 
szállonga'nak, egész lovagságát ’s gyorsabb gyal'oait 
hirtelen Capsa alzi futtatja, elfoglaltatja a’ kapukat, ma 
ga utánok indúl, ’s каштан minden eröszaktól eltiltja. 
Mit látván a’ városiak, a’ váratlan csapás, a’ szertelen 
rémiilés, az ijesztö veszély, ’s hogy a’ lakosok’ nagy ré 
sze a’ mezôn ellenjök’ kezébe esett, (Яке: arra kényszerité, 
hogy inagokat adnák fel. A’ väros felpörzsöltetett, ser 
dültjei leszabdaltattak , minden egyéb eladatott, a’ 2561: 
mányva’ katonaságnak kiosztatott. E’ szömyüség ‚ ellené. 
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re a’ hadak’ törvényeinek, nem a’ Consul" fösvénysége, 
nem fene lelke miatt törte'ntï,I hanem mivel a’ hely Ju 
gurthának alkalmas volt, a’ hozza'.- Térés neki'ink terh'es; 
lakóji változók, 'habzók, vhitlenek, jótét és tartalék ál 
tal nem fe'kezhetök. " ` 

XCI. Ma'rins vesztesége nélkül tévén‘az vövéìnek 
illy szertelen гены, -nagy és Шлюз-11151: е1бЬЬ=Ё8‚'то5с 
még nagyobb, még hl'resebb leve; vakta'ban tett hagyzi 
sai böleseknek vétètének. ' Katonasziga, a’ szelid fenyi' 
tékben шпон‘, а’ zsákmányok a’ltal закидайте“; égig 
len magasztolják; ellenségei rettegiïk mint halandónál па 
gyobbat‘; barétjai ’s ellenei iigy hiszik,-hogy vagy lé 
lek van benne-isteni , vagy вине ' mìndent -men 
nyei диванам“: jövendölnek. -Felbätorodván most dol 
gainak szerencsés végezésén, más viirosok'alá megyen; 
aehányat, ba’r >turfäk щадит, elfoglal, másokat, `a’ 
szá-mra többeket, 'rmellyeknek lakosai, hallván mi tör 
tene ACapszival, -megszaladtak-,Y ti’izzel' emészti'fel; „то. 
gáS,` vérontsíslmindenfele’. Minekutána Жду sok helye'` 
ket, ’s többe're ve’retlem’il , megveve, egyéb «ВЯЗОК 
hoz lat, nemlannyira sn'llyońoz miilt Capsámil, de it» 
ten is nehézhez. Mert nem messze a’ Mnlncha’ vizétöl , 
melly a’ Лиши-фа’ birtokait es a’ Boechusét lszéllyel vá 
la'sztja, a’ жёг’ közepén eggy `s‘zilrtl'ieg'y kel, eléggélta'gas. 
hogy rajta Имей erösse’g elférjen; szörnyů magassägú, 
eggy szi'ík ösvényke'velq- oldalait termëszet ещё mered‘ek 
ke', mintha mi’í és mesterség Гак-1131411: volna. Ш; tartatá 
nak a’ Király’ kincsei, ’s Marius az helyt minden 'ereje 

' vel törekedék lnegvenni. Azomban dolgait inkáb'b segélé 
Szerencse mint tamics. A’ va’racska'ban einher és fegyver 
еще, gabonáia höven, iigy vi’zforrása is. Töltések, tor 
nyok, ’s egyéb hadi летай itt haszontalanok; ösve’nye 
fel a’ várba igen keskeny , ’s jobbra balra шишек. 
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O'st'romernyök hozzá igen nagy veszéllyel es meg is зияет ' 
пении közelitettek volna;v mert ha a’ munka ment i's 
mer, Щи es kövek mindent összerontottak. A’ katonaság 
sem meg nem a'llhata a’ dolgozók elölt, a’ hely’ dara 
bossa'ga miatt', sem az ernyök alatt rettegések папин 
munkája't nem шьете; а’ legmereszebbek elhullottak, 
vagy sebet kaptak ; а‘ többinek uött felelme. 

’ XCII. Márius hijába vesztegetven el sok упавший: es 
нарзан, aggódva {отдай elme'jeben, elálljon-e пенде 
kától, vagy сами verja szerencsejet, melly dolgain már 
gyakorta önkenyt teve. Midön ejjel nappal ezen tiinö 
dik, törtenetböl eggy Ligus, közembere а’ segedcsapa 
toknak, kiment vala a’ táborból, тёще: keresni, nem 
epen messzere a’ ver’ azon oldalához, melly elfordúlt a' 
viaskodóktól. Ott csigákat seite csúszkálni a’ szirteken. 
Ezekben itt eggyet, amott „лаваш, tova'bb többeket is 
felszödven, keresgetesei közben c'saknem a’ tetôre ere fel; 
hoimivel вены: nem lele ,- az emberi elme’ viszketege 
szerint, kedve jöt't, Изд-Швеи! а’ nem ismert helyeket. 
Törtenetböl itt eggy izmos tölgy абс: vala ki a’ МЕНА 
ból, elgörbú'lve kisség, de ismet fölfele tolakodva, mer 
re a’ szülö termeszet mindent húz. А’ Ligus itten majd 
ágakra kapaszkodik, majd a’ Aszirt’ csúcsaira heg, a' 
kisded ver’ teret kiszemleli , mert a’ Numidák mind a’ 
камыша: voltanak fordúlva. Kikemlelven {ш valaminek 
majd haznát vehetne, а’ merre felkapaszkodott, ugyan 
arra leereszködek , ’s nem vaktában már, mint miden 
fel‘lepdese, hanem mindent megtapogatva. ’S most megyen 
Máriushoz; beszeli mi (днём, keri, hogy a’ metre 6 - 
járt , a’ тёк-ас temadja meg, ’s {Майнца magát veszerú’l a’ ‘ 
veszelyes m'enetelre. Merius nehzínyat embereiböl a’ Li 
gussal kikiild, megtekìntetni a’ mivel штанами, ’s 
по]: , ki mint betrabb’vagy felenkebb, a’ dolgot a’ sze 
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rint könnyůnek 'vagy nehéznek mondják. A' Consul' lel 
ke azomban bizni kezd. Trombitásai ’s kiirtöseì каши 

tehát kiszemeli a’ legmerészebbeket, 's melléjek избе] 
mi'il négy századost rendel , ’s meghagyja nekik , ja'rná 
nak mindenben a’ Ligus’ akaratján. Dolgaik’ kìvitelére 
a’ más napot rendeli. 

XCIII. Eljövén a’ kiszabott idô , ’s készen lévéu 
minden a’ mi Штатами, az helyre kimennek. А’ sìáza 
dok’ igazgatóji megváltoztatf'ík öltözeteiket'és a’ fegyvert , 
hogyan vezetöjök hagyá, ’s meztelen Юте! és lábbal 
mentek , hogy látsis ’s kapaszkodás könnyebb légyen. 
Kardjokat, pajzsokat hataikon vivék, 's pajzsok bôr, 
mint a' Numidáké, mert az kevésbé nehéz, és hogy ös 
szeiitödvén ne csattogjanak. Az elölhägdosó Ligas a’ szik 
`Майнц, és hahol a’ korosb gyökér kinyúl vala, kön'il 
keritette hurokkal, hogy emelködések könnyl'ibb legyen, 
’s kezeknél fogva vonta maga шт. u’ kik a’ széditö má 
szásban félni kezdettek. Hol a’ menés bajosb leve, el 
-hagyatá velek fegyvereiket, 's felvette 's vitte utánok; 
hol a’ lépés nem шнек bátorságonak , azt ö мёд meg 
legelöbb; felméne, meg’ lejöve; ollykor kitért nekik, 
igy nevelgöté kedvöket. Végre мышами a' nehéz má 
szzisban , az itt puszta várban vannak, mert az ott lakók 
az ellent Маш-отёк, mint a’ múlt napokban. Márius 61-1 
vén a’ jelengetésekböl' hogy a’ Ligus jól végezé dolgát, 
bátor вашими egész nap munkában tarta, buzditja Шкет, 
az ernyôk alól maga is elölép, a’ teknôsökkel verdesteti 
a' falat, ’s a’ várbelieket Мучай, nyilásai, parittyásai 
által rettegteti. De a’ Numidák, gyakor izben felforgat 
van ’s felégetvén már ernyôinket, nem keresének mene 
déket a' bástyák megett, hanem e'jjel nappal kerite'seik 
elött járdosának, a’ Rómaiakat szitkokkal illették, Má 
riust dörének дышишь, vitézeinket bilincseìkkel fenye 
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gette'k, szerencséjökben szilajkodtak. Azonban mfg Római 
ak és Numi'dák egész elkeseredéssel harczolnak, gyözöde 
lemért ’s dìcsöségért, az eggyìk fényért а’ másik шедшими! 
hatäsért, hátúl eggyszel're riadnak meg a’ trombiták. Lege 
lébb az áesorgás végett elötolakodott asszonyok és gyerme 
kek futnak , aztán a’ kik logközelébb álltak a’ kei’ítéshez, 
végre minden,-a` ki fegyveres vagy nem az. A' mieink 
még több Мне! nyomakodnak el6, затёк, döntik ellen 
даны: , hagyják a’ sebhedteket, gázolnak az elholta 
kon, vete'lkezlve egymás közt a' dicsöségen a’ falakra 
felszöknek; csak eggynek sem jut rabla's eszébe. Má 
riusnak a’ Szerencse igazi'tván meg шипел-686361, lneki 
még hibája is dicsöséget hoza. 

XClV.' Mig itt ezek törte'nnek, a’ Quaestor Liicins 
Sulla sza'mos lovagsággal jöve a’ táborhoz, mert 6tet 
Ma'rius, kiálli'tani La'tiumban ésa’ ta'rsnépeknél a’ le 
génységet, Rómában hagyta volt. E' nagy féríiúra `em 
lékeztetvén az hely, illönek lzitoln szólani valamit tulaj 
douai ’s élte fel6l, kiva'lt hogy Lúcius Siseuna, ámbár 
elöadásit több gonddal és hi'vebben tötte mint mind azok, 
kik az akkori dolgokat irak, a’ mint ugyan nekem lát 
„и: , eléggé` s'zabad ajakkal nem szólott. Ez patricius 
nembôl vötte eredetét, de olly házból, mellynek eggy 
kori ragyogzisa elejinek renyheségök ältal csaknem egé 
szen kialudott. Eggyeránt jártas Загадай’ és Rómaia-k’ 
i'rásaìkban, lelke magas, nagy kedvelöje az örömnek', 
de a’ dicsöségnek még nagyobb. Gyönyöriben d6zsölg6, 
de gyönyör soha nem Уста е1 munkától. Свай a’ n6ve' 
telben bánhatott volt becsi'iletesebben плавай/а]. Hatalmas 
szólnok, tötteiben fortélyos és „пап, tärsalkodásaiban 
szeli’d. Elméjefödözni a’ mit forala a’ hihetlense'gig mély; 
pazar mindenben, ’s pénzben leginkább. Polgári 551626 
delme el6tt nem vala soha senki szerencsésebb mint 6, 
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de szerencseje soha sem hal'adta meg-nagy мы, ’s nem 
lehete tudni, szerencsesebb volt-e, vagy lelkesebb. Mi 
ket ke’söbbed követe el, mondani, nem tndom, тащат-е, 
resteljem-e. l 

XCV. Sulla megerkezven, a' mint emlitem, Afri 
‘ca'ban es a’ Ma'rius’ гамма}, baitor eddigele p’ hadak’ 
munkäjiban egészen járatlan -vala,- ‘де rövid idö alatt 
`ügyesebbe len mindenY másoknál. Katonájival szeliden 
bent, slzerletett нам, sokaknak mert kertek tôle, so 
'kakna’k önkenyt; de mástól venni nem szerele,lés ha vett 
inkìíbb sietett vìsszaszolgálni,` mintI mesok visszafizetn'i 
a’ kölcsönt.` A’ mit ada, тег- 'nem kiváná; azt akará 
inkább, hogy neki minden tartozzék. Hol komoly kedvvel, 
heb enyelgve, `a’ legalacsonyabbhoz is lebocsátkozék; köz 
>tök fol-ga meneseikbe'n, munk'ájikban, ö'rje'ikben. A’ 

' mit kajän`negéd’ неге: tenui, сов-мыть ’s изгнать 
nem marczong'lo'tta печенки. Csak l'ejhen es szivben 
nem Саге elsdbbet впадет“, minden тётка: ‘maga 
теге“ hagya. E"`tulajdonai ЩИТ, 'Mel-ius 'esn ‘a’ готов 
Aelôtt keves idö alatt felette kedvessé leve. 4 ’ 

Xcvr. давшем mesme.. cama-»s ать ешь, 
а],1‹а1тав városait ’s penze’ nagy részet, izen B-ocohus 
nak, si’essen Numidiába Решений nepeit; jelen az ide ös 
szekapni a’ Еда-винте]. De mid'ón ezt keselgeni látja, 
’s habozni beke es had közt, mit met, elôbb is cselek 
vek, meghittjeit nagy ad'ományokkal nyeri meg, ’s a' 
-Királynak igeretet teszen, hogy 'ha Numidiäból Юбиле 
tik а’ Rómaiakat, ’s birto'ka’ megcson'kulása nelkül ve» 
gezhetik be a’ há-borút, orszziga’ harmadát „вы fogja 
ïhagyni. Медный“ ezen зубные által, Bacchus temer 
‘ш; s'okasággal je; a’ ket sereg eggye rlesz, ’s Май-11180, 
ki тег telelöjebe vente magát, megtámadják. Mär сапе 
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vala, de a"«kët Kira'ly abban hitte al тазы, hogy ha' 
ve‘sztènének, a' setét ё] ve'delmökre lesz; ha дубить. 
ацйзшёгъ táj nem fog vonni bajt гибок: igen минтай,’ 
aka'r nyernek, aka'r'vösztenek. ’S midön megjöve Mii-î 
riushoz az hir Люду közelgenek; .jelen унывай magok is ; ’s 
elöbb mint a’ sereg kiállhata, bútorait felszödheté, a’ 
jelt, parancsot neki kiadhaták, a’ Maurdtániai ’s Gaeta 
liai lovasság, nem csatarendben, nem ütközeti sorokban,> 
hanem foltonke'nt, a’ hogyan kit történet gombolyita ös 
sie , a’ mieinkre omlanak. Ezek ‘тер-видевшей а’ várat 
la’n támadáson, de nem felejtve vite'zségöket, {вдуть 
kapnak, védik elké'settjeiket, sokan Ига szöknekf ’s 
хищница]: az ellen’ elébe. A’ tasa inka'bb halsonlitfottiI 
haramiák’ rohanásához mint 4badi vereködéshez. Gyalog', 
lovag 'zászlójik клёнах"! keverödnek бане‘; vitt bevzigják 
навеки, ott mészárlanak; eggy derek csapatunkat; 
xnelly‘keményen viselé тау“, hät‘úlról Кейсы: be; 
nem ótta elegge' ‘semfegyver sem mei-ész lélek, тет-гаши 
zok sza'mosabbak ’s mindenfelë ki. танца}: foszolva. Vég 
re a’ mieink, lijak `és régibbek, ’s azok követve ezek’ 
рыдай“, a' mint kit hely ’s történët eggybe ‘шара, kari 
тай csinálnak, "s igy minden oldalaik felölfödveyìvédr-l 
vo, az ellen’ nyox'aiiliisátkiállhaták.' ` ч -i ° 

XCVII. Marius e' rettenetes-esetben ч is ii-gy vala 
ei nem ijedt, meg _nem csüggedett lélekkel- mint mim 
dégg' söt foltjával, mellyet inkább мёде a’ leg‘vitézebbeli 
mint a’ ’legkedveltebbek közzíil, bénya‘rgalá azhelyt, segu’ 
Iyére мы: а’ пустышкам: , пай-озером: a’ hol az ellen 
összetömiilve legerösebben állt; és mivel a’zavarban, за? 
ban serge nem vhallliatií Iszavátg, kezével integete harczoì 
I'o'jinak. ’S már lefolyt vala a’nap, de 1a’ ke't Kira'ly’ ‘ha 
da me'g sem тёмен, -söt mivel az ё]: magoknak ММ in~ 
kább kedvezni, mint Jugar-'tha „машинам, most meg 
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hevesebben u"zék mlnkájokat. Ekkor lMarius használnì 
akarván az hely’ fektét, hogy az övéinek légyen hova 
vonni meg magokat, két közel halmot elfoglal. Eggyi 
kének, melly szi'ikebb vala mint hogy. тайга tábort lehes 
sen fogni, h6 bugyógású forrása volt; másìka -alkalmas 
helyt adni a’ seregnek, ’s mivel emeletes ’s oldala me 
redek, nem ki’vána sok munka't. Parancsol tehát Sullá 
nak, hogy az éjt lovagjaival töltse a’ v|'z mellett; maga 
az elszórtakat, mig elszórva volt az ellenhad is, eggybe 
gyüjti, ’s velek, sebes lépdelésben, az halomra fel 
hiigtat. A’ két Kiriily, elìjed az hely" nehéz voltától, ’s 
a’ vereködést abba hagyja. Elszóródni azomban katoná 
jikat nem engedlk, hanem a’ két halmot köriilfogják , ’s 
rend nélkül meg tölepödnek. A’ Чай nép sú'rů tüzeket 
gyiijtva, szokásake'nt tombolások ’s kurjongások‘ közt 
tölti az éj’ nagyobb részét, ’s két Vezérök délczegen 
gyr’iztesnek tartá magät, mert meg nem fntamlott. A’ mi 
éink sötét de tet6sb állásaikból la'ták, ellenjök mit mi 
vel, ’s az nekik nagy buzdításlil vala. l 

XCVIII. Маша e1'6sen тает az ellenfél’ ai 
torsága'n, katonájit csendesen hagyja lenni, ’s “01:11 
sunk ellen az 6rök’ kiáltásaikat is eltiltja. De közeli’t 
vén az hajnal, midön azok végre, ellankadván szende 
redni kezdettek, 6reivel, ’s a’ csapatok’, osztályok’, lé 
giók’ tronibitásival hirtelen és eggyszerre jelt fuvat; ka 
tonäji sikoltanak, ’s omlanak, ki a’ Варикап. Maurus 
e's Gaetúlus a’ nem тёте, nem értett шара felriadnak; 
sem futni nem tudnak, sem fegyvert fogni, sem tennì 
vagy kezdeni valamit; e’ lárma, ez ordi'tás közt, nem 
lelvén semmiben segélyt, nyomva a’ mieinktôl, e’ za 
varban, e’ félelemben, tompa csábúlás fogta el. 1311111 
jában meg valának verve, szalasztva. Zászlójikat, fegy 
vereiket esaknein mind elfogánk, ’s 6k e’ vereködés 
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ben nagyobb sza'mban hulltak el mint mind eddig; melt 
iramlásokat енот es ijedség 831112519:- w » ` мн 

‘l ; А l. 

XCVIX. Márius immost, a’ßhogyan akartI vala, te» 
le'löbe indúl, mit az 'elese'g miatt, tölteni a’ tengersze 
leken kivánt.-' Gyözelme nem tötte gondatlanná, elhitté; 
söt, mintha elette állana mindeg az ellenhad, negyzögü 
rendekben folytatta meneseit. Sulla, lovagjaival,. а’ 
joblr szzírny mellett, a’ balnál gyalogjaival Aulus Manlius 
igazgata, 's a’ Ligus csapattal azonfelül. El-ôlre, hät 
га Tribúnusait állit‘á , a’ könnyed lovagok melle. Szöke» 
venyei, kiknek legkevésb böcsök mila, minthogy isme 
rek а‘ tejt, ellenjei' mozgäsát 4kimelgeté. Túl mind 
ezen, mitha semmit nem rendelt volna el, f' maga láta 
mìndenhez, jelen vala mindenütt; dicsére, dorgála a’ 
mint ez ’s az er‘demle; Ímaga mindeg fegyverben, min 
deg keszen; hogy úgy legyenek emberei is, szorosan kif 
vánta meg. ’S a’ mi gonddal menesiben‘ volt, úgy velt 
táboriban is; ôröknek a’ kapukhoz a’ legiók’ csapatit, a’ 
tábor’ elebe a’ sege'dlovassägot állitá ki, ezeken kiviil 
másokat az erössegek’ árkai melle. Körüljárá az erö 
ket, nem bizatlankodva, hogy teve van-e a’ mit paran 
esolt, haneminkább hogy а’ katona viselje örömmel az 
Impera'torával közös terhet. Падай а’ háborúnak ez es 

Íegyeb idejeben inkább fenyitgete gyalázat’ rettegese mint 
büntetes’ felelme által. Ezt sokan' kedvvadászatból mon 

dották törtentnek; de mások onnan, hogy ô örömeit 
gyermeksege опа ti'íresben, kemeny munkában гамма, a’ 
mit тезок nyomorúságnak neveznek. Csakhogy a’ hon’ 
dolgai igy szinten olly jól тетенек; mintha embereit 
sanyarú fenyitekben tarte vala. 

C. Vegre negyedik nap, közel már Cîrtálioz, eggy 
szerre jônek sietve mindenfelöl a’ kemek, ’s az jele volt 
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поду-штаны: közelit. De' íminthogy' nem eggyfelól jöt 
tek, ez innen, onnanlaz, ’s тёмен“: azon jelentéssel; 
a’ Consul, nem határozhatván el magát, melly a'lläst 
vńgye'n, a’l renden nem штамм, ’s ,'elkészdlve‘ ища el 
lenjét. :Jugúxthának i'gyI meg узда-ушить vrenuinyfe,finest: 
ölnégy апартеид osztotta Ьа1-мышь, hogy-.eggyißlre 
'ezeknek- a’ xnieinket.\hátúlról kpenl'tliesse bé.- Legelöbb 
Sullára öklelének.fAz néki-baítnom'tjarembereitfl ’s азот 
san битвами lovag-'csapgtjaivsl’ a’ Maurusokraönllik; 
a' veszteg .hagyottak мышк- magokat a’ távolyról vjövc’i 
„yilak enema. mbaalják hakmuökbe je. I'gy наг. 
omlgatván‘al’lovas'ok, .Bacchus a’ 'maga' gyalogjaìval, 
kiket Ша Volux vezetett; штыками urjokbau, je 
Ien nem vala'nak az utolaóy vetaködésben; a’ mi veg 
hsoportinkat.megtámadják. Marius az elsôk közt har 

nz'olt, ment» ott .Iugarthalegtöbbmépéveb ‚ Ez hirt ve 
lie'ànhogyßocehus megérkezett, hirtelen kevesed maga 
!iall’a’ nii gyailogjainkhoz Копы], ’s ott МЫШЦ, mert azt 
beSZéInVme'g'ta’ni'xltaf,Numancia alatt, elkiáltja тау“; 
hogy a’ mieìnk >h'asztalanúl harezol'nak; ö épen most ma 
ga Szabá le Máriust; ’s mutata' vérmäzolta кашицы] 
1уе$_ egggy -vitézíil leszabott gyalogunk’ vere Гель vala 
be. A’ ‘вы’ képzeletére' насовать ,t elborzadának, 
bär a’ hirt nem'hivék: ellenben «а? vad ‘nép lelket 
kap, ’s heves‘ebben esik a’ megriadtakhak. ’S ezek 
máx' közel valának megfutamlani, midön Sulla, meg 
“тантал _а’ 'kikkel harczolt,l oldalt a’ Машинок. 
nak fordúl. Bocchus azonnal visszavoná magát. Jugar. 
tha gyámolitani akarja az övéit, ’s magát a’ mar-máx' meg 
шиш gyözödelem’ birtokában vfenntartani; de körülke 
ritve a’ mieinktöl, jobbra balra mindent Джаз, dárdá'mk 
el'öl félre-hajlong, ’s úgy egyediil ,magában elillant. ’S 
mostan, Marius megfutamtatván az ellenség’ lovagjait, se 

Alom., 
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gélyére kól az övéink, шт. bajban hallott lenni. Véga 
re az elrlenség mindenätt verve van. ’SßfekkorI vala ret-i 
tenetes‘ a" látvány wz elfha'gyottmezůn: ‘Евграфа ,. .futás ‚ 
vágás , fog-és;'~ló, em’ber lnillva; sebéb'en sok rsem mena,` 
ni nem tud; semnŕesztaegleni;.emelkiidiky ’sösszeroggyam 
Vala-marre шт 111щ11е11м111116еа karddal, nyillal, holz-f 
fakkel, ‘пышными папы а’. fait.. „м 
' - ‘Ё '-' и ‘L SÃ. .Íl"1lv‘.f Hrw 

` CI. Marius, leteritvén igy ellensé‘gét, most (Ямба 
hoz ere, hova=nlir :regen намекать Oda, б: lmpi'a,V 
azután hogy` a’ "dak másodszor harczoltak rosszúl, h kö 
vetek jövénekdkétniï a’lConsnlt, Királyok’ nevében hogy' 
hozzá küldene’ két meghittjét, kikkel 6 a’ 1na-ga.i’s a’ 
Római Nép’ java eránt e'rtekezhessék.’ Az legott таща 
истинным: és Aun.. Mamma. Еще]: hiva valának 
игуан, de magok akardk kezdeni a’.beszédet, hogy meg». 
hajthassák szivét, ha-id'egenkednélvy-Ís ińkább gfyiilas'lzák, 
ha takinl luékétt'ihejt.A Ekkor a’kin‘ek,..ékes'sbeszédéroq 
nem конём nézvei, Ãengedé Mdnliusan elséiség‘et',` Sulla; 
{дуйте elöadását: „Bocchus -Királfyl'` öröm -nekiink lait-I 
ni hogy téged megintének az‘Ist-enek , inkább akarni Ъёч 
két mint háborút, és hogy te, tiszteletes fériiu, maga 
dat ama’ gyala'zntos’ szövetsége által sziinj meg végre 
bepiszkolni, ’s ig'yl‘benníinket ne Марши-(св, íildöznì 
téged “Знаем, mint azt gon'oszsága miatt. Rómánalc, 
mig mid6n szi'ik v-ala is dllapotja, inkább volt kedve ba 
шока: szerzeni mint пощадит; jobbnak latta szabadoa 

f kon uralkodni mint kényszeritetteken. Néked nem le 
het kedvesb semmi barátság , nem eggy is inka'bb szolgáf‘ 
latos , mint a’ miénk; eggyértvmivel tivelyl fekvén'töledn 
nem leszen alkalmunk ba’ntan-i tégedet, szolgálatodi-.a’ 
lennünk рейд annyi, mintha közel volna'nk; aztän mi’ 
vel függöink nekünk sokan vannak, barátunk nekiink mint 
minden másoknak, sok scha nincs. És vajha neked ‘az 
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шашек vala mindeg- a’ mi most! úgy-Rómának Népetöl 
több j'ót vevél .vala mint a’ mi rosszat tôle шпицы. 
De mivel ember' dolgait töbliere ~törtenot igazgatja, 
’s ennek veled mind. haragunkat tetszék ereztetni, mind 
barátsegunkat; швец-111111611 az engedi., less dologhoz 
’s'uŕolytasd a’vm'it jól kezdettel. Sokf alkalmod van, 
helyre hozni botlásodat. Kivált azt ereszd igen melyen 
zivedbe, hogy a’ Római Nep magát jóakaratban meggyö 

шт isenki által nem «engedi; {жути-ы mit tehet, ta 
pasztoládff Ezekre Bacchus szelid nyugalomban, s» 
mentve rövid szóval tevede'sét: „Редута-Ми 6 nem el 
Ienseges indúlattal nyúla., hanem hogy тёще országát; 
mert‘a’ mellyfrészeböl Numidiának Jugurtlret kiverte 
volt, az öve lönta’hadak’ törvenye szerint ’s 341111115 
nakfdúlxisit elnéznie nem lehetett. Hogy követeì, ki 

‘ket Bómäba küldött, eltolauak а’ barátsa’g’ köre’sétöl. 
De a’ mult-akról hallgat, es ha` nem ellenzi Márìus, lij 
ra lelkiild a’ Tanácshoz.“ Az neki nem ellenztetett. De 
hivei elforditálòelméje’t; vmert Jugurtha, megertvén hogy 
Sulla es Albinus Boechusnál vannak, rettegve a’ mi for 
raltatik, azokat megnyeré adományaival. 

CII.v Márius teli szälläsba rakván nepet, könnyed 
csapatjaival ’s lovassága’ eggy részevel puszta Щупы-а 
indúl, ostrom alá venni azon királyi erösseget, hova 
Jugurtha minden szököttjeit örizetůl rakta le. Bocchus 
akker, vagy meggondolva a’ mi vele ket csatában tör 
tent, vagy me'gintve el nem csäbitott hiveitöl, baráti 
közzül, kiknek ismere mind ragaszkodásokat, mind el 
mejök’ jelesseget, ötöt Шипящие, ’s Máriushoz inditja, 
’s ha talen ennek úgy tetszènd, Rómába is; ’s felhatal~ 
mozza megkötni „ниш, ’s a' háborúnak, bár mi áron, 
véget vetni. Azok kesedelem nelkül megindúlnak a’ 
Bómaiak’ telelöje fele; de Gaetúlus zsiványoktól ‘111111111 

\ 
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ища meg menésökben, remegve 's disz nélkíil áltfut 
nak Sullához, kit az ostromra indúlt Consul Praetor 
gyanánt hagya scrgénél. Sulla öket nem elpzíx'tolt ide 
genekként Кодам, noha csak azt érdemlette'k, hanem 
íigyelemmel ’s gondosan; ’s innen 6k a’ hirt hogy a’ 
Rómraiak hitetlenek, hazugnak ismerék, ’s Snllát, sok 
szivességeie'rt, barátjoknak. Mert még akkor nem vala 
nagy divatban hogy az emberck pénzen väsárolgassanak 
bara'tsägot, ’s adakozónak csak az tartatott, a’ ki szi 
тез vala eggyszersmind; az ada's szeretés’ bizonyita’sa 
volt. Jelentik tehát a’ Quaestornak, mi végett küldettek 
légyen; kérik, légyen tana'cslójok,pártfogójok; kirá’lyok' 
шведы, nagy-sa'gát, és valami annak javára 's a’ bal-ät 
ság’ megnyerésére мощению, emelgetìk. Sulla min 
dent iger, ’s megtanitván iiket, hogy Marius elött, és 
aztán a’ Tanácsnál, mit mondjanak, a’ követek a’ Con 
sul’ visszaérkezését minteggy negyven napig várja’k. 

CIII. Marius, nem végezvén dolgzít, melly miatt ki 
ment, Cirta'ba visszatére, ’s hallván hogy követek Уйг 
ják, hivatja ökêt, úgy Бинт, ’S Uticából Belliénus 
Praetort, ’s a' Senatori-rendůeket mindenhonnan , hogy 
hallják Bocchusnak izenetét. A' követeknek megengedte 
tik a’ menés Rómába, ’s ezek azomban fegyvernyugtot 
kérnek. Sulla és a' többség hajlik rá; némellyek szilaj 
kodnak, feledve az emberiség’ viszontagsa'gät, a’ 11:11:0 
zót, állhatatlant, vissz'afordulni szeretöt. ' A’ Mauru 
sok mindentmegnyernek; ’s hárma indúl Rómäba Спё 
jus Octávius Rúfussal, ki, Quaestor azon idôben, «Afri 
cába pénzt hozott. Ketteje királya'hoz tér vissza. Boc- - 
chus örömmel értette «пак mind a’ többit, mindkülönö 
sen azt, hogy Sulla velek fìgyelemmel bánt. Követeinek, 
kik megvallák királyok’ botla'sa't, és hogy azt a’ Ливии- 
tha’ шашек tévesztették el, de а’ ki most надуем, ba' 

Roni. Cmss. I. ` 12 
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raitságért könyörög, a’ városban e’ felclet adatik: „Ró 
- mának Tanaicsa és Népejóakaratot e's bantást feledni nem 

szokott. Bocchust a’ mi illeti: bu"ne, mivel megbánta, 
megbocsátatik; шву, barátság meglesz, ha e'rdemlendi.“ 

CIV. Bocchus, vévén a’ feleletet, levélben kéré 
meg Метим, kiildené hozzzí Занёс, kinek eggyet-érté 
sével dolgai eránt végezhessen. Ez indúl, kisérve gya 
log és lovag csapatok , Baleárisi parittyások, nyilasok , 
és Pelignumi könnyed fegyveri'i osztály által, hogy mc 
nésök gyorsabb lehessen; mert ezeknek fegyvereik мы 
az ellenség’ nyilaìtól , mik vékonyabbak, eléggé valának 
védve. Útjoknak ötödik napján Bocchnsnak fija Volux 
eggyszerre Штаба magát, róna mezön, nem több mint 
lezer lovagival, kik, mivel rend nélkül menének, ’s el 
elválva egymástól, Sullának és a’ többieknek számosab 
.bak is шишек а’ valónál, 's a’ félelmet is ta'maszták, 
hogy ra'jok ellenségi szándékkal jöhetnek. Ezokáért min 
девы készen таща magát, fegyvert ragad, олений lelke't: ' 
félelmök nem'nagy, надуем) a’ reme'ny, mert 6k дуби 
tek, ’s azok ellen, kiket sok izben` gy6ztek le. A’ 
ke’mlelni küldött lovngok azolnban потёк а’ hi’rt, hogy 
amazoknál, ’s a’ dolog nem vala különiben, minden 
csendes. 

CV. Volux érkezik, ’s szól a’ Quaestorral, hogy 
'6t atyja ИЩИ tiszteletl'il és védelem végett. Igy az 
nap és a’ melly következék, tartalék nélkül mennek 
eggyiitt. Таты) meg tölepödének, mert man' leszállott 
az estvély, а’ Maurus szalad Sullähoz, hogy а’ ke' 
mektöl‘vett hirek szerint Лавины! távoly épen nincs; 
kéri, rimzinykodik, hogy vele e’jjel és titokban, ira 
moljon. Ez biiszke lelekkel шпаны: 6t az' annyiszor 

`megvert Numida el nem reltentheti, bìzik кают]? vi 
lézségéhez; bär bìzonyos "ввиду várja, készebh helyben 
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maradni mint elárúlni a’ kiket vezerel , es gyalezatos A 
szaladással tartani fenn eletet, mit nem birhat örökke, 
es a’ mit eggy betegseg, ’s tal‘án igen is koren, elolt 
hat. Egyéberánt tanäcsát, hogy ejszaka menjenek tovább 
javalja; parancsol , hogy katonáji falatozzanak, hogy a’ 
táhorban rakjanak sürü tiízeket, hogy elsö örváltás 
után csendesen indúljanak. El valának fáradva egesz.d 
éjjel menven, ’s Sulla napköltekor táborba szállott, ’s 
ime erkeznek a’ Maurus kemek, hozzák a’ hirt, hogy- 
Jugurtha elöttök mintegy kétezer lepesnyire megtöle 
pödött. A’ mieinket ekkor lepé meg ijedelem. lMeg 
csaltaknak velek magokat Velux által , es hogy itt ke 
lepczebe vannak keritve, ’s némellyek felkiáltának, 
hogy -azálnok töttet karddal szükség megbosszúlni, hogy' 
a’ szörnyü gonosz bíintetlemil nem maradhat. 

CVI. Sulla is azt gyanitzi ugyan, de a" Maurustól. 
minden bäntást eltilt. Buzditja embereit, legyenek 
eres lélekkel; kevesen eddig ’s nem eggyszer küzdöttek 
szerencsesen sokak ellen; mìnel kevesbe kimelendik 
magokat, anna'l ìnkább nem veszely; fegyveres kéz 
nek fegyvertelen läbtól szegyen segedet kerui, szegyen 
testünk’ vak es meztelen felet ijedsegböl ellensegnek 
forditani. Ekkor Voluxot, ki ellenek a'rúlzist forral, 
bosszúra kiáltván Bocchusnak hitetlensege miatt a’ nagy 
Jupitert, elparancsolja táborzitól. Ez sirva könyörg, 
ne hünne ail'elét; álnoksa'gból itt semmi nem törtent; 
inka'bb azt gyanithatni hogy a’ fortélyos Jugurtha ki 
kemlele jövesöket. Kíilömben az, minthogy sem serge 
nagy, ’s minden ereje az ö utyjában ell, ’s ö jelen van, 
merni semmit nem fog. Mire nezve neki ugyan legjobb 
nak látszanek, bzitran menni keresztül a’ .Iugurtha’ tá 
bora'n; ö kesz a’ maga Maurusait aka’r elöre küldeni, 
akár hátra надут, ’s menni Sullának oldala mellctt 

I2’ 
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fog. ‘А’ tanaícs, nem lévén jobb, elfogadtatott, ’s 10350! 
tan ìndńlnak. Véletlenlil törte'nve'n megjelenésök, ’s 
Jugurtha ìngv'fin ’s kétesködvén, bántzís ne'lkiil érnek ál 
tal. Kevés napok múlva eljutnak a’ hova igyekeztek. 

CVII. Bocchusnzil valamelly Aspár nevü Nunlida 
nagy kedvességben állott. Jugui‘tha ezt, hirt vévén` Sul` 
la'nakmeghivatásafelöl, ide kiildötte, hogy a’ mìllyen for 
télyos vala, tapogassa' ki, Bacchus miket forral. De 
Bocclius elött lkiilönösen kedves vala Dabár is, fija 
Massngradának, a’ Massinissa’ ága'ból, anyjára mind 
azáltal egyenetlen , mivel atyja a'gyastól erede, elméjé 
lnek sok jelességìért. Bocchus ezt sok alkalmakban haj 
lónak tapasztolvain a’ liólnaiakhoz, ältala sietve {цеп 
Sullának,. hogy ö a’ Bómai Nep’ akaratját teljesiteni 
kész; beszéle'sökre válasszon napot, helyet, МЫ; vala 
-mit ve'gezni fognak, mind az nekikedves le'szen; Jugar 
thänak követeitöl ne tartson; annak jelenlétében,.ke- 
vésb gyaniival fognak dolgaik eränt végezhetni, külöm 
ben ki nem Кон-Шьете? fortélyait. De elötteln bizonyos 
sziggal vagyon tudva, hogy Bocchus Király inkább tar 
штанг Poenns álnokságból, mint a’ „пьес szinlel vala, 
beke’ reme'nyével mind a’ Наташка: mind a’ Nnmidá 
kat, és hogy sok ideig habzott, Jugurthát árúlja-e el 
nekiink, vagy Занёс ennek. Ix'énye ellenünk szóla, fé 
lèlme mellettiink. 

СУП‘. Sulla felel: ii Aspa'r elött keveset fog szó 
lani; igen titkon, kevesek vagy senki ею“. Eggyszers 
mind lnegtanitja, hogy ennek melly “Пазы-шпон; hogy 
ö megtudni kíildetett a’ Consultól, ha Bocchus békét 
kiván-e , vagy häborút. Erre a’ Király, a’ mint Sulla 
akar-á: jönne tiz nap múlva; még,ne|n hatzírozta el ma 
на“; felelni akkor f‘og. Akkor mindketten tiíboraikba 
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тётей. De eltelvén-a’ nap’ nagyobb része, Bocchus tit 
kon szólitja винт, ’s ez és az viszik biztos tolmácsai 
kat. Azonfelül a’ közbenj'fíró Daba'r; feddtelcrn férfiu, 
’s kedves mind kettôjöknek. A’ Király kezdé a’ szót: 

CIX. „Soha nem hittem én történhetönek, hogy 
én legtehetösb, legnagyobb Kìrály e’ földeken és a’ ki 

ket valaha ismertem,,lnagányosnak tartozhassam. valóban, Sulla, minekelötte téged lättalak, soknak mi 
vel kére, soknak önke'nyt, e'n nyujttittam segédet, ma 
дат senkìére nem szorultam. E’ változáson, melly fe 
lett más bánkódni fogna, én örvendek; kedves lesz né-` 
kein mindenha hogy barátságodra szoriiltam; lelkem 
ennél böcsösbet semmit nem ismér. Kivánd bizony-sá 
geit; kivtinj fegyvert, katonát, pénzt, és valamit szived 
ahit, ’s vedd azt, használd azt, ’s ne hidd~ soha hogy 
jótéteid vissza vagynak iizetve; hálám meglankadni so 
ha nem fog, és mig valamit tehetek, tölem hijába sem 
mit nem kiva'nhatsz. Mert én iigy hiszem hogy Király 
nak kevésb szégyen fegyverhen mint nagylelkl'iségben 
гудящий meg. Mair a’ mi honod’ dolgait illeti, melly 
nek ide képviselöje jövél, halld röviden. Hadat én 
Róma ellen nem`kezdettem, ’s a’ melly kezdetett, én 
nem akartam; határimat védém. fegyver ellen fegyverrel. 
Felhagyok vele mivel néktek ligy tetszik, lvìseljétek 
Зари-Идёшь mint akarjátok. A’ Mulucha’ vizén, melly 
engem Micipsától elválaszta, által nem lépek, scm hogy 
Jugurtha hágja által, tiirni nem fogom. Hamit nil eze 
ken kivänandasz, méltót hozzám és tihozzátok, nem 
{овод tenni hijába.“ 

CX. Sulla ezekre rövid szóval, és szerényen; hos 
szan arra, а’ mi a’ köz iigyet és a’ békét illeti: „Ró 
mának Tanácsa és Népe, a’ mit Bocclius igér, annali 
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gyözvén fegyvere, köszônetiil venni nem fogja; neki 
tenni ollyat Шик, а’ mi inkább letszhassek тёте Rólna' 
ért mint magáért. ' Arra kész az alkalom, mert Jugur 
tha kezeben van, kit ha nekik ältaladand, ezek akkor 
fognak aztán eránta sokkal tartozni; barátság, (Иву, ’s 
a’ mi részt Numidiából óhajt, eggyszerre meglesznek.“ 
Bocchus elöbb vonogatja упадёт, hogy Jugurtha „вы го— 
kona, veje; hogy 6k frigyben állanak; tart, nehogy 
inogván hitéhen, nepe’ szeretetet elveszitse; az kedveli 
диваны“, a’ Rómaiakat gyl'ilöli. Kifárasztva Sullának 
kerelmei által тёще‘ Ведите felel , ’s teljesiteni igéri 
kivánságait. ’Smost értekeznek, hogy beke’ reménye 
által az azt ahitó ’s hadba únt Jugurthát mint altathat 
тёк е1. Megszövena' cselt, elválnak. 

CXI. Bocchus más nap Штаба Aspárt, давший 
'nak követet. Dabár úgy ertette hogy illö feltetek alatt 
`megsziinhet a’ háború; tanlílja ki (ем: Királya’ tet 
szeset. Ez örömmel ter annak táborába. Vevén ott 

akaratjet,I nyolcz nap múlva, siettetett úttal, megjelen, 
’s hozza Bocchusnak az izenetet: hogy .Iugurtha kész 
teljesitenì a’ mi “Не kivántatni fog; de Máriushoz ke 
veset bizik; a’ Reina’ Vezerivel kötött beke eddigele is 
sikeretlen vala mer, és sokizben. De ha Bocchus a’ 
maga és az 6 javát ’s olly beket akar, `mellynek sikeret 
lehessen remenyleni, ejtse метёт, hogy mind herman 
eggyüve jöhessenek, mintegy a’ beke eránt alkudozni, 
’s ottan Sullát`_neki adju által. Illy fériiu ha kezökben 
leend, a’ Tanács es Nep javalani fogja a’ beket, ’s 
а’ fenyes rendiit, ki hiisége ’s nem vetke által jutott 
veszélybe, kezökben hagyni nem fogja. l 

4 
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CXII. A’ Maurus ezt sokat forgatja magzíban, s 
végre megigéri; szinre-e, vagy igazán, tudni nem igen 
lehet. Kìrályi akara‘t a’ melly heves, olly állhatatlan, 
’s gyakran ellenkezik magával. \Hely és idö rendeltet 
vén az alkudozásra, Bocchus most Sullát, majd a’ .Iu 
gurtha’ követét hivatja; nyäjasan bánogat velek, ’s mind 
kettejeknek azon-eggyet igéri. Örvend ez is, az is, ’a` 
el van telve reménnyel. De azon éjszaka, melly legkö 
zelébb elözte vala meg értekezésöket, a’ Maurus elöhi 
vatja barátjait, eggyszerre megváltoztatja szándékát, ’s 
mìngyárt el is eresztì. Ezer gondolatok támadtanak 
lelkében; al'cz a’ színe, teste’ mozgása ligy változék 
mint gondolatjai , ’s némasága is elárúlá keble’ titkait. 
Végre csakugyan Sullát szólitatja elö, ’s a’ Numidänak, 
a’ mint ez (шара, kelepczéket szö. Feljövén a’ nap, ’s 
tudtára adatván hogy Jugurtha közelit, némelly meghitt 
jeivel és a’ mi Quaestorunkkal, mintegy idvezlése vé 
gett, Jugurthának elébe mégyen, hova, a’ kiket kiren 
delt vala, elláthatának. Oda ér a’ Numida is, sza’mos 
meghittjeivel, ’s a’ végezéshez képest, fegyver nélkiil. 
De most eggyszerre mindenfelöl jel adatik , ’s a’ kiállí 
tottak Jugurthának esnek. Кий-611 leszabdaltattak, ma-` 
ga Snllának a’ltadatott , ’s az б: lánczba verve Máriushoz 
vitte el. 

CXIII. Ekkorában Quintus Caepio és Marcus Man 
Iius Vezéreink balúl harczolának a’ Gallusok ellen. F é 
lelmében egész Italia renge. A’ Rómaiak ez idöben ligy 
“так, és azolta is úgy a’ mi idó’nkig, hogy vitézségök 
ею“ minden шедшим de hogy Gallusokkal nem (11056 
ségért, hanem megmaradhatásértlkell küzdeniek. Hire 
menvén , hogy bevan végezve a’ Numidiai háboru ’s Ju. 
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gurtha kötözve hozatik Rómába, Marius Consnllá vá 
lasztatott, bär jelen nein vala, ’s tartomänyúl neki Gallia 
jutott. A’ Ianuäriusi Kalendákon ma'r Consul tartá fé 
nyes мадам. Akkor benne az honnak minden ereje, 
reme'nye. 
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MARCUS AEMÍLIUS LEPIDUS, CoNsUL, 

A’ мкм czlMBoRÁJIHoz. 

Szelid jámbor lelketek, Róma’ Polgárai, mi által ti 
minden nemzetek el6tt nagyok vagytok és tiszteletesek, 
félelmet támaszt bennem Lucius Sullának e’ dúlonga'sai 
között. Nemhihetitek ti hogy megtehesse más, a’ mit 
.tenni ti iszonyodnátok, ’s igy annak hullatok kelepczé 
jibe, ,kinek minden reménye gonosz tötteiben ’s hitetlen 
ségében й"; a’ ki maga-it едущий akkor képzeli bátorság 
Ъап, midön a’ ti rettegéstek iij gonoszságra dühitette, 
’s addig nyolnhata bennünket, hogy kiszabadiila'stok fe 
l6l álmodozni se merjetek. És ha végre talán feleszmél 
tek is, tartok mindazáltal, nehogy ele'gnek véljétek, 
gátot vetni go‘noszságainak, de bosszút állani elkinzáso 
шьёт‘: nem fogtok. Fényes születési'i emberek, kiknek tisz 

. teletes öseik egészen egyébre adának рада: , nem pirúlnak 
martalékivá гений magokat, hogy viszontrajtatok 6k ural 

‚ kodhassanak; ’s készek szenvedni ’s elkövetnia’ kettös bi'int, 
holott törve'nyink mellett szabadon lehetnének! dics6 ша 
radéki a’ Brlítusoknak, Aemiliusoknak, Lutátiusoknak, 
kik azért “теней, hogy veszitsék el a’ mit nekik nagy 
lelkü elejik hagytanak! Mert mit védénk (вы: Pyrrlius , 

\ 
I 
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Hannibäl, Philippus es Antónìus ellen , hanem hogy sze 
mélyeink ’s birtokaink szabadon maradjanak, hogy sen 
kitöl ne fiiggjünk mint a’ törvenyektel’l ’S {те mind ezt 
tölünk ez a’ derek й] Rómulus az szerint bil‘ja mint el 
Ientöl szedett zsákmányokat! El nem гида telni annyi 
sergeink’ elhulltával, hogy Consulunk, hogy annyi f6 
tekinteti’i Теги-Бабий vannak oda; ’s most, miden kénye sze 
rint folynak dolgai, meg iszonyúbb mint volt, holott a’ 
szerencse megszokta enyhiteni a’ legfenebbeket is. Set a’ 
minek meg se'nki nem МНЯ peldáját, байт lelke a’ meg 
nem születtekre is szaba büntetest , hogy- bizonyosbak'lé 
gyenek hogy szenvedni mint hogy elni fognak. ’S а‘ veren 
gezö, ennyi gonoszságainak közepette is felelem nelkú'l 
van, szabadon iizi szörnyü diihet, mert щеке’: а’ rette 
ges, hogy meg kemenyebb rabságba eshetne'tek, tartózY 
tat visszavenni szabadsägtokat. 

Keljetek fel, Reina’ Polgárai! erôt az erô ellen! 
E' haramia ne birja a’ ti küzdésetek’ gyümölcsit. Nines 
itten mit ‘впадающий, nyavalygás a’ bajon nem зев“. 
Vagy azt várjátok talán hogy а’ szemerem, beleúnás na 
gyobb veszellyel mondasson le vele hatalma'ról , .mellyet 
annyi gonoszsággal t6n magáévá l `Addìglan süllyede el 6 
vetkeiben, hogy neki mind tisztesseges a’ mi hasznnt 
iger, ’s mind szabados, а’ mi uraságában megtarthatjn. 
Oda tölíink az а’ csendes, zajatlan elet, melly a’ Szabad 
seg’ áldott ótalma alatt a’ jóknak kedvesb vala a’ rettegö 
esillogásnál. Most szolgáknak kell lenníink, vagy urak 
nak; ma'st felnünk, vagy feletnünk magunkat. Mi й“ 
úgy meg mint eggykor’ê ki dicsekedhetik hogy tiszteltet 
nek шага}. Fel „днищам, meg vannak fertéztetve 
minden eggyházi 's polgári rendtartásaink. Róma’nak ne 
pe, ezelött kevessel meg ига más nemzeteknek, ki van 
forgatva hatalmából, fenyeböl, jusaiból, ’s annyit sem bír, 

a 



tir 'röREDéxEn - 180 

mennyit hogy tenghessenek , martalékjaiknak ноша]; 
uraik kimérni. Egy ember {опий meg frigyesinket ’s eggy 
részét a’ Latium’ lakójinak polgári igazaiktól, пике: пе 
kik eleitek sok és hasznos szolgálatjaikért adtanak; a’ vét 
len пер’ birtokaiba gyalázatos poroszlóji szállottak- be, 
gaz tötteik’ jutalmálil. Têirvényeink, itélö-székeink, а’ hon’ 
kinestára, tartományok, királyuk, eggynek kezében ál 
lanak; szabadon öldösteti таки akar, Миш bl'ínei 
közt. Nem шток-е mint öldöstete embereket a’ maga 
megholtjainak? nem-e, hogy ezeknek “Цап: felett pol 
vgai-i из: füstölge? Lelkes férliaknak bántásban nincs 
egyehet mit tenni mint bosszúra kelni a’ sérelmekért vagy 
dicsöen уезжай. A' természet úgy is mindennek elhozza vé 
вы, az ellen nem “за semmi fegyver, ’s várni, hogy insé 
ginket az utolsó szükség szüntesse meg, csak asszony 
elmékhez illik; 

De én láz vagyok, úgy тошна Sulla: ’s ön hasz 
nomat~neze|n а’ zavarban, ’s hogyvbel hadat akarok ger 
jeszteni, mert visszakivánom a’ béke’ ál-dásit. Azaz, ti 
mig Sulla uralkodik, csak [Яду lehettek békességben, bá 
torságban, hahogy ez a’ Picénumi Vettius, ez a’ Scribács 
ka Cornelius, kényökre pazarolhatják, a’ mit más tiszta 
kezekkel пегие; csak iigy , ha javaljuk, hogy számkitil 
tassék az ártatlan, mihelyt gazdag; ha hallgatunk, mi 
dön tiszteletes polgärink halomra öldöstetnek, midön 
e’ várost futamlfis és vérpatakok чад pusztákká “Питат 
Ijz-ík, ’s a’ szerencsétlen lakosok’ vagyona,mintha Cimbriai 
sarcz volna az is, ela'rlíltatik, elaja’ndékoztatikl De Sulla 
azt veti szelnemre , hogy szämkiú'zettek’javaiból én is b1' 
rok. Mintba neki az volna eggyik borzasztó büne, hogy 
én, és minden más, nem leheténk bátorságban, ha kezeink 
tisztán maradának! Én valami illyet megvása'rlottam, 
rettegvén az ö haragját, önkényt eresztem vissza elöbbi 

l 
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urainak; akaratommal polgár polgär’ romlásával gazdagod 
ni soha nein fog. Légyen elég a’init elfojtott keseri’iséggel 
valänk kénytelenek lätni, hogy Római sergek Római ser 
gekkel viaskodtak; hogy fegyverinket nem idegenek , ha 
nem honunk’ тай ellen forditották; légyen vége azon go 
noszsägoknak és vétkeknek, inìk aina’ boldogtalan МЫ: 
ben mindnyájunkra kiterjedének, de miket Sulla meg 
nem ba'nt, s6t hogy elköveté, azzal még dicsekszik is, 
’s iijra шедший mihelyt rá alkalina lészen, ’s most meg 
nagyobb dühhel. Nein azon aggódom én, ha ti 6tet Заше 
ritek-e; igen azon, ha meritek-e a’ mit kell, e's hogy 
инд eggyitek a’ ma’sika után várakozik, 6 benneteket 
megelöz; azon aggódom , hogy clrettent ereje , melly el 
hagyá már, ’s nem az többe' a' mi volt; hogy cselbe kc 
riti gondatlanságtokat, ’s hogylia késtek , olly szerencsés 
lesz a’ melly szemtelen es vakmei‘ö. Mert ocsmziny czim 
boriisin kiviil van-e, a’ ki akarja a’ mit 6 akai'? ’s ki 
nem óhajtja hogy mind ezek légyenek mrísként, csak 
hogy neki baja nélkül? Talzín a’ katonák, kiknek vc'i'ök 
kel дама inartalékjai, eggy Tarrula, eggy Sciri‘us, Шин 
nak@ azok-e, kiket fertelininek mocskos tárgya, Fusi' 
dius, tola félre, piszka, gyalázatja minden tisztviselö 
jinek. Részemrôl igen nagy reménnyel vagyok зубка 
delmes sergeinkhez; щёк hogy nekik annyi szenvedé 
seik, annyi sebök, nem nyerenek egyebet mint urat. 
Nem a’ Tribiinusi hatalmat felforgatni nyiiltanak 6k kar 
dokhoz, mellyet eleik эпигоны: fel; sem hogy ön ke 
zeikböl csikarjanak ki törvényt és igazsa'got, hogy dics6 
jutalma'ul mind annak а‘ mit tettek e's türtek, poósolyák 
és sivatagságok közzé kitolva, inse'get lássanak mago 
kon, és megvetést, a’ jutalmakat ‘рейд; ne'melly ked 
venczeken. 
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De mit дай-да]! tehät illy dölyfösen szemeink elôtt 
annyi kísérgetökkel? Mert a’ szere'ncse áml'tó fzítyolt von 
a’ vétkekre. Hagyja el az, ’s úgy nyeli el megvete's , a' 
hogyan ötetl eddig mi rettegôk. Hanemha némel‘lyek a’ 
nyugalom’, a’ свет!’ színe által csalatnäk meg magokat; 
mert büneìt, 's az hon’ meggyilkolását e’ nevezetekkel 
szépítgetì. Tartózkodäs nélkú'l hìrdeli ö , hogy a’ Római 
Nép egyedl’íl úgy éri häborgäsainak végét, ha holdjai’ 
birtokából ki lesz vetve, ha kirablatik а‘ város, ha tör 
vény és igazság, mi eddig a’ Népé volt, az ö kezébe mé 
gyen által. Еж ha ti békének, nyugalomnak vészìfek, 
ám Щиток mint катал-3615, mint süllyesztik el a’ hazát; 
ищешь а’ rátok vetett törvényeket , щадить е1 а’ nyu 
godalmat, de együtt a’ szolgas'ríggal; аду-1:01: példát ma 
radékìtoknak, mint kelljen a` Róma’ Népét tulajdon vé 
rébe megbuktatnì. Engcm a’ mi illet, én ugyan az által 
hogy Consul vale'k, megtevém а’ mit öseim’ hajdani di 
csöségek ’s tulajdon fényem bátorsägomra nézve tisz'tem 
me' теней, de hogy magamat elgazdagx'tsam , az soha nem 
volt gondom, ’s nekem a’ veszélyes szabadsa'g a’ nyugal 
mas szolgaságnál mindég több vala. Mit ha javallatok, 
утек, Római férñak, ’s Isteneink’ sege'dje alatt Márcus 
Aemílius` Consul vezéretekkel,y tärsatokkal, az hon’ el~ 
шансе“ szabadsa'gát törekedjetek vìsszaszerzeni. 



II. 

LÚCIUS PHILIPPUS, LEPIDUs ELLEN, 

А’ TANÁcsnAN. 

F6 óhajtásom, Atyzik, az, hogy hazánk volna nyuga 
lomban; hogy annak védelmére veszélyei közt kelnének 
erös _lelki’í fériiak; e's hogy a’ mi gonosz az ellen kezde 
tik, Гол-(Шпон mindég koholójira; 's ime az ellenkezôt 
vagyok kénytelen látni! Zavarban minden; azok kezde 
nek háborgást, kiknek az ollyat gátlaniok kellene; ’s a.’ 
jók kénytelenek ti'irni a’ mit a’ leggonoszabbak, legdó’ 
rébbek végeznek. Ti keru"litek a’ häborút, de ke'nytele 
nek vagytok fegyvert fogni, mert Lepidus kivänja úgy. 
Hanemha kinek kedve van, neki békét engedni, 's tôle 
hadat szenvedni. ` 

Ti, nagy Istenek, kik e’ уйти, mivel та 
ga magával nem 1цот1о1, kegyelemböl ôrzitek, {те All’lár 
cus Aemilius, ez a’ minden gonoszok’ leggonoszabbika, 
ki fel6l, ha oktalanabb-e, kajzínabb-e, lneghatározni 
nem lehet, hadat gyiijte, elnyomni szabadsa'gunkat, ’s 
olly félelmessé tötte плавай, a’ melly megvetett eddig 
volt: ti pedig suttongotok, hätra huzzátok magatokat, 
idveteket holmi mondákban, jelenésekben, jósolatokban 
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keresitek; óhajtjätok a' békét de érette fel nein keltek; 
. ’s nem akarjátok érteni, hogy habzastok nektek méltósäg 
tokat fogyasztja, neki pedig neveli такты-656361. És ez 
ugyan igen méltán; mert tolvajkodásai neki Consulátust, 
zendi'tései tartomiinyt és sei-get szereztenek. Mit nem 
nyer vala érdemek által, a’ kinek ti bi'íneit jutalinaz 
zátok {дуг 

De legalábbltehát azok nyerének valamit, a’ kik 
mindég alkut, békét, eggyességet tanácsolgattak'? Oh 
igen, azt,- hogy iitálja Шкет, hogy 6ket méltatlanoknak 
гейшей kik a’ Római nevet viseljék, mert felelmökben 
koldulgatának békét, mit félelinökben vesztettek el. En 
gem a’ mi illet, én шёл‘ mid6n Etriiriát felcsôdi'teni, a’ 
kitiltottakat visszahivatni , a’ kincstiirt elpazaroltatni 
szemlélém, értettem hogy halogatásiiak többé nincs helye, 
’s ne’melly kevesekkel Catulusnak követém tanácsiit. A’ 
kik nem gyözék emlegetni az Aeini’liusok’ sok 520136111: 

‚ jaikat, és hogy honunk a’ тётей’ elne'zése a'ltal neve 
kedék nagyságára, ’s Lepidnst bi’inösnek még akkor sem 
ismérheték, mid6n 6 fegyverhez nyúlt elnyomni a’ sza 
badságot; ezek , ezek cselekvék, mert csak kedv- és 
pénz-keresés vala gondjok, hogy a’ végzés illy rosszúl 
ment. Pedig akkor még mi vala ez а’ Lepidus’! Haramia 
volt, kit gyülevész csoport ’s nehány gyilkolgató ki'sér 
весе, kik nagyobbra becsülte'k az 6 napszámiít mint tu 
lajdon éltöket; ’s most Proconsul, ’s nem viisárlott hata 
lomban, hanem a.’ mellyet neki ti önkényt adátok. Le 
gátusok Швеца: parancsaitól, kiknek kötelességök ab 
ban áll, hogy пауз“: fogadják; hozzii szállong minden 
kar , minden rend, hazánk’ söpredékei, szorongatva 
sziikségöktöl, „введены la'ngoltatva; 6k, Вике: bú’nös 
lelkök mardos, kiknek nyugaloin a’ zenebona ’s a’ há 
horgás csend; eggykor a’ Бани-Миш‘, tovább Sulpicius’, 

Вом. CLAss. I. 13 
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.majd Márîus’ és Damasìppus’, végre a’ Lepìdus’ darabant 
jai'. Túl ezen Etrúria költ fel ellenünk, és a’ mi felma. 
гит: a' llá/borúból. Hispánìa fegyverben , Mìthridátes ké 
не“ áll elborx'tani tartományinkat, mellyekböl még erôt 
várhatn‘ánk. Csak ügyes vezért nekik, ’s el vagyunk 
nyomva. 

Kérlek, Atyák, nyissátok fel szemeiteket'. ne en 
gedjétek hogy çzeknek büntetlen gonoszságok, mint 
eggy mìrígy, a’ батика is elterjedjen. Hol kajánoké a' 
jutalom, kevés vágy ingyen lenni jó. Van-e kedvetek , 
bevámi, hogy hadaìval újra elöáll, ’s tůzzel vassal esik 
а’ városnak’! Erre most vetemednie лещ koránt sincs 
olly nehéz mìnt midön teljes béke’ idején kezde polgári 
hadat ,mem gondolva semm'nŕel a’ mi меть, és nem hogy 
тара ‚ vagy а‘ `mint вып“, másokon követett bántásokat 
bosszúljon, hanem hogy törvényìnket, szabadsa'ginkat 
{енот assa. бьет vad tl'ize ’s onoszsá a' büntetésének ' g g g 
rettegése gyötrìk; habozva, nyugtalanúl, ide-oda варкой 
va fél а’ békétöl, a’ háborút gyl'ílöli; ища hogy végçt kell 
vetni puha életének ’s szìlajkodásìnak, ’s h'asznot húz 
tunyaságtokból. Mert bizony nem tudom, késésteknek 
mi nevet adjak; félénkségnek mondjam-e, erötlenség 
nek-e, vagy csábúlásnak. Felettetek'veszély leheg, mint 
eggy mennykövekkel terhes born; minden óhajtja. hogy 
ne szakadjon rá; de félre метана ‚ az senkìnek nem jut 
eszébe. Csak {стоить meg , melly {отдан mennek itt 
а’ dolgok. Edddig veszély a' hon ellen mindég tìtokban 
készůle , ’s nyìlván a' védelem; ’s igy а’ jóknak nem va 
la nehéz meggátlani а’ rosszakat: most béke, nyugalom 
nyìlván Фианит, 's titkon védetnek; ’s а’ kik azt te 
szik, fegyverben “ишак, tì rettegésben! 
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Minek hat e’ habzäs, ha akarjátok, ha meritek a’ 
mit kell? Vagy сами hiszitek a’ mivel Lepidus ámitgat’!` 
A’ mi kié, adassék vissza; úgy mondja legaläbb; de х 
hogy 6 birhassa a’ mäsét. Szünjön meg er6szak és hatal 
maskodás; de6 élhessen velek mäsok ellen. A’ városok 
hagyassanak meg igazaikban; de 6 tagadja hogy azoktól 
megfosztattak. A’ köz руинами!’ kedvéért hozassék vis 
sza a’ Tribúnusi hivatal; pedig köztünk ez gyujtá ki a’ 
tüzet. Istentelen! orczátlan! ’s téged illethetnének- e meg 
a’ решёток’ szükségei , зала” téged, kinek semmid azon 
НИ a’ mit eröszakkal, tolvajsäggal szerze'll Másodszori 
Consulátust kivzínsz, mintha letevéd vala az els6t; hä 
boru által akarod visszahozni a’ nyugalmat, ’s te azt há' 
boru által forgatod fel. Hitetlen a' Tanácshoz, hitetlen a’ 
Néphez, ellensége minden jámboroknak, nem pirulsz-e Is 
tenek és halandók el6tt, kiket hitszögésed ’s gonoszsá 
gid egyenlöen bäntanak, ingerlenek’! Maradj szándé 
kodban, minthogy úgy {ах-цв kedved, ’s a’ fegyvert ki ne 
tedd kezedbôl. Kérlek erre, mert félek nyugtalan ing`ó 
lelked, ha halasztod, bennünket új gondokba fog ejteni. 
Polgárnak téged sem törvényink , sem tartományink, 
sem Isteneink nem ismernek. Menj a’ hogyan шашни, 
's a’ mit keressz, e’rd el, minél elöbb. 

Ti pedig, Atyák, meddìglen hagyjátok ti védelem 
nélki'íl a’ hazát? meddiglen vélitek elégnek, szóval kel 
ni fegyver ellen? Katonák vannak kiszödve ránk; pénz 
zsaroltatott a’ tárból és magányosinktól; erôsségeitekbe 
örizetek dugattak; kéj szab és hìrdet törvényeket: ti pe 
dig követségeket küldöztök, alku fel6l gondoskodtok. 
Higyjetek nékem, minél inkább kéritek a’ békét, a’ há 
boru annál mérgesebb lesz; érti 6, hogy többet nyer ret 
tegtetésivel mint szahados útakon. Mert a’ ki azt pengeti 
hogy iszonyodik polgárvér’ ontásásól ’s таща a’ visszál 
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kodast, 's azért nem akarja hogy fegyverhez keljetek, 
holott Lepidus Akészen áll elleniink, az вышедший 
akai'ja'vé'leték'v a’ mit szenvedn'i ineggyi'izöttek` lsz-oktak 
tìvëlete'k ,. "kik‘azt Lepidussal - szenvedtethetnétek;’ ‘ az 
‘töletek’ neki‘nyugtot, nektek háborút kiván; 

На nektek ez tetszik, Atyák; hahogy lelkeiteket 
olly fäsúlás fogta Iel, hogy feledvén> Cinnának' gonoszté 
teit, kinek visszatérte olta e’ Rendnek egész fe'nye ele 
nyészett, m'agatokat, nôjeiteket, gyermekeiteket Lepi 
dusnak kéjére _akarjátok eresz'teni; minek itt végzés'! 
minek itt segéd Свинины‘! б, és néiiielly jók vele, 
hijába igyekeznek megtai'tani a’ hazát. Tegyétek a’ mit 
jónak Мной‘; bizakodjatok a’A Cethégus’ és más parto 

ok’ irgalmára , kik iijra szere'tnék -kezdeni a’ rablást, 
a’ gyujtogatásokat; МИ újra fegyvert fognak Házì-Iste 
neinkre. De ha még kedve elött'etek a’ szabadsäg,’és a’ 
mit egyenesség és igazság javallanak;'tegyétek'a’ vmi 
hozzátok illik, ’s élesszétek a’ jók’ lelkeiket. Készen az 
й] sereg, a’ gyarmatok’ 'vitéz’ei‘és az egesz'Nemesség, ’s 
lelkes Veze'reink vagynak. Szerencse a"vitézebbekhez 
áll, ’s ama Гоп, mellyet gondatlaiiságunk hagya ös’szeál 
lani, el lesz szórva. 'Véleiné'nyem tehát ez: Mi'nthogy 
Lepidus parancs nélkül , ön hatalmäval szedett sergét, 
összekeverve 'liiindenfélc gonosztevökkel es honunk' el 
lenségeivel, e’ Rend’ méltósziga ellen vezérli; Appius 'Clau 
dius, az Interrex, ’s Quintus Catulus, а’ Proconsul, és 
minden mások, kik hatalomban vannak, ólalmazzák a' 
тёти, ’s lássanak hozzá hogy az hont ro’mlás ne érie. 
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HáA/éniellehetek "ls jalx’ïhïaîz'ia:~ ’s H‘á'zi,-~ `l`§~teńiznlcvA ellen vise 
lënl'fvzfajlá' Iià a’lsok 'Yvì‘si'on'_ilaigszígolmt- '.és4 4xlńl'lnli'àit , mellyel 
elslál'ilfiúgs'áádŕn .ol'lga levg’lenïéßb“ellenkégtèkef verdesém ’s 
titeket bátors'ágli'ay tevéle'k;vl nem ŕégezhette'tek volna el 
lenem'ilelxlezebbet, mint a’ hogyan erántam távolylétem 
beifínkp'sìt‘i‘á'lbántbk, kit ti, meg'elözve koròmat, igen 
ltei'he's'háborúra küldësek ki, de engem ’s e' (“лез ter 
g'efa'll’ mi‘njtllen h‘alálok.’ legirlóz'atosbikával, az éhséggel, 
‘дев-дай hagytok. ',Illy reményben küldötte- e a"Római Nép 
hlx'ij’bggälńi yfljait: ’!"`â ez-ß jutalo'm yaz értetek olly sok {и 
ЪепЪтбиЁ véréŕt? Kifa'radva minde'g 1'rni"s ìzengetni, 
mifld'eziil'bìi'utqkomátrelköltöttem, ’s háro'm év alatt nem 
vet'teůlvhhìlyit't‘öletek, а’ mennyivel Ama'gät hadam eggy 
alaft e’rlxett'e bé. A." nagy Istenekre, ti azt hiszìtek-e, 
hogy à’ lsex‘weg ellehet kenyér és zsold' nélkx’íl@ Igen is , 
штамп е’ Ьадга‘, ъаьь tú'zzel mmm там tanáccsal; 
mert- még nem vévén egyebet töletek af Vezér’ neveze 
ténél, negyven nap alatt talpon voltanak hadaim, a’ nya 
kunkon álló ellenserget havasìnk каши Hìspania'ba vis 
szatoltam ’s ott új útat nyitottam, alkalmasbat nekiink 
mint Hanìbál; Саша“, а’ Ругецаеизой' táját, Laleta 
идёт, az 1ш1йдеъе1сй11а1 lakntt földet visszavettem; a' 
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rank omló Sertóriust й] katonáimmal ’s kevesebbekkel 
mint az övéi, gyôzödelmeiben elakasztottam; a’ telet tá 
borban töltöttem, a’ legfenébb ellenség közt, ’s nem vá 
rosokban, ’s nem kényeim felöl gondoskodva. 

'S mit emlitsem téli menéseimet, csatázásimat, és 
hogy hány várost oltottam el , ’ hányat vettem 
vissza? Mondja azt inkább а‘ dolog mint szavaim. Ellen 
ségim' elfogott tábora a’ Suero mellett, tusxím a' Dúrius‘ 
szélén , a’ megvert Herennius és az 6 Velentiával eggyiitt 
eltörlött serge, tudva vannak elôttetek; ’s ti bennünket 
ennyi tötteinkért éhség és szükség közt hagytok veszni; 
az én hadam és az ellenségé elöttetek eggy tekintetben 
lill; zsoldot tôletek eggyik úgy nem kap mint a’ másik , 
’s a’ mellyike Буди, annak tárva all Italia. 

Kérlek, vegyétek ezt iigyelemre, ’s ne kényszerí 
tsetek hogy magam ragadjam ki magamat bajom közzül. 
Innensô-Hispaniát, mellyet nem foglala el az ellenség, 
hol mi, hol Sertól'ius, feldlíltuk , kipusztitottuk, . kivé 
те?! a’ tengeri-városokat, mellyek csak terhünkre van 
nak, Gallia tavaly a’ Metellus’ sergét tartotta zsolddal; 
Шей csekély aratása miatt maga is alìg teng; én pedig 
nem csak vngyonomat, hanem hitelemet is , yelköltöt 
tem. Bizodalmam egyedíil bennetek. vagyon, és ha ti 
nem keltek segédemre, ki kell mondanom nyilván, e’ 
вед-ед, és ezzel eggyíitt minden had, melly Hispaniäban 
lill , bär mint igyekezzemQgxítolni, Italiába általle'p. 



IV. 

MACER LioíNiUs, ПЕР’ TRIBUNUSA, 
А‘ NÉPHEZ. 

на nem értenétek, Róma’ Polgárai, mi külömbség va 
gyon a’ rátok atyáitokról maradt szabadság ésazon rab 
ság közt, melly alii benneteket Sulla buktatott, 1108528 
san kellene kikeri'iln‘öm hogy megmutassam, a’ Nep melly 
keserves bántások iniatt és hány i'zben тёте légyen el az 
.Atyäktól, ’s szabadságainak örzése végett mi vala kény 
telen Tribúnnsokat álli'tani. Így az minden dolgom , hogy 
élesszelek fel benneteket, ’s indúljak elöl az liton, melly 
szabadságtok’ bìrtokäba vezethet vissza. Látom én , melly 
пшика alá vállalkozom, midôn én, magam és erôtelen‘, 
’s olly hivatalban, mellynek csak árnyéka maradott meg , 
n’ nagy ereji'i Nemességet elkergetni akarom tolvajlott 
hatálma mellöl; értem hogy az eggybe-forradt sok kaján 
többet tehet mint mi eggybe nem ällott igazak és tisz 
танк. De túl azon, hogy bizodl-ilmain hozzátok meghaladja 
rettegésemet, én iígy hiszem, lelkes fériihoz hogy inkább 
illik, bär szerencse'tlemil inegküzdeni, mint összetett ke 
zekkel maradni; noha eggynémellyek, kiket azért vá 
lasztátok hogy 6riznék igazaitokat, megszédi’tve igc’retek, 
kérelmek, adományok iiltal, inìnden erejeket ’s hi'vatal-` 
jok’ tekintetét ellenetek тащат, ’s szebbnek látják be' 
rért vétkeseknek isme’rtetnì , mint Aingyen igazaknak. Еву 
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jutátok ti kevesek’ uralkodása alá, kik annak ürügye 
alatt, hogy a’ hazät védeni fogják ellenségeînktöl, Што 
tokat , sergeteket, országaitokat, tartoma'nyaitokat elfog 
lalák; és a’ kiknek épen az szolgál bástyáúl ellenetek, a’ 
mit töletek elrablottanak. Ti рейд; а‘ sokak, neki-eresz 
titek magatokat, hogy 6k, a’ kevesek, benneteket, mint ' 
marhákat bírjanak és mészároljanak, ’s kiforgatva min 
denböl а’ mit atyáitoktól vettetek, nem bírtok egyebet 
voksolásnál, mellyel mìndazáltal nem pártfogókat vá 
lasztatok magatoknak, mint 6k, hanem urakat. Ezért 
méne által minden töletek amoda. 

De vegyétek vissza a’ mi тётей, ’s a’ nugyobb rész 
hozzátok áll; mert kedve, kìtenni magát azért a’ mit 
метет, kevésnek van; oda hajlanak, hol legtöbb az erö. 
Azt hiszitek-e, hogy merik gátolni menésteket, ha eggy 
szívvel lélekkel fogtok munkáboz, holott akker is rettegé» 
nek mindön lankadozátok, mìdôn eggyesülve nem valátok 'ê 
E’tartalék indl'tá Cotta Consult, a’lkét fél каше állók’ fejét, 
vìsszaadni а’ Tribńnnsì hatalomnak némelly elsöségeit. 
És ámbár Lúcius шейным, ki e’ tisztség’ tekintete mel 
lett elsô mere szólani, míg ti csak suttogátok, körül 
fogák; 6k inkább félnek bántani benneteket, mint_ nek 
сек vala éreztetni kedvetek, hogy elúntátok a’ nyomást. 
’S én ugyan ezen álmélkodnì nem gyözök; mert hogy t6« 
lök remenyleni nincsen mit,4 azt láthatja’tok. Meghalván 
Sulla, ki nyak'atokba veté az átkozott Еда“, úgy hivétek, 
hogy nyomorúságaitoknak vége van. Azońxban felkele 
Catulus , a’ nálánál kegyetlenebb. Brútus’ és Aemílius 
Mamercus’ idejében zendx'ílés ütötte ki magát. Azonnal 
vala más, Cájus Clírió, 's ez наш-3 l'ízé hatalmaskodásit 
ml’g az ártatlan Tribúnusnak vére folyt. Melly szemte 
lenséggel lázasztotta fel az elméket Lúcius Quinctius el 
len tavaly Lucullus , шток. És mint ’agyarkodnak 
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most énellenem! Mind ezt tenniek valóban nem volna 
szükség, ha ők elébb vetnének véget urasägoknak, mint 
ti a’ ti szolgaság-toknak; mert e' polgári patvarkodások: 
ban egyéb Vala ugyan a' név, de a’ dolog mindég az, 
hogy rajtatok uralkodhassanak. Az az egyéb a’ mit vá 
sottság, harag, fösvénykede's татами, csak ideig lán: 
golt; de megmaradt az az eggy, а’ miért mind a' két fél 
küzde, és a’ mit ők elvevének tőletek: a’ Tribńnusi ha 
talom, szabadságotoknak ôseitektölálh'tott erős bástyája, 

Mire nézve kérlek, kényszerítlek benneteket, köves 
sétek szavamat, ’s gyávaságtokat akarván szépíteni, ne 
cserélgessétek fel a’ dolgok” nevét, ’s а’ szolgaságot ne 
mondjátok nyugalomnak. Azzal, hahogy“ а’ gazság el 
nyomná az igazat, nem élhetnétek többé, élhetétek vala 
nyugton maradván. Értsétek a’ szót tölem: Ha győzni 
nem fogtok, még keményebben bánnak veletek, mert 
a' nyomorgató soha nem bátrabb mint midőn egész sul 
lyal nyomdokol. 

Mit tegyünk tehát? ezt kérdhetné valaki. Álljatok 
el а’ régi rossz szokástól; az a’ pergő nyelv és lomha 
lélek keveset ér; a' szabadságot nem elég csak gyülése 
itekben magasztolni. Aztán emlékeznetek kell, Római 
férfiak, hogy minden erő bennetek (van, és hogy a’ melly 
parancsok előtt most megbuktok, engedni vagy nem en 
gedni rajtatok áll. Mert hogy ama’ férfi tettekre buz 
dítsalak, mikkel őseitek állítottak Tribunusokat, ’s ma 
golmak а' legfőbb méltóságokra útat nyitottak, ’s a’ Ta 
náccsal előre дышать: а’ mit а’ Nép végzend, arra most 
kedvem nincs. De ti Jupitert várjatok, vagy nem tudom 
melly más Istent, ki bajaitokból kapjon ki, 's engedek 
mesen teljesítvén a’ Consuloknak azokat a’ nagy paran 
csaikat, és а’ mit az Atyák végeztek, hatalmaskodása 
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ìknnk öiimagatok adtok er6t. Nein buzdi'tlak én hogy 
nyomásaikat bosszúljátok meg; igen hogy nyugtot keY 
ressetek; nem akaroin hogy visszálkodás támadjon, mi 
vel hamisan vádolnak, hanem hogy az valaha már 511611 
jön meg. A’ nemzetek’ itörvényeìnél fogva kivántatom 
vissza veletek a' mi tiétek; és ha 6k azt visszaadni to 
vább is makacskodnak , nem tanácslom hogy tôlök Ища 
tok ki'ilön, hanem hogy érettek ne öntsétek tovább vé 
reteket. Méltóságaikat birják, viselje'k kényökre; ke» 
ressék a' diadal’ ragyogását; Миш-Щётки, Sertóriust, 
’s a' kilököttek’ maradványit szalasszák meg elejìk’ 1118 
tös ke'peikkel; de a’ veszély távoly légyen azoktól a’ 
kiknek a’l haszonban részök nincs. 

Vagy ti taliin ele'g jutalomnak nézitek ama’ most 
eggyszerre hozott végzést, melly nektek gabonácskiít ren 
del? Az_ a’ ti szabadságtokat öt vékára becsi'íli. Annyit 
szabtanak azokra is, kiket tömlöczeikben tartanak: ele 
get, hogy élien ne vesszenek: koveset, hogy eröhöz 
jutliassanak; a’ hiiznép nincs ineginentve aggodalmaitól, 
a’ szerencsétlent hiu reménye csak megcsalta. De légyen 
az bär mi Ь6 , de iigy adatváii mint пощаде’ dija, melly 
alacsonyság ki’vántatik ahhoz hogy magatokat igy en 
gedjétek megcsalni , és még köszönje'tek nekik а’ mi (16 
tek’! Csak igy tehetnek, csak igy merhetnek valamit 
inindnyájatok ellen; keri’ilnetek kell kelepczéjiket. Ke 
csegtetnek ez enyhitö мех-астмы, ’s a’ dolog’ eldôn 
tését Cnéjus Pompejusnak megérkeze'séig ki'vánjiik halasz 
tatni , kit6l`, mivel nyakokra ülteték, félnek: de szidal 
inokkal fogják illetni, mihelyt félelmök megtáglil. Ezek 
a' szabadság’ lelkes védjei , mert annak szeretnék nézetni 
magokat, nem pirúlnak, hogy 6k annyin, eggy nélkül, 
serelmeiteket meg nem sziintethetik , vagy ha igazok ne 
kik van, n’ ti nyoniattatiistokat védcni nem tudják. 
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Шёпот ugyan túl van minden kétségen, hogy a’ dìcsö fér 
Ни Pompéjus készebb lesz, ha. úgy akarandjátok, vezé~ 
reték lenni a' szabadság’ helyre-álll'tásában, mint kevély 
uraságokban сёл-501: lenni azoknak; hogy ö elsö lesz meg 
adni теша“ мытые: a’ Tribúnusi hatalomnak. De 

eggykor, Róma’ férfijai, mindenkinek a’ többségben vala 
bl'zodalma, nem Àegyben mindennek, ’s nem> vala ember, 
ki ctfe’lét adhasson vagy elv’ehessen. 

Nem szólok többet ‚ mert itt nem а‘ dolog’ nem ér 
tése ártogat. Benneteket álomkórság {озон el, ’s abból 
sem dicsôség sem szégyen nem tud felrázni; tunyaságtok 
mindent Уезжай hagyott. Szabadoknak hiszitek magatokat 
ha kék foltokra nincs botozva hátatok, és ha dúzs urai 
tok’ nagy kegyelme megengedî, hogy fel és alá járhassa 
tok. А’ falusi pórság e’ szerencsével sem dicsekedhetìk; 
rakásre hullanak versenygô шанс’ csatlíza'saikban , vagy 
ajándékúl adatnak a’ tartományaikba menô tìszteknek. 
Így kiizdetek, i’gy vesztek ti'a' kevesekért, ’s mindég 
vesztetek, e's mindëg fogtok vesztenì, valaml’g azok gon 
dosabbak lesznek megtartani lu'aságokat, mint ti szabad~ 
ságtokat visszanyerni. 

ч 
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‚ - ` v ., ‚ _ l. . АТФ“: békés napjaikban had’ szövètségérç мышата]: 
föl az annak terhe alatt „отданы, meg kell gondglpìok, 
ha mindég megmaradhatnak-e nyugalmokb'an ,- és hg-_ia' 
kérés igazságos-e., ha tanzícsos-e, ’s ,dicséretesv-e, vagy 
gyalázatos. Én, ha `te megmaradhatnál tartós békédben, 
ha hozzád o_lly ellenség ném közelvl'tene, mellynek sz_okott 
munkája hìtéveljzitszani, és a’ mellyet néked пещ ,nehëz 
letipornìß ha az 'ö megverésök által nevedre, örök fényt 
nem vonna'l , hogy hadakozásomban magadat tégyed, tár 
sòmmá, megkérni nem mernélek; és hogy szerencsédet 
az én szerencsétlenségemmel össze {овод kötnì, magam 
nak ìgérni nem merném. De épen az, а’ mi “Едва ettôl 

l ’ minapi 
háboru mìatt, ’s dolgaim’ nem kedvezö folya'sa, ha ugyan 
igázán akasz itélnì, felette nyomos okok, hogy teljesl'tsd 
kérésemet. Ö kénytelen lesz engedni tetszésnek, ’s min 
denre rá áll, a’ mit nek_i parancsolni fogsz. Engem pe 
dìg, javaimtól megfosztottat, mçgtanl'ta bal szerencsém, 
hogy neked haszhos tanácsot adhassak, és a' mit virágzó 
állapotjában örömmel fogadhat а’ boldqg, példát megrom. 
lásom állal, hogy швами: jobban intézhessed. 
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-'А’ Római Népnek eleiétöl fogva kines’ és uraság’ 
eloltliatatlan шепча volt eggyetlen т01:11 megtámadni más 

_ népeketés kirälyokat.' E’ viszketeg ingerlé elöbb a' Ma 
cedó-Philippusra. Nyomva Carthagótól harätságot 52111 
lettenek Antiochus eriint, ki sege'djére költ vala Philip 
pusnak, ’s szerencsések voltak azt, neki engedvén 1181 
ät, nyakokról- elfordi'tani. De Pinidön Оды-1111136: е1пуо 
mák, Antiochusra jött a’ sor, ’s megfoszták tai-tományaitól 
innen а’ Tauriison, ’s tizezer'i'ont talentomától azonfelül. 
Ezután Persesnek eséi’iek,l a’ Philippus’ íijának; -és mi 
nekutána sok és nem mindég bal küzdései u'tán Samothra 
ce'nak szentségeiben futott menedéket találni, ’s a’ Ró 
m'aiak neki fogadást tevének, `hogy élete't nem illetik; 
irtózetos istentelenség'gel az által ölék meg, hogy el 
szunnyadni soha nem engedék szemtelen koholóji a’ hi 
tetlenségnek. Kérkedaek az Eumenes’ barátságával; de 
ötet elárúlák Antiochusnak, ’s rajta vásárlottakbékét. At 
talust, kinek kezébe csak gond-viselésképen teve'k> le tu 
lajdon országát,.zsarlásaik ’s bántásaik által királyból 
nyavalyás szolgává tevék; fiját pedig Arìstoni'cust eggy 
hamisan koholt szivetlen testamentomnál fogva, mivel 
шла’ birtokát kiváná , diadali fényben hurczolák meg, 
mint vert ellenséget. Ásiát (льстить; végre meghalván` 
Nicnmédes, 4egész Bithyniát magokévá tevék, noha en 
nek, ‘а’ mint tudva van, maradott fija Núzától, ’s azt 
magok is elismerték Királynénak., 

’S mit mondjak magam felöl@ Engem t6lök sok na 
gyobb ’s kissebb országok rekesztenek el, de hirbenlé 
-vén hogy gazdag vagyok, e's hogy szolga'jok lenni kevés 
kedvem van, rám küldék Nicoiiiédest, kiismerém az 6 
álnoksa'gaikat, ’s inegjövendölém a’ Crétaiaknak, kik 
akkor már csak magok voltak szabadok, e's Ptolomaeus 
királynak, mik fognának következni. Megbosszúltam 
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sérelmìmet , ’s Nicomédest Bithyniából kìvertemg' Ásiát, 
mit 6k Antiochustól foglaltak vala el, visszanyertem; 
Graeciát a’ nyommasztó Ева alól kiszabadl’tottam. Gyôzö 
delmimet a’ minden martalékok’ leggazabbika Archelaus 
elárúlván hadaimat, elakasztá, ’s a’ melly иерей, gya' 
vaság vagy hamìs tartalék miatt fegyverhez nem теней 
nyulni, 's uyugalmat az én vesztenlböl reméltek, most 
keservesen lakolnak. Ptolomaeus a’ maga kincseivel 
csak azt uyeré, hogy neki késôbb esnek, ’s а’ már eggy 
szer megta'madott Créta sem värhat egyebet mint мёд ve 
szélyt. Látván, hogy bel háborgásaim miatt nekem nem 
békét, hanem csak pihenést adnak, ámbár Tigránes, ki. 
ke'sön e'rti hog)r igazat mondottam, nem akará, te рейд 
távoly Valzíl ’s mások elnyomattak, újra kezdém a’ há 
borút, 's Marcus Cotta vezéröket Chalcedonnál тете: 
tem, ’s azt a’ számos haióserget a’ tengex'en elfogtam. 
Az alatt ШЕЕ Cyzicusnál temérdek hadaimmal folytatám 
az ostromot, elfogya gabonám, mert а’ täjon вены nem 
segéle, ’s a’ tél mìatt „выданье“ nem könnyítheték. 
Kényszen'tve így ’s nem ellenemnek ereje által, 11155211 
tértem országomba, ’s Parium és Heracléja теней 118 
jóìm ’s legjobb népeim elvesztek. Cabiránál ismét felál 
ll'tottam eggy serget , ’s Lucullussal nehäny ízben össze 
csaptam; de ismét rám esett az éhség, ’s most rdm és 
öreá. De Lucullust kisegl'te' Ariobarzanesnek orsza'fga, 
melly nem slzenvede háborút; én, pusztúlt тёрки“ kö 
rül fogott, Armeniába vonultam. A’ Rómaîak nem en 
gem követtek, hanem szoka'sokat, hogy minden огневой 
feldúlhassanak; és mivel a’ szi'ík helyen Tigrzínes meg 
nem kiizdhete, diçsekszenek ügyetlense'gével, mintha 
ugyan Зубной volna. 

Gondold meg, kérlek, ha te, elnyomal‘ván én ее‘ Ti 
gr ânes, erösb Елен-е ellent азиат а’ Rómaiaknak, és 
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hìhetd-e, hogy ök rajtam és Tìgránesen végzik be a’ 
háborút. Te gazdag vagy emberben, fegyverben , pénz 
ben , ’s én ‚ведьмак, hogy barátom légy: azok, hogy 
kirabolhassanak. Téged, а’ mint most állnak a’ dolgok, 
csak eggy szer tarthat meg: az, hogy ml'g a’Tigránes’ or 
sza'ga még erejében áll, te az háborlit Уйдем távoly or 
szágodtól, kevés fáradsággal, ’s az én sergeim által ,Ákìk 
övelek hadakoznì megtanúltak; шеи: higyjed azt, nékem 
sem gyöznöm, sem vesztenem nem lehet, hogy a’ baj 
reád is ki ne (обычен. Nem Нева-е hogy útjokat nyugot 
пай elakasztván az Осей“ ,l erre Году“: fordl'tanì fegyve 
reiket’! hogy ök kezdet опа mindenöket rablás által bír 
ják: hazájokat, nöjeiket, holdjaikat, tartományaìkat’f 
A’ душегуб“, szülételen, rokontalan nép а’ föld' vesz 
тёте van teremtye. Öket semmi tilalom, semmi törvény 
nem tartóztathatja, barátjaìkat, frìgyeseìket, közel lakót 
és távoly lakót,~ gyengét, hatalmast megtámadnì, el 

`nyomni; ellenjei mindennek а’ mi umsa'gok нм hajlani 
nem akar, ’s kivált királyoknak. Kevés nép akar виа 
badságot; általjában csak igazságos urat ahítnak. Nem 
hìsznek nekünk; úgy tekintenek mint a’ kik ìrígyeljük 
nagyságokat, -’s eggykor rajtok véres bosszút akarunk 
állani. 

Te, ki ига vagy а’ szép Seleuciának, é§ kit а‘ min 
denben gazdag Persia tisztel, mit várhatsz te ôtölök 
egyebet, mint fortélyt том, ’S késöbb majd hadnt@ Zsi 
ványkoda’saik elöttt senki sincsen bátorságbnn, ’s leg 
inkább hakìnél dúzs rablást remélhetnek; mìndent тете, 
mìndent csalva, hadból hadat “буе, lettenek nagyok. 
E"szereìk által vagy mindent megfontanak, vagy oda 
lesznek; ’s az utóbbì könnyen megtörténhetik, ha ser- \ 
шил, melly'nek sem gabonája, sem segédje, te Meso 
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potamia, én Armenia felől békerítjük; azt egyedül a’ 
szerencse, vagy inkább a’ mi hibánk tartja fenn. Te 
dicsőséged lesz, hogy nagy királyokat gyámoll'tottál, ’s 
hogy uz emberi nem’ haramiájit kipusztl'tottad. Tedd ezt, 
kérlek, ’s ne szeresd inkább a' mi veszélyiinkkel a’ ma 
gadét siettetni, mint eggyet-értve velünk, a’ győzödel 
met megszerzeni. 

VI. 

CAJUS COTTA, CONSUL, 
А’ NÉPHEZ. 

Róma” Polgárai! engem sok veszély ére honn, sok csa_ 
país az hadban. Némellyiket 'tú'rtem némellyikéből Is 
tenink' segéde 's tulajdon rényem kapa ki. Mind ezek 
közt sem bátor eltökélésnek nem voltam híjával feltétim 
ben, sem а’ végre-hajtásban serénységnek. Szerencse ’s 
viszontagságok dolgaimat változtata'k, nem magamat. 
De az utolsó csapásban minden elhagya szerencsémmel. 
Ezenfelül az öregség, terhes magában is, neveli gondjai 
mat; pályám vége felé eléggé nyomorú vagyok azt sem 
remélhetni, hogy életemet becsülettel rekeszthetem be. 
Mert ha hongyilkosnak neveztethetem; ha én, ki két 
ízben születtem a’ hazának, nem gondolok Házi-Istenimmel 
honommal, e' főlméltósággal: hol az a"gyötre's, míg 
életben vagyok, hol halálom után а‘ büntetés, melly 
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felérje vétkemet, holott töttem mind azt a’ mit a’ pok 
lok felöl mondanak, felülhaladta’! Elsô iijusa'gom опа, 
mint magányos és mint'tisztvìselö, szemeitek elôtt Го. 
rogtam; ha ki nyelvemre, tanácsomra, erszényemre szo- 
rúlt, készen találá mìndég a’ mit kerese. Soha én ezek- « 
kel rosszra nem éltem, ’s ámbár mindentôl óhajtottam 
szerettetni, bátran ellenébe vetém magamat a' leghatal- - 
masbak' haragjának is, ha kl'váná a’ köz’ java. Мню: 
а’ hazával eggyiitt meggyözettem, mikor тезок’ segéd 
jére szorúltam, mikor magamra inségnél egyebet hem 
várhate'k, ti, Quírisek, vìsszaadátok nékem hazámata 
Házi~lsteneimet, абс e’ f6 méltóságra emeltetek fel. E' 
.lótételtekért nem adhatnék nektek elég hálát, ha élte 
тег, а’ mi lehetetlen , külön-külön áldoznám is fel érte 
tek; ~mert élet és halál mintegy tartoza'sképen, önképyt 
jönek; de hogy решён-1111: közt szégyen nelkül élhessünk, 
’s jó nevünket, vagyonunk'at csorba nélkül bírhassuk, az 
ajándékként adatik és vétetik. 

Qui'risek, ti engem Consullá akkor‘neveze'tek , mi 
dôn hazánkat kiinn és benn nagy bajok nyomák. Vezé 
rink Hispaniában új népet, zsoldot, fegyvert, gabonát 
kértek. Nagy szorultságban vannnk, mert elpártolván 
tôlünk frigyeseink, Sertórìus рейд а’ hegyek közt elil 
lantván, sem bevégezni nem lehet аи háborút, sem a' 
mikre „выдел; van, bészerzeni. Миш-мышцей te 
mérdek ereje miatt Ásìában és Cill'cia'ban nagy serget 
kell tartanunk; Macedónia tömve ellense’gi hadakkal, 
valamint Italiának tengel'szélei is, és tartományaink; a’ 
kivetett adó nehezen душ Ье а’ háború miatt, ’s olly 
csekély, hogy szükségeink’ csak eggy részét sem éri be. . 
Gabonázó hajóink еще". most kevesebbek mint ezelôtt. 

ROM. CLASS. l. l 14 
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На ezek а’ ti szükségeìtek nekem akár gondatlansá 
'gomból akár hl’vtelenségelnbôl erednek, öntsétek ki гагат 
szabadon harngotokat, ’s végyetek гагат bosszút, mint 
tetszik. De ha rajtam ’s hazánkon чад szerencse üzi dii 
hét, mit kezdetek дочушек, illetleneket hozzám, 1102251 
tok és a' наш-11102’! Én, Шнек korom felé közell't az ha 
]ál, nem könyörgök hogy éltemet hagyja'tok meg ha 
hogy а2 könnyít bajotokon. Hl’í' embernek nìncs nagyobb 
öröme mint ha azt polgártársaìért fela'ldozhqtja. Imhol 
vagyok, én Crijns Cotta Consul, ’s tészenn а’ mit eldö 
dink a' had’ sullyai közt gyakor l'zben teve'tn'lek, feláldo 
zom magam’ a’ hazáért. Kîre bl'zzátok majd kormányát, 
az a' ti gondotok. Mert lígy viselnì e’ méltóságot, hogy 
benne vagy gyala'zattal kelljen veszni, vagy felelni a’ 
szerencse’ csapkodásìért, ’s a’ mit mások itt vagy a’ tzíbor 

-han vétének, aztjó ember kívánni nem fogja. De ne fe 
ledjétek hogy én nem vétkeim miatt veszek. Magatokra 
kérlek, Róma’fe'rfijai, viseìjétek erös. lélekkel a’ csapást, 
’s az honnak keljetek védelmére. Hijába vártok itt года 
és паду iparkodzís nélkül tzigúlást а’ szükségben; mert 
nìncs отпад, nìncs sennni föld és впадет, melly a' hábo 
то.’ inségeì alatt vagy fel nem fol'gattatott, vagy minden 
erejét ki nem шея-Цене. 
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А‘ нон’ поьсм‘ nzLlGAzí'rÁsA гвьбь. 

ELsó LEVÉL. 

I 

Ertem én melly nehéz, melly veszéllyel ja'ró dolog ta 
пёсика: királynak adnì, hadak’ vezére'nek, és mind 
azoknak , а’ kik’ tekìntete fenntebb lebeg а’ másokénäl , 
mort nekik arra elég enlbereìrk vannak, ’s belátni’ a’ jö 
vendö’ tìtkaìba вены nem szemes , senki nem bölcs elég~ 
gé. ’S hányszor nem I_ätjuk hogy a’ rossz tanácsot bol 
dogabb kìmenetel érì mint a’jót; mert az emberek dolgaì 
a? szerencse’ makacs szeszétöl ìgazgattatnak. Én ñatal 
éveim olta mindég vonszattam megismerködni hazánk’~äl 
lapotjával , ’s nem mivel annak tudása hn'vatalokhoz nyit 
Шаг, hova olly sokan rossz mesterségek ältal jutnak el; 
hanem hogy la'ssam, a’ hon’ ereje miben äll; népessége ’s › 
hadì ereje mennyì, földje mit terenl meg. Alkalmasan 
értve'n Жду mind ezt, bär értém, melly l'téleteknek tészem 
ki magamat ’s szerénységem hallgatást parancsola: eltö 
kélém még is, hogy а’ te dicsöségedet elébe tészem nyu 
galmomnak, ’s örvendenék ha beszédem fényedet vala 
mìben növelhetné. ’S arra engem szereńcséd, az a' pél 
dátalan , kevésbé bátorított, mint egyéb rìtka tulajdona 
'1d mellett az а’ te nagylelküse'ged, щепу vissza's esetid 
ben még magasbnak bizonyít mint а’ 1‹е‹1"е261‹Ьеп,›’5 
magát legìnkább аЬЬап- nyìlatkoztatja, hogy az emberek 
korábban fáradnak meg аи csudälni, mint te csudálást 
érdemlö tötteket tenni. 

14 ° 
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Tudoln én hogy semmi nem lehet annyira mély, 
annyìra szövevényes, а’ mit а’ te e'les látásod eggyszer_ 

Yre ne tekintsen által; ’s ezt nein azért írom, mintha el 
тет’ erejét kl'vánnám csillogtatni; hanem azért inkább ‚ 
mert te elfogva annyì goud, annyi munka ’s gyözödel 
mek által, olly távoly tölünk, dolgaìnk a’ városban 
mint állannk, nem tudhatd. Ha 1`6 gondod az volna hogy 
magadat ellenségid' dühök ellen bätorságba mint tehesd, 
’s а’ Nép' kedvelésében, ellenére mind annak a’ mit az 
l'rigy Consul forral, tartósan megmaradhass; úgy épen 
пет azt tennéd а’ mi âleläkeä’ nagyságához illik. De, ha 
ugyan még az a' lélek éleszt , melly a’ Nemesség‘ 
скиньте)“: mingyárt kezdetben sz`éllyel szórá, Rómá 
`11:11: V'Népét nehéz szolgálatjából szabadsa'gába visszaállítá, 
Praeturr-ídban ellenségid’ fegyyerét fegyverbez nem nyúl 
va visSzaVeré, ’s veled honn és táborban annyì dicsö 
ltíötteket követtete el, hogy felöled Шах-113088161 is csak ma 
.gasztollásokkal теша]: szólani; halljad, ke'rlek, a’ mit 
állapotunk eránt elödbe terjesztek. Te azokat , úgy hi 
szem, vagy valóknak fogod lelni, vagy közeljároknak a' 
valóhoz. 

Mìnthogy Cnéjus Pompéjus vagy vak indúlafjai 
çag'y lfonák»elniéjeáltál hevesebben semmit nem akara, 
l-nìlnt а’ minek x‘á nem lehete veszélyt nem venni, ’s úg'y 
Íinkott hogy ellenjei’ kezökbe таза vete Тетин magá 
ra; tenékerd avlon úton szükse'g lielyére álll'tanod az lhonl’, 
а’ mellyen 6 mindent elrontott. A’ jövedelmeket, la’ 
Штат“, ‘a’ törvényszékeketö nehány Tana'csnokra bl'zá, 
'ls e’ rendelése ältal a’Népet, megfosztván a’ fö hatalom’ 
нашиваю], elviselhetetlen szolgasägra (аниона. Tör 
vényszékeink a’ Ila'rom Rendnek Avagynak ugyan most is 
недуга, mint elöbb, de az itélet azokban csak ama’ 02111 
kosoke'. Szedìk, adjäk а’ mit akarnak; eltolják hl'va 
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talaiktól a’ kik az б felökhöz nem tartoznak, ’s szé 
keiket társaìkkal töltik be. Ninos gaz tett, nìncs undok 
sa’g, nìncs szégyen, lnelly ezeknek oda elrekessze az 
útat; lopnak, rablanak , a’ mint ke'jök tartja; és mintha 
ellenség bírná a_’ várost, az törvény, a’ mit ¿ik akarnak. 
És énnékem ugyan kevésbé fájna, ha nekik érdem szer-~ 
zé vala gyözelmöket, .,és minthogy azt máx' eggyszer megf 
szokták, bennünket annál fogva nyolnnänak; de a’ душ 
lázatos embereknek minden böcsök nyelvökben áll, ’s 

~ hatalmokat, mellyet vak történet és annak az eggynek 
gonosz'ságajuttatott kezeikbe, dölyfösen éreztetìk velünk. 
Kérdjük bízvást, volt-e valaha zendülés, volt-e valahu 
bel had, melly ennyi fényes házaìnkat oltotta el; van-e 
ellenség , melly ennyi féktelenségre ragadtatá magát. 

Lúcius Sulla'nak, minekutána gyó’ze, a’ hadak’ tör 
vénye szerint, mînden szabad vala, ’s értette ö hogy 
hatalmábnn semmi nem erösítheti meg annyira, mint ha 
rukásra öldösteti ellenkezöjit; és még is béeléglé ne'melly 
kevesek’ elveszte'sét, ’s а’ fennmaradtakat inkább akaní 
megnyerni jótétek mint rettegtetések által. De ez а’ Саг 
bó, ez a’ Lúcius Donn'tìus, ’s útálatos társaik, negyven 
Senátort és igen sok пазу reményü ìfju férñakat 111110211 
nak fel ve'rengezö dühöknek. ’S a’ fenevadak ennyì vér 
rel sem tuda'nak megtelni; iszonyú lelkeiket az árván 
maradt 1дуегшекек, az elvénhedt atyák , а’ férjek’ jajga 
gatásai, ’s a’ síránkozó hölgyek‘ lätása meg nem 1111111 
hatä. ’S ádázsägok nöttön nö , szóban , tettben; ezt 
hl'vatalától foszták meg , azt hazájából канадцев. ’S mit 
mondjak temagad felöl, kit 6k, a’ gyávák, megalázva 
ahl'tänak látni, bär az éltökb‘e kerll'ílne? Uraságok, mel 
lyet reményleni magok sem mertek, nem csinál nekik 
annyi örömet, mint a’ te ragyogásod тетивы, ’s ké 
szebbek látni hogy veszteddel vesszen a’ 'szabadság, mint 
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hogy az hont te elneld dìcsösége' fenntebb Рысята. Ап 
nál több gonddal szükség tehzít hozzá látnod, nogy dol 
ßaìnknak ta'ntorl’thatatlan alapot mint adhass. En elmun 
dom vélekedésemet: mi leend hasznos, és teljesedést mi 
remélhet, azt bölcseséged Гоша meghatározni. 

А’ haza’ polgárai ma’r kezdetben két felekezetböl :il: 
lottak: Tanácsból és Népbôl. А’ föbb tekìntet az Atyák 
nál volt, a’ f6 hatalom a’ Népnél. Innen örök versenyeìk, 
de a’ mik által а’ Nemessé‘g’ ereje mindég года“, a’ 
Ne’pé mindégnött. Ezek генез birtokában vol'tak szabad 
szígoknak, mert fenntebb mint a’ törvény senkì nem állt, 
’s a’ Nemes а’ Nemnemest erkölcseî, és nem fénye ’s gaz’ 
dagsága által igyekezett megelözni. А’ legszegényeb~ 
bek közt sem volt, ki nem bíra annyìt, hogy abból honn 
és a’ táborban mágát beérje, ’s maga'nak és hazzíja'nak 
élhessen. De mìnekuta'na megfosztva földjeìktöl, henye 
Ség és szornltsäg annyìra динам , hogy lakások sem ma 
radt, másoknak keresék segédjöket; ’s szabadságokat, 
hazájokat árúba eresztették. [ату süllyedett alá a’ fényes 
bìrodalom, melly eggykor minden nemzetek fölött ural 
kodék, és a’ kik eggykor egyetemben тай voltak a’ 
földnek, тов: eggyenként rabszolgákká váltak. А‘ mos 
tanì, kìsded éveì olta rosszaságokhoz szokott, külömb 
féle kézmú'vekre шиши, önmagzíval hasonlatlan pórság, 
Воду maga kormrínyozza тау“, ап'а ugyan nékem al 
kalmatosnak épen nem МЫШЬ. De hozz új polgärokat кби 
zéjek,’s а‘ szabadság’ szeretete újra feléled mìndnyájok 
Ъап, ’s a’ régiek félni fognak hogy azt elveszthetik, a1. 
újak örvendeni hogy megnyerték. És ha бы összeke 
verve égymással, a’ gyarma'tokba szzíllítod, az hon nyer 
ni fog, теге háborlîinkban több embereink lesznek fegyver 
alá, ’s a’ szegénység, hasznos доцента fordl'tva'n erèjét 
és idejét, nem érkezìk megzavarni af nyugodalmat._ 
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Látom én, melly zajgást teend majd a’ Nemesség, 
és mint fogja kiáltozni hogy minden fenekestül forgatta 
tik fel; hogy az hon' régi polgársága szolgaságba sül 
lyesztetik; hogy a’ szabad hon királysággá változott, 
mert eggynek kegye boldogít sokakat: de ámbár mindég 
úgy hittem, hogy nem bán-ik jól magával, a’ ki magát 
a' hon’ veszedelmével akarja kedvelt-etni, azt is hiszem 
eggyszersmind , hogy nem merni a’ mi a’ köznek is , a” 
merőnek is hasznos, pulya lélekre mutat. Marcus Ll'vius 
Drúsus, Tribunátusának egész ideje alatt azon volt hogy 
а’ Nemesség” ereje növekedjék, ’s ezeknek részvéte nél 
kül tenni semmit nem akara. De a' pártszövést megszo 
kott emberek, kiknél mindég kedvesb a’ hamiskodás 
mint az egyenesség, látván hogy itt eggy teszen jót so 
kaknak, ’s értvén saját kajánságokat, Drúsus felől mint ma 
докт] itéltenek. Rettegve hogy ez, közönséges kedves 
séget nyervén jótétei által, elnyomhatná a' szabadságot, 
felkelének ellene, ’s annak szándékit, bár nekiek akara 
használni a'ltalok, felforgaták. Te mindent kövess, hogy 
minél számosabb és hatalmasb barátid legyenek. 

Feldönteni a' ki nyilván ellenkezik, lelkes férfiú 
hoz nem nehéz: de a’ jó úgy nem tud kerűlni kelepczé- ` 
ket mint hányni. Felvévén tehát ezeket a’ polgárok kőz 
zé, ’s а’ népet így 'hajdani becsének érzésére emelvén, 
az légyen fő gondod, kogy tiszteltessék а’ jó erkölcs , 
’s a’ régiek ezen újakkal minél szorosabban összeforrad» 
janak. De legszebb jótéted a’ mit a’ hazának, a’ polgá 
toknak, magadnak„ a’ maradéknak , sőt az egész embe 
ri nemnek мамаш, az lészen, ha vagy egészen elol 
tod a’ pénz' szerelmét, vagy minél inkább lehet, meg 
fogyasztod. Ez nélkül nem gyarapodhatik sem a’ köz, 
sem a’ magányos boldogsá'g,és sem békében nem , sem 
háborúban. A' holott ez/a' gonosz sanyargatja az elmé~ 

„и 
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kat, ott sikeretlen minden oktatás és fenyíték, 's a' lélek 
elébb utóbb eltesped. Sok királyt tudunk, sok országot 
és népet, kik megromolva bővölkődésökben, nagysága 
ikból, hova midőn még szegények voltak, dicső lel 

' kök vitte vala fel, alá-szállottak, ’s azon nincs mit ál 
mélkodunk. Mert a’ bol az igaz ember böcsűltetni lát 
ja a’ rosszat, de gazdagot, elkeseredik elméjében, ’s 
új meg' új gondolatok érik, végre kétség szállja meg, 
hogy a’ csillogás talán ugyan még is több mint a’ való 
fény ’s a’ gazdagság mint az érdem, 's szédelgései közt 
az igaz mellől végre a' vétekhez tántorodik. Igen is, 
а.’ dicsőség éles ösztön az iparkodásra, 's becsület nél 
kül a' jó is ellankad. Hit, jámborság, szémérem nem le 
hetnek ott becsben, hol pénzé az elsőség. A' jó felé 
csak eggy útviszen, és az is darabos: pénzt jó szerek 
kel is, rosszakkal is szerezbetni. Mindenek felett azért 

légy rajta, hogy vehesd el a' pénz' fényét. Ember” be 
csét ’s becsületét úgy senki nem szabja majd kissebb ’s 
nagyobb birtokához, ha Praetorink és Consulink nem ér-~ 

_ tékök, hanem érdemök szerint fognak választatni. ’S 
kik légyenek méltók viselni polgári tisztségeket, a’ Nép 
annak megítélésére alkalmatos; 's bírákat eggy két Ne 
mes által szedetni, az ugyan királyi gázolgatás, ’s gya 
lázat azonfelül, ha pénzökért. En jónak vélném ha a’ 

' bírák mind az első Rendből szedetnének, de nagyobb лёт 
ban mint eddig. Sem Rhodus, sem egyéb országok nem 
bánák meg soha, hogy gazdagok és szegények egyveleg 
ültek széket az ügyek' ítélésében , ’s Róma még inkább 
nem fogja, ha ezek itt az első Rendből vétetnek, melly 
gazdagainkból áll. A’ tisztviselőkre nézve pedig tetszik 
nekem a’ mit Trìbúnus korában Cájus Gracchus javas 

‘ lott, hogy az összekevert öt osztályból nyil által szólí 
tassanak elő a’ századok, megtenni a’ választást. A’ pol. 
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gúrok Еду értékben ’s tekintetben egyenlökké te'tetvén, 
azon lesznek hogy eggyike a’ másìkzít érdemben múl 
hassa felül. Y 

Sikeresb tanácsot a’ gazdagsäg’ szeretete ellen 
nem ìsmerek, теге ingyen доном senki nem lesz. Az 
езду dühödf, szelìdíthetlen fenevad; разит valahova ina 
gát befúrta; felforgat värnsokat , mezöket , csarno 
kokat, szentet nemszentet összetapos; erejc'nek seni 
mi had, semmi bástya ellent nem áll; becsületét, hírét, 
nefvét, gyermekeit, szüléjit, haza'ját, mindennek elöli, 
eloltja. De vedd el böcsét, ’s azonnal meggyözetik az 
erkölcsök áltnl. Hogy ez ninos külômben, jók és rom 
lottak eggy szájjal чаще“: ugyan, de néked a' Nemes 
séggel, melly hozzá szokott az eröszakhoz, mindég'lé 
azen bajod. Fegyverkezzél fel álnok mesterségei ellen, 
’s önke'nyt fog minden kéjcd ahí hajolni. Ök hafbi'rná 
nak valami érdelnet, vetélkedni a' jókkal, mint ellenek 
törekedni, inkább szeretnének. De mìnthogy elfogá гену 
lleSég és toinpúlás, придавай, harsonganak; тайной 
nak jó hi’re’t шавок gyalázatjának tekìntik. 

De mìnek bôvebben szólanom, mintha azt nem tud 
ná minden’! Marcus Bibulusnak erös паду lelke ввёз: 

' pagyságában tört elö Consuli méltósága alatt. А’ hebe 
vgö, inkäbb gonosz mint álnok tüske! Mit merhetne az, 
kinek a’ minden méltósa'gok' legfényesbike legnagyobb 
gyalázatot hoza’ë ’S tehet-e valamit Lúcius Пошлин, 
kinek/mocsok és gonoszság nélkl'íl semmi ваша nincs@ 
nyelve fecsegö , кета véresek , gyorsak szaladni lábai, 
’s a' mit gyalzízat nélkl'x'l nevezni nem lehet, leggyaláza~ 
tOSabb. Az eggy Marcus Cátó felöl nem szabad szólnom 
tisztelet nélkůl, csak hogy elméje kelepczés, fortélyos , 
¿l sokat szeret beszélni. Atfélét a’ Görögök’ iskolájikban 
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tanúlnak; de ott munkássägot, vigyázást, Манке! nem ta 
núlnak; a’ kik ‘гений hagya'k szabadszígokat, nem alkal 
matosak másoknak adni leczke't , hogy а’ magokét mint 
{ах-ша“: fenn. Azok a' te egyéb haragosaìd renyhe Neme 
sek, kìken, Imint'a"szohorke'peken , а’ név ád (Нэп. Lú 
cius Postúmius és Marcus F avónìus nekem ollyanok mint 
a’ еду-Мс’ ràkodäsaì, ha parthoz ére az hajó, Маний! 
ják: vészben tengerbe тетя, mert а’ portékák közt nìncs 
kevésb becsú'. 

Mint lehetne megújítanod а’ Népet, эти-61 talän тёк 
eleget mondottam: most engedd mondanom, a' Тамбов 
csal mit tehetnél. Erösödvén кают, elmém, én örömì 
met nem fegyverben, nem parìpákban “лишат, hanem 
tanúlásokban; ат vevém nuïvelésbe , а‘ mi természefemben 
nemesb. Sokat olvasván, hallván, elmélkedvén, úgy ta 
lálom, hogy országok szerencsésen csak addig Копий 
nyoztatnak, ШЕЕ nálok jó gondolat áll tiszteletben; hol 
hatalomra az ész’ sugallatai felett, kény, kedvkeresés, 
félelem juta, ott а’ birodalom’ ereje fogynì kezdett, el 
veszett az uraság, ’s szolgaság lépe helyébe. El vagyok 
én hitetve az eránt Воду minden îgazgatásban azon fak 
за“: legtöbb goud, а’ ki fényesb, a’ ki tetös helyt áll. 
Nyugalomban lévén a’ haza, egyebeknek csak arra kell 
felvig‘yázniok , hogy a’ szabadsa'g fennmaradjon: de mi 
helyt az hont veszély éré, akkor a’ föbbeknek tìsztök a’ 
bajon segl’teni; mert ott szabadságaìk, tekintetök, gaz 
dagságok izerencsétlense’gnek van kìtéve. Minél 751-155 
zóbb vala ällapotjok a’ béke’ napjaìban , а’ zavarban ret 
tegésök, gondjok annál nagyobb. ,Ha tehát а’ Ne'pnek 
ligy kell fiiggenì a’ Tanácstól, a’ `hogy a’ léleknek a’ 
test engedelmeskedik, bölcsësséggel az Atya’k’ Rendének 
kell bl'rnìa: Népnek ап'а szüksége nìncs. Volt az eleink 
nél ,_ ’s 6k, mìdôn a’legveszedelmesb had nyomta is, mi 
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dön veszve valńnak embereik, lovaik, pénzeìk, nem 
szüntek meg viaskodni a’ felsöségért; rendíthetetlen lol 
keikct sem a' kìürült tár, sem az ellenség’ nagy ereje, 
sem а? vissza's esetek. le nem verheték, ’s a’ mit vìtézsé 
gök пегие, megtartani vég pìhege'sökig törekedtek, ’s 
mind ezt i‘nkäbb bölcs tanács mint szerencsés harczok 

által. De na’lok eggy vala e’ köz jó, ’s gondja mînden 
nek агга volt; ¿ik csak ellenség ellen törekedtek; elmé 
jét, ища: mìndenki nem a’ maga emelkedésének, ha 
nem hagájának gyakorlotta. Most mind az egészer; lmeg 
fordl'tva van: _eggy csoport «пнув és gyáva Nemesség, 
melly sem harczolnì , sem îgazgatni nem ért, dölyföskö‘ 
dik , ’s gaz czìmborájìba bl'zva, maga akar lenni, minde 
neken ô akar uralkodni; a’ Tanács, melly ama' jobb 
idökben bölcsessége által gyämolítä az ingó Нам“, е1 van 
nyomva. Ide amoda lökve idegen kéz által igazgattatik; 
ma ezt végzi holnap egyebet, és midôn szóban a’ kö'l.’ 
java fol-0g, azt teszì a’ mit a’ tôle függök’ gögös szcmte 
lensége parancsol. 

Hahogy а’ Tanácsnokok eggy tekintettel bl'rnának 
mìndnyájaln, шву ha úgy eshetnék a’ voksolás hogy езду“: 
ne tudja másìka mit javal; úgy több erö volna az egész 
ben, ’s a’ Nemességben'kevesebb. De mìvél egyenlôvé 
`tenni mindenìkének teki‘ntetét nem lellet , тег: eggyik 
rész öseì’ fényében , viselt méltóságaîban , védettìnek s0 
kaságában bl'zakodhatìk, ’s a’ ma'sik fél’ nagyobb része 
beszivärgott emberekböl áll: 'szabadl'tsd meg voksola'sai 
kat a’ félelemtöl. Így mìndenìkének több gondja lesz 
magára mint àrra hogy másoknak emelgesse nagyságokat. 
Szabadságot jó és rossz, lelkes és гудим szeretg'de so 
Кап félelmökben ótalom nélkl'íl hagyják. 'Pompa lelkek! 
minekelötte tudna’khova iit ki dolgok a’ küzdés’ végé 
vel, lelketlenségök mìatt nyakokra veszìk az iga't., mint 

I 
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ha már meggyözve volna'nak. Én úgy hiszem, a' Tami 
свое két szer, Годна ismét eröhöz juttatni: meg kellene 
марш-011111 száma'nak, ’s írva tenni a’ voksola’st. A’ tábla 
fedve tartaná a' voksnló’ neve't ; az akarat l'gy szabadabban 
jelentené ki тау“, ’s nagyobb szämtól nagyobb eröt le 
lletne vál'ni, és több védelinet.y А’ legközelebbi idökben a' 
Tana'csnokok, тазу mivel a’ törvényszékek, ’s ollykol‘ 
a’ magok’ шву barátjaìk’ dolgaì elfogák, és meg inkább 
mivel ott а’ dolyfös gázolásokat nem пышны; ‚ nem je 
lenének meg a’ közt illetö gyülekezetekben. Azokban а’ 
Nemesség javal, kárhoztat, ve'gez, teljes ke'nye szerint, 
’s eggykét Senátor velek eggyütt, kiket 6k annyiknak 
rnéznek mint своры-11011‘ ragasztékit. De ha megszaporl'» 
tatik a' szám, 's ha táblákban adatik voks , kevélységök 
meglohad, ’s 6k egedni fognak azoknak a’ kiken eddig 
szenvedhetetlen göggel uralkodänak. 

\ 

Megolvasván levelemet, még talán azt akarod hal 
lani tölem, hogy a’ Tanácsnokok’ számát mennyivel виа 
pori'tsd, hogy öket munkälásaik szerint miképen osszad 
fel, és mìnekutána a’ bl'röságot az elsô Rendre aka 
rom bízatni, az ügyek’ eggyik és másik neméhez hány 
nakkívánd jelenlétét. Ezt kìmutatnom tú'l a’ nagyján sem 
volt volna nehéz, de sziikségesnek láttam a’ tanácslatot 
elöbb általän fogva. tenni; mert ha jónak leled a’ mit 
mondottam és’ez úton indulsz el, ligy maga kifejti ma 
gát a’ dolog. Ohajtom hogy szavamat érte'lmesnek ’s hasz 
nálatosnak ismerhesd; inert a'khol majd szerencsésen men 
nének тишина, ott engem is érne dicséret: de lelkemet 
sokkal inkább gyulasztja azon óhajtás , йогу hazám’ ba 
jain, bármiként, csak minél elöbb, зева]. А’ hon' ja 
va kedvesb elöttem nevem’ pillogásánál, ’s téged, dicsö 
férñu, kérlekl kényszerl'tlek , hogjr a’ ki örök ellensé 
ginket, а’ Gallusokat, olly fényesen meggyözéd , ne en 
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vgedd Ногу birodalmunk, mellye't kül erö me’g sohn meg 
nem alázott, öregsége ’s рыдании вяегепсдёаеп vìllon 
gásaìk által, kidöljön. I'lahogy ez‘megtörténnék , bizony 
hánykolódó lelked semmiben nem találna megcsendese 
dést; álmaidból дубы-б kl’sértetek riasztana'nak fel, ’s fut 
kosnál, mint az ôrjöngök. Mert én ugyan örök igazság 
gyanänt nézern, hogy emberek’ dolgai 'felett isteni szem 
gondoskodik; hogy jó és rosz tetteink közt van külömb 
ség, és hogyjót és gonoszt más meg’ más bér vár. De míg az 
eljö, lelke mindenkinek megsugja, mit remélhet. 

Hahogy hazád és öseîd szólhatnának hozzád , 6k ne 
' ked kétségen ШИН ezt fognák mondani: „Caesár, mi 

lelkes fértìak téged azért nemzénk, hogy Rómának (“не és 
ótalma légy , ’s rettegése ellenidnek. А’ mit mi annyi 
munkával és veszéllyel szerz‘ettünk, neked eggyütt ваш: ‘ 
születésedkor az élettel: hazáúl a’ legdicsôbb hont, fé 
nyes szzírmazást benne , паду tehetséget , nagy birtókot; 
eggy szóval minden (Нашей: a’ békének, a’ hadn‘ak min-A 
den díjait. E’ jótétekért töled nem gyalázatos gaz tötte 
ket Шутишь; hanem hogy a"feldöntött szabadságot- ál 
lì'tsd helyre. Ha megteended azt, Швей végìg fog szár 
nyallani minden nemzeteken. Te игуан dl'szes tötteket 
követél 4el ed'digelé 'is ’s honn és a’ táborban; de ragyo 
gásod sok más паду férñakkal közös. De ha majdan az 
eggykor névre igen hires, birtokr‘a igen намаз várost, 
már csaknem összedüléséböl kìkapod és helyre álh'tod, 
volt-e valaha valakì nagyobb, és le'Szen-e valaha valaki 
dicsöségesebb mint te тазу? Hagyják azt уезжай aka'r 
bel nyavályája, akár a.' kiken'ilhetetlen végezések; oh 
úgy had és vérontás és pusztl'tások borítják el а’ föld’ 
ввёл kerekségét. Ha tehát kebledet eltölti az a’ паду 
gondolàt, hogy hazádnak 's öseidnek e’ hálaáldozattal tar 
мы; minekutána'visszaál‘lítod а’ szabadságot, dìcsösé 
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ged el leszen ismerve mindeneknél, 's te Мэн az az 
eggy, kinek.az 'haltíl még ragyogóbbá fogja tenni életét. 
Mert az élőket ollykoí' vak szerencse, ollykor irigység 
“sanyargatják; de ezek elnémúlnak а’ megholtak körül, 
's rény teljes'felségében emelkedik ki hamvaikból, 

Elmondám a’ mit a’ hazára nézve hasznosnak, né 
ke'd dicsőségesnek tekintettem, ’s kérem a’ nagy Iste 
neket, hogy valamit kezdeni fogsz, néked és a' hazának 
légyen idvességes. 

MÁSODIK LEVÉL. 

Iíözônséges hite volt az embereknek elejétől fogva, 
hogy országok, méltóság , és Valamit halandók' szíve 
вы: , szerencse” adományai; mert illyet sok ízben швам: 
azoknál a' kik nem érdemlették, és senkinél nem örökre. 
A’ tapasztolás azonban inkább azt bizonyítja valónak, a.' 
mit verseiben Appius mond, hogy az ember maga ková 
esa szerencséjének. 'S ez kivált terád illik, ki minden má 
sokat annyira meghaladál, hogy az emberek hamarább 
fáradtanak ki magasztolni tötteidet , mint te magasztolást 
érdemlő tőtteket tenni. De mint a’ mit épl'ténk, úgy a’ 
mit lelki erőszerze, nem tarthat mindég, összedől, leg 
alább hamar romlást kap, ha fennmaradása erántx nem 
gondoskodunk. Mert“ uraságot magán senki nem enged 
örömest, ’s bár mi kegyes légyen a’ kinek kezében ha 
talom 'áll, attól mindenki retteg;' mert tetszésétől függ 
ha jó legyen- e, avagy rosz. Ennek eggyik nagy oka az , 
hogy a' hatalmasok helytelen tanácsnak esnek, 's annál 
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bétrabbaknak érzik magokat, mine'l romlottabbak a’ kik fe 
lett uralkodnak. .Íó léve'n magad,llég§r rajt-a hngy azok isjók 
legyenek, a’ kiknek felettök vagy; mert mìnél rosszabb 
valaki, annál kevésbé tú'r igazgatót. ’S néked nehézb lé 
szen,‘jó karba helyzeni a’ mit kezedbe fegyver juttata, 
mint minden másnak vala elötted, mert te több kl’me'lés 
sel bánäl häborúdban mint amazok békében, töled min 
den szelíd bánást fog várni , ’s a’ harczolók rablani akar- ` 
nak a’ meggyözötteken , a’ kik polgárok. Ez akadályokból 
ki kell fejtened magadal , ’s erôs lábra álll’tanod az 
110111, ’5 nem egyedül fegyver által, ’s ellenségei ellen , 
hanem a’ béke‘ szereivel is, mi sokkal nehe'zb. A’ 52111: 
ség tehát mindent a’ ki messzebbre ’s knrfa'bbra lát, fel 
szólít, hogy hamit tudnak, mondják elö. Az én gondo 
latom ez: Dolgaink az szerint vesznek jó vagy bal elin 
dúlást, a’ hogyan intézni te fogod, kinek arm gyôzö 

. delmeid hatalmat adtanak. De engedd a' szót bövebben 
fejtegetnem. 

Te olly emberrel harczolál, kinek паду volt tekin 
tete, gazdagsága temérdek, gögje szertelen , szerencséje 
több mint okossa'ga; ’s némellyek ama’ kevesekböl ezt 
követék; azért ellenségid, mert tégede/t megbáhtottak; 
és velek eggyíitt azok, kiket rokonság ’s egye'b szövet 
keze's csatlott hozzá. Része az ö urasága'ban senkinek 
nem volt, és ha ö türhette volna az ollyat, a’ föld’ ke 
rekségét nem bon'totta volna el háború. Az az egyéb 50: 
kaság, mellynek, mint minden sokaságnak, több a’ pél 
da mint az ész, ment a’ merre menni mást látott, mint 
ha az a’ más okosabb volt volnavnálánál. Ekkor tájban 
táborodba foltonként gyülekezének fel holmi nyavalyá 
sok, kiknek sem becsíiletek nem maradt, sem vagyonok, 
gonosz reményre csábl'tva azon hi'rek által, mìket hara 
gosaidfterjesztgetének, ’s nyilvìín rablzíssal , 61116116 
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sekkel fenyegeték a’ nyugalomban élöket. De ezeknek 
паду része, látván hogy te sem az adósságokat el nem 
törlöd, sem rablásokat nem engedsz, eloszlottak. Kisded 
részök maradott meg köri'iled, több csendet lelvén Гену 
vereid közt'mint a’ városban, hol ёлке: nagy számban vá 
rák hitelezöjìk. De e’ temérdek sokaság épen ezért méne 
által késöbben Pompéjushuz, ’s a’ kik adósság’ terhe 
alatt пудре!“ ötet a’ háboru’ egész ideje alatt úgy né 
ш; mint valamelly illethetetlen menedéket. 

Most töled, gyözötöl, fiiggvén mind háboru mind 
béke, és minthogy а’ háborút minél kevésb vérontással 
illik béreke/sztened, а’ békét рейд úgy állítanod fel, hogy 
tartós légyen, és igazságos; lássad mit lesz tenned leg 
tanácsosabb, ki ezeket viseled és intézed. Én ugyan, 
ha valamiröl, arról vagyok teljesen meggyözödve, hogy 
kegyetlen igazgatás tartós soha nem lehet, és hogy annak 
a’ kitöl sokan l'ettegnek, magának is sokaktól kell ret 
tegnie. Az illyenek’ e'lete örök háboru, ’s kétséges 
а’ kìmenetele, тег: akár a’ múltat tekintse , akár a’ je 
lent és a’ jövendöt, mindenhol veszely és tartalék között 
lebeg. Ellenben a’ kik uraságokat kegy és szell’d bánás 
által en'yhítik, mindent Идёт lélekkel Ишак , ’s 1102211 
jok szl'vesebbek ellenségeik, mint а’ kegyetlenhez ba 
rátjai. De beszédem nem támaszt- e gyanút, hogy én пе 
ked javad ellen dolgozom ’s а’ gyözöttek felé szl'tok? Én 
`polgártársaink eránt akarom hogy tedd, a’ Init magunk 
is, eleink is ìdegenek eránt, kik már bölcsôjìk olta el 
lenségeink valának, mindenkor tettünk, ’s nem неге! 
ném, hogy vad népek' szoka’saként, ölést ölés ’s vért vér 
bosszúlgasson. 

F eledve van-e már , kevéssel e' háború elött melly 
чада]: hersugának Cnéjus Pompéjus ésa’ Sullai gyözödel~ 
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шей ellen? hogy Cnéjus Domítìus’, hogy Cnéjus Carbó, 
‘hogy Brútus, és вокал mások ezeken \felül, nem a’ ha 
dak’ törve'nye пек-Ем, mìvel. fegyveres kézzel’s csatában 
fogattak meg, hurczoltatának halál'ra, hanem borzasztó is 
tentelenséggel, midön irgalomért könyörögtek’! Feledve 
van-e, Люду Római polgárok a’ város’ köfalaì közt ez 
renként mészäroltatának össze, mint a’ marhák@ A’ te 
gyözödelmed elött mìvgyakran lehete látnì azokat a' tit 
kos, azokat a’ váratlan‘vérontásokat, és azt, hogy el 
ijedt asszonyok és gyermekek mint futkostanak férjeik 
nek ’s szüléjìknek kebl'eìkbe , hngy lakjaìnk mint rabla 
так Ы? És ezek téged агга buzdl'tanak , ш vítatván, 
hogy nekünk a’ háboru’ inségeit azért `kelle szenved 
nünk, hogy rabjai legyünk чаду Pompéjusnak чаду пе 
Ьед; hogy te nem megtartottad a’ hazzít, hanem eldön 
tötted, Люду szolgálatjaikat тёк‘ kitöltött, leggyakorlottabb 
vìlézeìnk сжёг: fogának fegyv'ert szl'íle'jik, testve'reìk, 
magzatjaik ellen5 hogy a’ gyalázattal ell-)orított emberek 
ke'nyökrc dözsölhessenek а’ mások’ vagyonaikból, hogy 
mocskaì légyenek diadalodnak, ’s а’ jókra sze'gyent von 
janak. Nem lehet néked nem (папой, mint viselék та 
gokat az undok embere'k, táborodban maradván, me'g 
midön a’ gyözödelem kezeidben nem volt is , ’s ne’mellyì 
ke mint dorbézolgatott a’ háborunak közepefte.; mint ú'zék 
ваша örömeiket, noha éltes korok azt béke’ idején is 
tìlthatná. De légyen elég- az hadról 

Mînth'ogy tenmagnd és a’ kik hozzád vannak csa 
tolva, tartós be'ke felöl gondoskodtu‘k, УШИ vizsgälatba, 
melly következésü a’ mit forralsz, ’s különfogva a’ mi 
jót, külön a’ mi rosszat az гм; akkor aztán cgyenest ha 
ladhatsz паду tzírgynd felé. Tudom én , hogy а’ minek 
kezdete volt, végének is -kell lennì, ’s l'gy a' magáét 
Bóma sem kerülhetì el, melly akkor lesz, midôn polgár 

Вом. CLASS. l. - 15 ' 
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polgár ellen fordítja vasát, 's elgyengűlve, vére-fogyva, 
prédája lesz ellenségének; ez nélkül azt az összeszövetke 
zett minden Népek ’s az ellene omló egész világ is, so 
ha el nem taposhatják. Hozd közzénk tehát az 'áldott 
eggyességet, ’s a’ vìsszálkodások’ tüzét oltsd el. Ezt el 
éred, ha esztelen pazarlásinknak 's e’ vad rabla'soknak vé 
get vetsz, nem hajdani törvényinket újítván fel, mellyek 
e' romlottságnnkban nem tiszteletes_ek többé, hanem meg 
szabván, hogy költségeit alkalmazza mindenki jövedel 
meihez. Fiatal embereink most ahhoz szokänak, hogy 
szépnek azt nézik, ha felfalhatják a’ magoke't és másét, 
’s kényöket tölthetik és a’ tőlök kérőkét; nálok az affé 
le lélek' nagysága, a' szemérem sugorisäg. Az esztelenek! 
abba nem bagyhatván а’ miben megrögzöttenek, dübbel 
esnek most frigyesre , majd polgárra , megzavarják 
az bon' csendét, ’s az elveszett' helyébe új vagyont ke 
resnek. Tiltsd el a' kőlcsönezést, 's szoríts reá, hogy 
érjük bé a’ magunkéval. Ez legegyenesb lit `ап'а , hogy 
tisztviselőink a’ Nép’ szolgáji légyenek», ne a’ hitelező“ 
kéi, ’s abban mutassák dicsőségöket, hogy öregbítik, 
nem hogy fogyasztják, az hon” javát. 

Látom én, melly nehéz lesz az elejénte , kivált azok 
nál, kik úgy hivék, hogy a’ győződelem őket szabadab 
ban fogja hagyni, nem szorosabban. De ha inkább lesz 
gondod javokra mint kényökre, úgy tartós békét szer 
zesz mind nékiek, mind minekünk és a’ ta'rsnépeknek. 
Ha pedig ők továbbad is azt ú'zhetik a’ mit eddig, úgy“ 
e’ város, ’s eggyütt ezzel а’ te dicsőséged, oda lesznek. 
Aztán igaz ember csak béke” kedvéért visel hadat; szen 
vedésit -a' nyngalom' reménye enyhíti; ha állandónak 
nem teszed a’ békét, nyerjünk, veszítsünk, eggyre mé 
gyen. Vedd szívedre, a’ nagy Istenekért! a’ hon’ baját, 
’s törj keresztül minden bäntáson. Inséginkről vagy te 
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tehetsz, узду azt senki más ne merje. Azomban kegyet 
len bl'róskodásra és sanyaru biin'tetésekre téged senki nem 
szólít; az ollyan rontja az hont, nem javitja: igen arra, 
hogy az ifjuságot vond el rosz szokásaitól. Az lesz igazi 
ìrgalom, ha úgy állítod fel dolgainkat, hogy` senki se ’ 
tehessen ollyat, а’ т'161-1 lnéltán löketik ki honjából; ha 
esztelen öröminket megszögöd; ha béke 65 eggyesség' 
gyökereket ver közöttünk; nem pedìg ha elnézed a" дуэт 
lázatot, ha a’ vétkeket elengeded, 65 hn a’jelennek olly 
örömeit hagyod fenn , mellyeket xnajid bánat vált fel. 

’S énnékem nálad az nyújt bx'zakodást, a’ mi más 
1161 elìjesztene: a’ dolog nehéz volta, és az, bogy eggy 
szerre kell, földön vl'zen, mindent elcsendesítened. E’ 
magasságú lélek nem szállhat kisdedsc’gekìg, ’s nagy 
munka'nak nagy a’ bére. Láss hozzá, hogy az alne'p, 
mellyet kedveskedések és a’ kiosztott rozs elrontottanak, 
munkában légyen, és az által ,vonassék félre rossza‘t ten 
ni; hogy ifjusa’gunk az érdemet becsülje, ne a’ kincse 
ket, a’ pazart. Meglészen az, ha te a’ kártékony pénz' 
tekintetét 65 hasznait elveszed. Mert gyakorta elgondol- _ 
ván magamban , miként, és melly szerek által emelked 
tek annyi ‘dicsö fe'l'fiak a’ шавок’ nagysa'gokra; nemze 
teket, országokat némelly lelkes embereik mint душа 
pl'tották; ’s viszont a’ legvirágzóbb népek és 1111-6 
lyok mint omlottanak össze; jót és rosszat ugyan-azt 
leltem mindenütt, 65 hogy mindég az gyöze, a’ ki meg 
veté а’ gazdagságot, ’s az bukott, a’ ki azt ahl'ia'. Nagy 
ságra senki nem emelkedhetik, ’s halandó nem érheti fel 
azt a’ mi isteni, hanemha keri'ilvén a’ pénz’ zerelmét és 
a’ test’ örömeit, léleknek él, ’s magát mnnka'ban , 111165 
Ъеп, józansägban , nemes töttekben gyakorolja. I 
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228 с. с. мььизтшв’ ép тбвввйхш. 

Házakat 's pompás mezei-csarnokokat alkotnì, ’s fel 
ékesl'l‘eni szobrokkal, szônyegekkel ’s bútorit tenui неш 
1ё1еп‘е méltóvá, nem тазы; ha ki ezt cselekszì, az 
nem díszl'il bi'rja kincseit, hanem gyalázßtjokra van kin 
cseinek. 'S a' kik nag‘yjában kétszer'tömik meg gyomro~ 
kat, ’s ё]: az ifjú kor’ örömeì nélkú'l nem tölthetnek, 
minekutána lelköket , mellynek uralkodni kell vala, 
martale'kká süllyesztették, a’ megtompi'tottat nem használ 
hatják a' szerint, mìntha még ép volnu. Esztelenek! el 
rontanak mindent és önmagokat. De mind ez máske’nt 
lecnd, ha megszú'nik a’ pénz’ tekinlete, ’s tisztségeink és 
а’ mi egycbet Шпагат szokás, áron nem fognak vétetni. 
Ezenfelül az kívánja gondjaidat, hogy Паша ’s так-сошё 
nyaink bátorságba tétessenek, ’s miként tétessenek ab 
ha, te érted. A’ kaján nép` mìndent ризы“, saját Ища“: 
oda hagyja, ’s eröszakkal а’ másénak esik. Аксён а’ ka~ 
tonáskodás' terheit viselje minden egyaránt; теге van 
nak, a’ kik harmincz táboroza'st теней; vannak, а’ kik 
eggyet sem. А‘ rozst, a’ mi eddig henyék’ julalma volt, 
vegye a’ Шиша-сём ’s gyarmatokra ’s leányvárosokra 
osztott öreg vitéz. ’ 

А’ mit hazánkra nézve hasznosnak, rád dîcsöse'ges 
» nek nézék , elmondám. Most vakmerôségemet illenék 
‘ mentenem. Sok embernek elég esze van bírálgatni a’ mit 
hall, vagy úgy tesz, mìntha volna; mzisnak munkáját, 
beszédét gánc'solgatni lángol lelkök; szájok, nyelvök 
nem дубы szóba önteni gondolatjaikat. Nem bánom hogy 
magamat az ежей’ ítéleteinek kitevém: bännám ha mìat 
tok hallgaték vala. Meri: akár ezt követended, akár más 
jobb útat Годы vzílasztani, én javadra lenni igyekeztem. 
Egyéberánt kérem Isteninket, boldogl'tsák а’ mit kez 
деп, ’s törekedésidnek adjanak óhajtott вшей. 
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А. 
Asonmnvls; Ilaliának legre'gibb la 

kóji , kik késòbb Latinuszoknak 
moudattanak. Lássd [дн/111521: 1, 
1. A’ Halicnrn. Dìonys. beszéli, 
hogy az Aborigineszek поп táj 
ról, hol ke'sôbb Bóma épült, el 
tolák a’ Siculuszokat, e's liogy а’ 
Pelasguszokkal eggyesůlve'n, vá 
rosokat alkottak, mellyek me'g a.’ ‘ 
Dionysiusz’ idejében is fennállá 
nak. Ugyan ó emliti Cátónak vé 

Y lekedése't, bogy az Aborigineszek 
Achajából iötlek ide, és mái 
sok emberi korokkal ele'bb a’ 
Trójai háborúnál, ’s Ы; nem 

' mások mint Огнем-Зимой. De 
mind ez bizonytnlzm, ’s Fre'ret 
(Mém. de l’ Acad. des Inscript. 
T. XVIII.) azt állítja, hogy sem 
a’Pelasguszok, sem az Aborigine 
szek nem jöttek Graeciából ten 
gcren Italiába, hanem hogy Кий 
x-azon gyůlekeztek ide némelly 
(Юта-екает csoportok , kik 
Pelasguszoknak is, Aborigiue- ‘ 
szeknek is mondatának. цеп 
helyesen mondja Burnouf, Sall. 
l. 15. Шей esse videntur quasi 
ab ipso loco originen: «lucen 
tes; seu , ut aliis placet, quasi 
obsgue одеть... Quanquam 
hoc nomen peculiare est primis 
Latii incolis, omnibus tamen iis 
convenit, qui ante certain homi 
num memoriam regionem quam 
lìbet incoluere. Úgy tetszik az 

box'iginesz nevet semmi nép 
em‘viselte а‘ maga korában; 

Агшсышм мы": ; 

hauem hogy azt a’ ke'sô mara 
(ШК ragasztottn azokra, kikct 
mintegy a’ földbòl támadottak 
па]: (autochlhonoknak) tekintctt. 

Акептш: ; nagy és termékeny 
tartomány, ’s elsò Царица a’ lu 
dományoknak ’s mesterségeknek. 
Némellyek Asiáboz számlálták, 
mások Afrikához. Me'la ennek 
és annak [датах-М! a’ Мнил’ vi 
zét. csinálja, ищу hogy annak 
jobb fele'n Ásia, bal fele'n Áf 
x‘ika feküdtenek. Angustusznak 
uralkodása alatt Aegyplusz a’ßó 
mai birodalomnak тёще volt. 

Ari-mouz; Afrika’ népei a’ Gaetú 
luszok птенец, dél felé, kiken 
túl Sallust Bemmi népeket nem 
ismert. A’ i'e'giek mind azt Ae 
thiopsnak mondották, a’ Шнек 
höre fekete volt. 

Анны. Fekvését és Нэп-6515: lássd 
игуан-оп. 

та ,Közép-ten 
негде]; mondatik. Шла]; felòl 
öleli Africát. Me'lánál Libycum 
a’ neve. 

Anneaux; Gallia Transalpinában 
laktak, melly a’ mai Sabaudìát 
és Franczia-országnak ezzel 
петлёй részét teszi. 

Anus; hòsszan elnyúlt magas rel 
детсад‘, mellyek паны, Galli-~ 
at, Germániát egymástól mint 
веду terme'szet által гаком k6 
fallal, elválasztják. 

Amun; напала]; aljában; a’ Dío 
medesz’ szigetein kezdve le Ta 
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i-entumig. A’ Görögökn'ek Ja 
РУЕШ- l l 

Акыны; 151111111. Eggyxk része 
ma a’ Persza, a’ másik a’ Tö 
rök hatnlom alatt. De-Brosses 
мех-1111: az a’ nép, mellyet a’ 
PhoeniciaiHex-cules vezérle (Jug. 
XVIII.), nem Armenusz nép volt; 
Armenia távol fekszik Туши 
tól: hanem Amorrheuszok, чаду 
Arameuszok, kik Phoeniciának 
szomszédjában laktak. A’ téve 
(На: az tel'jesytheté el, a’ 1111111 
empszálnak Evk’önyveit latínra 
foi'ditotta a’ mi Irónk’ kedvééx't. 

Антипы; Látium’ városa, közel 
Campaniához. Ш: születének 
Шашни, Márìusz, Cicero. Mai 
neve Arpino , ’s Nápolyban fek 
szik. 

Annrnnrs una , az ArrétiumiMe 
gye, ’s maga Arrétium, ma A 
rézzo, Etruriának városa. 

Asn; egyike a’ föld’ három részei 
nek, Americáuak feltalálása е 
lótt. Szélesebb értelemben ezt, 
а’ szorosabban жоп tartományo 
kat гнутые a’ név, mellyeket 
а’ Római Ne'p Asiábau bírt. 

B. 
Впиши плащи; a’ mai Majorca 

és Minorca Spanyol-országuak 
keleti szélein. Regi lakosai hi 
res parittyások voltak. 

Вцпттшм; ltaliának alsóbb része' 
ben. Ma Calabria. De a’ 11:15 
dani Calaber föld Brundusium’ 
tája volt. A’ mai Abruzzo, по 
ha Bruttiumtól ered neve, Sam 
uiumot jegyzi. 

C. 
Спин; Mithridntesz’ Pontuszi Kj 

rály’ lakja. Pompe'jusz eròvel 
vette meg, ’s Diopolisznak (Ju 
piter’ várának) ncvczte el; Py 

thodorisz Kárályné Андижана‘, 
Augustusz’ tisztcletére, honnan 
Strábónál Sebaste, melly annyit 
teszen. De-Brosses szerint Caf 
bira hatalmast jelent, ’s legna 
gyobbat; гагу mivel ez a.’ Ca 
bin-a legfe'nycsebb vala minden 
Pontuszi városok között; тазу 
mivel a' legnagyobbnak (а’Ыар 
nak) vala вращение, kit а’ Ke 
letiek а’ legfóbb Isten gyanáut 
tiszteltek. ч 

Cunas; az az, Camerínumî. Ez 
Umbriában feküdt, közel a’Pi 
cénumi Megyéhez; a’ Tiberisz’ 
bal fele e's Ancóna között , bean 
ltaliában. Sulla eltörlé Camer 
tát, mivel Мец-111852111 tax-tou, ’s 
спае]: lakosai игуан azon tájon 
épltc'k Саши-шиты. 

Cummins; Italiának alsó részében 
a’ tenger felé. Fó~városa Cá 
pua. ' 

Сдггдвосм; a’ mai Natollában, 
kelet fclé az Euphrait’ vize és 
Arménia, nyugotra Phrygia és 
Lycaonia között. Ma Carama 
niának mondatik. 

Спи; város Numídiábnn, паду 
pusztaságok köztt. Mariusz fel 
pörzsöltc; Caesár а’ Júba ellen 
viselt háborúban újra eltörlötte. 

Cnxu; а’ mai Campaniában, há 
romezer lépésnyire a’ hajdani 
tól , mellynek helyén Santa Ma 
ria di Capoa áll 

Cnvnnao; görög nevével Кате/дё 
dan, Africában. Mind a’ kél: 
ne'v a’ Phoenicìaìból vette ere 
detét, mellyben Капа/шеи, vngy 
Капли-Нищий új várost je 
lent, mint'. Utica, melly az ö 
höl’ tulsó felén álla, ót. A’vá 
rat , B_yraa , a’ Poenuszok’ nyel 
vén B_ysra , Elissa, késóbbi ne 
vével Dido, Адепт‘ Tyruszi Ki 
rály’ leánya, Pygmalionnak test 
тёте, e'pítette; az új várost, Kar 
thadát v. Кап-швам, Jax‘bász ; Е 
lissa. 608 eszt. a’ Chr. szül. elôtt,l 
’s Тени áuonhémáz esztendókig. 
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Augustus Цап ismét Мёртв 
ten. Elissa elótt eggyPhoenici 
ai нут-ша: lakla azt, ’s akkor 
'a’hely’ neve Cadméja volt, az 
az, Keleti, és Caccabe, az az, 
lófej, minthogy a’ kófalak' 1136 
sakor eggy illyen {ишиасом а’ 
földben. Ma kevés romjait le 
het a’ temérdek városnak látni 
nem messze a’ La-Goulettei е 
rósse'gtòl , Tunisz теней. 

САтдиАтнмоз; kettó vala, а’ nagy 
e's а’ kicsiny. A’ név görög ere 
detů , a’ интендант-161, ’s eres: 
Ícedót jelent. Vallis devexa in 
Aegyptum ; úgy mond Mela, I. 8. 
Az Arabszoknál az ma Alfabet 
Ássolom. 

Спд mum; az Aegaeusz tenger 
hen, ma Zia. Más а’ Cea, 
gyakorlottabb névvel Cos , 1111111 
ellenben Halicarnassusszal Ca 
riában ; ma Stanco, melly elront 
va leve e’szókból su; row xm. 

Cnuclmnr ; a' Thraciai Bosphox'nsz 
mellett, Bithyniában. Ma Kadi 
Kew', Kadi’ (Biró’) vára. 

Спиши ; Germaniai nép , kiket Má 
riusz megvere. 

Cnn-A; Numídiának anyavárosa 
közel a’ tengerhez. Bix-ta Зу 
pháx, tovább Massinissa, ’s еп 
nell fija Micipsa. Az 011115211! 
lított _Bómai Gyarmattól Cirta 
Júlia lòn neve, végre Constan 
tin а’ Nagy Constantin' tisztele 
tére. Mais Constantina ’s Algyir 
nak elsó rendů helyei köze' tar 
tozik. ’ 

Cno'ron; тёк-05 Bruttiumban , a’ Та 
rentumi öböl’ szélén. 

Спи: ; Afrikában , tìzeneggy Ró 
mai me'rtfóldnyire a’ (спят-161; 
ma Kairoa'n a’ Tripoliszi 015253 
han. 

Сппсщ; sziget а’ Propontiszban 
(Маге di Marmora); hasonlo ne 
vů igen szép városát Milésiu 
szok épltették. Fejérmárványa 
hires volt. 

D. 
Dúnms; folyam Hispauiában; ma 

Guadalaviar, Valentia város 
hoz nem távolra; ncm a’ Duero, 
melly Portugallián свар keresz 
túl. Thu'r vagy Du'r a’ Celta 
szókban fallo' vizet jelent, a' 
mint mondja De-Brosses. 

E. 
E-rnnnn; Ладана! eggyik ’s пазу 

tartománya, Вон-1611111: ClSÖ ko 
rában a. Tiberisz’ jobb szc'létòl 
a’ Ligurok’ határában folyó Má 
cráig.Lakójit a’LatínuszokTuscu 
soknak és Etruscusoknak mon 
dották, ’s a.’ mai Toscána név 
az elsóböl vette eredete't , a’ Gö 
rögök Tyrrhe'nuszoknak; ’s 111 
nen tenger-e Mare Tuscum , 
Tyrrhenum , vagy lnl'erum. Мёд 
régebben, mint az emlltett idó, 
az egész Felsô-Italin ide саги) 
zott. 

Eunmi'rnz; Ásia’ folyamja. 51:5 
bó szerint Armeniáuak >Nipha" 
tesz hegyéból ered, szóles, mély, 
és sches; Babyloni’âtkétfelé sze 
li, ’s eggyesůlve'n a’ Тык-1552121, 
Bassóra чей-051111111 a’Pcrsza öböl 
be ömlik. 

F. 
FAzsULAn; középszerů hclye Etru 

riának; ma Fiezoli, Florencziá 
hoz ncm messzérc. 

G. 
Glrrúmn; паду nc'p Africában, 

túl Numídiánhdél fclé az Àtlász 
begy körůl. Irutik a’ ne'v Ge 
tuliánnk is diphtongus ne'lkül , ’s 
lsidórusz szerint az onnan ered, 
hogy ide Ge'ták jòttek. De úgy 
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a’mísodik vocális meg nem vo 
natnék. De-Brosses a’nevet а’ 
geth szótól мёд-шпица, melly 
таты‘: jelent, elme'sebben, leg 
alńbb tudósabban , mint igazán. 

Gunn; a’ Bhe'nusz , az Alpeszek , 
а’ Középtenger, а’ Ругепаец 
szok, és az Oceán között. La 
lnosait a’Rómaìak Galluszoknak, 
a' Görögök Celtáknak (Чану Cel 

' togalatáknak) печеная. —- Ci'rl 
шов ‚ vagy Схвципд , ’s ollykoi' 

' (hun, minden mellékszó nél 
kül, az a’ része lnondatott Ita 
liának, melly az Alpeszektól a' 
Rubicon folyamig terjed , az Ad 
riai tenger és a' Ligusticusz 
был közölt; шт e’ щ: таг 
quíniusz Priscusz’ uralkodása a 
Паи: a’ Transalpina Gallia’ 121110 
sai a’ Tuscuszoktól, a’ kik itt 
lakoztak , elfoglallák , Liv. V. 34. 
Пек/внесен Gallia Томи-па]: 
is, a’ Bómai ища’ viselbete'sé 
ról, melly nekik engedtetettÍ- . 
Urn-mmm; az igazi Gallia , túl az 
Alpeszeken, honnan a' név. De 
Sallust e’ név alatt поп részél: 
érti Galliúnak, mellyet a’ Ró 
maiak Provinciájok’ formájába 
öntöttek,` és а’ melly Narbon 
neusisznek is mondatolt, ’s a’ 
mai Franczia-ország’ de'li tar 
tományaìt Година magában Bor 
deauxtól Lyon’ tájáig. 

H. 
Hmnumnvu; Afrícánalr. felsó szé 

шпо; Africában Её: város’ neve; 
De-Brosses és Bocbart пей!“ 
a’ szó tengeröblöt jelent; шпо 
цепи Nnmídiában; ’s Szent 
Agoston ennek volt Püspöke; 
közel a’ mai Bonáboz: inno „ 
нп-оз, a’ Bomai Provinciában, 
közele'bb Carthágohoz, ’s Sal 
lust ez felól látszik szólanì. Az 
Ax-abszok Вен-2131‘: és Bizerte-vé 
интимный a’ nevel. 

Низины; Europának nagy félszi 
gete; mert háx'om oldalát az 
Oceán e's a’ Kôzéptenger ölelte 

Жак-111, ’s a' szárazboz csak a.’ 
Pyrenaeuszok’ sox‘án ragada. 
Hesperiának is mondatott, nap 
szállati fekvéséról; mint lberiá 
nak is , ‘гагу az 1berusz(ma Eb 
ro) vize miatt , vagy nz ide Asiá 
ból költözött lbéruszokról, a’ 
mint némellyek besze'lik; vagy, 
a’ mint De-Brosses véli, mivel 
az [бег szó, mint a’ göx'ög 177129, 
’s a’ német über, annyi mint 
tu'l, ’s a’tartomáuy az ide 525 
razon le'pó Bómaiaknak túl fak 
vék a’ Pyrenéelien. —— Az ог 
sza’g sok Мец; Carthágótól füg 
ge, tovább Rómától. " Az oda 
közelebb fekvö rész cx'rzmon va 
la, a’ másik щтшюп. Baelica 
és Lusitania az Швея-1011102 tar 
поит; az egész másik Citerior 
hoz. 

I. \ 
тщеты; elégge’ tágas tái а’ Si 

le'n, a’ mai Túniszban. D1 An 
ville szerint nem tudhatni a’ be 
lyet, hol feküdt„de távol a’ 
mai Súsától nem fekhetelt; Shaw 
tudós Ángol szerint mög ma'ís 
áll, ’s nem egye'b mint Hama 
тет. Hadrumetum annyi mint 
Ader-Muth , ez pedig mint Ader 
-nek, a’ tůz’ Istene’nek, sírja; 
‘аду mondja Dee-Brosses. 

coris (1е Segre) ‘дн-5161 Catalo 
niában, az Акта vizéig Aragoniá 
ban, hajdan a’ Vascók’ keleti 
halárokig. Abban feliszenek ma 
Lerida, Frága, Barbastro, e's 
sok egyéb bur-gok. 

Inmauxs; сяду Spanyol nép’ ne-~ 
vezete. Havercamp azt llerge 
tesznek olvassa а’ Pompéjusz' 
levelében. Plíniusz szerint ko' 
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zel fckvének llergetum танец, 
’s Ягу nincs ok вытащила, 
ЬапешЬа aze'x't, тег: az .Indige 
же: annyit jelent különben, mint 
Aboriginesz. 

Inma; kczdetét veszi az Alpeszc 
I ken ’s a’Siciliai csúcsig ищи], 

’S kelet felól az Adriai ’s Jó 
niai, nyúgot felòl a’ Tyrrhe'nu 
mi tengerek дна! van körülölel 
ve. Elsó neve Hespe'ria volt, 

‘а’ további Ausonia és Oenotrìa, 
az utolsó Italia, ’s el Чану Ita 
lusz Királyról, узду az ökrök 
ról, mellyek a’ régibb nye’lvben 

l ltaluszoknak mondattak. Ejsza 
ki l'észe a’ Rubicóig Gallia Cis 
alpínńnak mondntott , egyéb re' 
вне Italiának a’ szorosb értelcm 

_ hen. Alsóbb тёще sok Шей: 
- Magna Graccia nevet visele, az 

Ott megtelepedetl: Görög gyar 
matoktól. Анат: ez Tarentum’ 
lÑâpoly’ és a’ Sicilia’ keleli tá 
рифы. 

lTLLlcx; seme] tantum (-ïl‘g- XL‘) 
Italicos distingvit a Latiuis, de 

._ qua гашиш Sigonii notam hic 
exscribere non inutile гнет; 
mond Bui-noni. „Inter cives Ro 

Y manos, Latinos et Italicos erat 
d_ìíl'erentia. QuippcLatinos, La 

`‘tii incolas, populi Romani foe 
deratos, jure Latii donatos cx 
antiquitate liquet; sic ltalicos, 
reliquae ad Rubiconem напав 
Íhabitatores, populi romani foe 
деп-гноя, jure Italica praeditos 
commode дебит posse cense 
таз. ltaliae enim domicilium 
eos secrevit a Gallis et provin 
cialíbus; Гаваец-35 communio ab 
iig, vel civibus romanis, velpe 
regrinis et exteris, qui quacuu 
que de causa in панде oppidìs 
vcrsarentlfr; jus italicum ab iis 
ItaliS, qui, quum'ltaliam tene 
rent, 110D jure tamen Italico 

Ü‘u ebantm'- ltalicorum porro 
пишешт expleverunt ad mare 
Tyl'l‘hel‘um. trans Tiberim , E 

. nenes; Mediterranei , 

Lann-rama; 

tranci; post Latinos, ultra Li 
rim, Campani, Lucani; in Si 
culo Bruttii; in Jonio Messapii 
et Salentini; ad Adriaticuml A 
puli, Frentani, Picentes etSe 

Cimbri , 
Sabini', Marsi, Vestini, Mar 
rucini, Peligniv et Samnites.“ 
Legtöbh polgári {Знай}; voltak 
a’ Qulriszeknek; a’ Latínuszok 
пак mf..- kevesebb, ’s lgy 052 
tán az Italicuszoknak. 

L. 
Hispaniának kisded 

tartománya az Ebro és a’ Pyre 
nék között. Havercamp a’ szót 
Lacetauìának olvassa, ’s De 
Brosses nem tndja, Яду jobb-e, 
`vagy днищу, mondani. Lorell 
te spanyol Tudósnak ez az ér 
telme: „Lann-ama; hodie tra 
ctus est Cervera, in Саммита. 
inter flumeu Sicoris et Cardona. 
Ptolemaeus incolas vocavit Ас 
cetanos, Plinius, regiones de 
scribens , Lacetanos. Illius ex 
cmplaria impressa, dum populi 

› ad conventum Caesaraugusta 
num (Saragossa) concurrentes 
citantur, inter eos Lacetanos 
numerant. Sed absque dubio 
librariorum ibi est error: Jac 
cetani scribi debuit et legi de 
bet. Lacetanì enim convcntui 
Tarraconensi addicti erant. Alì 
quando Lacetania regio plus 
ampla fuit, lndigetes, Auseta 
nos, Castellanos, et Leetanos 
complectens. 
et nunc Sallustius (a’ Pompe 
jusz’ Level.) hoc sensu шедший 
sont“, ' 

Lann; Glareanus: „Lares Cirke 
iorum oppidum ponit Ptole 

maeus, aliquanto magis ad me 
yridlem, quam Vaccam ad Ju 
liam Cirtam.“ ’ 

Livius, Strabo , ` 
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Lrnxwm помин —- minimis :.A‘rnu 
nomma ; а’ kik Lntiumi elsósé 
венке! éltenek. Lássd; I'nucx. 

L11-nm; az a’ része Italiának, 
mellyben Lavínium , Ardea , Al-' 
ba-Longa, Tusculum, Arpinum, 
Praeneste , ’s maga Róma генна 
tenek. 

Lne-ns; kettó Africáben: eggyike 
Hadrumetun'i теней, másika a’ 
Syrtesek között, nem messze а’ 
Cinyphusz’ топ-Кончай]. Azt 
Ptolemaeusz a’ Kis-Leptisznek 
mondja, ezt Plíniusz a’ Nagy 

‚ nak. Ma kevés maradványa van 
Кепи, és a’ megváltoztatott név, 
Leöída. 

Linn; a’ Görögök е’ ne'vvel egész 
Africát jegyzik , Sallust csak 
поп tájt, melly nyugotrn a’ ten 
ger e's a’ IGaetúluszok köztt tex' 
jed el. Igy neveztettck a’ Pto 
lemaeuszok, és osztán a’ Ró 
maiak Мам а’ Mai-marica és Cy 
renaìca provinciák is, Aegyptusz 
és а’ Nagyobb Syrtes köztt. A’ 
Poenusok’ nyelvén Llzeaöa nap 
siitést jelent. 

Lleva és Liens, ’s tartományok 
шашки; az Alpeszeken kezdve 
a’ Macx'a’ vizéig, melly ezt Ita 
liától стыдный. А’ mai Génua’ 
tájéka. ’ ' 

Lucnzws шик; а’ Tarentumi öböl 
e's а’ Tyrrhénumi tenger köztt. 
Ott Paestum , mellynek rózsáji 
hiresek, Helca, Metapoutum , 
Sybarìs; az utolsó késóbb Thú- ` 
rium. 

M. 
Mucznoms; re'gebben Paeonia , to 

vább Aemonia , e's Emáthia. 
Szomsze'djai éjszakra Dalmatia 
és Moesia; nyugotra az Adriai 
tenger, keletre az Aegaenumi; 
délre az Epirótai népek és ma 
ga Graecia. 

Миш; ltnliai népség, Samnium 
Hom. CLASS. l. 

ban, а’ Fucinusi tó mellett. Az 
úgy nevezett Bellum Marsicum 
севу azzal, melly Sociale-nal: 
is neveztetik, e's Italicum-nak 
is. 

MAssxmA; ma Marseille, Fç‘anczia 
országban , a.’ Középtenger’ szé 
lén. A’ Jóniai Слёг-6561; nem 
tůrve'n a’ Persza hatalmat, el 
hagyák honjokat, ’s ezt alkoták 

` Serviusz Титан’ uralkodása а 
]att, Chr. születe'se elótt 539. 
eszt. A’ латыши; Rómaiak 
ide zeretének költözni а’ táj’ 
kiesse'ge ’s a’lakosok’ nyájassá 
ga miatt. 

Mnmx'riiuu; Africának nyugoti нё 
lén szélesen {страви ország.l 
Lakosai a’ Bómaiaktól Maux-u 
szoknak, а’ Görögöktòl Манти 
siuszoknak mondattak. \ 

Mum; Авила]; nagy {сытый or 
szága; eggykor Сук-1152 elótt as 
szonya a' földnek. Шины ha 
сага а’ Caspium-tenger volt és 
az Araxesz’ vize,ma Aras; nyú 
дона Nagy-Armeniát e'rte és As 
syriát; de'lre Pcrsziát; keletrc-` 
Parthiát és Susiánát. Innen in 
dultak ki a’ Tyruszi Herculesz’ 
követóji, hanemha Mignótnak 
vélekedése volna igaz, ki úgy 
lxiszi, hogy a’ лёг el‘vagyon te' 

_ vesztve, ’s a’ .Hiempsál’ Év 
könyveibcn a’ Madianítuszok, 
nem a’Me'duszok felól vala szó. 
Jug. Xvlu. 

Мишень; Africának folyamja Nu 
mídia e's Mauretania közötl. Ne' 
mcllyeknél Мисс/24:15, az az, 

„ királyi-folyam; ma Миша, és ‹ 
Maluca ; elválasztja Миш: Ма 
roccótól. _ 

Мппшвц, vagy Muvmszx nin, a' 
Tiberiszen; mintegy háromezer 
lépésnyire Bómâtól az Etruriábn 
vezetö úton. Ma Ponte Molle. 

Mum-uur. ; Africai folyam. Neve 
cgyedül а’ Metellusz ós Jugur 
tlm’ iitközeie'röl lcve ismeretessé. 

10 
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N. 
Nunn-na; His‘paniának nevezetes 

városa. Halmát, mellyen épült, 
a’ Dúriusz (Duero) mosdosta. ‘ 
Scipio Africánusz Aemiliánusz 
hatvanezer emberével sem mert 
a’ táj’ sex'gével csalába eresz- 
kedni, ’s hogy а’ város’ 111110 
sait feladásra kényszerllhesse, 
körñlfogla azt, ’s a’ széles Dú 
riusz' partján ke't erósséget ál 
littala, hogy meggátolhassa az 
eleség’ bevitelét, melly oda csak 
vízen. szállíttathaték. A’ lakosok 
bórt, megboltjaikat ’s betegei 
ket elték; végrc шедшими 
a’ vái'ost, ’s készebbek гопак 
feleségeikkel és gyermekeikkel 
veszni, mint idegen hatalmat 
ismerni. Appian cap.76--98. 

Nnm'nu; hatalmas tartománya Af 
rikának, Sypbáxnak ós Massinis 
sának birtoka. Az ma Algyirt, 
Túniszt és Tripolisznak eggy 
részét {самца magában. ' 

О. 
OclAxUs ; Sallust e’ név alatt egye 

dül azt érli, melly a’ Gibraltári 
szorosnál fogva ér össze a' Kö 
ze'p-teugerrel. 

P. 
PÁmUM; Mysia‘ városa, a’ Helles 

pontus mellclt; ma Кати-1:2. 
Ритм; Italiának вазу“: пёре a’ 

Snmnium és 
fekvö begyckben. Anyavárosok 
Corfinium volt; ma San-Perí 

‘ no, azon tartományban, melly 
пек mai neve Abruzzo Ulterio 
re. f 

Puuzn, görögůl Pnnusz; a’maga 
...vez шею был’ szélén. Asiá 
на}. hajdan legnagyobb és leg 
batalmasabb országa. Cyrusz а 

Sabínuszok közt ‹ 

lait meggyózé Me’diát , és minek 
utána az ege'sz Keleten kétsziz 
esztendónél tovább uralkodék, 
elébb a’ Macedók, azután a’ 
Parthuszok által maga is meg 
gyózetett. De itt csak azok fe 
lól vagyon szó, а’ kik a’Tyru 
szi Herculcszt Hispaniáha 115151‘ 
ték, ’s ennek halála után Afri 
cába költöztek, ’s ott a’ Gaetú 
lnszokknl eggyesůlve'n, magokat 
Numídáknak nevezék el. (Jug. 
XVIII). EzenPerszák felòl mond 
ja Sallust , hogy ök magix intra 
Oceanum telepedtenek meg , 
mint' a’ Méduszok és Arméniu 
szok, melly azt teszi, hogy a' 
Perszák az Oceanusztól, az az, 
az Atlanticusz “щепы mélyeb 
ben tértek be a’ szárazba, ’s a’ 
Méduszok ebez közelébb matad 
tanak, mint a’ Perszák. Nein 
ballá senki, hogy a’ Perszáktól 
eredett Numídák máshol 11111111 
nak volna mint kelet felé, a’ 
Mauruszok ринг, a’Me'duszok’ 
marndéki nyúgotra, az Ocean’ 
szélein. Pedig ellenkezó volna 
a’ fekve's, ha агу kellene 0119 
ni; hogy a’ Рек-52111; közelébb 
telepedtek meg а’ tengen-bez. 
Mondja игуан Sallust, hogy 6k 
nem egyszer változtatták bon 
jaikat; de nem, hogy lakást 
csere'ltek a’ Méduszokkal, a’ 
Maurusz nép’ òseivel. Mi te 
bát (Burnoui` zóll az ege'sz ál 
talvett helyben) Sallustnak 52:1 
vait ezen értelemben мазут-62 
tuk, tud'niìllik, bogy a’ Médu 
szok ott fogtak lakozást, a’ hol 
mindég laktak a’ Mauruszok; a’ 
Perszák ott, 'a' hol a’Numidák. 
Azonhan meginte bennünket Le 
столпе , а’ Franczia Institútum’ 
tngja, hogy ezen állitásunkkal 
nagy tekintetů bizouyságok 'el 
lenkeznek. Maga ez а’ Tndós, 
összehasonlitván Strábót Plini 
nsszal, а21 állitotta, hogy a’ 
Perszák közelebb mnradának az 
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Oceánhoz. Mert Plinius V. s. 
аи: lrja: „Pharusii, quo'ndam 
Persae, comites fuisse dicuntur 
Herculis ad Негры-Шаг tenden 
tis.“ Strábo pedig úgy álh'tja, 
hogy a’ Pharúsiusok és Ищи-1:51; 
auperMdrusios laktak; az az, 
túl a’ Marusiuson , dél felé. In 
nen látszik, hogy a’ régieknél 
bevett ve'lekede's vala, hogy a’ 
Perszák, Herculesznek lu'séröji , 
eleje’ntén közele'bb telepedének 
meg az Oceanusz mellett, mint 
a'lMauruszok. De ha Яду tör 
tént, nem szoros értelemben 
mondhatá Sallust: proxumos no 
stro mari locos occupavere; mert 
a’ nostrum mare a’ Középtenger. 

Pnouxcn; Syriának 3 szomszédjá 
han; legföbb városai Tyrusz e’s 
SidOn. A’ legrégibb idókbeu a’ 
Phoenixek u'ralkodáuak a’ ten 
gerekeu , ’s 6k {шугать a’ ke 
reskedést az ege'sz földön, ’s 
gyarmatoknt "мышами Hispa 
niában, Africában e's ‚(Эх-авст 
ban. Eggy пазу sokaság a’ Jo 
zsue’ idejében a’ виси: had alatt 
megszalasztatott , ’s Africának 
свиней- szélein foga МКА“, a’ 
mint ezt ké! osz'lop hizonyítja, 
melly hajdan a’ Tihgitanai tá 
jon фит, és a’ mellyen Phoc 

. nix nyelven ezen írást lehet 01 
vasni: „Mi vagyunk, a’ kik a’ 
haramia Jozsuéuek, a’ Naive’ 
(Nun) fijának, arcza ешь meg 
,szaladánkf‘ Melly annyi,_mint 
11a ezt mondá vala: Mi Cana 

"l’ naeuszok тазу Phoeniciaiak va 
gyunk. Magok a’ Phoenixek 
magokat Cananaeuszoknak mon 
dották. Szent Ágoston írja, de 
Cívít.Deì, llogy a’ mezón lakó 

' Áferek поп kérdésre, Воду 6k 
»kicsodák, igy ионам]; felelni: 
Mi Khánánok vagyunk. Úgy 
látszik Salmasiusznak, hogy a’ 
Phoenicia’ lakóji Еву a’ Görö 
gök által neveztetének el, a’ ná 
lok feltalált bibor’ feste'se'ról, 

mert lîesychiusz szeriut (power 
_aunyi mint veres. Mások a’ ne 
vet a’ pálmafától eredtetik, melly 
ott bóvségben terem; annak gö 
rög neve qJowaE, ’s gyümölcse 
veres. A’ Phoenices szóból le 
ve Роет ‚ elvonván a’ lehelle 
tet; a’ Poeni-böl punz'cus, mint 
еду poenícus. Van eggy régi 
felirásban ввцо ronuclo. (Ex 
Notis Varior. etDe-Brosses.) 

Ратников Ани: ; давай-41151 a’ XIX 
Fejezetben elbeszéltetik a’. жён» 
ténet. Homokból vala hánS'va, 
úgy mondja Plíniusz; és l'gy 
dombok „мазь. De már nem 
voltak fenn Strábó' ideîében. 
Most nincs щам, hol kell ke 
restetniek. 

Pxczxws kann; határos Umbrìával 
‚ és a’ Sabínusokkal, az Adriai 

tenger мы mosva. A’ Megye 
Picenumnak is neveztetett, ’s 
lakosai Picenszeknck. Neveze 
tesebb városai Ancona, Numa 
na, lPotential. 

Pxs'romzwsls kann; Etrůriának éj 
ты táján, hol Pistorium. 

Pou-us; Asiáuak országa a’Fcke 
te-teuger mellett. Nyugotra 
Paphlagoniát érì, délre Cappa 
dociát, keletre Colchist. Leg 
nevezetesebb Királya Mithridá 
fesz volt, a’ ki huszonkét nyel.. 
vet érte és beszélle. Most A 
masia a’ ueve Amisus várostól; 
a’ Törökök Rumnak mondják, 
mert egykor Római birtok volt. 

Рои-пени MARI, más тёще! rou 
тщ xnxtwus. Az a’ temérdek 
öble a' Közép-tengernek, melly 
a’ Bosphorusz Thracicusztól a’ 
Maeotiszi tóig terjed Európa és 
Asia kò‘ztt. Legelsó neve 55e» 
voç volt, ìnhospítalis, a’ ten 
ger' és az ég’ sivatagsága miatt, 
és mivcl az шибка: itt сом 
jok háborgaták. A’ Joniaíak 
gyarmatokat szállítottak недей 
re, ’s a’ bal jósolatú név ’Èv 
Eewoç-ra шипом el. De«-Bro|- 



244 GEOGRAPHIAI MUTATÓ. 

ses gyanítja, ’s nem ok пешая, 
hogy a’ görög névre annak ke 
leti neve adott légyen alkalmat; 
mert ezen n’ tenger Äsken. 
Eggy másik tenger Bithyniában 
ugyan e’ nevet viselte, мышц 
Ascanius, ’s a’tartomány Asca 

- nia. ‚ 
Рации-п; Látíum’ városn; Её: 

száz stádiumra Rómától. Sulla 
elpuszti'totta, ’s {спятивший 
lnkosainalc eggy részét. A’ mai 
Palestrina a’ régi Praeneste 
alatt шмяк az Apenm'nusz’ völ 
gyében. _ 

Pnovucu; e’ ne'v вы: a’ Római 
ak’ Afrikaì birtokait érti Sallust. 
Azokat ele’bb mind Cnrlhágo 
hírta volt. Vrárosai Hippo, Hu 

f; 'drumétum, Tisidium, és Utica, 
`melly Carthágo’ eldójtése után 
feje vala a' tartományuak. ' 

Prnlrmlvs; hOSSzú hegysol’, az 
Atlanticus tenger’ széle'tól a’ 
Közép-tengerig. - 

В. 
Вши-шин 461m; a’ Sabínuszok’ 

földjének eggyik megyéje, hol 
Beate város, ша Rim'. Máx' 
feljebb cmlitve vagyon , Воду-а’ 
Sallust’ Kiadúji majd Arretinus 
Agcrnck, hol Reatínusznak Яг 
ják a’ szót, ваш. XXXVI. Ez , 
azt hírlelvén, hogy Massilíába 
vonja el шаги, egyenesebben 
mehete Arretiumnak , mint Rea 
ténak. Нет hihetetlen azon 
ban, hogy az utóbb печени: 
helyre сварен: ki. 

Впиши; Bruttiumi város, Папай 
nak vég csúcsában, csaknem 
általellenben a’ Siciliában Ген-6 
Messánával. Mai neve Regio. 

Винт; az a’nagy folyam, melly 
Helvetíában ered, ’s Galliát és 
Gcrmañiát egymástól elválasztja. 

Runes; ncvezetes szigete az Ae 
gaeumi tengernek, Asiának пош 

szédjában. Strábo mondja, hog 
sok ideig ezt asszonylották a 
tengerek, ’s ez Нин.“ meg а 
чйиеЪеЬа’ tolvajoktól. Ш: álla 
n’ Napnak ismeretes colosszusza, 
mellyct végre сну földréngés 
dönte el Chr. születése elótt 
224. eszt. 

Вы"; Látiumbnn, közel a’Tyrr 
hénum-tengerhez. Itt egyedńl 
azon úczáiról ’s épületeiról, 
mellyek а’ Sallust’ olvasáaa. мам 

-ldvánnak ismertetni. 

_, s. 
Summen; az Iberus’ jobbján túl 

Рейд Hisprmíában.` Zacinthiu 
szok épitette'k, Hannibál fel 
forgatta , a’ Rómaîak isme't hely 
re állították. Most a’ régi vá 
ros’ helyén Мин/{вага (muri 
veteres) áll. 

s....m.,1zaliának eggyik tarta--A 
mánya, Picénum, Látiuln , Cam 
pania, Apúlia köztt. 

Snam-innen; Thrácia’ szigete , ál 
talellenben a’ Hebrusz’ torko 
щам]; hires nz itt Измен Is 
tenek felól, kik Cabiráknak 
mondattalc. 

вишен; épltette Selcucus Nica 
тог, ига a’ keletnek Alexander’ 
halála után., a’ Tigrisz теней, . 
nem messrze Babylontól. A’ Par 
Шинок’ МгЫуадй itt lakoztak. 

Здесь; Numldia’ városa, melly 
ben Venusz tisztelteték: hon 
пап а’ város is Sicca Успех-га. 
Más Siga vala, игуан csak Nu 
mídiában, de ennck szélén, Sy 
pháx Király’ lakója. 

‘Зины; igen nagy szigete a’ Kö 
zép-tengernek , ’s папайи] csak 
nem összeragadott. Sicaniának, 
’s alalijáról Trinacriának Ищу 
'rriqucuáuak is neveztete’k. 

Sinon; Asia’ városa a’ Közép-tcn 
ger’ sze'le'n; Phoenicíában Ty 
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rusznál is elsöbb , mellytòl mint 
еду kétszáz sládiumra fekszik. 

Sucno; Hispania’ városa, ma Sue 
ca 5 közel a’ Suero (Xucár) 7126 
bez , Valentiában. 

Заткни; Numidiában. (Hakisil-I 
lustnál és Priscianusznál emlí-- 
letik. 

Syn'rn; magyarúl za'tony; kettó 
vala Cyl-éne és Cai'thágo között. 

, T. 
'.l‘an.; folnyani Numldiának Lárisz 

es Capsa városai között. 
тимин, Ы11иш’- városa; Ho~-~ 

~x'átznál is Anx|.'|1‘;_ mert. .rég‘ibb' 
neve- ez` vala. 

man'. ,den Numídiarvámà.- lnk: 
о véee hol volt, _ne'm igenl tugla~ ' 

‘ tik. ‘ 
Tintin; régebbemCaUiste; eggyi-` ` 

ke a’ Sporadesz Ищу Cycladesz_ 
nevü’ szi'getéknék , lCré'ta’ àzigete 

'.’feleth Ennek lnkosai ерша: Суш 
и rénét, Africábenq- ‚ч, ,Y x 
Tninraí'n; ;' Nůrpidiában; ‘а’ Vát‘ßs’l 
. ‘fekvése nincs"tudva.- 1‘ 
Тихон; Európa’ tartománya, Ma 
' се‹10111а. , az Àegáeurn-tenger’, 
ï\.`a’ Propontisz’ée a"Duna’ 520111 

А ,.„в2ё11]АЬап; ma yBulgaria ée Ro 
- maniáuak e’ggy rés‘ze. l 

Миши; .vávos.- Fekvébe‘y 11cm' 
iudatik. ‘ _Y .l 

Tna'ur'aniuuß'; a’ Cisaljiina Gal 
1 liát a’ Pádu'sz vize (ma l’ó) ezel»l 
(„и kétfelé. N‘mellyr jobb'fe-i 

lén fekvék a.’ víznek, Cispada 
~ úgylnond Polybiusz. 

Aeneász, ’s mint épñlt Lavini 
um, Alba, végre Bóma, isme 
retes dolgok. 

Тонн; Castiliának’s Aragoniának 
sze'lein támadott folyam; ma 

l' Gla'zdalavíar. 
Tuscvsox, és тшси; 1115511 Etru' 

ría. 
Tum; Phoenîciának elsó városa. 

Ma csak romjai vannak fenn, 
’s a’ hely’ neve Su'r. 

U.' 
мы 

Umea; падут/110511 Africának, a' 
K‘Èzép-tengex" szëlén , a' Római " 
_Proyínçíának feie, minekelólte 

_a' feldúlt Cai'lllágó. isxnét fel 
5 fliölt. "Hdtvah' 'stádiumnyira fe 

küdl Carthagótól, nyugot felé. 
I' Utieán'ak, _a’ régi városnak, a’ 

régiség adtzr’- nevét, mond Во 
_с11ё11; mei-t Пята vagyl ‚цуга 

I poenuszúl régit jelent. . ‚ 

lil к; l „Il . А "il im» 

_ ° ri .' .l 
Vacca; -fényes- ,'vxlrosa` Numlgliának, 

nem me'ss`zc a’ Római Provin 
д 'ciától.` Шпиц-‘748111111: lrj'a III. 
ы ,259; „Tunc,'Vnga, et antiqùis 

‘ _ ldilectus regibus,Hippo. _.l, 
„l'.-.-~'i-‘ )'~-\..;'.`|.‘ 

".l' Z. 1;), '; 
‚25111; Africai város; ölnapi járô 

földre Carthágótól, пуант: feIé Uaesárnai - na nevet vindt,-Transpaulana1 
volt a’ másik. l _ _ _ 

Tnóu; а’ Hellespontusz mellett 
Asiában. Mint jött el onnan 

idejében lerontatott' a’ Rúmaialk 
által , Hadriánusz ismét felépl-f 
teté; ma nincs nyoma. 
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TUDNIVALÓK. 

l. A’ ш. l. Индий; ezen munluínnk сник kindója léve'n, nem 
liezelkedik a’ benne катеты: nyelvszabályokról, sem irńlmódról, 
sem végre nkármi nemii nyelvet ’l inist illelö спеки-61; egyedůl ar 
н kivánt в’ kéziraíok’ birálatában iìgyelni, ногу nz elfogadott én 
sajtó ай bocsátnndó щипка, mint egénz egy ‘шву más паштеты 
njáulliató legyen , ’s a’ literatura’ jelen állnpotjâlmn Шайбы-а mél 
tónak tßrtathauél'. 

2. Nem vizsgálhntván meg в’ benyujlott kézirntolmt l.' tán-la. 
lág fejenként `él egéxzben: ez , mm. C. C. Записная’ munkái Knzinczy 
Ferencztöl , Schede] Ferencz гнойно]: él Ванн József r. lag', mint 
е’ végre Шумно-ан megbizottnk’ ajánlńsára анион sajtó allí. 

3. A’ шпана; áltßl Индо“ kéziratok közi'll ez XXXIII-dik 
идти. 

D'. Schedel Ferencz, 
японок. 
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