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Tudnivalók. 

l. A, magyar tudós társaság ezen munkának csak kiadó 
ja levén, nem kezeskedik a’ benne követett nyelvszabályokról, 
sem irásmódról ,‚ sem végre akárminemií nyelvet ’s írást illető 
elvekről: egyedül arra kivánt a’ kéziratok’ bírálatában ügyelni, 
hogy az elfogadott és sajtó alá bocsátandó munka, mint egész, 
egy vagy más tekintetből ajánlható legyen, ’s а’ literatura’ je-` 
len állapotjában kiadásra méltónak tartathassék. 

2. Nem vizsgálhatván meg'a' benyujtott kéziratokat a’ tár 
saság fejenként és egészben; ez , u. m. Párhuzamos Élelrajzok 
Plutarchbo'l, fordítva Székács József lev. tagról , Guzmits 
Izidor tiszt, és Kis János rendes tagok” előadására fogadta 
tott el sajtó alá. 

3. Е’ munka azon 61 közöl való, mellyek' fordítására а’ 
társaság 1832-ben martiusban a’ magyar írókat fölszólította. 

4. A’ társaság által kiadott kéziratok közöl ez C. számú. 

Pesten, mart. 27. 1847. 

l), SCI-IEDEL FERENCZ , 
titoknok. 
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EVSZÓ.-- 
._ 

Két tárgyról tartám szükségesnek ezen elöszóban 6111г 
kezni: Plutarch’ életéröl és munkáiról átalában, munkái' 
еду részének általam eszközlött forditásáról különösen. 

Lássuk elöször Plutarch’ életét és munkáit. 

Plutarch Kr. e. ‘птицу-Отец évvel született, Chae 
roneáhan ‚ Boeotiának едут városában; Tudjuk, hogy 
ezen tartomány rosz hírben állott a' régieknél , minthìa 
nagy emhereket szülni nem is hírna. Pindar, Epami 
hondas és Plutarch , mindnyájan boeotiak, minden'idökre 
megczáfolták a’ bal vélemén'yt. Atyja, kìröl gyakran mint 
becsületes, erényes, kora’ hölcsészetében és a’ költök’ 
müveiben jártas emberröl tesz említést , Chaei‘onca’ kitü‘ 
nöbb polgárainak volt eg'yike. Tudományos mívelödését 
Athcnben Ammonius hölcsnek köszöni, kit mindig Изме 
1е1е11е1 említ. Késöbb ладу ulazásokat tön, Hellas’ és 
Italia’ minden részeihe, Bomába például több ìzben, 
a’ nélkül hogy a’ latin nyelvet korán megtanulta volna; 
ezt csnk üregebb korában tevé ’s maga vallja meg De- ‚ 
`тов111ех1ез’ életében , Воду latinul csak hibásan ,beszélt 
l’s elòsorolja az okokat is, miért nem juthatott ezen nyelv- — 
nek megtanulásához. Rolnában nyìlván felolvasásokat 



Vlll ELó'szó. 

tartott, hellen nyelven ’s 111 а’ legkitünòbh férlìak vol 
tak hallgatói. Ногу felolvasásai örömest hallgatlattak, 
töbhek közt onnan is következlelheljük, mivel _mint 
maga beszéli — Аги1011115 Rustìcus, népszószóló, tehát 
nem 1110156 emher, a’ felolvasás alatt levelet kapván 
Caesartól (hihelöleg Vespasiantól), hogy a’ hallgatókat ’s 
tán önmagát is ne háhorítsa, olvasatlanúl hagyta azt 
mindaddig, mig Plutarch 110 nem fejezte elöadását. Uta 
zott tübbek közt Egyptomba 15, nevezetesen Alexandriába, 
mellyet а’ Museum- és a’ Serapiumban felállított gazdag 
künyv‘lár а’ 1111101111111у11а11 még mindig méltó lakhelyévé 
1011011. De élete’ legnagyobb részét 01111011, Chaeroneáhan 
töltötte, hol sok évekig Apollo’ papja volt, ’s 111110 
шйпуов foglalkozásaì mellett, szülöfölde’ nyilván ügyeihe 
is dicséretesen befolgt. Késöbhi irók azt is állítják felôle, 
hogy Traìan császár a’ consuli méltóság’ jeleivel ruházta 
fel, ’s Illyrìa’ helylartójává nevezte ki, Hadrian pedig 
Görögország’ procuratorává Atette` legyen; de ezen 11111 
1115011’ alapja nagyon ingatag. Házasságában igen boldog 
volt. Feles/ége , Т11110хе11а’ erényeiröl gyakran beszél 
’s midön erkölcsi iral‘aiban a’ holdog házasság’ kellékei 
röl értekezik, sejteni lehet, hogy а’ 52а11151у011а1 511101111 
zassági boldogs'ágától vonja el. Leánykájáról, kinek anyja’ 
nevét adá, gyakran gyermekded örömmel beszél, mi 
ként Ciceì'o Tulliolájzîról. Roppant ludományosságáról, 
minden szép, мы’, dicsö iránti lelkesedés`érö1 101111511 
got tesznek a’ régiség’ ìrói, különösen pedig munkái.` 
Hetven, mások szerint nyolczvan éves korában halt meg. 

Életét az újabb korban szépen és szorgalmasan iria 
meg Dacier, 111 101111011 közt щ nyilatkozik 1011110‘: „Plu 
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tarque ею!‘ bon lìls, bon frère , bon père, bon mari, 
hon maître et bon citoyen. EnY un mot il remplîssoit par 
faitement tous les devoirs des liaisons naturelles et aqui 
ses. Son `humanité ne s’étendoìt pas seulement sur les 
hommes et sur ses valets, mais sur les bêtes même.” 
És itt felhozza Cato’ életéböl azon helyet, hol a’ jó` és 
emberséges ember köt-elességei közé számítja, a’ szol 
gálatban megvénhedett lovak’ és ehek" táplálását. 

Plutarch közel háromszáz munkát Ш, de mellyek 
nek nagy része elveszett , ’s a’ fenmaradt száz huszonöt 
között, mellyek nevét viselik, nem mìndnyájáról bizo 
nyos, талон ö volt-e csakugyan szerzöjök. Rend sze 
rint két osztályba soroztatnak, mellyeknek egyikét az 
úgynevezett Párhuzamos Életirások, másikát, az 
Érkölcsì Értekezések képezik. 

A’ mi illeti a’ Párhuzamos Életirásokat, ezek 
ben eljárása az, hogy mindig еду kitünö görög és еду 
romai'féríiút hasonlít egybe — egyszer Её‘ görögöt két 
romaival ——— ’s miután mindenìknek életét külön leirta, 
végül lrìszemeli bennök a’ hasonlat’ ‘газу eltérés’ momen 
tumait, dicsöse’gük’ vagy botlásaik’ nagyságánál ‚ min 
denkor számba véve a’ helyzet’, alkalom’, körülmények’ 
kedvezését vagy mostohaságát. Ma még huszonhárom 
illyen párhuzamot ln'runk, vagyis negyvenhat férfì életét. 
Négynek élete párhuzam nélkül áll. Ezek: Artaxerxes, 
Aratus, Galba és Ollio. Ezen életirások’ olvasásánál ' 
azonnal észre kell vennünk7 kivált ha a’ számtalan Шип 
kozásokat szemléljiik , hogy Plutarch’ kútföìy a’ legneve 
zetèsebb történetirók voltak. Egyik kitůnöhb tulajdona 

' munkájának az, llogy ritka iigyességgel tudta kiszemelni 
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höseinek életéböl épen azon adatokat, mellyek az össze 
hasonlításra ’s különböztetö jellemzésökre legalkalmasah 
bak. Elöadása a’ késöbbi kornak érezhetö nyomait vi 
seli -’s azon velös rövidség ‘газу természetesen áradozó 
höség, mellyeket a’ régiebb hellen türténetirókhan bámu 
lunk, nem egészen sajáta. Itt-ott népszerů, könnyü, 
itt-ott рейд; a’ költészet’ csillogó szinével czifrázza fel 
’s teszi érthetetlenné prosáját. ItIa-ott olly szigorú a’kút 
ШК’, és az ìrók’ hitelességének megitéléséhen, hogy csak 
nem kötekedönek tartanók; de másutt ismét olly hìedé 
Вещие}: találjuk, hogy a’ legmesésebb regék’ hiteles 
sége mellett is harczolni látszìk. Ott, hol az idézett 
kútfök ellenkeznek egymással ‚ az наем gyakran az o1 
vasóra hízza, gyakran Рей; saját véleményét mondja 
ki felettök. Ezen véleményröl is be kell vallanunk, 
hogy rendszerint az elbeszélönek hìtelessége és az elö 
adottak’ belsö valószinüsége által szabályoztatik; de más 
felöl annyira szerelmesnek találjuk höseibe, hogy a’ 
jobbat mindig örömestebb hivén felölök , optimîsticus lel 
kével befogatja birálata szemeìt. Az, a’ mi ezen' élet 
irások’ becsét elvitázhatlanná teszi, a’ bennök rejlö élet 
bölcseség, nemes érzelmek,. tettek és dicséretes, kö 
vetésre méltó példákban keresendö. Nagy vilńgosságot 
derítenek a’ legrégiebb századok a’ legnevezetesebb né 
рек’ törléneteire, a’ mennyihen ezek а’ legkìtünöbb fér 
iìakban , a’ történtelmek ‘mintegy központjában., folynak 
össze. A’ régi népek’ МЫ, nyilván, hadi ,A kereske 
delmi, küzlekedési éleiébe mélyebben bevezetnek; virág 
,ßásykß és hanyatlásuk’ oliaival megismertemek Stb. Ш 
még .314i kell megjçgyeznünk, miszerint Plutarch’ né- ' 
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melly uyilatkozásaiból vìlágosan kitünik, под}; ö еще“ 
életirásokat nem azon renddel készítette, mellyben azo 
kat a’ mai kiadások шик. А’ késöbbi4 elrendezës’ alap 
jáúl a1. idö vétetett ’s a’ fériìak a’ szerìut következnek, 
a’ mint elöbb Чад utóbb 4éltek. 

Az Erkölcsi Értekezésekben nag'yobhára Plato’ 
elvei афиша!‘ elô népszerů alakhan és nyelven. Van 
uak egyébiránt кашпо}: másnemůek iS,' például a’ ter 
mészettant és a’ régìségeket tárgyazók. Az elöadás ezek 
ben is ug'yanazon hiányokat mutatja, mellyekröl fönnehh 
az Életirásoknál szólottunk. Egyébiránt ezen erkülcsi 
értekezések a’ hölcsészeti és történeti tudományosság’ 
дата; raktárai 's mindenütt' vìlágos és uemes lélek’ nyu 
mait leljük bennök. 

A’ mi már Plularchnak e’ kötetben magyar nyelvre` 
‘опиши munkáit ìlleti, ezekröl a’ következöket kell meg 
jegyez'nünk. 

A’ magyaŕ tudós társaság keletkezése’ legelsö ide 
jében a’ legclassìcusabb különféle nyelvů munkák’ 11051 
Szú sorát hirdette ki а’ végett, hogy azok magym'ra 
fordíttatnának. Ezek közt voltak Plutarch’ Párhuzamos 

yÉlelsirásai is. Én és Taubuer Károly ezeket választot-y 
tuk, ’s úgy egyeztünk, hog'y a’ шапка’ elsö felét én, 

' ‚ mús'ìk felét Taubner, készíienök el. A! alatt Tauhner Ber 
linben mulalván, arra kért: közleném vele munkámnakmál‘ 
készén levò részét, hogy használváu a’ gazdag Ми“: 
um, jegyzeteket készíthessen llozzá, Engedtem мы ’s 
ö Theseus, Romulus , Lykurg és Numa, akkor már ál--. 
lalum elkészítelt életirásokhoz, kìdolgozià a’ рыжие-дед 
mellyek ‘вы?! nem uz én érdemem, llanem az òvé. 1Q’ 
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részben nekem csak alkalmazás jutott osztályrészemůl, 
azon czélokhoz képest, mellyeket kitüztem magamnak. 
Késöbb még hat életirást készrítettem e1 ’s benyújtottam 
a’ Magyar Tudós Társaságnak. Elfogadtatván а’ munka, 
kinyomtatása csak jelenlegeszközöltethetett , tehát közel 
nyolcz évvel a’ benyújtás után.‘y Öszintén megvallom, 
hogy midön ekkor Sajtó alá valék bocsátandó munká 
mat, igen nagy zavarba jöttem. Еду felöl а’ társaság’ 
~azon újabb határozata által, miszerint a’nyomtatási pénz 
tár’ jelen állapolja mellett illy kiadásokha, egyideig leg 

`alább , nem bocsátkozhatik, elütve Миши magamat mun 
kám’ folytatásától, melly ha legremekebb leendené is, 
nagy közönségre aligtarthatván számot, örökre kézîrat 
ban fogna tán maradni. Más felöl ш tapasztalám, 
hogy a’ jelen munka’ készx‘ilése és nyomtatása között 
fekvö évtized alatt mind saját írmodorom', mind рейд 
eredetimnek felfogása igen sokban változott. Új átdol 
gozáshoz idöm nem Volt, тег‘ а’ mostan és hajdan КМ‘; 
nagy a’ különbség, és még sem állhatlam meg, hògy 
itt és ott ne töröljek, ne javítsak, ne változtassak slb. 
De mind ez csak részletesen és a’ nélkül történvén, hogy 
az egésznek menetét szem elött` tarthattam volna ,` ez ál 
tal kivált а’ tulajdon neveknek különben is ingatag 
irásmódjába, de egyebekbe is, némi tarkaság vegyült. 
Adtam tehát , a’ mit adtam , úgy mint feküdt elöttem, 
’S ат hÍVém, hogy mind ezeket tekintetbe veendik a’ bi 
rálók, ha hozzájok Plutal'chchal így kìáltok: aůyvwyo'vwv 
âxgoaróv ösrgaòyaůa! А’ munka’k eléhe nem tèttem oda, 
hogy ez az elsö rész, mertá’folytatásnak mikor meg 
jelenhetése bizonytalan, az academîának ‚ kéziratok’ e1 
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fogadását felfüggesztö, fent említett, határozatánál fogva. 
Ногу 'pedig a’ kéziratot hónom alá véve tapodjam a’ 
kiadók’ küszöbét ’s végre szerencsésnek, terque quater 
que beatus-nak hírdessem magamat, ha könyörületböl in-v 
gyen kiadatnék, tllyesmihez nem igen van kedvem. Ha 
ellenben szépecskén meg fognék kéretni és illendöcskén 
meg is jutalmaztatnì: szívesen folytatandnám a’már el 
kezdett munkát, ’s hihetöleg' Tauhner, a’ most dahnát» 
velencze-lombardìai tábori lelke’sz ur is hasonlót teen 
dene. Mi ha nem történìk, legyen meg legaláhh ezen 
еду kötet, a’ párhuzamos e'letek’ еду ötöde. Tán jö 
vend ìdö , hol a’ letett tollat más fogandja kezébe, magis 
faustò sidere , mint a’ kôltök mondanák. FaXit Deus! 
атак: adja isten! 

Egyébiránt a’ kiadás, mellyet követtem, ’s melly 
kétségen kivül a’ legjobb, ez volt: Plutarchi Vitae. Cu 
ravit Godofr. Henr. Schaefer. Lipsiae ‚ sumptibus et typis 

`В. G. Teubneri 1826. A’ jegyzetek a’ hat utolsó élet 
irásnál általam nagyobb részt Klaiber után készült'ek, 
noha biz azok között sok `van, mit Klaibernál hiában ke 
resünk. ‘ 

Irám Pesten , mart. 24. 1847. 

Székács ‚Удаве‘! 
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Theseus. 
__. 

valamint a’ l‘öldleirók мы, mikrôl semmit nem] tudnak. 
гараж’ legszélsöbbb részeire szoritván, ok gyanánl аж jegyzik 
meg, hogy „A’ túlfekvôk vizetlen és vadlakta homoksivatagok, 
‘газу kinyomozhatlau mocsár, ‘аду skylha havas, vagy jégten 
gen” úgy én, Sossius Seneciúm, miután egybehasonlított 
életirásaimhau а’ ыьеш elöadás által elérhetö ’s a’ tettekeu ala 

puló tôrténetirással megjárható idöszakon kereszlül mentem, 
az elöbbiekröl szépen moudhatám vala: „А’ mi ezen из! van 
az csudás és kalandos, költöknek és meseiróknak való, sem 
hitelesl nem nyújt, sem bizonyost.” De miután а’ törvényhozó 
Lycurgnak és Numa királynak детей kiadám, nem látszék 
helytelennek, egész Romulusig visszamennem, kinek korához 
olly kò‘zel juték historiámmal. Szemlélgetvén рейд, hogy Aes 
chylossal szóljak: 

Ki illik majd e’ там; 
Kit ůllitsak szcmközt, ki mérkôzik vele? 

jónak véltem, а’ szép és magasztalt Athen’ марши álmani 
szemközt ’s hasonlítani egybe а’ gyôzhetleu ’s nagydicsů Ró 
mának atyjával. Чаша az elöadás álbal kitisztílható mes'és 
engedelmeskedjék ’s а’ historia’ képét öltse fel; hol azonban 
a’ hitelességgel makacson daczolua, ’s a’ valószinüvel egybeol 
мы vonakodnék, engedékeny olvasókat ohajtandok, kik a’ 
hajdankori elbesze'lést kimélettel fogadják. 

Il. Theseus valóban sok hasonlat мы lálszik Romulussal 

egyhehangzani. Mert mind ketten törvénytelcn ’s titkos sziilc# 
tésüek leve'n, isleneklöl nemzeueknek tartatának. 

Mindcnik harczban erös, (de hisz’ ezt kiki tudja kůzöttünk,) 

’s mìndenikben az erö okossággal egycsüllt. А’ legkìtünöbb 
városok közöl ez Plómát épité, amaz Alhent gyarmatosílá. 
Mindkciten nörablásl kövctének el. Egyikök sem marada ment 

rLU'rAnCn ÉLETnAJzAI. l l 



is! nennen PA'nm'zAMos ńnz'rnsazu. 

házi szerencsétlense'gtöl ’s rokonaik elleni vétse'gtôl; söt «эдак 
felé is, mint mondják, mindketlen összezörrentek polgárlársa 
ikkal, ha egye'biránt az, mi legkevésbhé látszik regésen mondva 
ienni, а’ valóra nézve, nyereség lehet. 

Ill. Theseus atyai nemzetsége Erechteusig ’s az elsö $616 
szülöttekig megy fel; Aanyai részröl Pelopida volt. Ezen Pelops 
nem annyira pénzének, mint inkább gyermekeinek sokasága 
által a’ peloponnesi uralkodók között leghatalmnsabb volt, szá! 
mos leányait а’ legelökelöbh férlìakhoz adván, számos íiail 
pedig a’ városokban mint kormányzókat szórván el. Ezeknek 
egyike Pittheus, Theseus nagyatyja, a’ nem nagy Troizenion 
városát Шарм, ’s azon idökhöz képest, mint értelmes és igen 
bôlcs férlì legnagyobh hírbe’n állett. Az akkori bölcseség pe 
«lig nemére ’s erejére nézve, еду lehete Hesiodéval, ki legìn 
kább Munkáiban és napjaiban használt erkölcsmondalai ál 
lal híresedett el annyira. Mellyeknek ezen egyike Pittheusénak 
mondatik 

Illò légyen a’ dij , u’ laurůtnak mellyet igértél! 

Aristoteles a’ bölcs legalább ezt állítja. Euripides pedig az által 
tanusítja a’ Pittheus felölì jó véleményt, hogy Hyppolitot a' 
feddhetlen Pittheus nevendéke'nek nevezi. l 

Az utódokat ohajtó Aegeusnak Pythia, mint mondják, 
nmaz ismeretcs jósígét adá, mellyben az, mígnem Alhenbe ér 
ne, asszon'yhoz közelednì tiltalik. De mivel ezt, mint látszik, 
nem egészen világosan fejezé ki Pythia, Troizenionba menvén, 
az isten igéjét Pitheussal közlötte, melly ez vala; 

A’ tömlô kinyuló ММ‘. fejedelme n’ nöpnek, 
Mignem Athena’ мыло; érsz kezeid ki ne oldják! 

Mit Piltheus bizonyosan mege'rtvén, rábeszélé vagy rászedé 
Aegeust, Aethrával hálnia. Megtudván pedig az elhálás után, 
hogy Pittheus leányával volt dolga, mivel ezt viselösnek gya 
nílá, kardját és saruit hátrahagyá, еду nagy kö alá rejtvén 
шока‘, mellynek belürege alkalmasan körülfoghatá a’ letetteket. 
Ezt elutazása elött egyedül Aethrával közlötte ’s meghagyta, 
llogy ha fiat szülne, ’s ez féríikort érvén a’ követ felemelni ’s 
a’ hátrahagyottakat elévenni ke’pes lenne, küldje ezekkel ö 
hozzá, senki tudtával, söt а’ lehetöségig mindenektöl titkolva. 
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Mei-t vrösen rettegé а’ Pallantidákat. Pallasnak 1.1. ötven lia 
volt, kik fenekedének ellene ’s gyermektelensége miatt meg 
veléssel illcték. ' ' 

IV. Aethra fiat szült, ’s ez, mint mondják, azonnal The 
seusnak ~nevezteték a’ jeleh’ letételétöl, mások szerint ké 
söbben, 111111611 Aegeus Athenben fiává fogadá. Mig Pittheus’ 
gondja alatt 1101011011011,‚ felügyelöje és nevelöje еду К011п111а5 
nevú volt, kinek az Atheniek` a’ Theseákat megelözö паров 
11а|0111 áldozatul még ma is egy kost szentelnek, melly tiszte» 
lettel sokkal méltóbban üdlik emle'kezetét, mint 111111611 Si 
laniont 65 Ра11‘11а51051 tisztelik, kiknek egyike mint szobrász, 
másilia mint festö Theseus képét készíték. 

V. Mivel akkor még divatozott azon szokás, hogy а’ 
gyermekévekböl kilépök Delphibe menjenek ’s hajaik’ zsengéit 
Apollónak szenteljék, elútaza Delphibe Theseus is, ’s 1610, а‘ 
1111111 mondják, hizonyos 1101у maiglan is Thesea nevet visel; 
’s mivel fejének csak üstökét nyírév le, mit Homer az Ahum 
tesekröl említ, töle а’ hajnyire's ezen neme is These'isnek 
neveztetik. Az Abantesek elsök nyírék ekként magokat; de 
azt nem а2 А1а1)011161 tanulták, mike'nt némellyek vélik, ’5‚ 
110111 a’ Mysosiakat utánazták benne, hanem mivelhogy harczot 
es közclvívást 520101611 ’5 kivált az ellenségnek karjai 11620 
rohanáshan mindenek felett gyakorlottak valának; mit a’ követ 
kezôkhen Archilochos is bizonyít: 

Нет feszül 011 sok ideg, ritkán zúg harezi parittya. 
A’ mikor a.’ hadakat harczra vezérli Ares l 

A’ téren; karddal végzůdik a’ sokbaju munka. 
Mert azok illy harczban ja'trtasak, Euhoeat 

Kik bírjak a.’ kopjadicsök, — — —- - ‚ 

Azért nyirköztenek tehát, nehogy az ellenség -iistökeiken ra 
gadhassa öhet. A’ makedoni Sándornak is tapasztalnia kellett 
ezt, aze'rt parancsolá, mint mondják, hadvezéreinek a’ 101111060 
niak szakálát lenyíretni, mivel а’ csatában 0111102 fér legköny 
nyebben az ellenség. 

VI. Aethra egy ideig Theseus valódi eredetét titokban 
tarlá, Pittheus pedig azon mondńt terjesztgeté,4 hogy Нерюн 

l* 
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161 0001201011. Neptunt t. i. Troizenion lakosi megkülönbözlelve 
ti'sztelik, mert ez városuk’ védistene, kinek gyümölcszsengék 
kel áldoznak, ’s nyomalkém háromágú szigony áll pénzôkön. 
De midön felseriliilvén 10511 0161101 bálorságot, észszel és belá 
tással szilárd lclkliséget 160101011 016, Aethra а’ 1161162 1’02011‘00 
’s születe'se valódi körülményeiröl értesítvén öt, felszólilá az 
atyai megismértetô jelek elövételére, 05 az Athenhe hajózásra. 

Eze’ könek vetvén magát könnyen 0111010 fel azt, de 
hajóznì vonakodék, noha а’ tengerì 111 bátorságos, nagyatyja 
’s anyja pedig kérik vala. Bajos volt t. i. szárazon lenni az 
Athenbe 1’02016 111111, egy vidéke 5010 leven ment 05 1052013‘ 
telena’ rablók 05 gonosztevök mialt. Mert azon kor olly em 
bereket szüle, kik az ökòl 1011011100, a’ lábak gyorsaságában 
’s а’ test erejében, mint lálsze'k, rendkívüliek ’s gyözhetlenek ` 
valának, de ezen tulajdonaikat semmi illóre vagy hasznosra 
nem Í'ordíták, hanem dölyfös féktelenségben telvén kedvök, 

~ erejök’ hasznát szilajságban és kegyetlenségben, ’s а’ 11020111110 
kerültnek igázása- meglörc'se- 05 kiirtásában keresék, а21 vél 
vén, hogy a’ szemérem és igazság а’ méllányosság ’s ember 
520101011102 (mint mellyek csak a’ megbántási mere'sztelenség 
vagy meghánlalási félelem miatt dicsértctnek a’ sokaságtól) az 
crösbeknek 0р00 semmi köze. Ezeknek еду re'szétI már Herkules 
kiirtá ’s elpuszlítá vándorlásain, a’ többiek pedig jelenlétét 0102 
1‘00 rettegve vonultak rejtekeikbe, ’s l'eaiáztatásokban senki nem 
liajtolt reájok. De miután Herkules еду 11а|е501 által Iphitost 
megölvén, Lydiába távozék, ’s 011 11112а1005 ideig Omphalenél 
szolgált, —- ama megölés miatl 02011 110010105 alá 60110011‘01 
1100 magát- egész Lydiában teljes béke ’s bálorság uralkodék 
ugyan, Hellás vidékein ellenhen újra fakadozott ’s elélört az 
erôszakoskodás, senki nem levén ki azt clfojlaná, vagy vissza-` 
tarlaná. Ez okból volt annyira veszedelmes a’ Peloponnesböl 
Athenbe 100061110 002110 а’ szárazon útazás, ’s Pittheus а’ lat 
1011 05 hatalmaskodóknak mindenikét, millyen volna, az ide 
genekkel miként bánnék, elevenen lcirá Т 110501150011, 61 а’ ten 
geri útra ráveendô. De а’ 10101 látszik ezt alaltomban már rég tü 
2010 Herkules vitézségének híre, iránta igen nagy 115210101101 vi 
501101011 ’5 igen kiváncsi hallgalója volt azoknak kik beszélék, 
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millyen volt légyen, de так azoknak kik б! látták ’s tettci- ’s 
heszédeinek tanúi valának. Most pedif,1r világosau azon lelki álla 
potban volt, mellyben sok idòvel késöbb Themistokles mondá, 
позу öt Miltiades gyözelmi emléke nem hagyja aludni. Нет kü 
lönben Theseus, Herkules erényét csudáltában, éjente tetteiröl 
álmodék, naponnan а’ vetélkedés csiklándozá, ’s hasonlók vég 
bevitelére ösztönzé. 

VII. Ide járul közel rokonságuk is, onokatestve'rektôl $26 
Ietvén. Mert Aethra’ Pitlheus, Alkmene Lysidike’ leánya volt, 
Lysidike ’s Pittheus рейд testvérek, ’s Pelopsnak Hippodamiától 
gyermekei. Kìállhatlan gyalázatnak tartá tehát, hogy -míg Her 
kules а’ gonoszokat szerte felkeresvén, szárazt és tengert tiszto 
gala,- ö a’ lábalatti tusák elôl térjen ki, ’s nem csak vélemény 
és monda szerinti atyját gyalázza meg, a’ gyáva tengeri Ш álml, 
lianem még зад: atyjához is vérrel nem l'estett ismértetö jele 
ket-kardot es sarukat- vigyen, а’ helyett hogy nemes szü 
letése csalhatlan jeléül egyszersmind dicséretes telteket és muu 
kákat mutatna be. Illy lélekkel, illy gondolatokkal útuak indula, 
senkit meg nem sértcndö, de az erôszakot eröszakkal torlandó. 

Ylll. Elöször is Epidauria vidékén а fegyverül buzcgányt 
használó, ’s innen buzogányosnak nevezett Periphetessel 
ki megtámadólag utját állá- kapván össze, kivégzé azt; buz 
gányát pedig megkedvelvén, fegyverévé tette ’s szakadatlanul 
használta, miként Herkules az oroszlánbört. ’S valamint enne'l 
а’ kaczagány hizonyságul szolgála, mi hatalmas állatot Зубы-10, 
ugy mutatá amaz а’ buzgányt, az általa meggyözöttet ugyan, 
de а’ nála gyôzheletlent. ‹ 

A’ földszorosnál Sinnist a’ fenyögörbítöt akként ölte meg, 
miként ez замка! végze ki, pedig minden elögyakorlat ‘аду 
szokás nélkül, megmutalván, hogy а’ velünk született erény 
minden~mesterséget és gyakorlottságot felül múl. Sinnisnek 
egy igen szép és igen папу, Perigune Anevü leánya volt, ki 
mivel atyja’ megöletése után elfuta, Tlieseustól mindenütt ke 
restcték. А’ szñz t. i. еду sokcserjů, stibefl'ivel es 03311351)“ 
rokkal benött helyen vonta meg magát, gyermcki ártatlanságá 
han esküvel fogadván а’ bokroknak, -minthu c'rtenék- hogy 
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öket soha megsérteni ‘аду felégetni nem fogná, ha most vé 
deuék ’s elrejtenék. De midön Theseus visszahívá, hitét adván 
hogy bántására nem lesz, söt szépen gondját viseli, elöjöve, 
’s Theseussal ölelkezve'n Melanippost szülé. Késöhb Dionussal 
az oeháliaí Eurytos Байта! házasitá egybe. Melanippos, Theseus’ 
ña pedig Toxost nemzé, ki Ornilossal Káriában gyarmalol ala 
píta, honnan Toxosnak mind férñ mind asszonyutódainál be 
vett szokás, nem égetui fel a’ csirágszárat vagy slibefüvet, 
hanem tisztelni ’s becsben tartani шока‘. 

IX. А’ krommyoni Phaea nevů disznó, nem valami aljas, 
hanem csatás és nehezen gyözethetô állat volt. Ezt csak mellé 
kesen támadá ’s ölé meg útain, nehogy mindent kényszerítve 
láttassék tenni, egyszersmind derék férii lisztének tal'tván, vé 
döleg küzdeni a’ gonosztevökkel, de megelözöleg merni а’ vias 
kodó állatok elleni csatát. Néhányan Phaeat vérszomjuzó zabo 
látlan rahlónönek tartják, ki Krommyon vidékén lakék,A Disznó 
melléknevét erkölcse ’s élete miatt kapá, ’s végre Theseuslól 
végezteték ki. 

X. Megara’ sze’lein Skiront ölle meg, sziklákról laszítván 
le azt. Ez a’ közrege szerint, az arra utazókat fosztogatá; тё 
sok után, “зам gögböl az idegeneknek nyujtván láhait, m0 
satá azokat, mialatt а’ láhmosókat felrugván a’ tengerbe lökc’. 
А’ megarai irók ellenkeznek e’ regével, ’s hogy Simonìdessei 
szóljak, а’ magiI idövel háborúskodnak, tagadván, hogy 
Skiron vagy fosztogató, vagy gögös gonosz volt volna, söt rah 
iók fenyítöjének, jó és igaz emberek rokonának ’s/hárátjának ál 
h'tván öt. Mert Aealios, így szólnak, а’ Hellenek közt Iegjámbo 
.rahhnak tartatik, а’ salamini Куст-виз Athénben lstenként [182 
teltetik, ’s ki elött volna Pileas és Telamon erénye ismeretleu. 
Már pedig Skiron Kychreus’ veje, Aeakos ipa, Peleus és Tela 
топ nagyatyja voit, mint kik Eudeistöl, Skiron és Chariklo 
leáuyától származtanak. Hiheletlen мы, hogy а’ iegjobbak a’ 
leggonoszbbal léptek volna rokonságra, legnagyobb ’s leghe 
csesb javakat fogadván e's adván. Söt inkább, szerintök nem 
is elsö atheni útján öié meg Skiront Theseus, hanem késöh 
hen, :lkkor t. i. midön а’ Megaraiak’ bìrtokában lcvö Eleusist, 
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Diokles veie'röknek vetett esel altal, keríté kezeibe. Ezekben 
tehát illyeuek ez ellenkezö vélemények. 

XI. Eleusisnál az arkadi k'erkyont hirkózva ölte meg; ke 
ve'ssel tovább haladván pedîg Erineusban Damaslest a’ Prokrus 
tes (kìnyujtó) melléknevüt végezte ki, kényszerítvéu öt uyo 
szolyájához egyenlöve tenui magát, miként ô is kényszerit'ette 
az idegeueket. 

Ezeket pedig Herkulest utánozva cselekve'. Mert ez` is 
megtámadóit bántásaik’ nemével hoszúlván, Busirist fòláldozá, 
Antaiost tusában, Kykuost párviadalban, Termerost pedig fe 
jének összezuzása által veszté. Innen származtatják а’ „terme 
rosi baj” példabesze'det. Ugy látszik t. i. hogy Termeros ökle~ 
lés által öldösé a’ vele találkozókat. Ekként dorgálólag büuteté 
Theseus is а’ gonoszokat, ugyan azon eröszakot róván reájok, 
mellyet másokon követének el, ’s így saját igazságtalanságaik 
mértéke szerint bûnhödének. 

XII. Utiát tovább folytatván Kephisos folyamhoz érkezék, 
hol a’ Phytalidák’ nemzetségéböl néháuy férli találkozék véle, 
elsök, kik barátságosan fogadák, ’s kik kérelmére, а’ bevett 
szokás szeriut, kitisztíták az' elontott vér fertözetéböl, engesz 
telö áldozatokat tônek érette ’s megvendéglék lakjaikban, az 
eddigi utján semmi szívességben nem részesülöt. A’ városba' 
pedig, a’ mint moudiák, Kronios hónap’ --melly` ma Hecatom 
haeounak mondatik,-- nyolczadikán juta, hol mind а’ községet 
zavarbau és visszavonásban, mind névszerint Aegeus’ házát 
sinlödö állapothan találá. Mert а’ Korinthból megszökött Medea,y 
lAegeussal, kinek azt igérte, hogy varázsszereivel segíten‘i fogna 
magtalanságáu, együtt éle. Medea Theseus felöl elölegesen 
hallván, rábeszélé а’ semmìt nem gyanító, ’s vén létére a’wlál 
zadás mialt mindentöl remegö Aegeust, hogy öt mint jövevéuyt1 
megvendégelvéu, méreggel vesztené el. Theseus megelenvéu 
а’ vendégségen, nem vele', hogy elöször maga mondje meg, ki 
légyen, hanem atyjának а’ megismertetésre alkalmat szolgálta 
tando, kivoná Кап-111111, mintha az elötte levö 111151 akarná szelui 
véle, ’s így Aegeussal észrevéteté azt. Ki tüstént ráismervéu, 
а’ méregpoharat feldöuté, ’s kitanulváu öt, mint liát fogadá 
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karjai közé, egyszersmind- az egybehívott polgároknak is bé 
mutatá, hik szíveseu fogadák а’ vitézségéröl ismeretest. 1533251) 
iránt a’ feldönlött pohárhól, mint mondják, ott ômlött ki a’ 
méreg, hol ma Delphinuinban a’ kerítés áll. Aegeus 1.1. ott 
lnkott; valaminl a’ templom keleti re'szén álló Merkurszobor is: 
Aegeus kapui „szobor”nak neveztetik. 

XIII. Elöbb azt remélék а’ Pallantidák, hogy ha magzat 
nélkíil haland meg Aegeus, ök nyerik el az uralkodást. De 
midönv Theseus nevezteték követönek, nehezen viselvén, hogy 
nem csak jelenleg Aegeus az uralkodó, holott mint Pandion’ 
I'ogadott gyermeke, Ereehteus’ nemzetségével semmi 101011563 
han sem áll, hanem ezentúl is a’ szinte jfìvevény es idegen 
Theseus uralkodandje'k, háborút inditottak. Es megosztván ma 
gokat, egyikeik atyjokkal Sphettos felöl nyilván a’ városnak 
tartának, másikaik Gargittosban rejtözvén el, lest állánaîi, két 
felöl támadandók meg az elleneket. Mint hirnök еду agnosi 
Leos nevü férfi volt velök. Ez Theseusnak elárulá a’ Pallantidák’ 

szándékát. Theseus а’ lesben állókra véletlenül ráiitvén, együl 
egyig felkonczolá öket. Mit a’ Pallassal levök megértvén, el 
széledének. Innen jö, a’ mint mondják, hogy a’ Palleniek nem 
zetsége az Agnosiakéval össze nem házasodìk, sem nálok а’ 
hiruököknek ama közönségesen hevett kiáltása: Akuete Leos! 
(halljátok nép!) nem használtatik, mivel gyl'ilölik e’ nevlet ama 
t'ériinak árulása miatt. 

XIV. Theseus munkás, egyszersmind népszerü lenni (ъ 
hajtván, а’ marathoni bika ellen ment ki, melly Tetrapolis’ 
lakóinak nem kevés bajt okozott; ’s erôt vevén rajta, bemutatá, 
elevenen vezetvén a’ városon keresztül ’s aztán a’ Delphini 
Apollónak áldozván fel azt. Hekale pedig ’s а’ Theseusnak ál 
tala lett fogadtatását és vendégeltetését tárgyazó rege, nem 
látszik egészen valótlannak lenni. Mert а’ környékbeli köz‘ségek 
összegyülekezve'n Jupiter Hekalesnek Hekalesiakat áldoztanak, 
’s ekkor Hekalet Hekaline hizelgö név alall tisztelék, minthogy» 
ö is, midôn a’ meg igen Iiatal Theseust vendégszeretöleg fogadai, 
а’ korosabbak szokása szerint üdvözölgeté öt ’s illyes hizelgö 
szavakkal édelgett `vele. Ugyauezcn nö, miként Philochoros 
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heszéli, az egykor csatába meno-Theseus’ szercncsés visszatér 
téért áldozatotfogadott Jupiternek, de elôbb mulvrin ki, mint 
amaz visszajött volna, Theseus’ parancsolatjára, vendégszeretete 
jutalmául, az emlitett tiszteletet nyeré. 

XV. Kevéssel ezután harmadszor érkeze'nek el Krétáhól 

az adót elviendôk. Abban csaknem minden iró megegyez, Воду 
Androgeos а’ hiedelem szeriut álnokul Attikában ve'geztetvén 
ki, mind Minos kártékony háborúval sanyargatá az emberekel, 
mind az Istenek is pusztíták а’ tartományt; mert terméket 
lenség és sok nyavalyák sulyosodának reája, és а’ folyamok 
kiszáradának; ’s hogy az Istennek azon rendelésére, ha Mi 
nost megengesztelnék ’s vele megbe'külnének, mind az isteni 
hoszú megszünni, mind a’ csapások véget fognának érni, Ы! 
döttségek’ ’s könyörgések’ utján olly egyességre трюк, hogy 
adó fejében minden kilenczedik évben hét iljat ’s ugyanany~ 
nyi leányt kiildjenek Kretába. De а’ legmesésebb rege azt is 
tartja, hogy a’ Kretába szállított liatalok a’ tömkelegben Mi 
notaurustól megölettek, vagy sok csavargás után kimenetelrc 
nem találhatván ott vesztek legyen. Minotauros рейда Euripides 
szeriut --- 

Kevert Гид és idomtalan szülött 
volt és 

Két termetii, cmbcrt képzô ’s bikůt. 
XVI. Philochoros szerint a’ Kretaiak ez ellen kil'ogást' 

tesznek ’s а’ tömkeleget fogháznak mondják, mellyhen azon 
kivül, hogy az örizet alattiak el nem illanhatának belöle, semmi 
rosz sem vala; ’s hogy Minos Androgeosnak tiszteletére játé 
kokat rendele, melly alkalommal a’ tömkelegben mindeddìg 
fogvalartott íiatalokat tevé fel díjul а’ gyözteseknek, ’s végre 
hogy az elsö játékokban Tauros, Minosnak akkorban igen ked 
ves embere, egyszersmìnd hadvezére, komor és zordon, az 
Atheniek’ magzataival dölyfösen ’s kegyetlenül hánó férfi volt 
legyen gyöztes. Maga Aristoteles а’ Bottiaiok’ alkotmányáról й‘: 
munkájáhan épen nem hiszi, hogy a’ fiatalokat Minos megölet 
te, hanem hogy Kretában mint szolgák öszültenek legyen meg. 
Egykor, ugymond, ugyan ez, а’ Kretaiak némi régi fogadás tel 
jcsitéseül Delphibe emberekböl álló zsenge áldozatot küldének, 
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’s a’ küldöttek közé amaz Atheniek’ ivadékjaiból is keveredte 
nek némellyek, együtt kivándorlók; mivel pedig itt magokat 
táplálni nem valának képesek, elöször ltáliába evezének Щ, 
1101 Iapygia köriìl telepedtek meg; innen ujra Thrákiába-ván 
doroltak, ’s itl; а’ Bottiaiok nevet nyerék. Ez okból szokták 
а’. Bottiaiok leányi hizonyos ünnepeu énekelni: Menjünk A 
thenbe! Kitetszik e’ szerint, mi veszedelmes olly том gyii 
löltetni, melly- ékesszóllással bír’s a’ músáknak hódol. Minos az 
atheni játe'kszinen mindig rosz hírben állott ’s rágalmaztatott. 
Nem segíthete rajta Hesiodos, ki legderekabb királynak, sem 
Homer, ki Jupiter kedvenczének nevezé; mert а’ szinészek, 
kik padjaìkról kegyetlen és zsarnokczímekkel halmozák el, több 
hitelt nyerének, holott, mint mondják, Minos, király és 161‘ 
vényhozó, Rhadamanthus pedig biró és а’ Minostól hozott 
törvényeknek öre. 

XVII. Midön tehát a’ harmadik adónak ideje elérkezett, 
’s а’ lìatal gyermeků atyáknak sorsvetés végett egybegyülniôk 
kellett, tüstént megújultak а’ polgároknak Aegeus ellen pana 
так, siránkozván és zsörtösködvén, hogy egyedül б а’ minden 
bajnak oka, semmi részét nem viseli а’ büntetésnek, hanern 
miután а’ kormányt fattyú és jövevény lìúnak juttatá, fel sem 
veszì, miként 6k törvényes gyermekeiktöl fosztatnak meg. Ezek 
gyötrék Theseust ’s méltányosnak tartván polgárlársai sorsát 
nem kerülni lianem megosztani, elö :illa sorsvetés nélkül2 ’s 
magát шва. Melly eltökélést kiki bámulattal tokinté ’s népsze 
růsége't magasztalá; Aegeus рейд, miután kérelme és kény 
szerítése mellett is rávehetetlennek ’s rendítlennek találá fiát, 
а’ többi gyermek Меч sorsoztatott. 

Hellanikos szerint nem sors határozta ifjakat és szüzeket 
külde a’ város, hanem Miuos maga jött el válogatni öket, ’s az 
egyezés e'rtelme'ben mindenekfelett T heseust választá legyen; to 
vábbá az egyezéshez az is tartozott legyen, hogy а’ hajót az A 
theniek adják, ebbe az iíjak és sziizek hadi fegyver nélkül szál 
janak, a’ büntete's pedig Minotauros’ halálával végzödjék. 

Eddiglen megmentésök felöl semmi remény nem volt, 
y miért is a’ hajót, mintegy bizonyos veszteség jeléül, fekete 
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vitorlával küldék ki. Most azonbań, mivel Theseus atyját bá 
torítá, és fennen igéré, hogy Minotaurost megtörendi, Aegeus 
egy fejér vitorlát is adotta’ kormányosnak, azon meghagyás 
sal, hogy visszatértekor, ha Theseus megtartatnék, a’ fejéret 
vonná föl; ha nem, a’ szerencsétlenség jelentéseül а’ f'eketével 
hajóznék. Simonides az átadott ‘Ноты: nem fejérnek, hanem 
vörösuek mondja, festve a’díszlö tölgynek zamatos virá 
gával; ’s ezt rendelte legyen megtartatások jeléül. A’ hajót Si 
monides szerint Phereklus Amarsyadas kormányozá; Philochoros 
ellenben ах‘; állitja, hogy Theseus Skirostól Salamis szigetéröl 
kormányosnak Nausithoust, alkormányosnak pedig Phaeaxt kap 
ta, minthogy még akker járatlanok voltak az Atheniek а’ ten 
geriekben, ’s mivel az itjaknak egyike Menesthes, Skironnak, 
leánya után, unoka gyermeke volt. Bizonyságul Nausithous és 
Phaeax kápolnáit'hozza fel, mellyeket Theseus Phalerosban 
Skiros fanuma mellett építe, a’ mint a’ Kybernesiák ünnepél 
is, melly mint mondja, tiszteletökre üdletik. 

XVIII. A’ sorshuzás után magához vevén Theseus azokat, 
kìkre a’ sors esett, velök a’ Prytaneumból Delphinium tem 
plomba mene, hol érettök henyujtá Apollónak a’ könyörgök ál 
«lozati ajándéka't. Ez а’ szent olajl'ának fejér gyapjúval körülte~ 
kert ágából állott. Buzgolkodását végezvén, alámene а’ tenger 
hez, Munychion hónap’ hatodikán, melly napon még ma is 
szüzek küldetnek Dclphiniumba, imádkozás végett. Delphiben, 
mint momlatik, azon tanácsot nyeré Apollótól, hogy Venust vá 
laszlaná vezérül, ’s ke'rné ki kiséretét ’s hogy midön a’ par 
[оп egy kecskét áldoza, ez hirtelen kossá változott ’s az is 
tenné Epitragia melléknevét ez okból kapta légyen. 

XIX. Midön Kretában partra szállott, miként sokan írják 
és zengik, a’ bele szerelmes'sé'lett Ariadnétól ama fonalat ’s 
azon oktatást kapván, miként meuekedhetnék ki a’ tömkeleg’ 
tekervényeiböl, Minotaurost megölé ’s Ariadnéval ’s az itjakkal 
llajóra ülvén, mcgszökötL» Pllerekyfles szerint a’ Kretaì hajók’ 
fenekeit is kivágá, az ůzöbevehetést megakadályozandó. Demon 

.ellenben azt álh'tja, hogy Tauros Minos hadvezére, tengerì csa 
tában esett el, mellyel Theseust elevezése elött а’ kikötöben 
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lámadá meg. Máskép Philochoros. Szerinte Minos játékot ren 
dele ’s mivel kiki azt hitte, hogy lsmél Tauros leend а’ min~ 
deneken gyözles, ez közirigységnek tárgya lön. Meri jelleme 
gyůlöletessé tette hatalmát, ’s ezeu felül még a’ Pasiphaehoz 
(а’ királynéhoz) közelede'snek gyanujában is állott. Honnan örö 
mest engede Minos is Theseusnak, hogy ez a’ játékokban szin 
te részt vehessen. Azon Kretai szokás szerint, melly `asszonyok 
пай is megengedi a’ játékok nézése't, megjelent Ariadne is, 
Theseus lermetétöl elragadtaték, és bámulá ‘Май: а’ minde- - 
neken diadalmaskodónak. Minos is örvendett, leginkább Tauros 
lebirkoztatása és lealáztalása felett, Theseusnak а’ gyermekeket 
visszaadá ’s a’ városnnk az adót elengedé. i 

Kleidemus mindezekröl sajátságosan és igen köriilménye 
sen tudósít, messzünnen kezdve а’ dolgot. 

Közvégzés volt a’ Helleneknél, ugymond, hogy hadi 
hajónak, melly ё: embemél többet foglalna magában, ten 
gerre szálnia sehonnan szabad ne legyen; egyedül Jáson, az 
Argo’ parancsnoka száguldhasson szerte, а’ tengeri rablók el 
szélesztése végett. De midön Daidalos Krelából liajón szôkôtt 
Athenhe, Minos a’ közvégzés ellenére hadi hajókon kerget 
vén öt, szélvész által Siciliába veretett ’s itt élelét veszte'. 
Fia Deukalion, ki ellensége volt az Athenieknek, követeket 
kiilde, Daidalos kiadatását parancsolván, ’s a’ meglagadás e 
setében а’ gyermekeknek, Ню: Minos kezességül kapott, meg 
öletésével fenyegetözvén. Theseus kimélöleg felelt, közbe 
járulván Daidalosérl, mint “Не oriokagyermekért, egyszers~ 
mind Deukalionnak is közel rokonáért, mint ki Meropétöl E 
recbteus leányától sziiletett. De alatlomban hajókat építetett 
részint а’ hazában Thymoitadai falu mellett, messze az or 
szágultól, részint Pittheus эта! Troizenionban, hogy а’ dolog 
titokban maradna. i 

Mihelyt minden elkésziiit, Daidalossal, ’s némelly Kretai 
szökevényekkel -- kiket kalauzul használaf- kiindult. Mivel 
рейда mind ez, senki титана! történe, ’s а’ Kretaiak barátsá 
gosoknak tarták hajóit, а’ kikötöt erö által elfoglalá ’s parlra 
s_zállolt; melly meglepetés мы egész Gnossusig elötôrt; ’s itt а’ 
tömkeleg’ Марий elött megütközvén, Deukaiiont hajduival egyiitt 
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felkonczolá. Utána Ariadnéra szállott a’ kormáuy, kivel The 
seus békességre 16р16п, a’ fiatalokat visszakapla, ’s 112 Atheni 
ek 65 Kretaiak közôtt barátságot kötött, ’s ezek megeskůvének, 
hogy 501111 112 Atheuiek ellen háhorút kezdeni nem fognak. 

XX-- Me’g sok egye'b beszéd van, részint а’ mondottakról, 
re'szint Ariudnéról, de bizonyost nem nyujtanak. Némellyek 
52011111 felakasztá magát, mivel Theseustól elhagyaték, mások 
hajósok által Naxosba vitetik, ’s Onarossal Bacchus’ papjával 
házasítják egybe, Theseustól pedig azért hagyatják el, mert 
ez másba volt szerelmes. 

‚ „Öt Panopeosuak ezüz Aegle leůnya tñzeltc.“ 
Pisistratos, а’ megarai Hereas állitása szerint, ezen verset He 
siodnak munkáiból kitôrlé, valamint ellenben а’ homeri nekyiaha 
(az Odyssee II-ik könyvébe) 112 Athenieknek kedvezendö, а’ 
következôt csusztatá: 

„Pirithoust ’s Theseust isten’ nagyere'nyü sxülôttit.“ 
Némellyek szerint Ariadne Theseusnak két fiat is szüle, 0100 
piont és Slaphylost; igy vélekedik löhbek közt а’ 0111051 Jon, 
ki születése helyérôl ezt mondja: 

Épitôje Theseus’ gyermeke Oinopion. 
Ezen mesés elbeszélések legdicséretesbike (Ariadnéra 1162 

10) ugy 526111111 mindenkinek szájában forog. Az amathosi Pae 
011 azonhan egészen eltérô tudósítzist közöl felöle. Theseus, 
ugymond, a’ szélvésztöl Kyprosba veretvén, itt a’ viselös 65 а’ 
tengeri út terheitôl nagy mértékben elgyengült Ariadnét, ma 
gáu a’ szárazra kitevé; maga pedig, mig hajóját hátorságba 
hozni akarná, a’ parttól ujra а’ mages tengerre 10101011. Az 
odavaló asszouyok nyájasan fogadák Arìadnét, а’ magánhagya 
tásán szomorkodót vigasztalák, költött leveleket hozván 016, 
1111111 Theseustól néki irottakat; a’ vajudót készségesen állták 
körül ’s midön nem szůlhetvén meghalt, eltakaríták. Theseus 
visszatértekor igen elkeseredett, a’ lakosoknak pénzt hagya, 
olly rendeléssel, hogy Ariadnénak ünnepet üdleuének; egy 
szersmind ke't kis szohrot álh'tván neki, 112 egyiket ezüstböl, 
a’ másikat érczböl. Az áldozat’ napján, melly Gorpáeus 116 
napnak másodika, egy az iljak közöl ágyba fekszik ’s 5261111 65 
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т02‹1111а1011а1 а’ vajudó :lsszonyokat utánozza; a’ berket pedig, 
1101 а’ sírt mulatják, Venus Ariadneónek nevezik az Amathusiak. 

Néhány naxosi iró sajátságosan beszéli, llogy két Mines 
65 161 Ariadne "011 legyen, kiknek egyike Naxosban Bacchus 
sal kelt egybe ’s Slaphylost szl'ilé; másika, az iljabbik, pedig 
Theseustól ragadtatott -е1, 11161 miulán elhagyaték, Naxosba 
jöve,` ’s véle Korkyne nevii dajkája, kìnek sirját 111611,г ma is 
mulatják. Szerintök Ariadne is itten halt meg, szinte 115216116 
111, noha nem ugy mint az idösbik. Az idösbiknek ünnepét 
1. 1. vidáman 65 jálszadozva töltik, emennek áldozataì ellen 
11611 szomorusággal ’s fájdalommal vegyesek. 

XXI. Kretából elevezvén Delosban szálla ki, hol miután 
az Istennek áldoza ’s neki az Ariadnétöl kapott Venus szobrot 
felajánlá, az atheni itjakkal körtánczot járt, melly, mint mond 
ják, a’ Delosiaknál meg ma is divatos, e's a’ tömkelegnek kerek 
65 kereszlösvényeit, bizonyos rhythmus 5261‘11111 forgások 6510 
nódások általutánozá. A’ tánczuak ezen neme, а’ 1111111 Dikai 
archos említi, Gerános (darn) nevet ‘1561 а’ Delosiaknál. Tán 
ezolá pedig Theseus a’ Keraton, azaz ollyan oltár körül, melly 
csupa halszarvakból volt öszveállítva. Ezen kivül 111611г 1112116 
játékokat is tartott Deleshan, ’s 6 az, ki ez alkalommal 188616 
ször osztogatett pálmaágakat а’ gyözteseknek. 

XXII. Attikzihoz közelgetvén, az öröm miatt mind The 
seus, mind а’ kormányos elfeledék felvonui ama vitorlát, melly 
Aegeusnak megtartatások’ jeléñl szolgálandott, llonnan ez 161 
ségbe esten egy szikláról levetó magát, ’s meghalt. Theseus 
ранга szálván, az isteneknek kiindultakor fogadott áldozatokat, 
mindjárt Phalerosban megtevé, egyszersmind hirnököt külde 
a’ városba, megtartatásuk’ hirdetöjét. Ez sokakkal találkozék, 
kik а’ király’ halálát gyászolák; de természetesen ollyanokkal 
is, kik örvendezének ’s öt üdvözleteikkel ’s mint а’ mene 
kedés’- hirhozójat, koszorúkkal boríták el. 

Vevén a’ koszorúkat, velök hirnökbotját ékesíté fel, ’s 
igy tére vissza а’ tengel'hel, hol, mivel Theseus az italáldoza 
101 meg ki nem önte' vala, kivül maradott, az áldozatot há 
borgatni nem akarván. De mihelyt az ilaláldozat’ kiöntésének 
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vége lön, azonnal kiuyilatkozta‘tá Aegeus’ halálát, mire ezek 
jajongást és zajt ütve, sebesen a’ városba sietének. Honnan 
az Oscllophoriakban, a’ mint mondják, még ma is nem a’ hir 
nök, hanem botja koszorúztatik ’s а’ jelenlévök az italáldozat 
nál Eleleu, Jú, Jú kiáltoznak. 'Mellyeknek elsejét а’ sietök 
hujjongatják ’s a’ hösdalzengök használják, az utolsó рейд ré 
mülésnek és zavarodásnak jele.. 

Atyjának eltakaríttatása után , Pyanepsion hónap hetedi 
kén -- mellyen t. i. megmentve tarták bémenelelöket a’ vá 
rosba, mit Apollónak fogadott teljesité. Azon szokás, melly 
szeriut e’ пароп híivelykes vetemények l‘özelnek, onnan mon 
datik származni, hogy a’megszabadultak éleményeik’ maradé 
kait egybekeverék, közös l‘aze'kban fözók ’s együtt költék el. 
Ugyan ekkor az Eiresione nevů olajágat is ¿- melly miként а 
makkor а’ könyörgök’ szentajándéka (L. 18. В.) gyapjuval van 
körûll'onva, egyszersmind a’ terméketlenség megszüntének je 
leül mindenféle gyümölcszsengékkel beaggatva — igy énekelve 
hordják körül: ’ 

Eiresionc fügét ’s kcnycret számunkra kövéret 
Hoz ’s_pohurnt mézzcl, ’s olajat megkenni a.' testet 
’S kancsót szinborral, hogy tôle legyözten aludjál. 

Némellyek ан állítják ugyan, hogy e’ szokás a’ Heraklidák 
emlékezetére törtéuik, kik az Atheniektöl illy étkekkel vendé 
geltetének légyen; de a’ töhhse'g a’ mondottakhoz szit. 

XXIII. Ama harmincz evezös hajót, mcllyen Theseus a’ 
fiatalokkal tengerre szálla ’s épen visszatére, ege'sz a’ phalerosi 

` Demetrios koráig tartogaták az Atheniek, az avult fának kisze 
detése ’s erösebbeli pótolása a'ltal annyira férczelgetve’n ад, 
hogy а’ philosophusok a’ nevekede's felöli vitáikban, ellenkezö 
álláspontból, szüntelen ezen hajóra hivatkoznak, egyik rész 
azt állítván, hogy ugyan az marad, a’ m`ásik hogy nem. 

Az Oschophoriák’ iinnepe't szinte Theseus’ rendele'séböl 
üdlik. Mert a’ mint mondják, nem vilte el magával mind lazon 
Ieányokat, kikre а’ sors esett , hanem hiztos barátai közöl két 
asszonyi és gyenge alaku, de [érfias és merész lelkü ifjat is, 
kiket minekutána melegfůrdök ’s naptól örzés, haj ’s bör sí 
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mitó kenetek és asszonyi ékek által egész а’ lehetségig elváltoz 
то“, egyszersmind „мы, mozdulataikat ’s járásukat, a’ 
mennyire csak kitelhetö vala , szůzekéihez szabni - hogy a’ 
leányoktól semmiben különbözui ne látszatnának — megtani 
tott volna, a’ nélkül hogy valaki észrevenué, а’ Ieányok’ száma 
közé igtatott. --- Azon ünnepes meneten, mellyet visszatér 
tekor шпон, ugy voltak ezen iijak öltözve, miként még ma 
is az érett fůrtökkel beaggatott szölövesszök’ vivöit látjuk. A’ 
mythos szerint ezen szölövesszök Bacchus’ és Ariadne’ tisztele 
tére hordatnuk körůl; vagy is inkább, mivel az öszi gyümöl 
csök’ begyůjtetésekor tértenek vissza. Az ünnephez étekhordó 
asszonyok (Deipuophorai) is tartoznak, az áldozatban részesů 
lök, ’s а’ sorsérte liatalok’ anyáit utánzók , kik gyermekeiknek 
csemegétI ’s kenyeret hordtanak; ugyan ekkor regék is mondat 
nak, mivel az anyák magzataiknak vigasztalásul és felderíté 
sül szinte regéket mondogattak. Igy adja elé ezeket a’ többek 
kôzt Demon. Theseus ezen áldozatra , részérül egy darab 161 
det tůze ki, ’s meghagyá hogy ebben az adófìzette házak is 
némi adományokkal segéljék öt. Az áldozatért gondoskodást 
реф; а’ Phytalidákra bizá, hálául vendégszeretetökért. 

XXIV. Aegeus’ halála után nagy és osudálatra méltó mun 
kát forgatván elrnéjében, Attika’ minden lakosait egy városbau 
telcpíté megLhogy így‘egy alkotmánynak еду népe'vé tegye 
azokat, kik eddiglen elszórva laktanak, a’ közügyekre csak 
hajjal hivathatának egybe, ’s gyakran viszálkodásban ’s 1111110 
ruskodásban is éltenek egymás között; Mire позу а’ községe 
ket és -nemzetségeket гей birhassa, sorra járá 'azokaL А’ pór 
nép és а’ szükölködök késedelem nélkül hajlának felszólitására, 
а‘ hatalmasoknak pedig királytól független alkotmányt és demo 
Майя“ igére, melly az uralkodónak egyedül а’ hadi kormányt 
’sa’ törvényekre ügyelést engedné által, egyéb ügyekben pedig 
kinek kinek egyenlö jogot “наша. Már ez által is sokakat meg 
nyere; mig mások nagygyá növekedett hatalmát; és merészségét 
rettegvén, készebbek valának а’ felszólításnak engedni inkább, 
mint а’ kényszerítésnek. 

Felfúggeszté tehát az egyes prytaneumo'kat, tanácsháza 
kat ’s hatóságokat, ’s а’ városnak azon része'ben, melly most 
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Asty nevel visel, eg)~ mindeneknek köz prytaneumot és tanács 
házat alopíta, a’ várost Athennak nevezé, ’s egyI közünuepet 
a’ Panalhenaeákat hozá be. Ezen kìvül még а’ Metoikia ünnepet 
is ünneplé, Ilecatomboeon’ tizenhatodikán, melly ma is mcg 
tartatik. ` l 

Végre igérete szerinl, а’ királyi hatalomról lemondván, 
az uj alkolmányt hozá be, az Isteneken kezdvén munkáját. 
Delphihöl t. i. hova а’ 1111051'е1б116з1а1ёг1Г0|уа1110‹1‹ш‚ ‘8116191 
kezö felcletetkapá: 

'l‘heseus Aegeusnak ña 's I’ittheus lánya’ szülöttje 
Suk város’ sorsůt ’s fonalůt , 
‘Гоша le vůrostokba atyům; de te szünj tanakodni , 
'S lclkcdet a’ gondok ne cmész'szék: тег! te veszctlcn 
Úszandol, mint a’ tömlö, a’ tengcrck’ habjůn. 

Késöbb ugyan ezen nyilatkozást adá Athen városának a’ Sy 
billa is, а’ következö szavakban: 

'I‘iömlôként bemerülsz, hanem el nem fogsl te merülni. 

XXV. Hogy pedig még inkább‘gyarapítsa a’ várost, ha~ 
sonjogok’ igérete mellett mindeneket meghíva, lionnan ama’ 
hirnôkkiáltás: „Ide jöjetek minden nfipekI” épen azért tulajdonít 
tatik Theseusnak , mivel közönséges népegyesületet vala alapí 
tandó. Az összesereglö tarka sokaság által а’ városban támad 
ható rendetlenségnek és zavarnak elejét veendô, legelöször is 
a’ népet nemesekre, földmivelökre és ke'zmůvesekre‘osztá fel. 
A’ nemeseket a’ vnllásiakra ügyeléssel ’s közhivatalok’ viselésé 
vel ajándékozá meg, törve'nytanítókká, emberi ’s ìsteni jogok’ 
magyarázóivá neve/zé, de egyebekben a’ többi polgárokkal egy 1:11) 
ra állítá; hogy igy a’ nemesek tekintetök által ugyan, a’ földmi 
velök ellenben hasznosságuk, а’ kézml'ivesek pedig számuk által 
látszatnának elsôséggel bírni. Azt, hogy ô volt elsö, ki, miként- 
Aristoteles mondja. „а’ néphez hajla” ’s az egyuraságot letevé, 
Homer is bizonyítni látszik, ki a’ hajók’ l‘elszámolásában csak 
az athenieket nevezi népnek. Pénzt is verete, ’s bikát nyoma 
tott reá, ‘аду а’ marathoni bika, vagy Minos’ hadivezére mi 
att, vagy hogy polgártársait a’ földmivelésre buzdítsa. Innen jö, 
a’ mint mondják, a’ Hekatomboeon és Dekaboeon nevezet. 

гыгмвсн ÉLE'mAJzu. 'l ‚ ~ 2 
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Miután a’ megaraì földet az attìkaival állandóan egybckap~ 
csolá, a’ l‘öldszoroson amaz ismeretes oszlopot emelé, mellyre 
а’ tartomány’ határát jelentö felirásul két _hatlábú jambust irate, 
а’ keletfelöli ezt mondá: 

Ez itt nem Pcloponncsus, de Ionio. 

а’ nyugotfelöli pedig: 
' Ez ittcn Peloponnesus, nem Ionio. 

Herkulest utánzólag pedig az isthmi játékokat hozá be, becsů 
letnek tartván, -liogy valamint amannak meghagyásából az olym 
piakat lupiternek, úgy az övébôl az isthmiakat Neptunnak szen~ 
teiten tartanák meg а’ hellenek. Mert azon játékok, mellyek 
ugyanott Melikertes’ tiszteletére valának behozva, minthogy éj 
jel tartatának, inkább mysteriumok’ mint nézöjátékok, vagy 
iìnnepek’ képét vìselék. Némellyek szerint az isthmiak Ski 
ron’ tiszteletére valának hehozva , mintha Theseus által 
nkarta volna annak , mint közelrokonának megöletését liely 
rehozni. Skiron t. i. Kanethos` és Heuioche Pittheus’ leá 
nyának fia volt. Mások ismét nem Skiront, hanem Sinuist te 
szik közelrokonává, ’s а’ játékokat ennek, nem рейд; aman 
nak tiszteletére hozetják he Theseussal. Azt is rendelé, a’ 
korinthiakkal kötött egyezés’ következésében, hogy az isthmi 
akra megjelenö atheniek az elsô helyet bírnák, ’s ennek nagy 
ságát а’ theoris hajónak kifeszített vitorlája határozná meg. ЕМ 

lHellanikos e's Halicarnassì Andron beszélik. 

XXVI. Philoclioros és némelly mások szerint, az amazo 
nok ellen, mint Herkules’ szövetse'gese evezett а’ fekete ten« 
gerre, ’s Antiopet vitézsége’ jutalmául kapá; de az irók’ nagyohh 
része nevezet szerint Pllerekydes, Hellanikos és Herodoros löbb 
hitelt érdemlöleg ш állitják, liogy oda Herkule'snél késöbben 
saját tengeri crövel evezett, ’s amaz amazont иду fogta Iégycn 
el. Mert а’ vele csatázóknak egyikéröl sem említtetik, liogy 
amazont tett volna l‘oglyává. Bion szerint ezt is csak csellel ke 
ríté kézre, ’s иду ragadá el; minthogy à"természetökre l'érfi 
kedvelö amazonok, а’ földjökre kiszálló Theseust nem csak 
nem kerülék, 561чепдё5]й[ё1ю1‹а11‹й1(1ёпе1‹ néki, ez pedig az 
ajándék’ hozónéjät hajójára meghiván, а’ beszállottal elevezett. 

Bizonyos Menekrates, ki Nikaia bythiniai városnak histo 
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riáját adá ki, ат besze'li, hogy Theseus Autiope’ társaságában 
egy ideig e’ vidéken mulalott, ’s kiséröi három atheni testvér 
Euneos, Thoes e's Soloou voltanak. Ez utolsó szerelmessé 
lett Amìopeha, de szerelmót mindenektöl titkolván, csak há 
rátjai egyikének nyilatkoztatá ki, ’s ez e’ felöl Amiopével sz'óla 
is. A’ nö komolyan vete vissza а’ kisérte’st, de a’ dolgot okosan 
és kimélöleg intézé, ’s Theseusnak el nem árulá. Soloon re~ 
ménye’ tüntével egy folyamba ugrott ’s beleveszett. Theseus 
megértvén halála’ okát, az ifju’ szerelmét, megilletödött ’s ke 
serve'hcn а’ delphi jóshelynek egy nyilatkozása jutott eszébe, 
mellyhenPythia meghagyá neki, hogy ha valamelly idegen> 101 

I dön tctemes sérelem es bánat érné, ott várost építene, ’s ki- ‘ 
Aséröi közöl némellyeket mint elöjárókat hagyna hátra henne. 
l-Ionnan a’ városnak mellyet építe, az isten’ nevéröl Pythopolis, 
а’ közelfolyamnak pedig, az ifjú’ tiszteletére Soloon nevet adott. 
Mint elöjárókat ’s törvényhozókat Soloonnak testvéreit hagyá 
hátra ’s velök Hermost, az atheni nemesekuek egyikét, kiröl 
Pythopolis’ lakosai egy helynek Hermu Oikia (Hermos’ háza) ne~ 
vet adtak'; de mivel a’ szónak második май‘; hihásan megnyujt~ 
ják, a’lií'ist illetö tiszteletet az istenre (Hermes) ruházzák által. 

XXVII. És ez volt az amazon háborúnak alkalma, melly 
nek, mint látszik, nem csekély ’s asszonyos lendítésnek kellett 
lennie.- Мех‘: kiilönhen nem а’ “йгозьап táhoroztak, ’s nem а’ 
Рпух és Museum körûli helyen ütköztek volna meg, hanemha 
az egész tartományt elfoglalák, ’s félelem nélkül egészen а’ 
városha nyomulának. Azt, mit Hellanikos áIIÍt, hogy a’ befa 
gyott Kimmeriai Bosporusou átszállottak, ’s a’ fekete tengert 
mcgkerülték légyen, bajjal hihetjük ugyan; de azt hogy csak 
nem а’ város’ közepén táhoroztak, mind az ottani helyek’ ne»- 
vcì, mind az elesteknek sirjai bizouyítják. A’ megütköze'si ké 
sedelem ’s hallogatás mind két re'szröl huzamos ideig tartott; 
mig végre Theseus, miután némi jóslatoknál fogva Phobosnak 
áldozott, elkezdé a’ meglámadást. А; ütközet Boëdromion hó 
naphan törtéut, azou napon, mellyen az atheuiek még ma is 
a’ Boëdromiak’ ünnepét ünneplik. ‚ 

Kleidemos szerint, ki minden egyes körülményt szorosan 
szeret meghatározni, azl атаиопоЬч halszárnya a’ mai amazo 

2* 
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nion felé kanyarult. a’ jobbik pedig‘a’Chrysatér melletliPnyxig 
terjedett. Az atheniek ezen utolsó ellen vívtanak, az amazo 
nokra a’ museum felöl rohanván, ’s hogy az'elesteknek sírjaik 
azon úton vagynak, melly Chalkodon’ hösi temploma mellett, 
а’ most piraeusi név alatt ismeretes kapuhoz vezet. Ш egész 
az Eumenidák’ templomáig visszanyomatván, az asszonyok elôtt 
megl'utamodtanak; míglen Palladium, Ardettus és Lykium felöl 
ismét megujítván a’ esatát, az amazonok’ jobb szárnyát egész 
a’ táborig visszaverék, ’s közölök sokakat elejtének. A’ negye 
dik hónapban, Hippolyte’ közbenjárására hékeség kôvetkezett; 
ezen iró t. i. a’ Theseussal élö amazont nem Antiope, hanem 
4Hippolyte névvel печей. Mások szerint ezen asszony Theseus’ 
oldalán viaskodtában esett el, Molpádiának dárdaütése által; 
valamint az olympi Tellus’ temploma melletti oszlop is az 6 
emlékére állittatott. ’S valóban nem is csuda, ha olly régi 161‘ 
ténetek körül a’ historiát ingadozni látjuk. Mert hisz azt is be 
szélik, hogy a’ sebesített amazonok Antiopétôl titkon Cholkis 
ha vitetének ’s ott gyógyittatának, ’s némellyek ugyanott, azon 
helyen, melly ma Amazonion nevet visel, el is temettetéuek 
,legyem Azonban, hogy a’ háborúnak csakugyan békekötés vete 
véget, azt nem csak а’ Theseus templom melletu' helynek ne 
“шею, melly ma is Horkomosionuak (eskühelynek) hivalik, 
hanem amaz ösrlivatú áldozat is bizonyítja, melly az amazo 
noknak Theseus’ iinnepe elött tétetik. A’ megaraiak is mutat-v 
nak её)‘ amazon sírt, magoknál, ott, hova а’ térról еду Bhus 
nevl'i helyre visz az út, ’s 1101 а’ csûrlöded valak áll. Mondják, 
hogy Chaeroneánál is sokan haltak meg, ’s azon pataknál temet 
telének el, melly hajdan a’ regében Thermodon, ma Haemon 
nevet visel. Ezekröl már Demosthenes’ életében szólottam. 

Иду látszik, hogy Thessalián sem mentek akadály nélkül ke 
resztúl, mert Skotussae és Kynoskephalae körül ma is mutat 
ják sírjaikat. ’ 

XXVIII. Ennyiböl áll, mi az amazonok körül emlékezetre 
méltó; mert mi a’ Theseis’ kôltöi által leirt lázadásokat illeti, 
hogy t. i. Antiopét, ki Theseuson Phaedrával egybekelte miatt 
rajtütött, a’ megboszulásban segitették volna: az egyáltalán me 
se és költemény. Mert Theseus esak Antiope’ halála után, kilól 
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Hippolytos, vagy а’ 1111111 Pindar nevezi, Demophon lia szüle 
tett, kelt egybe Phaedrával. Azon szerencsétlenségekröl, mely 
lyek Theseust Phaedrával ’s ezzel nemzett fiával érték, mivel 
e’ részbcn a’ történetirók sehol sem` ellenkeznek a’ 111131101 
sokkal, azt kell tartanunk, mit ezek mindnyájan egy szájjal 
vallanak. ` ` 

XXIX. Theseusnak nöszéseiröl meg más regék is emlí 
tetnek, noha a’ színpadra nem kerültek, ’s mellyek valamint 
dicséretlen kezdetüek, úgy szerencsétlen végzetüek 15. А’ 1611 
bek kôzt, hogy valamelly troizenioni Anaxot orza el, ’s Sinisv 
és Kerkyon’ megöletésök után leányaikon eröszakot 1611, aztán 
hogy Periboeával Aiax’ anyjával, majd ismét Phereboeaval és 
Iopevel Iphikles’ leányával kell egyhe; továbhá a’ 1111111 111111 
említök, azzal is vádoltatik, hogy Ariadnet, Aegle Panopeos’ 
leánya iránti szerelemböl, rút és nemtelen módon elhagyá; 
végre ’s mindenek felett Helenának elorzása által nem csak 
Attikát keveré háborúha, hanem magának is számüzetést és 
végveszélyt szerzctt, miröl majd kevéssel alábh teendek szót. 

Az akkori hösök’ számos viadalaiban, Herodor’ vélemé 
nye szeriut, semmi részt sem vön Theseus, a’ Lapitháknak 
Kentauro‘k elleni harczát kivéve; noha mások szeriut lason 
nal Kolchisban volt, ’s Meleagernek а’ vadkan’ megöletésében~ 
segedelmet nyujtott, mi ezen példabeszédre: Theseus 11111 
kül semmì, adott légyen alkalmat. Maga ellenben másnak 
segedelme nélkůl, sok szép harezot végze, ’s e’ kifejezésnek: 
Ez egy másik Herkules-felkapására, alkalmul szoIgáIt. 
Az lö közbenjárásának kôszönheti továbbá Adrastos, hogy a’ 
Kadmea alatt elesteknek eltakarithatását megnyeré, mit azon 
han nem a’ thebaiakon vett gyózedelme, miként Euripides 
egy tragoediájában regéli, hanem barátságos megegyezés’ lét 
rehozása által eszközle ki Theseus. Az irók’ nagyobh része 
legalább ebben egyez meg. Philoehor pedig azt is hozzá te 
szi, hogy ez а’ Iegelsô szerzôde's, melly holtak’ eltakarítta 
tása’ ûgyében köttetett, valamint Herkules az, ki _ mi 
ként életiratában feljegyezve van -- elleneinek legeslegelöszôr. 
engedé át holtjaikat. A’ közkatonák’ sírjai Е1е11111е1‘ае,‚ а’ ve 
zc'rckéi pedig Eleusis mellett mutattatnak, ’s az ide temet 
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tetés ismét Theseusnak Adrast iránti kedvezéséböl történt. 
Egye'biránt Е111‘1р1‹1е$’„А’ könyörgök” czimů trngoediájánnk 
ellentanúja Aisehylos, ki az Eleusisick ezimû tragoediájá 
han épen azt mondatja Theseussal, mit én fenebb mondék. 

XXX. Pirithoussali barátsága, mint mondják, így 1102 
dödött. Theseus ereje lés vitézse'ge miatt igen elhiresedett. 
Pin'tlious pedig szerette volna megkísérteni s megtapasztalni 
öt, mie'rt is Marathonból elhajtá annak ökrei't; `s tudtára es 
Aven hogy Theseustól fegyveresen nyomoztatnék, nem futa el, 
söt .megl‘ordulván ellene'be ment. Midön egymást megpillanták, 
egyik a’ másiknak szépségét annyira bámulá, és hátorságát 
annyira esudálá, hogy megütközni feleduéuek, ’s Pirithous 
megelözöleg jobbját nyujtva, Theseust felszólitaná, 1105)т 11111 
ga lenne biró a’ marhaelhajtás’ ügyében, ’s б kész, kiszabott 
elégtételének önkényesen alája vetni magát. De Theseus nem 
csak az elégtételt engedé el neki, hanem egyszersmind meg 
is ke'ré, hogy barátjává ’s bajtársává lenne, mire barátságot 
osküvének egymásnak. Lön pedig, hogy Pirithous Deidamiá 
val egybekelvén, meghívná Theseust'menyegzöjére, egyszer 
smind a’1 tartomány’ megtekintésére, ’s а’ Lapithákkali 11112313 
mérkedésre. Tòrténetböl a’ Kentaurok is hivatalosok voltak a’ 

lakomára. Kik is miután vakmerö kicsapongásokra vetemedtek 
’s részeg fejjel az asszonyoktól nem tartózkodtanak volua, а’ 
Lapithák védekezni kezdettek èllenök, ’s némellyeket azonnal 
leütének közölök; а’ 16111111 késöbb háborúban gyöze'k meg,r ’s 
а’ tartományból kiůzék, Theseusnak mint szövetségesöknek ’s 
harcztársuknak segedelmével. 

Herodor azt állítja, hogy ezek nem így történtek, ha 
nem hogy a’ háború már folyt legyen, midön Theseus n’ La 
pithák’ segìtségére megjelent, ’s hogy ugyan ez úttal juta leg 
elöször, —- 1111 annyira szivén fekiidött- Herkulesnek szemé 
lyes ismeretségébe, ki utazásait ’s munkáit végezven, Tra 
chin körül lakott; ’s hogy >ezen találkozást mind a’ két 11352 
röl at’` tisztelet’ ’s barátság’ minden jelei, és tetemes magasz 

«talás kisérték legyen. Azon irók mindnzáltal inkább 'ertlemel 
hetnének hitelt,'kik egymással többször látlatják òket, ’s kik 
szerint Herkules Theseusnak közbenjárása áltnl nyeró az ele 

1 
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usisi titkokba avatást, ’s az ezt megelözů ama’ tisztulást, 
mellyet némelly szándéklalan gyilkoste'tei szükségessé tevének. 

XXXI. Hellanikos szerint már ötven esztendös volt, mi 
llön a’ Helena körl'ilieket, korához illetlenůl elköveté. Honnan- 
némellyek a’ vádlatoknak ezen legsulyosbikát enyhítni 0111111 
rán, azt állítják, hogy ö nem maga rabolta legyen el Hele 
nát, hanem Ida és Lynx, ’s ö ezektöl mint gondviselésére 

rbizottat veve' át,’s ez okból nem adá ki-kiktöl kéreték —— 
а’ Dioskuroknak; mások, hogy Tynflareos maga bízta legyen 
гей а’ leányt, Enaropllortól Hyppokoon’ tiától féltvén azt,_ 
ki'Helenát meg elsö gyermekségében erönek ereje'vel el akará 
ragadni. ` 

A’ leghihetöbb elöadás, mellyért legtöbb a’ tanú, a’ kö 
vetkezô: Spartába mentek mindketten (Theseus és Pirithous) 
’s az Ortllia Diana’ templomában tánczoló Helenát megragad 
ván, vele elfutának. Miuel pedig a’ kergetésökre kiküldettek 
t'öl Tege'ánál továbh nem nyomoztatának, miulán bátorságban 
érze’k magokat ’s a’Peloponnesust keresztül utazák, azon egyezésre 
léptek, hogy Helena annak neje’vé legyen, `kire а’ sors esik, 
de ez a’ másiknak -a’ nöszerzésben segedelmet nyujtson. Illy 
feltételek alatt sorsot vetvén, a’ nyertes Theseus lett, ’s ez 
а’ még nem nöszhetö koru Helenát Aphidnaeba vivén, any 
jának oldalán Aphidnus barátjára bizá, olly meghagyással, 
hogyV mimlkettejöknek goudját `viselné, ~’s a’ ldolgot egyebektöl 
titkolná. Maga pedig Pirithoussàl -szolgálatát visszafizeten 
dö-Epirusba ment, Aidoneusnak a’Molossok’ királyának le 
„шут rablandók el. Ezen király feleségének Persephone, le 
ányának Kore, ebének pedig Kerberos nevet adott, `mellyel 
Ieányának kéröit megvíni kiváná, а’ rajta diadulmaskodónak 
igérvén ezt. De midön lneghallá, hogy Pirithous és Theseus 
nem mint kérök, hanem mint rahlók jönének,` befogatá öket, 
’s Pirithoust4 az ebbel azonnal széttépeté, Theseust pedig 111 
1111с51‘е verve'n, börtönbe veté. f 

XXXII. Е2е11 idötájban rogue Ме11е5111е115 peœosmk 1111,` 
Orneosnak unokája, Erechtheusnak kisunokája-ki, mint mond 
ják, u’ népvezetésre‘ ’s а’ sokaságnnk |1120|3ё5г0ч az embe 
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rck között legelsö adta magát- az elôhbkelôkct pártütésre 
ingerléséhez, kik különben is rég boszankodának Theseusra, 
’s azt hivék, hogy megfosztván a’ nemeseket egyes helységek 
feletti királyi hatalmaiktól, azért kényszeríté be egy városba, 
hogy alattvalóivá ’s szolgáivá tehesse 61161. А"1162п6р1)е11 ре 
dig úgy támaszta elégtelenséget és kedvetlenséget‘, hogy fe 
szegette elöttök, miként a’ szabadságnak esak álmát látnák, 
tcttleg pedig honjoktól ’s vallásuktól fosztattanak le'gycn meg, 
’s hogy sok jó és törvényes királyok helyett, egyetlen egy 
despotától függenének, ki azon fölül még idegen is. 

Az alatt mig Menestheus így mesterkedne'k, a` Tynda 
ridák ütének be, ’s az okozták háboru, ujítgatásaira nézve 
igen kedvezö vala; söt vannak kik azt4 mondják, hogy az 6 
hìtegetésére jöttenek Iegyen he. Eleinte senkinek bántására 
nem valának, egyedíil húgokat kérék vissza. De midön а’ pol 
gárok azt felele'k, hogy sem nálok nines, sem hol hagyatott 
legyen, nem tudnák, az ellense'geskedéseket elkezdék. Most 
azonban Akademus némileg kitanulván, hogy Aphidnaeban vol 
na elrejtve, а’ dolgot tudtokra adá. Jutalmul nem esak а’ 
Ту11(1аг1с1611 részeltetek tiszteletökben, egész élete’ végéig, ha 
nem késöhb a’ lakedaemoniak 15, kik midön Attikába gyn 
korta heiitvén az egész tartományt pusztították volna, az Aka 
demiát mindannyiszor megkimélték. Dikaiarchos ellenben azt 
beszéli, hogy a’ tyndarida háborúban két árkádi 11, Echede 
mos 65 Marathos, vevének részt, ’s a’ most Akaderiiìa amat 
tól Echedemiának neveztetett, emettöl pedig, ki a’ jóshelynek 
еду nyilatkozása’ következésében а’ с5а1а 616111 feláldoztatásra 
önkényt adá át magát, Marathon falu vette légyen nevét. 

A’ Tyndarìdák Aphidnae alá nyomulván, ostrommal he 
vcvék, ’s leronták а’ várost. Ez alkalommal esett el, mint 
mondják, Alykos Skironnak fia is, ki а’ Tyndarídák’ pártján 
harczola, ’s tôle bizonyos hely a’ megarai vidéken, hol tete 
mei nyugszanak , Alykosnak neveztetett. Hereas -szerint Aly 
kost Aphidnaenél maga Theseus 616 meg, ’s tanú gyanánt а’ 
kÖVClkCZÖ, Alykosttilletö verseket hozza felz. 

_- — - —- Kit hajdan Aphidnae’ vidékén 
A’ szép fürtii Helena míatt kiizdôt halaványnyzi 
'l‘ön Theseus. - — -— и 
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`Azonhan nem hihetö, hogy a’ város,f és Theseusnak any 
ja, Theseus’ személyes jelenlétéhen juthatott volna elleuség’ 
keze'be. 

XXXIII. Aphidnae’ bevétele ege'sz Atheut rettegéshe ho 
zá. Menestheus azonban ráheszélé а’ пёре1 а’ város’ megnyi- -’ 
11152110, ’s а’ Tyudaridáknak barátságos fogadására, mint kik - 
egyedül Theseus, az ellenségeskedések’ szerzöje ellen harczol 
nának, különben egyéb embereknek jótevöi e's védôi volná 
nak. A’ »Tyndaridák’ magokviselete igazolá szavait; mert 110 
11а а’ gyözelem mindent hatalmokha juttatott, még sem kiván 
tak egyehet, а’ titkokba avatásnál, mint kik Herkulesnél sem 
mivel sem állottak távolabb rokonságban а’ várossal. Ez meg 
is engedtetett nekik, miután Aphiduos, miként Pylios Her 

` kulest, Iiává fogadta'volna öket. Egyszersmind isten gyanánti 
tiszteletet ’s Anakes nevet nyeréuek, ‘аду а’ fegyvernyugvás’ 
kötése, ‘аду azon gondok és ovakodások miatt, mellyel uoha 
olly nagy sereg feküvék а’ VáI‘OSbaIl, а’ megbántást mindenki 
161 távol` tarták. Mert а’ görögôk ezen _heszédmódotz ám 
ха]; Ё’Хыи azokról használják, kik valamit goud és pártfogás 
alá vesznek, ’s tán а’ királyokat is ez okhól nevezik Anaktes 
néveu. Ne'mellyek’ állitása szerint, a’ Tyndaridák onnan vet 
te'k nevöket, hogy az égen mint csillagok mutatkoznak , mert 

`a’ fenn az attikaiaknál âvexag, a’ felülröl pedig‘àvéxaůw. 
XXXIV. Theseusnak anyja, a’ fogolylyá lett Aethra, 016 

ször, mint beszélik, Lakedaemonha ’s innét Heleuával Trojába 
viteték, minek hizonyságául Homerra szoktak hivatkozni, ki 
nél Helenát ‘ . 

„Iunoszemü Klymene és Pittheus , Aethra’ leánya.“ 

követik. De némellyek e’ verset gyanúsnak tartják, valamint 
azon regét is, melly szerint Aethra Munychost Laodike ’s De 
mophoon’ szerelmének titkos gyůmölcsét, Ilionban nevelte vol 
na fel. Istres attikai historiájának tizeuharmadik köuyvéheu 
Aethráról egy sajátságos ’s egészen különbözö elbeszélést hoz 
fel, hogy 1.1. uémelly irók- szerint Alexander, ki Thessaliá 
han Parisnak neveztetik, egy a’ Sperchion mellett történt esa 
láhanAchillestöl ós Patroklustól gyözeték meg, Hektor pedig 
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Т101200100 111105111 l'oglalá ’s pusztitá légyen el, ’s az itt 11111 
rahagyott Aethrát is magával vivé. `De ezek képtelenséggel 
teljesek. 

XXXV. Történt hogy'llerkules Aidoneosnál а’ Molossok’ 
királyánál Yendégként 100111111, ’5 02 а’ 161111011 közt Theseus 
róll’s Pirithousról emlékezvén meg, elheszélé, mi szándékkul 
jöttenek hozzája, ’s a’ tetten kapatván, miként bünhödének. 
Herkules igen megilletödött az egyiknek olly dicstelen vesz 
100, 11’ másiknak `16100116 1111500 5015110, ’5 mivel átlátá, hogy 
а’ 1111‘111у0а11 Pirithousért szemrehányásokat 10001 1111521111а0 vol 
na, Theseusnak fogá pártját ’s 110110 а’ 111111131, hogy az 6 
kedve'e'rt adná meg 110111 szabadságát. Aidoneos teljesíté ké 
10111101 ’5 а’ kibocsátott Theseus azonnal Athenbe 5101011, 1101 
barátjai még nem egészen nyomatának el. 111 11200 1011101101, 
mellyek ezelött a’ várostól re'szére tůzetének ki, négyen kivül, 
mind Herkulesnek szentelé, ’s Theseák helyett VHerakleáknak 
uevezé. Ezt Philoehor- heszéli. De mivel, a’ 111101; 0161111, 10051 
ujra uralkodni, ’s a’ kormányt igazgatni akará, csak lázadások 
ra ’s pártůtésekre ada okot. Mert hamar tapasztalá, hogy a 
zok, kik elmente elött gyiilölék, а’ gyůlölet mellett most a’ 
félelmet is végképen letevék elötte; hogy a’ 00р’ nagyobb ré 
sze ell‘ajult, ’s a’ helyett hogy `lninden ellenmondás nélkůl en 
gedelmeskednék, hizclgö bánásmódra tartott számot. Eleinte 
eröszakosan kívánta meggátolni a’- rosszat, de ez állal még 
inkább nevelé a’ pártokat és lázadókat. Végre a’ dolgok’ jó ki 
menetele felöl megcsökkenvén remc'nye, gyermekeit alattom 

‚11110 Euboiába külde' Elephenorhoz, Chalkodon lìához, maga 
pedig miután Gargettosban, ott hol az Araterion még ma 
is áll, iinnepélyes átkok'at szórt volna :lz atheniakra', Ski 
1001111 evezett, az otlani lakosok’ harálságába bízván, ’s hol, 
mint mondják, ne'melly atyjáról maradott jószágokat is bírt. 
A’ skyrosiak’ akkori királya Lykomedes volt. Ehhez mene te 
hát ’s jószágainak kiadatását kéré, hogy ezentul rajtok lak 
11011; 111115011 5201101 segitséget keresett 011111 az atheniek el 
len. Lykomedes pedig a’ férl'i'nak nagy 11110161 l'élvén-e, vagy 
hogy Menestheusnak kedveskedhessék, lelkei’ megmutatása’ szi 
ne 1111111 а’ 110101000)" Iegmagasahb pontjára 102010 61, ’s a’ 
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sziklákon ‘keresztül halálba taszitá. Mások állitják, hogy midön 
estveli után szokása szeriut fel ’s alá járkálna, megbotolván, 
magától bukott Iégyen a’ mélységbe. 

Eleinte a’ megholt felöl senki meg csak szót sem ejte; 
1111110111 А11101111011 М011051110115 uralkodott, Theseus’ iiai pedig 
Elephenort közvitézek gyanánt követék llionba. 1101 Mene 
stheus elveszvén, visszatértök után atyjok’ tronját ell'oglalák. 
Késôbb idökben több körülrńény arra határozá a7. athenìeket, 
hogy Theseust mint herost tiszteljék, ,nevezetesen mivel a’ 
mcdusok ellen Marathon 111011011 küzdö 101111111 közöl sokak 
elölt rémlett, mintha Theseus fegyveres szellemét megjelcnni 
’s elöttök a’ barbarokra rohanni látták volna. 

XXXVI. A’ medusi villongások után, Phaedon 111011011 
sága alatt, a’ jóshelyliez folyamodó Athenieknek megparancso 
lá Pythia, 'hogy Theseus’ csontjait városukba vigyék, tisztes 
ségesen eltakaritsák ’s magoknál örizzék. Bajos volt pedig a’ 
csontokat elöszerzeni, söt a’ sírt magát felkeresni is, mivel 
a’ lakosok zordon barbarok le'vén, 112 id'egenekkel közlekedés 
ben nem állottak. De miután Kìmou--miként а’ róla irot 

takbóL kitetszik-a’ szigetet ostrommal bevette, ’s a’ 101111111 
lás’ dìcsöségében elmerülten, valamelly halmos helyen, mint 
mondják, egy ornyával kopáesoló ’s körmeivel a’ földet vájó 
sast vett volna észre, isteni végzet által Iigyelmessé téteték, 
’s а’ helyet felásatá. ’S ime egy nagy tetemnek koporsójára, 
egy mellette fekvö ércz-kopjára és kardra bukkantak. Kimon 
triere-jén Athenbe hozá azokat, 1101 örömtelve fényes pom 
pamenetek és áklozatok között fogadlatának, mintha Theseus 
maga tért volna vissza a’ városba. A’ hely, mellyen Ietéve 
vannak, a’ város’ közepén а’ mai gymnasium’ közelében van, 
’s menedékhelyiil szolgál а’ rabszolgáknak ’s azon alantabb sor 
suaknak, kik a’ hatalmasbaktól tartanak; mivel Theseus is vé 
döje és islápja volt az ůldözötteknek ’s az alantabbiak’ kérel 
meit emberszeretóleg fogadá. A’ Iegünnepélyesebb a'ldozat Руа 
110р51011 hónap’ nyolezadikán tétetik néki, mellyen 11’ íiatalokkal 
Kretából érkezék meg. Ezen kivül a’ 11111111 hónapok’ -nyoleza 
dikán is tiszteltetik, vagy azért, mivel Hekatombaeon’ 115010211 
dikán jÖttTroizenionból Iegeh'iször Alheube‘, mikönt a’ földleiró 
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Diodor beszéli; vagy mivel azt hivék, hogy ezen ‘szám min 
tlenek felett kedves leendne elötte, mint ki Neptun’ íiának 
tartaték. Neptunnak tiszteletére t. i. szinte a’ nyolezadik nap 
van határozva. Mert а’ nyolcz szám, mint a’ páros számnak 
elsö köbe, ’s az elsô negyezetnek kétszerese, az állandó 
ságot és rendíthetlenséget l'oglalja magában, ’s ez azen isten 
nek tulajdona, kitAsphalios (megtartó vagy biztosító) és 
Gaieochos (földölelö) uéven nevezůnk. 
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Romulus.` 
.___ 

I. Kitöl és mi okból nyerte legyen a’ 111105, а’ nagy ’s 
liírben minden nemzeteken elterjedett Roma nevet, а’ 16110 
110111‘011161 110111 egyezöleg adatik 016. Némellyek szerint а’ ре 
lasgok valának, kik miután számos halandókon diadalmaskod 
va a’ földkerekség’ nagy részét bekalandozák, e’ tájon tele 
pedvén meg, a’ fegyvereikben uralkodó erötöl (rome) ne 
vezték a’ várost. Mások azt állítják, hogy Troja’ bevétele u 
tán néhányan, kik hajókra kapván, elfutának, a’ szelektöl 
Tyrrheniába veretvén, Tiberis folyamnál kötének ki. Mivel 
pedig már elbádjadt asszonyaik a’ tenger’ hajait tovább visel 

l ni vonakodának, egy Rome nevñ, ki a’ tôbhi nôket mind 
születésre, mind belátásra felülmúlni látszék, 11’ hajók’ elége 
10501 javallá; `mi csakugyan végbe is 11101011. Е156 р111а111111›а11 
rosz néven vevék ugyan a’ férfiak, de aztán kénytelenségböl a’ 
palatini hegyen megtelepedvén, mivel a’ földnek termékeny 
sége ’s a’ lakosok’ 1‘05201‘61 barátságos fogadtatás, rôvid idö 
alatt várakozásokon túl jó karba helyezék 61101, Bomél nem 
csak sokl‘éle tiszteletben részelteték, de а’ 1111051 15, 1111111 
szerzöjéröl, róla nevezék. Innen maradott, mint mondják,l 
azon szokás, melly szerint a’ 11611 rokonaikat 05 férjeiket esó 
kokkal üdvözlik;_ mivel amaz asszonyok is а’ hajók’ l’eléget'ése 
után 011110111 nyájaskodva üdvözlék férjeiket, kérlelvén azokat 

"5 boszújokat engesztelvén. 
II. Vannak, kik a’ város’ nevét Rometöl Italus’ 05 Lev-r 

kanìa’ vagy ne'mellyek szerint Telephosnak, Herkules’ fiának 
leányától ’s Aeneasnak, vagy miként mások akarják, Askani 
osnak, Aeneas’ fiának feleségétöl származtatják; vannak kik 
ROmaIlllS, Ulysses’ és Kirke’ vfia által építtetik 11’ várost, 11111 
sok Remus Hemathion’ vermeke által kit Tro‘ától Diome- ` 1 g. 1 I l 
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des küldött legyen ide; mások ismét Remus, a’ lalinok’ fe 
jedelme által, miután ez a’ Thessaliából Lydiábaf’s innen Ita 
liába vándorlott tyrrheniakat kiüzte volna. De még azok is, 
kik a’ leghihetöbh rege szerint a’ város’ nevét Romulustól 
származtatják, ennek nemzetsége’ tekintetében, meghasonlanak 
egymás között. Némellyek t. i. Aeneas’ és Dexithea’, Phorhas’ 
ieánya’ fìá‘nak mondják, ki esecsemô korában Remus öcscsé 
vel ltaliáha hozatott, ’s mivel itt а’ megáradt folyamban min 
den c'sónak elmerült, az pedig mellyben a’ gyermekek voltak, 
lassúdan еду puha partra hajtatott, ezen part, váratlan meg 
tartatásukról Romának neveztetett légyen. Mások Romét, ama’ 
trojainé’ тайну“, ki Telemach’, Latinus lia’ felesége volt, 
tartják Romulus’ anyjának; mások szerint ismét Amulia, Ae 
neas’ és Lavinia’ leánya Marsnak ölelkezéséböl szülé; mig 
mások ogy egészen mesés elöadást hoznak fel eredete felöl.4 
' Tarehetiosnak, az albanok’ törvénytipró ’s vaderkölcsü ki 

rályának házában isteni tünemény jelent meg, ugymond. Mert 
egy phallos emelkede’k fel а’ tüzhelyen ’s itt töhb napig mu 

Alatott. Thetisneky рейд Tyrrheniában jóshelye vala, mellytöl 
Tarchetiosnak azon nyilatkozás hozaték, hogy а’ /tüneményhez 
„мы közelíttetne, ’s ez attól nagy hírü На: fogna szülni; vi 
мытье", szerencse'hen és erôben tündöklendöt. Tarchetios 
а’ jóshely’ nyilatkozását leányai’ egyikével közölvén, egyszer 
smind parancsolá neki, hogy а’ phallossal közösülne; ez pedig 
мамы engedelmeskedni, еду szobalányát kůldé oda. Tarche' 
tios megértvén Aa’ dolgot, nagyon megneheztelt ’s mind ket 
tejöket bel‘ogatá, hogy elveszítse öket; de Vesta megjelent 
штамп ’s az elvesztést> медный neki. Mire ez parancsolá а’ 
ьеалуойпыъ, hogy’fogságokhan szövetet készítenének, igérvén, „ogy 113.3 mllnkat elvégzendették, férjhez fognának adatni. 
0k Ped'lg’egésl nap szövének, de mások éjente Tarehetios’ 
такта???’ ЁЁЦЫ; újra fe'lbontt'ìk. A’ szobalány ìkreket szült lmeëhzwvzsislal ati 'Tarlëheuos‘ blzonìïoas Tgratlosnak kìvégzé? 
l'tevé бил. Azonrîal at. Z"{Peîlg Уфе 's a..f0ly,am Черт lönféle madarak azegy no ar as kozehte tolgyet nyujto ’s ku 
и a eledelt mellyet hozanak а’ cseesemök’ 

царь“ adoga‘ók» mísnßm @sy Итог, ki mina en bámulva 
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0020,‘1620101›11 jál'ulni ’s a’ gyermekeket elvinni hátorkodék. 
Illy megtartatások 11100 felnevelkedvéu, Tarehetiost megtáma 
dak ’s diadalmaskodának felette. Ezt bizouyos Promathion he 
széli, ki Italia’ historiáját 520120. 

III. А’ legtöhb hitelů és legtöhh tanúju regének „101000 
tait a’ peparethosi Diokles ismerteté meg legelöször а’ helle- д 
001101, ’s F ahius Piktor is uagyohh részént öt követé. E’ kö 
1111 15 10101101001 ugyan más 05 1005 külöubségek; rövid vázo 
latja 02001100 mintegy a’ következö: 

„Az Aeneastól 52011002011’5 Albaban uralkodó királyok 
közöl két testvérre, Numitorra 05 А010110510 5201101102 010 
10005’ rende. Amulius az egész örökseget két részre 05210, 
a’ királyi meltóságnak a’ 110050101 10100 011000110 ’5 а’ Trojá 
hól hozott 0100501. Numitor a’ királyságot választá, Amulius 
pedig, mivel 0’ 11005001 11111010 01101 Numitornál hathatóhbá 
1011, 0210501 1101001‘ megl‘osztá a’ királyságtól, Ieányát pedig, 
tartván nehogy 110101 szüljön , Vesta’ papnéjának nevezé ki , 
hogy szüntelen hajadon 05 52112 100101100. А’ 1000у1 001001у 
lyek 1110001, 100501111100001, 100501 150101 Silviának neve 
zik; de ki nem 501010 0’ Vesta-szúzek’ törvényeinek ellené 

~re, ‘150165001 10101101011. А011100001, a’ király’ leáuyáuak, 
atyjához 10102011 könyörgései 0’ legkeményebb büntete'stöl ez 
111101010з1000101 ugyan 01; de hezáraték ’s minden társalko 
dástól megl‘osztaték, hogy lehetegedése Amulius’ tudtával tör 
ténjék. Szült pedig 101: fiat, nagyságra 05 szépségre rend 
kivûlieket; mi esak Amuliusnak félelmét nevelé, úgy arly-` 
nyira , hogy egy szolgájának 0’ gyermekek’ tüsténti ki 
vettetését Iparaneselmi. Ez némellyek 5201101 Faustulusnak 00 
veztetett, mások 0100 nem ezt, hanem megmenlöjöket hiv 
ták így. A’ szolga еду 10100110 helyezvén a’ cseesemöket, a’ 
l‘olyam felé indula, hogy belevesse 0101. Mivel pedig a’ fo 
lyamot. meggyûlt árral torlakodni ’s vadon hullámzani látá, 
0010 hátorkodék kôzeledni hozzája, hanem a’ р011’ közelében 
letevén а’ 050050010101, teva ment. A’ kiöntésìg dagadott fo 
Iyam’ árja pedig felkapá а’ 101001 ’5 gyengéden lehegtetve 
egy lassúdan emelkedö parthoz vivé, melly ma Kermauus, 1101 
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dan, a’ mint látszik, Germanus nevet viselt, mivel a’ Germani 
szó a’ romaiaknál testvéreket jelent. 

IV. Нет messze egy vadfigefa állott, melly Ruminalis 
пак neveztete'k akár Romulustól,- miként a’ nagyobb rész véli, 
akár a’ kérözô (ruminans) haromnak árnyékában delelésétöl, 
vagy mi leghihetöbb , а’ csecsemök’ szoptatásától7 тег! az asz 
szonyemlöt Rumának nevezék a’ régiek, a’ maiak реф; 

p еду, mint látszik, а’ kisdedek’ táplálásáról gondoskodó Шеп 
nét, Rumiliának, kinek bor nélkül áldoznak, a’ szeutségre te 
jet öntöleg. Az ilten fekvö gyermekekhez járult, amint mondják , 
mind a’ uöfarkas hogy szoptassa, mind рейд egy harkály hogy ‚ 
ШрЫШЬзеЁЦзе és védje öket. Mivel pedig mind a’ két állat Mars’ 
szenteltjeinek tartatik ’s nevezetesen а’ harkály a’ latinoknál 
legkitünöbb tisztelés’ és imádás’ tárgya: nem esekély hìtell 
nyert az anya, Marst állitván a’ gyermekek’ atyjának. Besz'é 
lik идут), hogy e’ tekinletben maga is megcsalatkozott, ’s hogy 
Amulius volt légyen szüzeségének rablója, ki fegyverhen je-` 
lent meg nála ’s eröszakot tön rajta. --- Mások szerint a’ 
dajka’ nevének kétértelmüsége okozá, hogy az elbeszélês me 
sévé fajula. A’ latinok t. i. valamint az allatok közt a’ nô 
l‘arkasnak, úgy az asszonyok közt a’ paráznának Lupa nevet 
aulnak, ’s illyesminek tartaték Acea' Larentia, Faustulusnak, 
а’ kisdedek’ ápolójának neje. Ezen asszonynak is áldoznak a’ 
romaiak ’s Mars’ papja april hónapban halotti áldozatot mu 

‚ tat be neki, melly ünnep Larentia nevet visel. 

V. Egy más Larentiát _következö okoknál fogva tisztel 
nek. A’ Herkules-templombeli egyházlinak, 'hihetöleg csupa 
unalomból, kedve jött koezkást játszani istenével, azon meg 
jegyzéssel, hogy> ha ö leendne nyertes, az istentöl valamelly 
jóban részeltessék, ha pedig veszt, ö fogjon az istennek`gaz 
«lag asztalt készíteni, ’s ölelkezésül szép szüzet keríteni. E’ 
l'ellét alatt koezkát vetett, elöször az is'tenért, azután magáért; 
’s` kisült, hogy vesztett. Szavának ura lenni akarváu, ’s a’ foga 
dási feltételeket teljesiteni illönek tartván, asztalt készíte az is 
tennek, ’s a’ virágzó, de még nem ismeretes Larentiál meg 
fogadá, ’s mìután a’ templomban, hol ágyat is vetett neki, 
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megvendéglette volna, bezárá azt, mintha most az isten len 
ne jövendö hozzája. Az isten, a’ mint mondják, valóbanl meg 
is k'özelíté a’ szépet ’s aztán azt parancsolá neki, hogy nap’ 
költével menne а’ térre ’s azt, kivel legelöször találkoznék, 
так állal `tenne harátjává. Találkozék pedig vele egy lkorában 
messze haladotl Tarhutios nevü polgár, ki elegendö javat 
gyüjtögetett, gyermektelen volt ’s nötêlen életet éle. Ez La 
rentiát megismervén, annyira megszereté, hogy halálához kö-l 
zeledvén, sok szép birtokának öròkösévé tette, mellyeknek 
nagyebb részét az asszony, végintézetében ‘а’ népnek hagyá. 
Larentia felöl azt besze'lik, hogy midön már nagy hírre ka 
pott ’s az теней’ kedveltjének tartaték, ugyan azon helyen 
u'int el, mellyen az elöbhi Larentia temetve volt. A’ hely ma 
Velabrum nevet visel, mìvel hajdan a’ folyam’ ‚дамп kiöntése 
miatt e’ tájon csónakoztak ‘та! а’ piaczra, az átevezés pedig 
a’ romaiaknál velaturának nevezteték. Mások е’ nevezetet 
onnan származtatják, hogy a’ népnek játékokat adók azon út 
ra, melly a’ téren keresztül a’ versenyhelyre vezet, vitor 
lavásznat feszitének, a’ romaiaknál pedig velum vitorlát je 
Ient. Ezen okoknál fogva tiszteltetik a’második Larentia а’ го 
maiaktól. _ 

Vl. Faustulus, Amuliusnak kanásza, a’ gyermekeket 
mindenektöl tìtkolva, vagy mint mások mondják ’s mi a’ 
hihetöséghez leginkább közelít, Numitor’ “Шаг/а! nevelé, КГ 
alattomosan a’ nevelöknek táplálatáról is gondoskodék. Söt 
hogy a’ gyermekek Gabii városábais vitettek legyen, az ol 
vasás’ ’s egye'b nemesebb születésüekhez illö tudományok’ 
tanulása végett. Nevök pedig, úgy mond, szìnte az emlötöl 
(ruma) ered, minthogy az állat’ emlöjét szopva találtatának. 
A’ testiekben nemes alkat, nagysága és szépsége által, mind 
járt csecsemö korukban elárulá idomjaikat: serdült korukhan 
pedig mindketten tiizesek ’s l‘érñasak, minden veszélyt meg 
vetök ’s rendithetlen hátorságúak valának. De Romulus mégis 
löhb .belátással ’s világi okossággal látszott bírni; mìvel a’ 

’szomszédjokkal' legelö ’s vadászat miatt viselt koczódásokban 
sok jelét ada, hogy nem annyira engedelmességre, mint ural 
kodásra született legyen. Ezen tulajdonaiknál fogva a’ hason 

гш’мдсн лдэьвтмиы. 3 
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születésůek es az alantabbiak iránt barátsággal viseltete'nek, 
ellenben а’ 1111‘61у1 tisztviselöket 65 nyájakra iigyelôket, mint 
kik eröre épen nem különböznének tölök, kevélyen meg 
veték, boszújokra ‘аду fenyegetözéseikre mitsem hajtottak. 
ldejöket 52611611 születésúekhez 1116 111111а156ёо1ь11а1 ’5 foglala 
tosságokkal töltötte'k, ’s nem a’ 11е11у61651’5 munkátlanságot, 
hanem а’ testgyakorlást, vadászatot ’s versenyt'utást, zsivá 
nyok’ zabolázását, tolvajok’ befogását ’s az elnyomottak’ ‘1611 
16161 tartották nemesbekhez 1116 dolgoknak. Ekként 1611611 ’ 
52611 olly igen 111165 névre. 

VII. Egykor Numitor’ òkrészei Amuliuséival összekoczód 
ván, ezeknek marháit elhajták. Ezt nem~ tûrheték az iljak; 
hanem rájok ütvén megfutamtaták ’s ragadmányaik’ nagyohb 
részétöl megfoszták öket. Numitor llaragra gerjedett, de 611 
fel sem vevék, 56152611105 szükölködöket gyüjtvén és számos 
szolgákat fogadván be, a’ zeudülkôdö merészsegnek 65 11011011 
ságnak alapjait veték meg. Történt egykor hogy mig Romu 
lus áldozattal volna foglalatos (111611 61611165161110211011611 ’5 165 
lakodék), Numitor’ pásztorai а’ csekély számú kisérökkel 1116116 
В61111151‘а bukkanvzi-n,y ezt megtámadák. Kölesönös ütlegek és 
sebesítések után Numitorék gyöztenek ’s Remust elevenen el 
fogák. ÍAzonnal Numitorhoz vezettek ’s hevádolák, ki ellensé 
ges indulatu bátyjától tartván, maga megbüntetni 11611111161‘6, 
>hanem Amuliushoz ment ’s 16166163161е11 kivánt, annál 111 
116111), mivel 6, 1111111 а’ 1111611’ 16511616, a’ 1111611’152013611161 szin 
te méltatlanul sértetett légyen meg. Alba’ lakńi, azen hiedel 
mökben, hogy ezeu férü méltatlanúl szenved 1111‘ sérelmeket, 
szinte neheztelni kezdének, mi úgy megingatá Amuliust, hogy 
Remust Numitornak átadá, mint kivel tetszése szerint bánhassék. 

Numitor tehát fogá az itjat ’s haza vezeté. Mivel ре6111Г 
páratlau nagyságu ’s erejü teste ámulatra birá ’s egyszersmind 
arezulatából lelke’ hátor mere’szségét olvasá, melly meg a’ 
161611 körülmények 116261115 esüggedetlen és töretlen mara 
dott; mivel továbbá merényeket ’5 161161161 halla felöle a’ 
szem elöttiekkel megegyezöket ’s végre mi legnyomatosabbf 
mivel 1611 valamelly istenség hatott, melly most jövendö nagy 
történetek’ kezdetét vala megindítaudó: gyanakodzis ós 16116 
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net nz igazsághoz vezerlék, ’s megkerdé az itjat, nem mu 
lasztván el szelid hanggal ’s nyájas tekintettel reményt ’s hi 

. zodalmat önteni beléje, -- ki volna ’s honnan származnék. 
Remus biztosan felelt: „Elôtted semmit titkolni nem 

fogok, rnertl Amuliusnál királyiabbnak Iátszol lenni. Te hallsz 
es vizsgálsz, mielött büntetnélfàz vizsgálat nélkül ad ki. Elöbb 
Faustulus’ és Larentia, királyi cselédek’ gyermekeinek tudók 
magunkat. Többesben szólok, тег: ikrek vagyunk. De mióta 
hevádoltatánk ’s rágalommal illetteténk elötted, ’s mióta éle 
tünk veszélyeztetik, ладу dolgokat hallunk magunk felöl, mely 
lyeknek netaláni hilelességét a’ jelen veszély fogja, mint 
látszik, eldönteni. Аж beszélik t. i., hogy születésünk titkos, 
kisdedkori tápláltatásunk ’s dajkáltatásunk pedig szokatlan va 
la. Azon madaraktól és vadállatoktól tápláltatánk, mellyeknek 
kivetteténk, nöl‘arkas’ emlöjével ’s harkály-hordta eledellel, a’ 
nagy folyamnál egy teknöbe feküvök. A’ teknö még ma is lé 
tezik ’s tznrtogattatik,` ellátva réz abronesokkal ’s ezekbe vésett 
homályos betůkkel, hogy szüléinknek egykoron vesztünk’hasz 
talan jeléñl szclgáljanak.” Numitor а’ mondottakból és Re 
mus’ külsejéböl-következést tön az idöre ’s nem kerülé a’ hi 
zelgö reményt, hanem azen töprenkedék, miként jöhetne tit 
kon leányával össze, ‘ ki még most is szorosan (штык, hogy 
vele mindezekröl ertekezhessék. 

VIII. Faustulus Reńmsnak elfogatását ’s kiadatását hall 
ván, készteté Romulust, hogy segítségére sietne ’s ez uttal 
születésök f‘eli'il világosan értesité ôt; mert elöbb talányosan 
вида ’s csak annyit sejdíttete, mennyi, ha szemök elött tarta 
nák azt, alacsony gondolkozástól óvhatá meg öket. Maga pe 
dig a’ teknöt vevén, Numitorhoz induit a’ jelen veszélynek 
miatta sietséggel ’s félelemmel telve. Miért a’ kapunál álló ki 
rályi örökben gyanút gerjesztvén, fìgyelmôket magára voná, 
’s mivel kérdéseik által zavarba hozaték, kisült, hogy a’ teknöt 
t'elsö köntöse alatt takargatá. Történetböl az öröknek egyike 
azok kôzöl volt, kikre a’ gyermekek’ elvettetése bizaték ’s 
kik a’ kitételnél jelen voltak. Ez, miután a’ teknöt megszem 
lélte ’s készülete'röl ’s a’ betükröl ráismert volna, gyanu’ utján 
ellalálá, mik történtenek legyen, mélázás nélkül a’ Минус 

3* 
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értesitvén, az embert szoros vizsgálat alá ‘оный. Faustu 
lus a’ sok és nagy kínzás között nem viselé magát győzet 
lenül, de egészen elnyomottan sem, hanem megvallá ugyan, 
hogy életben vannak a’ gyermekek, de, ugymond, messze 
Albától, mint pásztorok szolgálnak, hogy ő részéről а’ tek 
nőt Iliához vala viendő, ki azt gyakran" vágyott látni és illet 
ni, hogy szülötteinek élete felől erősbülne reménye. 

Amulius ugy járt, miként rendszerint azok járnak, kik 
zavarodásban, félelemben vagy haragban fognak valamihez. 
A’ sietség között egy derék férliut, ki ezenkívül Numitornak 
még barátja is volt, olly megbízással küldött ehez, hogy tuda 
kozódnék nála, valljon a’ gyermekek’ életben létökről jött-e 
hozzá némi tudósítás. Ki midőn Numitorhoz érkezett volna, 
ezt azon ponton lelé, mellyben Remust nyájasan karjaiba 
volt fogadandó ’s nemcsak reményök’ hitét erősíté meg ’s 
а‘ dologhoz késedelem nélküli fogásra buzditá őket, hanem 
maga is hozzájok állott, velők együtt munkálandő. A’ kôrül 
mények késedelmezést nem engedénck, még ha kívánták 
volna is; mert Romulus már közel volt ’s a’ polgárok kö 
zől, Amulinst gyülölték ’s féltökben nem kevesen mentek át 
hozzá. Maga is vezetett egy jókora sereget, százas csapatokra 
osztottat, mindenik előtt egy férfi ment, magas rúdra kötött 
széna- és vesszőcsóvát emelvén. Ezen csóvák a’ latinoknál 
ma'nipuli nevet viselnek, honnan a’ romai seregekben az 
illy csapatokhoz tartozók még ma is manipularii név alatt 
ismertetnek. A’ mint most Remus a’ benlevőket lázítá fel, 
Romulus pedig kívülről rohant a’ városra, a’ tyrann, ki szo 
rultságában ’s ijedtében nemcsak hatni, de csak önmentséA 
gére szolgáló eszközt kigondolni sem volt képes, megfogat 
ván, kivégeztetett. , ‚ 

Ezeknek nagyobb részét Fabius és peparéthosi Diokles, 
_ki mint látszik első írta Roma” építését, _ adják elő. 
Vannak ugyan, kik gyanúsnak tartják ezen, a” színpadra an 
nyira illő ’s olly regésen hangzó előadást; de azok nem ve 
tik meg, kik látják, melly szokatlan tetteknek eszközlője Ie 
gyen а’ szerencse, ’s kik a’ romai dolgokat gondolom veszik, 
mellyek soha a’ hatalomnak ezen magas fokára nem jutának, 
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ha esudálatosan ’s rendkívülileg nem az isteuseg maga Avetette 
volna meg alapját. ‚ s ‘ 

IX. Amulius’ megölctése ’s a’ dolgok’ lecsillapodta után, 
mivel Albáhan sem lakui, a’ nélkül hogy uralkodnáuak, sem 
uralkodni nagyatyjok’ éltében nem akarának, ezt az uralko 
dásba, anyjokat az öt illetö tekintetbe visszahelyezvén, elvég 
zették, hogy önlakásokúl, azon helyeken, hol eleinte nevel-- 
tetének, várost épitsenek. Ez а’ többek közt még leghelye 
sebh oknak látszik lenni. De tán а’ hozzájok ветвей!“ Szoigák 
és szökevények’ nagy száma miatt, nem is volt mást válasz 
taniok, mint vagy tönkre jutni nélkülök, ha t. i. elszélesztek 
мода‘, vagy külön helyeken telepedni meg velök. Mert hogy 

I Alba’ lakosi e’ földönfutókat magokkal összekeveredni hagyni ’s 
ôket polgártársaikká fogadni átallották, mindeneknek elöttc az 
asszonyrablás tünteté ki, mellyet nem szila'jságból, hanem kény 
telensegböl merészlettek, mint kikkel önkényt egyhekelni sen 
ki nem akart; mert hisz’ ök az elrablottak iránt minden Вёр 
zelhetö tisztelettel viseltetének. ' 

Mihelyt а’ városnak elsö alapja letéve volt, -u’ kiüzöttek’ 
számára egy szent menedékhelyetkészítének, Asylaeus’ iste 
néuek nevezvén azt, hová mindenkit hefogadtak, sem a’ szol 
gákat uraiknak, sem az adósokat hitelezöiknek, sem az em 
berölöket a’ hatóságoknak ki nem adván, m‘ivel ugymond, 
Apollónak egy nyilatkozása megengedi, kiuek-kinek sértetlen 
ségét biztosítaniok. E’ szerint a’ város csakhamar megtelt, no- \ 
ha, a’ mint mondják, az elsö tl'izhelyek’ száma nem ment 
többre ezernél. De erröl kesöbb. ß 
t A’ város’ épitéséhezv fogandók azonual meghasonlottak a’ 
hely miatt. »Romulus az ugy nevezett Roma quadrata-bazar 
négyszögl'i Romát épite ’s ezen helyet kivánta városítani, Re 
mus ellenhen az Aventinum hegynek egy megerôsített részét, 
melly töle Remoniumnak nevezteték, ma Rignarium nevet 
visel. Megegyezvén, hogy pörök’ eldöntését kedvezö mada 
rakra hízzák, két külön helyre ültek,l` mire, mint mondják, 
Remusnak hat, Romulusnak pedig még egyszer auuyi kánya 
jelent meg. Mások szerint Remus igazáu láta, Romulus el 
lenhen hazudék, mert csak akker láta tìzenkettf'it, miutáu 

ц 
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Remus hozzája jött volna. Innen van, hogy a’ romaiak a’ 
‚ madárnézésben ma is a’ ka'nyákat vigyázzák leginkáhb. A’ pon 

tosi Herodor ázt beszéli, hogy Herkules is igen örült legyen, 
ha valamelly merényénél kánya jelent meg neki. Ez 1..1. leg 
ártatlanahb minden állatok között, melly semmiben kárt nem 
tesz, mit a'z emberek vetnek, vagy növesztenek, vagy legel 
tetnek. Egyedül holt tetemmel él, semmi lelkest nem öl, 
sem meg nem sebesit, а’ madarakhoz pedig, mint rokonjai 
hoz, holtok után 111615г nem is közelít. A’ sasok, haglyok es 
ölyvek ellenben a’ nemökbeli eleven madarakat is megtámad 
ják és megölik. Ámbár Aischylos szerint méltán mondatik: 

„Madůrevò madár hogyan lchetne tisztal“ 
Ide járul, hogy egyéb madarak úgy szólván szemeink elött 
kerengnek és örökké láttatnak, de а’ kánya ritka tünemény, 
’s nem könnyen emlékezünk, hogy kányaüakat láttunk volna. 
Söt ritka és néha megjelenésök sokakat épen azon idétlen 
véleményre hozott, hogy valamelly idegen vidékekröl jönének 
hozzánk; ’s a’ jóslók’ állítása szerint épen illyesnek kell lenni 
mindannak, mi nem a? természet’ »rende szerint van önmagá 
tól, hanem isteni küldetés által jelen meg. 

X. Remus a’ ra'vaszságot megtudván, annyira megnehez 
telt, hogy, midön Romulus árkot ásatna, mellyel a’ falat voll 
körülkeritendô, munkáját nemosak gúnyolá, hanem még aka 
dályoztatá is. Végre 111111611 az árkot mégis álugrándozná, 
némellyek szerint I‘lomulustól> magától, mások után Celertô’l, 
annak czlimborájától, agyonüttetett. Melly vitában mind Fau 
stulus elesék, mind pedigtestvére Plistìnus, ki', mint mond 
ják, Romulus’ neveltet'éséhen szinterészt vön. Celer Hetru 
riáha illant ‘е1’, ’s töle a’ romaiak a’ gyorsakat és serényeket 
celeres névvel nevezik. Igy adának p. o. Quintus Metellusnak 
Celex' melléknevet, azon bámulatos gyorsasaiga` miatt,y mellyel 
atyjáuak halála utáxr kevés napok alatt hozá létre a’ kiigzdö já 
tékokat. ' 

XI. Miután‘ Romulus Remoniában mind R'emust', mindl a? 
nevelöket eltemette volna, tovább folytateiy a"városépítéstl, He 
'truriából férñakat hivatvá-n, kik, valamint a’ mysteriumokbzm, 
mindent némi szent s'zokások ’s irat'ok- szerintl kalanzolhának 



lûllULUS. 3 9 

’s intéznének el. A’ mai (lomitium’ környékén Li. egy kerek 
gödör ásaték ’s ebbe mindaunak zsengéi letétetének, mellynek 
használatát a’ törve'ny lielybenhagyja ’s a’ természet sz'ükségessé 
teszi. Végre kiki azon tartományból, mellyböl jöve, darabka 
l'öldet hozott главам! ’s azt bevetvén, а’ többiekhez keveré. 
Az illy gödörnek ’s az égnek neve nálok egy, t.i. mundus. 
Azután e’ gödör köriil иду jegyzék ki а’ várost, mìként a’ 
kört középpontja körül. Az épitô pedig szántóvasat ékelvén 
az_ekébe, ennek egy ökröt és tehenet fog elibe, ’s ama’ ha 
táron mély barázdát von körül. Az ôt követöknek tisztjôk az 
ekétöl felhányt esoportokat befelé forgatni, ’s nem engedni, 
[ищу kivůl csak egy is maradjon. Az illy vonallal a’ falat je 
lelik ki,’s betükihagyással pomoeriumnak, azaz: Та! mögöt 
ti vagy Га! utáni helynek nevezik. Hol kaput szándéko'znak 
betenni, ott.a’ szántóvasat kiveszik ’s az ekét átemelvén, közt 
hagynak. Innen van, hogy а’ kapukat kivéve, az egész falat 
szentnek tartják, mert ha ezek is szentek volnánàk, Маше: 
len volna lélekkárhozat’ félelme nélkûl szükséges de tisztátlan 

' dolgokat be- ’s kihordani rajtok. 
‘ XII. Megyezöleg állíttatik, hogy az építéshez fogás april’ 

21-dikén történék ’s ezt meg is üdlik a’ romaiak ’s városuk’ 
„темы napjának nevezik. Eleinte, mint mondják, ez ünne 
pen semmi élöt nem áldoztanak, kôtelesse'göknek tartván a’ 
város’ létesůlésének emléke're szentelt ünnepet tisztán» és vértöl 
I'ertözetlenül megörzeni. A-zonban ugyan e’ napon Palilia név 
ат már elöbb iiltek egy~ pásztor ünnepet, mintsem Roma 
épûlt volna. Ma épen nem egyeznek meg ugyany a’ romai й} 
holdak a’ helleniekkel, de mégis állitják, hogy azon nap, 
mellyen Romulus a’ város’ alapját megveté, a’ görög hónap’ 
30Lkával szorosan összecsik, ’s hogy ez napon a’ hold' l'ogyat 
kozást okozólag jött légyen а’ naphoz, mellyröl, mint mond 
jak,I Antimachos a’ theosi eposköltö is tuda ’s melly а’ hatodik 
Olympias’ harmadik évébe esik. 

Varro philosophusnak korában, ki а’ romaiak közt leg« n 
Àtöbb historiai könyvet ira, Tarutìus élt', az elsöbbnek bara'tja, 
ki philosophus és mathematicus levén, egyszcrsmind csupán 
tudnivágyásból a’ csillagjóslattfal is foglulkozék ’s ebben igen 
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¿Ügyesnek tartaték. 
BOmulus’ születési n 

Ennek ат. adá fel Varro, позу vesse ki 
apját és óráját, anuak életviszonyaiból kö 

Vetkeztetö számolás szerint, ú , mint а’ eometrìai feladá g l 
80k’ fejtését szokás kivetni. Mert a’ melly mesterseg а’ Ifel adott születési idöböl az ember’ életét jövendöli meg, annak 
а’ feladott életböl а’ születési idöt is ki kell мама. Tarn tius а’ rábizottat' teljesité, ’s miután а’ férli’ vi‘szoutagsagait ’s пеней: ámézte, élete’ kiterjedését, halála’ miuöségét ’s minden illyes körülményeket egybehasonlitott volna, egész hzitorsággull ’s férñasan nyilatkoztatá ki, hogy Romulusnak anyja’ méhében fogantatása a’ második Olympias’ else évében, az 'aegyptusi Choiak hónap’ 23-dikán három óraker történt , midön épen teljes napfogyatkozás volt; születése pedig Thoth hónap’ 21 dikén napkölte felé következett. A’ város Pharmuthi hónap’ `9-dikén két és három óra között építteték. A’ csillagjósok’ véle- _ ménye szerint t. i. mint'egyes embernek, úgy miuden vá ros’ sorsának is sajátságos ideje van, melly elsö eredetétöl kezdve а’ CSÍilâgOk, állásából találtathatik fel. De ezek ’s uz- 
illyesek szokatlan ’s küiönös мишка‘ nem mulatnák tán any nyira az olvasót, mint а’ mennyire untatnák költeményes ада] 
douuk так 

XIII. A’ város’ felépülése után legeleve az egész legény 
Вот sokaságot esapatokra osztá, mellyeknek mindenike há 
romezer gyalogból és háromszáz lovagból állott. Az illy esa 
patnak legio (választmány) volt neve, mert a’ harczbìrókat а’ sokaság közöl Yálogatták. A’ többieket uépközség gyanánt 
tekinté, ’s populus névvel nevezé, kik közöl száz elöbbkelöt 
tanáesnokokká választván, ezeket patriciusoknak, gyülései 
ket p_edig senatusnak hívatá. Senatus épen аж jelent, mit 
>gerusia (vének’ gyülekezete); de a’ tanáesnokok némellyek агент. azért hívatnak patricìusoknak, mivel törvényes ‘дует 
mekeknek atyái (patres) voltak, vagy, mint mások‘akarják, mivel magok bizonyíthaták he, kik voltának legyen atj'áik, 
mit ele've, e’ ya'trosba összetódúltak közöl esak kevesen telnet ;ì‘ïezlglîsïki isfêletmî’ îlevet patro'natustó’l szármuztatják, úgy шли‘ ‘п; -Y b. tg an l1s nevezik а рапйщфёв}, ’s аж _ › gy 110115,08 Patron, k1 Evunderrel koltozott be 's \ 
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az alantabb sorsuak iránt gondoskodással ’s kesz segedeleminel 
viseltetett, hagyta legyen hátra ezen tettnek nevét. t 

Az tán legközelebb jár a’ hihetöséghez, ki azt tartja, hogy 
` Romulus azért választotta legyen ezen nevet, mivel az е16 

kelöket ’s hatalmasbakat köteleseknek tartá, kik atyai gon 
doskodással ’s íìgyelmességgel viseltetnének az alantabb sorsu 
ak iránt, egyszersmind mivel egyebeket oktatni kivána, hogy 
ne rettegnék a’ jelesbeket, megkülönböztetéseikre kaján szem 
mel ne néznének, hanem bizalommal ragaszkodnának hozzá 
jok, atyáiknak lartanák ’s neveznék öket. A’ senatus’ tag 
jai még ma ŕis fejedelmeknek neveztetnek ugyan, de ma 
goknál a’ romiaknál Patres conscripti а’ nevök; olly 
név, mellyhez a’ legnagyobb méltóság ’s tisztelet ’s а’ legke 
vesebb irigység van kapcsolva. Eleinte csak Patres volt ne 
vök, késöbb 11116611 tòbben vétettek fel: Patres eonscripti. 
Illyl `tisztes névvel különbözteté meg a’ tanácsbelieket a’ kö 
zönséges polgártól; egyéb nevezetekkel az elöbbkelöket а’ pór 

’ néptöl választá el, yazokat patronusoknak,V azaz: védek 
nek, ezeket clienteseknek azaz: védenczeknek uevez 
vén, ’s ez által csudálatra méltó4 kölesönös vonzódást önte be 
léjök, melly idövel sok kôtelezés’ alapjává válék. A’ patronn 
sok t. i. clienseiknek a’ törvényt magyarázták, törvénykezé 
seìkben védelték ’s minden esetekben tanácsadóik ’s szószólóik 
voltanak. Ezek ellenben patronusaikat szolgálák, nemcsak 
tisztelettel viseltetének irántok, hanem ha szükölködök voltak, 
leányaikat is kiha'zasíták ’s adóságaik’ kifizetésében segíték. Sem 
törvény, sem felsöse’g nem kényszerítheté а’ védöt, hogy vé 
dencze, vagy ezt, hogy amaz vellen tanú lenne. Utóbb egyéb 
kötelezések’ divatban maradása mellett rút és nemtelen (10105 
nak tartaték а’ tehetösbekre ne'zve, ha pénzt vettek -fel a’ sze 
gényebb sorsuaktól. Ezekröl ennyit. 

XIV. Az asszonyrablás, miként Fabius irja, a’ város’ épi 
tése után negyedik hónapban merészeltetett. Némellyek azt 
mondják ugyan, Romulus harczszeretö természeténél fogva ’s 
mivel némi jóslatokból azon meggyözödést merite, hogy Ro 
ma a’ végzetnek akaratja szerint csak úgy juthatna а’ nagyság’ 
fö Iokára, ha háboruk által növekednék ’s öregbiìlne, veteme 
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dell legyen erószakoskodásra а’ sabinok ellen; ’s hogy inkább 
háborút, mint nôszést Миша, оппап világos, ugymond, mivel 
nem több mint csak harmincz szüzet rablott el. De ez ncm 

hihetö; hanem mivel egy részröl аж tapasztalá, hogy a’ "á 
ros rövrid idö alan olly idegenekkel telt meg, kik közöl fe 
Ieségesek kevesen, а’ nagyobb rész pedìg, mint szůkölkòdó 
’s р6ге emberek megvetés’ tárgya так, ’s így tartós едут! 
maradásra csekély kilátást nyújtottak; más re'szrôl azon re 
ménylöl kecsegletctt, Воду az eröszak a’ sabinokkal идт 
kezést ’s közlekedést fogna eszközölhetnì, ha t. i. а’ szůze 
ket megkérlelhetnék.- Ekkénl fogolt a’ dologhoz. Elöször is 
azon hírt futamtatá, hogy bizonyos istennek föld alatt rejtezö 
опят l‘edezé fel. Ezen ìsten Consusnak nevezteték, ‘аду 
оппап mert а’ tanácsnak kúlfejét-a’ tanácsot t. i. még ma 
is Consilium’s enuek f6 tagjait Consules, azaz: tauács 
adóknak пе‘‚’е2й1‹—-—ь vagy mivel Neptunus equeslert (а’ lovak’ 
istenét) értették Маша, minthogy ez oltár a’ nagyobbik ver 
senyhelyen áll, melly egyébkor lálhatatlan, ’s csak a’ verseny 
zéskor fedetik fel. Mások’ állítása szerint, mivel szándékjok 
rejtezô ’s titkos yolt, méltán illelé föld alaui ’s elrejtett ollár 
az istent. Ez oltáron, l‘ölfedeztetésének emlékezetére fényes 
áldozatot tön, egyszersmind küzdô ’s egyéb játékokat reudelt, 
’s ezekre, mint valamelly köz‘ünnepre, hirdetés’ ulján minder: 
kit meghívott. Sokau gyültenek egybe, maga pedig bíbor ра 
lásttal ékesítelten az elöbbkelökkel az elnökséget ‘то. А’ lett 
hezfogá‘s’ idejének jele volt, ha felállván, palástját' összehajtaná 
és ismét nyakába kerítené. Számos, karddal ellátott, l‘érlìak lì 
gyel‘énel( rája, ’s a" mint a’ jel adaték, kiránlott kardokkal ’s 
zajongva rohantak a’ sabinokra, leányaikat ell'ogák, ma'golmt 
рейд; sérelem nélkül futni engedék. 

Némellyek a’ rablottak’ számát csak harminczra teszik, 
lkilxtöl a.’ curiák vették legyen nevöket; Antiumi Valerins 61 
százhuszonhét , luba hatszáznyolczvanhárom hajadont- em 

\ lit. ’S az szolgál legnagyobb mentségül Romulusnak, hogy ha 
jadonok valának, mert ат mondhatá, hogy Hersilián kivül, 
--kiben megcsalatkoztak --- egy asszonyt sem fogtak legyen' 
el; ’s hogy így nem szilajság ‘аду gonoszságból Löveték el 
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а’ rablást, hanem mivel а’ két nemzetet egyesitui es szeres 
kötelekkel egybekapcsolni akarták. Hersiliát némellyek szerint 
Hostilius vette el, еду igen jeles remai; másek után maga 
Romulus, kinek gyermekeket is szült legyen, egy -leáuyt, ki 
mint elsö szülött Prima печи kapett, ’s egy Iiat, kinek atyja 
а’ pelgároknak általa létesített összejövetelök miatt Aollius ne 
vet adett; késôbh azonban Avilliusnak nevezteték. Ezt treize 
nioui Zenodotes beszéli, noha sok elleumondója van. 

XV. Történt pedig mint mendják, hogy a’ leányrablók 
közt némelly pórbeliek egy szép es sugártermetével szem 
betünô szúzet vonzettak el. Miden pedig néhány velök' talál 
kezó elökelök el akarnák tölök ragadni a’ leányt, kiáltottak 
a’ vezetök, hegy Talasiusnak, egy Iìatal, de tekiutetes ’s de 
rék l`érfinak viszik azt; minek hailntára amazok áldástmendva 
dicséretet tapseltak, némellyek pedig Talasiusnak nevét, irán 
ta való szeretetböl ’s barátságból feunen hangeztatva, vissza 
ferdultak ’s követék a’ vezetöket. Innen van, hogy a’ romaiak 
Talasiust _miként a’ hellenek Hymenaiest- még ma is zen 
gik menyegzöikhen;y mert, mint mondják, Talasius feleségével 
beldeg házasságot éle. De a’ karthagói Sextius Sulla, ez a’ 
Musáktól ’s Kegyektöl kedvelt férliú, azt mendá nekem, hogy 
Romulus ezen szót a’ rablásnak vezérjeléiil használta, ’s mivel 
mindnyájan, kik szi'izeket erzettak el, Talasiust kiáltottak, e’ 
szokás а’ menyekzökben is maradóvá lett legyen. Legtöbben 
’s ezek közt Iuba, azt vélik, hegy nem egyebet tesz, mint 
nógatást ’s ösztönzést a’ munkásságra, nevezetesen a’ gyapiu 
munkára (talasia), minthegy akker meg italiai szók nem 1013‘ 
tak át а’ hellen nyelvhe. Ha ez mem a’ levegöböl van merítve, 
’s ha akker a’ remaiak а’ Та1аз1а szót velünk egy értelemben 
használták, úgy ama’ szokásnak más, töhb hitelt érdemlö ekát 
lehetue gyanítanunk. Ama’ békeszerzödéshen t. i. mellyet a’ sa 
hinek a’ háberú ntán kötöttek а’ romaiakkal, azÁ asszonyokra 
nézve az állapittatett meg, hogy uraiknak gyapju. körůli m‘uukán 
kivül egyéb szelgálatet ne девушек.- Ме11у szokás а’ késöh-bi 
menyekzöknélv4 is megmaradett, ’s а’ leányaikat férjhezadók ‘аду 
férjhezvezetök, vagyl мамы“ a’jelenlevök tréfásen Táßlasiufs-t 
kurjengatualt, атак jeléiil, hegy a’ menyasszony nem más 
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1111111 gyapjumunkára vitetik 10110’ házába. Továbliai még azon 
szokás is megmaradolt, hogy a’ menyasszony nem magától Iép 
küszöbön keresztůl a’ szobába, hanem l'ölemelve vitetik be, mi 
vel akkor amazok is eröszakosan vonattak ’s nem önkénytesen 
mentek be. Végre némellyek azt is állítják, hogy azon szo 
kás, mellynél t'ogva a’ menyasszonynak haja törhegygyel vá 
Iasztalik el, az elsö házasság’ eröszak ’s ellenkedések közötlì 
köttetésének jele volna. Azonban ezekrôl a’ Romai szokások’ 
okairól 52010 könyvemben többet mondottam. Egyébiránt a’ 
rahlás Sextilis, ma augustus hónap’ IS-kán történt, melly na 
pon a’ Consualiákat ünneplik. 

XVI. A’ sabinok számosan 05 harozosak voltak, ’s fal 1101 
küli helységeket laktauak, kikhez, mint a’ lakedaimouiak’ szál 
lítványához, magas érzet ’s ijedetlenség illenék. Látván azon 
ban, melly fontes zálogok által volnának lekötve, leányaik mi 
atti aggodalmukban, követeket küldöttek Romulushoz ezen mél 
tányos és mérsékelt kérelemmel, hogy adná vissza leányaikat ’s 
tenné jóvá az elkövetett eröszakot, azután rábeszélés’ 05 törvény’ 
utján szerezne barátságot ’s rokonságot a’ 1101 110111201 kôzött. 
Romulus а’ leányok’ elbocsáttatása helyett azt üzené vissza, hogy 
nyugodnának meg az egybekelésen. Azalatt, mig most a’ sa 
binok tanácskozásokkal ’s készületekkel tölte'k idejöket, Akron, 
eeniuák’ királya, egy tüzes ’s a’ had’ dolgaiban reltenetes 
férliú, ki már Romulusnak elsö merészleteit gyanúsoknak tar 
tá, ’s most azt vélé, hogy a’ némherek elleni tette által min 
denkinek rettenetes, 5011 ha nem hůnhödnék, végképp kiáll 
hatatlan leendene, haddal tört elö ’s nagy erövel indult ki Ro 
mulus ellen, ez pedig ellene. Szemközt teremvén, kölcsönös 
szemlélgetés után párviadalra szólilák fel egymást, mialatt a’ 
sergek fegyvereikben nyugton álloltak. Romulus azt íogadá 
hogy, ha gyözni ’s ellenét lesujtani fogna, ennek fegyvereìt ma 
ga fogja Iupiternek `100511001 05 52011101111. Gyözött pedig, le 
sújtván ellenét, mire kardra kelvén a’ dolog, mind az ellen 
séges sereget megfutamtatá, mind a’ várost meghóditá; de a’ 
hódítottakkal kimélöleg bánt, ’s egyedül azt paranesolá nekik, 
hogy házaikat lerontván, 01 Bomába követnék, ott egyéb pol 
gárokkal hason joggal birandók. Bomát semmi inkább nem gya 
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rapítá, mint az, hogy a’ hóditottakat mìndig magával egyesité 
’s polgárjainak száma közé fogadá. 

' Ekkor Romulus, hogy l'ogadalmát Iupiternek egészen‘tet 
szöleg, egyszersmind a’ polgároknak mulatságos szemléletet 
nyújtólag teljesítse, a’ táhorban egyszörnyů magas tölgyt‘át va 
gatott,’s erre, mìután gyözelemjellé alakitotta volna azt, A 
kron fegyvereinek mindegyikét rendszeresen felfügges'zté. Maga 
körülövezé köntösét ’s laurussal koszorúzá hosszú-hirtös l‘ejét. 
Ekkor- a’ felfogott ’s egyenes irányban jobb vállára támasztott 
gyözelemjellel megindult, gyözelemdalt énekelvén, mellyet fegy 
verben követö serege utána énekle, mig а’ polgároktól öröm 
’s bámulat között fogadtatának. Ezen pompa szolgálw kútt'ejůl 
’s elöképůl a’ késöbbi triumphusoknak. A’ gyözelemjel Iupiler 
Feretrius’ ajándékának nevezteték. Ferire t. i. annyit tesz a’ 
latinoknál, mint súitani, ’s Romulus fogadásakor azt kéré, 
hogy ellenét lesújtás által ölhesse meg. A’ zsákmányfegyve 
rek opima spolia nevel viselnek; Varro szeriut жён, mert 
a’ gazdagságot opemnek mondják. Több hihetöse’ggel lehetne 
tán az opimát opustól származtatni, mert opus munkát je 
lent, ’s az opimák’ szentelése csak annak engedtetik, ki mint 
hadvezér saját kezével víju ki az. ellenvezér’ megöletésének 
dicsöségét. Ezen diesöség csak három romai vézérnek jutott; 
elöször Romulusnak, На’ ceninai királyt ölé meg, aztán Cor 
nelius Cossusnak, ki tyrrheniai Tolumuiust sújtá le, végre 
Claudius Marcellusnak, ki Britomartesen, a’ gallusok’ királyán 
diadalmaskodott. Cossus és Marcellus már négy lovas szekéren 
tarták bemeuetöket ’s a’ gyözelemjelet magok vivék. De Ro 
mulusról h'elytelenül állítja` Dionysius, hogy szekeret használt 

>le’gyen; mert mint írják, Tarquinius, Demarat’ fia elsô a’ 111111 
lyok között, ki a’ triumphusokat illy ünnepélyes fényre emelé; 
mások szekéren Publicolát triumpháltatják legelöször. Egyéb 
iránt is Romulus minden gyözelmi jelekkel e'kesített/’s Romá 
ban látható szobrokon gyalog képeztetik. _ 

XVII. Cenina’ meghoditása után, mig egyéb sabinok még 
mindig készůleteskedének, Fidenae’, Crustumenium’ e's Antem 
na’ lakosai szövetkeztek össze a’ romaìak ellen, de ütközetre 
kelvén a’ (Моё, те$3уб1е1ёпе11 ’s türnìök kellelt, mikem Ro 
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mulus egyig Bomába szállítá óket, miután városaikat megvívta 
’s tartományaikat l'elosztotta volna. Azonban, mig egyeheknek 
földeit romai polgároknak adogatá, az elorzot-t sziizek’ szüleìt 
elöbbi birtokaikban meghagyá. E’ felett annyira megneheztel 
tek a’ többi sabinok, hogy Tatiust veze'rökké választván, had 
dal nyomulnának Roma ellen. Bajos volt pedig a’ városhoz jut 
hatás, egy most Capitolium nevezetů erösségnek miatta, melly 
ben Tarpeiusnak, ’s nem, mint némellyek vélik ’s kik Romu 
lust igen egyûgyünek tartj`ák, Tarpeia szüzuek, vezérlete alatt 
örsereg feküvék. Tarpeia 11’ várnagynak leánya volt ’s ez adá 
fel a’ várat а’ sabinoknak, kivánesistigból azon агапу pereczek 
iránt, mellyeket nálok fényleni látolt, azt alkudván ki árulása’ 
jutalmául, mit bal kezeiken viselnek. Tatius a’ feltételt 11110311 
dá, a’ leány pedig éjente еду kaput megnyitván, a’ sabinokat 
beereszté. _ _ 

Iñnen az sül ki, hogy sem Antigonus, midön azt mond 
ja, Воду szereti azt,`ki elárul, de gyülöli azt, ki elárult: 
sem Caesar, ki Rhymitalkes-, thrákok’ királya felöl azt mondja, 
hogy szereti az árulást, de gyůlöli az árulót, magányosan 
nem állanak, söt inkább közös érzése ez mindazoknak, kiknek ‘ 
illy alaeson lelkekre úgy van szûkségök, mint némelly álla 
toknak merge és epe'je használtatik. Mig használjuk, szeretjük 
öket; de eliszonyodunk elvetemültségöktöl, ha czélhoz 111101 
tunk. Нет különben érzett Tatius is Tarpeia iránt; aze'rt pa 
ranesolá meg a’ sabinoknak, hogy megemlékezvén az igéretek~ 
rôl, azokból, mit hal kezeiken viselnek, semmit а’ leánytól meg 
ne tagadjanak. Egyszersmind arany pereezét lekapesolván kezé 
röl, vele paizsát is a’ leányra vete. Mit midön mindnyájan 
oselekedtenek volna, а’ szüz aranynyal behintetten ’s paizsokkal 
fedetten a’ temérdekség ’s teher alatt adá ki lelkét. Elitélteték 
pedig Tarpeius is, miután Bomulustól árulással vátloltatott vol 
1111, mikéut Iuba, Sulpicius Galba után beszéli. 

Azon irók közt, kik a’ Tarpeia körülieket máskép adják 
elô, azok semmi liitell sem érdemlenek, kik 6l Talius, a’ sabi 
nok’ vezére’ leányának mondják, ’s ki, mivel Romulussal 116115111 
lenittetett élni, az árulást kòveté el ’s atyjától ekként jutalmaz 
tatou legyen. De annál, mit Simylus költö mond, ízetlenebbet 



BOMULUB. l 7 

képzelui tán nem is lehet. Szerinte nem sabinoknak, hanem 
eelláknak árulta el Tarpeia a’ Capitoliumot, királyuk iránli 
szerelmében. Szavai ezek: 

És Tarpeîa, közel Iakozó capitoli tetöhöz, 
Rontójává 160 Roma’ falůnak, а’ Ыпу. 

Мег1 a’ celta. kírály’ miszůgyát bírni liivńnvain, 
örzeni òseinek lukjait elmulatů.“ 

’S minfljárt alább lialáláról így: 
('It n' bóiok nem ’s a’ kiilhoni nyirthajn 06111111’ 

Ezrei sem temcték, innen a’ Pú folyamon; 
Mnrsdüliü karjaík a.’ vért’ súlyát'rá nehcziték. 

A’ gyülôlt lelkiì lányrß, Imlotti diszûl.“ 

XVIII. Annyi bizonyos, hogy ama’ hegy, az ott eltemet 
tetett Tarpeiától, mindaddig Tarpeios nevet viselt, mígnem 
Tarquiuius király Iupiternek 52601616 azt, melly alkalommal a’ 
leánynak tetemei elhordatváu, egyszersmind ama’ nevezet Vis 

` megszûnt, kive'vén egy a’ Capitoliumon 161626 ’5 meg ma is 
Tarpeia nevezetů sziklát, mellyröl a’ vétkesek taszíttalának alá. 
Romulus a’ vár’ birtokába jutott sabinokat‘boszútelve hirá ki 
a’ síkra, mit Tatius bátran fogadott el, látván hogy vesztés’ 

‚ 656161160 öve'i’számára bátorságos mentöhely állana készen. Tud 
nillik a’ köztök feküvö tér, hol csalázniok kellett, számos halom 
tól volt bekerítve, melly а’ IleIyIlek alkalmatlansága miatt mind 
a’ ke’t részen 061162116 ’5 gátlá az ütközetet, a’ futamodásban pe 
dig e's az iize'sben sok bajt okozott. Történelböl nem sok nap 
pal elöbb a’ folyam kiöntòtt, ama’ te'i‘se'gen, hol ma a’ forum 
van, mély és észrevehetlen posványt hagyván hátra, melly 6 
pen ez okból a’ szemnek láthatlan, nehezen keriilhetö, más 
részröl pedig veszélyes 65 csalékony `volt. A’ tudatlanságból le 
leje 161‘6 sabinoknak szerencsés eset jula. Curtius, egy igen 
jeles férlì, hirévél ’s bátorságával kevélykedve mások 61611111 
kalmas messze lovaglolt, míglen leva egyszerre a’ mélybe sülye 

‚ dett. Еду ideig ütleg 65 SZÓIOgaIáS által törekedelt kivonni azt, 
de sikerét nem látván, lovát oda hagyá ’s magát 1116016 meg. 
A’ hely me'g ma 15 Curtius-tavának nevezletik. A’ veszély 

`161 menekedelt sabinok tüzes, de-noha sokan estek el 
uem 61116016 harczol harezolának; a’ lölihek közt Hostilius is, 
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ki Hersilia’ férjének ’s а’ Numa után királykodó 11031111113’ nagy 
alyjának tartatik. 

Ezentúl rövid idöszakonként több csata is 16116111, 1101111 
101‘1116320103011 а’ historia leginkábh csak egyröl, az ulolsóról 
cmlékezik, mellyben Romulus’ fejét olly súlyosan lalálá egy 
116, hogy csaknem 161610 6610 ’3 а’ romaìak, mivel vezérök 
löbbé a’ sabinoknak 0110110 110111 állhatott, hanyallani 11026011011 
’3 а’ 161365161 elnyomatván, a’ palatiui halomra 1`111011а11. Е2 
alalt felüdülvén sebéböl Romulus, а’ futókkal 32011111621 az el 
lenségre kivánt rohanni, hangos szóval intvén amazokat, hogy 
megállapodván vínának. De mivel köz fulamoklástól környezteték 
’s visszafordulni senki sem merészlett, égre emelt kezekkel 
kéré Iupitert, hogy állítná meg а’ seregel ’s ne hagyná„ 361 
303110116 1‘01 а’ romaiaknak hanyatló ügyét. Mig igy imádkozék, 
sokan szégyenkedni kezdének királyok elölt ’s а’ 1111611’ csüg 
gedése bálorsággá változotl. Megállapodának telxát, ott leg 
0163261‘, 1101 ma Iupiter Slatornak-megállítóval 101101110 
tun visszaadni-temploma van. Azután ismét összecsallakoz 
ván, а’ sabinokat egész odáig verék, hol ma Regia nevü épů 
let ’s a’ Vestatemplom áll. 

XIX. Az itt újonan megůtközni szándékozókut еду a’ szem 
nek csodás látomány ’3_ а’ nyelvnek kil‘ejezhellen tí'memény tar 
tóztatá vissza. Látni 101101011 t. 1. 1111116111 а’ sabinok’ 01012011 10 

611уа1, 111106011 1632161, mintegy 131011161 ihlelve lárma 63 311101 
lozás közòtt fegyvereken ’s holttetemeken keresztül sietének 
férjeikhez ’s atyáikhoz; némellyek kisded csecsemökct hordoz 
ván karjaikon, mások arczaikon szétfolyó hajaikkal fedelten ’s 
mindnyájan legédesebb nevekkel majd a’ sabiuokat' majd а’ ro 
та1а11а1 szólítgatván. Az ellcnfelek megillctödvén, helyt 011306 
tek nekik а’ 1161 táhor 116211 megállásra; egyszersmind 1162611 
séges 1611 а’ zokogás ’s élénk könyörülctet indított mind 02011 
szemlélet maga,- mind me'g inleább az asszonyok’ szavai, mely 
lyek а’ méltányosság 63 illendöségre szabadlelküleg hivatkozás 'u_ 
.lán, 116101011111101 ’3 könyörgéssel'végzödteneln >>Mi gonos'zt, 
‘аду 01110301‘1161 követénk el 01101101011,” úgymond „.hogy olly 
irgalmallan kínokat kelleték 63’1101101111 320111’061161111? Erösza 
kosan ’s törvénytelenül raboltatánk el azok által, kiklöl most 
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híl‘alullk ’s elragedtatásunk után 1е51‘1ёге1п1‹161,` szüléinktöl ’s 
rekenainktól minrladdig mellôzteténk, míg legádázahb elleneink 
Inez szeros kötelékekkel kapcsolva oda jutánk, hogy most azó~ 
kért, kik cröszaket ’s méltánytalanságot követének el rajtunk, 

‘ha kiizdenek rettegünk, ha kimúlnak könyezůnk. Addig mig 
szl'izek valánk, nem jövétek segítségünkre sértöink ellen, most 
usszonyekat l‘e'rjeinktöl, anyákat gyermekeinktöl választetek el 
beunünket ’s azen segítség, mellyet szege'nyeknek mest пущ 
tetek, nekünk sekkal siralmasabb az elöhhi velünk nem ügye 
lésuél ’s árulásnál. Illyen a’ szeretet, mellyet azoktól nyerénk; 
illyen a’ könyöriilet, mellyet irántunk ,hizenyitotek ’S csak 
ugyan, ha egy‘éb ok miatt liábórúskodtek, már mialtunk is meg 
kellene szůnuötök, kik általunk ipákká és nagyatyákká tétet 
vén, elleneiteknek rekeuaivá lettetek;,ha pedig minttunk van 
háhoru, vigyetek el bennünket vejeitekkel ’s gyermekeinkkel, 
adjátek vissza szíiléinket és rokenainkat, de égre kóriink, mag 
zatjainktól ’s fe'rjeinktöl meg ne foszszatok, nehogy újolag fog 
lyokká kelljen lennünk.” 

I-Iersiliának ezen e's reken elôterjesztése ’s egyebeknek 
esdeklései fegyversziinetet szültek, ’s а’ vezérek heszédet vál 
tani összejöttenek. 'Ez alatt az asszonyok férjeiket ’s gyerme 
keiket szüléikhez ’s testvéreikhez vezete'k, 'az éhezöknek étket, 
a’ szomjuzóknak italt vitteuek, а’ sebeseket pedig ápelásul há 
zaikba herdták. 111 láttaták velök, Áhogy a’ házi uralkedás raj 
tok l‘ordul meg, hogy l'erjeìk csüggenek rajtek ’s irántek sze 
retettel ’s kitelhetô tisztelettel viseltetnek. Végre ahhan egyez 
tek meg, hogy azon asszonyek, kiknek kedvök van, férjeiknél 
maratljanak, de a’ mint fentebh beszélém, a’ gyapjúmunkát ki 
véve'n, semmi egyéh foglalatesságra ‘аду szelgálatra ne 1161‘: 
leztessenek; a’ remaiak és sabiuek közös várost lakjanak, а’ 
város Romulus után Roma, a’ lakesok pedig Tatius’ szülöfölde 
után Quirites nevet viseljenek, végre hogy a’ trón ’s а’ vezéri 
méltóság közös legyen. A’ hely, hel ezen szerzödés kötteték, 
ma is Cemitiumnak neveztetik; mert cemire annyit tesz a’ 
remaiaknál, mint nálunk összejöni. 

XX. Mivel ekként a’ város kétszer elly népessé lett, а’ 
sahinek közöl is százan választattak Patrieiuseknak, a’ legi 

гш‘мвсн Ёьвтмшм. 4 
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ok czentúl hatczer gyalogból és hatszáz lovag'ból állottak. A’ 
most alapított három néposztálynak egyike Romuluslól Ram 
nenses, másika Taliustól Tatienses, harmadika pedig ama’ 
herektöl, mellybe, mivel menlöhelynek volt szánva, sokan me 
nekedtek ’s а’ polgárságot e’ szerint nyerék, Lucerenses ne 
vet kapott; a’ berek t. i. luous-t teszen a’ romaieknál. Hogy 
pedig csakugyan ez volt a’ néposztályok’ szátna, azt nevök 
bizonyitja; mertmég ma is Tribusokuak (harmadrészek), az 
osztályok’ fejei pedig Tribunusoknak nereztetnek. Minden 
osztály tíz curiát foglalt magában, mellyek, mint mondják, 
amaz asszouyoktól vevék nevöket. De ez kôlteménynek lát 
szik, mert nagyolib részint lakhelyeiktöl neveztetnek. Az asz 
szonyokat ellenben ,több más megkiilönböztetésben részelleték, 
például, hogy az utczán kiki kitérjen elölök; hogy jelenlélòk 
hen senki l‘ajtalan szavakat ne ejtsen, sem meztelenen ne mu 
tatkozzék, ha a’ l'enyitö törvény >elébe idéztetést elkerülni a 
karja; hogy iìaik bulla nevezetů nyakdiszt _melly nevét 
vizbuhorékhoz hasonlitó alakjától nyeré~--- és biborral szegett 
l`elsö köntöst viselhessenek. 

A’ két király nem tüstént tanáeskozék egymással az 916 
forduló tárgyakról, hanem elöbb különösen kiki saját senato 
raival ’s сваи azután íiltek köztanácsba össze. Tatius ott la 

kék, hol ma Moneta’ temploma állg' Romulus pedig az úgy 
nevezett szép part’ lépesöinél, mellyek a’ palatini hegyröl a’ 
nagy versenylielyre vezetö út mellett “атак. Itt állott, mint 
mondják, ama’ soml'a is, mellyröl ezt regélik: Romulus ere 
jét kisértendö, az aventinumi halomrol еду láncsát hajita el, 
melly somlauyclü volt; enuek hegye annyira behatolt а’ íöld 
he, hogy senki, ámbár sokan próbálák, ki nem huzhatá azt. 
А’ fanyél а’ terméken'y földhen gyökeret eresztett, ’s egy rend 
kivüli magasságu lává nött fel. Ezt, mint igen tisztes szent 
se'get, главу beosben tarták Romulusnak követöi, ’s hogy meg 
ne` sértessék, falat vontak körüle. Ha ki hozzá járulván, vél 
te, hogy a’ l'a nem elegge ‘virulna es zöldelne ’s tápnak $211 
ke miatt kiszáradni akarna, ezt minden velelalálkozónak fen 
hangon adá tudtára; kik is mintegy tüzet oltandók, vizérl; ki 
áltozának, mire minden re'szröl kiki telt vödrökkel sietett а’ 
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helyre. De, mint mondjá-k, Caius Caesar a’ lépcsöket kijavít 
ván, midön a’ munkások a’ földet felásták, vigyázatlanságból 
annyira megsértetének gyökerei, hogy a’ fa kiszáradott. 

XXI. A’ sabinok a’ romaiak’ hónapjait fogadák el, mely 
lyekröl a’ szükségest már Numa’ életében elöadók. Romulus 
ellenben a’ sabinok’ hosszú vérteit hozá divatba, azon kerek 
ded argivi paisokkal cserélvén fel azokat, mellyeket eddig 
maga és a’ romaiak viseltenek. Ünnepjeik ’s áldozatjaik közö 
sek voltak ’s mig azokat, mellyeket az egyik vagy másik nem~ 
zet hozott magával, megtartották, más újakat` is alapítottak, 
többek közt a’ Matronaliakat, az asszonyoknak a’ háború’ ‘ 
eloszlatása miatt szentelteket és a’ Carmentaliakat. Carmen 
tát némellyek еду az emberek’ születésére felügyelö Parkának 
tartják, miért az anyáktól tiszteltetik is; mások arkadi E 
vander’ nejének, ki azért nevezteték Carmentának, mìvel mint 
16516116 lelkesedésében versekbe foglalt nyilatkozásokat adott; 
mert Carmina nálok verseket jelent. Sajátképeni neve Ni 
kostrate volt, ’s ebben mindenek egyet értenek. 

De Carmentát némellyek több hihetöséggel 052161 
10521011 nönek magyarázzák, minthogy а’ 165161 lelkesedés 
egy neme az eszelössegnek. A’ latin carere 1.1. annyit tesz, 
mint l‘osztva lenni; az észt pedig mentemnek nevezik. 

A’ Paliliákról már fentebb szólotluuk. A’ Lupercaliák idö 
szakjokra ne’zve tisztulási ünnepet jelenthetének, mert februar 
liónap’ -mellyet tisztulási hónapnak 101101110 1`ог‹111ап1—— egyik 
szůnnapján tartattak ’s melly nap hajdan februata nevet vi 
selt. Az ůunepnek neve egyjeleutésl'i a’ görög Lykaia szóval, 
honnan sokan igen réginek tartják, mintha az Evanderrel be 
vándorlott arcadiaktól szármuznék. De ez üres vélemény; mert 
miért nem lehetue nöl‘arkastól származtatni ezen nevet, midön 

‚16111111, hogy a’ Luperci keringéseiket ott kezdik, hol a’ re 
ge szeriut Romulus téteték ki. Az .ünnep’ jelentését a’ vele ’ 
járó szokásokból magyarázui igen bajos. Több kecske vágatik 
le, azután két 11011105 születésü ilju vezettetik elö, kiknek 
homlokait némellyek a’ véres ölökéssel illetik, mások ismét 
téjbe mártott gyapjúval azonnal letörlik. A’ letörlés után az 
iljaknak nevetniök kell. Továbbá a’ keeskék’ böreit szíjakká 

4* 
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hasogatván, meztelenen ’s kötényekben ide ’s teva futkosnak, 
a’ velök találkozókat szijakkal esapkodván. A’ fiatal asszonyok 
а’ csapkodást nem kerülik, mert а’ könnyenszülésre és vise 
lös allapotra nézve iidvösnek tartják. Kíilönös, hogy ez 1111 
nepen 11’ Luperei egy ebet is áldoznak. 

Bizonyos Butas, ki elegiáiban 11’ romai szokások’ erede 
tet régi regékböl magyarázza, azt 11111, hogy Romulus és Re 
mus Amuliuson gyözedelmeskedven, örömtelve îramtanak a’ 
Ihelyre, 1101 kisded korukban а’ nöl'arkas emlöit nyújtá nekik,_ 
’s hogy ezt képezné az ünnepnél divatozó futás, midön а’ пе 
mes születésů iiak iramnak. ’ 

Verve az útba jôvôket amint vassal kezeikben 
Albából Remus ’s Romulus hajdan iramt. 

A’ veres ölókéssel, az :1kk0ri-_öldöklés”s veszély’ jeléiil illet 
tetik homlokok ’s _a’ tejjel való letörlés 0136 eledelök’ 011110 
kezetét jelenti. Caius Aeilius szerint ellenben Romulus és Re 
mus, vmeg a’ város’ épíltetése elött látván egykor, hogy mar 
lláikból néhány hibáznék, lniután Faunusnak segedelmeért kö 
nyörgének, mezteleuen indultak ki keresésökre, nehogy'az 
izzadtság 'terhökre esnék; ’s ez 1011111 01111, hogy a’ Luperei 
meztelenen esavarognak. Az ebnek feláldoztatását, ha а’ Lu 
perealiák tisztulási íinnepet tesznek, engesztelö áldozatúl le 
1101110 tekinteni. Mert a’ görögök illy üunepeken ebkölykeket 
liordanak ki ’s /általábnn ezen ünnepély, melly Periskylakis 
mos (kölyt'ikhordozgutás)y nevel visel, gyakran fordul elö ná 
lok. Ila ellenben а’ nöl'arkas’ tiszteletére iidletik 112 ünnep, 
hogy ez által Romulus’ táplálatjae'rt ’s megtartásaért köszönet 
tétessék, az eh, mint а’ farkasoknak ellensége, nem helyte 
lenül vágatik 10. Vagy haesak azért nem biintettetik az állat, 
mivel а’ Lupereikat futkozásaikban akadályozza. 

XXII. Továbbá beszélik, hogy a’ szent 11'12’ tiszteletét is 
Romulus hozá be Iegelöször ’s Vestales nevezetů l'ölszentelt 
szt'izekre hízá azt. Mások ezt Numának tulajdonítja'k, azt ál 

_ litván egyébiránt, hogy Romulus igen vallásos ’s 11’ jóslás’ mes 
terségében igen jártas volt ’s 112 úgy nevezett Lituus-t ez 0k 
ból hordta légyen. A’ lituus görbe bot, mellyel a’ madárjós 
lat végett leiilök 112 eg’ taija’ît jegyzik ki. Ezen bot, melly' а’ 
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palatini halmon örizteték, midön a’ város a’ gallus háborúban 
ostromoltaték, атм, ’s mint moudják, a’ barbarok’ ell’izeté 
se után mély hamuban, csupa elégett dolgok között наши 
kimélten Штаты meg. ‹ 

Romulus némelly törvényeket is szabott; a’ többek közt 
egy igen szigorút, melly az asszonynak fe'rjét elhagynia tilal 
mazá, a’ férjnek ellenben megengede', feleségét méregkeverés, 
gyermekeknek vagy kulcsoknak hamisokkal felcserélése ’s házas 
ságtörés miatt elůznie; ha ki más okból küldené el feleségét, an 
nak javából egy rész az asszonynak adasse'k; а’ többi Ceres 
uek áldoztassék; ki házastársát eladná, annak élete az alvilág’ 
isteneinek birtokába jusson. Szembetünö, hogyA az щит 
nek semmi büntetést nem szabott ’s minden emberölést` atya 
ölésnek (patrieidium) nevezett, azon hiszemben, hogy már 
amaz iszonyalos, emez pedig lehetetlen volna. ’S valóban jo 
дата!) ideig úgy is látszék, hogy illy gonosztettet méltáu ha-` 
gyott említetlenúl, mert csaknem hatszáz év mult el а’ nél 
kül, hogy valaki Romában vádoltatnék miat'ta; mert az elsö 
atyaölés, mint mondják, a’ hannibali háború után Lucius О 
suuswl követteték el. ' 

XXuI. Tauusnak -uralkodása’ ötödik évében- némeny ` 
barátai ’s rokonai a’ laurentok’ Romába menö követeit, kik 
kel топ találkozának, megtámadák, pénzöket eröszakosan el 
veendök; mivel pedig ellentállottak, megölék azokat. Romu 
lus azt vélé, hogy az illy szertelen gonosztét miatt a’ vétke 
мы tüstént meg kellene büntetni; mit Tatius himezve há 
mozva halogatott. ’S ez volt azon' egyetlen egy eset, melly 
nyilvános meghasonlás’ tárgyává lett közöttök; egyébként tö-v 
kéletesen megt'értek egymással ’s а’ kormányt közösen ’s egyet 
értöleg vivék. A’ megöletteknek rokonai Tatius miatt semmi 
törvényes elégtételre számot nem tarthatván, kivégzették, La 
viniumban támadván meg öt, midön épen Romulussal áldoz 
nék; Romulust ellenben, mint igazságszeretö fe'ríiat magasz 
talások közt kísérék haza. Romulus Tatius’ tetemeit Romába 
hozatván, tisztességesen eltakaritatá, -az aventinumi /halmon, 

‘ az úgy nevezett Armilustriumlmellett fekszik-de az ôldök 
lés’ megbüntetését végképen elmulaszlá Némelly törte'netirók 



54 PLUTARCH PÁRBUZAMOS ÉLETRAJZAI. 

l 

szerìut a’ laurentok’ városa félelemböl Tatius’ gyilkosait ki 
adá, de Romulustól szabadon eresztetének, ki az lòldökletet 
öldöklel által eltöröltnek Ienni mondá. Melly körülmény némi 
beszédet és gyanút ébresztett, mintha egészen ínye szeriut 
lett volna kormánytársától megszabadulhatnia, noha а’ közdol 
дока: meg nem háborílá, sem а’ sabinokat meg nem ingalá, 
kik ezentúl is részint mivel isteu gyanánt tekinték, minden 
jeleit adák tiszteletökuek és szeretelöknek. De а’ küll'öldiek kö 
zöl is sokau csodálák Romulust ’s a’ régi latiuok elkůldének 

.hozzá ’s barátságra ’s hadiszövetségre léptek vele. Fidenae t, 
Roma’ szomszéd városát pedig шеф/М, mint némellyek mond 
ják, sie'tö lovagokat küldvén el azon paì‘ancsolatlal, hogy a’ 
vaskapuk’ sarkait vágnák ki "s ez alatt maga is ott termetl, 
mások szerint a’ lidenaeiek rohantak elöbb a’ romai határba, 
zsákmányt hajtván el, а’ szántóföldet’s а’ város’ közelét irga 
lom nélkül pusztitván; mire Romulus îcselt vetvén, sokakat 
leölt ’s városukat bevette. De feldului ’s alapjából ваты-дата nem 
akará azt, hanem romai szállítványnyá tevé ’s aprilis’ 13-án 
kétezerötszáz gyarmatost küldött oda. 

XXIV. Nem sokára ezután döghalál támadotß az embe 
rekre betegség nélkül hirtelen halált hozó, a’ gyümölcsökel 
nemterméssel, а’ nyájakat meddöséggel látogatá; ezen МЫ 
а’ várost vércsöppek мать, hogy így a’ változhatlan csápá 
sokhoz az istenektöl szertelen rettegés is járulna. Mìvel pedig 
Laurentum’ lakosít is hasoncsapások érték, mindenki azt vél 
te, hogy mivel sem Tatiusnak, sem а’ követek’ gyilkosainak 
tekintetében а’ törvénynek elég nem téteték, isten’ haragja 
szállta légyen meg a’ két várost. Mihelyt mindenik rész kiadá 
’s megbünteté а’ gyilkosokat, szemlátomást alábbhagytak a’ csa 
pások. Mire Romulus a’ két várost tisztitó-áldozatokkal ‚чёт: 
leni'té, mellyek, mint mondják, a’ ferentiui kapunál még ma 
is tétetnek. i 

Még a’ döghaláluak szünte elött а’ cameriak ütöttek be 
tájdulólag Romának birtokaiba, az‘iuség miatt ellenállásra nem 
számolván. Romulus tíistéut táborba szállt ellenök ’s а’ csatá 
bangyözedelmesked'vén, hatezret б!‘ le közölök; azután wi 
rosukat hódítá meg ’s az életben maradt lakosoknak yl‘elet R0 
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máha szállítá, Remából pedig Sextilis’ elsején kétszer annyit 
szállitett Cameriába, mint a’ mennyien ottmaradlak. Illy nagy 
volt már akker a’ lakosok’ száma ‘а’ me’g alig tizenhat eszteu 
(165 Remáhan. Egyéb zsákmány között Cameriából egy uégy 
fogatú érezszekeret is vittel ’s Vulcanus’ templemába helyezé, 
saját képszehrát, miként a’ gyözelem’ istenétöl kos'zerúztatik, 
aillítván rája. ` ‚ 

-XXV. Mig most a’ remai ůgyek ekként erôshödének, a’ 
gyengéhh szemsze'dek hódoltanak, megelégedvén а’ báterság 
han maradhatással; a’ hatalmasbak ellenhen félelem és gyülö! 
lettöl ell‘egódva, tiirelem helyett tanácsosahbnak tarták Remu 
lust megzaholázni ’s tartemánya’ eriásodásának határt vetni. 
Az etruskek közt a’ vejentek-nagy hata'rnak birtekesi ’s 
alkalmas derek várest lakók-- tevének elsö lépést az 0110056 
geskedc'shen, Fidenaet, mint sajátjekat, visszakivánván. Melly 
kivánat'nemesak jegtalan, de nevetséges is volt, mert а’ csa- _ 1 
pások’ es háború’ ideje alatt uemcsak nem segíte'k Fidenae’ 
lakosit, hanem inkább nyugettan nézték vesztöket, mest pe 
dig idegen kézre szállott házaikat ’s telkeiket kérék vissza. 
Remulustól gunyeló feleletet kapván, sergeiket megeszták, 
egy részével a’ Fidenae melletti csapatot támadák meg, más ‘ 
részévelRemulus ellen indultanak. Fidenaenél gyöztesek, két- ' 
ezer romait öltek meg; ellenhen Remulustól meggyözetvén, 
nyolezezernél többet vesztettek. Egy Fidenae mellettí második 
ütközethen, miként minden történetirók vallják, Romulus ma 
ga legtöbbet'vitt véghez„ szertelen erövel reudkívúli ravasz 
ságot párositván ’s minden emberi tehetséget jóval felülmuló 
eröt ’s gyersaságot fejezvén ki. De hogy, mint ne’mellyek ál 
lítják, az itteni ütközetben elesett négyezreknek több mint 
l'elét saját kezével sújtotta legyen le, az merö mese, vagy 
inkáhb ve'gkép hihetetlen; helott а’ messeniaknak már azen' 
állitása is, hegy'Aristemenes a’ lakedaemeniak elleni háború 
hau hárem'szer 1е11 légyen Hekatemphenia-áldezatet, közönsé 
gesen ůres csevegésnek tartatik. 

Romulus а’ gyözelem’ eldöntése után a’ töhbieket futni 
hagyá ’s egyenesen a’ városnak tartott. A’ lakesek nem 11111101 
ván ellent a’ nagy veszteség miatt,' kérelemhez felyaiuedtak 
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’s száz esztendöre barátságot es szövetseget kötöttek, 0310201‘ 
smìnd tarlomainyuk" nagy reszéröl az úgy nevezett Septem 
pagium azaz llétl'aluról ’s a’ 'folyammelletti sóaknákról is le 
mondaniok ’s ezen felül ötven legjelesb l'érliat kezesül kellett 
kiszolgáltatniok. Ezen gyözelem miatt is triumphált Romulus 
october l5-én, ’s triumphusában egyéb foglyok között a’ ve 
jentek’ vezérét is fölle'peté, egy agg férliat, de kiröl az állí 
taték, hogy e’ csatában esztelenůl ’s korához képest tapaszta 
latlanúl viselé magál. Innen van, hogy а’ gyözelemünnepek 
001 meg ma is egy biborszegélyes köntösbe öltözött véncl 
vezetnek a’ piaczon keresztül a’ Capitoliumba ’s gyermekbullát 
akasztanak nyakára, a’ hirnök pedig sardiakat árulva kiáltoz. 
Az etruskok 1. 1. sardcsi származatúak; Veji pedig etruriai vá 
ros volt. 

XXVI. Ez volt utolsó háborúja Romulusnak, mellyet vi 
sell. Ezentúl 6 is úgy járt, miként~ sokan, vagy inkább, mi 
ként csaknem mindnyájan járnak, kik ладу és váratlan sze 
renese által hatalomra és megas polczra emelkedtek. Erösen 
bizván szerencséjéhen, gyůlöletes gögöt öltözött fel, a’ levet 
kezte népszerüséget monarchiává változtatá, ’s ezt legközelébb 
azon piperés öltözet által, mellyben mutatkozék, tette utálat’ 
és boszuság’ tárgyává. Mert bibordolmányt ’s biborral szegett 
togát viselt, karzatos trónon ülve tartott tanáosot és sziìntelen 
а’ paranesteljesitési gyorsaságtól úgy nevezett celeres (3301‘ 
sak) iljak környezék. Mások elötte mentek, a’ népet bottal 
távoztatók; szíjjal övezve jártanak, hogy azonnal megkötözzék, 
kiket urok akarna. Kötözni hajdan а’ latinoknál annyit tön, 
mint ligare, ma alligare; azért viselnek azon szolgák, 
kik a’ tauácsheliek 01611 а’ >l‘öhatalom jelét hordják Lietores, 
a’ jelek pedig, minthogy akkori idöben botokból állottak, Ва 
cula nevet. Hihetö, liogy tán a’ 0 betünek becsúsztatása ál 
tal neveztetnek Lictoreseknek ’s 01611111 nevök Litores, gö 
rögül Liturgoi (községszolgák) volt. Mert litos a’ görögök 
nel ma is községet, éslaos népet jelent. 

XXVII. Numitor nagyatyjának halálával az Alba feletti 
uralkodásnak is Romulusra kellett volna szálla'nia; de itt a’ 
nep iránli kedvezésböl szabad társasaigot 1102011 110 ’s évenként 
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más és más elnököt adott a’ városuak, miáltal Roma’ hatalma 
sait‘megtanítá királytalan e's szabad alkotmányt ahítaui, melly 
ben felváltólag alattvalók ’s uralkodók lehetne'nek. Mert az úgy 
nevezett patriciusok többé semmi részt sem vönek a’ kormány’ 
dolgaibau, csupán puszta nevök ’s külsö jelök maradott meg 
’s a’ tanácsházban szokásból ültek inkább, mint vélemenyök’ 
közléseůl. Ш а’ rendeléseket osztogatót némán hallgaták ’s az~ 
ищи ismét eloszlottak, a’ sokaság l'elett egyedül azon elsöse’g 
gel bírván, hogy parancsainak tudásához elöbb jutottak. Ezen 
rendeletek nagyobb részint csekélyek lehete'nek ugyan; de mi 
dön az elfoglalt telkeket önkényesen osztá ki a’ katonák Кб 
zött ’s a’ vejenteknek kezeseit a’ patrieiusok’ megegyezése ’s 
akaratja nélkül visszaatlá, ezt mindenki úgy tekinlheté, mint 
a’ senat’ világos megszégyenítése't. Miért a’ senat ellen gyanú 
’s rágalmazás támadott, midön Romulus kevéssel késöbb tit 
kos módon eltüut. _ 

Tüntének napja a’ mai julius’ vagy mint akker -nevez 
ték, Quintilis hónapnak hetcdike volt. Kimultáról a’ most em 
lített napon kivül, mellyen az eset’ emlékeül ma is különféle 
szoka'sok divatoznak, semmit nem mondhatni, mi bizonyos ’s 
általánosan elismerve volna. E’ bizonytalanságon azonban nem 
szükség esodálkoznunk, holott Scipio Afrieanusnak az estveli 
után saját házában kimulónak, halála’ neméröl sem tudunk 
hitelest vagy bebizonyíthatót. Némellyek szerint, mint termé« 
szettöl beteges, természetes halállal mult ki, mások szeriut mé 
reggelvégzette ki maga magát, mig ismét mások‘éjente ellen 
ségei által támadtatják ’s fojtatják meg. Am Scipìónak holt 
teteme kitétetett, hogy kiki látha‘ssa azt ’s a’ szem elötti tetem 
maga gerjeszté a’ nézökben az er'öszakos kivégzésnek sejtését 
’s gyanúját; de Romulus’ hirtelen eltünte után, még testéuek 
csak része, vagy ruhájának csak darabja sem volt látható. ’S 
ezen körülmény birta némellyeket azon véleményre, mintha 
Neptun’ tcmplomában a’ senatoroktól ta’madtatott ’s öletett vol 

— na meg, kik holt testét elszeldelvén, egyes darabjait kebele 
ikben vitték legyen el. 

Mások szerint eltünte nem Neptunus’ templomában ’s 
nem kirekesztöleg а’ tanáesbelìek’ jelenletében történt. Romu 
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lus, mint beszélik, а’ városon kivül az úgy nevezett Kecske 
vagy Özmoesárnál népgyülést tartván, egyszerre leirhatlan eso 
dalátványok ’s hihetetlen változások támadtanak а’ levegöhen. 
A’ nap fényét veszté ’s ё] ereszkedett le, nem esendesy és 
nem békés, hanem rettenetes dörge'st, szelek’ fuvalmát ’s zi 
vatart szerte `terjengetö. Mialatt a’ ne’psokaság ide ’s та el 
szélyedett, a’ hatalmasbak összecsoportoztak. Mihelyt a’ vész 
megszt'int ’s а’ nàpfény újra világított', а’ llelyre újolag be 
csödült a’ sokaság ’s látvágygyal kérdezé királya’ hollétét. De 
az elökelök minden további nyomozást ’s kérdezösködést mel 
lözvén, агга inték a’ népet, hogy Romulust tisztelné ’s imád 
ná, mint ki az istenekhez szállott legyen ’s jó király helyett 
kegyes istenök leendene. A’ nagyohb rész szavaiknak hitelt 
adván, vidoran tért lakjaiba ’s jó reménynyel telve fohászko 
-dott Romulushoz. De voltak ollyanok is, kik a’ dolgot ke 
serůen ’s ellenségesen vádolák ’s igen ráijesztettek a’- patriciu 
sokra, szemökre hányván, mintha ök ölték volna meg а’ ki 
rályt ’s most а’ népet. olly együgyü mese'k эта! akarnák va 
kítani. ’ 

XXVIII. Ezen szorultságokban, mint mondják, еду’ пе 
mes szülétésl'i ’s erkölcsösségéröl igen ismeretes patricius, R0 
mulusnak biztos barátja ’s az Albáhól átköltözöttek’ egyike, 
lulius Proclus, а’ forumon fellépve'n, а’ legvallásosabb szent 
ségek’ illetése között ’s mindenek’ jelcnlétében esküvel bizo 
nyítá, hogy midön az országúton menne, Romulus szemközt 
jöve megjelent legyen neki eddig soha nem tapasztalt szép 
ségben és magas alakban ’s ékesitetten fényes és längoló fegy 
verrel. Megdöbbenve'n e’ látvány felett, megszólítá: „Mi meg 
bántás, vagy szándék bírt агга, oh király, hogy minket olly 
méltatlan ’s nehéz vádba, az egész várost pedig árvaságba ’s 
ezer kínba dônts eltávozásoddalïl” Ez pedigr felelt legyen: „ Az 
isteneknek tigy tetszett, oh Proklus, hogy én, ki felülrôl 
származom, csak annyi ideig mulassak az emberek között ’s 
miután felépítém a’ várost, mellynek a’ legnagyobb hatalom ’s 
dicsöség van szánva, ismét az eget lakjam. Am élj boldogúl, 
vidd meg Roma’ tiainak, hogy ha mértékletességet ’s férlias-' 
stigot gyakorlandanak, uz emberi _hatalom’ legl'öbb fokára fog 
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пай .jutni Én Quirinus név alatt kegyes nemtötök leendek.” 
A’ mondottak’ lhitelessége felôl már а’ beszélônek erkölcsi czí- ‘ 
me ’s esküje által is meggyözödének а’ remaiak, noha egy 

lszersmind az elméknek némi csodás, tán istenség-okelzta meg 
indulása méginkább eszközlé azt; mert вены ellent nem mon 
dott, minden gyanú ’s yád elhárult ’s Quirinusnak, mint isten 
nek, imádkozett mindenki. „ 

Ezen elbeszélés sekban hasonlit a’ görôgöknek preken 
nesusi Aristeas és astypalaei Kleomedes felöli meséikhez. A 
risteas, mint beszélik, egy kallós mühelyben mult ki ’s teste 

‘ az б! elvinni akaró barátokuak kezei közöl шт el,’s ugyan 
akker állíták némelly utazásaikról arra térök, hogy Aristeassal 
a’ kretoni úton találkeztanak legyen. Kleomedesuek pedig 
rendkivůli eröt és nagy testet, de háberodett elmét ’s esze 
lösséget tulajdonítanak, ki miután sek erôsz'akot követett vel 
na el, végre egy iskolában a’ женат eszlopot kezével meg 
sujtván, középen ketté lörte ’s a’ tetö’ beszakadtával а gyer 
mekek’ elvesztét okozta legyen. Midön e’ miatt üzöbe véte 
ték, egy nagy szekrénybe bújt, fedelét bezárá ’s beliilröl úgy 
tartá, hogy sekan összevetett erejökkel sem birták felszakítani. 
Végre erövel törék fel, de a’ fértìt sem elevenen, sem heltan 
nem találák henne. Zavarodásekban Delphibe követeket kul 
döttek, kiknek Pythia ezt felelé: 

„A’ Iegutolsó hös, Kleomedes, az astypalaei.“ 

Нет kûlönben tûnt el, mint mendják, Alkmene’ teteme is, 
midön temetni vitték, ’s helyette kö feküdött a’ haletti 5211133 
lyán. Még más illy költemények is rege'ltetnek, а’ hihetöse'g 
gel azért ellenkezök, mivel bennök az, a’ mi természetünk 
ben halandó, isteni meltóságra emeltetik. 

Az ere'nynek isteniségét végkép tagadni istentelenség ’s 
galádság, de a’ ‘же: óggel keverni egybe, rnég geneszabb. 
Hogy tehát a’ bizonytalanságet elkeriiljük, Pindarral azt kell 
vallanunk, hogy: „Minden embernek teste а’ szörnyůhatalmas 
halált követi, de az elet’ képe halhatatlan marad,- mert csak 
ez származik az istenektôl.” Onnan jött ’s oda tér vissza; 
nem a’ testtel, hanem midön ettöl а’ lehetségig elszakadt ’s 
elvált ’s tökéletes tiszlává, testetlenné ’s megdicsöiiltt'é lett. 
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Mcrt Heraklit szerìnt а’ száraz lélek legjobb, melly, miként 
a’ villám felhöböl, úgy röppen ki а’ teslböl. A’ tcsuel 033110 
пб11 ’5 1051101 telt lélek ellenben, nehéz ’s ködös göz gyanánt, 
eloszlani ’s fölemelkedni képtelen. Távol legyen tehát, hogy 
a’ jóknak testeit a’ természet’ ellenére az égbe emeljük fel. 
Ellenbcn felvehetjük, hogy az erények ’s lelkek, természetök 
és isteni jogoknál fogva, emberekböl herosokká, ezekböl gef 
niusokká ’s geniusokból, ha, miként а’ 111у51е1‘111111011Ьап‚ а’ 
tisztulás’ és -szenttélétel’ legl‘öbb lépcsöjét elérték, minden ha 
landó ’s testi gyarlóságot elkerülvén, lnem polgári törvény sze 
riut, hanem valóbau és észokoknál fogva isleuekké válhatnak 
’s а’ legszebb, legboldogubb tökélyt érhetik el. 

XXIX. A’ Romulusnak adatolt Quirinus név némellyek 
szerint egyjelentésů Euyaliussal (harczisten), mások ulán 
a’ polgárral, ,minthogy а’ polgárok is Quiritesnek nevez 
letének, mások szerint ismét a’ törnek hegyével, vagy а’ tör 
i‘el, melly а’ régieknél quiris, valamint lunonak egy törhe 
gyen álló szobra is luno quiritis nevet viselt; mivel ре 
dig egy Regiában találtató tör Marsnak hívaték ’s а’ háború 
han magokat vitézül viselöknek díjúl tör adaték, hihetö, hogy 
Romulusnak а’ Quirinus uév, vagy 1111111 harczos, ‘аду 1111п1 
törviselö isteunek jutott. Azon halmon, melly tôle Quirinalis 
novet kapott, templom van építve számára. Eltüntének napja 

vnépfutás és nonae eapralinae nevet visel, mivel akkor а’ vá 
rosból a’ -kecskemocsárhoz menuek ki áldozni ’s mivel a’ kees 
két capranak nevezik. Az áldozatramenet közben hangosau 
kiáltoznak különféle nálok divatozó neveket, p. o.~ Marcust, 
Luciust, Caiust, ’s így ulánozzák az akkori futást, és а’ köl 

` csönös, rémülettel ’s zavarral határos szólogatást. Mások sze 
1‘1111 ez nem a’ futásnak, henem kapkodásnak ’s bizonyos si 
etkezésnek utánzása ’s enuck következö okát adják: 

Midön а’ Romát megszálló gallusok Camìllustól kiůzeté 
nek, ’s a’ város vesztesége miatt nem köunyen vehete' fel ma 

.gát, Livius Posthumius’ vezérsége а1а11 számos latin 110111201 
ségek keltek hadra ellene. Livius nem messzc Romától tá~ 
borba szállván, hirnök által azl üzenc' be, hogy a’ 1а1111011 
а’ mármár kialvó régi harálságot ’s rokouságol l‘ölélesztendök, ' 
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11101111 1161056065 065265011 által kivánnák egyesíteni a’ 1161 ueiua 
zetet. На tehát 52112011 ’5 özvegj'ek elegendö számmal küldet 
1160011 ki nekik, ugy hékéhen ’s barátságban maradandnak a’ 
romaiakkal, miként ezek 016111) a’ sabinokkal hasonló 1011610 
lek alatt maradtak. Ezt liallván a’ romaiak, egy 1‘6521‘610’ há 
borútól ijedtek meg, más részröl a’ nöszemélyek’ 111011010 
sát valóságos I'egságnak tekinték. Melly szorultságokban egy 
Philetis, vagy mások szerint Tutela nevů rahnö azt javaslá 
nekik, hogy- egyiket se tenne'k, han'em esel `által kerülnék 
ki mind 0’ háherút, mind a’ kiadást. A’ esel ehben állna: hogy 
61 .’s más helyes 111115е111’1‘а11061‹01, nemes hölgyek gyanánt 
öltöztetnék fel ’s küldenék ki az ellenekhez, mire'ha éjjel 
majd egy fáklyát emelendne fel, a’ romaiak fegyverkezve tör 
nének 016, 02 alvó ellenséggel ke’nyök szerint háuandók. — 
Ez ell‘ogadtaték.’s a’ latinek hálóba keriiltek. Philetis а’ fák 
1101 egy vadgeszteuyefán emelé fel ’s takarókkal ’s szönyegek 
kel úgy környezé 021, hogy világa 02 ellenségnek láthatlan a’ 
romaiaktól pedig észrevehetö volna. Mihelyt ezek megpillan 
ták a’ jelet, sietve hagyák oda a’ várost, sietkezés közhena" 
kapukná‘l gyakran néven szólogatván egymást. Igyvéletlenül 
támadván meg az ellenséget, diadalmat nyertenek ’s ezt 5116 
zelmi üuneppel ülik meg. A’ napnak capratinae neve ea 
prifieustól 16, melly a’ romaiaknál vadgesztenyefát 101001 ’5 
02 napon az asszonyok a’ Városeu kivül ,gesztenye ágak’ ár 
nyába1i`vendégelt~etnek meg. A’ szolganök körüljárnak, kere 
getnek ’s enyelegnek, azutáu egymást verik, kövekkel dobál 
ják, mivel akker 611 15 segítségül voltak ’s Ggyütt vívtak a’ 
csatázó romaiakkal. ‘ 

De ezt csak kevés iró hagyja helyben ’s azen köríilmény, 
hogy a’ névenszólogatás ’s a’ kecskemoesárhez áldozat vegett 
járás, nappaltörténik, az 0161111 felhezottelbeszéléstinkább lát 
szik pa’rtelui; ha csak azt nem veszszük fel, hogy mindenik 
eset ugyanazon riepen, de kiïlönhözö idöben törtent. Egyéb 
iránt Romulus, mint meudják, élte’ ötvennegyedik, uralkodá 
sa’ harmincznyelczadik évében tůnt el a’ halandók 116261. 
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Theseus’> es Romulus’ egybevetése. 

l. Im ebböl áll mind az, mit Romulus és Theseus fe 
löl, mint emle'kezetre ‚пены sükerrel gyüjtheték egybe. Ki 
tetszìk ezekböl elöször az is, hogy Theseus önvállalkozásból, 
senkitöl nem kényszeritvê, ki t. i. a’ nem megvetendö Troi 
zenionban, melly nagyatyjától örökségilil szállott rája, bátor 
ságban uralkodhaték, maga magától törekedett nagy dolgok 
után; Romulust ellenben, а’ jelen szolgaságot ’s fenyegetö 
büntetést kerülöt, hogy Platónak szavaival éljek, valóban csak 
a’ félelem tette vite'zzé ’s a’ végveszélytöl rettegés keny 
szeríté nagy tettek’ ve'gbevitele're. Továbbá Romulus’ legföbh 
tette az egy albai zsarnok’ elvesztésében áll; Theseusnál ellen-I 
ben Skiron, Sinnis, Prokrustes ’s Korynnis, úgy szólván csak 
melléktettek ’s elôjátékok voltak, kiknek me'gbüntetése ’s el 
mozdilása által Hellast ádáz tyrannoktól szabaditá meg, elöbb 
hogysem azoktól, kiket megmente, ismertetnék. Theseus, ha 
tengeren útazotl vala Athenba, a’ rablók által okozandó min 
den veszélyt elkeriil'hetett; Romulust, mig Amulius éle, örök 
veszély kòrnyezé. Elö bizonysága ennek, hogy Theseus ma 
ga, senkitöl sértve nem levén, egyedül' mások’ javáért indult 
ki ama’ gonoszok ellen; Romulus ’s Remus pedig addig ha 
gyák mások ellen háborílatlanúl vétkezni а’ tyrannt, miguem 
magok bántatának meg tôle. На különben Romulusnak найду 
dicsöségl'il tulajdoníttatik, hogy a’ sabinokkal viselt háborúban 
sebet kapott, hogy Aeront megölte és sok diadalmas háborút 
viselt; méltán szemközt állíthatjuk ezekkel a’ kentaurok ’s ama 
zonok elleni küzdéseket. 

II. De mit Theseus a’ kretai adó körül merészlett, mi 
dön akár valamelly szörnynek eledelül, akár Androgeos’ sírján 
halolti áldozatúl, akár, mi meg a’ rege szerint legtürhetöbb, 
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keméuy és dölyfös uraknál alacsony ’s gal-.id szolgálattételre 
szánván el magát, iljakkal és láuyokkal önkényt evezett Kre 
tába, ez valóban olly férlias bálorságra, nagylelkůségre, köz 
ügyirántì méltányosságra, olly dicsöség ’s erényért lángolásra 
mutat, mellyet kifejezni senki nem képes. Honnan nekem úgy 
látszik, 'hogy a’ bölesek nem roszúl határozzák meg а’ $2еге1‹ 
met, midön az istenektöl az iljuság’ megörzésére ’s javára ren 
delt eszköz’nek mondják azt. Mert Ariadne’ 'szerelme ke'tség 
kivûl isten munkája ’s Theseusra nézve megmentési eszköz 

'volt. ’S ninos okunk, hogy a’ lánynak szemére hányjuk sze 
relmét, söt csodálkoznunk kell, hogy az ifjak és leányok nem 
mindnyájan Поиск szerelmesek bele; ha pedig ö az,r ki ekkent 
érzett iránta, méltán állíthatom, hogy érdemes, kibe isten 
(Bacchus) legyen szerelmes, mìvel это а’ szépe'r't ’s jóért 
vert és szerelme a’ legnemesebb férliakhoz hajlott. 

AXoha mindketten uralkodói idomokkal születtek, mégis 
egyikök sem volt képes a’ királyi me'ltóságot maga’ v`alóságá 
ban végiglen Штаты, lianem egyik demokratává, a’ másik 
tyrauná мышц, ’s Еду mindketten ellenkezö szenvedélyekböl 
ugyanazon vétekbe esteuek. Az uralkodónak elsö kötelessége 
t. i. fentartani az uralkodást; l‘entartatik pedig, ha egy részröl 
ahoz, mi nem az övé, nem nyúl, más rószröl, ha ahoz, mi б! 
illeti, ragaszkodik. Ki, vagy magáéból enged, vagy катат 
ban messze megy, az nem király ’s nem uralkodó többé, hanem 
demagoggá vagy despolává’s Еду alattvalói’ gyülöleléuek vagy 
megvetesének tárgyává válik. Egye'biránt úgy tetszik, mintha 
ama’ hibának szelidség ’s emberszeretet, emezénekpedig ön 
haszonkeresés ’s keménység volna юные. ‚ 

III. Ha továbbá a’ baleseteket nem kizárólag a’ уйдет?! 
sza'rmaztatjuk, hanem erkölcsi és szenvedélyi kiilönbségeket 
keresünk bennök, úgy sem Romulust testvére, sem Theseust 

\ lia irántì bánásuk’ tekintetében gondolatlau ll'íznek ’s vakon 
hirtelenkedö haragnak vádja alól felszabaditanunk lehetetlen. 
De lia а’ haraguak okozatját tekintjük, az érdemel több ment 
séget, kit fontosabb ok, mint valamelly nchez csapás, táuto 
rított el. Azt ugyan nem egy könnyeu hitte volna valaki, 
hogy Romulus olly pörlekedésnél, 'melly egyedül a’ közügy 
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köriili vélemények’ meghasonlásából eredett, egyszerre olly bo~ 
szúra patlanjon; Theseust ellenben egy asszonynak szerelem 

. féltése ’s rágalmazása, mellyeknek végkép ellenállni kevés ha 
landó képes, buktatá meg, hogy fia ellen vétkezzék. ’S mi 
még nyomosahb, Romulus’ haragja olly tétre ’s cselekvésre ve 
temedék, melly szerencsétlenül végzödött, Theseusnak hoszú 
зад; szavak, pirongatások ’s ve'n emberek’ szitkain Ш! nem esa 
pott; mert mi késöbb érte az Шаг, az, mint látszik, а’ vég 
zetnek munkája volt. Ezekben tehát Theseusnak adhatnók az 
elsöséget. 

1V. Más oldalról Romulus elöször is azon nagy elsöség 
gel bír, hogy cseke'lyen Миша; nagy dolgokhoz jutott. $201 
gák’s kanász’ gyermekeinek neveztetvén, elöbb hogysem ma 
gok szabadokká lettek» volna, a’ latinokat esaknem egyig sza 
badokká tevék, ’s ugyanazon idöben legszebb neveket szerzet 
tek magoknak mint ellenségölök, rokonoknak nemtöi, népek 
nek királyai, városoknak alapítói ’s nem mert'j szállítói, mint 
Theseus volt, ki sok ,lakhelyet egyetlen egybe vont ’s épített 
òssze, ’s а’ mellett sok régi király- ’s herosról nevezett “Яго 
sokat pusztított el. Ezt Romulus esak késöbb tevé, midön el 
lense'geit kényszeríté, hogy lakjaikat lerontván ’s a’ földhöz ha 
sonlóvá tevén, a’ gyözöknél szállanának meg. De eleinte nem 
már létezö várost Феи által, vagy nagyohbított, hanem sem 
miböl‘újat alkotott, egy úttal Щит, hazát, királyságot, csa 
ládokat, házasságokat ’s rokonságokat szerezve'n magának, а’ 
nélkül hogy valnkit megölt vagy tönkre tett volna, söt sok, 
ház és tüzhely nélküli sziikölködöknek, kik közse'ghez tartozni 
’s polgárokká lenni ohajtottak, volt jóltevöje. Rablókat e's go 
“ошибке: nem ölt ugyan, de háhorúival népeket hódított, 
városokat szállt meg, királyokat ’s vezéreket vezetett gyözelmi 
menete'ben. 

V. Továbbá hizonytalan, kinek keze által öletett legyen 
meg Remus, ’s а’ súly’ nagyobb része másokra tolatik; de 
hogy halálra szánt anyját megszabadítá ’s nagyatyját méltatlan 
’s beestelen szolgaságból Aeneas’ trónjára emelé, a’ világosnál 
is világosabh. Ezen kivül önkényt sok jot tön vele a’nélkül, 
hogy esak tévedésböl is ártott volna neki. Theseust ellenben 
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a’ viterla körüli paranesnak ell‘eledése ’s elmulasztása, itéletem 
szerint, а’ leghesszasahb védés ’s a’ legengedékenyebb hirák 
elött is, alig képes az atyagyilkolás’ vádja alól t'ölmenteui. Egy 
atheni törte'netiró, ki átlátá., milly nehóz volna Theseust ez 
esetben, minden jó szándék mellett is védeni, azt költé, hogy 
Aegeus a’ hajó’ közelgetéseker--ennek látása végett--a’ várba 

' nagy sietséggel futott, de megsikamelván, a’ mélybe bukett lé- l 
gyen; mintha hizouy kiséröje nem volt ’s hamarjában а’ tenger 

‚ hez szelgák nélkül futott velna. 
VI. Mi me'g az :lsszonyrablásl köriili hibákat illeti,~The- 

seus’ mentségére 1116 ürügyet találnunk lehetetlen‘, elöször, 
mivel igen gyakran történt, elrablá 1.1. Ariadnet, Antiepet, 
a’ troizenioni AnaXot, ’s ezen felül Helenát, a’ még nôszhet 
len, ki nem fejlelt hanem éretlen lyánykát, helett maga már 
elly ven volt, hogy' tôrve'nyes házasságra csak geudolnia sem' 
kelleték; aztán azen eknál fogva, hogy a’ treizeniek’, lake 
niak’ és amazonok’ leányai, kikkel egybekelés‘nélkül élt, nem 
lehettek érdemesebbek, kik gyermekeket szůljenek neki, az 
Ereehteus’ -és Kekreps’ nemzetségéböl származó atheni szü 
zeknél. Miért azen gyanú támad felöle, mintha ezeket merö 
gögböl ’s bujaságból vitte volna végbe. Romulus ellenben mint 
egy nyolezszáz szůzet rablett el, de magának nem 111106056 
ját, hanem mint mendják, csak az egy Hersiliát tartá meg, 
a’ többieket pedig a’ tekintetes pelgárok között osztá fel. Az 
tán ama’ tisztelet, kedvezés és méltányság, mellyel az assze 
nyok iránt viselteték, az elkövetett eröszaket ’s méltáuytalan 
ságet a’ legszebb ’s az egyesülésre legokosban választott cse 
lekedetté levé, mellyel a’ két nemzetet eg‘ybeönté ’s olvasztá 
-’s jövendöre nézve pelgárai’ boldegságának ’s az erszág’ hatal 
mának kútfejét nyitá meg. A’ házassági viszenyba behezott tiszte 
let, szeretet es húség felöl az idö tesz tanúbizenyságet. 1101 
százharmincz év’ lefolyta alatt t. i. sem férti feleségétöl el 
válni, sem asszony urát elhagyni nem merészlette ’s miként 
а’ hellenekne'l a’ régiségek’ szorgos nyemozói az elsö atya- és 
anyagyilkost vmegmondani képesek, szintúgy tudják a’ remaiak, 
hogy Spurius Carvilius elsö, ki a’ magtalanság’ ürügye alatt ne 
jétöl elvált. A’- hosszú idön kivül meg a’ következés is 11120113‘ 

— rmynnen ÉLu'mAJzAl. _ д 
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ságúl s'zolgáLMert egyedůl 02011 rokonosodás okozá, hogy a’ 
kc’t király 1162611 az uralkodás, a’ két nép 1162611 а’ jog és 
a’ szabadság közösek vollak. Theseus’ nöszései ellenben az 
athenieknek sem barátságot, sem más 110111201101 egybekötést 
110111 szerzének, 561 ellenségeskedést, háborúkat, polgárok’ ’s 
végre Aphidnae’ veszte't szülék, ’s csak elleneik’ könyörületé 
nek köszönheték, kik 01611, 1111111 151011011 01611, buzgó 11010 
50111101 1101‘1111а11а11 10, hogy а2о11 csapástól megkimélték Athe 
nét, mellyet késöbb Alexander 1102011 а’ trojaiakra. Theseus 
nak anyját Hekuba’ balsorsa nemcsak fenyíté, hanem 11101 
15 érte, merl elhagyatva liálúl az elleuség’ kezeibe 05011; ha 
csak elfogalása nem költemény, 11111 110111с5а11 020060103, ha 
nem egyéb imint érìntett körůlmények felôl is ohajlanunk kel 

. Iene, még pedig anuál inkább, minthogy az is, mit az 151011 
ségnek Romulus és Theseus 11111111 befolyásáról beszélnek, ne 
vezetes különbséget szül mindkeuöjök közölt. Romulus’ meg 
mentése világosan mutalja, hog)` 6 az 15101101111011 uagy mér 
te'kben volt kedvencze, mig ama’ nyilatkozás, mellyet a’ 165 
hely Aegeusnak adott, hogy 1.1. idegen tarlományban 116520 
mélyt illetnie szabgid ne legyeu, azt lálszik bizonyítani, 1111111 
ha Theseus az isteneknek àkaralja ellen nyerte volna létele'l. ' 

__.e’e--r-m 
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Lykurg. 

Lykurg a’ törvényhozó 1'0161 011010000 50тп111 sem mond 
hatunk', mi kétségbe 110211016 0010 ‘101110, mert származata, 
utazásai ’s 1101010, leginkább pedig az általa hozott törvények 
’s alkotmányra nézve a’ történetirók igen eltérnek egymástól; 
02 166 01001 pedig, mellyhen 0200 férñú élt vala, legkevésh 
bé egyeznek meg. Néhányan 021 011111011, 1109,)г 1р111105’ korá 
han virágzék ’s vele 1016210 legyen el 02 olympi játékek alatti 
fegyverszünetet. Ezek közé tartozik a’ philosoph Aristoteles 15, 
ki bízenyságúl egy Olympiában örzött ’s Lykurg’ nevével je 
lelt hajító korongra hivatkozik. Azek, kik a’ spartai királyek’ 
következése szerint számítják az idöt, miként Eratesthenes 65 
Apollodor, sok évvel idösbbé teszik az 0156 Olympiasnál. Ti 
maios’ gyenítása szerint Spartában két Lykurg 610 nem еду 166 
1100, ’s mindeniknek tettei 0’ híresebhnek tulajdoníttatnak; hogy 
az idösbik nem 50110 Homer után 611, 561 nérnellyek szerint,l 
61 52011161у05011 15 ismerte légyen. Xenophon is nagy régise'gre 
következtet, 021 111006100, hogy e’ férlìú 0’ Не1‘а11116011’ 166520 
1101100 611. Való, hogy eredetökre nézve a’ légkésöhbi spartai 
királyok is Heraklidák voltak; de 6 0т02 0156 Herkulessel kö 
zel rokonu Heraklidákat látszik érteni 0110101. Bármitekervényes 
is a’ törte'net, megkisértendem e’ férûú’ 610161 101101, 0’ leg 
kevesb elleumondatu és legczégéresehh tanúadatokat követöleg. 

II. A’ 116116 Simenìdes nem Euuomust, hanem Prytanist 
10011610 Lykurg’ atyjának; uoha Lykurg és Euuemus felöl 05011; 
0010 minden irók más és más vérségrendct adnak. Szeriutök 
Patrokles, Aristodemos’ ña Soest, Soos Eurytiont, Eurytion 
Prytauist, ez Euuomust, ez pedig 0156 feleségével Polydektest, 
116561111 Dianassével Lykurgot nemzé, ki is ekkéut, mint Die 
utychidas emliti, Patroklestöl hated-_, Herkulestöl pedig tizen 
egyed izben származik. 

5* 
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Eldödei közölt Soos csodáltatik leginkább, ki ат! а’ spar 
taiak mind a’ helotákat rabszolgákká tevék, mind pedig, az 

i arkadiaktól elloglalólag, её)‘ nagy vidéknek julának birtokába. 
Egykor ezen Soos, mint beszélik, valamelly veszedelmes ’s 
vizben szůkölködö tartományban Klitorion’ lakosaitól liekeritlet 
vén, azon egyesse'gre lépett, hogy az ell‘oglalt földet vissza 
fogná adni nekik, ha a’ közel forrásból mind maga, mind 
övéi iandanának. Az egyezésnek esküvel erösitése шёл, össze 
hivatá embereit ’s annak, ki nem iandauék, királyi méltóságot 
igére. De senki‘sem tartóztathatván magát, mindnyájan itta 
nak; ekkor maga ment alá,"s miulán az ellenségnek szeme’ 
láttára esupán csak meg locsolá таза“, а’ földet megtartván, 
tovább vonult, minthogy nem mindnyájan itianak. Bár melly 
igen bámultaték is illy tetteiért, de háza meg sem nevéröl, 
hanem liáéról nevezteték Eurytionidák’ házának; mert mint vé 
Щ, Eurytion az, ki a’ népnek tetszöleg ’s a’ sokaság’ kedvét 
keresöleg a’ királyságban legelöször hagyott alább a’ monarehai 
szigorusággal. Az illyetén alábbhagyás azonhan azt szülé, hogy 
Spartában-részint mivel a’ nép szarvat öltött, részint mivel 
az utóbbi uralkodók, a’ mint а’ sokaság iránt vagy kénysze 
reskedök, шагу lágyak és gyengék voltanak, gyůlölet’ és “1:1 
lat’ tárgyaivá lettek- sok ideig törvénytelenség és zavar u 
ralkodo'tt, mellynek Eunomus király, Lykurgnak atyja is áldc 
zatjává Iön. Mert a’ mint némi verekedést vala eligazítandó, 
egy konyhakéssel agyonszuraték, ’s legöregebh lìára Polydo 
ktesre hagyá az uralkodást. 

III. Miután rövid idö mulva ez is шефа!‘ volna, min 
denki azt gondolá, hogy az uralkodás Lykurgra fog szállani; 
ki mind addig csakugyan uralkodott is, mígnem ángya vi 
selösnek tapasztaltaték. De mihelyt ezt megérté, azonnal ki 
nyilatkoztatá, hogy a’ királyság a’ gyermeket illeti, ha t. i. ez 
Ей leendene, ’s ezentul а’ királyságot csak mint gyámatya vi 
selé. A’ kiskorú királyok’ gyámatyáik pedig a’ spartaiaknál 
prodikos nevet viselnek. Azonközben alattomosan hozzá kül 
dött az özvegy ’s вы‘)! ejtele méhe’ gyümölcsének elvesztési 
készsége felöl, ha öt mint sparlai király elveendené. Lykurg 
а’ vétkes szándéktól iszonyodott ugyan, de az ajánlatnak el 
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lent nem mondott, hanem helybenhagyást ’s elfogadást szín 
lelvén, azt üzené az asszonynak: ovakodnék elhajtó szerekkel 
élés által egészségét vagy tán életét is veszélyeztetni, neki 
úgy is gondja lesz rá, hogy a’ születendö gyermek jókor el 
tétessék lah alól. Igy hitegeté a’ nöt egész szüléseig, melly 
midön közel vala, embereket külde hozzá, kik'vajudásánál 
ört álljanak, 'meghagyván vnekik, hogy ha lyányt szülne, ad 
nák át az asszonyoknak; ha fiat, hozzák el hozzá, bármivel 
volna is foglalatos. Történetböl épen а’ f6 tisztviselökkel ebé 
delt, midön ñú születék' ’s a’ esecsemöt hozó szolgák meg 
jelentek elötte. Lykurg, mint mondják, karjára vevén az emöt, 
így szólott a’ jelenlevökhöz: „Spartaiakl királyunk született," 
egyszersmind királyi sze'kbe helyezve'n, Charilaosnak (népörö 
mének) nevezte öt, mìvel miudnyájan, nagy lelkén ’s jog 
szeretetén bámultokban szertelen örömmel telének el. Uralko 

dása összesen nyolcz >napig tartott. 
De egyéb okoknál fogva is nagy tiszteletben állott pol 

gártársai elött, és sokkal többen voltak, kik erénye miatt ra 
gaszkodván hozzá, parancsait а’ lehetö készséggel teljesíték, 
mint kik benne, a’ királyi gyámatyának ’s királyi .hatalommal 
hirónak engedelmeskedének. Azonban voltak irígyei is, kik az 
ilju’ nevekedö hatalmának ellene dolgoztanak; ’s kikhez legin 
kább a’ magát igen megbántottnak hivö király-anya’ rokonai 
e's felei tartoztak; nëv szerint annak testvére Leonidas, ki 
miután Lykurgot galád szitkokkalillette volna, hozzá tevé, mi 
hizonyosan tudja ö, hogy ez meg egykor királylyá fogna len 
ni, gyanút gerjesztvén ’s Lykurgot elöre rágalomba kevervén, 
mint okát azon veszélynek, melly netalán a’ királyt érhetne'. 
Hasonló beszédeket terjesztgetett maga az özvegy is. Az illye 
sek miattj neheztele's’s a’ sors’ bizonytalanságának félelme ar 
ra birták Lykurgot, hogy a’ gyanút utazással kerůlje ki, ’s ad 
dig zarándokoskodjék, mig testvérének lia, férii korra jutván, 
trónörököst nemzendene. - 

IV. Igy hajóra ülvén, elöször Kretába utazott, hol az al 
kotmánynyal ismerkedék meg, ’s a’ l'ötekintetů férfiakkal társal 
kodék. Törvényeikben sok jelest talált, ’s ezeket liazájába átülte 
tes ’s használat végett megjegyzé magának; ue'mellyek nem ínye 
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szerintiek voltanak. Az ottani tekintetes bölcsek és kormány 
fertiak’ egyikét, nyájasság által arra birá, hogy kedveért Spar 
tába útazott. Ez Thales volt, ki Iyrai dalok’ költöjének tartat 
vván, ezen mlivészetnek ürügye alatt szinte annyit tön, mint 
а’ legderekabh törvényhozók’ akármellyike. Mert dalai beszé 
dek gyanánt, а’ notáiban ’s rhythmusaiban uralkodó szelid és 
nyugasztaló hangok által, engedelmességre ’s egyetértésre buz 
díttattak a’ spartaiak, e’ dalokat hallgatólag észrevétlenül mind 
szelidebb erkölcsôket ôltözének, mind pedig a’ nálok eddiglen 
honos ellenségeskedéseket, a’ jóban vetekedés által, kölesönös 
vonzódássá változtaták; ugy annyira, hogy Lykurgnak а’ pol 
gártársai’ míveléséhez vezetö utat, némileg Thales nyitá meg. 

Kretából Ázsiába olly szándokkal evezettát Lykurg, hogy 
mint monflják, orvosokkent, kik az egészséges testnek bete 
gest és tengödöt állítnak ellenébe, a’ kretai egyszerü ’s szi 
gorú (Не! móddal a’ joniai fényůzést ’s bujaságot v_esse egy 
be, az életnemek’s alkotmányok’ különbségét vizsgálandó.y Hi 
hetö hogy Homer’ költeményeire is, mellyeket Kreophilosnak 
utódjai tartogatának, .itten akadott legelöször, ’s мм“, hogy 
a’ bennök elöt'orduló elbesze'lések nem kevésbbé gyönyörkôd 
tetök ’s mulatságosak, mint erkölesjavítók ’s politieai tanok 
kal teljesek, mindenkép iigyekezett összeszedetni ’s leíratni, 
hazájába küldendö azokat. A’ helleneknél'már terjengett ugyan 
némi homályos rege ezen versek felöi, de a’ történet мы 
szerte szórt munkának meg némelly töredékeit is csak keve 
sen bírták, ’s így az egésznek legelsö közre bocsáttatását Ly 
kurg eszközlé. 

Az l:iegyptiak’ véleménye szerint, Lykurg hozzájok is el 
jöve, hol legìnkább а’ hadosztálynak az egyéb osztályoktól el 
választása tetszett meg neki, honnan Spartában is behozá azt, _ 
’s itt a’ gyárosok és kézmívesek’ elkülönzése ältal, igazán vá 
rosi es tìszta polgárságot alkota. Az aegypliaknak ezen vélemé 
nyét némelly hellen történetirók is tanusítják. De azt, hogy 
Lykurg Áfrikában ’s Hispaniában járt, söt Indiát is bevándo 
rolta, ’s itt a’ gymnosophistákkal társalkodott legyen, tudtom 
mal, spartai Aristokratesen, Hipparchos’ fìán kivül, egy iró 
sem emliti. 



LYKURG. 11 

V. Ezen közhen, a’ lakedaimeniak az elment Lykurgot 
eliajtva ohajták vissza ’s gyakran küldözgetének utána, 1611652 
talván, hogy királyaik a’ puszta néven ’s méltóságon kivül, 
semmiben sem különböznek a’ sekaságtól, mig Lykurgban u 
ralkedói idem, ’s az embereket vezérleni ~tudó 61‘6 lakezék. 
De jelenléte mageknak a’ királyoknak is kivánatos lehetett, 
mivel remélték, hogy ha 6 jelen 166116, kevesbbé legják ta 
pasztalni а’ sekaságnak gögjét. Megérkezvén tehát az illyen 
helyzetüekhez, azonnal a’ jelen delgoknak megingatásához ’s 
62 egësz alkotmánynak. újra alkotásához fogott, 6200 meggyö 
zödéstöl vezéreltetve'n, hogy egy-es törvéuyeknek sem feganat 
jek, sem hasznek nem leendene, hanemha, mint valamelly 
romlett ’s különféle betegségekkel terhelt testnél, a’ nedvek’ 
jelen keveréke tisztitó szerek által kiírtatván ’s megválteztatván, 
egy egészen új életmód hozatnék he. 

lllyetén gondelatokkal elöször Delphibe vándorlott, az Isteut 
megkérdezé, áldozatját végzé, ’s ama’ hiresbnél hiresb nyilatko 
zatot hezá 11626, mellyben Pythiától mint Istenek’ kedveltje ’s 
inkábh isten mint‘ember szólittatik meg, ’s 62011 jóslatot nye 
ri, hogy Apollo jó törvényeket 111616 kérelmét helyben 
hagyja ’s elly alketmányt ad neki, melly mindenek kö 
zött a’ legjebb 16606. Ez által felbátoríttatván, az elökelô 
ket ûgyekezék megnyerni, ’s ügyének elömezditäsára felszólítá 
öket, eleinte csak barátaival értekezvén, 6211160 mindig többeket 
vonván részére, kiket munkájának kivitelére magához kapcsolt. 

A’ határzott idönek megjelentével, kerán reggel harmincz 
elökelöt fegyverben léptetett fel 6’ 161’60 62 elleneknek ijesz 
tése ’s korlátezása végett. A’ húsz legjelesbnek nevét Her 
mippos tartá fen, ’s azt, ki Lykurg’ minden tetteìben legna 
gyobb részt vön, 561 a’ törvények’ behezása körül leghatható 
sabban segíté, Athmiadasuak‘ nevezték. A’ zavarnak kezdetén 
Cbarilaes király, l'élvén, hogy tán az egész 1611 rá 626102116, 
Chalkioikos Minerva’ templemába menekedett. De 101660 bá 
torságban 1061‘66656 16161 esküjöket vevé, rábirta magát 6’ 
templomnak elhagyására, ’s a’ jelen szándéklatokat maga is 
616111026116. 111181111)?!“ vere szelíd lelekkel bírt, különben, mint 
beszélik, Archilaos _uralkodó társa nem mondhulá valargykor 
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az iljú fejdelem’ magasztalóihoz: „Hogy’ ne volna Charìlaos jó 
01111101” ugymond „ki még a’ gonoszok ellen sem 1052!” 

Lykurgnak sokféle új rendelkezései között, а’ tanáesnak 
alkotása volt a’ legföbb ’s a’ legnyomalosabb, melly miként Pla 
10 mondja, mivel az elöbb halártalan királyi hatalommal egye 
süle, egyszersmind a’ legfontosabb ügyekben hason szavazati 
joggal bira, Sparta’ l‘enállását ’s észszerü önségét alapítá meg. 
Mert az eddigi ingatag alkotmány ‘аду а’ királyok’ részére, ’s 
így а’ korlátlan hatalomhoz, vagy a’ népére ’s így a’ de 
mocratiához hajlott; mig 111051 a’ tanáesban olly erös tá 
maszt nyert, melly mind а’ súlyegyent feutarlá, mind pedig 
a’ legbiztosabb rendet 05 1101101 10105110. A’ huszonnyolcz vé 
nek mindig királyokkal szövetkeztek, valaháuyszor a’ népural 
kodásnak 11011011 gátot vetni ’s szintúgy támogatták a’ nép’ ha 
talmát is, nehogy a’ zsarnokság kapjon eröre. Annak okát hogy 
0р011 huszonnyolez vének neveztetének ki, Aristoteles ab 
ban keresi, hogy ama’ harmincz 116261, kik 01011110 pártolták 
Lykurgot, ketten féle'keuységhöl hůtleuek lettek `az ügyhöz. 

. Sphairos 52011111 ellenben már kezdettöl fogva csak ennyien 
vollak beavatva a’ tervhe. Hihetöleg az is tekintethe véteték, 
hogy 02011 szám a’ hétnek uégygyel soksz'orozásából szárma-` 
zik, ’s részeivel egyenlö, és így tökéletes. En azt vélem, hogy 
leginkább azért nevezett ki huszonyolez senatort, mert így, 
ha а’ 1101 király is hozzájok tudatik, 0р011 harminezan fogná 
nak lenni. 

Vl. Ezen hatóságot olly fontosuak tartá Lykurg, hogy 
l'elöle 1)01р1111161 egy külön jósigét hoza, melly Rhetra nevet 
visel, ’s így következik: „Ha a’ hellen Zeusnek 05 а’ 11011011 
Athenának templomot építél, nemzetségeket 05 с5ара1011а1 ren 
delél, egy harminczból álló tanácsot, a’ föket is ide számítva, 
állítál, koronként rgyüjtsed egybe a’ ne'pet, Bahyka és Knakion 
közölt, tégy javaslatokat 05 oszlass el; de a’ meghányás ’s az el 
döntés a’ népnél legyen.” 111 а’ nemzetségek 05 esapatok alatt 
uzon .oszlályok értctnek, mellyekre a’ `népnek elkülönöztetnie 
’s felosztatnia kellett, ’s mellyek közöl Lykurg az egyiknek а 
та2, a’ másikuak eme’ nevet adá. А’ 1‘611 а’ királyok. A’ né 
pet egybegyiìjteni tesz: apellazein, mivel Lykurg‘ezen in 
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tézkedés’ kezdetét és okát Apollónak tulajdenítá. ¿Bahykának 
’s Knakionnak mai neve Oenus; uoha Aristoteles szerint Kna 
Мои folyamot, Babyka hidat jelentett. E’ kettö között tarlák gyü 
léseiket, a’ nélkül hogy itt vagy oszlopsikátorok ‘аду egyéb ké 
születek találtattak volua. Azt hitte t. i. hogy az illyesmik, a’ 
tanácskezásra nézve inkább károsak, mint hasznosak, mivel a’ 
tárgytól elvonatnak, ’s hiú képzeletekkel telnek el az egybe 

-gyiiltek, ha iigyelmöket szohrok, rajzok, játékszini csarnokok, 
’s a’ tanácsházak’gazdagen ékesített fedeleì vonják magekra. A’ 
sokaság’ gyülekezetéhen а’ véneken es királyekon kivül javas 
latet tenui senkinek szabad nem volt, de ezeknek javaslatait 
ell'ogadni vagy visszavetni, a’ néptöl függött. 

Midön késôbb а’ nép hozzátétel ‘аду elvetel által a’ ta 
nács’ végzéseìt elcsavará’s félre magyarázá, Polydor és Thee 
pomp királyok, ama’ Rhetrához meg а’ következöt teldák: „На 
pedig a’ nép ferde végzést fogad el, a’ vének és fök szakad 
jauak el,” azaz: ne erösitsék meg, hanem távozzanak ’s a’ 
uépet oszlassák el, melly a’ tauács végzése't a’ község’ kárával 
megmásítja ’_s félre magyarázza. Ök is elhitették a’ polgárság 
gal, hogy ez az -isten’ parancsából törte'nnék, miként valahol 
Tyrtaios a’ következökben említi. 

„Pythebau Pheehost МИН; ’s lionjekba. hozůk be 
Jós szavait, mind meg aunyi tôkélyes igét: 

A’ zsinatokhan ТЫ‘ istcntisztelte királyek, 
Kik Spartát viselik szivcn, ar. édes hazát. 

'S а’ tisztes vének ’s жмём a.’ népiek adnak 
“Ним: a.’ gyůlés’ egyszerü végzetire.“ 

VII. Mind a’ mellett is, hogy Lykurg az alkotmányt ek-_ 
ként elegyité egybe, utódai az oligarehiát meg mindig elly 
szertelen hatalmasnak, bujának es konokuak találák, hogy mint 
egy százharminez évvel Lykurg utáu, az ephorok’ hatalma ál 
tal, mint Plato mondja, úgy szólván, kantár alá vették azt; 
mert Elatos ’s tisztitársai, az elsö ephorok, Theepomp’ ural 
kodása alatt választattak. Ez utolsó, mint mondják, saját nejé 
töl is szemrehányásokkal illetteték, mintha csekélyebb hatalom 
mal fogná gyermekeire szállítani a’ királyságet, mintö vevé Ш 
azt. Ez pedig: „söt annál nagyobbal minól tartósabb az. ” ’S 
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ment lôn min 
valóban most már szabadulván a’ l'e den irigység, minden veszélytöl, honnan a’ spartai királyok nem is tapasztalák azon sorsot, mellyre a’ messeniek ’s argi vok juttaták királyaikat, kik sem engedni, sem a’ népnek ha talmukból valamit feláldozni nem akartak. Söt épen ezen két, a’ spartaiakkal rokon és szomszéd népnek ’s királyaiknak meg hasonlása és sil-.iny or ' ’ ’ ̀ tel legkellöbben 141111115 nak bölesesége't ’s elölátását. Ök eleinte a’ lakedaimoniakkal mindenben egyenlö lábon állottak, söt a’ tartományïelosztás tott vala, ’s nál, mint látszik, a’ 5 is velök tar boldogságuk mégis csa a’ királyok’ onke nye ’s a’ népnek akaratossága csakha legnagyobb' meg l‘ongálást sziilék, yilágos bizonyságúl, hogy azon Iérii, ki a’ spartai alkotmányt teremté, ’s intézgeté, yalóban nem ешь volt a’ spartaiakra nézve, mint isteni ajándék. De ezekröl 

inajd késöbben. 
VIII. Lykurgnak m 

telkek’ megosztásában áll 
sznertelen nagy volt Spartában, kolködök’ sokasága terhelé, mig а’ WSW“ es folyt ossze. Az innen származó dölylôt, irigyseget, egségét а pol Ь“111513801 és a’ meg rôgzöttebb és sulyosabb bet számiizendö, ga“ tarsaságnak, a’ gazdagságot és szegényse'get, Uy minden telkeiket kozvagyonná rabes’zél’œ а’ polgárokat, hog ì‘âll‘i‘êîäess ß‘îtán pjra osztanák meg, Í n Éyon ’s’ élelembeli al cré“ rbënyîlïlloSeg'ben elnenek egymas kozott,’s igy egyedul Sé ‚ ь) Il eresnenek elsoseget, ’ g S asonlatlansag kozottok, mint az, 
“ek г‘ёшёзёщ а’ jóknak dicséretén alapul. ze“ Javaslatot teljesitöleg egész Lakonikát ennek lakosai 
közö - u, harimnczezer sorsra osztá fel, S ’ polgárok’ szá di к‘ . g ‘ e1lßzezer sorsrn, inert ennyn‘e ment а .kurg csak hatezer sorsot szerzett, ’s ma. Némellyek szerint Ly ‘ › I mások а’ csak ke'söhb adott még Polydor háromezret bozza, felét Lykurgtól, másik l'elét Poly 
‘и "1 1) I I да, k 

а 'k ‘I , 
fél‘fl’ sz ' ’ am- ‘ I ‚ - ‚ - ‚ ‚ .1ra heuen, az asszonyéra lizenkel medimna arpat’s 

ásodik ’s legmerészebb rendelése a’ ott. Ez idöben t. i. _a’ hasonlatlanság a’ várost jószágtalanok’ és 5211 ak keve's házakba 
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a’ folyó gyümölesökböl arányszerů mennyiséget termett meg. 
Ennyit tartott ele'gségesnek élelmökre ’s azt hivé, hogy erejök’ 
’s egészségök’ fentartásáúl többre semmi szûkségök sem volna. 
Késöbb, mint mondják, egykori utazásából " az épen learatott 
telkeken keresztül térvén baza, a’ páros ’s egymással szemközt 
álló boglyáknak láttára elmosolyodott, ’s a’ körüle levökhöz ek 
ként szólott: „ugy tetszi'k, mintha Lakonika sok testvérnek sa 
játja volna, kik épen most osztakozának.” ' 

IX. Továbbá, minden különbséget, minden hasonlatlansá 
got gyökerestůl kiirtandó, az ingó vagyont is meg akará osztani, 
de látván, hogy az egyenes elvételben nem könnyen egyeznének 
meg a’ polgárok, más uton induit ’s politicai eszközökkel ügye 
kezett az illyes dolgoknak áhitását megcsökkenteni. Mindenek 
elött minden arany ’s ezüst pénzt eltörlött, ’s vegyedül a’ vas 
pénz’ keletét parancsolá, mellynek azonban nagy súlya ’s tö 
mege mellett olly csekély értéket adott, hogy tíz minának ház 
ban eltételére jókora kamara, elvitelére kétfogatú szekér kiván 
tatnék. Ezen új pénznek kelendösége’vel a’ vétk'eknek sok ne 
me pusztult ki Spartából. Mert ki lett volna ellopandó, vagy 
megvesztegethetöség, vagy csalás, vagy ragadozás által sajátjá 
vá teendö azt, melly sem elrejthetö, sem kiváuatos birtok, 
sem, bár darabokra törötten is, használható nen‘l volt? Ly 
kurg t. i. a’ forró vasnak eezetbe mártása által, annyira meg 
fosztá azt keménységétöl, hogy minden egyéb használatra al 
kalmatlanná vált. 

Ezek után a’ hasztalan ’s fölösleges mesterségeknek ‘kikii 
szöböléséhez fogott; noha ezek nagyobh részint, minden szám 
üzés nélkül, a’ keletnek hiánya miatt, már a’ pénzzelegyütt 
kivándorlottak. Mert a’ vas pénzt egyéb görögöknél lehetetlen 
volt kiadni, értékkel nem birt, ’s így kigúnyoltatott; honnan 
sem idegen csillámárúkkal kereskede's nem ůzeték, sem keres 
kedö bajó a’ kikötökbe nem jött, sem ékesszólás-tanitó, vagy 
kalandozó jós, vagy lyánykalmár, vagy arany ’s ezüst ékek’ ké-y 
szitöje nem látogatá a’ pénzböl kifosztott Lakonikát. Igy kellett 
az élesztö ’s éltetö anyagoktól meglosztott fényüzésnek lassan 
ként ‘elhervadnia A’ gazdagság nem nyujtott többé els'öbbsé 
get, mert utja nem voll, mellyen kòz helyen Vmutatkozzék, ha 
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nem bolt töke gyanánt honn kellett rejtözködnie. Ilonnan а’ 
mindeunapi szükséges butorok, mint p. o. a’ nyeszolyák, szé 
kek, asztalok, igen jol készültek nálok, ’s a’ lakoni Kothon, 
mint Kritias montÍja, kivált a’ táborozásokban, nagyon jó hir 
ben állott. ‹ 

Mert ha tisztátlan vizet kellett inniok, szine által ell'edé 
a’ szemtöl az undorító látományt egyszersmind a’ l’óldes részek’ 
begörbített szélere üllepedvén, a’ szájhoz tisztábban lehetett 
vinni а’ йш. Ezt is а’ törvényhozónak kell köszönni; mert а’ 
mívesek, a’ hasztalan munkáktól elvonatván, ügyességöket a’ 
szükségesekben láttaták. ‘ 

X. Hogy а’ fényl'izést még jobban legyözze’s a’ gazdago 
dás’ szomját végkép eloltsa, egy harmadik, igen jeles >intézetet 
hozott be, t. i. a’ közös torokat, minek következtében a’ 
közös és kiszabott étkeknek ’s eledeleknek kölcsönös elköltésé 

re mindennap egybe kelle gyülniôk. Senkinek sem volt szabad 
magán ennie, saját asztalában költséges párnákra ’s derék asz 
talhoz feküdnie, hogy t'alánk állatokként remeksiitöklöl ’s szaká 
esoktól söte'tben hízlaltassa magát, ’s erköleseivel egyůtt testet 
is vesztegesse, mellyl így dobzódásba ’s minden kicsapougások 
ba merül, ’s hosszú álmot, meleg fürdöket, sok pihenést ’s 
ugy szólván mindennapi betegápolást kiván. 

Már ez is eléggé fontes volt, de még fontosabb az, hogy 
a’ toroknak közössége ’s egyszerůsége által a’ gazdagságot, mi 
кем Theophrast fejezi ki magát, szegénynyé ’s gazdagta 
lanná tevé. Mert ezentúl а’ pompás asztalszereknek‘nemcsak 
használata ’s éldelete, hanem látása ’s láttatása is lehetetlen 
volt, minthogy a’ szegénység ’s а’ gazdagság ugyanazon asztal 
hoz ja'rt enni, ’s csak így lehetett mindenvárosok között а’ пар 
alatt, egyedül Spartára alkalmazni amazismeretes példabeszédet, 
hogy: а’ gazdagság vak ’s mint valamelly rajzolat elet 
nélkül ’s mozdulatlanul fekůvö. Tiltva volt t. i. otthon elö 
re enni ’s a’ köz torba jóllakottan menni, mert а’ többiek szer 
gosan vigyáztak a’ nemevöre ‘аду nemivóra, ’s ezt mérséket 
len ’s a’ köz étkek iránt kényes inyů embernek korholák. 

XI. ’S ez azon rendelet, mellyért, mint mondják, а’ 
gazdagok leginkább megboszankodtak Lykurgra, ’s nemcsak 
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hogy számtalanon szövetkeztek egybe ellene, szidalmazólag ’s 
elkeseredöleg,l hanem végre sokan még kövekkel is dobálák, 
ugy annyira, hogy a’ tért sietve kellett oda hagynia. Mindnyá 
jek elôl megugorván, egy templomba akart futni; egyedül egy 
Alkander nevů Щи, különben nem genosz, de hirtelen ’s szen 
vedélyes természetii, volt sarkában ’s követé öt, ’s Lykurgnak, 
kit épen visszafordultáhan talála, botjával szemét kiiité. Lykurg 
elfojtá fájdalmát, de megtordulván, а’ polgáreknak véres ar 
czulatát mutatá, ’s az velrenesolt szemet. Szégyen és türelem 
nagy mértékben fogák el а’ nézöket, mire Alkandert kiadák 
neki, ’s szánakodó reszvéttel kisérék öt haza. Lykurg velök va 
ló megelégedését kinyilatkeztatván, elbocsátá öket, de Апат 
dert magánál fogá a’ nélkül, hogy vagy tettel, ‘аду szóval bán 
tására volt volna, csak szokett szolgáit bocsálá el ’s helyöket 
véle foglaltatá el. 

Az Щи, nem levén konek, némán teljesité а’ parancso 
kat, ’s mivel mindig Lykurg körül volt ’s vele élt, miután sze 
lidségét ’s szende lelkét, szigerú (Не! módját ’s fáradhatatlan 
szorgalmát ismerni kezdé, mind maga hatalmasan vonzaték а’ 
férfìhoz, mind ismeröseinek ’s biztesainak mondogata', hogy 
Lykurg sem szigorú sem öneszů nem, söt maga a’ nyájasság 
’s a’ szendeség velna. 

És ez volt Alkandernek büntetése, ez az elégtétel, mely 
lyet Lykurgnak ada, hogy belöle, а’ neveletlen és fenhéjazó 
iljuból egy igen szerény és igen erényes férti “Ш. Ezen tör 
ténetnek emlékezete're Lykurg Minervának egy templemet épi 
tett, mellynek Optiletis melléknevet adott, minthogy az e’ tar 
tománybeli doriaknál а’ szemek neve optiloi. Egyébiránt né 
mellyek, kik között van Dioskcrides is a’ lakedaimoni alkot 
mány’ leirásának szerzöje, azt állítják, hogy Lykurg szemén 
kapla ugyan a’ sebet, de meg nem vakult, söt inkább ama’ 
templemet gyógyulási hálából építette le'gyen az Istennének. 
Annyi bizonyos, hogy а’ spartaiak ezen е5е1 után megszüntek 
bottal jelenni meg a’ gyülekezetekben. . 

XII. A’ köz torok а’ kretaiaknál and ria (fériì torok) a’ la 
kedaimoniaknál phiditia nevet viselnek, vagy azért, hogy ba 
rátságot (philia) ’s jó сжато! szerzenek, l helyetl (Н пы 
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nálólag, ищу mivel egyszerůségre ’s тёгсё1‹|е1е$зё3ге(Меню) 
szoktatnak. Meglehet, hogy, miként sokan akarják, az eredeti 
név editia volt, melly étkezést ’s evést jelent, ’s az elsö be- l 
tú csak késöbb ragasztaték hozzá. Rendszerint tizenöten ette 
nek együtt, néha valamivel többeu, vagy kevesebben. Ezek 
egyenként hónapszámra egy medimnus árpalisztet, nyolez ehus 
bort, ё! mina sajtot, harmadfél mina fügét, ’s ezenkiviil l‘öze 
lékre kevés mennyiségů pënzt adtanak. Egyébiránt az áldozó 
zsengét, а’ vadászó a’ vadnak еду részét küldé el a’ köz torok’ 
számára. Mert ki áldozat vagy vadászat közben megkésett, honn 
eheték, a’ többieknek meg kelle jelenuiök. Ezen együttevéseket 
sok ìdeig szorosan megtarták. Igy akara egykor Agis király, Мг 
borozásából, mellyben az athenieken diadalmaskodott, haza 16! 
lekor feleségével enni ’s a’ köz torból részét haza hozatnì, de 
a’ polemarchok megtagadák tôle, ’s miután ö felsége más nap 
ra kelvén,. boszúságból áldozatot tenui, mi kötelességében állt, 
vonakodott, még azon felül bünletés alá is került. 

A’ tortermeket néha gyermekek is látogaták, hová mint 
a’ bölcseség’ valamelly iskolájába vezettettek, holalkalmok va 
la közügyeket tárgyazó heszédeket hallani, nemes magavise 
let’ elöképeit látni, durvaság nélkül enyelegni "s gúnyolódni, 
’s mások’ tréfáján el nem kedvetlenülni. Mert a’ tréfának el 
értése a’ lakedaimoniak’ szebb tulajdonai köze' látszott tartozni; 
de ki ezt nem tl'irheté, csak megkérnie kellett a’ gúnyolót’s 
ez azonnal megszünt. A’ legvénebh minden helépönek az арт 
mutatván: „ezen” úgymond „еду szó sem megyen ki.” 

Az asz'tali társaságba felvétetni kivánó felett, illyeténké 
peu szavaztanak, mint mondják. Az asztaltársak’ mindenìke 
kenye'rbelet vön kezébe, ’s ezt szóllanúl szavazó kövees gyn 
nánt uz inas által fejen hordott edénybe vete, az, ki meg 
egyezését adá, épen, az ki megtagadá, elöbb kezével erösen 
összenyomottan. Az összenyomott bélnek t. i. a’ megfúrt kövel 
egy ereje volt, ’sha illyen csak egy мамаши is, a’ kérö 
fel nem vétete'k, mert azt ohajták, hogy mindnyájan örömest 
legyenek együtt. Az így eligazítottról azt mondák, hogy kad 
дона van, minthogy azon edény, mellybe a’ beleket hányák, 
kaddos nevet visel. 
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A’ barna levet minden ételek között legjobban kedvelek, 
ngy annyira, hogy а’ vének a’ húst még csak nem is kiván 
ták, hanem az ifjaknak engedvén át, legjobb étvágygyal а’ lé 
vel tartottak. Egy pontusi király, mint beszélik, ezen lének ked 
vee'rt egy lakedaimoni szakácsot vásárlott magának; de meg 
izlelvén, undorosnak találá, mire а’ Szakács: „Е’ levet,'oh ki 
rály, csak azoknak kell enniökmugymond ;,kik az Eurotas 
ban fürdöttek meg.” Mértékletes ivás után világ nélkül men 
tek haza. Mert tiltva volt akar ezen, akar más útat világ 
mellett tenniök, hogy éjente és sötétben merészen ’s féle 
lem nélkü_l járhassanak. ’S ime a’ köz torok körüli rend eb 
ben állott. 

XIII. Lykurg irott törvényeket nem hogy nem hozott, 
sőt az úgy nevezett Rlietráknak egyikében tilalmazá is azokat. 
Mert azt vélé, hogy az alkotmánynak boldogságát és erényét 
leginkább ’s legbatatósabban .előmozdító rendeletek csak akkor 
leendenek rendítlen ’s szilárd maradásúak, ha a’ polgárok, er 
kölcseibe és életébe vésetnek be, ’s ha az akaratban, mellyet 
а’ nevelésnek az itjakhan ngy kell előteremtenie, hogy őket sa 
ját törvényhozóikká képezze, minden kényszerítésnél erősebb 
kótelékre találandnak. A’ mi pedig az értéktelenebb ’s névsze 
rint az adásvevés körüli ügyeket illeti, mellyeket a’ körül 
mények majd így, majd amugy változtatnak, а’ helyett hogy 
a’ törvényeknek betűi vagy változhatlan szokások által korlá 
tolná, az, időre vélte bízni azokat, hogy ez bölcs belátásuak” 
ítélete szerint bátran toldhasson hozzájok, vagy vonhasson le 
belőlök. Mert a”.törvényhozásnak egész és minden munkáját а’ 
neveléshez csatolá. Az egyik Rhetr'a tehát, mint épen megjegy 
zők, az írott törvényt tilalmazá. Egy másik ismét a’ pompadü 
höt ellenzé, hogy minden háznak födele csak fejszével, 
ajtai csak fürésszel csináltassanak, minden egyéb szer 
számok, használata nélkül. Mert mit a’ beszéd szerint később 

Epaminondas saját asztala felől fejezett ki, hogy illy ebéddel 
nem fér egybe az árulás, azt Lykurg legelőször ismerte el, 
ngy ítélvén, hogy az illyen ház pompát és bujaságot nem szen 
ved. Ki is volna annyira ízlés és értelem nélkül, hogy illy 
egyszerü közönséges házba ezüstlábú nyugágyakat, bíbor taka 
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rókat, arany billikomokat, ’s ezeknek megfelelö fényes bulorokal 
akarna hozni; holott az kivántatik meg, hogy a’ hajlékkal а’ 
nyugágy, a’ nyugágygyal a’ takarók, ezekkel a’ többi készûlet 
’s butorzat egybehangozzék ’s arányhan legyen. Ezen szokás 
adott alkalmat ama’ -kérdésre, mellyet az òregebb Leotyehides 
király, Korynthban ebédellekor, hol a’ terem’ padozatját га 
katos múvel igen pompásan e'kesítve 111111, vendéglöjéhöz in 
tézett legyen: „valljon nálok a’ fa négyszegüen пбпе-е?” 

Meg egy harmadik Rhelrája is említtetik Lykurgnak , melly 
ugyanazon ellenségnek gyakor megtámadását tilalmazza, ne 
hogy ez többszörös ellenállás ’s gyakorlat által harezossá vál 
jék. ’S ezzel késöbb leginkábh Agesilaus királyt va'dolák, mint 
ki Boeoliába való számos ’s szakadatlau herohanásai ’s táboro 

zásai által a’ thebanokat Spartának hatalmas ellenségévé nevel 
te. Azértmondá Aetalkidas, midön 61 megsebesítve látá: „Те 
ugyan szép tanitástdijt kapsz a’ thebanoktól, kiket akaratjok 
ellen harczolni tanitod а’ harezban tudatlanokat.” ’S az illyen 
rendeléseket nevezé Lykurg Rhetráknak, hogy az istenség’ nyi 
latkozati ’s jósigéje gyanánt tekintetnének. 

XIV. A’ nevelésnél, mellyet ugy tekinte, mint a’ 161‘ 
vényhozónak legnyomosabb ’s legszebb tárgyát, messziinnen 
indula ki, ’s mindjárt a’ házasság ’s nemzés köriilieket veve' 
szémiigyre. Aristoteles alaptanúl állitja, hogy az asszonyoknak 
maguk’ viseletét is javitani akarta, de ezen szándékával fel 
hagyott lc'gyen, nem diadalmaskodhatván szertelen zabolátlan 
ságukon, ’s asszony kormányon, minthogy a’ ferliak örök tá 
Iiorozásaiak alatt kénytelenek voltak rájok bízni az egész 11112 
kormányt, ’s ez okból kelletën l'elül tisztelék, söl »parancsnok 
néknak" nevezék ôket; hanem inkábh ezekre is minden kitel 
hetö gondot forditott. 

Elöször is a’ lyányok’ Átestét versenyl'utás ’s vivás, ko 
rong és törvetés által edzé, hogy az erös testekben a’ gyü 
möles erös gyökeret verven, jobban esirázhassék, ’s magok is 
a’ szülést eröben viselök könnyen’s meröen küzdjenek a’ va 
judások ellen. Söt minden puhaságot, kényeztetést, ’s asszo 
nyos 'gyöngeséget kiirtandó, a’ mint az iljakat, иду a’lyányo 
kat is arra szoktata', hogy némi iinnepélyes mulats’ágoknál 
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meztelen lépjenek fel, ’sI liizonyos ůnnepeknél a’ jelenlevó il' 
jak szemei elött meztelen lánezoljanak. Néha ezt vagy amazt 
jól használt gúnynyal illették ’s a’ vétkez’öket megdorgálák, mig 
ismét az érdemeseket énekbe Ioglalt dieséretekkel magaszta 
lák, az iljakban hatliatós dicsszeretetet ’s vetélkede'st ébresztö 
leg. Mert ki férfias tettek miatt dicsérteték ’s a’ lányoknál 1111‘ 
re kapott, nagyot érezve távozott el; ellenben a’ tréfának ’s 
gúnynak tövisei sem voltak tompábbak a’szoros intéséinél, an 
1161 inkább, minthogy a’ játékra, egyéb polgárokon kivůl, a’ 
királyok ’s vének is egybegyültek. 

A’ szůzek’ meztelensége nem járt gyalázattal, mert ielen 
csak a’ szemérem, a’ szemtelenség távol volt; söt inkább ár 
tatlan szokássá változott, а’ testnek egészségeért és szépségeért 
gondoskodásban vete'lkedést ébresztett ’s az asszonynemnek azon 
emelö érzetet ada, hogy a’ vitézségben ’s dicsöségben a’ férti 
akkal egyl‘ormán oszlozik. Azért beszélhetének ’s gondolkozha 
tának ugy, 1111116111 Gorgo Leonidás’ neje l‘elöl mondatik, ki 
midön egy k‘üliòldi nötöl így szólíttatnék meg: „lakedaimoni 
hölgyek! egyedül ti uralkodtok férjeiteken" ekként felele; „de 
egyedül mi szülünk is ám férfiakat.” 

XV. Már a’ mondottak is eléggé ingerlök valának a’ 116 
szésre; a’ szůzek ünnepelyeit, levetközéseit, ’s az iljaknak sze 
mei elötli versenyjátékaikat értem, kik, mint Plato mondja, 
nem mathematikai, hanem szerelmi kényszerités által 101121116 
nak. Mind e’ mellett a’ nemnöszöket még némi gyalázattal is 
illeté. Mert a’ meztelen fìatalok’ játe'kait nem volt szabad néz 
niök; telen az archontok’ parancsából a’ tért meztelen kellett 
körül kerìngeniök, egy, önmagukra készitett dalt éneklóleg, 
melly a’ törvény iránti engedetlenségök’ méltó büntetését fog 
lalá magában, ’s végre azon figyclem ’s tisztelet is megtagadta 
tek tölök, mellyel az iljabbak a’ vének iránt viseltete'nek. Azért 
nem roszalá senki is ama’ szemrehányást, melly Derkyllidasnak 
minden hadvezeri hiressége mellett léteték. Egy itju 161611111 
ván t. 1., ez helyet nem engedé át neki: „merP’ ugyrnond „te 
senkit nem nemzél, 111 egykor c'n elötteln álljon fel.” 

Menyasszonyaikat elragadni szokták, de kicsinyeket és ser 
rliiletleneket soha, hanem (liszlŕiket ’s éretteket. Az elragadottat 
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az úgy nevezett nyoszolyó asszony ‘ещё т, l‘ejét egész börig 
lenyiré, férlì köntösbe és saruba öltözteté, szalma vaczokra fek 
teté ’s világ nélkiil egyedůl hagyá. A’ völegóny nem ittasan, 
nem bujaságra tiizesiilten; hanem józanon,' mint mindig, a’ 
köz torokbnn végzett estelije után, besurrant hozzá, övét megf 
oldá _’s felfogván б: az ágyra emelé. Nem мы‘; tartó vele mu 
latás után, szemérmesen teva ment, ott, hol elöbb szokott, 
a’ töhbi iljakkal alvandó. ’S ezt tovább is így lizvén, társuival 
együtt nappalozott együtt nyugodott, mig под“ esak óvakodva 
’s так szemérem és rettegés között látogatá, nehogy а’ ház 
beliektöl észrevétessék; egyszersmind a’ lyány részérôl sem hi 
bázott ‘a’ mesterkedés e's egyůttmunkálás, hogy kivánt idöben 
’s titkon találkozhassanak egymással. Ezt nem keve'sI ideig 112 
ték talán, hanem addiglan, hogy sokan már gyermekeket is 
kaptak, n’ nélkül, hogy nappal láthatták volna nejöket. A’ lá 
togatás’ nehézsége ’s titkossága, nemcsak a’ tartózkodás, ’s 
magánuralkodásbani gyakorlatot mozditá elö, hanem a’ testeket 
is erösekké ’s termékenyekké tevé, ugyanyira, .hogy a’ házas 
párt mindig új e’s új szeretettel vivé egymásnak karjai kö 
zé, mint kik a’ szüntelen együttlét мы eltelve ’s elgyengülve 
nem levén, a’ Найду és szerelem ingerét ’s gyujtó szerét вза 
kadatlanul lentarták sziveikben. 

A’ házasságba behozott illyetén szemérmesség és szoros 
rend mellett is, nem kevésbbé ügyekezett az oktalan ’s asszo 
nyos l‘éltékenységet számüzni, illönek tartván a’ házasságtól 
minden vakmerösóget ’s bujaságot elhárítani ugyan, de egy 
szersmind az értlemesek között gyermek- ’s nemzes-közösséget 
létesíteni, kikaezagván azokat, kik az' illyesekben a’ kevere 
dést és részesiilést tusával ’s háborúval üldözik. Honnan Наша! 
fcieségü koros i'érlinák, ha szép alkatu ’s erkölesös iljak vala 
mellyikét megkedvele ’s ügyesnek gondolá, szabadságában ál 
lott nejéhez vezetnie ezt, ’s nemes magvának gyümölcsét saját 
magzatjává fogadni el. Nom kiilônben állott szabadságában olly 
hecsiiletes i'értinak, ki másnak termékeny ’s erényes nejét eso 
дата, hogy annak fe'rjétöl engedelmet kérjen a’ hölgyével ölel 
kezésre, mintegy áltlott földbe vetendö, ’s nemes és nemesek 
kel roken és testvér gyermekeket‘nemzendŕk Еду részröl t. i. 
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ugy vélekedett Lykurg', hogy a’ gyermekek nem az atyákuak` 
sajátai, hanem az országnak közjava voluának; hennan nem а’ 
törlénet, hanem а’ legügyesbek által kivánt a’ polgáreknak lé 
tet adatni. Más részröl pedig egyéb népek’ házassági törvénye 
ikben sok együgyl'it ’s visszást ШИН, kik miglen szukáikat és 
kanezáikat a’ legjobb kanokkal ’s csödörökkel hágatják, ’s tulaj 
(lenesaikat ezen engedelem’ megnyerésee'rt pénzzel ’s kerelem 
mel ostromelják, asszonyaikat szebákba rekesztve так ’5 azt 
kivánják, hogy' csak férjeiktöl szüljenek, már azek akarmelly 
beterok, vének vagy betegesek legyenekis, mintha biz azek, 
kik gyermekekkel Мгла!‘ ’s gyermekeket nevelnek, nem leg 
elöbb e'rzenék ide'tlenségét azoknak, ha rosz vérböl szakad 
tak, vagy örülnének derékségöknek ha nemes vérböl szár 
maztak. ` 

Ezen természetszerû ’s а’ közjón olly sekat mozdító szo 
kás, annyira tável velt ama’ dévajságtól, mellyel a’ késöbbkeri i 
hölgyek vádeltatnak, hogy a’ házasságtörés hihetetleu véteknek 
tartaték. Igy egy Geradas nevü spartairól, ki а’ leghajdanabh 
idökben éle, az mondatik, hogy egy idegennek e’ kérdésire: 
„milly büntetés vár nálek a’ házasságtörökre‘ë” íg`y felelt lé 
gyen: „eh idegen! nálunk házasságtörö nincsenl” „De ha 
mégis találkeznék‘ë” válaszelt az idegen. „Annak akkera bi 
kával kellene adóznìa” szóla Geradas „melly tejével а’ Tay 
getuson átérve az Eurotasból innék” ’s vajjen mend а’ kül 
földi csedálkozólag „hogyau lehetne bika olly nagygyá‘l” De 
mesoly'ogva felelt Geradas „’s hogyan lehetne valaki Spar 
tában házasságtörövé?” Ezek iratának meg a’ házassági vi 
szonyok felöl. 

XVI. A’ magzat’ felnevelése nem a’ nemzönek szabad ké 
nyétöl függött; hanem bízenyes Lesche nevl'i helyre kellett 
vinnie azt, hel az egyesiilteknek összegyült vénjei vizsgálat alá 

`vevék a’ csecsemöt, ’s ha jól alketottnak ’s erösnek találák, 
t'ölnevelteték, ’s еще! а’ kilenezezer sorsok közôl kijegyzettek 
neki; de ha idétlen ’s alaktalan volt, egy, a’ Taygetus hegyen, 
Apothetai nevt'i mély lyukba debaták, azt hivén, hogy a’ kez 
dettöl года gyenge ’s erötlen alketásu szülött, mind ma 
gának, mind pedig а’ köztársaságnak csak terhére leendene. 
‚ 6* 



84 ' гьс’мвсн PÁnm'zAMos l'znn'rnuzn. 

Honnan az asszonyok nem is vlzben, hanem borhan fürösz 
ték a’ kisdedeket, egészségôknek mintegy megkisértése végett. 
Mert azt m'ondják, hogy a’ nyavalyatörésben szenvedö, vagy 
egyébkint beteges gyermekek a’ szinbor мы fenétöl emész 
telnek meg; az egészségesek ellenben még jobban megkemé 
nyülnek ’s edzödnek. 

A’ dajkák nag)- gonddal ’s mesterséggel teljesíték tisztö 
ket. A’ gyermekeket pólyák nélkül nevelék, a’ падет: ’s ala 
kot szabadon fejlödtete'k ki, ’s azon voltak, nehogy ételben 
válogatók ’s nyalánkok legyenek, ’s hogy a’ выпьем vagy ma 
gánybani félelemtůl, szes'ze'lyes esinlalanságtól ’s pityergéstöl 
mentek maradjanak. Miért a’ küllöldiek közöl néhányan spartai 
dajkákat fogadtak gyermekeikhez, ’s mint irják, atheni Al 
kibiades’ szoptatója, Amykla, szinte spartai szìletósü volt. 
Ennek (Alkibiadesnek) azonban,` Plato’ .blzon'ysága szerint Pe 
rìkles Zopyrus rabszolgát, az egyéb rabszolgák felelt semmi el 
söséggel nem birót, adá nevelôül; míglen Lykurg a’ spartaiak 
gyermekeit nem vásárlott ‘аду bérlêtt nevelökre bizá, ’s nem 
is4 engedé, hogy kiki saját akaratja szerint nevelje ‘аду ok 
tassa Пёс, hanem mihelyt hetedik évöket betölték, saját kö 
réhe gyůjlé, csapatokra oszlá, együtt élteté, едут! nevelte 
té, együtt tápláltatá, együu játszatá ’s együtt taníuatá öket. Ve 
zérökül, az osztálynak legértelmesebh ’s harczban legbálrahb 
tagját nevezé ki; ’s a’ többieknek ezen kellett'szemeikkel csüg 
geniök, parancsait teljesíteniök, büntetését türniök, ugyany 
nyira, hogy e’ nevele'st engedelmesse'g’ iskola'jának kell tekin 
teuünk. A’ vének, kik темпы nézték, gyukran koczódást ’s 
czivódást támasztottak közöttök, hogy alkalmok legyen Нити! 
hatniok, milly természettel hírnak egyenként a’ merészség ’s a’ 
lusákban nemhátrálás’ tekintete'ben. t 

Olvasni és irni csak a’ sziikseg’ kedveért tanullak, egyéb 
iráut 2z egész ncvelés a’ fök iránti engedelmességet, fárad 
ságtürést es ‚а‘ harczbani gyözelmet lárg-yazá. Honnan elöbb 
re haladott korukkal gyakorlataikban `is nagyobb szigorńságot 
hoztak be, börig leuyirve'n, mezitláb гаммы ’s rendszerint 
meztelenen játszatván öket. Ha -tizenkettödik évöket ele'rték, 
nz egész esztendöre csak еду felòltöt Марий, még рейд; alsó 
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ruba nélkül, és szennyes teslök bizonyságul szoigált, позу sem 
fürdövel sem kenöcscsel nem éllek, az évnek néhány kevés 
napját kivéve, mellyeken e’ jótéteményhen szinte részesülhe 
tének. Osztályaik ’s csapatjaik szerint olly alomou aluvának 
együtt, mellyet magok, az Eurotasnál termö nádnak, kés nél 
kül, puszta kézzel tördelt pákáiból hordtak össze. Télen, a’ 
náddal elegyítelt lykophon nevü növényböl raklak magok alá, 
mert ennek melegitö erót tulajdoníloltak. 

xvii. Éleiöknek еъеп korában már до gondolkozású так 
is mint kedvelöik, társalkodának velök, ’s a’ vének sokkal in 
kább iigyelének rájok, mind gyakorlataikra eljárogatván, mind 
küzdéseiken ’s kölcsönös ingerkedéseiknél megjelenvén, ’s ezt 
nem /mulatságból tevék, hanem mivel kiki ugy tekinlé magát 
közölök, mint egyetemben atyját, nevelöjét ’s felvigyázóját 
minden gyermekeknek, ugy gmnyira, позу ezeknek semmi 

‚ helyôk nem maradott, hol vétkök feddöre vagy dorgálóra'nem 
мы: volna. Ezen kivül a’ nemesebb férûak közöl felügyelö 
(paidonomos) is adaték melléjök, ’s magok is csapatonként a’ 
legértelmesebb ’s legvitézebb eirent választák elöjárókul. A 
шока! ncvezék pedig eireneknek, kik а’ gyermekkort két 
évvel haladták meg; a’ legidösb gyermekek melleìren ne 
‘е! viselœk. » ‚ 

Egy illyen eiren, ki húsz esztendös volt, alattvalóit a’ 
viadalban vezérlé, otthon a’ konyha körůl cseléd gyanánt hasz 
nálá. Az izmosabbakkal Ш, а’ kisebbekkel fözeléket hordatott. 
Mind ezt I_opás által kellett szerezniök, ’s ez okból_vagy a’ 
kertekbe hágtak, mig mások tetemes ravaszsággal ’s ovakodás 
sal a’ férñak éltermeikbe lopakottak. Ki rajta kapatott, az vi 
gyázatlan ’s копий‘ lopásért sürů ostorozással bünhödöll. Az 
e'telekböl is annyit Кори)!‘ а’ mennyihez liozzá juthaltak, ’s itt 
az alvóknak ‘аду renyhe öröknek rászedésébeu igen szép е 
lömenelelt цепей. Az elfogatottnak ütlegek és koplalás volt 
büntetése. Мех‘! épen azért tápláltatlak soványon, hogy` ma 
gok által menekedendök az éhségtöl, bátor ’s ravasz meré 
nyekre szoritlassanak. ’S ez volt szük táplálatjoknak fö czélja; 
noha, mint mellékczélt a’ Маше!‘ magas növését kivánták el 
érni vele. Ha Lì. az‘életszellem eledelek’ tömegével nem ve 
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szödik, ’s mélyre es szélesre nem nyomatik, hanem természe 
ti könnyüsegénél fogva l’ólfelé швы, ‚ úgy a’ test isl könnyen 
törekhetik magasra ’s könnyen nyerhet sugár termetet. Ugyau 
ez a’ szepse'get is elömozditani látszik. Mert a’ sovány ’s kar 
esú test sokkal alkalmasabb a’ tagok’ kifejtésére, mint a’ vas 
tag ’s a’ jól hizlalt, melly már nehezségenel Гора ellenzi azt, 
valamint a’ terhességök alatt hajtó szerekkel elö asszonyok is 
ámbár karesú, de megis helyes alkatú ’s takaros gyermeke 
ket szülnek, minthogy az anyag könnyůsegen jobhan (Баба! 
maskodhatik a’ képzö termeszet. Ámde ezen jelenés’ okának 
vizsgálata, maradjon másokra hagyva. 

XVIII. A’ gyermekek olly ovakodva loptak, hogy egyi 
ШК, ki Наш! rókát orzott el ’s palástja alatt rejtegeté azt, 
az ‘Шаг’ körmeivel ’s l'ogaival hasát hasítatá föl, ’s az állhata 
tos titkolás felett halva maradt. ’S ez a’ mai gyermekekre al 
kalmazólag, nem leend hihetetlen, mert hányat láttam niagam 
is közölök, kik Orthia’ oltárán az ostoi‘ozások- között adák ki 
lelkeiket. 

Asztal után az eiren meg fekteben a’ gyermekeknek 
egyiket enekeltete, másikával egy jól fontolt leleletet kivánó 
kerdésre válaszoltatott, p. o. ki a’ derek férti? vagy: millyen 
e’ vagy ama’ eselekedet‘! ’S ez által mind a’ szepnek megite 
léséhez, mind a’ polgárok’ magokviseletenek tigyelemmel 'tar-l 
tásához, igen korán hozzá szoktak. Mert ha ki e’ kerdésre: 
ki a’ jó vagy ki a’ nem dieséretes polgár‘! felelni nem tudott, 
ezt tompa ’s az erényben vetekedesre képtelen elme’ jelenek 
tekintek. A’ feleletet okoknak ’s bebizonyításokuak kellett kö 
vetniök; ’s az elöadásban rövid ’s tömött szerkeztetés kiván 
tatott; ki gondolatlanul felelt, annak az eìren büntetésůl hü 
velykét harapta meg. Ugyan ez sokszor a’ véuek ’s elöjárók’ 
jelenleteben bünteté а’ gyermekeket, hogy megmutassa, vaj 
jon okosan ’s ugy bíintet-e mint büntetni illik. A’ hüntetes a 
latt nem akadályozák; de а’ gyermekek ellávozása után, azon 
nal felelet alá vettek, ha ‘газу kelletinél szigorúbb ‘ладу Iágy 
’s engedékeny volt volna. 

A’ kedvelök kedveltjeiknek je es rosz hirökben oszlakoz 
ni szoktak, ’s midön egykor, mint beszélik, egy gyermek küs 
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dés közben gyáván felkiáltott volna, kedvelője a’ fók által bün 
tetés alá vettetek. Jóllehet pedig ezen szeretet annyira diva 
tozott közöttök, hogy а’ lyányok is tisztes asszonyoktól szeret 
tetének, mégis, minden féltés távol volt tőle, sőt inkább 
kölcsönös barátságot alapított, az egy személyt szeretők kö 
zött, ’s azon törekedésre egyesíté őket, hogy kedveltjeikből 
valami derekast ügyekezzenek nevelni. 

XIX. Továbbá arra is taníták a’ gyermekeket, hogy ke- ' 
serű, de kellemmel vegyült rövid ’s mégis sokat jelentő be 
széddel éljenek. Lykurg, mint már említők, a’ vas pénznek 
nagy súlya mellett csekély értéket adott ugyan; de ellenben 
a’ beszéd” pénzét egyszerú ’s kevés szavak mellett, gazdag és 
mély értelemmel készíté fel, mint ki а’ gyermekeket hosszú 
hallgatás által mondalmatosokká ’s ügyes felelőkké nevelte. Mert 
a'mint a’ nemi gyönyörökbeni kicsapongás, rendszerint foganat 
lanná ’s terméketlenné teszi a’ magot, úgy a” vég nélküli fecse 
gés üressé ’s értelemmeddővé teszi а’ beszédet. Egy attikai а’ 
lakoni kardok” rövidségét csufolólag, azt jegyzé meg egykor, 
hogy a: játékszíni szemfényvesztők könnyen elnyelhetnék azo 
kat. „Es mégis” így válaszolt Agis király „mi e’ rövid kar 
dokkal amúgy igazán el tudjuk találni ellenséginket.” ’S én azt 
találom, hogy a’ lakoni kifejezés, minden rövidsége mellett 
is, szinte olly igazán találja el а’ czélba vett tárgyat, és szin 
te olly igazán hatja meg а’ hallgatók, belsejét. ‚ 

Ugy látszik, hogy maga Lykurg is rövid ’s mondalma 
los beszédü volt, ha а’ neki tulajdonított mondások után sza 
bad ítélnünk. Illyen p. o. az uralkodási formát tárgyazó azon 
mondása, mellyet egy társaságba demokratiát behozni kivánó 
hoz intézett: „Ám légy te első, ngy mond, ’s hozd be sa 
ját házadba a’ demokratiát.” Továbbá az, mellyel az a’ 
felől kérdezködőnek felelt, miért rendelt legyen olly csekély 
’s takarékos áldozatokat: „hogy az isteneket tisztelni so 
ha meg ne szűnjünk” ngy mond. ’S az is, mellyet a” küzd 
játékról mondott, hogy csak ollyanokat engedett legyen 
а’ polgároknak, mellyekben-a” kéz ki nem nyújtatik. 
Olly feleletek is hordatnak, mellyeket levelekben intézett le 
gyen a’ polgárokhoz, p. o. „Hogyan akadályozandjnk meg 
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nz ellenek’ berohanását‘ë” „На szegények maradtok 
’s egyitek sem ügyekszik többet birnì másitoknál.” 
És ismét a’ falakra nézve: „Ne hi‘fyétek, hogy i'altalan 
a’ város, melly téglák helyett l'érfiakkal van bekerit 
ve.” Azonban ezen ’s hasonló leveleknek hinm' vagy nem hinni 
egyaránt bajos. ’ 

De hogy a’ hosszadalmas besze'dtöl esakugyan .idegenke 
dének, azt а’ következö talpra esett mondásaik bizonyitják. 
Leonidas király valakit, ki fontes dolgokról alkalmatlan Юб 
Ьеп beszélt, így szólíta meg: „Те а’ szůkségest szükségen 
kivül használod, idegenl” Charilaos Lykurg’ testvérének 
На nagybátyja’ törvenyeinek esekély száma felöl kérdeztetvén 
meg: így szóla: „Kevés szóval élöknek kevés törvény 
re van szükségök.” Archidamidas pedig, midön némellyek 
Hekataios sophistát azzal vádolák, hogy a’ köz torban, hová 
meghiva volt, semmit nem szólott legyen: „Ki beszélni tud” ’ 
ugymond „az a’beszédnek idejét is tudnì Гоша.” Azon 
keserů kil'ejezéseik közöl, mellyekröl а’ mondottakban azt jegy 
zém meg, hogy kellemmel “так vegyülve, а’ következöket 
hozom fel. Demarat egy semmi embernek, ki éretlen kérdé 
seivel untatá ’s többször akará megtudni tôle: ki legyen a’ 
legjobb spartai‘! „Ki hozzád legkevésbbé hasonlit” fe 
lelt. Némellyek dicsérték az elisieket, hogy az olympi játé 
kok alatt szorosan ügyelnek rendre ’s az igazságra. „Bezzeg 
nagy esoda is,” megszólal Agis, „hogy az elisiek öt 
esztendö alatt huszonnégy oráiglan gyakorolnak igaz 
ságot.” Theopomp egy idegennek, ki irántai vonzalmának 
bizonyságaúl azt hozá fel, hogy ö polgártársaitól spartaiak’ ba 
rátjának neveztetnék, igy felelt: „Honbarátnak neveztetned 
diesöse'gesebb volna, oh idegenl” Egy atheni szónoknak 
ki a’ lakedaimoniakat tudatlanoknak nevezé , ekkint {Не}! 
Pleistonax, Pausanias’ tia: „Пена: szólsz, ugymond, mert 
a’ hellenek közt, egyedt'il mi nem tanulunk roszat 
Мишей.” Archidamidas valakinek, ki azt kérdé, hányan vol 
nának a’ spartaiak, ezt felelte: „Elegem barátom, hogy tá 
vol tartsuk az elleneket.” 

Tréfa beszédjeikböl nem kiilönhen tetszik ki, mennyire 
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szoktattanak legyen semmi hasztalant nem mondani ’s csak 
egy szót sem ejteni, melly tigyelemre méltó gendolatet nem 
foglalt velna magában. Egy valaki, ki valamelly fülmilehangot 
utánzónak hallgatására hivatott: „Ilisz’ én, ugymond, ma 
gát а’ t‘ülmilét hallottam.” Más valaki, ki а’ következö 
felirást elvasá: 

„Murs elölé öket, kik a.’ zsarnokságot elolták, 
Selinus’ kapuit halve feküdve körül.“ 

„Е’ fértîak méltán vesztek, ugymond, miérthogy 
а’ zsarnokságot el nem égetteték.” Egy ilju, kinek 
valaki azt igérte, hogy olly kakasekat adand neki, mellyek egy 
mást halálba küzdik át: „Vagy igen, ugymend, inkább adj 
ollyakal, mellyek másekat küzdenek át a’ halálba.” ' 
Egyikök pedig látván, hogy némellyek, széken ülve végzik 
sziikségöket: „Távol legyen, ugymend, hogy oda üljek, 
honnan vénebbek elett fel nem kelhetek." 

’S ime illy nemüek veltak velös mondataik, miért is nem 
helytelenl'il jegyzik .meg némellyek, hogy lakenizálni nem 
annyira testgyakorlati, mint bölcselkedési -hajlandóságot jelent. 

XXI. A’ dalok és énekek körůli oktatás semmivel sem 
üzeték lanyhábban a’ beszédbeli egyszerüséget és csínt tárgya 
zónal; söt inkább dalaikis uemi bátorságra ébresztö, ’s lelke 
sedést ’s tettek’ szemját élesztö tövisekkel birtanak. A’ nyelv 
természetes és mesterkéletlen, а’ tárgy komely ’s erkolesmí 
velö volt bennök, ’s nagyobb részint a’ Spartaért elestek 
nek, mint dicsöülteknek, dicséretét, vagy а’ gyáván meg 
futamlettaknak, mint sínletes ’s boldegtalan éltet élöknek gyalá 
zatát feglalák magekban, valamint az életker’ különbsége sze 
rint némi erényfegadalmat, vagy a’ tulajdon erenynek magasz 
talását is. Ez utolsók közöl egyet példaúl felhoznunk, nem fog 
ártani. Ünnepjeiknél a’ hárem életkor szerint három kar állett 
össze, ’s a’ véneké megkezdöleg igy énekelt: 

Mi hljdam'tlmn bátor férñak valůnk. 

Mire a’ férfiak’ kara válaszelt: 

Mi meg vagyunk, próbáld, ha. kedved van nesza! 

’s végre a’ gyermekek’ kara, a’ harmadik: 
Mi mog Iu'zůnk, sokkel ‘itézbek nálntoknfil. 



90 гьитшсп m'nuummos Ёьнтмшм. 

Altalában , ha még a’ koruukig fentartott néhány lakedai 
monì költeményeket tekinljük, ’s azon indulónak tactusára 
emlékezünk vissza, mellyet hadba mentökkor fuvolán játszatá 
nak, Щ l‘ogjuk látni, hogy mind Terpander mind Pindar , a’ 
vitézséget nem helytelenůl egyesiték а’ musikával. Az elsö 
igy énekel a’ lakedaìmoniakról: 

lljiaknůl kelevéz divik ott és fenszavu Musa 
Es jog, „теми; — _ -- 

Pindar pedig: 
Ott n" vének’ tnnůesa 's Щи férnak ‘НИМ tündöklenek 

Es Единой, Musa. és ‘Критик. 

’S ezekben mindketten иду tüntetik fel a’ spartaiakat, 
mint mind a’ musikának, mind a’ -fegyvernek nagy mérték 
ben kedvelôit. 

Mert "мы! is merôen Ш ki u’ lent’ édes „быд 

mint a’ spartai költö mondja. Honnan is a’ .Musáknak minden 
ütközöt elött áldozatot [бы а’ király, hihetôleg nevelésökre ’s 
költöi mondásokra emlékeztetendö polgártársait, hogy így ez 
istennék а’ veszélyekben közelítnének ’s emlékre méltó tet 
tekre lelkesítnék öket. 

XXII. Háború alatt a’ szigorusággal, az iljak’ kedveért 
alább hagytak, nem akadályozák hajok’ piperézését ’s fegy 
vereik ’s köntöseik’ csínosítgatását, és örültenek, ha tüzes mé 
uek gyanánt nyugtalanúl tomboltak az ütközelnek ellenébe. 
Honnau is hajokat, mellyet az iljukorba léptök та szoktak nö 
veszteni, a’ hadi veszélyek’ közeledtével anuyira ékesítgeték, 
hogy szinte tündöklött ’s merterkélt rendbeszedést mutatott. 
Lykurgnak egy а’ hajat шею mondását idézvén vissza elméjek 
be, hogy t. i. а’ haj а’ szépeket szebb alkatuakká, a’ 
rutakat rettentöbbekké teszi. A’ testgyakorlások isszinte 
csak a’ háborúban voltak kevesbbé fárasztók, hol általábau az 
iljaknak kevesbbé korlátolt és szemmel tartott élet engedteték, 
ugyannyira, hogy minden hulandók között egyedül rájok nézve 
volt a’ háború a’ háborúnak elögyakorlataitól való megpihenés. 

Ha már csatarendbe egyesûlten az ellenséggel szemközt 
álltanak, a’ király egy keeskétáldozott; parancsolá, hogy kiki 
koszorúzza fel ‘идёт, а’ `fuyolázókkal Kastor’ nótáját fuvatá, 
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maga pedig ogy megütközési éneket kezdett. Mi fenséges egy 
szersmind 1‘01101116 voll 101111 öket, mikint а’ fuvola’ tactusa 

‘szerint le'pegetve а’ hadoszlopban rést sohol sem nyitva, ré 
niülellen lélekkel, elszántan 03 derülten, danolva szálllak szem 
he а’ veszélyekkel. Mert 101‘111032011, llogy az illy helyzetüekben 
30111 101010111, sem tulságos hév nem lakozhalik, hanem inkább 
ingatlan bálorság, ’s а’ fensöbb segedelemre lámaszkodó re 
mény ’s bizódalom tölti be а’ sziveket. 

A’ király minden ütközetnél еду а’ görög versenyjátékok 
valamellyikében gyözelmi koszorút nyert 1'01‘11101 kisérteték. Va 
laki, mint mondják, Olympiában nagy summa pénzzel akart rá 
venni egy spartait а’ nemküzdésre, 11111 02 megvetvén, miután 
ellenlársán nagy bajjal diadalmaskodott volna, azt kérdé tôle 

`‘11110111; „Ugyan lako! mit n_vertél most gyôzödelmed 
(101?» „А21, 101011 02 mosolyogva, hogy az ütkòzetben 
а’ király elött leend 1101у0111.” 

А’ megvert ’s legyözött ellenséget csak addig üzték, mig 
1еп meglutamodása által saját gyözelmök felöl bizonyosokká 
lettek, aztán tüstént' visszavonultak; nemtelen ’s а’ hellen 
névvel meg nem férhetö dolognak tartván, még azokat is 
vágni ’s öldösni, kik gyözölteknek érzik magokat, ’s а’ sikot 
elhagyják. Ezen elv nemcsak nemes és nagylelkü, de hasznos 
is volt. Mert tudván а2 ellenök harczolók, hogy az ellenálló 
kat tönkre leszik, a’ futókat kimélik, tanácsosabbnak tarták 
а’ szaladást, 11111110’ maradást. 

XXIII. Magát Lykurgot , Hippias sophista ugy 01п1111, 
1111111 igen nagy höst, és számos csatának részesét. Philoste 
phanos a’ lovasoknak ulamokra 03210301 13 110111 tulajdonítja ‚ 
’3 hogy egy ulamos Lykurg’ szerkezete 32011111 ötven, négy 
szög alakba 01111011 lovasból `állolt legyen. Phalerosi Demetrius 
szerinl ellenben, soha csak részt sem vön а’ csatában, ’s az 
alkotmányt békében hozá 10110. ’S valóban az olympì 1010 
kok а1а111 01111101103 fegyverszünet’ behozatalának gondolata 
cs'ak szende, és a’ békére hajlékony férlitól származhaték. 
Noha, mikint yHermippns 01111111, 3011011 állítják, hogy 
Lykurg 01011110 0р011 110111 avatkozolt а’ dologba, ’s Iphi 
lossal semmi egybefüggésbcn sem volt legyen. Hanem mi 

\ 
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dön egykor más okból utazott volna Olympiába, ’s itt a" 
Мышка‘ nézte, иду remlék elölte, mintha háta môgött egy 
ember’ szavát hallaná, ki szemrehányásokat tön neki, ’s cso-~ 
dálkozását jelenti, hogy polgárlársait ezen népünnepekbeni 
részesiilesre nem szólitja fel. ’S a’ mint megfordulván, sen 
kit nem lála, ki a’ halloltakat mondhatá neki, isteni intes 
nek tartá azt, ’s csak most szövetkezett egybe Iphitossal az 
ünnep’ szerkesztesére, mellyet igy fenyesebbé ’s tartósabbá 
is tön. y 

XXIV. A’ nevelés a’ meglett koruakra is kiterjedett. 
Mert senkinek sem volt szabad kenye szerinl élnie, hanem 
a’ városhan, mint valamelly táborban, mindnyájoknak kisza 
hott eletmodja, ’s a’ köztársaságot tárgyazó loglalatosságai 
voltak, teljesen azon elvet követöleg, hogy ök nem magu 
kéi, hanem a’ hazáei volnának; ha pedig semmi feladott 
типы‘: sem kellett végezniök, а’ gyermekekre ügyeltek fel, 
hasznos dolgokra taniták ôket, vagy magok is a’ venebbektôl 
tanulának. ’S épen ez volt egyike Lykurg’ szép és üdvös 
rendeleteinek, mellyeket polgártársainak készite, hogy min 
den kezmůvek’ ’s mestersegek’ üzésetöl eltiltva leven, elég 
iìres idövel birtanak; annál inkább, minthogy az erdekét ’s 
beeset-vesztette gazdagság miatt, az annyira fáradságos gyüjtö 
getéssel ’s munkássággal járó penzkereses is tönkre jutott. 
Földeiket а’ heloták mivelek ’s kiszabott adót lìzettek nekik. 

Egy spartai, törvenynapon mulatolt Athenben, ’s megtudván, 
hogy egy polgáŕ dologtalansága miatt bůntetes ай vonatott, 
’s most buslakodva ’s balsorsa fòlötli l’ájdalmában osztakozó 
barátoktól kiserve e'pen baza indult legyeu, megkérte а’ kö 
n'ilötte állokat, hogy mutatnák meg пей azon embert, ki a’ 
szabadság miatt búnhödött vala. Шу szolgai foglalatosságnak 
tarták a’ kezmü és penzkereses körůli munkát. A’ pörök, 
mint gondolhatni, már a’ penzzel egyůtt elbucsuztak; mert 
hisz’ sem gazdagság, sem szegényseg nem létezett, hanem jó 
létbeli egyenlöség, ’s` az egyszerůséggel páros goud nélküli e'let 
uralkodott közöttük. \ 

A’ táborozástól ment minden idejöket, tánezok, ünnepek, 
torok, мы”, testgyakorlatok ’s a’ leschaik foglalák el. 



LYKI'RG. 93 

XXV. мой, kik harminczadik évöket még el nemérték, 
ópen nem тетей ki а’ piaczra, hanem а’ házhoz „отде 
seket rokonaik ’s kedveltjeik мы szerezteték be. A’ vénebbekŕe 
nézve gyalázatnak папаши, ha szüntclen_ii|y dolgok miatt 

l папаши magukat а’ téren, a’ helyett hogy a’ napnak leglöbb 
részél а’ gyakorlati hciyeken, ’s az 1153’петтцЬесзЬаНфЬп 
шишек уста. Mert iuen szoktak cgybegyůlni ’s egymás 
között illendöen mulatni , ’s migr pénz ‘аду piacz körl'ili 1:11‘ 
gyakról csak szóval sem emlékeztck, az illy mulatásnak, leg 
inkább a’ nemes теней’ dicsérctét "s a’ nemlelenek feddését 
tevék tárgyává, "s mind ezt tréfa és ncvetés közölt, mint a’ 
mellyck könnyan javílnak és igazítanak. Maga Lykurg épen 

_ ncm volt mogorva; sôt Sosibius’ elöadása szcrinl, а’ nevetés 
nek еду szobrocskát is стен, n’ наш, mint a` fáradságos 
és szìgoru élet’ нажми, bölcsen hozván be köz toraikba ’s ily 
lyes mulatságaikba. 

Lykurg általában véve, ugy szoklalá polgártársail, hogy 
magánosau sem nem c’lhetónck, scm így élni ingyen sem ki 
vántanak, hanem méhek’ módjára szůnlelen az egészhez szi 
tólag ’s a’ föt összesen környezöleg, buzongásaiknak ’s 

lnemes vetekede'söknek közepette magokról csaknem felejd 
kezve, mint а’ hazának sajátjai éltenek. Ezen gondolkozás« 
módjok némelly mondásaikhól is kilünikfMidön Paidaret nem 
válaszlatott el a’ háromszáz közé; derült arczczal térl haza, 
minlegy örülvén,` hogy a’ haza_0llyan háromszázzal 
hir, kik jobbak náiánál. -Pcisislratidas, ki néhányv pol 
gártársával a’ persa király’ vezéreihez Кбит! küldeték, midön 
megkérdeztelnék „мы: vajjon maguk’ ‘аду а’ kormány’ ‘Шей 
han jöttek legycn-e, igy felclt: „На czéit él‘ünk, a’ népnek 
dolgában; ha nem, a’ miénkben.” Argilconis, Brasidas’ 
anyja, Amphipolisból Sparlába шпион ’s a’ liozzá hete'rö némi 
férñaklól megtudakozá, vajjon Brasidas dicsöen, spartaihoz 
illöieg halt legyen-e meg? ’s midön Pzvk а’ fértil magasztalva 
azt mondák', hogy Sparta nem birja párját; „Ne mondjáíok 
barátim, ugymond; Brasiadas vitéz és derék volt 
ugyan, de Sparta még több férfiat bir, kik erôsbek 
nálánál.” 
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XXVI. A’ tanácsnokokat eleinte, mint mondám, azokból 
választá, kik tervében részt vettek; a’ későbbi időkre nézve 
pedig azt rendele, hogy a” kimultnak helyét egy ollyan foglal 
ja el, ki a’ halvanad évet meghaladók között legerényesebbnek 
tartatik. ’S ez ngy tekintetek, mint az emberi vetekedéseknek 
legfontosabb, legkívánatosabb tárgya. Mert itt nem az forgott 
fen, ki leggyorsabb a’ gyorsak, ki legerósb az erősek között, 
hanem a” jóknak ’s erényeseknck legjobbika, ’s legerényesbike 
választaték, ki erényének gyózelemdijaúl egész életére, úgy 
szólván, az alkotmánybani minden hatalmat nyeré, ’s urrá lett, 
élet és halál, becsület és gyalázat, szóval, minden fontos, tár 
gyak fölött. 

A’ választás, következőképen történt. Miután a’ nép 
egybegyült volna, némelly e’ végre kinevezett férliak egy 
közel levő házba záratták, hol sem nem láttak, sem nem lát 
tatának, ’s csak az egybe-gyúlt népnek zaját hallották, melly, 
mikint egyéb esetekben, ezen választásnál is felkiáltás által 
fejezé ki akaratát. A’ kijelöltek nem mindnyájan egyszerre, 
hanem, a’ mint а’ sors hozta magával, egyenként vezettete 
nek be; ’s a’ gyülésen hallgatva mentek keresztül. A’ here 
kesztetteknél írótábla volt, ’s erre mindeniknél feljegyzek a”, 
lárma” fokát, a’ nélkül, hogy tudnák, kit illetett legyen, ki ve 
vén hogy a” bevezettettek közt első, második, harmadik stb vala. 
Ki legtobb ’s legnagyobb kiáltással fogadtatott, az tanácsnokká 
lett. Es ez koszorúzottan járta be a’ templomokat; számos 
ifjak követék csodálólag ’s magasztalólag a’ férliut; ezt tevén 
számos asszonyok is dalban dicsérők erényét ’s boldognak hir 
detők életét. Mindenik rokona étket tőn fel elébe, mondván: 
„А’ polgárság ezen asztallal tisztel meg tégedet.” 
A’ templomok” bejárását végézvén, a’ köz toron jelent meg, hol 
minden а’ bevett szokás szerint történt, csakhogy elébe két 
részlet téteték, mellynek egyikét félre tcvé, ’s ezt asztal után, 
a” terem” ajtajánál álló, ’s magáhozhivott asszonyrokonai közől 
annak, kit leginkább becsült, illy szavakkal adá át: „Azzal 
tisztellek meg, mivel magam tiszteltetém meg.” 
Mire а‘ többi asszonyok azt is magasztalás között kísérek 
haza. 
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XXVII. A’ temetkezés körülieket is igen ügyesen ren 
delé el Lykurg. Elüször is minden balhitet kiirtandó, nem 
akadályozá, hogy a’ haletlak a’ városba temettessenek el, ’s 
emlékeik a’ templomok’ közele'ben álljanak; hogy az illyeknek 
láttával korán megbarátkoztassa az iljakat, nehogy retteg 
jenek’s meghuunyászkodjanak a’ halál 01011, mintha a’ holtak’ 
‘111010501 ’s-a’ síroken járdalást megt'ertözésnek tartanák. Az 
után tìltá, hogy más valami is 101055011 a’ sirba, hanem veres 
lepelhen olajlevelekre teve'k a’ tetemet, ’s igy takaríták el. 
A nevet nem velt. szabad feljegyeznì a’ sírra, hanemha a’ férl'i 
háherúban, az asszony mint papné halt meg. A’ gyászelásra 
rövid idôt, csak tizenegy napet határezott„ a’ tìzenkettödiken 
Ceresnek tett áldozat által vége vettetett. Es igy semmit par 
lagon vagy használatlanúl nem hagyett, hanem az erény’ sze 
retetét, a’ vétek’ utálatát beszövé az' e'lel’ minden szükségeibe; 
a’ va'rest jó példák’ sekaságával tölté el, mellyek, mivel gyer 
mekségöktöl fogva minden nyemen találkozának velök, szůkse'g 
képen a’jóhoz vezérlék ’s jókká képezék 01101. 

Ez okból nem engedé meg pelgártársainak, hogy tetszé 
sök szerint hagyják el a’ hazát, ’s kiilföldöu kalandozzanak, 
nehogy idegen erkölesöket, szabálytalan élet’ utánzásait ’s al 
ketmánybeli különbséget gyl'ijtsenek. Mi több , még a’ tarte 
mányba czéltalanúl gyůlöngö ’s lepakozó idegeneket is “155221 
tartóztatá, nem attól fe'ltében, miként Thukydides mondja, 
nehogy alketmányát utánozzák, vagy az erenyre nézve valami 
foganatost tanuljanak 1010, khanem inkább, nehogy a’ genesz 
nak tam’tóivá váljanak. Mert idegen emberekkel természet 
szerint idegen beszédek jönek be; idegen beszédek új nézete 
teket hoznak; ezekhöl pedig sokféle kivánatok ’s törekvések 
sarjadnak, mellyek a’ fenalló alkotmánynyal, mint alaphanggal, 
nem zegnek egybe. Aze'rt is inkább ügyekezett altól örzeni 
meg a’ vál‘ost, nehogy genosz erkölcsök ragadjanak rá, mint 
nehogy' kivülröl ragadós nyavalyák szállják meg azt. 

XXVIII. Mind ezekben 501101 sem látjuk nyomát azen 
jegtalanságnak vagy többet-áhitásnak, melly némellyektöl Lykurg’ 
törve'nyeire háríttatik, mintha ezek a’ vitézségre nézve alkal 
matesok, a’ jogosságra nézve hiányesak'volnának. Hihetöleg a’ 
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nálok úgy nevezett Kryptia —— ha ez, mikint Aristoteles` 
irja, csakugyan Lykurg’ rendeletei közé tartozik, birla rá Pla 
tot, hogy ama’ ferlìról ’s alkotmányáról ö ís ez utolsó értelem 
ben itéljen. A’ Kryptia pedig ebhen állott. Az iljak’ felvigyázói 
azokat, kiket legérlelmesebbekneky tartottak, koronkiut szerte 
kiildözék a’ tartományban, egyiket ide, másokat amoda, töròk 
kel ’s a’ sziikséges eleséggel, egyébbel semmivel. Ezek nappal 
rejtekhelyekre széledének el, ’s elbujva pihentek, éjjel pedig 
az országutakra mentek, ’s a’ kezeikhe 4kerûlt helotákat öldösék. 
‘Sokszor a’ szántófc'ildeket is keresztül kasul járták, ’s a’ legerös 
beket ’s legnevezetesheket végezték ki közölòk. Hasonlót említ 
Thykydides а’ peloponnesi háborúról irt munkájában, hogy a’ 
spartaiaktól vitézségök mialt kiválogalott, ’s mintegy számrn 
kétezer helota, miután mint szahadok magokat megkoszorú 
zák, ’s a’ templomokat ünuepélyesen bejálrták volna, kevéssel 
-késöbb egyig eltüntek, ’s hogy sem akkor, sem késöbben 
senki megnem mondhatá, mi véget értek legyen. Aristoteles 
különösen azt állitja, hogy az ephorok hivatalba léptökkor a’ 
helotáknak azonnal háborút üzentek, hogy bünvád nélkül ölet 
hessenek meg. 

Különben is keményen és kegyetlenl'il bántak velök. Erö- ’ 
nek erejével szinbort itatának velök, "s hogy az iijaknak ré 
szegség’ példájaúl szolgáljanak, a’ köz torokba vezeték öket. 
lllellen ’s nevetséges dalokra ’s tánezokra kényszerittetének, 
a’ szabadoknak dalaiktól ’s lánezaiklól eltilták. Azért vonako 
dának, mint beszélik, a’ thebanoknak Spartában táborozásuk 
alatt ell‘ogott heloták, midön Terpander’, Aikman ’s lakedai 
moni Spenden’ dalainak éneklésére szólíttatáuak fel, azt je 
gyezvéu meg, hogy ezt uraik nem akarják. És igy azok, kik 
Lakedaimonban a’ szabadot mindenekfelett szabadnak, a’ $201 
gát mindenekl'ölött szolgának mondják, igen llelyesen fogják 
fel a’ különbséget. En ад liiszem, hogy az illy kegyetlensé 
gek késöhb jöttek divatba a’ spartaiaknál, nevezetesen ama` 
nagy földrengés után, midön mint tudjuk, a’ heloták a’ mes 
seniekkel támadák meg ôket, a’ tartományuak sok kárt oko 
zólag ’s a’ va'rost veg veszélylyel fenyegetöleg. Én legalább olly 
undok dolgot, mint a’ Kryptia volt, Lykurg felöl soha fel 
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nem 101101011, ki egyébütli szelidségéröl ч3 igazszigszeretetéröl 
következletek jellemére, mellyet 1310111 пу1101110203 13 pártl‘ogol. 

XXIX. Mintán legfontosabb rendelései а’ 320110301111011 
gyökeret vertenek, ’s 02 011101111011у’ 01111у11а megerösbült, hogy 
11111111 1101110211010, 11111111 önerejeböl fentarlhatá magát, valamint 
az 131011, hogy Platóval szóljak, a’ 1010111у011 ’3 0130 mozgását 
kezdô világnak örvendett: ugy fogá el ezt a’ 110130 megelége 
désnek érzete , а’ 11101 0101110 10р011 ’3 utján 11010110 törvenyho-` 
203011011 szépsége és nagysága fölött, ’s óhajtá 02 010110110, а’ 
mennyiben 021 011111011 0101010103 1011111 110р03, mintcgy 1101 
1101011011111 ’3 1011111111011011111 32011110111 01 021. К62 gyülést 1111110 
1011 101101, ’3 111пу110111021а10 0’ polgároknak, llogy mind 02, 
1111 0’ 10103’ boldogsagát ’s 011161031 öregbülését tárgyazza, ki 
vánatos mértékben, 11101 nagyobb 10321111 101031110 ugyan, 110 
még a’ le'gnyomosabb ’s legl'öbb 110110 van, ’s ezt elöbb hogy 
sem az 1310111 1101110110 meg, 1111110111‘0 110111 011110110. Szükség 
tehát, a’ 1101102011 lôrvények 111011011, 11111111011 10110210103 vagy 

‚ 01161103 110111111 mindaddig meginaradniok, míglen 0 В01р1111101 
‘113232010101111, 111011 0111101 021 teendi, mi 02 13101111011 10132030 
32011111 1001111. Е1111011 mindnyájan megegyeztek ’s 01 11111011 01032— 
1011; 111110 а’ 111101у01111а11, 10п0с31101101111011, ’3 végre minden pol 
gároknak esküjét, hogy а’ 1101102011 alkotmánynál visszajövetelé 
ig hiven megmaradnak, elfogadván, Delphibe elutazott. 

A’ jóshelyre érkezvén, áldozatot 1011 ’3 megkérdezé 02 
1310111, 110 törvényei jók 03 01110111103011 100п11п011-0 0’ város’ bol 
dogságára ’s е1011у010 110210 ‘3 0’ mint 02 131011 021 1'010110, hogy 
törvényei jók, ’s a’ város, ha Lykurg’ alkotmányával élend, 
а’ dicsöségnek magas fokán fog 11101011111, legott 10110, 03 
$р01’10110 11111110 а’ пу11011102031. Maga .pedig 02 13101111011 11110 
0111021’011 ’3 barátjaitól ’s fiától elbucsuzván, 011011010 magá 
han polgártársait esküjök 0101 föl nem menteni, 110110111 010101 
01132011101101 bel'ejezni, egy olly korban, mellyben a’ tovább 0103 
nek vagy 0’ nyugalomba menetelnek, a’ mint veszszük, egy 
101111011 ideje van, ’s olly állapotban', mellyben mind 021, 1111 
a’ 3201‘0110301102 `megkivántatik, tökéletesen 010110 vala. Ételtöl 
tarlózkodás által halt meg, pedig azon hiedelemben,.l1ogy a’ 
110201111011 30111 1101010 11020110110п, 30111 011011011 vc’ge szenvedés, 
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hanem erenynyel ’s- ют! határos legyen. ’S >neki, mint a’ legszebli tettek’ létrehozójának, a’ МЫ úgy sem Ieeud egyéli, mint boldogságának tökeletes teljesülese, polgártársìnak pedig, kiknek elteben annyi szepet es jót keszite, ’s kik eskiivel bi zonyíták, hogy visszajöttéig шок maradnak alkotmányához, örangyalul szolgáland halála. Es okoskodása meg nem csalá. Ötszáz even keresztül volt Sparta hirre ’s lielyes alkolmányra elsö városa Hellasnak, meddig Lykurg’ törvenyeihez hů ma radott, mellyeken tizennegy utána uralkodó király közöl egesz Agisig, Archidam’ ûáig, csak egy sem tetl változást. Mert az ephoroknak behozatala az alkotmányt nem gyengébbe, hanem szilárdabbá teve,’s a’ nepnek kedvezés’ szine alatt csak 

a’ nemesbek’ uralkodásának adott nagyobb eröt. XXX. A’ peuz legelöször Agis’ uralkodása alatt folyt be Spartába, a’ penzzel a’ kincsvágy ’s a’ vagyonszeretct jôtt be, meg pedig Lysander által, ki maga penznek rabja nem volt ugyan, de hazáját megis gazdagság’ es feny’ szeretetevel vesz tegele meg,’s a’ háborúból baza hozott aranynyal es ezůsttel Lykurg’ törvenyeit ásta el. Miglen ezek virágozlak, Sparta nem mint város ‘мы magát, hanem bölcs es kûzdö l‘e'rlìnak mintegy e'letét elé, vagy iukább valamint Herkules, a’ költök’ regelése szerìnt, oroszlánbörrel ’s huzogánynyal kalandozá be а’ világot, a’ törve'nytipró zsarnok szörnyeket liůntetöleg, úgy uralkodott Sparta а‘ Smának örômest es készsegesen engedö Ilellason egyedül egy skytala ’s egy Ворон kôpönyeg altal; Cllörlé a’ törvénytelen fejedelemsegeket ’s hatalomuralkodásu kal az országokban, ellensegeskedéseket esillapita le, 15211013 
Sffkal Годы: el, sokszor a’ nélkiil, hogy csak egy vertel moz (Мои volna meg, esupán egy követet kiildöleg, kinek azon -‚ nal mindenek teljesitek akaralál, ’s val-amint a’ méhek, midön 
vezetöjök 'mutatkozik, egyetértôleg rendre lernek. Illyen ищу volt'Sparta a’ törvenyes rend es igazság által. Azert свыш kof-11m magam is, Iiogyan mondhalák nemellyek, liogv a’ spar taiak ongedelmf-.skednì tudnak ugyan, de az uralkodá'shoz nem сцене}, ’s мы“ magasztalhaták annyira 'I‘heopomp НМ)" ЁЁЁЁЩ, a'zon lószi‘evetell‘e, hogy Sparta uralkodni tudó . mak koszoni alladalmát, igy “Нанси: „sel ink ábli en 
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gedclmcskcdu'i tudó polgárainnk» ugymoud. Iii is :ikar 
jon cngedelmeskedni oilynnuak, ki ‘дышат nem képcs. Az 
cngcdeimességet az uralkodólól muuljuk; тег‘ а’ jó ‘(326116 
nek örômest cngedünk, ’s а’ mint а‘ lovaglás’ mesterségében 
а‘ lónak szeliddé "s eugedékenynyé bételc а’ fcladás, úgy а` 
kormánymesterségnek iö czélja az eugedelmes készségnek va 
lósilásában ‘Ш. Már рейда а’ lakédaimoniak egyéb nemzetekbe 
nemcsak engedelmességet öutónek, hanem a’ tölök vezérelte 
tés `s а‘ rajtok uralkodás”, kivánságát is, Meri hozzájok küld 
vén, nem мёда‘, new pénzt, nem fegyvereseket kértenek 
tölök, hanem egyellen еду spartait, ki vezérök Ладен, ’sha 
szert пеней rá, lisßteive ’s hódolva штык azt, miként a’ 
siciliánok Gylippost, а` kliaikisiak Brasidast ’s Ázsiának minden 
lakosi Lysandert, Kallikmtidast és Agesilaost. És ezen férüa 

lkat а‘ mcglálogatott tartományok’ ’s kormányok` rendezöinek 
’s újraalkotóinak nevczék, .és Sparta шт: egyetemben аду 
wkiuœk, mint afpéldás ‘детей ‘з jól elrendelt alkotmánynak 
nevelûjét `s tanitóját. S'tralonikos is ide látszik czélzani, mi 
dön tôrvényhozói gúnyuyal parancsolja: hogy az atheniek my 
steriumokat ’s üunepeket ůljenek, az elisiek liarczelnökök le 
gyenek, тег! ezt úgy is Iegjobban értik, а‘ lakedaimonìak 
pedig аварий mcg ôkßt, ha valamellyikök hibázni fogna. Ez 
ugyan csak lréfából voll mondva, de Anlisthcncs So'krates` 
muin'ányn а‘ ieuclrai gyözelem mialt gögôsködö lkebauokat 
kitván, ш jegyzé meg, hogy сие!‘ scmmiben scm lálszanak 
oily gyermckekiöl különbiizni отце, kik tanitójokija kán/yt úl 
lcgeiken örxendcznck. 

XXXI. Azonban Lykurgnak f6 szándéka пеш‘ az volt, 
hogy szélesen uralkodó várost hagyjon maga után; hanem 
meg levén gyözödve, позу а’ mint egyes embernek, ugy egy 
egész alkotmánynak életében а’ boldogság az erényen ’s az 
iinmagávàli egybehangzáson alapul, minden hatásai abban egye 
siiltek, hogy polgárlársai а’ legtávolabb iflökig szabadon, meg 
clégedetten ’s mérsékletesen éijenek. Ugyan ezt tevé Plato 
is alkotmányának alapjává mint Diogenes és Zeno, és mind 

lazok, kik е` tárgygyal dicséretescn mérkôztenek meg; csak 
под ezek merö irományokat"s‘bcszédckethagylak hálra, Ly 

7* 
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Кии; ellenhen nem irományokat, nem beszédekèt, hanem lell 
yleg egy utánozhatlan alkotmányt léptelett életbe, ’s azoknak, 
kik nem hìszik, lîogy a’ valódi bölcsuek ideálja elérhetô vol 
na, cgy egész hölcs várost mutalott, `s Еду hírben 'mind azon 
helleneket felülmulá, kik csak valaha alkotmányoskodának. A 
жён mondá Aristóteles, {позу Lykurg érdemén alul tisztelte 
lik Spartaban, jóllehet itt nagy tiszteletben részesül. Mert tem 
ploma van ‘в évenként, mint islennek áldozat tétetik neki. Azt 
is mondják, позу ereklyéi а’ hazába hozattak, és sírjára villám 
ütött Iegyen le. Hasonló nem könnyen jutotl más nevezetes fér 
fìnak, kivevvén késôbb idöben Euripidcst Arethusában, Makedo 
nìa` városában, hol meghalván eltemettetett. ’S ez Euripides’ 
tisztelöinek némi ìgazolásúl ’s bìzonyságúl змей, egyedül ö le-> 
vén az, kivel halála után az történt, mi elötle a’ legjámbbrabb 
férfmak ’s az ìstenek legnagyobh kedvenczének jutott. 

Lykurg némellyek szerint Kirrhában, mások szerìnt 
hova halála elötl kevéssel utazott- Elisben mult ki; Timaios 
és Aristoxenos Kretán végeztelik életét, ’s az utolsó még azt 
adja hozzá, hogy а` kretaiak a` Pergamia melletti országúton 
mutalják sírját. Csak egyetlenegy Antioros nevů fiat- hagyott 
maga `után, kivel, mivel шара! nélkůl mult ki, а‘ nemzet 
ség> kiveszett. Dè barátai ‘з rokonai ugyszólván, maradékot 
szerzettek neki; egy zsinalot képzöleg, melly sok ideig meg 

.f tartalott, ’s az összegyülési napok Lykurgides nevet viseltenek. 
Aristokrates, Hipparchus’ fia, аж beszéli, позу а‘ Kretában 
kimult Lykurgnak tetemét barátai elégeték, ’s‘ hamvait а’ ten 
gerbe szórák vala, ’s hogy ezt ovakodásúl maga Шутка ,le 
gyen, nehogy ha lel‘eklyéi idövel Sparláha vitemének, a’ pol 
gárok, mintha maga jölt Чаша vissza, az eskü aló`l fólmen 
tetteknek véljék’magukal,’s alkotmányzît megvállózlassák. Eny 
nyìt Lykurgról. ‚ 
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Numa. 

I. Azen idök МЫ is, mellyekhen Numa király ele, nagy 
meghasonlás uralkodik, nella, úgy látszik, hogy nemzetsége’ 
tábláikezdettöl fegva egész az ö személyéig nagy pontossággal 
vannak lehezva. De bízenyes Clodius azt állítja Idöbiráló 
jában (mintegy illy czimet lehetne munkájának adni), hogy 
ama’ régi oklevelek a’ városnak gallusi vészeiben eltůntenek 
’s a’ mostan láthatók hamisan ’s bízenyes emberek iránti ked 
vezésbölszerkesztetének, kik az вы; nemzetségekbe, ’s a’ legki 
tünöbb, nella velök nem roken,- házakba kivántak betolakodni. 

Mendják, hogy Numa Pythagoras’ barátja volt legyen, mig 
másek kereken azt hiszik, hogy hellen nevelésnek Numához 
semmi köze sem vala, hanem, vagy a’ természettöl téteték 
az erényre képessé ’s magát magával beérövé, vagy más, 
Pythagenisnál derekabb, küllöklinek kelljen tulajdonítani a’ ki 
rály’ neveltetését. Mások Pythagorást sekkal késöbben 'éltetik, 

‘ csaknem ё! emherkorral Numa után; ’s azen Pythagorást, ki a’ 
tizenhatodik elympiadban--mellynek harmadik évében juta ki- \ 
rályságra Numa- az olympi játékokon versenyl‘utási díjt nyert, 
Italiában utazgatása közben Numánál mulatozott, ’s ezzel az 
országnak rendbehozásán egyûttdolgezott, spartai születésnek 
tartják. Innen van, hogy a’ remai közéletbe Pythagoras’ ta 
náesából annyi spartaszerü vegyiilt; noha más részröl Numa’ 
nemzetsége is a’ sabinektól származik, a’ sabinek pedig lake 
daimoni szállitványnak akarnak tartatui. És igy az idöket pon 
tesan kilapegatni bajos, kivált ha az elympi gyözök után szá 
melunk, kiknek névserát, mint mendják, késöbben elisi Hippi- ‚ 
as adá ki, a’ nélkül hogy hitelbiztesitó adatokra támaszkednék. 
Ан adjuk elö ММ, mit Numárol emlékre méllót-tlulunk, 
bevezetésl'il a’ sziiksdges‘eket elr'irc hocsálanrlók. 
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ll. Roma már harminczhetedik esztendejét töltötte Ro 
mulus’ uralkodása alatt; midön ez julius’ ötôdike'n, melly nap 
ma is nonae eapratinae nevet visel, a’ városon kivůl, az 
úgynevezett keeskemoesárnál közönséges áldozatot 1611, je 
lenlétében nemcsak a’ tanácsnak, hanem a’ nép’ nagyobb ré- ` 
sze'nek is. llt hirtelen és szômyů változás támadván a’ leve 
göben, es vihar ’s dörge's-követte felhö ereszkedvén a’ 16111 
10, törte'nt, hogy mig a’ rémült nép futásnak eredve elszéle 
dett, Romulus láthutlanná 1611 ’s töbhé sem maga, sem tete 
1110 soha nem találtaték. Ez sulyos gyanút gerjesztett а’ patriciu 
sok ellen, ’s а’ nép között azon monda szállongott l‘elôlök, mint 
ha, régóta nem szivelhetvén a’ kormányoztatást, hogy a’ hatal 
mat magukévá tehessék, ök ölték legyen meg a’ királyt. Mert 
esakugyan úgy lálszék, hogy az utolsó idöben keményebben ’s 
uralkodóbban bána velök. A’ gyanút azzal orvoslák azonban, hogy 
Romulust, mint nemkimnltat, hanem jobb sorsban részesiiltet 
imádás’ tárgyává em-elék; ’s Proclus, еду tekintetes férliú, meg 
esküdött vala, miként Romulust fell'egyverzetten égbe emelkedni 
látá, ’s parancsoló szavát hallotta, hogy Quirinusnak neveztessék. 

Е’ közben a’ jövendö király’ választása felett új zavar ’s 
zendůlet ostromlá a’ várost, hol a’ bevándorlottak az eredeti 
polgárokkal nem olvadván egészen egybe, mind a’ nép hul 
lámkodó vala még, mind a’ patrieiusok a’ meghasonlás miatt 
kölcsönös gyanakodásban állottak egymáshoz. Abbau egyig meg 
egyeztek ugyan, hogy királytól kell függeniök; de nemcsak a’ 
személy, hanem a’ nemzetség is, mellybôl az uralkodó válasz 
tandó vala, viszálkodásnak ’sl pártruszakadásnak tárgya volt kö 
zöttök. Azok, kik Romulussal elsök alapiták a’ várost, türhet 
lennek találák, hogy a’ városban ’s földben részesûlt sabinok azo 
kon erölködnek uralkodni, kiktöl a' mondoltakat nyerék; a’ sa 
binok mellett ellenben ama’ jól gondolt ok fogott, hogy mivell 6k 
Tàtius királyuk’ halálával Romulustól el nem pártoltanak, ’s öt 
magán uralkodni hagyták, n’ méltányság úgy kivánuá, hogy ezen-~ 
nel köz’dlök választassék a’ király. Mert hisz’ itt nem a’ 331611 
gébbek kapcsolódtak az erösbekhez, sôt a’ sokaságot csak az 6 
heállásuk erösité meg anuyira, hogy ez velök egyesülten 1111101 
mzinyi rangra emelkedhelék. ’S 11110 ezek voltak vitáik tárgyai. 
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Nehogy рейд; az alkotmánynak illy теща; zillapotjában, 
a’ viszálkodás ziirzavart l'ejtsen ki а’ kormánylalanságból, а’ 
palriciusok ад végzék, Воду azon százölven tag közöl, kik 
höl állotlnk, rendre kiki hat nappali ’s hat éjjeli‘óráiglan, a’ 
királyi méltóság’ jeleivel felkészůlten, mint uralkodó, az iste 
neknek szokolt áldozatokat tegyen, ’s a’ kormány’ dolgaiban jár 
jon el. Mert mig egy részrôl a’ kettös idönek ezen megosz 
tása az uralkodókat az egyenlôség’ tekintctében ha‘son lábra 
állítá, más részrôl a’ méltóság’ változása az irigységet irlá ki 
а’ népböl, látván, hogy egy napon ’s egy ejjelen ugf'anazon 
férii királyból alattvalóvá leszen. Azi uralkodás’ ezcn alakját 
intcrregnumnak nevezik а’ romaiak. 

Ill. De hármilly népszerñleg ’s mérsékelve látszának is 
uralkodni, mégis gyanut és zúgolódást gerjesztettek, mintha 
а’ közügyeknek oligarchai irányt adni ’s az alkotmányt saját 
kezeikl'e- keriteni ohajtván, királytól i'ůggeni nem akarnának. 
Azért is kôlcsônôsen abban egyezett. meg а‘ két párt, hogy 
egyike а’ másikából válaszszon királyt. Mert ez, а’ jelen kö 
rülmények között legalkalmatosabb mód vala nemcsak а’ vita 
důhnek megszüntetésére, hanem a’ választalandónak а’ két párt 
iránt hason viszonyba- hozatalára is, ki {дум egyikekhez mint 
clválasztóihoz hajoland, а’ másik részt rokonságból szereten 
di. A’ sabinok а’ választási elsöséget а’ romalaknak engedvén, 
ezek készebbek voltak sabinait választani `s kijelelni, mint sa 
bin választás mellelt romait elfogadni. Egymás közötti tanács 
kozásaik után а’ sabinok közól Numa Pompiliust nevezék ki, 
ki а’ löbbiekkel Romába nem költözölt ugyan de erénye mi 
att annyira ismeretes volt, hogy а’ sabinok neve’ папаши 
nagyobb örömmel fogadák el öt, mint maguk а’ választók. A’ 
végzés tudtára adatván а’ népnek, а’ két rész’ elôkelöi közöl 

_ kòzös követek küldettek a’ férlìlioz, kik й: eljövetelre ’s а’ ki 
rályság’ ellbgadására kérnék meg. 

Numa a’ sabinoknak вып‘ jelesebb városából Curesböl 
származott, mellytöl а’ romaiak ’s a’ velök „мыши: sabi 
nok а’ Quiriles nevet nyerek; lia volt Pomponiusnak, egy 
igen tisztelt férlinak, négy litestvére каши legìljabbik ’s né 
mi isleni végzet :iltal ugyanaz nnpon sziiletett, mellyen 
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Romulus Romát alapitá, t.-i. aprilis’ al-dikén. A’ termeszellól 
minden erenyre jól kepzett szívet, tanulás, türelem ’s a’ höl 
cseseg’ szeretete által meg inkább nemesíté; lelkéböl nemesak 
a’ roszhírů szenvedelyeket irtá ki, hanem a’ barbaroknál épen 

‚ magasztalt eröszakot ’s diesvágyat is, a’ valúdi ferliasságot a’ 
gyönyöröknek esz által zabolázásában helyezvén. Mellynél 103 
va minden bujaságot ’s fenyůzest számkivetett házából, ’s mind 
honbelinek, mind küll'öldinek mint feddhetlen biró ’s tanáes 
adó ke'szsegesen szolgált; üres óráit nem a’ gyönyörök’ élde 
lete'nek ’s nem a’ szerzésnek szentele, hanem hogy az istenek 
nek szolgáljon, ’s valójok’ es hatalmok felelt lelekben szem 
lelödjék; miáltal olly nagy nevre’s hírre tön szert, hogy Ta 
tius, Romulusnak a’ romai trónon uralkodó társa, egyetlen 
egy lyányához Tatiához, vejeůl választotta legyen. Mindazáltal 
ezen házasság rá nem bírhatá 61, hogy ipához kôltözzek; 6 
elemült atyját ápolandó, a’ sabin löldön maradott, minthogy 
Talia is örömest cserele fel ferje’ csendes maga'nyát, a’ szü 
löi ház’ tekintetevel ’s esillámjaival Romában. Talia, mint mond 
Iiák, házasságának tizenharmadik éveben halt meg. 

IV. Ekkor Numa odahagyván a’ város’ mulatságait, 111111 
ra vonta magát, hol legörömestebb ridegen bolyongott, hol 
istenek’ csalitjaiban, szent herkekben ’s magányos helyeken 
tölté napjait. ’S leginkább ezen körûlmeny szolgált kútl'öůl az 
istennö felöli ama’ regenek, mintha Numa nem ,búsongásbóh 
’s eszelössegbôl hagyta volna el a’ társas eletet, hanem mivel 
szentebb társalkodást izlelöleg isleni házasszigra> meltatott, ’s 
Egeria istennöveli szerelmi egyesület ’s meghitt közlekedés ál 
tal boldog ’s az isteniekben is jártas ferñú vált belöle. 

Azonnal szembe szökik, mennyire hasonlít e’ monda az 
öskor’ nemelly regeihez, millyeket a’ phrygek Attesröl, a’ hi 
thyniak Herodotról, ’s ‘az arkadiak Endymionról, es sok má 
sokról, kiket a’ velemeny dicsöiilteknek ’s istenek’ kedveltjei 
nek tartott, olly örömest regelgetnek. Hisz az esz is azt vall 
За, hogy az istenség nem ló-, nem madál'-, hanem ember 
kedvelö leven, a’ jeles jósägúakkal örömest társalkodik, nem 
utálja az erenyszeretö ’s jámbor férlinak barátságát ’s meg nem 
veli azt. De hogy~ az istenseg ’s a’ szellem az emheri testtel 
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’s anouk vii'ágzásávalis kòzösülnc ’s gyönyört érzene гала, azt 
már bajos volna hinni. Itt az aègyptiak еду nem .cgészcn hi 
hetlcn különbségct tesznek ugyan, mintha t. i. nem volna le 
hetlen, hogy az isteni szcllem asszonylioz- közeledjék, ’s fo 
gamzási 011101 oltson beléje, mig ellenbcn a’ férlînak istenncl 
keveredése ’s tosti közösülése képtelen volna. De azt meg~ 
nem gondolák, hogy minden keveredés а’ lénynek kölcsönös 
l'ölcscrélésévcl jár. ' 

Egyc’biránt az istenségröl ember iránti barátságot ’s olly 
értelembcn vett szerelmet tenui fek, `111е11у az erkölcstiszta 
ságra ’s erényre ügyeléssel párosúl, ez épeń nem méltatlan 
dolog; ’s igy értve nem kárhoztalllatjuk ama’ rcgékcl, 11101)‘ 
lyek szcrint Pllorbas, Hyakinth és Admet Apollo’ kedvesci 
voltak,` valamint sikyoni Hippolyt is, killez Pythia, valaliány 
`szor az Sikyonból Kirrhába evezett át, mintha az istcnség 
kedvtelvc szemlélné öt, e’ lelkesůlt szavakal intézé: 

„Камея Hippolytom lám! a’ tengerre magy új‘ra.“ 
i Szintígy beszélik, hogy Pan Pindart ’s énekeit megszcrcttc, 

’s hogy Arcliilochos és Hesiod haláluk után énekjeikért, az 
istenségtöl kitüntctének legyen. Sophoclesnél, mig éle, As 
klepios mint vendég mulatott, ’s е’ regét még ma is sok bi 
zonyság творца, halála után реф; egy más istenség’ jóvol 
ta juttatá sil-hoz; ’s ha már helyben hagyjuk, hogy ezçk illy 
l‘érñakkal történtek, ne liìgyük-e, hogy az istenség Zeleukus 
sal , Minossal, Numával, Zoroasterrel és Lykurggal, orszá 
goknak kormányzóival ’s alkotmányoknak alapitóival szintc kö 
zösült legyen? ’S nem sokkal hilletöbb-e, hogy ezekkel az is 
tenségek komolyan társalkodának, jóra Izlnílván ’s buzditván 
öket, költök’ ’s kornyikáló lyrikusok’ társaságát pedig, lla ezt 
csakugyan feltcszsziik, csupa idötöltésböl keresteklegyen. Ha 
ki másként itél „az utcza széles” mint Bakhylides mondj'a. 
Mert hisz’ az cllenkczö vélemény sem megvetendö, molly Ly 
kurg, Numa, ’s más hnsonló férlìak felöl hozatik fel, hogy t. i. 
zabolázhatlan ’s akaratos néptömegekct szelidítendök, ’s az 011101 
mányokba tetcmes újításokat hozandók, az istenségtöl kölcsö 
nöztck legyeii tekintclet maguknak, mellyel ligy is-csak azoknak 
szolgáltak javokrn, kik ellen „типу-‘051025111 használák azl. 
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V. Már óllc’ uegyvenedik évét töltöllo Numa, midón u’ 
romai követek mogjelentek пана, hogy а’ királyságra híják `mog 
öl. A’ kövclség’ szónokai Proclus és Volesus ‘спад, kikröl 
olöbb аж hivék5 hogy a’ nép egyiket vagy másikat Минут}; 
fogná válaszlanì; тег! Romulus’ polgárai Proclushoz, Tatiuséi 
Volesushoz займы; leginkábl). Mondandójokat röviden adták 
elö, ан vélvén, [позу Numa мы károkkal fogadandja e’ sze 
rencsc't; de, mint lát‘szik, nem csckélymunkába, hanèm sok 
szó- ’s kérelemvesztegetésbe kcrült a’ uyugalmas ’s békés 619! 
hez szokott férñút más gondolatra hozni, ’s ráveuni hogy ogy, 
úgy мам" háborúban затем: ’s nevekedett városnak kor 
mányát vállalja magára. Numa, atyjának ’s ogy rokonának Mar 
ciusuak jelenlétében felelt: „Az emheri életnck mindeu `vál- 
lozása kétséges; ’s igy ki az (деток megkivántatókbau зайк 
séget ucm szenved ’s а’ jelen ellen panaszra keluie oka nin 
csen, azl; csak hotorság bírhalja szokott életmódjának теща“ 
toztatására, ‘аду fclcserélésére, melly ha más elsöbbséggol 
nom dicsekedhetnék is mint azzal, hogy hiztosabb, megérdemli 
hogy a’ bizonytalannak elébo tétessék. Már рейд; milly hìzony 
talan legyen а’ királyság, Romulus’ viszoutagságai mutatják, 
ki ncmcsak maga jôtt rosz hirbe, mìntha uralkodó társát Ta 
tiust alatlomosan megölette, hanem az olöbbkelöket is gya 
núba keveré, mintha maga általok végeztetelt volna ki. ’S ucm 
ugyan czen romaiaknak regéi uevezik-e istenek’ fìáuak Romu 
lust, ’s nom beszélik-e, позу kisdedségében fensöbb goud :iltal 
tápláltaték ’s csodálalos módon шишек meg. Én ellenben ha 
landó származatú vagyok, táplálatomat ’s neveltetésemet em 
bereknek köszönöm, kik clôttetek nem ismeretlenek. Mit ben 
nem dicsérnek, nem jöveudô uralkodónak tulajdonai, ezen 
toljos nyugalom ’s a’ за]! kerülô tudományokkali foglalko 
zás, ezen hatalmas, velcm növekcdett szeretete а’ béké 
nek, а’ háborútlan munkáknak, ’s olly emberokuek, kik az 
istenek’ tìszteletére szeretotben ’s barátságban шашек egybe, 
o'gyébiránt pedig kiki saját földét mívoli és saját nyáját 10301 
teti. Romulus пейте!‘ romaiaknak sok, akaratotok clleu koz 
delt lláborúl hagyolt llátl‘a, ’s czeknck kivívására а’ város lü 
zcs és МЮ!‘ Шгйш kíván; idc jail-ul llogy а’ lmdiszcrencsv 
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által a’ háberú természette ’s gyönyörůséggé “Ш a’ népnel, 
melly, a’ mint kiki tudja, növekedni ’s másekat meghóditani 
vagy; úgy annyira hogy nevetséges velna, ha elly várost, 
mellynek inkább hadvezetöre, mint királyra van szüksége, az 
istenek’ imádására, a’ jognak tiszteletére, a’ hatalem’ ’s háború’ 
gyiilöletére tanitanék.” ‘ 

VI. Illy ekekkal akará a’ királyságot eltolni magálól; de 
a’ romaiak mindent elkövetének könyôrgéseikben, kérvén öt, 
ne taszitaná ismét öket viszálkodásha ’s pelgári háhorúba, ki 
‘те senki nem levén, kiben a’ ket párt egyesůlne. Нет kiilôn 
hen sarkalták atyja ’s Marcius is, miután amazok elmentek vol 
na, hogy az illyen nagy és isteni ajándéknak elfegadására rábe 
széljék. „На takarékosságod miatt vagyen után nem sevárogsz, 
ha a’ hatalem’ ’s uralkodás’ fényét nem ohajtod, ki az erény’ 
szehb fényének hirtokában vagy: legalább tekintsed úgy az ural 
kodást, mint szelgálatát az istenségnek, melly a’ benned létezö 
igazságszeretetet ébresztgeti ’s hívalkodui és szunnyadozni nem 
engedi. Es igy ne fussad ’s ne kerüljed a’ királyságot, melly 
az értelmes embernek szép e's nagy tettek’ mezejét nyitja meg; 
mellynek birtokában mind az isteneket legl'ényesebben tisztelhe 
ted, mind az embereket, kik fejerlelmök’ mintája után kônuyen 
és hamar képzöduek, jámborokká és szelidekké teheted. Нет 
ezen remaiak szereték-e Tatiust, a’ jövevény t‘ejedelmet, ’s Re 
mulusnak nem mint istennek ůneplik-e emlékét‘! ’S ki tudja, 
a’ gyözni szokett nemzet is nem unandja-e meg a’ csatákat 
’s a’ 'zsákmánynyal ’s trìumphekkal eltelt remaiak nem vágyand 
nak-e szelid ’sjegszeretö vezér után, hogy bölcs tôrvények’ 
’s a’ béke’ javaiban részesüljenek? ’Sha mindjárt a’ legkiele 
githetlcuebb ’s legdůhösebb harczvágy I‘egta velna is el öket, 
nem tanácsesahb e, hogy a’ kantárt megragadván, te adj más 
irányt hevôknek, ’s hazádat ’s az egész sabin nemzetet egy 
virágzó ’s hatalmas városhoz а’ jóakarat’ ’s barátság köteleivel 
kapcsoljad‘t” Ezekhez, mint mondják, még némelly kedve'zû 
isteni jelek, ’s a’ polgáreknak élénk kivánatai ’s ügyekezetei is 
járultanak, kik mihelyt a’ küldöltség’ czélját megértették, ker 
ve kérte'k, hogy jöne el, ’s venne' át a’ кашу-511301, а’ kél 
nemzet’ egyesitése ’s egybeelvasztzisa végell. 
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VU. Végre mégis eltökelé magát, ’s az istenekuek ál 
dozván, Romábu elindult. A’ tanács es nép csodálalos sze 
retettel indult ki elébe; az asszonyok áldásaikkal йф/бйёйч 
a’templomokban áldozatok tétettek, ’s az öröm olly Штатов 
volt, hogy a’ város nem országlót, hanem országot látsze'k va 
la nyemi. A’ mint a’ térre értenek, Spurius Vettius, ki ezY 
órákban épen ideiglenes király volt, a’ polgárokkal szavazta 
tott, ’s ezek mindnyájan Numa mellett nyilalkoztak; de midön 

f a’ királyi meltóság’ jelei liozatának elébe, halasztást kére, mi 
vel királyságához ugymond, isteni helybenhagyás is kivántat 
nék. Miértis jóslókat és papokat vevén magához, a’ Capito 
liumba mene, melly meg akkor tarpeii halomnak nevezteték. 
Ш; a’ jóslók’ i'ejét befödött arczezal dél lelé forditá, maga pe 
dig háta megé állván, jobb kezével l'ejét illeté ’s buzgólkodolt, 
mialatt szemei köröskörůl jártanak, az isteneknek madarak" 
röpteben, vagy egyéb jelekben adandó akaratát vizsgálván. E’ 
közben a’ téren hihetetlen esend uralkodék a’ sokaság között, 
melly feszült iìgyelemmel várla a’ jövendöt, mignem kedvezö 
madarak 'jobh felöl repülöleg jelentenek meg. Mire Numa a’ 
királyi köntöst felöltvén, lement a’ várból a’ nép közé. Ш ö 
römkiáltások fogadák, ’s mint legjámborabb ’s az isteneknek 
legnagyobb kegyeueze ůdvözölteték. 

Az uralkodás’ átvótele ниш, legelóször is azon liáromszáz 
bakó’ serege't oszlatá el, kiket Romulus sziìuetlenůl maga kö 
riil шпон, ’s Celereseknek azaz gyorsaknak nevezett; тег; 
sem bizodalmatlan lenni a’ benne bizók ellen, sem uralkodni 
bizodalma'tlanokon neml akart. Aztán Iupiternek és Marsnak 
már létezö papjaihoz meg egy harmadikat is állitott t. i. Romu 
lus’ papját, ’s ezt Flamen Quirinalisnak nevezé. Egyébiránt 
ama’ régiebbek is Flamines sajátképen Pilamines nevet vi 
seltek, mint némellyek irják а’ fejeiken hordott szörkalapoktól 
(pijos), minthogy meg akkor а’ görög szavakuak latinok közé 

i keverése gyakrahb volt. Mert hiszen Iuba szerint а’ királyok 
пак Laena nevů köntöse sem egyéb, mint a’ görög Chlaena; 
’s a’ Iupiter’ templomában szolgáló, ’s élö`atyáju ’s anyáju gyer 
mek Camillusuak neveztetik, ММ! épen úgy, miként némelly 
görögök Merkurt szolgálalja miatl nevezik. l 
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Vlll. Miulán Numa, a’ nép’ jóvoltát ’s llnjlandóságait meg 
nyerendö, a’ mondott rendeleteket попа he, liistént nhhoz lo 
gott, hogy а’ vas keménységů ’s hadszeretö ‘тов! ШЗуаЫпй 
’s jogszeretöbbé tegye. Roma ekkor cgészcn azon város volt, 
mellyet Plato lorrólázban sinlödönek nevez, alapulását mind 
járt eleinte merészségnek, ’s az itt mindenůnnen összetolako 
dó legvakmeröbb ’s legharczosabb férlìak’ vakmcrö böszültse' 
gének köszöné; élemét ’s liatalma’ nòvekedését számos csa 
tázásokból ’s tartós háborúkból nyeré; ’s mint minden,l mi ‘дуб 
kerezik, rázkódás által mozdíthatatlana'bbá Iosz, a’ veszélyek 
által csak erösbülni látszott. Átlátván pedig, mennyire nem 
csekély’s könnyü feladás volna illy békétlen ’s ell'ajult népnek 
kezele’se ’s békéhez штата, az istenek’ segedelméhez fo 
lyamodott, ‘в önszerkezetů `s önveze'rletl'i számtalan áldozatok, 
iìnnepek ’s körtánezok által, mellyek iinnepélyes komolyságnk 
mellett mulattató gyönyört `s lársas öriimöket nyujlának, ki 
vánta megszelidíteni `s korlátolni а‘ I’éktelen `s harczáhitó 520! 
lemet. Hébekorba az istenekkel rettentgeté óket, vagy csoilá 
Iatos rémjeleneteket 's nem jót jelentö hapgokat hírdete ki 4kö 
zöttök, `s bnbonával szelidité ’s alázá meg lelköket. 

`S open innen eredett azon közhiedelem, mintlm Numa 
Pythagorássali biztos társalkodásának köszönte volna bölcsesé 
get. Mert a` mint Pythagoras’ bölcsesógének, úgy Numa" po 
liticajának egyik föszakasza а’ bnzgóság és темнота: volt; 
’s mondják, hogy szintc olly szándékkal bnrkolózott Iegyen 
külszinbc és l'énybe, mint Pythagoras. Ez, mint hiszik, еду 
sast агга tanított meg, hogy szavára röptében megálljon _’s fe 
je iïilött kerengöleg hozzá álászálljon, ’s hogy midön egykor 
olympiában а‘ sokaságon ment volna kcresztiil, arany csípöt 
láttatott legyen. Meg egyéb szemfényvesztö mesterségeiröl ’s 
káprázatairól is heszélg'etnek, mellyekre nézve ezt írja phliusi 
Timon: 

„Pythagoras lnüvölö hirnck sovárog utána 
Ö ki vakitó вид ńllal csalogatja az embert.“ 

Nem különben tón Numa, .ki а’ mint már emlitök, majd va 
lamelly istennö’ ‘аду Oread’ kedvelljének, kikkel titkos szo 
vetségben атаки), majd pedig a’ Mnsák’ borátjának szerepót 



|10 гьс’мвсн гАшшшмоз ÈLmnAJzni. 

játszá, mintha biztos egybcköteshen 61110 velôk. Jóslatainak 
nagyobb részet a’ Musáknak akará tulajdonítani, ’s különösen 
egy általa Tacilának nevezett, azaz nemszóló, vagy nema Mu 
sának kitünö tiszteletére utasilá a’ romaiakat, mintha csak а’ 
pythagorasi hallgatást tartotta volna tisztelöleg szemei elött. 

A’ szobrokat tárgyazó törvenytételei is egeszen rokonok 
Pythagoras’ allítmzinyival. Ez t. i. a’ l'ölényt nem 1111111 érzek 
által megl‘ogliatót, sem mint szenvedö állapotuat, hanem mint 

‹ láthatlant, megerthetlent es szellemit gondola; Numa pedig 
azt tiltá meg a’ romaiaknak, nehogy az istenseg’ ke'pét em 
beri, vagy állati alakban fejezzek ki. ’S valóban az 0156 52112 
hetven 6111011 110111 15 találtatott nálok istenkép, sem kepiró, 
sem szobrász keztöl; templomokat ’s kápolnákat epitettek u 
gyau, de. képi ábrázolatokat nem keszitenek, 111011 52011101 
lenuek tarták a’ nemesbet a’ nemtelenebben túntetni fel, ’s le 
hetetlenuek az istent mńskent mint gondolat által foghatni 
meg. Félreismerhetlen azon összehangzás is, mellyben aldo 
zat körůli rendeletei Pythagoras’ isteni szolgálatával állanak; 
mert nagyobb reszint verteleuek, ’s csak Iisztböl, ищу bor 
ból, vagy más igen egyszerii dolgokból valának keszülve. 

Vaunak, kik meg egyeb, kiilsö körůlményekból meritett 
>okokkal is vetekednek, e’ ket l‘ertinak òsszeköttetesbe 110211 

11111111. Ide tartozik, hogy Pythagorást a’ romaiak` polgáraik kö 
26 irak be, miként Epicharmos egy, a’ Pythagoras’ iskolájába 
tartoze, igen regi eomediairó Antenorhoz intezett, iratában 
állítja; továbbá hogy Numa, negy lìának egyiket, Pythagoras’ 
lia szerint, Mamereusnak nevezé. Beszelik, hogy a’ patricia 
sok köze fôlvetetett aemili 11112 02011 Mamercustól vette legyen 
nevezetet, minthogy beszéde’ kellemet (aemilia) ’s varázsát a’ 
király e’ hizelgö neven szokta nevezgetni. Magam is sokaktól 
hallám .Romában beszelni, mikent intettenek legyen meg egy 
kor isteni nyilatkozás által a’ romaiak, hogy a’ legbölcsebb ’s 
legvitezebb hellennek szobrot állitanának maguknál, ’s hogy en 
nel fogva a’ teren ket ercz 52011101 emeltenek legyen, Alki 
biadesét es Pythagoráset. De mind ezekben annyi a’ kétség, 
hogy liosszasabb l'eszegetesök’s hìtelesítesök gyermekes “11111111 
höl árulna el. ’ ' 
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IX. A’ l'ôpapok’ 1101102а1а1а ’5 011’0111101050 15, kik Ponti 
11005 110101 “150111011, Numának tulajdoníttatik, ’s mondják, 
liogy czeknek egyike, még pedig 1010, ö maga volt legyen. 
A’ pontilìces 1101 némellyek szerint onnnn jö, liogy а’ minde 
ncknek hntalmasait 05 uralt, az isteneket szolgálták, inert po 
tens а’ romaiaknál liatalmast jelent; mások’ állítása szerint e’ 
nevezet 02011 kivételtöl „ha lchctséges” szármnztatandó, 
minthogy a’ törvényhozó а’ papoknak а’ lclletséges áldozatok’ 
végbevitelét kòlelcsségökké 1010, de nyomos ok miatli elmu 
lasztását alacsony váddal nem illelé. Legtöbben azon nevetsé 
ges magyarázat 111011011 fognak, 4hogy e’ 1101 110111 egyebet, 
mint hidcsinailót 1010111, ’5 ozon lcgrégibb ’s igen szent ál 
dozatoktól származik, mellyek liajdan а’111‹10п tétetének; mcrt 
a’ latinok a’ liidat pontemnek hivják. Melgjegyzik pedig, hog 
a’ liidnak jó karban tarlása ’s kijavitása 15, nem másként, mint 
bármelly más megmásíthatlan Ösi 520111 52011115, e’ papoknak 
115210 11020 tartozott; merl а’ romaiak 02011 fa hid’ elpusztulá 
sát vétek ’s :ilok gyanánt tekinték vala. Ezen hid t. 1. vala 
mclly jóslatnak kòvelkezéséhen, mint mondják, minden was 
nélkůl egycdül fa szôgekkel ercsztetctt egybc. Mert a’ kö hid 
sokkal kesöbbcn, Aemilius qunestor’ korálian kc'szůlt. Nolia van 
nnk, kik a’ la hidat is, Numa’ koránál késöliliinek tartják, ’s ` 
0р110501 Numának 1010 Магс1115 kìrály :iltal fojcztctik be. A’ 
l'öpapok’ 1010 úgy tckintcték, mint a’ vallásiaknak magyarázó- ’ 
jn’s tolmácsn, vagy inkább mint az .cgész isteni szolgálatnak 
lelůgyelöje; 11101‘1 ncmcsak azokról gondoskodék, mellyek az 
ország’ része’rôl történnek, az istenek’ tiszleletére, hanem а’ 
magán áldozókra is figyelt, а’ 1101011 szokások’ átlépését aka 
dályozá, ’s kitkit oktata, hogyan kelljen az isteneket tisztel 
nie ’s megengesztelnic. Egyszersmind а’ 520111 52112011’ felvigyá 
201а 15 volt, kik Vestales nevct viseltenek. Mert 02011 szl'izek-` 
nek bekozala, а’ mint :iltalában nzKáltalok örzött örökll'iznek 
szolgálata ’s 1152101010 15, Numának tulajdoníttatik, azért-e kogy 
а’ 11121101; 1152111 ’5 megronthatlan lényét tiszta 05 szeplötlen 
testekre bizza, vagy mivcl 02011 gyümölcstelen nemzötlen elem 
05 а’ 521120509 egy fcdél álá tartoznak. Mcrt Hellasban 15, 
1101 ki nem alvó lůz 1:111, mint példáúl Dolpllillen ’s Athen 
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ben, nem szůzek viszìk ugyan a’ feliigyolést, «lo mógis a’ nö 
szés‘ korán шёл‘ túlhaladt özvegyek. 

На а’ tüz törlénetböl kialudnék, a’ mint Athenben Aris 
Поп’ zsarnoksága alalt aludolt kia’ szent világ, és Delphiben 
mìdön a’ medusok а’ templomot égeték el, ’s a’ mint továbbá 
Romában а‘ mithridati, e's polgári háború alatl, midön az l 
tárral egyült а’ tůz is ellünl, a’ mint beszélik, más tüznél nem 
szabad t'clgerjeszteni azt, llanem еду egészen Шаг kell készí 
teni, ’s a’ паров egy tiszta mocsoklalan Надо! éleszleni. E’ 
végre еду homorú tükröt használnak, molly egy egyenes szöglelü 
hasonszárú háromszögnck oldala által képeztelik, ’s mellynél 
az egész belsô kerůlet еду gyujtóponttal jö egybeköttetésbe. 
lla a’ nappal átellenbe llozalik, hogy a’ minden oldalról vissza 
esö sugarak a’ köze'pponlban gyüljenek egybo ’s ill egyesiìlje 
nek, a’ ritkítolt levegöt közlik, ’s az igen száraz ’s kônnyi'i 
lárgyakal, mellyek eleìkbc tétetnek, rövid idö alatt meggyujt 
ják, minlhogy a’ sugarak a`,visszaiilödés áltul a’ lüznek termó 
szetét ’s crejét veszik fel. Némellyek аж hiszik, hogy ezen 
szent szñzek egyedůl ozon öröklüzet ůrzék, mások szerinl 
még cgyéb, idegen szemek ею! elrejtett szentségeik is voltanak, 
’s ezek közöl azokat, mellyeket ludnî ’s elmomlani szabad, 
Camillus’ ólete'ben irám meg. 

X. Elsö alkalommal Numa két vesto szůzel avatolt be, 
а’ mint mondják, Goganiát és Vereniát, más últal >megr Са 
nuleiat és Tarpeiál, késöbb pedig Scrvius még коим ndott 
a’ löbbihez, mell)` szám azln'n cgész а’ mi kornnkig fenmal‘a 
dott. A’ király’ rendeléséböl-e’szcm szůzeknek harmincz évig 
kelletl зайцев maradniok; az elsö harmadrészben а’ teendöket 
tanulják; a’ közép években а’ tanultakat gyakorolják; az utol’ 
sókhan pedig а’ többieket oktalják. Ha valamcllyikök ez idö’ 
lel'olyta után kilépui akar, szent köteleztetóse alól feloldozta 
tik, férjhez mehet, és más életnemet ‘Лапша. De, а’ mint 
mondják, e’ szabadsággal csak kevesen éltenek, ’s azok, kik 
ezt tevék, nem sok szorcncsérc akadtak, hanem а‘ bú és bánal 
hálra levö életök’ társalkodói, anuyira megreltenték lélekhen 
а’ többieket is, hogy vénsögökig ’s a’ sírìglan (-sküjökhöz hívek 
es „тек maradának. 
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Numa sok elöjoget adett nekik, pe'kláúl: végrendelést 
me'g atyjok’ életében teh'ettek, ügyeikröl gyámatya nélkül ren 
delkezhetének, épen úgy, mint a’ három gyermekes anyák. 
Ha az utczán mennek, lictor jár elöttök. Ha történetböl halál 
ra vezetett emberrel találkoznak, ez ki nem végeztetik, hanem 
a’ szůznek eskůt kell letennie, hogy a’ találkezzis „дышат 
’s tôrlénetes velt, ’s nem tudtával történt legyen. Ha gyaleg 
hintón vitetnek ki, az, ki ennek alája megyen, halállal lakol. ' 
A’ szůzek’ kisebh hibáinak büntetése csapásokban й", mellyek 
a’ f6 peutil‘ex által végeztetnek rajtek,~ még pedig gyakran mez 
telenen, sôtét helyen ’s kifeszített vászon mögött. Ki szüzesé 
gét fertözteté meg, az, az úgynevezett Cellini kapunál, hel 
me'g a’ városon belül egy hosszan elnyuló ’s a’ latinok’ nyelvén 
agger nevezetü t'ölrlhalern vagyon, elevenen ásatik el. Ш egy 
На föld alatti hajlék készíttetik, mellyhe lépesö vezet alá. -A’ 
hajle'kban megvetett nyoszolya й", és égö világ, ’s az életre 
szükségeseknek némi szl'iken mért zsengéi, úgymint kenyér, 
viz, egy köcsögben tej és olaj, mintha lelkismeretes dolegnak 
tartanák, egy a’ legvallásosabb szolgálatnak szentelt eletet éh 
ség által pusztítani el. A’ vétkest egy gyaleg hintóba ültetik, 
melly kivülröl beaggatva és szíjakkal. annyira el van fedve, hogy 
csak szavát sem hallhatni. Igy viszik a’ teren keresztül. Minde 
nek némán térnek ki elöle, ’s mélyen búsongva szótlanúl ki 
sérik; a’ város ennél sem borzasztóbb látványt, sem napet, 
mellyet nagyebb búval töltene, nem ismer. llliután a’ gyaleg 
hiutó a’ helyszínen megérkezett, a’ kötelek a’ törvényszolgák 
által leoldatnak róla, a’ föpap az utolsó lépés elött felemelt ke 
zekkel titkos imádságot hecsát az istenekhez, a’ bekendözött 
vétkest kiemeli, ’s azen lépcsöre teszì, melly a’ hajlékba 2121 
vezet. Ezután a’ többi papekkal együtt félre fordúl. A’ vétkes’ 
leértével, a’ le'pesö tüstént felvonatik, ’s a’ hajlékra felülröl ad 
dig hányatìk a’ föld, mig a’ hely a’ halommal ismét hasenma-’ 
gasság'úvá lett. 

lgy bünhödnek a’ Vestalesek, ha a’ szůzeség’ szent fe 
gadását megtörik. ’ 

XI. Numa, mint monrlják, Vesta-temploma’ kerekded é 
pületével az örök tüzet “МЫ gyanánt vette körül, nem azért 
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hogy a’ l‘òldnek-mintha ez volna Vesta-_ hanem hogy az 
egesz мам utánozza képmását. A’ pythagoriak szerint t, i, 
a’ világnak közepét a’ tüz foglalá el, ’s ezt ök Vestának ’s Egy 
ségnek nevezék; a’ l‘ôld ellenben szerintök sem nem mozdú 

- latlan, sem a’ vìlágkerengésnek középpontjában nem áll, ha 
nem a’ tüz körül körben keringö, ’s a’ világnak nemesebh ’s 
elsô rendü részeihez nem számitható. Beszélik, hogy Plato vé 
nebb korában szinte igy МН legyen a’ ТЫ‘! felöl, vhogy tudniillik 

. ez más és más helyzetet foglal, ’s hogy a’ közép ’s elsö ran 
gu helyet valamelly jobb égtestnek kelljen tulajdonitani. 

XII. A’ i‘öpapok továbbá a’ temetkezésì szokásokról világo 
síták fel a’ tudósittatni vágyókal. Numa azt tanitá, hogy az illye 
sek l‘ertözettel nem járnak, sôt az alvilág’ isteneit mint valónk` 
legnemeseb részének magokhoz fogadóit is a’ bevett szokások 
szerint tisztelteté; kiváltképen pedig Libitinának, а’ holtak iránti 
kötelesse'gekre ügyelönek, ajánlá imádását, melly tán Proser 
pina, vagy tán inkább, a’ mint a’ legtudósabb romaiak vélik, 
kik a’ születést és halált egy istense'g’ befolyásának nem hely 
telenl'il tulajdonítják, Venus vala. А’ gyászt kor és idô szerint 
határozámeg: hái‘om éveseknél fiatalabbakat szükségtelen gyá 
szolni, az ezeknél idösbeket a’ tizedik éviglen, annyi hónapig, 
a’ hány esztendöt éltek; ezen “И а‘ korra ninesen tekintet, 
hanem a` leghosszabb gyásznak ideje Ш hóuap leend, mialatt, 
a’ kìmultaknak asszonyaik is òzvegyen maradnak; ki elöbb nö 
szött: az Numa’ rendeléséböl hasas tehenet áldozott. 

A’ Numa által behozott egyéb számos papság шт, csak 
kettöt emlitek, t. i. а’ Salii és Fetialeseket, kik legvilágosab 
han tüntetik elö ama’ férlìnak vallásosságát. A’ Fetiales beke 
örök gyanánt tekintendôk, ’s nekem lig)` .látszik, hogy почё 
ket is azon ищем nyerék, mellynél Теща а’ békétlenségeket 
rábeszélés ältal kivánták elintézni "s háborút elôbb kezdeni nem 
engedének, mig а‘ barátságos megegyezés’ reménye végkép el 
nem tůnt.; már pedig a’ hellenek azt nevezik békének, melly 
a’ kölcsönös meghasonlásnak nem hatalom hanem kölesönös 
rábeszélés által vet véget. A’ romai Fetialesek gyakran el 
mentek nemzetök’ sértöihez, hogy méltányosh magaviseletre 
birják öket; mi ha süker nélkül maradott, az isteneket bizony 
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ságúl hivólag sok és szörnyů átkot szórtak, mind magokra, 
mind l'lazájokra, ha ok nélkül támadnák meg бы, ’s csak ez 
után üzentenek háborút. A’ Fetialesek’ ellenzése mellett, vagy 
megegyezésén kivül sem hadfìnak, sem királynak kardot von 
nia szabad nem volt, ’s ha azt akarák, hogy a’ háború törvényes 
legyen, ezt a’ vezérnek általok kellett megnyitnia; ’s csak ez 
után láthatott a’ szerencsés kimenetelt tárgyazó eszközökhöz. 

’S osakugyan azt beszélik, hogy a’gallusi veszedelem ezen 
szent szokások’ átlépésének következésében nehezült legyen а" 
városra. Mert midön а’ barbarok Clusiumot ostromlák, a’ ro 
maiak Fabius Ambustust, mint követet küldék táborukba, hogy 
nálok az ostromlottak’ részére békes egyezést eszközöljön. Ked 
vetlen feleleteket nyervén, azon véleményben, hogy követsége 
véget ért legyen, iijonti szeleskedé'ssel, a’ clusiumiak mellett 
fegyvert ragadott ’s a’ barbarok’ legvitézbikét kihivá. Viadala 
jól sikerült ugyan, mert ellenét legyözé ’s fegyvereitöl megfosz 
‘й; de a’ gallusok rá ismervén, hirnököt küldöttek Romába ’s 
panaszt /indítának ellene, mint ki szerzödés elleni hütlen ’s 
meg nem üzent háborúba ereszkedett velök. A’ Fetialesek Шв 
tént felszólíták a’ tanácsot, hogy adná ki a’ gallusoknak Fabi 
ust; de ez а’ sokasághoz folyamodván, а’ nép’ hajlandósága ál- ' 
tal elkerülé a’ bůntetést. Kevéssel ezután ott termetlek а’ gal 
lusok, ’s Romát a’ Capitoliumon kivül lerontották. De ezek а’ 
Camillus körüliekben bôvebbcn vannak elöadva. 

XIII. A’ saliusì papok’ behozatára a’ következö körülmény 
adott, mint mondják, alkalmat. Uralkodásának nyolczadik évé 
ben, dögleletes nyavalya csatangolván Italiában, Romát is meg 
látogatá. Miután szorongás szállotta volna meg a’ lakosokat, az 
égböl egy ércz paizs esett le, mint írják, Numának Меньше.` 
А’ király egy esodás felvilágosítást adott felöle, mellyet Ege 
riától ’s a’ Musáktól kapott vala. A’ paizs, úgymond, а’ város’ 
védelme leend, ’s úgy kell öriztetnie, [позу hozzá jegyekre, 
nagyságra ’s alakra hasonló ,más tizenegy készíttessék, hogy 
а’ hasonlat miatt az он‘ az égböl esettet ki ne ismerhesse; a’ 
hely ’s a’ körüle levö lígetek a’ Musáknak szenteltessenek, 
mellyeket vele mulatozólag olly gyakran látogatnak meg; a’ 
forrás pedig, melly a’ tájat öntözi, a’ Vesta szüzeknek szent 

8* 
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viz gyanánt jelöltessek ki, ’s ezek naponkint belóle merit 
sék a’ templom’ tisztogatására ’s fecskendezesere szükseges 
vizet. Mind ezek mellett a’ nyavalyának tüsténti megszů 
nese telt bizonyságot. A’ paizst pedig eleikbe teve a’ mü 
veseknek, a’ hasonlatosság feletti vetekedesre szólítván Те! 
бы; de mindnyájan lemondottak, Veturius Mamuriuson a’ 
legügyesb mesteren kivül, ki annyira elerte a’ hasonlatossá 
got, ’s olly hasonlóan keszíte el mindnyáját, hogy maga Nu 
ma sem különböztethete meg töbhe öket. ’S ezeknek ôrzesét, 
es szolgálatát bizta tehát a’ saliusi papokra. 

Saliusoknak neveztettek pedig, nem mikent némellyek 
meselik, némi samothraki vagy mantineai Salins ferñútól, ki а’ 
l'egyveres tánezot hozta legyen divatba, hanem inkább a’ tánez 
tól magától, melly szökdelesben állott, ’s csak akkor járatek, 
miden martius ,hónapban bíbor dolmánykákba öltözve, szeles 
érez övekkel övezve, ercz sisakokkal fejeiken, a’ verteket ki 
osiny törökkel verdesve, a’ paizsokat hordták a’ városon keresz 
МН. Е’ táneznál a’ lábaknak van legtöbb dolguk; mert tetszôsen 
forognak, es sebes‘e's eleven takt szerint némi kerengeseket 
’s fordulatokat erevel ’s könnyüse'ggel l‘ejeznek ki. 

A’ vertek magok, alakjok miatt anielia nevet viselnek. 
Mert nem kerekdedek, ’s köriiletjök a’ pelta’ gômbölüsege 
töl különbözik, ’s olly tekert vonalnak bemetszesevel birnak, 
mellynek kampós vegei legvastagabb reszöknel egymás elle 
nebe fordulva, olly képleget adnak, melly a’ hellenektöl an 
kylonnak neveztetik Iuba szerint, ki e’ szót erönek erejével 
görôgböl akarja származtatni, ankon azaz: könyöktöl, mellyen 
körülhordatának, vettek nevöket. De szinte így jöhetne ane 
kathentel is, minthogy az else feliilröl szállott alá es akesìs- ‚ 
Ш! а’ betegek’ meggyógyításától, es aychmostól azaz száraz 
щи‘, теПу akkor sziìnt meg, ’s vegre meg anasche'sistöl, 
a’ nyomorúság’ megsziintetesetel is, mert épen Еду neveztetnek 
Athenben Castor es Pollux (anakeseknek: idvezítök), ha 
t. i. vegkepen görög gyökböl akarjuk származtatni a’ nevet. 
Mamurius, mestcrsegenek azon jutalmát nyere, mint mond 
ják, hogy a’ Saliustól, a’ l'egyveres tánczaik alatt eneklett dal 
ban említés tetetók róla. Mások szerint az enokben nem Ve 
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turium Mamurìum fordul elo, hanem v'etcrcm memori 
am azaz: hajdan emlékezetet. 

XIV. Miután а’ papi hívatalokat rendbe hozta volna, Vesta, 
templomának közelében az úgy nevezett Regiát azaz királyi 
palotát építé; ’s ezentúl idcjének nagyobb részét itten tölté, ré 
szint isteni szolgálatban, részint а’ papokàt oktatólag, részint 
ezekkel` vallásbeli tárgyak felöl tanácskodólag. Volt egy másik 
liáza is a’ quirinalis halmon, mellynek helye még ma is mu 
tattatik. A’ pompamenetek, ’s általában а’ papok’ processióinak ч 
alkalmával hírnökök mentek elül a’ városon által, Csendet, ’s 
munka’ megszüntetését parancsolók. Mert mint а’ pythagoriakról 
tudva van, hogy az istcneknek mellesleges tiszteletét, ’s imádá 
sát nem tůrték, hanem azt kivánták, hogy e’ czélra kiki lélek 
bcn elkészülten induljon el hazulról: úgy nem volt rendén 
Numa’ vélcménye szcrint is, hogy а’ polgárok istenes (111150 
kat csak melleslegesen ’s ke’születlenůl halljanak, `vagy szem 
léljcnek, hanem azt kiváná, hogy mindent félre tevöleg az 
istenek’ tiszteletére mint l'ö dologra fordítsák gondolataikat, 
’s az utczákat а’ szent szolgálat’ kedvéért minden dörömbölés 
tůl, kopogástól, nyögéstöl ’s egyebektöl, mellyek а’ szükséges 
kézmůvesi munkálatokkal járnak, tisztán tartsák. Ennek né 
melly nyomát egész maig fentartották, mert midön а’ consul 
madárnézettel, vagy áldozattal foglalátos, hangosan kiáltatìk: 

'llàoc age! melly hang ezt jelenti: ezt tegyed, ’s а’ jelen 
levöket huzgalomra ’s rendre inti. 

Numának egyéb rendeletei között is nagy számmal vol 
tak а’ Pythagoráséihoz hasonlitók. Mert valamint ennek köve 
töi taníták, hogy nem jó chönixre ülni, karddal tůzbe 1113 
ni, а’ már elkezdett útról visszalordulni, hogy az égi iste 
nelmek tett áldozatoknál páratlan, a’ föld alattiakéinál páros 
számra kell ügyelnì, ’s mellyeknek értclmét a’ sokaság elött 
titokban tarták: úgy a’ Numa által behozott némelly szoká 
soknak is titkos jelenlésök van, példáúl hogy az ìsteneknek 
metszetlen szölövessz'ö’ termését kell szentelni, liszt nélkül 
nem áldozni, imádkozás közben meglordulni, imádkozás után 
pedig leülni. A’ két elsö а’ l'öldnek szorgos mívclesét, mint 

‘a’ vallásos kötelességnek egy részét látszik ajánlani, (121111211! 
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kozás közbeni megl’ordúlás рейд, mint mondják, a’ világ’ ke 
rengésének utánzására щит. De а’ köveikezö megl‘ejtés Ы 
hetöbb leend. A’ templomok kelet felé nézvéu, az imádko 
zó e’ Ш] felé háttal van, feléje fordul lehát, mig ismét az 
isteuhez fordul vissza, ’s így körl képezvén,' е’ ketlôs moz 
gás alatt imádságát végzi; ha csak e’ megváltoztatott helyzet 
nem az aegyptusi kerekekkel hason jelenlésů t. i. hogy а’ föl 
dön semmi sem álladalmas, ’s nekünk isten’ akaratja alá, hár 
miként irányozza ’s forgassa is életünket, megnyugoltan kell 
hajolnunk. A’ buzgólkodás, utani leülés pedíg, mint mond 
ják, az imádság’ meghallgalásának elöjele, ’s a’ kért javaknak 
tartóssága gyanánt tekinteték. Ma'sok szerint ezen megpihenés 
a’ munkák közötti határt jelenti, ’s elôbbi muukájoknak vé 
geztével azért ülnek le az istenek elött, hogy állalok ismét` 
újhoz foghassanak. Egyébiránt ez а’ fenebb mondottakkal is egy 
befügghet, ’s a’ törvényhozó oda kivánt czélozui, hogy az is 
tenekhez ne melleslegesen, munka és sielség között közelít 
sünk, hanem midön munkától üres ìdönk van. 

XV. Az illy vallásos nevelés által olly hajlékonynyá lett 
a’ polgárság, ’s olly csodás bizalmúvá Numa’ hatalma iránt, 
hogy a’ leghelyteleuebb meséket is igazság gyanánt fogadá el 
és semmit képtelennek, vagy helytelennek nem tartott, mi 
helyt Numától jôve. Egykor, mint beszélik, nem kevés pol 
gárt hívott meg asztalához, ’s nemcsak dibdáb edényt, hanem 
egészen közönséges, ’s mindennapi étkeket is hordatott fel. 
Már az ebédhez voltak fogandók, midön azt nyilatkoztatá ki 
nekik, позу az istennö, kivel együtt ё“, érkezett légyen hoz 
zá, ’s ugyanazon pillanatban tôkéleles szépségů ivóedényekkel 
ellátott szobát, legkülönfélébb étkekkel ’s legkôltségesebb esz 
közökkel dúsan megrakott asztalokat mutatott nekik. ‚ 

De nincs helytelenség, melly a’ lupiterreli beszélgetését 
-tárgyazó mesét felůlmulja. Azt beszélik, hogy az avenlinumi 
halmot, melly még akkor nem tettea’városnak re’szét, ’s ál 
talában még 'megszállva nem volt, hanem csupa bövizů for 
rásokkal ’s árnyas erdökkel bírt, két szellem, Picus és Fau 
nus szokták látogatni. Lényök tán a’ Satyrokéval, vagy Pa 
néval volna egybehasonlitható, csakhogy пана: beutaztukkor, 
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ervesságaik’ ereje ’s bůbájes mesterségeik állal épen ellyan 
csedákat так véghez, millyenek a’ hellenektöl Idahegyi Da 
ctylekuak nevezett szellemeknek tulajdeuittatnak. Ezeket úgy 
kerité hatalmába Numa, hogy a’ ferrást, mellyböl inni szoktak, 
borral és mézzel elegyité. A’ megfegettak különt’éle képet öl 
tének magokra, ’s lényöket majd igy majd amúgy cserélték 
fel, a’ szem elibe szekatlan, ’s rémitö látványokat kápráztat 
ván. De miután szeros és szabadulást nem reméltetö fogság 
han érzék magekat, sok jövendöt nyitának fel neki,’s a’ vil 
lámbeütés körüli eugesztelö áldozatra is megtaniták, miként 
az meg ma is vöröshagymával, hajakkal, és maenekkel vi 
tetik véghez. 

Mások szerint nem ezen szellemek l’edezték fel az en 

gesztelö áldozatot, hauem varázsmiiveik által Iupitert igézték . 
alá a’ földre. Az isten megboszankedván Numara, parancso 
lá, hogy az engesztelés fejekkel vitessék véghez. Hagymal'e 
jekkel? mend szavába vágva Numa, embertejekkel, szóla az 
isten! Numa ismét megkisérté, ’s hogy az öldöklö parancsot 
megsemmisitse; kérdé: hajakkal‘! Iupiter viszenzá: elevenek 
kel, Numa pedig hamar utána veté: maenekkel. Az igy szó 
lásra Hegeria ektatá. lupiter erre engesztelödve (ileos) ment 
el, miért a’ hely Iliciusnak neveztetik; az áldozat pedig lInég 
ma is az érintett mód szerint végeztetik. Az illyes mesés és 
nevetséges delgok az akkori embereknek vallásos szellemét 
úgy tíintetik elénkbe, miként az a’ szektatás által öntetett be 
léjök. Maga Numa, t mint mondják, elly szilárd bizalemmal 
viselteték az istenség iránt, hogy egykor azen hiriilvivésre, 
hogy az ellenség közelednék, moselyogva igy felelt légyen: ‚‚ én 
pedig áldezom.” 

XVI. Azt mondják, hogy a’ Hitnek ’s Terminosnak is ö 
epité az elsö templemet, ’s a’ remaiaknál annyìra szent, ’s 
meg ma is divatozó: „hitemre” esküt, ö hozta légyen be. 
Terminus, határisten; kinek a’ lelkek’ dülôin áldezatek tétet 
nek, majd а’ nép’ nevébeu, majd egyesek’ részéröl. Ezen 
áldezatek ma állatokból állanak, hajdan vért'elenek voltak, 
mivel Numának józan okeskedása szerint a’ liatáristennek, mint 
he'ke’ örének, ’s az igazság’ tanujának, vértöl tiszlának kel 
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let maradnia. Allalában véve, úgy látszik, hogy ezen király 
tůzé ki а’ tartomány’ határait, mit Romulus tenni nem akart, 
nehogy sajátjának kimérése á'ltal elárulja, mennyit ragadott 
Iegyen el a’ máséból, mert a’ határ, ha megtartatik, hatal 
munkat gátolja; ha meg nem tartatik, igazságtalansággal vá 
dol. Jóllehet eleinte nem is igen sok földdel bírt a’ város, 

‚ ’5 mostani .határát nagyobbrészint csak Romulus’ fegyvereinek 
köszönte. ,Numa mind ezt а’ szůkölködö polgároknak osztá ki, 
kiirtandó a’ jogtalanságra kényszeritô szükòlködést, ’s 16161111ь 
velésre szoktatandó a’ népet, hogy а’ telekkel együtt vetkôz 
nek ki a’ vadságból. Mert а’ beke’ heves szeretetét еду élet 
nem sem eszközli olly gyorsan, mint а’ földmlvelöé, hol mig 
len а’ me'ltatlanság’ ’s ragadozás’ dûhe, egészen elfojtatik, any 
nyi harczi bátorság még mindig marad't, mennyi a’ vagyon’ 
védelmezésére megkivántatik. Innen van, hogy а’ földmivelést 
a" béke’ varázsitala gyanánt пунш polgárainak, ’s egyszers 
mind inkáhb az erkölcsképzö mint vagyonhajtó mesterséget 
beesülvén benne, az egész ‘ах-101111111“ részekre osztá, mely 
lyeknek pagi (helységek) nevet, ’s mindenikének еду fel 
ügyelöt és„tiszttartót adott. Néha személyesen is megjelent, 
hogy polgárjainak erköleseik felöl munkáikból gyôzödhessék 
meg, melly alkalommal sokakat rangra ’s hivatalra emelt, a’ 
lienyéket ’s gondatlanokat pedig gúny és roszalás által okos 

’ bakká tevé. 

XVII. Egyéb rendeletei között a’ népnek mesterségek 
szerinti eloszta'sa‘esodáltatik leginkább. Minthogy a’ polgárság, 
melly mint már érintém, színleg két nemzetségbôl egyesüle, 
sajátképen két nemzetségre volt oszolva, sem egygyé Ienni, 
sem az egyenlötlenségeket, ’s kůlönféleségeket eltörleni sehogy 
sem (шахта, söt inkább örök surlódást ’s pártdühöt élesztett. 
Numa meggondolván, hogy hisz а’ természettöl keverhetlen ’s 
kemény testek is egybevegyíthetök, ha zúzás és törés által a’ 
esekélyebb részeknek gyorsabb keveredése eszközöltetik: az 
egész sokaságnak több részecskékre osztását tökélé el magá 
ban, _hogy igy újabb különbségek’ Iétesitése által amaz elsö es 
nagy különbséget- úgy szólván kisebbekre hasogassa, ’s épen 
:izáltal megsemmisitse. Honnan а’ mesterségek szerint l'uvo 
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lázókra, aranymlvesekre, ácsokra, festökre, vargákra, cser 
zökre, kovácsokra és fazokasokm osztá öket. A’ többi mes 
terségeket egyesítvén, mindnyáját еду czéhbe ‘они: össze. Az 
cgyes czéheknek illendöleg kiszaliott közösiilésök, ôsszejövete- ‘ 
lök és vallásos ünnepélyeik által azt nyeré, hogy a’ városban 
a’ sabinok és romaiak a’ tatiusi és romulusi polgárok каши 
különbség elmaradt, ’s ezen osztályozás mindnyájoknak mind 
nyájokkali egyesülését ’s egybeolvadását eszközlé. 

Egyéb rendeletei kòzött, ama’ töx‘vénynek,y molly az а 
tyáknak gyermekeik’ eladását engedi meg, javítása is dicsérte 
tik: kivette t. i. a’- már házas iìakat alóla, ha házasságok atyai 
akarat ’s jóvállagyás mellett történt. Mert szörnyů dolognak 
tartá, hogy férjével, mint szahaddal, egybekelt asszony, rab 
szolgának nejévé leendjen. 

XVIII. Az égtudományt is tanulgatá, nem gyökeresen, 
de nem is egészen alaptalanúl. Romulus’ uralkodása alatt visz 
szásan éltek а’ hónapokkal és rendetlenül, némellyekre húsz 
napot sem, másokra harminczötöt, söt többet is számitólag: 
’s tekintetbe sem vevén a’ hold’ és nap’ futása közti kůlönbséget, 
csak arra ügyeltek, hogy az esztendö háromszázhatvan napból 
áljon. Numa’ számítása szerint a’ különhséget tizenegy nap te 
“ё, minthogy a’ holdév háromszázötvennégy, а’ napév pedig 
háromszázhatvanöt napot foglal. Miért is ezen tizenegy napot 
megkettöztetvén, minden második esztendöben februarius ‘МН 
ogy huszonkét napos а’ romaiaknál úgynevezett Mercedinus 
szököhónapot csúsztatott he. De ezen aránytalanság’ javitása, 
ke'söbh még nagyobb javításokat kivánt. ‚ 

А’ hónapok’ rendét is megváltoztatá; martìust, elöbb el 
söt, harmadikká, ianuariust Romulus alatt tizenegyediket el 
sövé, februariust pedig elöbb tizenkettôdikct ’s utolsót, most 
másodikká tevé. Sokan e'pen azt állitják, hogy a’ ianuar ,és 
februar hónapokat Numa rágasztá Iegelöször а’ többihez, ’s hogy 
а’ romaiak éve eleinte csak tíz hónapból állott legyen, mint 
némelly harbaroknál három, Hellasban az arkadiaknál négy, az 
akarnaniaknál hat hónapból áll; az aegyptiakról pedig ан mond 
ják, Воду olcinte еду, késöbb négy hónapos éveik valának. 
Innen van, hogy ök a’ legliatalnhb tartománynak lakói, legidös 
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beknek мыши lenni, mintbogy а’ hónapokat esztendók gya 
nánt számlálván, nemzetségi tábláikban végetlen számú eszten 
döket hordanak fel. 

XIX. Hogy a’ romaiak eleinte egy esztendöre nem tizen 
ket, hanem tiz hónapot vettek fel: az utólsónak neve bizo 
nyítja, melly meg ma is tizediknek (December) neveztetik. 
Hogy pedig martius az elsö volt, az egymásra következes mu 
tatja, mert az ötödik utána Quintilis, a’ liatodik Sektilis 
nevet viselt, és igy a’ többiek is. Ha ianuart es februart mar 
tius elebe tevek, az érintett hónapot ötödiknek nevezték ’s 
megis hetediknek számították volna. Különben is igen terme 
szetes, hogy Romulus a’ Marsnak szentelt Martiust tevé 
elůl; utána pedig az Aphroditeröl nevezett Aprilist, melly 
ben az istennônek áldoznak, ’s mellynek elsöjen a’ hölgyek 
myrtussal koszorúzottan fürdenek. Azonban mások szerint az 
April név nem Aphroditetöl, hanem miként az nevváltozás 
nelkül hangzik, aperiretöl származtatandó, mintbogy ezen 
hónap, mellyel a’ teljes tavasz kezdödik, a’ növények’ bimbóit 
fejti ’s nyitja ki; ez t. i. a’ szónak jelentese. A’ ket ezutáu 
következönek elseje Maiusnak neveztetik Maiatól, mert Mer 
euriusnak (Maia’ fiának) van szentelve, másodika Iuniusnak 
Iunotól. Mások azt állítják, hogy e’ ket hónap az eletkor’ kü 
lönbôzö lepcsöi szerint neveztetnek, a’ Maius Maiores, Iu 
nius Iuniores; mert Maiores nálok vénebbeket, Iuniores 
fiatalabbakat jelent. A’ töhbieket úgy nevezik, miként a’ követ 
kezés’ rendje szerint számíttatnak, Quintilis, Sextilis, 
September, (lctober, November, December. Késôbb 
az ötödik, Caesartól, Po ius’ meggyözejetöl Iulius, а’ ha 
todik pedig Roma’ második rszáglójától, ki Augustus tiszte 
letnevet kapott, Augustusn ‘ .neyeztetek A’ ket következöt 
Domitian akarta magáevá te ’ `mellékneveit adván nekik, 
de csak keves idöre, mert megöletese után elöbbi neveiket 
újra visszanyertek, ’s az egyik ‘meg ma is Septembernek, a’ 
másik Octobernek neveztetik. Változatlanúl csak a’ ket utolsó 

tartá meg helyzetetöl nyert nevet. 
lA’ Numától hehozott, ‘аду Iegalább általhelyezett hóna 

рой közel februarius engesztelö hónapot jelenthetne, mert mind 
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a’ szó maga ezen értelemhez közelít, mind pedig ekkor való 
ban 111110111 áldozatok- tétetnek, ’s Lupercaliák tartatnak, mely 
lyek az engesztelési ünnepekkel nagy hasonlatosságban állanak. 
Az elsö hónap Ianuarius Ianustól vette nevét. A’ Mars 
után nevezett Martiust vélekedésem szerint azért ülteté alább 
112 elsö helyröl, mivel szándéka volt а’ polgári érdemet egy 
általán fogva felebb becsültetni а’ hadinál. Ianus t. i. már akár 
félisten, akár ki’rály volt legyen is, az 65 régiségben, mint 
alkotmány- ’s társalkodásszerzö, az embereknek állati zordon 
eletét újra alkotá. ’S épen ez okból képeztetik két arczczal, 
mivel az élet idomát ’s ábrázatát mással cserélte fel. 

XX. Romában еду kétajtajú temploma van, mellyet há 
ború’ kapujának neveznek, tán, mivel háborúkor nyitva, bé 
kese'gkor zárva áll. Az utolsó csak nehezen és ritkán törté 
nik, minthogy a’ hirodalom örök háburúba van keverve, ’s 
terjedtsége miatt sok köröskörül lakozó barbar néppel kell 
küzdenie. Csak Augus császár alatt záraték be Antonius’ le 
gyözetése után; ’s elöbb Marcus Attilius és Titus Manlius con 
sulok alatt kevés idöre, azután pedig nem sokára háhorú 111 
vén ki, ujonan megnyittaték. Numa’ uralkodásának idejében 
egy nap sem láttaték tárva, hanem negyvenhárom esztendön 
keresztiil folyvást zárva maradott; annyira számúzve volt ak 
kor mindenl‘elül а’ háború. Mert nemcsak a’ romai nép lett 
királya’ igazságos lelküse'ge ’s hékes volta által szeliddé ’s en 
gedékenynyé, hanem а’ 1161111 levö városokat is, mintha amon 
пап levegö ’s egészséges szellô ömlenék, új élet’ lehellete 
szállta meg, ’s mindenkibe rend és békekivánatot lehelt, a’ 
földnek nyugalomban mivelésére, gyermekek’ nevele'sére, ’s 
az istenek’ tisztelhetésére kivánatost. Egész Italiában ünnepek 
’s vígadalmak diszlettek, а’ 1111105011 félelem nélkül látogaták 
egymást, ’s kölcsönös barátságos vendégségekre gyülekeztenek 
egybe, mintha Numa’ bölcseségének kutfejébôl mindenekre 
erény ’s méltányosság áradott, ’s 112 61 116111уе26 béke min 
denhova elterjedett volna; úgy annyira, hogy a’ dolgok’ ak 
kori helyzetével а’ legmerészebb 1161161 nyelv sem érhet fel, 
midön igy szól; „А’ vértek’ vasmarkolatai l'ekete pókok’ há 
lójával bevonvák, a’ hegyes 161611611 ’s kétélů kardokon rozs 
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da emószl, а’ réz trombìta’ harsány slava nem lmllnlik, az 
тот’ édességét a’ szcmpillákról sommi el nem rabolja.” 
Mert Numa’ uralkodása alatt sem háborúról, sem párlülésröl, 
sem alkolmány körüli újitásról nem emlékezik a’ historia. So 
ha ellene ellenségeskedés ‘аду irigység, vagy az uralkodási 
vágy-szülte agyarkodás ’s összeesküvés intézve nem voll. Söl 
inkább az istenek iránti félelom-e, kik lölölte ôrt lálszának 
állani, югу az erénye iránti tisztelet, vagy valamelly isteni 
végzel-o, vétekkel nem fertôzötten ’s tìsztán шпона feu ko 
Ш, világos megerósitéseül ama platói mondásnak, mellyel 
czen sokkal késöbbi philosoph minden hatalmasságról kil‘ejczni 
mere'szelt: „A’ halandókat csak еду gyógyszer szabadíthalja 
meg a’ uyomoruságtól, ha t. i. valamelly isteni végzet állal а’ 
királyi hatalom philosophusi lélekkel párosulván, а’ jónak a’ 
gonosz felett diadalmat ’s felsöbbséget vivand ki. ” Мех‘: а’ 
bölcs, mint igazságszeretô, már ônmagában boldog ’s boldo 
gok azok is, kik а’ bölosnek ajkáról folyó igéket hallják. Ott 
nem sokára sem kényszerítésre, sem fenyegetözésre nem lcsz 
szükség a’ népnél, mort ez ha az uralkodó’ élctét az crény 
nek világitó ’s felséges elöképe gyanáut tartja szemeì elölt: 
önkényl öleli a` jót, ’s királya’ példa'jára, barátság e's cgyet 
értés, méllányság és szemérem között, vádolhatlan boldog 
életuek éle'séhez szokik. Ez lcgszebb ozélja minden országlás 
nak, ’s az а’ legkirályibb fcjedelcm, ki illy életet ’s illyen lelket 
valósílhat alattvalóinál. ’S világos, hogy e’ rés'zbcn Numán mc’g 
senki túl nem шеи. 

ХХ[. Gyermekoi ’s nejei felöl eltérö tudósíuisokat köz 
lonok а’ lörtéuelirók. Némellyek ан állílják, hogy Tatián ki 
vül felesége, ’s egyetlen lyányán Pompilián kivül egyéb gyer 
щеке nem volt. Mások ezen kivül még négy fìáról emlékez 
nek: Pompo, Pinus, Calpus és Mamercusról, kìknek min 
denike ivadékokat hagyott ’s elökelö családok’ alkolója vala. 
Hogy Ретро-161 а’ Pomponiak, Pinus-tól a’ Pinariak, Calpus 
tól а’ Calpurniak, Mamercus-tól а’ Mameroiak származtak, ’s 
az ulolsók épen ezcn okból Beges, azaz kiralyok mellékne 
vel ykuplzlk legycn. -De ezck másoklól ismét vádollaluak, 
Ищу az emlílell nomzetségek irán! igen -lu’zelgöleg темы 
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ven, Numától hamis törzsökágak által származtatjzik azekat; 
es hogy Pompiliát nem Tatiával, hanem egy más asszenynyal, 
kit mint mar uralkodó vett el, Lucretiával nemzette; ahban 
pedig mindnyájan megegyeznek, hogy Pempilia Mareiushoz 
ment lérjhez. Ez azen Marciusnak На volt, ki Numát a’ Мину 
ság’ felve'telére nógatá, azután vele Romába menvén, nagy 
tekintetü tanácsnokká lett, ki Numa’ halála után Hostiliussal 
a’ trónra tartott számot, ’s midön elmellöztetne'k, éhség állal 
ölte meg magát. Fia, Pompiliának férje, Remában maradt, 
és Aneus Marciust nemzé, ki Tullus Hostilius után lett ki 
rálylyá, ’s Numa hala'lakor csak б! esztendös velt. Egyébiránt 
Numának halála nem' hirtelen ’s váratlanúl következett be, 
hanem nyolczvan éven valamivel túlnyúló élete, a’ mint Piso 
mondje, venség ’s az erök’ lankadása által hervadott e1. 

XXII. Életót mög temetkezési pompája is irigyleteSsé te 
vé, ’s a’ szövetkezés és reken ne'pek váresaikból ajándékok 
kal.’s keszorúkkal jelentek meg temetésën, a’ halottas ágyat 
patrieìusok vivék, az istenek’ szolgái megielenvén a’ kiseret- ‘ 
beu t‘elléptek, az ещё!) asszonyokból ’s gyermekekbûl álló ke 
vere'knép pedig siránkezva ’s jajgatva имею а’ cseportot, nem 
mintha egy öreg királynaktemetesén volnának, hanem mintha 
mindenikök az elet’ virágában kimult kedvelt övejet kövelné a’ 
sirba. A’ “так nem arlták at tetemét, ezt a’ mint mendják, 
maga tiltá meg, hanem két kökepersót ké'szitvén lanieulus-> 
nak tövénel, mind a’ kettöt elsiilyesztették, egyìkét а’ letem 

‚те‘, másikát а’ szem könyvekkel, menyekei, _miként а’ 
gôrög törvényhozók tábláikat,- maga irá.> Minthogy t. i. az 
írottakra meg éltéhen megtanítá a’ papekat, ’s mindeneknek 
értelmét ’s jelentését sajátjokká teve', azen ve'leményében hogy 
a’ titkok lelketlen betükben nem igen jól öriztetnek, paran 
csából a’ szent könyveknek helt testévél együtt kellett elte 
mettetniök. Mint mendják, a’ pythagoriak is ez okból nem 
könyvekbe rakták le tanjaikat, hanem emlekezetöket irás nél 
kül, oktatás мы vésték az érdemes lelkekbe. Sôt azt álli- ` 
ták, hogyha а’ geometria’ nchez és titkos feladásai méltatlan 
nal közöltelnek, az'islenseg neheztelese't jelenti ki, ’s ez is 
tentelenséget nagy és közönse'ges szerencsellenséggel bünteti. 
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Шу sok hasonlatosság mellett méltán megboesáthatunk azoknak, 
kik Nnmát Pythagorással egybehozni törekszenek. 

Antiumi Valerius’ vallomása szerint a’ vallásról tizenkét, 
böleselkedésröl görög nyelven írt ugyanannyi könyv téteték a’ 
sirba. Mintegy négyszáz év’ lei'olyta után Publius Cornelius 
és Marcus Babius’ consulságuk alatt, a’ nagy záporesök kimos 
ták a’ sírhalmot, ’s midön а’ viztöl elragadott koporsóknak fe 
delei leestek, az egyik, a’ tetemnek legkisebb maradékát sem 
vevén ki, egészen üresnek találtatott, а’ másikban pedig а’ 
könyveket lelték meg. Petilius az akkori praetor, mint mond- — 
ják, olvasta azokat, ’s a’ tanács’ szine~elött esküvel állitá, 
hogy 6 igazságtalannak ’s véteknek véli tartalmokat a’ nép kö 
zé jöni engedni; miért is a’ Comitiumba hozattak, ’s ott el 
égettettek vala. i ‹ 

Minden igaz 65 nemes embert >halála után magasabb di 
cséret követ ugyan, mert az irigység senkinél sokkal tovább 
nem 61, 561 gyakran még elötte elhal. De az 6 hire’t még 
követöinek viszontagságai is dicsöiték. Mert azon öl közöl, 
kik ulána uralkodtanak, az utolsó, lronjától I'osztatott meg, ’s 
vénségét számkivetésben töltötte; a’ többieknek egyike sem 
halt meg természeti halállal, hanem három alattomosan Öle 
tett meg. Tullus Hostilius pedig, Numának közvetlen követö 
je, ki csaknem mindazt, mi ebben dicséretes volt, leginkább 
pedig isten iránti félelmét, mint renyhitöt 65 asszonyost csú 
folá, ’s a’ polgárokat háborúhoz szoktatá, e’ vétkes gondolko 
vzásban nem maradott meg ugyan, hanem egy sulyos és álnok 
hetegség által megváltozván, babonaságba merült, melly Nu 
mának jámborságától‘egészen különhözött; ’s minthogy pedig 
villám által sujtatott agyon, a’ mint beszélik, másokat is ha 
sonló gondolkozásmódra birt. 
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Lykurg’ és Numa’ egybevetóse. 
.—‚.—_. 

1. Miután Numa’ ’s Lykurg’ életét átl‘utók, ’s mindenike 
tárva й" elöttünk, az eltérések’ ôsszehordását, bármilly ve 
szödségcs Iegyen is e’ шапка, .е1те1|б2пй lehetetlen. 

Közös tulajdonaik már munkáikban eléggé mutatkoznak, 
hova mindkettôjök’ bölcsesége, vallásossága, alkotmány ’s ne 
velés körüli okossága ’s törvényhozatok’ kútfejének istenektöl 
származtatása tartoznák; mig saját szép vonásaik’ elseje Nu 
ma’ részén, а’ királyság’ felvállalásában, Lykurgén annak áten 
gedésében áll. Amaz nem áhitotta ’s elfogadá, emez birta ’s 
lnásnak engedé. Amazt mint magános't ’s idegent idegenek 
tevék urokká; ez a’ királyból maga magát tevé magánossá. 
Ám szép ugyan igazságszeretettel királyságot szerzeni, de az 
igazságot koronánál inkább becsülni még sokkal szebb. Vagy 
nem az erény tevé-e amazt olly hiressé, hogy koronára mél 
tatnék, emezt olly nagygyá, hogy a’ Котов?! megvetné. 

‚ Másodszor, mivel miként a’ lan't’ hangolása körúl, egyik 
nek Spartáhan, az ernyedt ’s lágy hangot feszitenie, а’ má 
siknak Romában az igen eröset ’s magasat alább eresztenie 
kellett, a’ munka’ nehézsége Lykurg’ részén van. Mert nem 
vérteik’ Ievetkezésére, ’s fegyvereik’ félretételére birá a’ pol 
gárokat, hanem hogy aranyaikat’s ezüsteiket hányják el; drá 
galátos ágyaikat ’s asztalaikatszámüzzék; sem hogy az ünne 
pély ’s áldozat mellett a’ háborútól szünjenek meg, hanem 
hogy а’ lakozást ’s dözsölést abban hagyván fegyverben gyako 
rolják ’s каша iskolában edzék magokat. Honnan amaz szeretet 
’s tisztelet’ tárgya levén, mindent rábeszélés által létesite; emez 
éltét veszélyezteté, sebet kapott, ’s gyöznì csak bajjal tuda. De 
mi szende ’s emberszeretö lehete Numának musája, mellyel 
штат“, zordon’s heves indulatjaìk’ megszeliditése által, beke ’s 
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‘ igazsaig’ barátaivai hangolá ait? ’S ha kenyszerittetnem a’ 11010 
ta'kkali l'ölötte kegyetlen ’s törvenytelen bánást is Lykurg’ rende 
letének vallani, 1Numát sokkal görögebb törvenyhozónak mon 
danám, ki meg a’ saját ertelemben vett rabszolgákkal is iz 
leltete a’ szabadsági dicsôseget, divatba hozván, hogy Satur 
nus’ ünnepen uraik’ társaságában lakozzanak. Mert ez is Nu 
ma ôs szokásaì’ egyikének mondatik, hogy` t. i. a’ munkatár 
sak az ev’ gyûmölcseinek eldeléséböl részt nyernenek. Má 
sok’ regelese szerint ezen esi szokásban a’ Saturnus alatti 
amaz egyenlösegnek emleke tartatik fen, midön meg sem 
urak, sem szolgák, hanem mindnyájan rokonok ’s hasonran 
gúak voltanak. ~ 

n. Álniában те, úgy итак, hogy а’ megelegedettseg 
re es józanságra mindketten egyl'ormán vezerlek a’ sokasá 
got; esakliogy az egyéb ere'nyek között amaz a’ vitézsegnek, 
emez az igazságnak adott inkzibb elsôseget, hacsak a’ ket nep 
nek termeszeti es szokásbeli kůlônl'élesege nem az, mi elterö 
intézeteket kivána. Mert a’ mint Numa nem gyávaságból ha 
gyott Те! a’ hadviselesseL'hanem hogy jogot ne sertsen, úgy 
Lykurg nem jogsertes miatt nevele harczosokat, hanem hog)r 
jogse'rtest ne szenvedjen. ’S a’ mint mindenikòk a’ polgzirok 
közt uralkodó feleslegest irtani ’s a’ hiányost pótlani ügyeke 
zett, szükségkepen nagy változzisokkal kellett elniök. 

A’ mi pedig a’ polgári társaságnak rendet es eltéréseit ille 
ti, ez Numánál egeszen népszerů ’s a’ sokaságnak kedvezö 
volt, mint ki aranymivesekböl, fuvolásokból ’s vargákból tar 
kán kevert községet képze; Lykurg’ alkotmánya ellenben szi 
gorú aristocratia volt, melly a’ kezmüveket szolgákra ’s ve 
denezeki‘e bizá, mig a’ polgároknak ve'rtet es d‘árdát adott 
kezeikbe, hogy a’ háborúnak mesterei ’s Aresnek legénypi len-~ 
nenek, ’s mast semmit ne tudnának ’s tanulnának, mint а’ 
vezérnek engedelmeskedni ’s az elleneken diadalmaskodni. 
Mert a’ szabadoknak a’ kereskedes is‘tiltva volt, hogy vegké 
pen es mindenha szabadok lennenek, ’s a’ penz- _’s vagyon 
szerzes körüliek, a’ mint az etekkészítes ’s az ebed feletti $201 
gálat is, rabszolgákra ’s helotákra bízva. Numa ellenben e 
pen nem tett illyes különbseget; ö egyediil a’ zsákmányszer 
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26511611 vágyát nyomá 61, 116 а’ kereskcdés’ egyéb nemeit nem 
akadályozá, sem 112 innen származó egyenlötlenséget el nem 
t'ojtá, hanem а’ gazdagságot 111611611 116111111 5211р01‘о11111 hagyá 
’s 11’ városba tóduló ’s fészkelö nagy szegénységre nem l'igyelt, 
11011а mindjárt eleinte, 111111611 még az egyenlötlenség annyira 
közönséges ’s olly nagy nem volt, hanem а’ polgárok 1116818 
116165 arányzatban birtanak: a’ kinesvágynpk, mint Lykurg, el- " 
lcnállhatott ’s káros következéseit elkerülhette volna, mellyek 
nem csekélyek‘valának, söt inkább mind 112011 számos 65 
5111у05 rosznak, mellyek Romát érték, magvát 65 61611161 fog 
lalták magokban. ' ’ 

А’ telekfelosztás, ve'leményem szerint, sem Lykurgnak, 
ki azt véghez vive, sem Numának, ki azt elmulasztá, gyaláza 
111111 116111 válik. Mert amaz egész alkotmányának épületét ezen 
egyenlöség’ alapjára raká le; emezt pedig, olly tartományban, 
1101 ‘а’ telkek nem rég osztattak fel, semmi sem indíthatá más ` 
felosztásnak behozatára, vagy 112 6156 határszabásnak, mell 
még hihetöleg fenállott,~ megingatására. ’ 

Ill. Mi а’ 1165265’ ’5 gyermeknemzés’ kôzôssegét illeti, 
mindketten eszesen ’s kormányértôleg cselekedtek, hogy a’ 116 
1611651 kiirtották a’ l'e'rliakból, noha itt nem egészen @gy úton 
jártanak. Ha 10111111 1'6111, 11111611 ele'g gyermeke volt, еду má 
sik gyermektelentöl neje'nek ätengedésére 5261111111611 fel, az 
ke'rését teljesité, szabadságáhan állván, .feleségét odaadni, 65 
1511161 visszakivánni; а’ lakedaimoni ellenben az asszonynak 
liázában maradása ’s a’ régi házasság’ jogainak épsége mellett 
engedé meg másnak, hogy nejét, kivel gyermekeket nemzeni 

Íohajtott, meglátogassa; 561 501111п, а’ 1111111 már 6111111611, 
61111611у65611 hivtak feleségeikhez olly férfiakat, kiktöl hihetö 
séggel szép 161111616 ’5 derek magzatokat reméltek vala. ’S 
mi kiilönbség van ezen szokások között? avagy nem а’ leg 
nagyobb, legteljesebb érzéket'lenség-e 611162, mind a’ 116, mind 
minden iránt, melly kiilönben bánattal ’s féltéssel mardossa 
’s égeti a’ szívet ’s nem maga a’ szégyenlös szeme'rem-e amaz, 
melly az egybekelés’ fátyolát a’ szemre vonja, ’s az illyes közös 
ség kiállhatatlanságát megvallja‘! 

Továbbá mit 6126 lcgyeu Numa az asszonyiság’ 65 fegye 
PLU'mucu ÉLE'rnAJzAl. 9 
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lem’ штаты", а’ szi'lzekre l'ordítolt felûgyelése még inkábli 
tanúsítjn; míg Lykurg egészen i'éktelen, ’s asszonyiatlan sza 
hadságot engede nekik, melly а’ költöknek sok gúnyra adott 
alkalmat. Igy а’ többek közt lbykustól czombmulogatóknak ne 
veztelnek, ’s mint férfìaikért homlókat feslik ôket, p. o. Eu 
ripides, ki ezt mondja: Y 

„Kik îfjakk‘al kc'szen hagyjńk cl házukat 
Mezitlen a.’ esipô 's kapcsatlan a’ lepel.“ 

’S csakugyan a`lyányruhák’ szárnyai alúl nem voltak ôsszevarva, 
hanem menés közben nyiladoztak, ’s a’ lábszárt egészen killin 
tették. Miként törte'nt legyen ez, Sophocles a’ kòvetkezökben 
logjobban kifejezc': ,QS a’ Наш! Hermionét, kinek köntös 11151 
kül, gyenge osípejét még ingo feszíté körül.” ’S épen ez ok 
ból festetnek annyira vakmeröknck, ’s legközelebb férjeik iránl 
fe'rlias akaratossággal viseltelöknek, mint kik nemosak a’ ház 
nál uralkodtak halárlalanúl, hanem még az országnak legnyo« 
mosahb ügyeibe is ‘bele szóllak, ’s véleme'nyöket a’ legna 
gyobb szabadsággal fejezék ki. 

Numa ellenhcn, а’ férfiakban fentarlá ugyan az 115520 
nyok iránli azon tekintetet és tisztelelet, mellyel Romulus 
alatt birlanak, midön az elorzás miatt teljes'kitüntetésben ré 
szesiiltek; de ezenkivül még sok szemérmet is önte beléjök, 
az idegen dolgokba avatkozástól eltiltá, józanságra oklatá, ’s 
hallgatásra szoktatá öket; тег! а’ mint а’ bortól végképen el 
tiltatának, úgy nem volt szabad közönséges helyen ’s а’ leg 
sürgetösb ügyekben is fe'rfisegedelem nélkül szólaniok. Hon 
пап midôn egykor valamelly asszony személyesen ville vala 
íigyét az itélöszék elôtt, а’ tanács követcket küldött а’ jós 
helyhez, megkérdezendö, mit jelenthet cz eset a’ városra 
nézve? Ещё!) engedelmességökröl és szelidségökröl pedig a" 
roszaknak emlékezete elegendö bizony'ságúl szolgál. Meri a’ 
mint nálunk a’ történetirók megírják, ki ônlött legelöször pol 
gári vért, ki visell testvére ellen háborút, ki ölé meg atyját 
vagy anyját, úgy emlilik a’ romaiak, hogy elsö ki feleségét 
elhajtál „Spurius Carvilius” volt, mit Roma’ épiilc'se után, 1161 
százharmincz esztendön keresztül senki sem tett vala; ’s hogy 
bizonyos Pinariusnak Thaelaa nevü l‘elesége, elsö, ki Tarqui 



Limena-És NUMA uevnsvu'rńsu. 131 

nius Superbus alatt, napával koezódott össze. Illy sze'pen, ’s 
«licséretesen rendelé el a’ törvényhozó, a’ házassági viszenyt. 

IV. A’ szl'izek’ egész nevelesének a’ férjhezadási elvek 
is megfeleltek. Lykurg érett ’s férßt áhító korukban adá 
férjhez, hogy a’ már felébredt ösztön mellett, az egyheke 
lésböl gyöngédségnek ’s barátságnak kútl'eje fakadjeu, a’ ter 
mészet elleni kényszeritésböl eredö idegenkedés ’s félelem he 
lyett, e's hogy eleg erövel birjanak a’ lterhesse'gnek, ’s vajú 
dásnak elviselésére, a’ házasságnak egyediili cze'lja a’ gyermek 
nemzés levén. A’ remai lányok ellenben tizenkét éves, söt li 
atalahb kerukban is adattak fe'rjhez, mert igy legbiztosabban le 
hete testben ’s lélekben tisztán `és szl'izen vôlegényeikhez jutni 
ok. Látjuk, hogy a’ nemzés’ tekintetéhen amaz természete 
sebb,~ az együttélésnél annyira czélirányos erkölcsösségre nez 
ve pedig emez ezélirányesahb. 

A’ mi pedig a’ gyermekek körl'îli l‘elügyelést, egymás 
hoz szektatást, vezérlést, ’s közösse'get, evésök, viaskodások, 
’s játékjaik körüli rendet ’s tactust illeti, itt Lykurg semmi 
vel sem láttatja jobbnak Numát egy legmindennapiabb 161116113‘ 
hezónál, mert ez az ifjak’ nevelését, egészen az atyák’ ki 
vánságainak, szükse'geiknek szabadsága'ban hagyá, a’ mint 
mellyikök vagy földmívelövé tevé, vagy hajókészítöhöz, k0 
vácshez, vagy l'uvoláshoz inaskodni küldé Íiát, mintha bizony 
eleitöl fegva ’s egy szivvel lélekkel nem egy ezél feló kel 
lett velna vezéreltetniök, hanem, miként az útazók, kik e 
geszen kíilönbözö szándékkal ’s` tervekkel ülnek ugyanazon 
hajóra, csak veszélyekben saját megtartásek’ kedvéért egye 
sülnek a’ közjóra, különben kiki magáról gendeskodó. A’ kö 
zönséges törvényhozóktól nem vehetjük ugyan rosz lieven, ha 
beláta's’, vagy hatalem’ szi'îkében hibát követnek el, de böles 
embernek, ki egy a’ minap Iétesiilt, semminek ellene nem _ 
törekvö népnek kormányát vette át, mire kellett velnal fü 
gondját forditani, ha nem a’ gyermekek’ nevelésére, ’s az 
ifjak’ miivelésére, nehogy Aerkölesben különbözökké ’s 112011 
gókká legyenek, 561 mindjárt eleitöl fogva az erénynek egy 
köz vágása után képeztetvén ’s öntetvéu, egyiittjárják útje 
kat. ’S épen ez azen köriìlmény, melly egyéb nyereségen ki 

9* 
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vůl, állandóságot vivott ki Lykurg’ töifíényeinek. Mert az cs 
kůnek 161611116 1611111 keveset használt volna, ha а’ 11616165 
’5 111116165 által nem nyomta volna az 11111 szívekbe törvé 
115611, ’5 116111 az eledellel egyiitt adta volna be nekik а‘ kor 
mány’ szeretetét: ’s csak igy törte'nhetett, hogy legezégére 
sebb ’s legfontosabb rendeletei, a’ mint az igaz ’s erös 
festék, melly а’ gyapjúnak minden részeit átjárja, több mint 
ötszáz esztendeig divatoztak. Numa’ alkolmányának czélja el 
lenben, melly Romának Iiékében ’s barátságban maradását_ 
tárgyazá, vele együtt elenyészett. Mert alig hunyá be szemeit, 
midön már a’ kétkapus templomot, mellyet Numa, mintha 
l'oglyát, 6’ háborút szelíditené benne, zárva 1611011, _min 
denik oldalról feltárták, ’s Italiát vérrel ’s holttestekkel ho 
ríták el, ’s igy az olly szép ’s igazságos alkotmány csak rö 
vid ideig sem állhatott 1611, 1111161 116156 köteszköze, а‘ ne 
velés, hibázott. ‘ 

Am de Romát, a’ hadi tettek nem emelték-e fokonként ‹ 
а’ jobb 616116‘! ezt kérdhetné valaki. ’S ez csakugyan a’ 1161 
1165611’ kéI'dÉSe, melly hosszadalmas feleletet kiván, ha olly 
emberekkel van dolgunk, kik а’ jobb-létet inkább a’ gazdag 
ságban, kónyelemben ’s uralkodásban, mint a’ bátorságbau, 
szendeségben ’s a’ jogszeretettel rokon megelégedésben 116 
Iyezik. --- De vajjon nem épen az fog-e Lykurg mellett is, 
hogy a’ romaìak Numa alkotmányátóli eltérésök után tettek 
legyen szert ama’ nagy hatalomra, 6’ lakedáimoniak ellenben 
mihelyest Lykurg’ törvényeitôl eltávoztak, a’ legnagyohbakhól 
a’ legalacsonyabbakká lettek, ’s nemesak a’ hellenek 1616111 
vezérséget vesztették el, hanem vég veszelyhez is közeledte 
nek. Hanem mi Numát, mint nagy 65 6501165 egyedül illeti, 
az, hogy 6, ki mint jövevény 111161011 a’ trónra, mindent 
ra'besze'lés által átváltoztatni, ’s az egyete’rte'shez me'g nem 
szokott várost hatalmába juttatni volt képes, ’s ezt nem 1631 
verek’, vagy egyéb erôszak’ segedelmével, mint Lykurg, kia’ 
nép ellen a’ nemesek’ 1652616 11611011, 116116111 ki mindeneket 
bölcsesége 65 jogszeretete ‚61161 526р összehangzásba 1102011. 
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Sol-on. 

1.» Didymos щей/652, Solon’ törvénytáblái felett Askle 
piadcs ellen int‘ézett irományában bizonyos Philoklesnek mon 
dását idc'zi, mellyben ez Solon’ atyjának Euphoriont vallja, 
mind azok’ véleményének ellenére, kik Solonról emlitést 
tesznek. Ezck t. i. mindnyájan megegyezöleg Exekestidestöl 
származottnak mondják, ki ugyan, mint mondják, vagyonra’s 
tekintetre а’ középszerů polgárokhoz, de nemzetségre nézve 
cgyik legkitünöbb családhoz tartozott, Kodrustól vevén szár 
mazását. Anyja, pontusi Heraklides szerint, Pisistratos’ any 
jáyal unokatestvér volt. ’S csakugyan eleinte igen barátságos 
viszonyban állottak eg’ymáshoz, részint rokonságÀ miatt, részint 
miként némellyek állitja'k, mivel Solonban Pisistratos’ ìdomai 
és szép alakja gyöngéd szeretetet gerjesztének. Innen ma 
gyarázható, ha nem csalódom, hogy gyůlölségök, midön ké 
söbb а’ nyilvános életben m‘eghasonlottak, soha sem ‘ат he 
vcs, vad szenvedélylye', söt fenmaradtak az egykori jogok 
sziveikben ’s fentarták bennök а’ szertelen égésnek még lob 
badozó élö lángiait, a’ szerelmi üdvet és emlékezetet. Hogy 
maga Solon a’ sze'p так’ ellenében nem állott ingatlanúl, 
sem 

„A’ szerelemmek ökölküzdôként сайта“ 

hátran szembeszállni nem mert, nemcsak költeményeiböl ki 
vehetö, hanem azon törvényéböl is, mellyben a’ rabszolgák 
nak a’ kenekedést ’s gyermekszeretetet megtiltá, mi által e’ 
dolgot nyilvánosan а’ nemes ’s flicséretes szokások közé 52:1 
'mítá, ’s í'gy az által, hogy az érdemetlenekot kizárá helölök, 
az érdemeseknek némileg ajánlá. Azt mondják, Pisistratus 
is Charmust szereté ’s Amor’ kópszobrát az academiálmn t'öl 
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szentele, azon helyeu, hol l‘áklyáikat „так meg a’ szent 
t'áklyajátekokban versenyzök. 

Il. Solon, -miután ища, mint Hermippos mondja, 
adakozás es jótetemenyek által megfogyasztá vagyonát-nem 
szükölködött ugyan ollyanokban, kik készek valának segiteni 
rajta, de mivel szegyenle másoktól ell‘ogadni valamit, olly 
liázból származván, melly másokon szokott segíteni, már el 
sö iljúságában kereskedesre adta magát. Azonban mások sze 
rint, nem annyira vagyonosodás, mint sok oldalú tapasztalás 
es ismeret’ kedveért útazgatott. Mert a’ bölcsesegnek elismert 
kedvelöje volt, ’s éltesebb korában azt mondá: 

„Ve'nülôk, napról nnprß tanulvu soket.“ 

A’ gazdagságnak nem igen bókolt, söt egyaránt gazdagnak 
юга} azt, kinek 

-- - -— -Van szůmos ezûstje aranyja 
’S termekeny займов telkci búzahozók, 

Méncsc es öszvérei, es kinek annyia. van csak, 
Mennyit gyomra kivůn ’s oldala, ММ. szeret. 

A' gyermek- ‘аду пбКагоНзЪа. ha. megjôn az érelt 
Kor, 's kéjet киты benne az ifjui tüz.“ 

пот másutt így szól: 
„Pénzhez van kedvem, de gazul beszerezni uti'slom, 

Mert ber késön is, a.’ boszulůs utole'r. 

A’ beesületes fértil ’s hazalit azonban semmi sem hátráltatja, 
hogy se a’ fiilösleges javak’ beszerzésere kelletenel nagyobb 
gondot fordítson, sem a’ szükseges és alkalmas dolgok’ has`z 
nálatát meg ne vesse. Mert amaz idökben Hesiodus szerint а’ 
munka nem volt szegyen, ’s a’ mesterseg nem szült kü 

‚ lönbsëget; а’ kereskedés pedig, melly а’ küll'öldit meghono 
sítja, a’ királyok’ barátságát megszerzi ’s különféle tárgyakban 
jártasokká tesz, tekintettel is birt. Nemelly kereskedök nagy 
városok’ epíteivé is lettek, mint Massiliáe Protus, kit а’ Ro 
danus körüli gallusok annyira szeretenek. Thales es a’ mathe 
maticus Hippokrates is kereskedest l'iztek, mint mondják, ’s 
Plato utazási penzét Aegyptomba szállított olaj által szerzette. 

III. Azt hiszik, hogy Solonra a’ pazar es puha eletmód, 
’s azon inkább napszaimoshoz, mint philosophhoz ille pórki 
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fejezések, mellyekkel költcményeiben a’ gyönyöröket festi, a’ 
а’ kereskedöi életröl ragadott legyen, melly számos es nagy 
veszélyeie'rt gyakran követel éldeletet és lakozásokat. Hogy 
редйёг inkáhb a’ szegények’ mint а’ gazdagok’ sorába számítá 
таза“, а’ következökböl világlik ki: 

„Dúslakodik sok rosz,‘mig szůkség nyomja a’ jaimbort: 
De mi erényûnket kincseikért sohn. sem 

Adnók: тег-Ф uz erény úllandó, mig a.’ halandók’ 
Gazdagsůgůt ez lxírja ma, holnap атак.“ 

А’ költészetet eleinte semmi komoly tárgyra nem liasználá, 
hanem, mint látszik, üres óráiban esak enyelgett ’s az idöt 
tölté vele. Késöbb philosophiai mondatokat foglalt versekbe, 
és sok politieai elvet is szött költeményeibe, nem a’ historia’ 
’s az emlékezet’ számára, hanem'hogy tetteinek igazolói len 
nének ’s az atheniekre nézve néha bíztatásokat, intéseket ’s 
dorgálásokat `foglalnának magokban. Némellyek állítják, hogy 
törvényeit is versekbe kezdé foglalni, ’s említik, Ногу így 
kezdödtek legyen: 

„Zeus Kronida kirůlyt legelöl könyörögv'e imůdjuk, 
Ногу törvényinknek jó hirt ’s jó sorsokat adjon.“ 

‚ Az erkölesi philosophiának, mint az akkori bölesek’ nagyobli 
része, azon ágát szereté legjobban, melly a’ közůgyekkel ál 
lott viszonylian; mig a’ természetiekben, mikc'nt a’ követke 
zökböl kitetszik, szörnyl'i együgyů és régies volt: 

„A’ hó ’s jégzápor felliôbôl hullanak, és n’ 
'l‘ümlüklô villám nemzi a’ mennydörögést. 

Vészben it’ tenger nig, melly nem mozgatva szelektôl 
Olly ártatlan, mint kivüle ватт! egyélu.“ 

Általában úgy látszik, hogy akker, a’ szemlélödésben egyedül 
Thalesnek észtana halada túl a’ közvetlenůl szükségesen; a’ 
többiek pedig a’ közügyek körüli járatosságok miatt neveztet 
nek bölcseknek. ’ 

IV.y Mondatik, hogy ezen bölesek egyszer Delphiben 
voltak együtt', másszor pedig Korintliban; hol Periauder né 
mi Ы: gyiiléstés lakomát készite számukra. Meg sokkal na 
gyohb tekiutetet és diesöséget szerzett nekik a’ liáromlábúnak 

>körútja, melly miudnyájokat serra járla, ’s mellyet tlicséretes 
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szerénységgel küldözgetén'ek egymásnak. Koi halászok -igy 
adatik elö а’ dolog- hálót vetettek, ’s а’ fogást mileli ide 
{денек látatlanban megvette'k, midön а’ kiliúzásnál egy arany 
liáromlábu tünt elö, mellyet e’ helyen, mint beszélik, Helena 
Trojńból visszajöltekor, egy régi jósige julván esze'be, vetelt 
vala а’ tengerbe. Az idegenek ’s halászok közôlt eleinle vila 
lámadván а’ liáromlábú felelt, azután a’ városok keveredvén 
u’ ma'r háborúvá alakult. viszálkodásba, Pythia azt válaszolá а’ 
feleknek, hogy а’ háromlábút adnák а’ legbölcsebbnek. Elö~ 
ször is Miletbe Thaleshez küldete'k, ’s а’ kook Iönkényt 011111110 
kozák ezen egynek azt, mi felelt illilet’mindenlakosaival 1111110 
rúskodtak. Thales pedig Biast bölcsebbnek állitván magánál, a’ 
lláromlábú ehllez jutolt, ettöl ismél. máshoz, mint nálánál 
hölcsebbhez kükleték. lgy keringvén és küldöztetvén, Thales 
hcz másodszor érkezelt meg. `Végre Miletböl Thehába vitet 
vén, ismeni Apollnak szentelteték. Theophrast azt állítja, 
hogy elöször Prienébe Biasnak küldeték а’ háromlábú, má 
sodszor рейд‘ М1|е11)е Tllalesnek, hova Bias igazílá, ’s x'gy 
mindnyájukon keresztül ismét Biashoz jött, mig yégre Del 
phibe szállítlaték. E’ történet másoktól is emlegetlelik, azon 
különbséggel, hogy az ajándékot némellyek а’ háromlábú he 
lyelt Kroesustól küldölt billikomnak, mások Balhyklesröl ma 
radott pohárnak mondják. ` 
и V- Solonnak Anacharsissal’s ismét Thalessel történl kü 

lon együtlléte'röl ’s beszélgeléséröl is szólnak az irók. Апа 
Charslsa mint mondják, Athenbe Solon’ házához mene, ko 
PPg‘fm, éS mondá, hogy idegen léte’re vende'gi viszony’s ba 
l‘ëflsogköte's végeu jöu lcgyen hozzája. Solon így felelt: „ba 
ratsagot .lObb 01111011 1101111.” „10 -mond Anacharsis- lo 
Sgîlo“ vagya ’lépj tehát barátságba ’s vendégi viszonyba velůnk.” 
,s et?. C_SOflalvan a" fórlinak elmésségét, barátságosan fogauulta 
ügyelîì' lldelg maganál megt'nrlo’tta.. Solon már e’kkor. a’ .konz meUért-e Äeglalkozck, es torveuyelt uszerkeusztgclle. .Mit mldon 
ki à», (i "Ilaehersis, mosolygá e bolos’ .torekves’eitämmt ‚а 
né ellèéîamk Joglalausagamak es c'sulas’amak beluk а11а1 vel 
lönbözàck vehelm, mellyek a’poklialoktol semmiben sem ku ‚ hanem miként ezek csak n’ beléjok esell gyen 1 
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géket ’s könnyűeket fognák feltartani, a" hatalmasok és gaz 
dagoktól pedig szét fognának tépetni. Solon ezekre -— mint 
mondják- azt felelte„ hogy az emberek is megtartják а’ 
szerződéseket, ha egyik rész sem hághatja át nyereséggel 
azokat; és ő maga is úgy alkalmazná törvényeit a’ polgárok 
hoz, hogy mindnyájan átláthassák, miként tanácsosabb követ 
ni mint megszegni azokat. De mindezek inkább úgy folytak, 

ymìként Anacharsis sejté, sem hogy Solon reménylé. Azon is 
megütközék, mint mondják, Anacliarsis, midőn egy népgyű 
légben jelen volna, hogy a’ hellenekne'l a” bölcsek szól 
nak ugyan, de az együgyűek határoznak. 

VI. Solon pedig Miletbe Tlialesliez jövén, csodálkozék, 
hogy ez nöszésrc és gyermeknemzesre végképen nem gon 
dolt; Thales ez úttal hallgatott ugyan, de néhány nap mul 
tával egy idegen fértiat készlte el, ki azt mondaná, hogy 

'mintegy tíz nap előtt indult legyen el Athenből. Solon kér 
dezvén, nem túdna-e valami újságot Atlienben а’ mondandók 
rá megtanított ember: ”Semmit biz’ én, úgymond, hanem 
hogy egy ifjú viteték ki, kit az egész város kisére. Mert, 
mint beszélek, egy tekintetes ’s a" polgárok között kitünő 
erényl'i férfinak fia volt, ki nem vala jelen, hanem, mint 
mondák, nagy ideje hogy külföldön mulat. ” „А’ szerencsét-i 
len! kiálta Solon ’s kinek nevezék őt?” „Hallám nevét, ugy 
mond az ember, de nem jut eszembe; csak azt tudom, 
hogy sok beszéd volt bölcsesége ’s igazságszeretete felől.” 
Igy Solon minden felelet által közelebb vez'ettetvén а’ féle 
lemhez, végre nagy zavar-adásában maga juttatá az idegent 
а’ névhez, kérdezvén nem Solonénak nevezek-e а’ meghalá 
lozott flat?” Mire midőn az ember igennel felelne, Solon 
fejét kezdé verni, ’s ollyasmit tenni és szólani, mi а’ kétség~ 
beesőknek szokása. Thales pedig megfogván őt, mosolyog 
va szóla: „Ezek idegenítnek el engemet a’ nőszéstől ’s gyer 
meknemzéstől, o Solon! mellyek tégedet is, а’ fölötte e 
rőset, ledöntenek. Egyébiránt а’ mondottak miatt légy nyu 
gott, mert nem igazak. ” Ezt mint Hermippus írja, Patai 
kos beszéli, ki magáról aztállltá, hogy Aesop’ lelke lako 
zik benne. 
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VII. Azonhan llelytelen és nemtelen volna, a’ veszle 
seg’ felelme mintt a’ sziikséges birtokot megvctni, теги így 
senkisem szerethetné vagyonát, sem ‘becsiiletéß sem bölese 
ségét, felvén, hogy el fogja veszteni azokat; kivált midón lát 
juk, hogy az erény is, mellynél nagyobb ’s becsesebb kines nem 
lehet, sokszor betegség ’s méreg által elpusztittatik. Maga 
Thales nötlense'ge által nem szabadult meg minden’fe'lelem 
Ш, hanemlla barátival, rokonival ’s hazájával is felhagyott vala; 
holott, mint mondják, húga’ fiját Kybisthust, mint gyerme 
két örökbe Iogadá. A’ lélek t. i. a’ szeretet’ indnlatát magá 
ban hordván, ’s a’ szeretésre épen úgy levén alkotva, vala 
mint az érzésre, gondolkodásra és emlékezésre, az ollyanok, 
kiknek sajátjok ninesen, kůltárgyaktól vonzatnak és lánczol 
tatnak le;` s miként valamelly, törvényes örökôs nélkül ma 
radt házba, vagy jószágba, úgy szivökbe is ama’ szerelmi in 
dnlathoz simulva, idegenek ’s fattyak fészkelik be magukat, 
’s ell‘oglalván azt, a’ szeretettel együtt fölébresztik benne a’ 
felölök való gondoskodást és aggodalmat is. Azért láthatsz 
embereket, kik а’ házasságról ’s gyermeknemzésröl a’ legko 
nokabb természettel beszélnek, ’s aztán ugyanazok, eselédje 
ik’ magzaljai, vagy ágyasaik’ hetegeskedö és haldokló l'attyai' 
felett fájdalomtól kinoztatnak ’s nemtelen panaszokra fakadnak. 
Söt sokan ebeik’ ’s lovaik’ halála l‘elett bánatukban galádúl ’s 
életuntan viselék magukat; mig mások jó gyermekeiket veszt 
ve'n, sem kétségbe nem estek, sem semmi méltatlant el 
nem követtek, hanern hátra levö napjaikat is okos emberekhez 
illöen töltötték. Mert nem a’ szeretet, hanem a’ gyöngeség 
szerez határlalan bút és félelmet, a’ sors ellen észszel fel 
nem l‘egyverkezett embereknck, kik is a’kivánt javakat aze'rt 
nemy éldelik a’ jelenben, mivel a’ iövendö a’ lehetô vesztese'g 
lniatt örök fájdalommal, remegéssel ’s gyötrelemmel ijeszti 
Мех. Nem szege'nyse'ggel kell l‘ell‘egyverkeznünk a’ javak’ el 
orzása, nem barátlansággal а’ barátok’ vesztése ’s nem gyer 
mektelenséggel а’ magzatok’ Маша ellen, hanem észszel min 
denek ellen. De ez e’ lielj‘iitt több az elégnél. 

VIII. Miulán а’ l‘övárosiak belel‘áradtak ama’ hosszas és 
bajos .l1áborúba, mellyet a’ megaraiak ellen Salamis ищете 
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miatt viseltek, törvényt hozának, hogy halállal hüntettessék az, 
а’ ki arról irna vagy beszélne, hogy a’ város újra ostromolná 
Salamist. Solon, nem türhetvén ezen gyalázatot, ’s látván, hogy 
az iijaknak nagy része alkalmat keres a’ háborúra, noha az 
elsô le'pést a’ törvény míatt maguk tenni nem merik, örültnek 
tetteté magát ’s házából azon hir terjedt el a’ városba, hogy 
oszét veszité. Alattomhan pedig elegiákat készitgetett és 11111111 
gatott, hogy irás nélkül mondhatná el, ’s egyszer kiugrott a’ 
terére, kalappal fején. ’S 111111611 nagy sokaság futna össze, 
felálla a’hirnök’ kövére ’s eléneklé elegiáját, melly igy kezdôdik: 

„Mint hirnök jôttem Salamìsnak szép s’zigetérôl 
’S поте!‘ versbe’ csinos dalt a’ terére hozok.“ 

E’ költemény Salamis czimet visel, és száz mind megannyi 
kellemmel készůlt versböl áll.’ MeIlyeknek elénekle'se után, 
midön harátai tapsolni kezdettek, de Ieginkább Pisistratus a’ 
polgárokat nógatta és ingerelte volna, hogy а’ szólónak szavát 
fogadnák: а’ törvényt eltörlék és Solont vezérůl választván, 
a’ háborúhoz újra hozzá iogtak. 

Az ide tartozó legközönségesebb elöadás a’ következö: 
Solon Pisistratussal Koliásba evezett, hol minden asszonyokat 
épen áldozat közben találván, mellyet Ceresnek 651 szokás 
szerint tevének, hiztos embert kiilde Salamisba, ki szöke 
vénynek tetetvén magát, felszólítaná a’ megaraikat, hogy, ha 
az atheniek’ legelökelöhb asszonyait ell'ogni akax'nák, evez 
nének vele minél hamarabh Koliosba. A’ megaraiak rászedetvén, 
l'érliakat küldének el egy hajón, Solon pedig midön azt a’ szi 
getröl elevezni látná, az asszonyokat félre i parancsolván, a’ 
'még szakállatlan iljakat a’ nöknek viganóiba, fejkôtôibe és sa 
ruiba öltöztete' ’s ruháik alá rejtett törökkel a’ tengerpar 
ton játszatá és tánczoltatá, mignem az ellenek kiszállanának, 
’s a’ hajó kézre keríthetövé lenne. Mig ezek igy történnek, 
a’ szemeiktöl megcsalatott megariak közel jutván, versenyez 
ve szökdeltek а‘ vélt asszonyok felé, úgy annyira, hogy egy 
sem futhatott el, hanem mindnyájan leölettek: az atheniek 
pedig átevezvén a’ szigetre, tüstént elfoglalák azt. 

IX. Mások szerint nem igy történt a’ 5215111` bevétele, 
hanem elöszöv а’ 11е1р1111 isten ndá neki a’ követk'ezö jóslatot: 
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„Engcsztcld а’ hon’ l'ö hüseít машины. 
A’ kik Asopusnak Iietakurva l‘ekiisznek ölelicn . 
És n’ kik nrczokkal, fektökbe’ nyugatra шашек.“ 

Ennel fogva Solon e'jjel a’ ищет; áteveze ’s Periphemos es 
Kyehreos höseknek halotti áldozatokat tón. Továbba’ az athe 
niektöl ötszáz önkenytest kapott, ‘поп nepvégzessel, hogy e 
zek, ha a’ szigetet meghódítanák, kormányzásának uraivá leune 
nek. liiindult tehát sok halászcsónakkal egy harminez evezö 
hajó’ kisereteben, e's Salamis’ szigeten egy Euboiával szem 
közt fekvö (окон kikötöe. Mi l'elôl a’ megariak Salamisban 
némi ingadekony hír дым ertesittetven, zavarodva fegyverek 
hez nyultak, ’s hajót küldének ki az ellen’ szándekát kemle 
lendöt. Ezt-miután közel jött volna- Solon kézre kerite ’s a’ 
megariakat letartóztatá. Melly hajóba miután az atheniek’ javát 
beszállitá, meghagyván nekik, hogy hajózzanak a’ város alá 
es a’ mennyire csak tölök kitelhetik, tartsák magukat titokban, 
egyszersmind a’ többi athenieket magához veven, szárazon Щ 
között meg a’ megariakkal; ’s az alatt mig a"esata folyt, а’ 
hajóbeliek meglepven a’ va'rost, bevettek azt-Ezen elöadás 
mellett némi cselekvenyek is tanúskodni látszanak. Egy atti 
kai hajó szokott t. i. a’ szigethez evezni eleinte esöndesen, ’s 
ha közelebb ert, lármával es hadi zajjal, miközben egy fol 
fegyverkezett’ ferli kiugorván orditva futottl a’ skiradi fokhoz 
szárazon jövök ellen. Ennek közeleben van а’ hadistennek So 
lon-epitette temploma. Mert meggyözte volt a’ megaraiakat, 
’s azoknak kik a’ csatában el nem vesztenek, szabad elmehe 
tesert kellett könyörögniök. 

X. Mind e’ mellett is a’ megátalkodott megaraiak, szám 
talan bajt (Жопа es szenvedve háborúskodtanak, mígnem a’ 
lakedaimoniakat békitöikke ’s biráikká tevek. Ezen ügyben ten 
szolgálatot Homer’ tekintete Solonnak, mint sokan mondják, 
mint ki a’ -hajók’ nevsorába egy verset szúrván be, ezt a’ 
törveny elött felolvasá: 

„Hoz Salamisból Aîas tix es ket harezi naszádot, 
És az athenì sereg mellett ‘Шаг: meg azokkal.“ 

ЕД az atheniek` maguk is iires csevegesnek lartják. De Solon, 
mint beszelik, bebizonyítá a’ biráknak, hogy Aiaxnak Над, Phi 
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laios és Eurysakes, Athenben polgári jogot'nyervéu, a’ szige 
tet az athenieknek adák, ’s Attikában telepedtek meg, az 
Brauronban, emez Militében; ’s hogy а‘ philaidai köz'ség, mely 
höl való Pisistratus is, Pliilaiostól vette legyen neve’t. A’ mega 

' raiakat még jobban megezál‘olandó, azt erösíté a’ halottakról, 
liogy azok nem is a’ megarai, hanem az athenil szokás szerint 
vannak eltemetve. A’ megaraiak t. i. halottaikat kelet, az а-— 
theniek pedig nyugat felé fordítva temetik el. Megarai Hereas 
azonban ellenkezöleg azt mondja: hogy a’ lioltak’ testeit a’ me 
garaiak is uyugat felé fordítva fektetik, ’s mi meg ennél több, 
hogy az atbenieknél kinek kinek saját sírja van, a’ megaraiak 
nál ellenben hárman ’s négyen is feküsznek egyben. Solon 
melletl, mint mondják, meg ne'mi pythiai jós igék is fogtak, 
mellyekben az isten Salamist Ioniának nevezé. Ezen pörben 
öt spartai féríì biróskodott: Kritolaidas, Amompharetos, 
Hypseehidas, Anaxilas és Kleomenes. 

XI. Már ezek miatt tekintélyessé 's nagyá lön Solon; de 
még inkább esodáltatott ’s kikiáltatott a’ hellenek között', mi 
dôn a’ delphii templom’ iigyében l‘elszólalván, pártfogolni ja 
vaslá azt ’s nem nézni el а’ jóshelyet fertöztetö kyrrhaiakat, 
hanem az isten’ kedvéért segedelmet nyújtani a’ delphiieknek. 
Mert általa hirattak rá az amphiktionok hogy háborút kezdje 
nek, a’ mint s0kan,'de névszerint Aristoteles a’ Pythionikák 
könyvében tanúsitja, hol is ama’ javaslatot Solonuak tulajdo 
nitja. De ezen háborúban nem ö volt a’ kijelelt hadvezér, mi 
ként Hermippus samosi Evanthessel mondatja; mertAiseliines, 
a’ szónok erröl semmit sem szól, a’ delphiik’ emlékeiben pe 
dig Alkmaeon, ’s nem Solon, iratik az atheniek’ vezérének. 

XII. A’ Kylon’l ügyébeu elkövetett bůn már régtöl fogva 
` dúlá а’ VáI'OSt, mióta Megakles arelion Kylon’ pártosait, kik 

Minervához menekedtek, rabirá, hogy törvénykezni baza jön 
nének. Mert midön ezek az istenné’ székéhez kötött czerna 

szállal kezökben, alászálván, a’ tisztes istennök’ lemplomához 
jutottak ’s а’ czérna maga magától elszakadt volna, történt, 
hogy Megakles ’s tisztitársai megrohanák öket, mint‘kiknek 
kérelmét az istenné visszautasítná, a’ templomon kivül levöket 
megkövezék, az oltárhoz l‘olyamodókat pedig meggyilkolák, 
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egyedül мой maradván liántatlanúl, kik az archonok’ neje 
iknek védelméért könyörgének. Honnan azok átkozottaknak пе 
veztetvén, “шаг tárgyaivá lettek; a’ Kylou’ pártjából .meg 
maradottak pedig újra eröre Марий, ’s Megakles’ párthiveit 
szünet nélkül faggaták. Midön pedig a’ lázadás legföbb fokát 
közelíte' meg ’s a’ nép párlokra oszlott, а’ már tekintetben 
levö Solon а’ legelökelöbb atheniekkel közben járult, ke'rve és 
oktatva rábirá az иду nevezelt átkozottakat, hogy itéltessék 
meg és döntessék el ůgyöket háromszáz legbeesületesebb bi 
rók által, phlyai Myron volt a’ vádoló, ’s a’ fériiak elitéltetvén, 
az élök számüzettek, a’ -holtaknak tetemeik pedig kiásatván, 
kihányaltak а’ határokon. 

Ezen vìllongások alalt a’ megariaktól támadtatván meg, 
Nisaiát elveszték és Salamis viszont elesett tölök. Egyszersmind 
baboriás félelem l'ogá el а’ várost, némi kisértetek miatt, "s 
а’ jóslók’ шипы szerint az áldozatállatok’ beleiböl az lůnt ki, 
bogy némi vétkek és árlalmak kiengesztelést követelnének. 
Igy jelent meg aztán nálok а’ Kretából meghivott phaestosi 
Epimenides, kil: némellyek Periander’ mellöztével, a’ bölcsek 
közt hetediknek számítanak. Ez istenek’ kedveltjének tarta 
ték, ’s olly bölcsnek, ki az Isteniek közül ihlet- és titoktel 
jes bölcseséggel bír. Honnan Balle nevü nymphe’ iiának és 
új Kuresnek nevezék az akkori emberek. ‘ _ 

Ki is eljövén és Solonnak barátságával élvén, sokban 
nyomos szolgálatot tön ’s törvényhozásához шаг készitett neki. 
Mert az isteni ищете: egyszeriive’, а’ gyászolás körülieket 
pedig szelidebbekké tevé, mindjárt kezdetökkor истец egybe 
velök némelly áldozatokat, eltörölvén ama’ zordou hellente 
len szokásokat, mellyeket elöbb az asszonyok’ nagyobb ré 
sze шлем: а’ mi pedig ИЗЮМ) vala, a’ polgárságot 'engesz 
telések, lisztítások, szoborszentelések мы bl'inmentesitve’u és 
megszentelvén, az igazság iránt engedelmesehbé, az egyetér 
tés iránt szól'ogadóbbá tevé. - f 

Mondatik, hogy Munycliiát látván és sok ideig szemlél~ 
vén, a’ .jelenlevökhöz ezt mondotla legyen: „Milly vak az еш 
Ьег а’ jövôre nézve! Az atheniek saját fogaikkal rágnák szét 
e’ lielyet, ha elöre lálnák, mennyi hajl okozand az városuk 
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nak” Hasonló Мат]! jôvendölc. Thales is mint mondják, ki 
meghagyá, hogy ha meghalna, Milesiának ogy bizonyos rosz, 
tekintellen llelyen tememék el, megjövfendölvén, позу е’ hçly 
egykor a’ mìlesiek’ piacza fogna lenni. Es Еду Epimenides min 
denek fclett csodáltatva ’s az athenieklöl sok pénzzel és nagy 
kitüntetésekkel megkinálva, elment, а’ nélkûl hogy а’ szent 
olajfának egy gallyján kivül valamit kivánt vagy elfogadott 
volna. ` 

XIII. De az atheniek а’ kyloni lázongás’ lecsillapultával és 
ах álkozottaknak, mint említök, elmellözése után ismét az al 
kotmány fölötti régi versenygést újíták meg, ’s а’ hány kü 
lönféle részei valának a’ tarlománynak, annyi pártra oszlott 
a’ város is. A’ hegyek’ lakói а’ demokrauához, а‘ lapályokéi 
az oligarchiához szítottak ínkább, а’ harmadik fél, а’ part 
mellékiek, közép, vegycs alkotmányi módot kivánván, útban 
állotlak ’s а’ másik két pártot az uralkodástól visszatartotlák. 
Mivel pedig а’ szegények ’s a’ gazdagok Кбит: épen~akkor 
érte f6 {Май az egyenlötlenség, а’ város végképen veszede 
lemben forgott ’s úgy Мыши, hogy csak cgynek egyedural 
kodása hozhatnä rendhe ’s csìllapíthatná le a’ zavart. Merk az 
egész pórnép adósa volt a’ gazdagoknak. Ezeknek számukra né 
mellyek а’ I'öldet mívelék ’s а’ termés’ hatodával adóztak nekìk, 
miért halodosok- ’s béreseknek is ncvcztellek; mások, kik 
maguk magukat zálogosíták el, a’ hìlelezôknek hirtok gya 
nánt jutottak ’s vagy otthon szolgáltak, ‘аду а’ kůll‘öldön, 
Inova eladattnk. Sokun ваш gyermekeiket voltak kénytelenek el 

~ adni -- mit semmi lörvény nem liltolt- ‘аду а’ várost elhagy 
ni a’ hilelezök’ kogyetlensége miatt. De а’ nagyobb szám ’s 
а’ legerösebbek összeállottak ’s összebeszéltek, Воду ezt ne 
tl'irnék, hanem ogy bizlos férñat válaszlván fönöknek, az а 
dósság miatt leí'oglallakat szabadokká tonnók, a’ tartományt 
felosztanák ’s az alkolmányt egyállalán megváltoztutnák. 

XIV. E’ hclyzetben а’ legjózanabb athcniek, lálván, hogy 
egyedül Solon az, ki a’ bünöktöl legtiszlább, és sem a’ va 
gyonosak igazságtalanságaiban nem részes, sem a’ szegériyek’ 
szükségeibe befonódva nincsen, mcgkérék öt, hogy vállalná 
fel а’ közügyek’ vilelét ’s csillapítná le а’ villongásokat. Le 
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sbosl Phanias azt irja ugyan, hogy Solon Ñ várost megmeu 
tendö, mindenik párt iránt cselt liasznált legyen, a’ szegé 
nyeknek titkon a’ telkek’ felosztását igérvén meg, a’ vagyono 
soknak pedig szerzödéseik’ biztosítását. De Solon maga mond 
jn, hogy eleinte tünödve fogott а’ kormányzáshoz, rettegvén 
amazoknak kinesszomját, emezeknek dölyl‘ét. Philombrotos 
után esakugyan arehonná, békßszerzövé ’s törve'nyhozóvá vá 
lnsztatott, kedvesen 'fogiadtatván a’ gazdagoktól, mivel vagyo 
nos, a’ szegényektöl, mivel beesületes volt. Beszélik, hogy 
еду re'góta terjengö mondása is, hogy t. i. „az egye'nlöség 
nem szül háborút” a’ vagyonosoknak nem különben tet 
szelt, mint a’ szegényeknek; amazoknak, mivel érdem és 
erény, emezeknek', mivel mérték és szám szerint véltek e 
gyenlöséghez juthatni. 

Honnan, midön a’ Её! párt’ részéröl illy nagy volna a’ re 
mény, az elöljárók unszolva ajánlák Solonnak az egyeduralkodást, 
’s biztalák, hogy merészebben bánnék a’ hatalmába jutott város 

’ sal. Sokan a’ mérsékelt polgárok vközöl is, kik Майя, шШу 
Iáradságos és nehéz leend okokkal és törve'nynyel végbevinni 
a’ változtatást, nem idegenkedtek, egyre mint a’ legigazsá 
gosabb ’s értelmesebbre bizni a’ közügyeket. Némellyek sze 
rint Solonnak a’ következö nyilatkozás is adatott Delphiben: 

„Ülj a.’ МН’ közepóre ’s igazgasd észszel а.’ kormůnyt 
’S lesznek Athenbe sokan segedclmet nyńjtani készek.“ 

Leginkább pedig barátjai roszalák, hogy az egyeduralkodást 
neve miatt kerülné, mintha az а’ vele Ioglalkozónak ere'nye 
által nem lenne azonnal királysággá, miként már elöbb azzá 
lett Euboeában, hol Tynnondas, ’s most Mitylenében, hol 
Pittakos válaszlate'k egyeduralkodónak. De mindezek föltételé 
beu meg nem renditheték Solont; ki barátjainak, mint mond 
ják, ezt válaszolá: `„Hogy az egyeduralkodás szép чёт, de 
ninesen kimenetele.” Phokoshoz pedig igy й’ verseiben: 

— —- -— _ Ha kimélém hamimnak 

Földót és zsar-nokságot nem vadásztam ’s nem kegyetlen 
Eröszakot, nem szennyezvén 's nem rontván meg hiremet 
Nem szégycnlem , sôt Минет f‘elüllialadni ezzel 
Minden llalaudúkat. 
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Mihůl kitetszik , milly nagy vala már neve 0161111, hogy 
sem törvényeit adná. Miket pedig egyeduralkodásától ide 
genkedése’ tekintetébcn gúnyolódva mondogattak sokan, igy 
irta meg: 

Solon nem liir mély lélekkel 's ncm tßnńcs'dús ['érñú, 
Meri; sok jót adott az isten neki ’s nem fog‘adta el, 
Nagy hálóvatl виду fogůst tön ’s nem meré kivonni azt, 
Mcrt szegény volt baltorsůghan én nem volt helyén eszc. 
Holott a.’ temérdek kinesek ’s orszůglás’ bírtokáért, 
Bair Athennek egy napiglan lett volna is zsarnoka, 
Nemét irtatni kellctt és megnyúzatni ônmagát. 

XV. Ekként beszélteti а’ tömeget és pórságot maga fe 
161. Azonban, ha az egyeduralkodást visszautasítá is, nem a’ 
Iegszelidebben kezelé a’ közügyeket ’s törvényeit‘nem gyáván, 
nem a’ hatalmasoknak hódolólag, ’s nem is választóinak ked 
vöket keresve hozá; mert jóllehet ott, hol leginka'bb kiván 
tatott, nem használá az orvoslást és ujitást, félvén, nehogy, 
ha a’ várost egészen összevegyitné és zavarná, erötlenebb 
legyen, hogysem újra helyrehozhatná és voltaképen összehan 
goztathatná; ellenben azokat, mikre polgártársait szóval rá 
bírhatni vélé, vagy mellyek körül azt hive, hogy az eröszak 
ellen nem kelendnek ki, csakugyan végrehajtá, miként maga 
mondja, az igazsággal az eröt kapcsolván egybe. Hon 
nan késöbben megkérdeztetvén, vajjon a’ legjohb tôrvényeket 
irá-ie az athenieknek? „A’ legjobbakat, ugymond, mellye 
ket elfogadni akartak.” 

Mit az újabbak az atheniekröl mondanak, hogy ezek a’ 
dolgok’ zordonságát illedelmes nyájas nevezetekbe burkolólag 
városiasan megszépítik, ’s а’ kurvákat társalkodónéknak, 
az adót ajánlatnak, a’ városok’ öreit vigyázóknak, a’ fog 
házat szobának nevezìk, az, mint látszik, Solon’ elméssé 
géböl származik, ki az adósságok’ eltörlését teherkönnyí 
tésnek nevezte. Е156 10110 1. 1. az volt, hogy minden hátra 
levô adósságokat eltörlött’s jövendöre ne'zve eltiltá, hogy va 
laki másnak testére kölcsönôzzön. Noha mások ’s ezek közt 
A_ndrotion, azt írják, hogy Solon nem az adósságokat enge 
110 01, hanem a’ kamatot szállitá alább, ’s a’ szegények illy 
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`könnyitessel megelegedven, ezen embei‘seges rendeletet ’s a’ 
mertekeknek ugyanazon idejü nagyobbítását, valamint a’ penz 
erteknek fölemeleset is nevezték legyen teherkönnyíte'snek. 
A’ mìnára t. i., melly elöbb hetvenhárom drachmát tett, száz 
drachmát számitott, ’s így miden számra hasonló, ertekre 
kisebb mennyiseget lizetenek, a’ sokkal adósok sokat nyer 
tek, a’ hitelezök semmit sem vesztettek. Azonban a’ nagyolib 
rész’ állítása szerint a’ teherkönnyítés minden adósságok’ 
eltörléseben állott, ’s ezzel a’ költemenyek is jobban .össze 
hangzanak, mellyekben Solon diesekszik, hogy az elebb el 
zálogositott tartományról a’ mindenůtt kitüzôtt je 
gyeket elpusztitá ’s melly elöbb szolgála, most 5211 
baddá len, ’s a’ penz miatt logszigoskodó` polgárok közel 
nemellyeket a’ kiillöldröl hozatott haza, kik egyik helyröl 
a’másikra csatangolván már az attikai nyelvet is el 
feledek, másokat pedig otthon alaesony szolgaság a 
lól szabaditott l'el. Mondják, hogy e’ dolog körül egy 
szörnyů keserů törtenet erle. Mert miden a’ tartozások’ el 
törleset eltökele’s épen egy alkalmas beszed’sìllö bevezetes 
röl gondolkodnek, kinyilatkoztatá nemelly barátinak, kiknek| 
legjobban hitt ’s kikkel leginkábh társalkodott, Konon, lilinias 
es Hipponikosnak, hogy a’ lelekbirtokot változtatni nem, de 
az adósságokat elterleni szándékoznék. Ezek megelözöleg ’s 
elerelátólag a’ gazdagoktól temerdek penzt kölesönöztek es 
nagy jószágokat vásárlottak. Midön pedig a’ rendelet megje 
lent’s a’ jószágokat megtartván, a’ hitelezeknek a’ penzt vissza 
nem adnák, nagy bajba es gyanúba liozák Solent, mint ki 
nem másokkal veszteni, hanem másokkal nyerni akarna. Ám 
de ezen vád nem sokára eltöröltetett öt lalentum által; mert 
ennyit talált kölcsönözni másnak, ’s elsö volt, ki a’ törvény 
szerint clengede azt. Nemellyek, Akik között van rhodosi Po 
lyzelos is, tizenöt talentumot említenek. Ama’ barátaiezentúl 
váltig adósságtolvajoknak neveztetenek. - 

XVI. Mind e’ mellett egyik résznek seni nyere meg 
tetszéset; а’ gazdagokat az adósságok’ eltôrlése által busitá 
meg, sokkal inkább pedig a’ szegenyeket, hogy a’ telkek’ 
felosztását, a’ mire remenylettek, vegre nem hajtzi, sem, 
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mint Lykurg, mindeueket teljesen egyenlö ’s idomszerü láb~ 
ra nem állított. De hisz az tizencgyedìk ízben szármozváu 
Herkulestöl, számos évekig királykodván Lakedaimonban, nagy~ 
tekintet, 116161011 ’5 lia‘talomtól segítteték alkotmány körüli ter 
veinek kivitelében, ’s inkább eröszak, melly magának is egy 
szeme'be keriilt, mint rábeszélés által vetette meg hazája’ jó 
161611011 és egyetértésének talpkövét, hogy senki a’ [10136 
rok között sem gazdag sem szegény ne ienne. Igaz, hogy 
Solon, a’ nép’ embere 65 középsorsú, illy magasra nem 
vergödhetett fel intézeteivel; -de mindazonáltal а’ 1111 ha 
talmában állott, azt létre is hozá, esupán esak polgártársai 
nak jóakaratjára és bizodalmára támaszkodván. Воду pedig 
sokakkal iitközésbe jött, kik ege'szen mást reménylettek, ma 

w ga valija a’ következökben: 
„Egykor szörnyen vigadoztak, most reám irígykcdök 
Kancsal szemmel pislogatnak mindnyůjan, mint ellenek.“ 

’S lmégis, úgymond, ha más valaki hirt volna ugyanazon lia 
talommal : 

„Meg nem tartózkode'k és meg nem szûn vala, 
Mig a’ zavarban a’ téjfelt le nem nyalů.“ 

Nem sok idö mulva ama’ határozat’ cze'lirányosságát átlátván 
65 52011161уе5 panaszaiktól elállván, nyilvánosan áldoztak ’s 
teherkönnyitésnek nevezék ezen áldozatot, 8010111 pedig 
alkotmányuk javitójának 65 törvényhozónak jelelték ki, ollya 
ténképen, hogy nemcsak ezt, vagy amazt, hanem kivétel 
nélkül mindent rá bíztak, a’hívatalokat, a’ gyl'ile'seket, ható 
ságokat, tanáeskozásokat, továbbá az elegendö vagyonnak, 
az összejüvetelek’ idejének ’s a’ tanácsbeliek’ számának meg 
határozását, ’s ve'gre mind annak, mi mostan 611 ’5 divatban 
van, kenye szerinti eltörlését ‘газу meghagyását. 

XVII. Elöször is Drakonak minden törve'nyeit eltörlé, 
а’ büntetések’ keménysége és nagysága miatt, kivevén a’ 
gyilkosokat illetöket. Mert az majd minden vétket ugyanazon 
bůntetéssel 1011011 meg, melly a’ halál vala, úgy annyira, 
hogy azok is halállal lakoltak, kikre henyese'g bizonyodott 
be, ’s a’ fözeléket 65 gyümölesöt lopók épen úgy bünhöd 
tek, mint a’ templomrablók és émberölök. Azért helyeselte 
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lett késöbb Demoklesnek mondása: hogy Drako nem len 
lával hanem vérrel írta legyen törve'nyeit. ’S ez maga, 
midön, mint mondják, kérdeztetnék, miértrendell legyeu haláll 
a’ húnök’ nagyobb re'szének büntetéseül? ан válaszolá, hogy 
a’ kis vétkeket ezen büntetésre méltóknak tartá, а’ nagyokra 
nézve pedig nagyobbat nem ШИН. 

XVIII. Továbbá minden f6 hívatalokal-mint eddig 161‘ 
iém- a’ vagyonosoknál szándékozván meghagyni, a’ kormány 
zás’ egyéb ágaiban pedig a’ belölök eddig Щит népet is ré 
szelletni: a’ polgárok’ megbecsültetéséhez fogott. Azokat, kik 
nek száraz és l`olyó termesztményeik ötszáz méröre felmentek, 
elsökké tevé ’s ötszázmérösöknek neveze'; másodrendůek 
ké, kik lovat tarlhatának, vagy háromszáz méröt vevének 
be, ’s ezeket lovagrendhez adózóknak hivák. Kéthámú 
aknak nevezék a’ harmadrendů polgárokat, kik minden ter 
mésböl kélszáz méröt nyerének. А’ löbbiek mindnyájan 2501 
dos nevet visellek, kìknek semmi köz Шума" nem cngedett 
’s egyedül mim-»népgyůlési ’s törvényszéki tagok vehetének 
részt а’ kormányban. Ez eleinte semminek sem,` késöbb igen 
is nagynak látszék, mivel a’ pörlekedések’ nagyobb része а’ 
birák elébe jutott. Solon t. i. ollyanokban is, mellyeknek 
megitélése a’ biróságra tartozék, kinekkinek megengedé а’ 
népitélelére hivatkozhatást. Mondatik, hogy törvényei, mely 
lyek homályosan vollak írva és sok értelmú kifejezésekkel lel 
ve, szinte nevelték legyen а’ hatóságok’ erejét. Mert nem 
dönlhelvén el pörös ügyeiket а’ törvények által, szůntelen a’ 
birákhoz kellett folyamodniok, kik is igy, minden iigyes ba 
jos pont eleikbe jutván, a’ törve'nyeknck úgy szólván urai 
vá leltenek. Melly egyenlités‘ felelt maga magának ckkénl 
tapsol: 

„Annyi Миша! .dek a.’ népnek, mennyi elég "oit, 
пишешь meg nem Толпа, llcvelve sem azt.y 

’S òk, kik eröben ‘аду kincsekben voltanak elsök, 

I llléltatlanságtól óva maradtnk egyig. ‘ 
Allottam ’s védö vértemmel fedtcm a’ két részt, 

Ногу ne legyen gyôztes n’jogon едут‘: sem.“ 

llogy pedig a’ pórnép’ gyengeségét még inkább pártolhassa, 



SOL 0N- 1 l 9 

kinekkinek mcgengedé, hogy az igazságtalanúl szenvedöért 
elégtételt követeljen. Ha шт valaki megveretett, sértetett, 
lvagy eröszakot szenvedett: szabad volt mindenkinek, ki te 
heté, ‘газу akará, а’ sértöt megidézni és törve'nyesen 111662 
ni; helyésen szoktatván а’ törvényhozó a’ polgárokat, hogy 
mint еду testnek tagjai kölcsönösen érzenének és szenved 
uének. Említik Solonnak еду mondását is, mellyben е’ tör 

>vénynyel cgybeliangzólag nyilatkozik. Mert megkérdeztetvén, 
mellyik város volna legjobban elrendelve; „Ах, ugymond, 
hol а’ sértetlek és sértetlenek egyiránt üldözik és dorgálják 
meg а’ sérlöket.” ‘ 

XIX. Az évenkénti archonokból összeállítván az areo 

pagi lanácsot, mellynek mint egykori archon, maga is [ища 
voll, mivel lálá, Воду a’ nép az adósságok’ elengedése miatt 
vakmerö l‘cnhéjazással forrongotl, még еду más tanácsot is 
képezett, minden tòrzsökböl -mellynek száma négy volt 
száz férliat választván, kiknek a’ népnél elölegesen Кв!!!‘ ta 
nácskozuiok ’s а’ [lépgyülés’ eloìbe semmit nem bocsátaniok, 
mi itt clöbb meg nem hányatott volna. Ama’ felsöhh taná 
csot minden törvéuyek’ felügyelöjévé és öréve' tette, aztvél 
vén, hogy а’ város két tanácslól, mint ugyanannyi horgony 
lól tartatván, kevesebbé hányatnék, ’s а’ nép ingatlanabban 
állandana. 

Az так’ nagyobb része szerint Solon volna teháI-’wfm 
említök- az areopag’ alkotoja, ’s leginkább azon körülniëny 
látszik fogui melleltök, hogy Drako az areopagitákról sehol 
sem sz'ól, ’s még csak meg sem печей ökei, hanem a’ gyil 
kolás körülickben mindig az ephetesekkel van dolga. A’ nyol 
czadik törvény Solon’ lizenharmadik tábláján ugyanezen 52:1 
vakkal van megírva: „Kik Solon’ archonsága elött becstelen 
séggelbünlettcttek meg, becsületökbe'állíttassanak vissza, ki 
vevén azokat, kik e’ lörvénynek kihírdetése eIölt vagy az 
areopagostól, vagy az ephetesektöl, vagy а’ Prytaneumban 
a’ királyoklól vc'ronlás, vagy emberölés, vagy zsarnokság mialt 
eliléltètvén, számůzeltek.” Ezek ìsme’t аж bìzonyítják, hogy 
az areopagì tanács már Solon’ archonsága ’s törvényhozása 
elött is megvolt. Merl ki itéltclctt volna cl SoIon ею“ az 
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areopagon, ha Solon az első, kitől e’ tanács a” bírói hatal 
mat nyeré'! Hanemha talán az írásban történt volna homá 
lyosság vagy valami kihagyás, ’s hogy így ezen törvénynek 
megjelenése előtt azok maradnának becstelenek, kik eddig 
az areopagiták”, ephetesek”, vagy prytanesek, itélőszéke eleibe 
tartozó vétkek miatt ítéltettek el, egyebek becsületökbe visz 
szahelyeztetvén. Azonban ezt vizsgálja kiki maga. s 

XX. Egyéb törvényei között igen sajátságos és megle 
pő, melly azt parancsolja, hogy az becstelen legyen, ki vil 
longások' alkalmával egyik párthoz sem tartozik. Szándéka, 
mint látszik, abban állott, nehogy hideg’s érzelmetlen legyen 
valaki a’ közügy iránt, ’s bátorságba helyezvén házi dolgait, 
azzal dicsekedjék, hogy hazájának sem fájdalmában, sem be 
legségében nem osztakozik, sőt hogy azonnal а’ jobbat ’s iga 
zabhat cselekvőkhöz szegődvén, ezeknek veszedelmeikben ve 
gyen részt `s nyújtson segedelmet inkább, mint veszedelmen 
kívül várja be а’ győztes felet. Helytelennek ’s nevetségesnek 
látszik azon törvénye, melly a” gazdag örökösnőnek megenge-N 
di, hogy ha az, а’ ki bírja és törvényes ura, tehetetlen az 
ölelkezésre, férje legközelebb rokonának adhassa meg magát. 
De ezt is sokan helyesnek tartják а’ nőszésre tehetetlenekre 
nézve, kik a’ pénz’ kedvéért veszik el az örökösnőket ’s a’ 
törvénynyel а’ természeten erőszakoskodnak. Ha tehát nézniők 
kell, hogy а’ lyányörökös azzal társalkodik, ki “neki tetszik, 
а’ házassághoz vagy nem fognak, vagy gyalázattal maradnak 
meg benne, kincsszomjukért és'szemtelenségökért bűnhödőleg. 
Azt is helyben kell hagynunk, hogy а’ lyányörökös nem min 
den'férliak, hanem csak lérje” rokonai közöl választhatott, 
hogy а’ magzat családjához ’s nemzetségéhez tartozzék. Ugyan 
е’ czélja van azon rendeletnek is, melly szerint а’ menyasz 
szonynak, mielőtt vőlegényével összezáratnék, ezzel egy birs 
almát kellett megennie, ’s hogy ki örökösnővel kel egybe, 
köteleztetik minden hónapban legalább háromszor közelítni 
hozzá. Mert ha nem lennének is gyermekek, mégis а’ férlie 
nak józan neje iránt ez által bizonyított némi tisztelete ’s jó 
szivüsége a’ mindenfelűl egybegyült keserűségek” sokaságát l'o 
gyasztani fogná ’s nem engedné, hogy surlódások által tel 
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jesen elidegenitessék. Egyéb nószéseknél a’ menyasszonyi a 
jándékot eltörlé, azt rendelvén, hogy a’ menyasszony csak 
három ruhát’s némelly csekély értékl'i holmit’s egyehet `sem 
mit se lvihessen a’ házhoz. Mert épen nem akará, hogy a’ 
házasság rlijnyerés és áru gyanánt‘tekintessék, hanem hogy 
férñ és asszony magzatnemzés-, hajlandóság- és barátságra 
keljenek egybe. Illyesmit mondott anyjának Dionysios is, mi 
dön az tôle hizo‘nyos polgárt kivá-nt I'érjül, hogy ö mint zsar 
nok a’ város’ törve'nyeit felforgatá ugyan, de a’ természet’ 
törvényein eröszakot nem követhet el, hogy az életkor’ da 
czára is házasságot szerezzen. Országokhan pedig illy rendet 
lenséget épen nem kell megengedni, sem türni az éretlen 
es szerelmetlen szövetkezésekct, mellyeknek sem nöszési ha 
tása, sem czélja nincsen. Értelmes uralkodó vagy törveny 
hozó azt mondhatná Наши vevö öregnek, mit Philoktetes 
mond: I ‚ 

„Epen hozzi'td illô a.’ nòszes, oh szegényl“ 
’s ha gazdag vén nö’ hálószobájában iiatal embert talál 
na, hol а’ fogolymadarak’ módjára a’ társalgás csa-k hizlal 
ja, férfit ohajtó hajadon szüzhöz fogná vezetni azt. - Eny 
nyit ezekröl. 

XXI. Dicsértetik Solonnak azon törvénye is, melly sze 
rint a’ holtról roszat hiresztelni tilalmas vala. Mert az elköltö 
zötteket szenteknek tartani a’ józanság, a’ nemlevöket kimélni 
a’ méltányosság ’s a’ gyülölse'g’ örökségét eltörleni a’ polgá 
ri okosság 111%"3111;а Megtiltá, а’ templomokban, törvényszé 
kek’ vagy l‘elsöbbség’ ’s a’ közös játékok’ szine elött élöt is szi 
dalmazni, különben cselekvö a’ megsértett személynek három 
drachmát, a’ kôzkincstárba pedig még más kettöt volt köte 
les Iìzetni. Mert a’haragon sehol uralkodni nem tudni, neve 
letlenségre ’s féktelenségre mutat, mindenütt uralkodni pedigv 
I'ölötte nchez és sokaknál lehetetlen; már pedig a’ törvénynek 
mindig a’lehetségre kell számitva lennie, ha keveseket süker 
rel, ’s nem sokakat sükertelenül kiván dorgálni. 

Dicse'rete're válik a’ végrendeletet tárgyazó törvénye is. 
Elöbb végrendeletet tenni nem volt szabad, hanem a’ meg" 
holt vngyonának és házának a’ esaládra kellett maradni. 0 
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ellenben annak, kinek gyermekei nem voltak, megengedé 
kénye szerint ajándékozni el javait, többre böesülvén a’ ba 
rátságot a’ rokonságnál, a’ szeretetet a’ szükségnel, mi által а’ 
penzt birtokosának valódilag sajátjává teve. De vislzont meg 
nem engede, hogy az illy vegintézetek minden korlát nélkül 
tétessenek, hanem ha ki nem betegség, varázseszközök, 11011611, 
vagy erökényszerítes, vagy asszonyhizelgés által biratott rá; 
hol ismét egeszen helyesen 1611, hogy a’ kenyszeritest epen 
nem különböztete meg a’ rászedestöl, hanem a’ ravaszsa'got 
a’ kenyszeritessel, a’ fájdalmat a’ gyönyörůséggel egy sorba 
leve, mellyek az embert egyaránt kivehetik sodrából. 

Az asszonyok’ kimenetelet, gyászolását es az ünnepeket 
111016 törvenyt is hozott, melly a’ rendetlenséget ’s rakonczát 
lanságot meggátolandó lenne. Az asszonynak, ha kiment, 
nem volt szabad háromnál több ruhát ’s több mint egy obo 
losnyi italt ’s etelt vinni magával, egy röfnel nagyobb kosa 
rat hordania, sem ejjel máskep, mint koesin menve ’s 1611 
lyátel kalauzoltatva utaznia. Mások’ temetésénél az arcztepést, 
a’ siralmas dalokat ’s jajveszekléseket eltörle. Tiltatott halotti 
áldozatúl ökröt vágni ’s a’ holttal három ruhánál többet te 
metni el ’s temetkezésen kivül idegen sírokat látogatni. Ezek 
nek nagyobb reszet а’ 1111 törvenyeink is tiltják, mellyekhez 
meg az is kapcsoltatik, hogy az, ki ellenkezôt eselekednek, 
a’ gynoìkonomoktól büntettessék meg, mintbogy a’ gyászolás 
körlili illy szenvedelyes es illetlen magaviselet asszonyi gyön 
geseget árul el. — ’ 

XXII. Látván pedig, hogyan telik meg a’ város a’ bátorsá 
gos elet’ kedveért mindenünnen összesereglö emberek által, 
holott a’ tartomány nagyobb resze terméketlen es sovány, 
a’ tengeren útazók pedig olly l‘öldet, melly semmivel sem 
bír, mit cserebe adhatna nekik, meg sem keresnek, mester 
ségüzesre szoktatá a’ polgárokat, es törvényt hozott, hogy 
a’ fiú ne legyen köteles atyját eltartani, ha ez semmi mes 
terse'gre nem tanittatá öt. Lykurg, >ki idegen neptöl tiszta 
városban lakott ’s olly tartománynyal bírt, melly mint Euripi 
des mondja, sokaknak sok ’s ketszer annyinak is több 
mint elég, ’s ki, mi fö dolog, Lakedaimont heloták’ soka 

/ 
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ságától látá körülboritva lenni, kiket henyélni nem liagyni, 
hanem örök munka’s eröltetés által gyöngiteni legtanácsosabb 
volt, helyesen tön, hogy a’ minden veszödséges és aljas 
munkák alól felszabadított polgárokkal fegyvert fogatott, hogy 
kizárólag ezen egy mesterséget tanulnák és gyakorolnák. De 
Solon, ki nem а’ dolgokat a’ törvényekliez, hanem a’ törvé 
nyeket szabván а’ dolgoklloz, mivel látá, hogy a’ föld ter- ‹ 
me'szeténél fogva a’ szántóvetöket isfcsak szl'iken elégitheti 
ki, a’ lienye, hivalkodó tömeget táplálni pedig képtelen, а” 
mi'iveknek adott tekìntetet, ’s meghagyá az areopagi tanáes 
пай, hogy felügyeljen, vajjon milly keresetböl ё! kiki, а’ he 
nyéket megbüntetendö. Мёд szigorúbb a’ pontusi Heraklidestöl 
emlitett törvény, hogy az ágyasoktól nemzett gyermekek ne 
köteleztessenek atyjok’ táplálgisára. Mert ki a’ liázasságban az 
erkölesi'ségre nem ůgyel, nyilván van, hogy 'az nem gyer 
meknemzés, hanem buja kéj végett tart asszonyt ’s Еду ju 
talmát máx' elvevé ’s nem marad ` oka gyermekei miatt pa 
naszkoduia, kiknek létöket is esúfságossá tevé. 

XXIII. Átalán véve úgy látszik, lhogy Solonnak az asz 
szonyokat-illetö törvényeiben legföbb helytelenség van. Mert 
mig megengedi, hogy а’ liázasságtörö megölethessék attól, 
ki tetten kapja, azt, ki nemes születesů nöt raholna el ’s 
fertöztetne meg, száz drachmában büntetteti, a’ keritöt pedig » 
húsz draehmában, kivevén azokat, kik .nyilván árulják magn 
kat, azon paráznákat értvén, kik a’ iizetöket világos nappal 
is meglátogatják. Továbbá ellenzé a’ nömagzatnak vagy nö 
testve’rnek eladatását, kivevén, ha valamellyik szüzeségét ál 
dozná Те! valamelly fériìnak. Már ugyanazon tettet majd ke 
serůen ’s irgalom nélkül büntetni meg, majd pedig gyöng'én 
és játszva csekély birságot mérve rá, valódi esztelenség, ha 
nemha a’ városban а’ pénznek akkori szůke miatt, a’ birság’ 
nagyságát'a’ beszerzés’ nehézsége печей vala. Mert az 21160 
zatok’ megbeesülésében a’ juhot és a’ draehmát egy medi 
mnasnyi gabona gyanánt számitja, az isthmiákban gyözönek 
száz, az elympiákban gyözönek ötszáz draehmát adatott; ki 
farkast hozott, öt, ki i'arkasnöt, egydrachmát kapott, amaz, 
mint phalerosi Dömötör _mondja,- ökörrel, emez juhval ért 
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fel. Azon árak, mellyekel а’ tizenhatodik törvénylábláu a’ vá 
logatott áldozatokm nézve szabott, csakugyan sokkal nagyoh 
hak, de a’ maiakhoz képest mégìs szinle csekélyek. A’ far 
kasok ellen hadnkozni régi szokás az athenieknél, marhalar 
tásra, mint mívelésre alkalmasabbak levén fölcljeik. Vannak, 
kik mondják, hogy а’ nemzelségek nem lon-nak fìaitól, ha 
nem azon életnemektöl vették nevöket, mellyekre eleìnte 
osztva voltanak, ’s így a’ harczolók hopliták, а’ ke'zmüve 
sek ergadák, а’ másik kettö közôl а’ fòldmívelök задеть 
les, а’ marhalegeléssel foglalkozók pedig aegikoreseknekr 
neveztetének.\ 

A’ vizet illetôleg, mivel nem bövölködvén а’ tartomány 
sem apadhatlan folyókban, sem lavakban, sem dús kútfök 
ben, közönségesen ásott kútfökre szorultak, törvénynyé te 
vé, hogy a’ hol egy hippikonon azaz: négy stadiumnyi ke 
rületen nyilvános kút van, használják ezt, nagyobb távolság 

. mellett pedig saját ‘Не: keressenek, ha mindazáltal maguk 
nál tiz ölnyi mélységig ásván nem találnának vizet: szabad 
legyen а’ szomszédban naponként kélszer egy hat pintes vöd 
röt megtölteniök. T. i. jónak tarlá а’ sziikségen segíteni, а’ 
henyeséget nem ápolni. Az ültetve'nyek’távolságát is igen já 
ratosan halározá meg, mert ki földje'be bármillyen más fát 
Щиты, öt lábnyi távolságra kellett szomszédjától maradnia, 
ha pedig füge- ‘аду olajfát, kilencre, mivel ezek gyökereik 
kel messzebhre terjednek, és szomszédságok nem minden 
növényeknek árlallan, mert a’ tápláléket vonják el tölök ’s 
némellyekre nézve káros kigözölgést bocsátanak. Ki vermet, 
vagy gödröt akart ásni, annak olly messze kellett másnak 
telkétöl maradnia, mint а’ millyen mély а’ gödör vala,"s a’ 
ki méhkasokat állitott fel, háromszáz lábnyi távolságra kellett 
mennie másnak régebben felállítolt kasaitól. 

XXIV. A’ termékek közöl csak az olajfát eugedé meg 
idegeneknek eladhalni, egyebet kivinni (тают: ’s azokat, kik 
mégis kivittek valamit, az archonok által iinnepélyesen meg 
átkoztatá, vagy ennek a’ kincstárba ,száz draehmát kellett ii 
zetnie. E’ törvény mindjárt az elsö táblán áll. Innen nem 
egészen liihetellennek kell mondanunk, mit némellyek ál 
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lílnak, hogy hajdanta a’ fügék’ kivitele is lillva volt ’s hogy 
az illy kivivöknek feladói а’ bemondástól sykophantáknak 
nevezteltek. ` 

A’ négylábúak által okozott károkra is hozott törvényt, 
mellyben а’ többek között rendelé, hogy а’ valakit megmaró 
kutya négy röfös nyakvason (örvön) adassék ki: melly gon 
dolat igen czélirányos а’ bátorságra nézve. А’ polgárosodók’ 
iigyében hozott törvénye szinte mutat fogyatkozásokat; mert 
senkinek sem engedi meg polgárrá lennie, ki hazájából nem 
ôrökre számüzetetl, vagy Athenbe mesterségüzés végett nem 
mindenesu'il vándorlott. De, mint mondatik, ezzel nem any 
nyira az idegeneket akará elta'voztatni, mint ezeket inkább 
а’ polgári jog’ hizonyos reményével a’ városba édesgetni, ’s 
a’ kiůzetteknél а’ sziikséget, а’ kivándorlóknál az önelszánást 
hüségök’lzáloga gyanánt tekinté. Különös maga’ nemében a’ 
közönséges lakomák-at, mellyeket Solon parasitiáknak ne 
véz, illetö törvény is_; тег: ellenzé, hogy valaki ezekben 
gyakran megjelenjen, büuteti pedig azt, ki, а’ sor rá jövén, 
megjelenni vonakodik,`mert amaz torkosságnak, emez a’ pol 
gárság’ megvetésének tekintethetik. 

XXV. Mind ezen törvényeknek száz évig lartandó eröl 
adott. Törvényei egy hosszukás tokban forgatható fa táblákra 
irattak, mellyeknek némi maradványai még az én korom 
ban is tartogattallak а’ prytancumban, ’s Aristoteles szerint, 
kyrbeiseknek neveztettek, Kratinos pedig, komikus (ММ) 
igy szól valahol: 

„Drakora és Solonra eskůszôm! ma, mxlr 
Kiknek kyrbeseiken ůrpát szárit n’ ne'p.“ 

'Némellyek pedig azt mondják, liogy tulajdonképen csak a’ 
“мы; ’s áldozatokat foglaló táblák voltak a’ kyrbesek, mig 
a’többiek aronáknak neveztettek. А’ ъапйсз tehát egyetemcs 
esküt esküvék Solon’ törvényeit fentartania, a’ Thesmothe 
ШК’ mindenike pedig a’ piaczon, Merkur’ kövén személyes 
esküt l'ogadván, ha át fogná hágni az alkototlakat, Delphi~ 
ben езду maga nagyságú arany szobrot legyen az istennek 
szentelendö. 

Solon а’ hónapok’ tarkaságát is átlátá, ’s Ищу а’ hold’ 
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mozgása scm а’ keló, sem a’ lemcnó nappal «желаем ösz 
sze nem esik, khanem gyakorta ugyanaz napon a’ napo! el 
éri és el is hagyja. Miérl is rendelé, hogy az illyen nap ó 
és újholdnak neveztessék, аж hivén, позу ezen napnak a’ 
hold’ és nap’ egyesültét megelözö részét a’ búcsuzó, М: 
ralevö részét pedig a’ kezdödö hónaphoz kellessék számíta 
ni. -Ugy látszik, ö volt az elsö, ki igazán fogá fel Homér 
пай ezen szavait: 

„Egyike n.’ hónapnak bucsúzik, mig músika megjö.“ 

A’ kövelkezö паре! újholdnak nevezé. A’ huszadik паров túl 
következöket nem szaporitólag, hanem miként a’ hold’ vi 
lágánál lálá, visszafelé, fogyasztólag számítá egész а’ har 
minczadikig. 

Törvényeìnek hozatása után, naponkìnt jövének Solón 
hoz némellyek, dicséröleg ‘аду roszalólag, vagy lanácsadó 
lag, hogy egyetmást, a’ mint ennek ‘газу amannak eszébe 
jutott, írna fel még lábláira, avagy hagyna el; még sokkal 
többen voltak, kik kérdezködtek, tudakozódtak és ostromol 
ták öt, magyarázná ’s fejtené meg nekik, ‘hogyan kelljen 
ezt vagy amazt venni ’s milly értelem feküdnék bennök. Lát 
ván pedig hogy ezeket nem tenui helytelen, tenui gyülöle 
tes, ’s általán véve a’ zavartól menekedni, és semmivel meg 
nem elégedö, gáncsoskodó polgártársailól szabadulni vágyván, 
holott, miként maga mondja, „nagy dolgokban minde 
neknek tetszeni nehéz," utazási ürügyül hajóbirtokosi 
foglalatosságát használván, hajóra vs'zállt, mielött` az athenìek 
Ш! u'z évi távollétre engedelmet nyert volna. Bemélé, hogy 
ennyi idö alatt meg fognak barátkozni törvényeivel. 

XXVI. Elöször is Aegyptusba érkezék, ’s eleinte, mintl 
maga mondja, ott штаты: 

„ШШз’ torkámìl ’s a.’ kanóbi `fokok’ közelében.“ 
Еду ideiglen bölcselkedést ůzölt heliopolisi Psenophis és sai 
si Sanchissel, mint legludományosabbakkal а’ papok közölt, 
kìklöl hallá, mint Plato mondja, azon Atlantìsról szóló re 
gét is, mellyet a’ hellenekkel költeményben kezdett meg 
ismerlelni. Azutin Kyprosba evezett, hol Philokyprostól, az 
ottani királyok’ egyikétöl kiu'inöleg szereltetetl. Ezen király~ 
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nak egy nem nagy városa volt, melly Demophontól, These 
us’ lijáto'l Klarios folyamnál épittetett ’s megerösitett ugyan, 
de egyébiránt zordon és sovány helyen feküdött. Mellynek 
alatta midön szép sikság terülne el, Solon rábeszélé a’ ki 
rályt, hogy oda helyezne' által városát, ekként mind kelleme 
sebbé, mind nagyobbá teendö azt. Maga is jelen levén, fel 
ügyelt az ,épitésre és segéd kezeket nyújtott a’ kényelmesség 
és bátorságra nézve mindent a’ legjobban rendelni el; úgy 
annyira, hogy Philokyproshoz. a’ sok gyarmatos szinte tódul 
na, a’ többi királyok pedig irigykednének. Honnan Solonnak 
dicsöséget adandó, az elöbb Aepeia nevü várost szerinte ne 
vezé Solinak. Ezen gyarmatosításról maga is tesz cmlítést; 
mert elegiáiban igy szólitja Philokyprost: l 

„’S most Soliban Iégy úr ’s országolj benne sokůig 
Lakjad а’ várost, és Iakja. sokára nemed. 

Engcm röpke hajón épen szállitson honomba 

I E’ földröl Kypris, ö, a’ virágkoszorús. 
Es ama.' munkámért adjon hirt ’s nyújtsa kegyelmét, 

’S hagyjon megtérncm boldogul újra haze.“ 

XXVII. A’ Krösusnál való látogatását, mint az idövel 
meg nem egyezöt, költeménynyé akarják némellyek teuni. 
Én azonban, olly hires ’s annyi tanútól támogatott elbeszé 
lést, melly, mi töbh, Solon’ erkölcsével megegyezö ’s nagy 
lelküsége- ’s böleseségéhez annyira méltó, csakugyan el nem 
vethetek némi számlálási kanonok miatt, mellyeknek ellen 
mondásait, azon számtalanok, kik ezeknek javitgatásával fog 
lalkozának, elháritani maig sem valának képesek. Solon te 
llát, mint mondatik, Krösus’ meghivására Sardeshe jött, ’s 
itt nem különbenjárt, mint ama’ száraz föld’lakója, ki legelö 
ször tengerre szállott. Ez t. i. majd e’ majd ama’ folyót látván, 
azonnal tengernek tartotta, igy 'az udvaron fel ’s alá járó So 
Ion a’ sok királyi csinos udvarnokok közt, kiket iényes öltö 
zetben, számos szolgáktól ’s hajduktól kisérve sétálgatni lá 
tott, mindegyiket Krösusnak hitte'lenni, mignem maga elébe 
vezettetnék, ki mind azt, mit drága kövekben, költségesen 
festett köntösökben és mesterséges ar'any ml'ivekben ritkát, 
fényest, és csodálatra méltót birni gondolt, magán viselé, hogy 
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annál l‘ensegesebb es tarkáhb szemleletet okozzon. Midón pe 
dig Solon általellenben állva sem semmit nem érze, sem 
Krösus’ várakozásának ellenere, a’ látványhoz semmit nem 
szóla, set az okosabbak világosan láthatták, hogy az illy gyer 
mekes esecsebecsere ’s hiúskodásra megvetessel tekint, fel 
щита neki kineseinek tárházát, megmutattatá, ide ’s tova 
vezettetven et, minden készületet ’s dús fenyet, noha Solon 
nak mind ezekre szůksege nem volt, Krösus maga nyújtva'n 
neki alkalmat, hogyan iteljen lelkületefelöl. A’ mint pedig 
mindent megtekintvén, viszont bevezettetett volna, kerde et 
Krösus, vajjon Alátott-e nálánál boldogabb embert? Solon fe 
lelt, yhogy igen is látolt, Tellust, egy polgártársát,>’s a’ mint 

/elbeszele, hogy Tellus igen beesületes ember leven ’s jólelků 
fìakat hagyván ’s a’ szüksegesekben fogyatkozást nem szen 
vedö életet elven, hazájáert vitezileg harezolva 'dicsöen halt 
legyen meg, már ekkor Krösustól igen különös’s můveletlen 
embernek tartatott, mint ki nem az arany’ es ezüst’ sokasá 
ф! tenne a’ boldogság’ mertekevé, hanem egy per ’s magán 
ember’ életet ’s halálát illy hatalom ’s meltóságnál többre be 
csülne. Mind e’ mellett ismet megkerdeze, vajjon Tellus után 
ismerne-e nálánál boldogabbat‘! Solon újra mondván, hogy Kle 
obist es Bitont ismerne, а’ testvér es anyaszeretetben peldás 
ferliakat, kik miden az ökrök kesnenek, maguk fogván be а’ 
szekerigába magukat, így vonák Iuno’ templomába anyjokat, 
kit örümen kivül, meg a’ polgárok is boldognak hirdetének: 
hol miután áldoztak es ittak volna, más napoli többe fel 
nem kelenek, hanem lialva találtattak, ’s illyen diesö tett’ 
erzeset csendes, fájdalom ne'lkůli halál váltá fel. ),’S minket, 

— szóla boszúra kelve Krösus, nem is teszesz a’ boldogok’ száma 
köze‘!” Solon sem hizelkedni nem akarván neki, sem harag 
ját meg inkább gerjeszteni: „О lydák’ királya, ugymond, a’ 
helleneknek az istenseg mindent közepszerůen adott, melly 
köze'pszeri'isegünkben bölesesegünk is, mellyel birunk, sem nem 
királyi, sem nem tiindöklö, hanem úgy szólván, csak bizo 
dalmas, egyiigyii bölcseseg, melly az életet örökke kìteve 
lenni látván mindenl‘e'le viszontagságoknak, nem enged jelen 
javaìnkkal büszkélkednünk, sem valakinek idövel многим 
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szerencséjét csodálnunk. Mert a’ jövendö minden embernek 
különféle nem várt sorsot nyujt; -’s csak azt tartjuk boldog 
nak, kinek isten kegyelméböl mind végig jól mennek dol 
gai. A’ meg élö ’s az elet’ veszélyeiben forgó embernek bol 
dogsága olly bizonytalan e's kétes, mint a’ me'g liarczolónak 
tapsa és koszorúja.” Ezeket elmondván Solon visszavonult, 
Krösust megsértve, de meg nem javítva. l 

XXVIII. A’ meseiró Aesopusnak, ki Krösus által hivatván 
szinte ekkor Sardesben volt ’s nagy becsben állott, megesett 

` szíve Solonon, ki illy semmi emberse'ggel l'ogadtatott, ’s ta 
‚ náesot adandó neki. „О Solon! úgymond, a’ királyokkal vagy 

igen ritkán, vagy igen édesen kell beszélni.”`-- Solon pedig: 
._ „Söt istenemre -ugymond- vagy igen ritkán, vagy igen jól.” 

Ez úttal tehát Krösus ekképen veté meg Solent. De midön 
Kyrossal meghasonlván, hadban meggyözeték és városát el 
veszté ’s mint fogoly elevenen vala ele'getendö ’s már a’ per 
sák’ láttára ’s Kyros’ jelenlétében megkötözve'a’ kész máglyán 
állott, a’ mennyire csak kitelhetett töle, fenszóval háromszor 
kiálta: „О Soloul” ’Kyros pedig elcsodálkozván megkérdez 
teté tôle', mi ember vagy isten volna azen Solon, kit egye 
dül nevezne végsö szükségében? Krösus semmit nem titkolva 
szólott: „Ezen l'érIìú a’ hellen böleseknek выше, kit magam 
hoz hívék, nem hogy valami rám nézve szükségest liallanék 
vagy tanulnék töle, hanem llogy szemlélöm lenne és úgy men 
ne el, mint tanúja azen boldogságomnak, mellyet (ей/0521001 
valóban nagyobb gonosz volt, mint birni szerencse. Mert pusz 
ta hang ’s ábránd volt a’ birás’ szerencséje, mig most sorsom’ 
változási esakugyan rettentö szenvedés ’s gyógyitliatlan i‘ájda 
lommal végzödnek. 'Azért inte engem ama’ l'ériiú, az akkori 
idökröl a’ mostanira következtetvén, hogy életem’ végét tekin 
teném ’s ingadékony bizodalomtól elkapatva, ne gögösköd 
ue'm.” Miután e’ l'elelet Kyrosuak megviteték, ez okosabb le 
vén Krösusnál és Solon’ mondását szembetünö példa által erö 
s‘ítve látván, nemcsak szabadilá tevé Krösust, hanem egész 
élte’ végéig beesben is tarta'. ’S igy Solon azen szép hírben 
részesiilt, hogy egy mondással a’ királyok’ egyikét megmenté, 
másikát bölcsebbé tevé. 
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ХХ1Х. Solonnak külvándorlása а1а11 а’ városlak mindnyá 
jan fellázadlanak. A’ síkság’ lakójil Lykurg vezérlé, а’ tenger 
pnrliakat Megakles, Alkmaeon’ Ila, a’ hegyieket pedig Pisi 
slralos, kik közöll a’ napszámosok’ lömege voll, melly a’ va 
gyonosokra leginkább agyarkodoll. A’ törvényekkel még ell 
ugyan а’ város, de már újabb vállozásoknak nézlek elébe ’s 
mindnyájan más alkotmányl kivánlak, nemcsak azt remélvén, 
hogy másokkal hasonló lábon állandanak, hanem hogy а’ vál 
lozás állal másoknál többel nyerendenek ’s elleneiken lökéle 
lesen gyözni fognak. 

Igy állollak a’ dolgok, midön Solon Alhenbe visszalért. 
Mindeneklöl tisztelel ’s becsůlet adaték ugyan neki, de közre 
szólnia ’s közre hatnia sem nem 1111‘1 1611116, sem erre а’ vén 
ség miatl kedve nem volt. Azonban a’ párlokal vezelö férlì 
akkal egyenkénl szólván, megkisérlé eloszlatni a’ meghason 
lást, és összehangoztalni ökel, kik közölt Pisislralos leginkább 
lálszotl hajlani szavára. E’ férii beszéde valami vonzatos és 
nyájas vala, а’ szegényeknek jóllevöje, az ellenek iránl mér 
sékell és méltányos volt. Mi а’ lermészellöl nem voll tnlajdo 
na; azt úgy ulánozá, hogy jobban bízlak benne, mint azok 
ban, kikben az eredelileg találtatolt, ’s állalában kiki józan, 
szerény féríinak larlá, ki az egyenlöséget mindenek lelelt sze 
reli, ’s miudenkire boszankodik, ki а’ jelen állapolot ingalja, 
vagy újabbak ulán lörekszik. lgy szedte rá a’ tömeget. De So 
lon csakhamar fölfedezé helsejél, ’s elsö voll, ki kereszlůllá 
lolt tervein; noha azérl nem gyülölél, hanem inkább szeliditni 
és javilgalni törekvék 61, mind neki, mind másoknak mon 
dogalván, hogy ha valaki az elsöség’ kivánásál szivéböl ki 
irlhalná, ’s а’ korlállan hatalom’ vágyából kigyógyílhalná, ná 
lánál az erényre szůlelellebb ember ’s jobb polgál` nem is 
léteznék. ' 

Ez idö lájban kezde Thespis а’ lragoedián vállozlalni, ’s 
а’ dolog’ ujsága sok népel esödíle össze; noha még pályázó 
versenynyé nem váll vala a’ dolog. A’ hallani és lanulni sze 
1‘е16 természell'i Solon, ki vénségébeu az idôlöllésnek és lré 
l’áknak, valamint a’ lakomáknak és liangászatnak is jobban 116 
dola, megnéztc Thespisl is, midön ez, a’ régieknek szoká 
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sa szcrinl, maga játszanék. AAz clöadásntán Tliespishoz for 
dulván, 1121 ‚1101110 1610, vajjon ennyiek’ cllenében nem 320 
gyenlene-e olly sokat hazudni. ’S midön Т1103р13 а21 válaszol 
ná, hogyl illy dolgokat tréfábol mondani és cselekcdni nem 
volna vétok, Solon erösen iitvén botjával а’ földre, monda: 
„На 3mi e’ tréfát dicsérjükl és becsüljiik: nem sokára ügyeink 
ben- fògjukfjfe'llálálni.” — I ` 
y “'XXX..:Midönpèrligil’isistratos maga magát megsebesítvc 

а’ 101010 16113201101‘011"110111011, Àa"‘népet felingerlé, mintha 
ellenségeitöl ha'zaûsága ‘11111111 >alilattòmo‘san y támadtatott volna 
mog', é's sokan lvalának, kik 0’ 1‘01011 110002101011011 ’s_ Inorgá 
nak, Solorr közelitvén- llozzája ’s megállván Inellette: „Hippo 
krates’ gyermeke, úgymond, 110111 11е1уе3е11 111132011 homeri 
Odysseos’ szerep`ét,`nier`t ezt azéri; 1032011, hogy polgártársa 
idat csaljnd meg, migA amaz _azért 301103110 meg magát, hogy 
ellenségeif Aszed'je‘ rá. De ‘a’lsokaság kész vala fegyvert -fogni 
Piäistrálols‘fmçllét‘t'; ofsïgy n'épgyülés tartatott. 111 Ariston azt 
indlítv'án'yo'zván,y '-llogy Р131311’а103 mellé ötven buzogányos 'ndos 
éëk', kik'fie‘siörzoi‘_lennének, Solon -felkelvén 011е111110ш1011 és 

.,hosszan lêì‘tekç'zëtt3'~mintëgy' olly formán, vmikérit _vcrsciben 
fejezi ki‘magát; 

l 5,',Ä’ ìz‘sglfánolklcsak nyelvc'rc, bcszédire néztck, 
Eïgy sincs köztetck a’ ki ncm indul a’ róka’ csapásán 

` ’S i‘ńinaen'ieek' remet „щ homály remi." 
'Azonbz'ml látvá'n, ' hogy а’ szegények Pisistratosnak kedvez'ni ki 
vánvátfi,_`za_fp'rigtanak; I:lŕgazdagok ellenben elfulottak és meg 
'félemlettéfkß ö‘is eltávozolt,i mondván, hogy ô amazoknál ér 
tçlmesebb, einez'ekn'él vitézebb; értelme'se'bh, niivel azok 110111 
tudják .mi t'örténik; vité'zebb, ŕnivel ezek tudják ugyán, dè 
a" zsarnoksággal szembèszállni nem merészlenek. Miután a’ nép 
amaz indit'ványf olfogadá, nem sokat vetekedett Pisis'tralo’ssal, 
a’ buzo'gányosok’ vrnenyisége 10101130111, 112110111 а’ 11101111у11 tar'. 
tani és szodnil kivánt, nyilván megengedé neki, mígnem ez 
а’ várat ell'oglalá. Ez mcgtörténvén ’s a’- városban minden fel 
fordulván, ll‘llégal'eles a’többiAlkrnaonidákkal tüstént 011111010, Árn 
de Solon, _nolia már ligen öreg ’s mind'en segedelem’ szükéhen 
vala, ńiégis mégjelent à" 'téren ’s à’ p'olgárokhoz beszédeket 

rLUTAncH ÉLE'mAJzAl. 1l 
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intézett, mellyben részint gondatlanságukat és gyávaságukat 
roszallá, részint fcltüzelé és kérve kéré nem hagyníok el a’ 
szabadságot. Ekkor mondá amaz emlékezetes szavakat, hogy 
„ezelölt könnyebb volt a’ sarjadó zsarnokságot elnyomniok, 
de` most nagyobb és fényesebb volna а’ felnött és eröre Карт! 
zsarnokságot kiváguiok és semmivé lenniök.” De senki nem 
hajtván rá a’ félelem mialt, haza mene, vevé fegyvereit ’s aj 
taja elött az тайга kirakván azokat,A monda: t„Én `hazaímat ’s 
а’ törvényeket tehetse'gem szerint védelmezém.” _Ezentúl ‚руи 
_galorńban éle; ’s midön haráti megl‘utamlásra nógatnák„nem 
hajolt szavokra, hanem verseket írván, az atlieniekct s_zidta: 

„l-Iogyha. botorlágtnk keserñ Бай. зцгм tinektek, 
Ne terhcljétek “Иди! az isteneket. l 

öt nagygyá мадам!‘ tettc'tck, az örôkct adván, 
Mindezekért nyervén tôle galád мышц." 

XXXI. Midöp e’ mialt sokzm intenék,I hogy a’ zsarnok 
tól megölclhelnék, és kérdenék, mire tár’naslkpqva‘beszélne 
illy vakmeröen‘! ),Vénségemre” válaszqlt. Ámdel’isislratos, 
miután hatalmába keríté a’ dolgokaßyannyira meghgîdítá/Solonl 
tiszlelet, jóakarat ’s magáhpì hívogálás által, ho‘gy e; tanácsadó 
jává válék, és több {шеи heljbenhagyá. Mert Pisi§1rat9s Solon’ 
törvényeinek nagyobb részét l‘eutarlá, melletlök mçga is meg 
maradván ’s barátait is kényszeríl‘vén, ’s mi több,. midön egy 
kor, már _mint z_sarnok, az Areopag~tanács elöxt emberölés 
miattvádoltatnék, szerényen megjelenç, magápvédelmezendö; 
de а’ vádoló nem Мед: meg. Egyéblörv'ényeket, hozlott, 
löbbek közt, melly a’ háborl'lhan> megcsonkúltakat. kölzk'öltségen 
parancsolja lápláltatni. Azonban Heraklidcs melgje'gyzi, Воду 
Pisistralos e’ részbèn Stolontól már némileg megelözteték, ki 
a’ megcsonkílott Thersippus’ száma'ra hasonló végzést eszkölr;v 
lölt. Theophrast szerínta’ dologtalnnság clleni tòrvény-nek szer 
zöjß is nem Solon, hanem Pisistr'ato's, mellyel'a’ föl'det míve« 
lé»` által termöbhé, а’ várost békeszcretöbbé tevé. 

Solon egy nagy munkához, az Atlantisról szóló igaz 161‘ 
ténetnek vagy mesének kiviteléhez Годом, melly vele saisi tu 
dósoktól közôltetetì ’s az alhenieket is illele'. Mclly munkával 
:izonbap felhagyott, nem foglalatosságai, mint Plato торфа, 
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hanem inkább vénsége miatt ijedvén meg a’ vállalat’ nehézsé 
gétöl. Mert hogy üres ideje böse'gben volt, az illyes szavak 
jelentik: 
‚ „Vénůlôk, napról napral tanulva. sokat.“ 

Es 
„Venus ’s a.’ Musák gondom most ’s bacchusi tárgynk ‚ 

'l‘ôlök az ember jó kedvre ’s örömre derül.“ 

XXXII. Mint valamelly szép jószágnak elhagyott telkét, 
melly vérség szerint némileg rája szállott, ügyekezett Plato 
amaz anyagot, Atlantis’ historiáját, megmunkálni ’s felékesite 
ni, ’s fenséges bemenetelt, nagy keritéseket és udvarokàt vont 
köriilötte, millyenek soha még egy elheszélésnek, mesének 
vagy költeménynek sem jutának. De fájdalom, ke'sön kezdvén 
hozzá, éltét а’ munka elött végzé, ’s mennél vonzatosb az, mi 
elvégezve van, annál fájdalmasahban érezzük azt, mi még hiány 
zik belöle. Mert valamint az atheniek’îrárosa csak az olympi Iu 
piter’ templornát, úgy Plato’ bölcsesége azon számtalan fenséges 
munkák között, csak Atlantis’ historiáját hagyá végezetlenül. 

Solon, mint pontusi Heraklides említi, még sokáig élt 
Pisistratos’ egyeduralkodása alatt, eresusi Phanias szerint pedig 
nem egészen két esztendeig. Mert Pisistratos Comias’ archon 
sága alatt lett egyeduralkodóvá, Solon pedig, Phanias’ állítása 
szerint, Hegestratos, Comias’ követöje alatt mula ki. Hogy ham 
vai, testének megégettetése után, Salamis szigetén széljel szó 
rattak volna, nem egyéb alaptalan mesénél, melly semmi hi 
.telt nemvérdemel, .noha sok nagytekintetü iróktól, névszerint 
Aristoteles philosophustól is felhozatik. 

u* 
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Publloola. 

I. Igy vala Solon, es ezzel Publicolát hasonlítjnk egybe, ‚ 
kinek kesöbb tiszteletböl adá a’ romai» nép e’ nevet, mert e 
löbb Publius Valeriusnak hivaték. A’ közvelemeny szerint ama’ 
Valeriustól származott, ki hajdanta leginkább okozá, hogy a’ 
romaiak es sabinok ellenségekböl egy néppe lettenek. Mert 
ö, az, ki leginkább siirgete a’ kirzilyokat az összejövetelre es 
kibekülesre. Еще! volti mint mondatik, Valerius rokon, ki 
a’ meg királyos Roma’ idejében kitůnó vala szónoksága ’s gaz 
dagsága által, ’s mivel amazzal becsületesen es szabadon szol 
gált az igazságnak, emebböl pedig nemesen ’s emberszeretô 
leg juttatott a’ szükölködöknek, azonnal nyilvánvalóvá lön, 
milly elsöse'ggel fogna birni, ha а’ nepuralkodás hozatnék be. 
Miután Tarquinius Superbust, ki sem a’ trónra szép szerevel 
nem, hanem istentelenül es törvenyteleni'il jutott, sem a’ tró 
non királyilag nem:I hanem dölyl'öseu es zsarnokoskodva vi 
sele magát, а’ nep megvetven, elkeseredve fellázadt ellene, 
alkalmúl használva Lucretiának esetet, ki a’ rajta elkövetett 
eröszak miatt megöle magát; ’s miután Lucius Brutus az> ii 
gyek’ változtatását czelba vevé, elöször is Valeriushoz folya 
modott, ’s ennek igen lelkes segedelmevel а’ királyokat ki 
i'ize': miglen azon hiedelem uralkodek, hogy a’ nep a’ király’ 
helyebe tán egy fôvezert lesz választandó, megnyugvek Vale 
rius,'tudván, hogy Brutust, а’ nephatalom’ kalauzát, inkább 
illetne az uralkodás. De miden a’ nep, nem szenvedhetven 
az egyeduralkodásnak meg csak nevet sem, ’s a’ megosztott 
föhatalmat könnyebb lelekkel velven elviselhetni, csakugyan 
kettöt jelelt ki, es kettöt kivánt: remenylé Valerius, hogy 
Brutussal együtt fog elválasztatni es eonsulságot viselni; de 
mi nem sikerült. Mert helyette Brutus’ akaratja ellen is Tar 
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quinìus -Collatinus, Lucretia’ férje választaték, ki Valerius'sal' 
semmi erényben nem mérközheték. De а’ telictösek, tart 
ván a’ királytól és iìaitól, kik a’ kiìlföldön mindent fesze 
gettek, à’ várost pedig könyöríiletre inditgaták, olly vezért 
kivántak, ki leghalálosabb ellenségök volna’s bizonyosan vnem 
tágitana. 

II. Megnelieztelvén Valerius, liogy nem hivék felöle, 
mike'nt ö azért, mivel a’ tyrannektól személyesen meg nem 
bántaték, nem fogna mindent tenni a’ hazáéi't, a’ tanácsból 
elma'radt, az ügyvédségröl lemondott, ’s a’ közíigyektöl ege 
szen visszavoná magát: úgy annyira, hogy sokaknak beszédre 
és aggodalomra ada alkalmat, kik féltenek, nehogy 110103121 
ban а’ királyokhoz álljon ’s a’ meg ingadozó iigyeket és vá 
rost felforgassa. Midön pedig némelly egyebekre is gyanakod 
ván Brutus, elvégezé a’ tanáesot az áldozatokra megeskettet 
ni ’s egyszersmind az eskůnapot is meghatározá, Valerius tel 
jes vidámsággal" jelent meg а’ teren ’s elsö esküvék sem nem 
engedni, sem nem kedvezni Tarquiniusnak, hanem hatalma 
san harezolni a’ szabadságért. Mi által a’ tanácsnak örömet, 
a’ consuloknak hátorságot szerzett. Esküjét nem sokára tettel 
is megerösité. Mert követek jövének Tarquiniustól, népcsábító 
leveleket és mézes beszédeket hozván, mellyekkel legköny 
nyebben vélték megnyerhetni a’ népet, azt állítván a’fkirály 
ról, hogy ez a’ dölyi'rôl lemondott legyen és me’rtéktartó ki 
vánataiban. ' Kiket midön a’ consulok a’ _sokaság elébe ve'ltek _ 
vezettetni, Valerius nem engedé, hanem ellentállott, ’s meg 
akadályozá, nehogy a" szükölködö népnek, melly a’ zsarnok 
ságnál inkább gyůlöli a’ háborút, alkalmat es ürügyöt szolgál 
tassanak az újitásokra. 

IIl. Ezután más követek jövének ’s jelenték, hogy Tar 
quinius a’ királyságról lemond, háborúskodni megszůn, еду‘: 
dül ymaga’, barátjai’ ’s rokonai’ számára pénzöket ’s vagyonu 

’ kat kérné, iniböl földönl‘utásokban élhetnének. Mi midôn so 
kakat könyörületre inditott, de kivált Collatin sürgetné a’ dolgot, 
Brutus а’ millyen szilárd és liirtelenharagú l'crIi volt, kifuta a’ 
teróre ’s tisztitársát árulónak szidalmazá, ki liáborúi és zsar 
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noksági segedelmet- akarna nyujtani azoknak, kìknek vesze 
delmes volna számůzelési köllséget szawazni. A’ -polgárok ösz 
szegyülvén, ekkor szólotl közpolgár legelöször а’ népben 1.1. 
Caius Minucius, Brutusnak lanácsolván, a’ romaiakal inlvén, 
meglátniok, hogy а’ pénz nálok maradván, hadakozzék а’ zsar 
nokok ellen inkább, mint ezekkel а’ romaiak ellen. Vég 
re mégis azon nézel gyôze а’ romaiaknál, hogy birlokában 
leven a’ szabadságnak, mellyért harczollauak, ne áldoz« 
nák fel a’ békét pénznek kedveért, hanem inkábh a’ ly 
rannokkal együtl számüzzék 621 15. Tarquiniusnak azonban 
legkisebb gondja volt a’ pénz, ’s kôvelelésével inkábh csak а’ 
116р61 111111111 megkisérleni ’s az árulást elökészíteni. Ezen dol 
goztak a’ követek is, а’ 1111‘111у’ jószágail választván késedel 
mezésök’ ürügyeůl, mintha ezt 6161111 eladni, azl bálorságba 
hozni, amazt 1511161 elküldeniök kellene, mígnem kél igen 
lekinletes házat, 1. 1. az Aquileiit, mellyhöl hárman, ésa’ Vi 
lelliit, mellyböl 11611611 111611611 a’ lanácsban, elçsábitának. Ezek 
mindnyájan Collalin consul’ hugának fiai vollak; a’ Vitelliek pedig 
Brulussal álllak egyéb saját rokonságban. Brutus 1. 1. lyány 
testvéröket birta, 111161 161111 liai is valának ’s ezeknek érelt 
'korú ketlejél, mint öcséiket 65 harátjaikat a’ Vilelliek megke 
ríték ’s rábesze'lék az árulás’ részeseivé lenniök ’s а’ Tarquini 
ak’ nemes ve'rével ’s királyi reményeivel szövetkezniök, aly 
jok’ bárgyuságától 65 zordonságától elszakadva. Zordonságnak 
mondák Brutus’ engesztelheletlenségét а’ gonoszok ellen: a’ 
bárgyuságot pedig, mint ve'lík, sok ideigálarcz ’s lepel gyanánt 
használá, hogy а’ 1у1‘а1111 61611 bátorságban maradhalna, ’s ké 
561111 nem kerülhelé 61, hogy melléknevůl ne ragadjon rája. 

IV. Most, midön az iljak megnyerve voltak ’s az Aqui 
leiekkel beszédbe eredlek, abban egyeztek meg mindnyájan, 
hogy megölt ember’vérét áldozatukként elöntvén 65 1161611 il 
letvén, nagy 65 5261‘11у11 esküt esküdjenek. Е’ végelt az Aqui 
leiek’ házában összejöltek. A’ szoba pedig, mellyben ezeknek 

' kelletl történniök, 1111111 116р26111616, félig rideg 65 homályos 
vala. Nem vehetének tehál észre egy Vindicius nevü szolgál, ki 
ollben elrejté magál, nem leskelödésból, sem a’ történendôk 
nek elösejtéséhöl, hanem történetesen. ben levén, ’s a’ sielve 
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10110111101 1011111102111 átállvän, 1 megállon ’s egy szekrény- mö 
gé bújt, hol- >mind a’ véghezvitleknek látója', mind pedig а’ 
tanakodásoknak hallgatója lehetett. Hatärozák pedig, -hogy 
a’ eonsulokat meg vI‘ogják ölni ’s az ezekröl szóló ’s Tar 
quiniushoz 111102011 10110101 а’ 110110101111011 0110100011. -Ezek 1.1. 
1111111 ,az Aquileiek’ vendégei, 111 10111011 ’3 02011 összeesküvés 
néljelen voltnk..l Ezeket igy végezvén el, 32011110111011. Vin 
dioius pedigtilkon elöjövén ’s nem ludván, hogyan éljen а’ 
101‘101110111101, habozott; 11101110110111011011 1а1‘10,—а’ 1111111 hogy 
а2 13 1’011-—-Вг111113п01, az atyánál, ‘01111011 11011, Collatinusnál 
a’ nagybátyánál, ennék unokaöcséit szörnyú vétek 1111011 110110 
dolui; mig ellenbenvnem vélte tanácsosnak, hogy illy 1111103 
dologba magán embert avasson be. Mégis, mivel 110111111 vala 
inkább képes 1011111, 1111111 hallgatni, ’s а’ dolognak tudása is 
sarkálá., Valeriushoz ment, mire leginkább e’ fériinak leeresz 
kedö ’s emberszeretö volta indítá, kihez а’ ‚1101011 mindig 320 
badon járulhatánalc, kinek háza szünlelenñl nyitva állott, 03 
ki` az: nlacsonyìorsúaknak sem beszélgetését, sem 111110110101 
01 mam` ulasilá. 

n ‘Vy A’ mint; tehát Vindicius 110220 jöve ’s mindent 01110 
32010, e‘gyedül’lliarcus’tçàlvéi‘ének 03 az asszonynak 1010010 
tränen',l mègdölibenvén'és megrémülvén Valerius, nem 11003010 
010%"011111011, llhamem szobába zárá ’s az ajlóhoz 01‘ gyanánt 
féleségét‘ 011110, testvérének pedig meghagyá, liogy körülvevén 
a’z királyi ndvart,»'fogná 01, ha lehetséges, a’ leveleket, ’s а’ 
11021101101101 1011110 32011111101, mig maga számos védenczeivel 
’s barátjaival, kik szüntelenůl körůle voltanak, és szolgáinak 
seregével az Aquileiek’ házába' ment, kik 110111 valának ben. 
A’ nélkůl, hogy valaki észrevenné, az ajtókon betörvén, meg 
taiálá az 011 11011010 1е11е101101, 1101 а’ követek’ lakása volt. 
Mig 02-‚021 1011110, csakhàmar 011 101111011011 az Aquileiek, ’s az 
ajtóknál összekapván 10101, а’ 10110101101 01 akarták venni 1010. 
De ezek védekouenekì’è togáikat amazoknak nyakokra lekervén, 
ügygyel baiial, tolva es tolatva, 0211102011011 keresz‘tůl а’ 101‘01‘01 
jutnak. Ugyanez 101101111 а’111г01у1110111а1‘11а1113, 1101 Marcus egyéb 
a’ibuœrohkal kihordatandó 11’0111011у011а1‘1`09|011 le ’s a’ kírályi szol 
gák 116201 annyit 110102011 а’ 101’0ю,‚0’11101111у11 csak 101101011. 

r 
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VI. Itt\midön а’ consulok a’.zajtvlecsillapíták ’s Vill‘erìus’y 
parancsára Vindieius a’ házból elövezetletvón,' Aal’ “Ш végbe 
ment, а’ levelek felolvastattak ’s a’ féri'iak nem m'erészlettek 
válaszolni semmire: általános levertség és csend=.uràlk0dék, 
mig néhányan Brutusnak kedvezöleg, а’ s'zámkivetést emlege- ` 
ték, és csak Collatinus’ 'könnyei ’s Valerius’ liallgauisa щи]: 
llaták némi árnyékát а’ reméuynek. Ámde Brutus nevén _szó 
lítván mindenik iiát: „Nossza Titus, ugymond, ’s nossza Va 
Ierius, miért nem feleltek ezen vádolásra‘ë” Midöu pedig há 
romszor kérdeztetvén semmit nem felelének, ekkor arczát a’ 
hakók fclé fordítván: „а’ többi a’ ti munkátok” ugymond. 
Kik is azonnal megragadván az iljakat, ruhäikat leszaggaták, 
kezeiket hátra köték, testeiket megvesszözék, mit is egyebek 
nem nézhetének, sem ki nem állhatának; de ö, mint mond 
ják, sem szemeit máshova nem fordítá, sem harag- és szi 
gorúság- ülte arczát a’ kònyörület el nem változtatá, hanem 
komoran nézé‘fìainak büntetését, mígnem a’ fóldre lerítteté 
nek ’s l‘ejeik. bárddal levágatának. A’ tòbbieket tisztitársára biz 
ván, felkel’t’s eltávozott, olly tettet tevén, mellyet sem mél 
tó dicséret, sem méltó gáncsolás ГО! nem érhet. Mert lelkét 
чаши erény’l'ensége érzelmetlenné, ‘аду а’ fájdalom’ пазу 
sága tompává tevé. Egyik sem kicsiny, egyik sem emberi', 
hanem ' vagy isteni, vvagy baromi. Egyéhiránt igarzságosabb, 
liogy uz itélethozás а’ férñ’ dicsöse'gét paíirti'ogolja,` mintsem 
hogy az ite'lö’ gyöngesége miatt annak erénye hozassék két 
sre'gbe. Külöub'en is a’ romaiak a’ város’ épitését nem tulajflo 
nítják olly nagy tettül' Romulusnak, mint a’ respublica’ alapíe 
tását ’s megerösítését Brutusnak. _ _ 

VII. Most, midön a’ teréröl eltávozotl, még sok Мед; 
álmélkodás, horzalom és némaság vala mindeneklközl а’ lett. 
dolgok felett; de Collatinus megilletödése’s késetlelmezése ál 
tal felbátorodának az Aquileiek: idöt kértek maguk’ menthe 
tésére ’s ат,` hogy Vindicius adatnék ki nekik, ’s szolga lé? 
te're ne legyen a’ vádolók között. Mit а’ consul meg akarván 
engedni, már a’ gyülést vala elos’zlatandó. De Valerius sem 
az embert, kit kiséröi közükbe vevének, kìadni nem akará, ' 
sem nem engedé, hogy a’ nép az árulókat eleresztve, elszé~ 
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ledjen. Végre valóban kezeit vetvén az árulókra, Brutust hivá 
’s Collalinusra kiáltott, hogy méltatlanságot követ el,<l1a tisz 
titársára tolja gyermekei, kivégzésének szükségét, maga pedig 
azt hiszi, hogy az árulóknak ’s a’ haza” ellenségeinek tekinte 
tében az asszonyok” kedvét kelljen keresnie. Midőn pedig а’ 
berzenkedő consul Vindiciust elvitetni parancsolná: a’ bakók 
áttörvéu a’ tömegen, megragadák az embert ’s a’ tólök elve 
endőket üték, ámde Valerius" barátai védelmezóleg állották 
körüle. A’ nép zajt ütve Brutus jelenlétét kíváná. Ez tehát 
ismét visszajött, és mikor csend lón, szóla: hogy fiai felett 
elégséges volt a’ maga идею, а’ többiek felett а’ polgárok 
nak, kik különben is szabadok, engedjék а’ szavazást. Szól 
jon а’ ki akar ’s közölje a" néppel okait. Azonban több be 
szédre nem volt szükség, hanem mihelyt szavazásra került 
а’ dolog, elitéltetvén mindnyájan'lebárdoltatának. g 

Collatinus. már a’ királyiakkal való rokonsága miatt is né 
mileg gyanús volt, ’s aztán utálván Tarquiniust, második ne 
ve is gyülöletes volt előttök: az utolsó esetkör pedig végkép 
megbukván, önkényt tevé le hivatalát ’s a’ városból kiosont. 
Uj választás [знати tehát, Valerius fényesen választaték con 
sulnak, törekedésének méltó jutalmát vevén, mellyben Vindi 
ciust is részeltelendó, а’ népnél felszabadítását eszközlé ki, 
’s azt, hogy szabados létére, mi eddig nem történt, romai 
polgár lehessen, és szabadon választandó curiában szavazattal 
bírjon. Különben a’ felszabadították csak Appius által sokkal 
későbben nyerék meg а’ szavazhatást, ki ez által а’ nép” ked 
vébe kívána jutni. A’ tökéletes felszabadítás még ma is vin 
dictának neveztetik, mint hiszik, ugyan ezen Vindiciustól. 

VIII. Ezek után a’ királyi javak а’ népnek adatának zsák 
mányúl, a’ palota ’sl а’ mezei lak lerontatának. Tarquinius a’ 
Mars mező” legregényesebb részét bírta, ’s ez most Marsnak 
„шишек fel. A’ gabona épen akkor, arattatott le ’s a’ ké 
vék még akkor ott hevertek, de nem vélték kicséplendóknek 
’s haszonvétre fordítandóknak, “mivel a’ föld már szentelt föld 
vala: hanem összefutván, a’ folyóba hordák a’ nyalábokat. Nem 
különben vagdalák ki a’ fákat is, ’s a’ vízbe hányták, a’ tel 
ket egészen parlagon ’s pusztán adandók által az istennek. 



mind ketten halva мат’ kimenetele sem so egyaránt „вы cseliekxö es ш el. Valerius nagy vsz.orulitst'ig’nnn volt» “em 
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kimenetelét, ’s látván, hogy harczolói halottaik miatt esůgge 
deznek, elleneik’ halottai miatt pedig föléled'nek, olly nehezen 
meghatározható az elestek’ nagy száma miatt, ’s olly egyen 
16 volt a’ veszteség. Azonban mindenik rész, ha közelebbrôl 
vizsgálá saját vesztese'gét, inkább meggyözöttnek érezé ma 
gát, mint gyözönek az ellenfél’veszteségének sejtése által. Be 
állván az éj, midön, miként ollyl esatan'ap után várni lehete, 
a’ táborozók elnyugodtanak, az erdö mozogni kezdett, mint 
mondják, "s belöle- egy szózat hallatszott, melly harsányan 
jelenté, hogy а’ esatában а’ tyrrhenok egygyel többet veszté 
nek, mint a’ romaiak, mi kétségkiviil isteni szózat volt. Mert 

‘у ezeknek azonnal kedvök jött hangos csatalármával megrohan 
ni amazokat; a’ tyrrhenok ellenben félelemtöl elfogódván resz 
ketének, a’ táborbo'l elrohantak ’s nagyohb részint‘elszéledtek. 
А’ hátramaradtakat, nem sokkal kevesehbet ötezernél, 0106 
megtámadáskor elfogák a’ romaiak, ’s а’ tábort kizsákmányo 
lák. Felszámittatván a’ holtak„azA ellen’ részén tizenegyezer 
háromszáz, a’ romaiakén egygyely kevesebb találtatott. E’ esata 
februar’ utolsó uapján történt, mint mondják. Valerius trium 
phust iinnepelt fölötte, elsö а" consulok közôl, ki négyesben 
tartá bemenetelét. Melly dolog `fenséges, nagyszerü látványt 
nyújtott, nem pedig irigyletest és gyůlöletest, mint némely-_ 
lyek állítják, a"uézökre nézve; különben sem annyi utánzás 
ra nem lelt, sem évek’ hosszú serán által nem lett volua а’ 
dicsvágynak tárgyává. Meg voltak elégedve azon megtisztelte 
téssel is, mellyel Valerius arehontársának halotti kiséretét ’S 
eltemettetését ékesité: ki felett egy halotti beszédet is tar 
tott, melly a’ romaiaktól annyira megkedveltetett ’s olly nagy 
tetszést nyert, hogy eunek példájára, minden dicsö és nagy 
elhunyt férliak a’ legnemesebbektöl diesértetnének. Ezen ha 
10111 beszéd még а’ görögökénél is régibbnekA tartatik, hanem 
ha ez is, mint Anaximenes állitja, Solontól származik. ' 

X. De azért nelieztelének Valeriusra, és megiìtközének, 
hogyBrutus, kiben а’ szabadság’ atyját tisztelé а’ nép, nem 
akara egyedül uralkodni, hanem mind az 0106 consultársat el 
választá magának, mind pedig a’ másodikat, öellenben, mon 
danák, önmagára ruházván mindent, nem Brutus’ consulságá 
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nak, melly ot nem’illeti, hanem Tarquinius’ zsamokságának 
örököse. „Mert mit használ szóval Brutust magasztalnia, tet 
lel Tarquiniust ulánoznia, mindenvesszôcsomókkal és bárdok 
kal egyedül щиты alá liázából, melly nagyobb az általa le 
rontott királyénál is.” Csakugyau kissé keve'lyen is lakozolt 
Valerius, nz úgy nevezctl Velián, olly házban, melly a’ fo 
`rum felé трем, а’ magasból tág kilátású, kivülröl nehéz 
hozzájutású volt, hogy alászállás közben а’ menet gôgösnek,` 
a’ kiséret királyilag tündöklönek telszenék. Melly igen jó le 
gyen az uralkodásban és megas hivatalokban olly fülekkel bir 
ni, mellyek a’ hizelgés’ ellenében а’ szabad és igaz beszédnek 
nyitvák, itl példáját adá. Мех‘: mihelyt barálitól megérté, hogy 
sokaknál botránkozást okoz, nem feleselt ’s nem is zsémbes 
kedék, hanem még éjjel sok munkást hivalván össze, leron 
tá a’ házat ’s egész alapostúl fellorgalá. A’ mint ezt reggel 
egybegyůlve lálák а’ romaiak, a’ férlì’ nagylelkůségét szereték 
’s bámulák ugyan, de sajnálták a’ мы: ’s lájlalták nagyságál 
és sze'pségét, melly, mint az embereknél lörlénni szokolt, 
az irigységnek ártallanúl lell martalékává, sajnálták a’ consult 
is, ki zarándokként másoknál lakik. 

Mert Valeriust baráljai belogadák', mignem а’ nép helyet 
adott neki, ’s amaunál igénytelenebb liázat építe számára, ott 
hol most a’ Vicus publicus nevú lemplom áll. Ohajtván pe 
dig nemcsak magát, hanem consuli штат is félelmes he 
lyett örvendelessé és barátságossá tenni a’ sokaság ею“, а’ 
bárdokat a’ vesszôcsomókból kivelteté, ezeket pedig a’ gyüle 

' kezethe jöltekor lebocsátá ’s а’ nép elölt meghajlatá, а’ nép 
uralkodás’ diesöílésének jeléül. ’S ezt egész moslanig meg 
larlják a’ consulok. Igy a’ nép nem vevé észre, hogy Vale 
rius nem lön alázatosabbá, miként (‘ЭК llìvék, hanem ezen 
mérséklet által az irigységet semmisítvén és zabolázván meg, 
épen annyiban öregbilé halalmának nagyságát, mennyìben vesz 
teni látszott méltóságából, minthogy а’ ne'p örömmel hódolt 
neki ’s mindent szivesen viselt. Azért is nevezé б! Publico 
lának, melly annyit lesz, mint népbarát,’s‘régi neveinél szo 
kollabbá lön, miért e’ l'érli’ életének további leirásában mi is 
ем használandjuk. У 
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XI. A’ vágyakozóknak pedig megengedé a’ consulság u 
tán járniok ’s azt keresniök; de mivel nem tudá a’ történen 
döket söt az iri sé’ va ‘ tudatlanság’ 4részéröl ellenmon 
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dástól kellett tartania: tisztitársának behozatását megelôzö e 
gyeduralkodása alatt а’ legszebb és legnyomosabb intézvénye 
Вес hozá létre. Mindenek elött a’ kevés tagú tanácsot betöl 
té, mivel sokan részint elöbb Tarquinius által, részint minap 
az ůtközetben haltak el. Az általa beirottak, mint mondják, 
százhatezerszáznégyen voltak. Ezután törvényeket ira, mellyek 
között a’ sokaság’ Машин“ leginkábh nevelé az, melly а’ vád 
lottnak megengedi а’ consulokról а’ népre hivatkozniá, aztán 
еду más, melly nem a’ néptöl adolt hatalmat viselöket meg 
halni parancsolja, majd egy harmadik, melly a’ szegényeket 
segité fel, a’ polgárok’ váma töröltetvén el benne, és igy 
ан eszközölvén, hogy mindannyian annál tüzesebben ‚(тек а’ 
Inesterségeket. Azon törvény is, melly a’ consuloknak nem 

.engedelmeskedök ellen íratott, nem kevéshé látszék népsze 
rúnek, és inkább a’-sokaságot, mint az elökelöketilletôleg irva 
lenni. Мех‘: az illy engedetlenség’ bündijáúl öt ökörnek és 
két juhnak értékél; tiizte ki. Tön pedig egy juhnak :ira tiz, 
egy ököré száz obolust. T. i. a’ romaiaknak akkorban még 
nem sok vert pénzök volt, hanem inkább nyájakban és gu 
lyákban bövölködlek. Honnan a’ vngyont mög most is а’ шаг 
hától marhának (peculium) nevezik, ’s a’ legrégìbb pénzek-A 
те bikát, vagy juhot, vagy disznót nyomtak ’s а’ mi több, 
még gyermekeiknek is Suillus, Bubulcus, Caprarìus, Por 
cius neveket adtanak, a’ capra kecskét, а’ porous disznót 
jolenlvén. f 

XII. E’ részbcn шип népszerů e's mérséklett törvény 
liozó vala, mig némellyekben a’ biintetést mértéken túlfeszí~ 
le'. T. i. olly törvényt ira, hogy a’ zsnrnokoskodni akarót sza 
had legyen мы; ne'lkiil megölni, ’s a’ gyìlkolót a’ vérsúly 
alól l'ölmenlé, ha n’ biintettet okokkal támogatá. Mivel t. i. 
lehctellen 'az illyeket merészlönek mindenektöl föll‘edeztelnìe, ` 
nem lehetellen pedig, hogy a’ ki fölledeztetett, elökelö létére 
az itéletet megelözzo; meg‘engede', позу azon itélelet, mely 
lyet а‘ hiín fell’iìggeszt, а’ biinösön az hajlsa végre, a’ ki 
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hozzá juthat. А’ közpénz’ kezelését tárgyazó törvény is dicsé 
retére szolgált. Mert :non adó leletti számvivést, mellyet a’ 
polgárok a’ hadvitelre tìzetének, sem magára vállalni, sem 
barátira bízni, sem egyállalán megengedni ner‘n akarván hogy 
а’ közkincsek magán-házha jussanak,_Sa1urnus’ templomát je 
lölé ki kincslárúl, mellyet e’ végre még ma is használnak, 
pénztárnokokká рейд а’ nép által a’ lialalok közöl kettöt vá 
lasztatott, ’s elsöben is Publius Veturius és Minucius Marcus 
választatának, és sok pénz gyült össze. Mert az árvák és 
ôzvegyeken kivül, kik nem adóztanak, а’ polgárok’ száma 
százharminezezerre ment. Ezen rendszabások után Lueretiust, 
Lucretia’ atyját jelel-é ki consultársának, kinek is, mint öre 
gebbnek, az elsö méltóságot ’s az деду nevezett fasceseket 
átengede', melly elöjog az öl‘egebb consuloknak még ma is 
tulajdona. Midön Lucretius kevés napokkal késöbben meg 
halt vol'na., új consulválasztás történvén, Marcus Horatius 
neveztetett ki, ’s ez consulkodott Publicolával az esztendönek 
egyéb részéhen. 

XllI. Az alatl, hogy Tarquinius Hetruriában Roma ellen 
еду más háborút inditgata,L свода történt, mint mondják. 
Mert midôn még királykodnék ’s capitoliumi Iupiter’ templo 
шт csaknem elkészíté, jó'slat’ következésében-e, vagy csak 
'saját fejéböl, helrnri miive'szekne'l Veiiben, cserép szekeret 
rendelt meg Tarquinins, ‚ах! а‘ templomtetöre helyzendö, ’s 
nem sokára ezután trónjától megl‘oszlatolt. A’ ytyrrheniek pe 
dig :iz alakított négy годам szekeret a’ kemenczébe vetvén, 
nem az történt vele, mi az agyaggal a’ tl'izben történni szo 
kotl, позу l. i. a’nedvessóg’ kipárolgása után összeaszszék ’s 
öszvemenjen, hanem kinyúlt ésI feldagadt ’s keménysége és 
szilárdsága mellett olly nagygyá lett, hogy baiosan, a’ kemen 
eze’ tetejének Iebontása ’s a’ falaknak kôi‘öskörül betördelése 
által vétetheték ki. Mivel рейд ez a’ jóslók szerint, azokra 
nézve, kik a’ szekeret bírnák, szerencse’ és hatalom’ jelének 
tartaték, a’ Veiiek megegyeztek, hogy azt ha kérendik a’ romai 
ak, й: nem adják, hanem azt felelék nekikì hogy az Tarqui-v 
niust, és nem Tarquinius’ megbuktatóit illeti. Kevés nappal 
késöbben lóverseny tartawán, ez egyébirántszokoltlátványt és 
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részvétet nyujtott; lde midón u’ gyóztcs koszorúzott fóvel a’ 
versenyútról léptewe hajtott szekerén, a’ lovak minden ész 
revehetö ok nélkül, isteni 'bel'olyás vagy lörténet által-e', meg- ‘ 
йеф’ёц, sebes vágtatva hajtójokkal‘ egyûtt egyenvesen Roma 
felé iramtak. ’S a’ mint semmit sem használt, a’ mint liáu'a 
húzta és hahózgatta öket, tovább ragadák az erönek engedöt, 
és vivék magokkal, mígnem а’ Сар110|1111111102 érve, 011 а’ та 
úgy nevezett Ralumeni Карина“ fell'ordíták. Ennek láttára az 

‘ elhámult ’s megdöbbenö veiiek megengedék а’ müvészeknek, 
lrogy átadják a’ szekeret. 

ÍXIV. Capitoliumi Iupiter’ templomának fölépitését Tar 
quìnìus, Demarat’ ña, а’ 5:1‚11111011 elleni háborúban fogadta 
meg, de csak Tarquinius Superbus» а’ fogadónak fia, vagy 
unokája épílé fel: noha me'gis lel nem szentelheté, mert а’ 
midön kiüzeték, meg egy keve's hiházolt a’ befejezésböl. Mi 
dön pedig végkiépen felépült ’s kellô csinossága is megvolt, 
Publicola igen ábilá а’ felszentelés’ dicsöségét. Ámde sokan az 
elökelök közöl irigyei valának, kik azen >egyéb kitüntetéseket., 
mellyekben mint törvényhozó és hadvezér méltán részesůlt, 
rosz neveu nem vették ugyan, de ezen idegen nemüt nem 
vélék neki tulajdonítaniok; egyszersmind Horatiust hizgaták ’s 
ösztönzék nem lágílani a’ l'ölszemelés’ ügyében. Mig most 
Publicolának harlba kelleték mennìc, llomliusra наши“: а’ 
szenlelést,- és а’ Capiloliumba kisérék, mivel nem hivék, 
hogy ezt annak jelenle'tében kivìhették volna. Mások azlmond 
ják, поеду а’ consumi( sorsot liúzván, Publicolának akaratja 
ellen a’ táborozás, a’. másilmak a’ szentelés jutott. Miként tör 
tént legyen рай; valólmn a’ dolog, az a’ szemelés köri'iliek 
böl legjobban kiletszik. September’ lizenharmadikán tehát, 
melly körülbelül Metagcitnion hónap’ lxoldtöltével esik 652 
sze, mindenek a’ Capiloliumon egybegyülve leven, Horalius, 
a’ mint csendesség lön, mindent elvégLe ’s а’ szokás szerint 
kezët az ajtóra te've, a’szenteléshez megkivántató szókat han 
gozlalá, midön Marcus, Puhlicola’ teslvére, ki már regen az 
ajtónál ácsorgolt’s ezen idöpontra ügyelve ‚‚ Consul! fiad meg 
halt -ugymond- a’ táborban, belegségbenl” Ez egyetem 
ben megszomorítá а’ hallgatókal, (le Horatius meg nem Ше 
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tödék, hanem egyedül lgy szóla: „Vessetek a’halottat, ho'va 
akarjátok, de yen gyászt nem öltök” ’s a’ beszentelest ege 
szen vegrehajtá. ‚ Azonban nem volt való a’ hírdetmény, ’s 
Marcus csak azert hazudta, Iiogy Horatiust felbeszakaszsza. A’ 
feríìnak magafeltalálása csodálatos, akár hogy a’ cselt rövid 
pillanat alatt eszrevette, akár hogy hitelt adván a”hírnek, ez 
meg nem renditheti vala. 

XV. A’ második templom’ l'ölszentelesenél is, mint lát 
szik, hasonló eset törtent. Mert az elsót, mellyet, mint em-~ 
litök, Tarquinius keszíte ’s Horatius szentele l'öl, a’ polgári 
háborúkban а’ tůz emészté meg; a’ másodikat pedig Sulla ál 
lította fel: de a’ l‘ölszenteles Catulusra bízatott, mivel Sulla 
már meghalt vala. A’ mint ismet a’ vitelliusi villongásokkor 
ezen templom is elpusztittatott, Vespasianusnak, mint egyeb 
esetekben, úgy itt is azon szerencse jutott, hogy a’ harma 
dikat, mellyet kezdetetôl l‘ogva vegig maga által elkészítve 
láta, ennek rövid idö mulva törtent elpusztulását nem szem 
lele, hanem annyiban volt' szerencsesebb Sullánál, mennyiben 
ez halálával munkája’ besz‘enteleset, amaz feldúlatását elôze meg. 
Mert alig múlt ki Vespasinnus, ’s a’ Capitol leegett. A’ negye 
dik templom, melly meg áll, Domitian által` l‘ejeztetett es 
szenteltetett be. Tarquinius a’ templom’ alapjára negyvenezer 
font ezüstöt költe, mint mondják, de ha a’ most is álló lem 
plomot veszszük, Romában a’ leggazdagabb magán vagyonból, 
ha ez megbeesültetnek, meg csak az aranyozás sem telnek 
ki, mellyre több ment l‘el tizenketezer talentumnál. Az osz 
lopok pentelei márványból vágattak, ’s midön meg Athenben 
láttam azokat, átmeröjôk ’s magasságuk igen szép idomban 
állott egymáshoz. Romában viszont faragva es kisimítva let 
tek, simaságuk által nem nyertek annyit, mennyit symmetri 
ájokra nezve veszitettek, mintbogy most igen karcsuknak es 
'véknyaknak la’tszanak. Azonban, ki a’ Capitolium’ nagyszeri'i 
seget csudálta, ha Domitianus’ palotájában esak egy es'arno 
kot, vagy oszlopfolyosót, vagy fürdöt, vagy- az ágyasnök’ 
egy hajlokát látná is, kenytelen volna Epicharmusnak egy te 
kozlóhoz intezett ama’ mondását: „Emberbarát ne'm vagy, 
miden adakozol, beleg vagy. lìetegsegben nyomorkodol ada 
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kòzásna‘k örülni.” Domitianusra alkalmazva mondani; „Te való 
lian sem. вмещает, sem nagyszerü, hanem heteg vagy, midön 
palotákat épilesz, ki ama’ Midas szerint azt olxajtanád, hegy 
neked minden aranynyá es kövé legyen.” Ezekröl ennyit. 

XVI. Tarquinius ama’ nagy csata után, mellyben Ей! is, 
ki magán ůtközék meg Brulussal, e‘lveszité, Clusiumba futván 
LarPorsenához, az itali királyok között legnagyobb hatalmú 
’s mint hivék, derek ’s nagylelkú i’ériilioz folyamodott. Ez se 
gedelmet igért neki; ’s mindenekelött Romába küldött, pa 
ranesolván, hogy Tarquiniust fogadnák he; midön pedig а’ го 
maiaknem engedelmeskedének, háborút üzenve'n nekik ’s egy 
szersmind az idöt, mellyben, ‘з а‘ lielyet is, mellyen meg 
fogná támadni óket, uagy hadierövel kiindúlt ellenök. Ekkor 
Publicola, пота távol vala, másodszor választaték consulnak 
’s vele Titus Lueretius. Megérkezvén Iìomába, legelöször is 
'Porsenát önbizodalomban felülmúlni szándékezván, egy várost 
épite, Sigliuriát, noha amaz (Porsena) már közel vala: а‘ meg 
erösitésre ,sokat köllött ‘з hétszáz gyarmatost kiilde belé, mint 
lia könnyen venné а’ háborút és nem törôdne'k vele. De Por 
senua erös oslrommal támadván meg a’ falakat, az örök meg 
verettek ’s futásnak eredvén az ellenek velök elegyedve, esak 
nem a’ városba törtek be. De a’ kapuk elött segitségre jött 
Publi'cola "s a’ i'olyam mellett megütközvén, az elöre nyomuló 
ellenek’ sokaságátfeltartá, mignem új meg új sebekkel fedet 
ten, halálszéken viteték el a’ csatából. Nemkülönben járván 
tisztitársa Lucretius is, csüggedés szállá meg а’ romaiakat, és 
a’ városnak tartó futamodással menték meg magokat. Az el 
lenek már a’ fa bidon tolakodtak, ’s Roma ostrom általi meg 
hódíttatás’ veszélyébe forgott. Ekkor ell'ilHoratius Coeles és vele 
Herminius es Lucretius, miudketten legelôkelöhb férliak, а’ fa 
hidon elleuállottak. Horatius a’ Cocles melle'knevet azért viselte, 
mivel háborúban egyik szeme kiüttetett; mások szerint, mivel 
alul lapos orra Ienn annyira be volt horpadva, hogy a’ szemeket 
semmi sem “Нант el, e's a’ szemöldökök összefolytanak, ’s 
azért б: sokan Cyelopsnak akarván hívni, azt nyerték vele, hogy 
а’ néptömegtöl a’ rosz kìejtés által Coelesnek neveztetett. Ez а’ 
hid’ elébe állott тем: ’s visszatartá az elleneket, míglen társai 
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há'ta mögôtt a’ hidat fölszedték. Ekkor l'egyvereslůl а’ l'olyamba 
velvén magát, a’ túlpartra szerencsésen átúszoll, esakhogy 
10111011 egy tyrrhenini dárda által megsebesittetelt. Publicola а’ 
vitéz 101101 csodáltában liislént indilványba hozla, hogy a’ ro 
maiak mindnyájan annyit adnának össze számára, mennyire 
kinek kinek közölök saját eltartására egy nap alalt szüksége 
van,- késöbhen pedig akkora szántóföldel, mekkorát ogy nap 
körülszánlliat. Ezen felíil Vulcán’ lempl'omáhan ogy érczszob 
rot állitottak neki, illy liszteletlel vigasztalván meg 61, sebo 
állal okozott sánlasága miatt. 

XVII. Mig Porsena a’ várost szorongalá, egyszersmind 
éhség háborgatá а’ romaiakat, ’s az elruskok’ ogy másik se 
rege is magától beütôtt a’ tartomáuyba. Publìeola -ekkor 
llarmadizben consul- azt hivé, hogy Porsenának ellenében, 
csak a’ várost kelljen állhalatosan védnio, az elruskok ellen 
pedig alattomban kiindula, megtámadván megveré és ôtezret 
ejlett el közölök. 

Mucius’ 10110 sokaklól sokféleképen adalik 016, 1111 15 
elbeszélendjük a’ leghihetöbb 011011111 52011111. Ez minden 1610 
kész, а’ badi dolgokban a’ legügyeselab férñ voll. Ponsenát. 
megôlni szándékozván, a’ láborba lopódzolt, etrusk öltôzetet 
viselve és hasonló nyelven beszélve. Megkerůlvén ‘а’ 521п1, 
mellybon a’ király ůlést tarlott, mivellnogy 61110111 ismere' 1150 
21111, 50111 101610 kérdezködni nem mort, azt, kit 0’ tanáosban 
l'ilök közôtt leginkább gyanithntott annak, kivonván а’ kardot, 
átdöl‘é. Mi mialt megfogatván, kérdöre vonatoll. Ekkor Muoi 
115 valamelly parázst foglaló serpenyöre, -melly 02 áldozandó 
Porsenának készillelelt oda -- lartván jobb kezét, mig húsa 
égelt, álla vesztegen’s vakmerö szilárd tekinlettel. néze Porse 
nára, mignem ez, eltelvén hámulaltal, elbocsálá 61 ’5 а’ 
kardot is székérölfnyujlva áladá neki, melly ulán az bal ke 
zével uyúla és úgyjvelte el. Innen származott, mint mondják, 
Seaevola, azaz balke'z, mellékneve. Ekkoi` szóla: hogy 151162 
105 ugyan a’ Porsenálóli félelmen, do Ameggyözeték annak eré 
nyétöl, azérl is háladatosságból kész fôlfedezni neki 021, mit kin 
zás által soha ki nem puhalolhatolt volna. „Háromszáz, velem 
ugyanazon `szándokú romaiak járnak fel ’s alá tábdorodban, ugy 
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monal, alkalmas idö után lcskelódvén: én Asors által 161652161 
ván tevém az 6156 próbát, ’s nem vádolom a’ végzetet, hogy 
elhibáztam a’ derék l'érIiat, ki méltóbb arra, hogy a’ romaiak 
nak barátjok, mint ellenségök legyen.” Porsena 11111 6’ 52а 
vaknak, ’s hajlandóbbnak mutatkozék a’ kibékülésre, nem ап 
nyira a’ háromszázaktól rettegés miatt, mint én gondolom, 
mint inkább, mivel a’ romaiak’ szellemét‘és bátorságát be 
csültc 65 CSOdálIa. E’ fériiat mindnyájan átalábanrMuciusnak 
65 SCâlCvOlállak nevezik, csak Athenobor, Sando’ fia, Octavi 
ához, `Caesar’ hugához intézett munkájában Posthumus nevet 
is tulajdonit neki. ‘ 

XVIII. Maga Publicola azt tartván Porsenáról, hogy el 
lenséges indulata nem ollyan veszedelmes, mint millyen hasz 
nos barátsága és szövetsége a’ városra nézve, nem vonakode'k 

ì elitélés végett az 6 birósága elébe vinni Tarquinius’ iigyét, 
561 gyakran bizodalmasan hivatkozott Porsenára, hogy 6 kész 
mogmutatni neki, milly semmirekellö 62611 Tarquinius ’s‘hogy 
méltán fosztate'k meg trónjától. De Tarquinius daczosan azt 
felelvén, hogy 6 maga felett semmi birót nem ismer, leg 
kevésbbé pedig Porsenát, az annyira ingadékony szövetségest, 
megneheztelvén Porsena, roszúl kezdett vélekedni felöle, ’s 
mivel egyszersmind Aruns fia is közbe járult a’ romaiakért, 
és pártolá öket, a’ háborúnak véget vetett, olly l‘öltételek a 
latt, hogy az etruskoktól elszakitott l'öldet adják vissza, ’s 
kölcsönösen а’ foglyokat'és szökevényeket váltanák ki. Ezen 
kivül az 6156 rangú házakból tíz iijat, kik még a’ bíbor szélii 
togát hordák, ’s ugyanannyi sziizeket adának zálogúl, kik 
között Valeria, Publicola’ leánya is volt. 

XIX. Ezek meg'történvén, Porsena bizodalmasan már 
minden ellenséges készülettel felhagyott, 11116611 ama’ romai 
sziizek alámentek förödni oda, hol а’ part félhold alakban 6 
1611 а’ folyamot 65 а’ vizárt igen nyugalmassá ’s csendessé te 
szi. A’ mint pedig semmi 61’1 116111 látának, sem máskép el 
menöket, vagy általevezöket, kedvök jöve az áradó folyamon 
’s mély örvényein keresztülúszni. Némellyek meg azt mond 
ják, hogy egyikök, Cloelia nevů, lovon szállott át а’ vizen, 
’s a’ töbhi úszókat nógatá és bátoritá. Midön pedig épen meg 
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érkezéuek Publicolához, ez nem esodálkozék, sem nem sze 
reté a’.dolgot, hanem neheztell, hogy tán Porseuáuál alább 
állónak látszanék a’ liitben, ’s a’ szüzek’ mere'szlete a’ romai 
aknak :ilnokszig gyanánt tulajdonitlatnék. Miérl összei'ogván ö 
ket, visszaküldé ismét Porsenához.- Tarquinius erröl elöre tu 
давным“, a’ szůzeket vezetök után leselkedék, e's az топ 
IlâgyObb erövel megtámadá öket. Ezek mind e’ mellett is vé 
dekezének, mig Valeria, Publicola’ I§ánya, a’ шамана“ ke 
resztiil törvén elfuta, és három szolga utána nyomulván, bá 
torságba hozá. A’ hátralevók а’ küzdôkkel összebonyolodva, 
még nem valának veszélyen kivül, midöu Aruns, Porsena На, 
értesittetvén, segedelmökre sietett ’s az ellenséget megfutam 
tatván, а` romaiakat megszabaditá. A’ mint pedig a’ hozzá ki 
sert szůzeket НМ Porsena, kérdést töu a’ ‘вы’ kezdöje МЫ, 
és a’ ki másokat elesábitott volna. Hallván рейд; Cloeliáuak 
ncvét, szelid és nyájas arcznlatlal tckiule rá, ’s а’ királyi mé 
nek közöl egy pompásan szerszámozott lovat liozatvńn elö, 
ezzel megajándékozá. Ezen bizonyságot azok teszik, kik sze 
lrint csak Cloelia maga úszta й! lóháton- a’ iolyót. Mások ezt 
lagadják, és szerintök а’ tyrrheni fejedelem csak а’ lyány’ fér 
Íìasságát vala kitüntetendö. A’ Palatini halomra a’ szent топ 
menök lovas szobrát láthatják, mellyet azonbnn némellyek nem 
Cloelia, hanem Valeriáénak tartanak. Porsena pedig be'keséget 
kötvén a’ romoiakkal, átalábau sok részben érezteté nagylel 
kůségét a’ várossal, különösen pedig az elruskokkal fegyvereiken 
kivül semmit el nem vitete; lianem а‘ gabonával, kenyérrel, 
’s ещё!) gazdasággal telt lábort el Вены! liagyniok ’s ezeket 
a’ romaiaknak ajáudékozá. Innen van, hogy a’ köz birtokok’ á 
rúba bocsátásakor még ma is Porsenn’ vagyouát árulják, ezeu 
férû’ jóságának örök einlékezeléiil. A’ lanácsháznál erezszobor, 
egyszerl'i, régies тишины, állittaték számára. 

XX. Ezulán a’ sabiuok ütvéu be а’ honba, Marcus Vale 
rius, Publicolà’ testvóre, és Postumius Tubertus neveztetének 
ki eonsulokuak. Mig а’ leguyomósabb ügyet szóval ’s teltel in 
tézi I’ublieola, Marcus két nagy ůlközetben diadalmaskodik; hol 
is a’ másodikhau egy romuit sem vesztett, az ellenek közt рейд 
tizculiáromezeren estek el. Jutalmúl a’ triumphon kivül egy 
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házat nyere, melly a’ Palatium liegyen országos köllségen é 
pítteték ncki. Akkorban az ajtók még hefelé, az udvarra nyil 
lak, csak e’ házon csinálák úgy az udvarajtót, bogy az az út 
czára szolgáljon, llogy ezen ncki engedett elsöségne'l fogva, а’ 
közjavakból mintegy mindannyiszor részesůljön. A’ hellen aj 
tók, mint mondják, eleinle 11111111 úgy voltak készítve ’s itt а’ 
comocdiákra liivatkoznak, 1101 15 а’ kimenni akarók saját 1111111 
kon kopognak e's zörgetnek, hogy а’ bejöni akarók, vagy а’ 
künt állók`észrevegyék ’s az ajtónak útczára nyiló szárnyai által 
meg ne üttessenek. 

XXI. A’ következö esztendöben Publicola ismét, ’s így 
negyedszer lett consnllá, mivel a’ latinok’ e's sabinok’ egyesíté 
se ismél liáborút sejtetett. Ezenkivül az islenektöl rettegés is 
ell‘ogá vala а’ várost, minthogy akkor minden viselös asszonyok» 
ide'tlcnt szültek, ’s еду 526165 sem volt tökéletes. Honnan Pu 
blicola a’ sybillák’ értelmébcn Plutónak engesztelö áldozatokut 
tevén és Pythia’ szavára bizonyos játékokat újitván meg, csak 
miután az istenek iránti bizodalom által felbátorítá a’ várost, 
fordilá tigyelmét az emberekre nézve félelmes dolgokra. Mert 
az ellenek’ készületc és szövctkezése nagynak látszik vala. Volt 
pedig Appius Clausus, а’ sabinok között vagyonra hatalmas, 
testi erejére nézve jeles vilézségü férfiú, az erény’ dicsérete 
és az ékesszólás’ hatalma állal legelsö. Ez sem kerülheté el 
а21, 1111 nagy emberekkel történni szokott, lianem irigyelteték. 
Irigyei azzal vádolák, hogyA а’ 1111110111111111 а2611 van ellene, hogy 
a’ romaiakat emelve 65 hazáját szolgaságba döntve, egyedül u 
ralkodhassék fölötte. Tapasztalván pedig, milly örömmel fogadja 
a’ nép az illyes beszédeket', ’s azt, hogy а’ háborúkészitök ’s 
csatakivánók 01611 gyůlöletes, tartott а’ megidéztetéstôl ’s kö 
rülvéve baráljainnk ’s rokonainak egyesült erejétöl, lázadást tá 
masztott; mclly miatt a’ háborúnak kilörése а’ sabinok állal el 
halasztatott. Publicola mindezeket nemcsak megtudni, hanem 
a’ lázadást is ingatni és éleszteni törekedvén, iigyes emberek 
kel- látá el magát, kik nevébcn Claususnak ezekel adák tudtá 
га: „Publicola úgy vélekedik, hogy olly derek 65 becsületes 
embernek, mint te vagy, nem kellene hazalìait, habár ezek 
megbánlot'tak is, megboszúluia, ’s ha hozzá aknrnál álmene 
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kedni ’s gyůlölöid elöl kitérni, bel‘ogadand tegedet mind az 
ország’ mind maga’ neveben, mind erényedhez, mind a’ romai 
dicsöseghez illöleg.” ’S vaIóban többszöri fontolgatás után ezt 
legjobbnak találá Clausus, mit szorultságában tehetett, ’s így- 
egybehiván barátait, kik reszökröl ismét egyebeket nyertek meg 
az ügynek, ötezer családot, kik Sabinumban a’ legesendszeretöb 
bek, ’s a’ rendes es nyugalmas elet’ kedvelöi voltanak, gyer 
mekekkel ’s asszonyokkal együtt vezetett át Romába, hol is 
az elöre tudósíttatott Publicola barátságosan es forróan fogad 
ta ’s minden jogokban részesite öket. A’ családokat tüstent be 
avatta a’ polgári jogokha, ’s mindegyiknek-Anien folyónál ket 
hold földet adott. Claususnak huszonöt holdat ajándekozott ’s 
а’ tanácsba is heirá. Igy kezde Clausus politikai pályáját, 
mellyen olly okosan járt, hogy а’ legmagasabb polczra jutott, 
es nagy hatalomra tön szert, egyszersmind maga után a’ Clau 
diák’ nemzetsegét hagyá, Romában elsösegre mindenkivel meg 
merközhetöt. 

XXII. Azonban a’ sabin szószólók nem engedek, hogy 
a’ nep amazoknak elköltözése után békében ’s nyugalomban 
eljen, ’s azt kiáltozák, hogy majd Clausus, azt, mit'jelenle 
teben nem tehetett, most mint számlizött ’s ellenség, letesi 
tendi, hogy a’ romaiaktól rajtok elkövetett sérelmek meg ne 
torlassanak. Nagy hadi erövel felkerekedven tehát, Fidenae 
mellett tábort iitenek, ’s Roma elett egy erdös, völgyes he 
lyen ketezer nehez fegyverest lesbe állítottak, napköltével nem 
számos lovasságot zsákmányozás vegett nyilván kiküldendök. 
Ezeknek megparancsoltatek, hogy, ha a’ városhoz közeledte 
nek, addig vonuljanak vissza, mig az ellenseget a’ leshelyre 
csalnák. Ezt Publicola szökevenyek által meg az nap megért 
ven, tüstent mindenl‘ele rendeleseket megtön ’s a’ hadieröt 
elosztá. Posthumius Balbus, az 6 veje t. i. háromezer nehez 
fegyveressel meg az este'kiindult,"s a’ tetöket, mellyek a 
latt a’ sabinok rejteztek, elfoglalván, szemmel tartotta. A’ má 
sodik consul Lucretius, а’ VáI'OSball legkönnyebb ’s legvitezebb. 
emberekkel a’ zsákmányozó lovasságnak megtámadását vállalá 
magaira. Maga a’ többi seregekkel az ellenseget körülkeríté. 
’S mivel szerencséjökre sůri'i köd ereszkedék alá, Posthumius 
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Когда reggel nagy zajjal a’ lest állókra alárohant a’ штаты, 
’s ugyanakkor Lucretius az övéivel az elöre nyomúlt .lovasokra 
жён, Publieola pedig az ellenséges tábort támadá meg. ’S Еду 
miudenünen megtörettek és _megverettek a’ sabinok. Kik itt 
nem kûzdének, hanem elfutának, amott egyenest a’ romaiak’ 
kezeikbe estek ’s reme'nyökben veszedelmöket lelék. Egyik 
rész а’ másikat bátorságba lenni vélvén, sem harezolni, sem 
Не!“ állani nem akart; a’ táborbeliek a’ lesbeliek l'elé Гто:ь 
tak, ezek pedig a’ táborbeliek’ ellenébe, ’s iutásközben egy 
mással találkozván, láták, hegy azok is segitségbeu szüköl 
köduek, kiktöl lsegitséget reméltek. Hogy a’ sabinok nem 
mindnyájan vesztek el, hanem némellyek megtartaltak, Fi 
denae város’ közelének köszönheték, kivált azok, kik a’ tá 
bort meg а’ esata alatt hagyák el. Kik Fidenaet elliibázták, 
Мышей, vagy a’ gyözöktöl elevenen I'ogattak el. 

XXIII. E’ hadi szerenesét a’ romaiak _bármelly М] 
landók valának is minden nagy dolgokat az isteneknek tulaj 
donitani- egyedül a’ vezér’ munkájának tekinték. Az elsö, 
a’ mit a’ esatázóktól liallani lehetett, az vala, hegy Publicola 
az elleneket sántán, vakon, ’s esaknem kötözve adá й: nekik 
leölés végett. A’ nép kincsekben is gyarapodott a’ zsákmáuy 
ból ’s a’ l'oglyokból. Publieola pedig alig hogy а’ triumphot 
végzé, ’s az utána következö consuloknak a’ várost átadá, ki 
mult az életból, mellyet, mennyiben csak embernek lehet 
séges, mind azzal ékesite, mi szépnek és nagynak nevez 
tethetik. A’ nép, miutha éltében érdeme szerint meg nem ju 
talmazta, hanem mindenben adósa maradt volna, azt szava 
zá, hegy köz költségen takaríttassék el, melly tiszteletadás 
hoz i‘ejenként egy egy quadranssal járulának. Az asszonyok 
is megegyeztek külön egymás között, ’s e’ fériiút álló eszten 
deig kitúntetö és megtisztelö gyászszal gyászolák. A’ polgá 
roknak határozata szerint a’ városon belůl, az úgy nevezett 
Veliában temetteték el, melly egyszersmind minden ivadéká 

Vnak temetkezéshelyül szolgálandana. Ma esaládjából mar senki 
sem temettetik oda többé, noha a’ halottat oda kisérik', ’s ott 
let'eszik; de miután annak jeléůl, hegy a’ holtuak e’ tiszte 
lethez joga, van, mellyröl azonhan jószántából lemond, égö 
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fáklya tarlatik alája ’s ez hirlelen ismél fölemoltelik, lovább 
mennek a’ lelemmel. 

Solon és' Publleola’ egybevetése. 

I. Ezen egybevetésnél еду sajálságos körülmény tůnik 
‘ fol, melly a’ tölem irottakban nem könnyen lalálható, t. i. hogy 

egyik utánzója volt а’ másiknak, а’ másik pedig tanúja. Men 
ime, ama’ nézet, mellyet Solon Croesus elöttI a’ boldogságról 
fejozell' ki, nem inkább illik-e Publicolára, mint Tellusra. Tel 

ì-lusról t. i. kit jó sorsa, erénye ’s jó gyermekei mialt hirdet 
legboldogabbnak, mint derék emberröl, sem maga, verseiben 

-sohol nem emlékezik, sem öt gyermekei, vagy tiszlségei hirossé 
>nem tevék. Publieola ellenbeu, míâ; éle, erénye-miatt a’ ro maiak között mind hatalomra, min tekintetre elsö vala, ha 
lála ulán а’ legkitünöbb nemzetségekben és lörzsökökben még 
ma is a’ Publicolák, Messalák és Valeriusok halszáz éveken 
keresztül mint nemességök’ diszét emlegelik. Igaz, hogy Tel 
lus az elleneklöl, mint derék fériiú, a’ csatarendben maradva 
és küzdve öleletl meg', Publicolaellenben, az ellenséget ront 
va -mi mégis csak nagyobb boldogság a’ hadsikon lelt ha 
lálnál- és hazáját consulsága és hadvezérse'go állal gyöztesnek 
látva, csak a’ tiszteletnek aratása e's triumphusa ulán ízlelé 
а’ Solontól áhítolt és az egekig magasztalt halált. Az is, mit 

lez a’ Mimnermus ellen irottakban az élel’ hosszáról felkiált 
va mond: 

„Halni siratlnnúl én nem акт-111511, jobb, ha barńtim 
Nektek holtom вып Init llagyok és könyûkot.“ 

boldognak valija Publieolal Merl halálával nem barálinak, nem 



новом És гпвысоы Emmnvn'rńsn. 185 

rokoninak egyedül, hanem az egész városnak, sok ezereknek, 
könyeket, sajnálatot, bánatot szerzett, morta’ romni 115520 
nyok úgy gyászolák, mintlia magzatot, vagy testvért, vagy 

y közös ntyát vesztettek volna benne. 
„Gaming lenni ohajtok ugyan (mond Solon) dc jogatlan топ nem 

Szándokom.“ 

mert ezen átok fekszik: Publicola nem csak nem igazságtalanul 
gazdagodott meg, hanem a’ szegényebb sorsúakra mint jólte 
"б dicséretesen költött is. Igy tehát ha' Solon legbölcsebb, 
Publicola legboldogabh férfi. Meri; ez mind azou javakban, 
mellyek amaz elôtt legl‘öbhek’s legszebbek valának, mind ré 
szesült, mind élte’ végéig megtartá azokat. 

Il. Igy dicsöité Solon Publicolát, Solont pedig viszont emez. 
Mort ez amazt úgy tekintvén, mint a’ republicanus alkotmány’ 
alapitójának legszebb mintáját, а’ kormányt a’ nagyravágyó pom 
pából kivetközteté, mindenkiirántbarátságossá’s leereszkedövé 
tevé ’s tôle több törvényeket vett át.I Nom kiilönben а’ tiszt 
ségek’ betöltésével is а’ népet hatalmazá fel, ’s a’ bevádlottak 
nak megengedé a’ népre, valamint Solon a’ népbirákra, hivat 
kozniok. Ha nem képzett is két tanácsot, mint Solon, а’ lé 
tezôt mégis szaporítá, ’s a’ tagok’ számát csaknem kétszere 
zé. A’ kincstárnokok’ behozásával oda czélzott, hogy a’ соп 
sul, ha becsületes ember, а’ nyomosabh munkáktól ne tar 
tasse'k vissza; ha pedig gonosz, ne nyerjen még több alkal 
mat a’ csalásokra, szabadon kezelvén mind a’ közügyeket, 
mind a’ készpénzeket. A’ tyrannok’ gyl'ilölésében Publicola me'g 
tüzesebb vala. Mert ha ki az egyeduralkodás után törekedik, 
Solon azt, Юге ez rábizonyodik, megbünteti, Publicola а’ vizs 
gálat elött is megöleti. ’S habár Solon igazán és méltán di 
csekedhetnék, hogy а’ legalkalmasabb viszonyokban ’s bár pol 
gártársai épen nem ellenzette'k volna is, az egyeduralkodást 
megveté: Publicolának nem kevésbbé szolgál dicséretére, hogy 
a’ korlátlan hatalmat, melly kezeiben volt, népszerůbbé tevé, 
’s még csak az azzal járó jogokat sem használá. De, mint 
látszik, ezt Solon elöbb is átlátá már, hogyt. i. а’ nép 

-— —— — _ szót fogad ott legelöbb a’ fejeknek 
Hol se nagyon szabadon nincs, se tiporva nagyon. 
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Ill. Az adósság’ elengedése Solonnak sajátja, mi által 
а’ polgároknak legiukább Марий meg szabadságukat. Mert az 
egyenlöséget behozó lôrvényeknek semmi haszuok nìncsen, ha 
ettöl a’ szegényeket az adósságok fosztják meg, kik hol szinre 
а’ legnagyobb szabadsággal hirnak, az itélöszékeknél, a’ ha 
tóságoknál és nyilváuos vitatkozásoknál, épen ott legnagyobb 
rabjai a’ gazdagoknak, kiknek parancsait venni és végrehajtani 
kénytelenek. Eunél uyomosabb az, hogy, holott az adók’ el 
törlését mindig lázongás kôveti, Solon az 6 adótörlésével mint 
valamelly kéles ugyan, de hathatós és alkalmas idöben Ваз: 
nált gyógyszerrel, a’ már kitört békétlenséget csillapilá le, 
’s ama’ becstelenitést és gyanúsitást, molly azillyes merények 
kel járni szokott, erénye és tekintélye által eli'ojtá. A’ mi 
pedig átalában nyilváuos életòket illcti, itt kezdetben Solon 
fényesebb: mert ô vezetö és nem követö volt, ’s nem má 
sokkal, hanem maga fogaualositá a’ köznek legföbb ’s legion 
tosabb ügyeit. Publicoláuál elleuben a’ vég volt szerencsés és 
irigyletes; mert mig Solon maga élte meg alkotmányának 
bomladozását, Publicoláé egész a’ polgári háborúkig rendben 
tartá az országot. Amaz még alig hozott törvényeitvédö 116! 
kül, i'ákban’s betiikben, árván hagyá hátra ’s Atheuaeból ki 
váudorlott; ez olthou maradott, а’ kormányzásban ’s a’ Кби 
ůgyekben_részt vön, és igy az alkotmányt erösebbé ’s bizto 
sabbá tevé. Ezen kivül Solon minden törekvése mellett sem 
akadályoztathatá meg Pisistratus’ elöre tudva levö száudékát, 
hanem a’ növekedö zsarnokságnak megadá magát; Public‘ola 
elleuben ладу idöu keresztül feuálló és hatalmas királyságot 
buktatott meg és törölt el, egyenlö bátorságot és hasonló зайц 
dékot fejtvén ki ugyau Solounal, de egyszersmind olly sze 
rencsével és tehetséggel, mellyek б‘, czélhoz vezérlették. 

IV. Mi hadi tetteiket illeti, plataei Daimachus a’ me 
gariak ellen véghezvitteket sem tulajdonitja Solonnak, mi 
ként mi fónebb emlitök. Publicola elleuben a’ legnagyobb 
csatákat mint bajvivó és hadvezér uyerle meg. Továbbá, 
lia politicai magokviseletét veszszük, Solon mintegy дат 
va, az eszelösség’ álarczáját ôltve, Salamisról beszélendö lép 
fel: Publicola lcgolt a’ leguagyobb vcszedelemuek tevén ki 
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magát, szembe áll Tarquiniussal, az árulást felfedezi ’s mi 
vel ö sürgeté leginkább, hogy a’ gonosztevök a’ bůntetést el 
ne kerüljék, nemcsak a’ tyrannok’ személyét számüzé а’ 
városból, hanem azoknak reményeit is kiirtá. ’S mig Еду 
а’ küzdéssel, hátorsággal ’s ellenállással ja'ró iigyeklien tcl 
jes erövel ’s állhatatosan munkálkodìk, olly esetekben, mely 
lyek békes alkudozást e's engedékeny rábeszélést kivánnak, 
még jobban eljárt, mert hiszen a’ gyözhetetlen ’s rettenetes 
Porsenát szép módjával részére voná ’s barátjává változtatá. 
llt azt mondhatná valaki, hogy Solon az athenieknek az el 
vesztett Salamist szerzé vissza, Publicola pedig Roma-hina 
tartományról mondott le. De a’ tetteket az uralkodó környül 
mények szerint kell megitélnünk. Meri; а’ közügyekben igazán 
jártas fériìú mindìg azon oldalán Гоша a’ dolgot, mellyen leg 
könnyebben kezelhetö, ’s а’ résznek feláldozása _által gyakran 
az egészet menti, ’s а’ kisebbtôl elállván, a’ nagyobbat nyeri 
meg. Ekként ama’ féríiú is az idegen tartományról lemondván, 
megtartá a’ magáét egészen és állandóan, ’s a’ kiknek зари 
városukat megóvniok valami nagy vala, azoknak még ostrom 
lóik’ táborát is megszerzé. Az ellenséget birónak va'lasztván, 
nyertes lön, ’s a’ gyözelemhez még annyit kaputt, mennyin 
а’ gyözelmet örömest vásárlotta volna meg; mert Porsena a’ 
háborút félbeszakasztá’s táborának éleményét nekik hagyá, а’ 
romaiak’ erénye és becsülete ‘iránti azon bizodalomból, mellyet 
vezérök mindnyájok felett ébresztett benne. 4 
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'Themistoklesv 

I. Themistoklesnek nem igen fenyes származás jutott, 
mert atyja Neokles, Leontis-nemzetseguek Phrear helysegéböl 
való, nem `tartozek a’ kiti'inôbb atheniek köze; anyjára nezvc 
pedig korcs volt, eme’ versek szerint: ’ 

„Abrotonon thrax nö vagyok en születésre, de mehem 
Adta Themistoklest nektek, о hcllasiakl“ 

Phanias szerint azonban nem thrakiai, hanem kariai, nem Abro` 
tonon, hanem Euterpe nevl'i volt Themistokles’ anyja, 'ellenben 
Neanthes meg városát is kiteszi, t. i. Halicarnasst Kariában. 
Minthogy pedig a’ korcsok együtt járlak Kynosargesbe; ez а’ 
kapukon kivül l‘ekvö ’s Herkulesnek szentelt gyakorló hely, 
mint ki az istenek közt szinte nem tiszta származású, 'hanem 
halandó anyja miatt korcs vala, Themistokles nemelly nemes 
születesů iljakat rábeszelt, mennenek alá Kynosargesbe, vele 
együtt tanulandók. ’S mivel ez inegtörtent, úgy látszik, hogy 
e’ ravaszság által a’ `koresok es nemesverüek közötti kůlönbsé 
get eltörle. Hogy a’ Lykomedák’ nemzetsegével rokon vala, 
ketséget nem szenved: mert a’ Lykomedáknak Phlaiben álló 
közôs avató kápolnáját, mellyet a’ barbarok leegettek, is 
mét felepittete ’s kepekkel ekesittete, mikint ezt Simoni 
des irja. 

Il. Már mint gyermek csupa elevenseg volt, mint tudva 
van, termeszetenel ’s ertelmes jellemenel fogva` пищу-101101110 
65 а’ köziigyekre termett. Üres, tanulástól szabad óráiban nem 
játszek ’s nem hivalkodek, mikent egyéb gyermekek', hanem 
fejet beszedeken törve ’s azokat rendbe szedegetve, elme 
riilten találtatek. Beszedei pedig gyermektársainak vagy vé 
delmezese vagy vádolása voltanak. Aze'rt mondá neki gyakran 
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tanitója: „Те gyermck! selia csekély nem Ieendesz, hanem 
vagy igen nagy je, vagy igen nagy genesz.” Az erkölcsmí 
velö tudományekat, vagy a’ mellyek a’ kellemet ’s nemesebb 
illendöséget sürgetik, lianyagen ’s kedvetlenl'il tanulá, az ész 
Iejtöket’s az iigyek’ vitelébe “бабка! ellenben, mint látni le 
lietett, kerán l'elüli Iigyelemmel ůzé, vele sziiletett erejében 
hizva. Hennanke'söbbcn, midön gúnyeltatnék azektól, kik az 
úgy nevezett linemabb és váresias körökbeu jártasabbaknak 
liittek magukat, kénytelen velt ezen gögöske felelettel ‘(Ше 
kezni, hegy lantveréshez vagy hárl‘anyeggetésliez nem e'rt u-' 
gyan, de ha csekély nagyszigú ’s hirl'i várest kapna, azt lli 
ressé ’s nagygyá tudná teuni. Stesimhrotos azt állitja, hegy 
Themistokles Anaxagerást liallgatá `s Melissestól természeltu 
dományt tanult, de biz ö még az idöt is elhibázza. Mert Ре 
riklessel, ki Themisteklesnél sokkal iìatalabb yolt, Salamis’ 
ostremáuál Melisses állett szemközt mint ellenvezér;` Ana 
xageras pedig ugyancsak Pcriklesnek bizles barálja volt. Na- l 
gyebb hitelt érdemlenek tehát azok, kik szerint Tlxemistekles 
phreari Mnesipliilost тает} mintájáúl, ki sem szónok, sem 
úgy nevezelt természethölcs nem velt, hanem azzal, mit akker 
bölcseségnek nevezének, ’s a’ mi sajátképen peliticai iigyességben 
’s a’ köziigyek’ érté'sében állett, feglalateskedék, ’s azt, mint 
Selontól származó különiskelát terjesztgeté; mellytöl késöbben a’ 
sephisták vevék nevöket, miután számos töi‘vényesavaró mes 
terségeket ’s ell'ergatásekat vegyitvén közbe, az íigyek’ iskeláját 
szavak’ iskolájzivá válteztaták. De ehhez akker csatlakezék, 
midön már a’ közügyekliez fogott. Mig iljúságának elsö tiize 
tartett, magával meghasenló velt és szeleskedö, terme'szeté 
nek sem szabályt, sem neveltse'get nem ismerô kényél kö 
vetölcg jebbra és balra számos túlságekba esett, ’s gyakran 

` а’ rosz útra tévelyedett. Ezt késöbhen maga is megvallá, men 
dogatván, hegy a’ legvadabb csikókból is a’ legiebb lovak vál 
nak, ha szükséges tanitást és uevelést nyernek. Mit némely 
lyek ehhez mese gyanánt fiìggesztenek, hegy az òröksógböl 
atyja эта! kizáratett, hegy anyja maga ölte ‘от; meg ma 
gát, miutha iiának e’ meggyaláztalása'felett elméjében meg 
liáboredolt velna, az csupa költemény: söt ellenben vannak, 
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kik mondják, hogyàtyja 61 elidegenltondö az országos ügyek’ 
vitolétöl, а’ ра11011 l‘eküvö elavúlt hajókat mulalá neki, moly 
Iyek olt veszteglenek, a’nelkül, hogy valaki csak rájok néz 
ne is, hogy 1. 1. 5211110 igy bán a’ nep is vezéreivel, miulán 
többé ninos szüksége azokra. _ 

III. De 1111111 látszik, korán és hevesen avatkozék The 
mistokles a’ közügyekhe, ’s a’ dicsôség’ vágya egészen állha 
tá. Ez okozá, hogy mindjárt eleinte elsóségre lörekedvén, 
vakmeröen szemhe szállolt а’ városbeli halalmasok’ és elöke 

lök’ gyůlölségével; nevezelesen Arislidessel, Lysimaohos’ Iiá 
val, ki mindenben ellenkezô úlon indula; noha úgy látszik, 
hogy azon ellenségeskedés, mellyel ez iránt viseltelelt, 11111 
11011 kúll'öböl származik. Mindkelten t. i. а’ 101051 születésñ 

szép Stesilaosba valának szerelmesek, miként Ariston philo 
soph írja. Innen az ellenségeskedést a’ közélelbe is állandóan 
átvivók magukkal. Nemcsak, hanem o'lelök’ és jellemök’ hn 
sonlallansága is örogbíleni látszék szakadásukat. Merl Arístides 
szolid 101111052011’1 ’s jámbor erkölcsû love'n, ki nem keres 
ve letszésl vagy dicsöségel, a’ Iegtisztább szándo'któl vezérel 
telve, hiven és lelkiismeretesen kezelé a’ közügyeket, kény 
101011 voll a’ népet sokra izgató os nagy újitásokat indilga 
ló Themistoklesnek gyakran ellenszegůlni, és növekedö halal 
mát gálolni. Mert, mint mondják, ez annyira lángoll а’ (11 
esösége'rt és dicsvágya annyira ösztönzé nngy dolgok’ 109110 
vitelére, hogy még iljú korában, midön а’ persák ellen vi 
selt maralhoni ütközet ulán Miltiades’hadvezérsége 520110 та 
gaszlallatnék, lridegen e's elmerl'îlten lállaték, átviraszlva az 
éjeket, kerülve а’ 52011011 dombérozásokat, ’s а21 válaszolva az 
élte’ vállozása felôl csodálkozva kérflezködöknek, hogy Millia 
des’ gyôzelemjele nem hagyja 61 aludni. Mert mig mások а’ 
barbaroknak Maralhonnál lörtént veszteségökbeu, а’ hábo 
rúnnk végél láták, Themislokles csak még nagyobb esaták’ 
kezdelét, mellyekre egész Hellásért küzdöképon vállig ké 
szüle, ’s készilé a’ városl is, már mosszünnen sejtvén а’ jö 
vendöl. 

IV. Mindenekelölt, szokásba levén az alhenieknél n’ Ia 
urenlumi ezüslbányák’ jövedelmeit maguk 1162611 feloszlani, б 
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volt az, ki fellépvén a’ nép elött szólani hátorkodott, hogy 
ezen oszlakozást eltörleni, és ezen pénzen inkább az aeginai 
ak elleni háborúra hajókat kellene építeni. T. i. e’ 'háború leg 
hevesehben uralkodott Hellásban, ’s az aeginaiak МИН? soka 
ságával az egész tengert ell‘oglalták. Themìstokles annál kön 
nyebben veheté rá öket, mivel nem Dariussal , sem nem 
a’ persákkal (mert ezek távol voltak, ’s beütésektôl igazán 
nem lehetett félniök) fenyegette ôket, hanem alkalmas {(16 
hen polgártársainak az aeginaiak elleni gyülöletét és verseny 
gését használá а’ késziilet’ végbebajtására. Ekként ama’ pénz 
böl száz hadihajót építettek, mellyek aztán Xerxes ellen is hada 
koztak. Ezentúl lassanként és észrevétlenůl a’ várost a’ tengerre 
vezeté, átlálván, hogy szárazon szomsze'djaival sem mérköz 
hetnék meg, hajóhadi erövel pedig nemcsak a’ barbarokat 
fékezhetné, hanem egész Hellason is uralkodhatnék, és igy, 
mint Plato mondja, földhöz kötött katonákból hajósokká ’s ten 
gerészekké tevé az athenieket, ’s azon gúnyra adott okot ma 
ga ellen, hogy а’ polgárokat megfosztván láncsáiktól ’s vértjc 
iktöl, evezöpadhoz és evezörúdhoz alázá le ôket. E’ tettek 
köriil, mint Stesimbrotos irja, Miltiadesen is gyözedelmeske 
dék, ki e’tárgyat ellenzé' vala. Vajjon ez által az alkotmány’ 
sajátságos tiszta voltát megsérté-e, “аду sem, alaposabb vizs 
gálatra bizzuk. De hogy ekkor a’ helleneknek tengerröl e'rke 
zék a’ váltság, ’s azy atheniek’ hanyatló városát ugyanezen ha 
jók emelték fel, egyéb adatokon kivül, maga Xerxes is tanú 
sítja. Mert ez, noha száraz földi seregei még épségben volta 
nak, a’ tengeren vesztett csatája ищи megfutamodott, mint 
ki érzé, hogy nem mérközhetik, ’s Mardoniust itéletem sze 
rint; nem annyira‘ a’ hellenek meghóditása, mint az üldöztetés’ 
megakadályoztatása végett hagyá hátra. 

V. Pénzt szerezni nagyon is szeretett, mint némellyek 
mondják, az adakozásra чаю hajlandóságból: mert az áldozá 
soknak harátja ésiényes, az idegenek’számára készitett, ven 
dégségekben tetemes jószágra volt szüksége. Ellenben mások 
zsugorisággal ’s alacsony fösve'nységgel vádolják, mint ki még 
a’ пей küldötl: eleséget is árúba bocsátá; miként Philides ló 
koreskedöt is, ki ncm adá neki a’ csikót, mellyet kér vala tö 
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le, azzal feuyegeté, liogy б majd lnizát fa lóvá teendi, azon 
családi viszálkodásokra’s pörlekedésekre czélozván, mellyekbe 
rokonaival fogná keverni az embert. A’ dicsvágyban -miuden 
kit ielůlmula. Meg mint iljú, és meg ismeretlen, hermio 
ni Epiklest, az Athenben anuyira kedvelt lantverôt, ke'rve 
kérte, hogy mila liallatná magát, dicsóséget keresvén abban, 
hogy házát sokau keresik és látogatják. De Olympiába jövén ’s 
a’ vendégségekben, sátorokban ’s egyëb l‘ényben és készüle 
tekben Kimonnal velekedvén, а’ lielleneknél botránkozást oko 
zott. Mert amattól, ki fiatal volt ’s nagy házból való is, az' 
illyeseket nem leliet i'osz néven venni, mint hivék, de б, 
ki те‘; meg sem ismertette magát, ’s vagyon’ szñkében ál 
lapotján is felûlemelkedni látszék, ezen felůl hetvenkedés 
sel vádoltatott. Gyôzött miut karvezelû а’ tragicusokkal is, 
mi már nkkor a’ vetélkedésnek és dicsvágynak tárgya volt. A’ 
gyôzelem’ emlékezetére ogy táblait függesztett e’ felimissal: 
plieari Themistokles karvezér volt, Phrynichos szerzö, Adi 
mantos archon. De miudazáltal a’ néplöl mégis kedveltetett, 
részint mivel mìndegyik polgárt nevén tudla szólítani, részint 
pedìg, mivel a’ vagyon körüli pörökben részrehajlatlau bix‘ónak 
liizouyitá be тает, а’ mint liogy keosi Simonidesuek, 11116 
le, mint badi tiszttöl, valami illetlen dolgot kivánt, igy is 
l'elelt: „Те öszhangzatlan .énekkel nem volnál jó költö, ’s én 
törvényszeri'ttlen kcdvezéssel nem volnék derek tisztviselö.” Más 
alkalommai gúnyolá ugyanazon Simonidest, ш mondváu ne 
ki, hogy nincs esze, mint ki alázza a’ nagy várost lakó ko 
мышцы, magát реф; rút álarczával leképezteti. A’ mint emel 
kedék’s a’ népnek kegyét hirá, addig fondorkodott Arístides 
ellen, mig azt az ostrakismos által számüzeté. 

VI. A’ mint már Medus alászállott Hellas l'elé, ’s az 
atlieniek hadvezér felöl tanakodlanuk, mások önkényt elállot 
luk, mint mondják, a’ liadvezérsóg’ keresésétöl a’ vcszedelem 
i'élelmének miatlu; csak Epikydes, Euphemides’ На, uépbarát 
és lialalmas szónok, de gyáva lelkt'i ’s megvesztegethelö, lé 
pelt fel vele, ’s hilietö vala, hogy szótöhbség által nyertes is 
leend. Themistokles tartváu, nehogy végképen töukre jusson 
niiuden, ha a’ v_ezérsóg erre fogna esni, Epikydes’ dicsszom 
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ját pénzzel “Пища meg. Azon tette is dicsértetik, mellyet а’ 
persa Нину’ —1б|‹|еъ és vizet kivánó- követeinek mind a’ 
kél nyelvet értö emherén követett el. Ezt t. i. mint lolmá 
csot megfogatván, népvógzet által megöleté, mint ki a’ bar 
barok’ rcndeleteinek elöadására hellen nyelvet merészelt 112152 
nálni. Нет kevésbbé (licsértetik zeleiai Artlimios elleni tette 

is, ki`Themist0kles’ inrlílványából gyermckeivel ’s ivadékával 
a’ becstelenek közé íratott, mivelhogy а’ medusok’ aranyáta’ 
hellenekhez szállítotla állal. De legnagyobb munkája mégis a” 
hellen villongások’ megsziìnlelése ’s a’ városok’ kölcsönös ki 
liékítése` volt, rábírván öket, hogy a’ gyůlölségekkel а’ hábori'i 
miatt hagynának fel, melly ügyben, mint mondják, arkadiai 
Chileos igennagy segedelmére volt. 

VII. A’ l'öhatalmat átvéve'n, tûstént ahhoz l'ogott, liogy. 
a’ polgárokat hajókra szállílsa, ’s rábeszélte öket, hogy а’ vá~ 
rost elhagyván, ‘az ellensóggel tengeren, Hellastól minél tá 
volabb, mlálkozzanak. Midön sokan ellenszegülnének, a’ spar 
taiakkal Tempeszoroshoz egy nagy sereget vezetett, melly 
ntl: -a’medusokl1oz, mint látszék, móg akkor nem ещё 
Thessaliát fedczendené. Honnan miután sikell nélkül tértek 

vissza, ’s а’ thessaliak csakugyan a’ királyhoz pártoltak, söt 
ege'sz Boeotiáig mindenek meduskodtanak, az atheniek he 
lyesleni kezdék 'l‘hemistoklesnek a’ tengert javalló tanácsát, 
’s kiküldék öt lxajókkal Artemisiumba, hogy ott а’ tengerszo 
rost szemmel tartaná. Itt а’ hellenek Eurybiadesnek’s a’ spar 
taiaknak adván által a’ l‘öparancsnokságot, ’s az atheniek, mi 
vel hajóik’ számäval а‘ többieket egyetemben felíilmúlák, il 
letlcnnek lartván másoknak fengcdelmeskedniök; de Themisto 
kles átlálá a` veszedelmet, ’s Eurybiadesnck nemcsak önkényl 
engedé át a’ коп-тайну,‘ llanem az athenieket is lecsillapítá, 
igérvén nekik, ha férliasan viselnék magukat а’ háborúban, 
megmutalja, hogy а’ hellenek jövendöben önkényt l‘ognak en 
gedelmeskedniuekik. Ez okból Hellas’ megmentését leginkább 
neki tulajdonítják, ’s nevezetesen az atheniek kettös gyözel 
met köszönnek neki, mint kik az ellenségen vitézséggel, 
szövetségeseiken engedékenységgel diadalmaskodlak. A’ mint. 
az ellenséges liajósereg Aphetaehoz érkezett, és Eurybiades 

I3 
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megrettenven a’ vele szemközt álle hajók’ sokaságától ’s hall 
ván, hogy Skiathoson l`elůl meg ketszáz uszdogál, sietve Hel 
las’ belsejebe vonulni’s Peloponnesoshoz akart tartani, a’ szá 
razföldi sereget hajóra rakatandó, mivelhogy a’ királynak ten 
geri erejet ve’gkep megtámadhatlannak tartá, ekkor 111031106 
ven az euboeiek, nehogy a’ hellenektel elhagyassanak, The 
mistoklessel titkon alkudoztak, Pelagont sok'penzzel küldven 
el hozzá. Ez а’ penzt elfogadván, mint Herodot említi, Eu 
rybiades’ embereinek adá. Polga'rtársai közt legelleneszegů 
lehb volt Arehiteles', a’ szent hajó’ kapitánya, ki mivel lege 
nyeinek a’ zsoldot nem lizethete, az elevezest eresen sürge 
te. Ekkor Themistokles meg jobban l‘elingerlé ellene a’ pol 
gárokat, annyira, hogy ezek összecsoportozván, vaesorájától 
fosztották meg 61. Midön ezen l'elháborodnék Arehiteles ’s 
nehezen venne a’ dolgot, Themistokles vacsorára egy ládáes 
kában kenyeret és húst küldött neki, egy eziist talentumot 
teven alájok, ’s ráparancsola, hogy most csak egyék ugyan, 
110 holnap a’ hajósokról meg ne feledkezzek, mert kiilònben 
a’ polgároknál bevádolandja, hogy az ellensegtel kapta legyen 
a’ penzt. Ezt lesbosi Phanias beszeli. 

VIII. A’ persa liajósereggel törtent ůtközetek a’ tenger 
szorosnál, az egeszre nem igen voltak elhalározók, de ta 
pasztalás’ tekintet'ében nagy hasznukra szolgáltak a’ hellenek 
nek, kik a’ csatavesz között tettleges adatokhól tanulák meg, 
hogy sem hajek’sokasága, sem csinos es tiindökle hajejelek, 
sem fitogtató zaj, vagy barbar hade'nekek meg nem rettentik 
az olly lérliakat, kik iigyesek a’ megütkezesben es bátrak 
a’ harczolásbanzxset hogy 0201101 fel 50111 kell venni, hanem 
testökhöz járulván, összekapva viaskodni velök. Ezt Pindarus 
is nem roszul láthatá által, miden az Artemisium melletti 
csatáról így ír: 

„Hol az ntheni ifjak megvetek fenyes nlapkövét. a’ szabadságnak.“ 

mert a’ gyezelem’ kezdete a’ bátorság. Artemisium pedig Eu 
boea szigeten Hestiaea felett ejszakfelé nyúló part; általellen 
ben az ereg `Philoktetes’ birtokában, mindjárt Olizon fekszik. 
Itt Artemisnek egy nem nagy --„Keleti“ nevezetñ — 10111 
р10111а van, körülötte l'ák nönek, ’s körhen feller kebel osz 
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lopek cmelkednek: melly kd, ha kézzel dörgöltetik», $251‘ 
rán .szaget és festéket ad. Az eszlepek’ egyikén e’ felirás 
állett: 

sokncma ‘мам, kiket Аню’ utjai szrntek, 
Itten hajóliarczban они; Athen’ пай 

Teuge-ren, és miutůu „мы; a.’ medusi век-5021, 
Szůz Artcmisnck де"; emelc'nek imitt. 

Mutattatik pedig a’ parten egy hely a’ föve'ny között, melly 
a’ mélyböl szénhez hasenlitó pörnyés barna hamut hány 
fel, ’s itt égeték el, mint hiszik, a’ hajótöredékeket és a’ 
holtakat. 

IX. A’ mint a’ Thermopyláknál történtek’ hire Artemisi 
umba megérkezett, ’s megtudák, hegy Leonidas elesék, Xerxes 
pedig а’ szárazi‘öldi szoros útakat bevette, visszavenultak Hel 
las’ belsejéhe az atheniek legeslegutól, vitézségök miatt eltelve 
magas érzelmekkel. Alzievezve'n pedig Themistekles a’ tarte 
mány alatt, a’ hel az ellenségre nézve szükséges megállape 
dást és. menedéket látett, ott részint а’ történetesen talált, 
részint általa a’ kikötöhelyekre’s kutakhez állittatett kövekre, 
kitiinö betüket irata, mellyekben esengett а’ ieniaknak, hegy 
ha szerét tehetn‘ék, jönének által hezzájek, mint atyáikhez 
és szabadságukért magukat veszélyeztetökhöz, vagy ha nem, 
zavarják.és rontsák a’ barba'r népet a’ csatákban. Ez, mint 
remélé, vagy átlépésre hirandja а’ ienîakat, vagy megzava 
randja, mivel a’ barbarek elött gyanúsokká teendi öket. De 
Xerxes Dorisen keresztiil felülröl iitvén be Phekisba, mi 
dön a’ phekisiak’ váresait Мне! pusztitá, nem jövének заф 
ségül a’ liellenek, hármelly igen.kérék is az atheniek, hegy 
Beeetiába mennónek elleutállni Attikáért, miként 6k a’ tenge 
ren segitségökre valának Artemisiumnál. ’S midön senki nem 
hajlana rájek, hanem Peleponnesese'rtvetnék közbe magukat, 
minden eröt az egy Isthmus körül íigyekezvén egyesiteui, ’s 
e’ földszerost tengertöl tengerig elfalazni: boszú i‘eglalá el az 
atllenieket ezen árulás, egyszersmind-kedvetleuség és levert 
seg, Aelhagyattatásuk miatt. Mert annyi száz ezrekkel [1103111 
közni nem is' álmodának, ’s a’ mi jelenleg egyedül volt sziik 

‚ séges, t. i. a’ várost edahagyván, hajókra szállani: erröl a’ 
‘ 13* 
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sokaszig 11011001 sem akart, 01011 1011011000011 10110 gyózelmot 
kivánni és szabadulást remélni, ha az islenek’ templomail ’s 
02 65011’ sirjailelhagynák. 

X. llt Themislokles nem ludván 101101 a’ soknságol em 
11011 okoskodásokkal megnyerni, a’ lragikusok’ mólljára gé 
polyhez nyult, ’s 151001 jelek 05 jóslalok állal julott-a’ nép 
hez. Csoda-jelül ama’ kigyót 10105210, melly 0200 00р01111а11 
0’ 52001 csalilból ellûnni látszek; ’s mivel a’ naponkinl elébe' 
telt zsengékel illetetlenl'il találák a’ papok, Themislokles’ 1110 
gyarázala szerint, azt hírdeték а’ sokaságnak, hogy 02 15100 
nö elhagyá а’ 101‘051’5 útmulatójokká 160 a’ tenger felé nekik. 
Nem különben amaz ismeretes jósigével is a’ népnek meg 
nyerésére 011, mondván, hogy a’ l‘a-l‘al semmi egyebet nem 
jelentene, mint а’ 110161101: ugyanezért 0010200 02 15100 $0 
10111151 15 1510010011 ’5 nem holdoglalannak vagy átkozoltnak, 
jeléül, hogy 1610 a’ hellenekre nézve nagy és szerencsés 161‘ 
10001 100011000 110101. Gyözvén tanáesával, azon indílványt 
levé, hogy 0’ város Minervának, Athen’ védöjének oltalmábn 
ajánltassék, а’ l‘egyverl‘oghalók mindnyájan hajóra szálljanak, 
0’ gyermekeket, asszonyokat ’s cselédekel pedig menlse kiki 
úgy, 0’ 111101 menlheti. Ezen inditvány ell‘ogadlatván, az 01110 
01011 116261" Iegtöbben szüleikel’s nejeiket Troezenionha szallí 
ták, hol a’ lakosoklól barálságosan l‘ogadlalának. Határozák 
1.1. hogy köz köllso'gen lápláltassaiìak, 1101 obulusl adván ki 
nek kinek, ‘a’ gyermekeknek pedig gyiimôlcsöt 5201111001 520 
had Iegyen mindenütl, ’s ezen kivül 1001161110011 15 112011055011 
0’111] 01011611. Е200 indilványt Nikagoras levé. Mivel az 01110 
01 kineslár üres volt, Aristoteles szorinl 02 areopagusi tanáes 
minden 05010110 100060011 nyolcz draohmál 011011, ’s így a’ ha 
jóknak férfìakkal 01101050 legínkábbennek 11652611110’6. Kleide 
mos ollenben ezt is Themislokles’ hadieselének tulajdonilja. 
Midôn _1. 1. 02 0111001011 Р11‘а1115110 010100000011, 111101 mondják, 
az islonné’ 52011101‘610’ gorgonarcz 011052011. Themislokles en 
nek kerese'sét lettetvén, midön mindent felkulatna, butorok 
közé rejtelt pénznek leméntelen sokaságát fedezé löl, melly 
aztán eloszlaték, ’s így a’ hajókra 52011611 útiköllsógben 116161 
ködének. A’ városnak hajóra hordozkodása pedig 1052101 jajos 
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látványt, részint csodás elszántságot mutata, mikint szüleiket 
máshova kiildvéu, magok a’ nök’ jajszózatai és könyei, ’s az 
ölelgetések iránt érzéketlenek, a’ szigetre átköltözének. A’ 
mellett sokan, kik vénség miatt hátramaradának, sajnálkozás’ 
tárgyai voltanak, még a’ szelid és házi állatok is meginditák 
a’ sziveket, a’ mint nyöszörögve és szomorkodva egész a’ha 
jókig szökdeltek táplálójik után. Nevezetesen egy kutyát em-l 
litenek, melly Xanthippustól, Perikles’ atyjától el nem vál 
hatván, a’ tengerbe ugrék ’s a’ hajó mellett úszva, Salamist 
elérte, de itt elfáradtan, tüstént meghalt; sírja ott van, mint 
mondják, hol az ebemlék még ma is mutattatik. 

XI. Ez Themistoklesnek nagy tette volt. ’S ehhez ha 
sonló az, hogy midön látná, mennyire ohajtják a’ polgárok 
Aristidest, és egyszersmind tartanak, nehogy az boszuságában 
az ellenséghez csatlakozván, Hellas’ ügyét tönkre tegye -mert 
a’ háború elött Themìstokles’ szövevényei ты számůzelék 
a’ népnél inditványozá, hogy az ideiglen számüzötteknek впа 
bad legyen visszatérniök ’s egyéb polgárokkal egyiìtt, tettel 
és szóval Hellas’ boldogulásán munkálkodniok. És midön Eu 
rybiades, Sparta’ elsösége miatt a’ hajósereg’ vezére, az й: 
közetkörüliekben lanyháskodnék, és a’ horgonyokat ielszedetni ’s 
az isthmushoz evezni szándékozék, hol Peloponnesos’ száraz 
földi ereje egybegyülve volt, Themìstokles ellenmondott, ’s 
mint Inondják, ez alkalommal válták amaz emlékezetre méltó ` 
szavakat, Eurybiades t. i. `így szólitván meg öt: „Themìsto 
kles! a’ küzdôjátékoknál az idö elött kilépôket megiitögetik.” 
„Igen, mond Themìstokles; de az elmaradókat meg nem ko 
szorúzzák.” ’S midön amaz a” botot ütésre emelé, szóla The 
mìstokles: „Ám üss, de hallgass meg.” Eurybiades a’ lélek 
nyugalmat csodálva, beszélni hagyá, mire Themìstokles is 
mét elsö beszédére hozá vissza öt. Azt jegyezvén pedig meg 
valaki, hogy a’ hontalan nem helyesen oktatja a’ honosokat 
liazájok’ elhagyására ’s feláldozására, Themìstokles e’ szavakkal 
fordult hozzá: „Nyomorult, ám mi а‘ házakat ’s falakat oda 
hagyók, mivel a’ lelketlenek’ kedvéért nem akaránk 520131“ 
ká lenni; de azért kétszáz hajóinkban a’ hellen földön leg 
nagyobb városunk van, mellyek még most segitöleg állnak 
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\1‘ё52е1е11е11, ha általok megmenteni akarjátok magatokat. De 
ha elhagyváu minket, ismét elmentek, sok hellen majd azt 
iogja hallani, hogy а2 atheniekuek ismét szabad városuk ’s 
olly tartománynk van, melly az elvesztettnél semmivel sem 
áll alább." Ezeket mondván Themistokles, Eurybiadest gon 
dolkodás és félelem szállá meg, nehogy valamikép az athe 
niek elllagyváu oket tovamenjenek. Az eretrai is szándéko 
zott valamit felhozni ellene, de Themistokles szavába vá 
gott: „Hogy hogy, ti is háborúról akartok szólani, kiknek, 
mint a’ tentahalnak, kardotok ugyan van, de szivetek uincsen.” 

XII. Állittatik némellyektöl, hogy mig így Themistokles 
a’ hajó’ boltozatjáról alábeszélene, еду bagolyt vettek észre, 
melly jobbról а’ hajók felé röpülvén, a’ vitorlakötelekre ült. 
Ez okból is hajoltak leginkább tanácsára, e's készülödtek a’ 
tengeri iitközetre. De midön az ellenséges hajóhad Phalerosnál 
Attikához közeledvén, а’ раг1011а1 köröskôrül elboritá, maga 
a’ király pedig а’ szárazföldi sereg’ számtalanjaival а’ tenger 
hez alájutna, ’s összesített erejével tint elô, Themistokles’ 
beszédei elenyésztek а’ helleneknél, ’s а’ ре1ор01111е551а11 ismét 
az isthmust keresék szemeikkel, ’s ha ki valami mást mon 
dott, boszonkodának.Í Jónak látszek pedig hogy éjjel szòkje 
nek el, ’s a’ kormáuyosoknak tudtukra adaték az elevezés. 
Ekkor nem szívelhetvén Themistokles, hogy a’ hellenek hely 
zetök’ ’s a’ szůk öböl’ segedelmét elhagyván, városokba oszol 
janak szét, еду cselt gondolt ki, ’s azt Sikinossal végre is 
hajtá. Sikinos t` i. »születésre persa ’s liadifogoly volt', de The 
mistoklesnek hive ’s gyermekeinek nevelöje. Ezt titkon a’per 
sához küldé, ’s azt iizeute általa, hogy „Themistokles, 'az 
atheniek’ hadvezére, a’ király’ része're pártol, ’s legeleve tu 
datja vele, hogy a’ hellenek 52611111 akarván, inti 61, hogy 
elfutni ne engedje azokat, hanem most, midöuA szárazfôldi 
sergeiktöl elszakitva retteguek, támaidja` meg ’s tegye tònkre 
tengeri erejöket.” Ezt Xerxes jó akarat’ szózata g'yanánt i`ot 
gadván, megörült, ’s tüstéut paranœ ment a’ hajók’ fejeihez, 
hogy a’ többit egész csendességben töltsék meg, `kétszázzal 
pedig mindiárt kiindulván, az öblöt köröskörül kerítsék be ’s 
а’ szigetréseket zárják el, hogy az elleneknek csak egyikc se 

¢ 
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1`11111а550п е1. А2 111 történleket Arístides, Lysimaclios’ lia ve 
vé legelöször észre, ’s Themistokles’sátorához `1611, noha nem 
barátja, söt mint mondottuk, általa számíizetelt, ’s a’ kilépö 
Themisloklesnek jelenti а’ 116гй1\’ё1е11.— Ez a’ féríì’ nemes gon 

ldolkozását ismervén’sjelenlétén megörülvén, kôzli vele a’ Si 
kinossal veghezvitleket, ’s ап‘а kéri, beszélné rá és tüzelné 
fel a’ helleneket, kiknél nagyobb hitele van, hogy a’ szoros 
han verekedjenek. Arístides telxátmegdicsérvén Themistoklest, 
sorra járta а’ vezéreket és hajóintézöket, csatára buzdítólag. 
De ezek> váltig nem hivének, mígnem egy Panaktiostól kor 
mányzott, Tenus szigeti Ihajó átmenvén hozzájok, hírül 110 
zá, liogy körül vannak véve. Ekkor az elkeseredés a’ 511111 
séggel egyesůlten kergeté a’ helleneket az ütközetbe. 

Xlll. Felvìrradván a’ пар, Хегхе5 magas helyre üle, a’ 
hajóhadat ’s a’ hadrendet szemlélendö, Phanodemos szerint a’ 
Herkulestemplom l'elett, hol а’ szigetet keskeny szoros vá 
lasztja el Attikától, Akestodor szerint pedig Megaris’ határán, 
az úgynevezett szarvak l'elett, aranyszéket tétetvén magának, 
és sok irót állítván melléje, kiknek tisztjôk vala feljegyezni 
а’ с5а1а 1111111 tôrténteket. Themistokleshez рейд, а’ mint а’ 
llajóvezéri bajón áldoza, három hadil'ogoly vezetteték, igen 
szép alakúak, ruliákkal ’s aranynyal fényesen ékesítvék. San 
dakes’ а’ király’ húga’ gyermekeinek mondatának, kiket Ar 
tayktostól szült legyen. Enphrantídes, а’ jós, meglátván cze 
ket, midôn ugyanakkor az áldozatokból nagy és világitó láng 
lobbant l'el, ’s egyszersmind jobbkéz felôl prüsszentés jelenl 
kezék, Themistoklest kézen fogá, ’s az il'jakat feláldozni ’s 
imádságok közôlt a’ nyerset evö` Bacchusnak bemutatni paran 
csolá: mert csak igy jutand boldogulás és gyözelem a’ helle 
neknek. Themìstokles elálmélkodék a’ szint olly rettentö mint 
nagy jósszózaton, de a’sokaság, mikint nagy veszedelmekben 
’s terhes körûlményekben történni 52011011, reményét rendki 
vüliekben helyezvén inkább, mint rendszerüekben, еду száj 
jal ’s lélekkel kiáltott az istenhez , a’ foglyokat az oltárhoz 
vezetvén, kényszerítette, hogy miként a’ jós parancsolá, az 
áldozat hajtassék végre. Е21 Р11а111а5, lesbosi- philosoph emlí 
11, ki а’ történetek’ könyveiben nem járatlan. 
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XIV. A’ persa hajók’ száma lelel Aeschylos kelte, mint 
a’ ki tudta ’s állithatja is, „Persák” ezímü szomorújátekában 
ezeket mondja: 

„Xerxes’ hajóinak tudom hogy szúma volt 
Ezer; ’s a’ gyorsasůggal kerkedek valának 
Kétsler szůzan ’s heten; valeban úgy vagyon.“ 

atheni hajó száznyolezvan volt, mindeuikenek l‘ôdelén lizen 
-nyolez küzdô, negyök ijász, többiök nehez fegyverů. Ugy 

látszik, Themistokles nem kevésbbé jól nezte ’s kemlelte ki 
az idet, mint a’ helyet, miden шут nem forditá elebb az 
ellensegesek’ ellenebe, mígnem azon szokott óra kôvetkezett 
be,’mellyben a’ szél mindig l'ú a’ tengerröl, ’s a’ szorosbau 
hullámokat torlaszt: mi is a’ hellenek lapos, alacsony hajóik 
nak semmit sem árta, a’ barbarokeit ellenben, mellyek fel 
álló farúak, magas l‘ödelůek, ’s terhök miatt bajjal kormá 
nyozhatók valának, forgatá ’s oldalast nyújtá az eket sebesen 
megrohanó, ’s Themistoklesre, mint a’ teendöket legjobban 
értere figyele helleneknek, kire is Xerxes’ hajóvezere, Aria 
menes -becsületes egy ember, ’s a’ király’ testverei között 
kétsegkiviil a’ legjobb ’s legigazabb- nagy hajójáról, mikent 
valamelly bástyáról, nyilazott es dárdázott. De ugyanezen Ari 
amenest az együtt evezö dekeli Aminias és pedi Sosikles, 
miden a’ hajók eleikkel eresen egybeütközvén, vas orraikkal 
egymásba akadtak, ’s az щей‘ hajójukra is szállott, vitezül 
l'ogadták, ’s dárdáikkal а’ tengerbe tasziták. Holt tetemét, 
melly a’ hajótöredekek között uszkált, Artemisia ismeré meg 
es Xerxeshez vive. ’ 

XV. Míg az ütközet ekkent tartana, beszelik, hogy Ele 
usis felel nagy világosság tündöklett, ’s a’ thriasi meze egesz 
le a’ tengerig zajtól hangzott legyen, mintha sokan együtt a’ 
mystikus Iakchos’ ünnepi menetet tartanák; a’ zajongók’ so 
kaságából pedig lassankint felleg emelkedek fel a’ földrel, 
melly ismét leszállani es a’ hajókra telepedni látszott. Mások 
fegyveres ferliak’ káprázatos esodaképeit látszának eszrevenni, 
kik Aegina felel kezeiket а’ hellen hajók fele nyújtogaták, ki 
ket is Aekidáknak tartottak, mivelhogy a’ csata elett imád 
ságaikban segitsegül hívák eket. Lykomedes volt, ki az else 
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hajót elvevé, atheni férfiú, és hajókapitány, mellyrôl a’ esala 
jeleket letépven, a’ babérhordó Apellónak szentelé l’el. Egye 
bek számra a’ barbarokhez hasenlók, ezeket, mint a’ kik a’ 
szůkhelyen esak részenkint jelenhetének meg, ’s itt is ütkö 
zödének, estig tartó ellenállás ища megverék, ’s a’ tengeri 
kiizdök’ közös vitézsége és hátorságra, valamint Themistokles’ 
tanácsa és iigyessége által, mint Simenides mendja, ama’ szép 
és szerte hires gyözelmet nyeré, mellynél fényesebb tengeri 
tettet sem hellenek nem vittek véghez, sem küli'öldiek. 

XVI. A’ tengeri ütközet után Xerxes elkeseredve levén 
a’ rosz kimeneteleu, még harczelni es szárazföldi seregeit 
-az öblöt elzárva- gáteken kiváná Salamisba а’ hellenek 
ellen általvezetni. Themistekles, megkisértendö Aristidest, szi 
neskedöleg azt tanácselá, hegy a’ hajókkal Hellespontba evez 
vén, a’ hídat bontanák el, „hegy igy, vúgymend, Ázsiát Eu 
ropában l‘ogjuk meg.” De «Arístides ellenkezöleg itélvén, így 
szóla: „Eddig gögösködö barbärral velt delgunk esatáinkban, 
de ha Hellásba zárandjuk, ’s e’ férlit, annyi seregeknek u 
rát, félelem által szerongatásba hozandjuk, aligha fegja tôbbé 
a’ csatát aranyes beltozat alatt hivalkedva szemlélni, hanem 
mindent merészelvén ’s a’ veszélyekben mindenůtt személye 
sen jelenvéu meg, ‘az ejtett hibákat kijavitandja’s az egészet 
jobban gendolóra veeudi. Semmi esetre sem kell tehát Themi 
stekles -ugymend-a’hidat amett lerontanunk, söt ha le 
hetséges meg egyet építenünk, hegy annál sebesebben paran 
cselhassuk ki a’ férliút Eurepából.”-- „.Ió, -felele Themisto 
kles- ha tehát ezt tartjátok legjebbnak, mindnyájunknak a 
zen kell lennünk, Aés munkálkednunk, hegy minél elöbh ki 
takaredjék Hellasból.” Ez ell‘egadtatván, egy a’ feglyok kôzt 
találkozó Arnakes nevů királyi heréltet a’ királyhez külde azen 
üzenettel, hegy a’ tenger-en gyöztes hellenek elhatárezák a’ 
Hellespontha evezni hajóikkal, ’s a’ hidat elbentani: miért The 
mistekles a’ király iránti aggodalemból azt javasolja, hegy si 
essen saját tengeréhez, és szálljon által, mialatt ö а’ szövet 
ségeseket halogatásra ’s késlekedésre hirandja, hegy iizöbe ne 
vehessék a’ királyt. Ezt hallván a’ barbar, olly nagyen meg 
ijedt, hegy azounal a’ visszavonuláshoz Iegott. ’S melly jól 
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számílolt Iegyen Themistokles és Arístides, Mardoniusban vi 
Iáglolt ki leginkább; mort nohaPlalaenál Xerxes’ seregeinek 
csak еду csekély reszével ütköztek mog, mégis közel valá 
па!‘ a’ végsö` veszélyhez. 

XVII. A’ városok között, Herodot szerint, Aegina Шп 
lelé ki magát legjobban; egyébiránt pedig mindnyájan az irigy 
séglöl nyilazottan is, Themisloklesnek adák a’ koszorúl. Mort 
midônya’fengerszoroshoz visszalérvén, az oltárnál szavazáshoz 
fogtak a’ vezérek, kiki magát lartá ugyan elsönek vilézségre 
nézve, de másodiknak maga után Themistoklest. A’ -lnkedni 
moniak pedig Sparlába vivék el, hol Eurybiadesnek a’ vitéz 
ség’, neki pedig а’ bölcseség’ díjáúl olajág-koszorút nyujtának, 
egyszersmind a’ városban találtaló Iegszehb kocsival ajándéko 
zák meg, ’s háromszáz iljú kiséretében kisérleték egész a’ ha 
tárig. Azt is mondják, hngy a’ Iegközelebb bekövetkezett o 
lympiákban, midön Themislokles а’ versenyhelyre lépe, a’ je 
lenlevök nem törödtek többé a’ küzdökkel, hanem egész nap 
csak öl nézték, ’s az idegeneknek bámulaltal e's tapsolva mu 
togatlák, úgyannyira, hogy maga is örvendezve vallá meg ba 
rátinak, mikint Hellas’ ügye'ben telt fáradozásainak elegendö 
gyümölcsét aralá. 

XVIII. Mert, ha hihelünk azoknak, mik róla megirallak, 
а’ diesöse'gnek természeténél fogva legszenvedélyesebb barálja 
volt. Igy a’ város’ naszád-fönökenek választatván el, sem sa 
ját, sem a’ köznek ügyeil nem végezé egyenkénl, hanem mind 
ш, mi elöl‘ordull, ama’ napra hálasztá, mellyen elevezendö 
vala, hogy ekkor sok dologgal foglalkodván, ’s mindennemú 
emberekkel közlekedvén, nagynak és legtöbhet tehetönek lát 
lassék. A’ parten fekvö holtlelemeket szemlélgetvén, az arany 
свиной ’s nyaklánczok mellett, mellyek rajtok valának, maga 
elmene, az б: követö barátjának, rájok mulalván, így szóla: 
„Vedd fel magadnak, тег! le nem vagy Themistokles.” An 
tiphatest pedig, egy szép Щи, ki iránla eleinte hideg volt, 
késöbben pedig dicsôsége’ korában udvarolt neki, így szólilá 
meg: „Jó iljú, késöcskén ugyan, de mind а’ ketten egyszer 
re okosodlunk meg.” Ан is mondá, hogy az alheniek sem 
-nem lìszlolik, sem nngyon nem becsülik öl, hanemha vihar 
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zik és vész kerekedik, mint valamelly platánfa alá, úgy me» 
nekednek hozzá; ha pedig kiderül körülök, megtépik e's vag 
dossák. ’S midön ama’ Seriphosi azt jegyzé meg, hogy nem 
maga, hanem a’ város мы пуегё а’ dicsöséget: „Igazán be 
szélsz, ugymond, én mint seriphosi nem lettem vala hires 
sé; de te mint atheni sem. ” Egy más hadivezér, поп‘ hi 

>szemben, hogy а’ hazának nyomos szolgálatokat tön, Themì 
stokles elött helvenkedvén, tetteihez hasonlitgatá tetteit. Mire 
azA „az ünneppel az utánnap vetekedék,” ugymond, azt je 
gyezvén meg, hogy amaz békétlenség- ’s fáradságteljes, és 
csak öbenne éldeli kiki nyugalmasan a’ készitményeket, ’s 
erre az iinnepnap Жду felelt: „Igazad van, de ha én nem 
volnék, csakugyan te sem volnál. Igy ha én akkor nem vol 
tam volna, ugymond, hol volnátok ti mostan?” Fiáról, ki 
anyjánál, és ez által önála is akaratossága által mindent kivitt, 
tréfásan azt szokta mondani, hogy az Hellasban leghatalma 
sabb, mert a’ helleneknek Athen parancsol, az athenieknek 
ö, пей az anya, az auyának pedig fia. ’S а’ mint általában 
szeretett kůlönködni, egy jószág’ eladásánál azt is kikiáltatá, 
hogy sz'omszédsága jó. Végre leányának kéröji között a’ be 
csületest a’ gazdagnál többre becsülte, „mert, ugymond, in 
kább olly fériiat keres, kinek pénzre, mint pénzt, melly 
nek férIira van sziikségà’ Mintegy illyen volt Yelmés kifeje 
zéseiben. 

XIX. Végezvén ezen dolgokat, azonnal a’ város’ megépi 
téséhez és bekerítéséhez (овец, ’s miként Theopomp irja, az 
ephorokat pénzzel, vagy mint közönségesen hiszik, ravaszsággal 
bírta rá az ellent nem mondásra. Spartába ment t. i. követség 
nek szine alatt. ’S midön a’ spartaiak panaszkodnának, hogy 
amazok а’ várost bekeritik, ’s Poliarchos egyenesen e’ panasz’ 
sürgetésére kiildeték Aeginából, ö ezt tagada, és‘sürgeté, 
hogy Athenbe szemtanúkat küldjenek; mialatt azépitésre а’ kés 
leltetés által idöt nyert, egyszersmind pedig az athenieknek a’ 
spartaikövetek kezesekül szolgáltak helyette. És ez úgy is lett, 
inert a’ lakedaimoniak mege'rtvén a’ valót, nem bánták öt, 
hanem magilkban evödvén, elbocsáták. Ezekután a’ Piraiust 
rendelé el, а’ vkikötö’ alkalmas fektét használva ’s az egész 
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várost tenger felé irányozva, az atheniek’ hajdani királyainak 
rendszerével homlokegyenest ellenkczöleg. Mert azok, mint 
mondatik, mesterkedvén elvonni a' polgárokat a’ tengertöl, ’s 
nem 116165, hanem i'öldmivelö e'lelhez szoktatui öket, a’ Mi 
nerváról szóló ama’ regét terjesztgeték, melly szerint ez Nep 
tunnal ama’ tartomány felett czivódván, a’biráknak az olajfát 
mutatva, gyözött. Themistokles pedig, nem mikéut Aristo 
phanes a’ komikus mondja, Piraiust toldá a’ városhoz, hanem 
a’ várost ragasztá a’ Piraiushoz ’s а’ 16111е1 а’ tengerhez; а’ 1111 
а’ népet is erösbíté 6’ uemesség’ elleuében, és kevélységgel 
tölté el, minthogy a’ hatalom a’ hajóslegényekre, evezökre és 
kormányosokra szállott. Honnan a’ Pnyxen álló szónokszéket 
is, melly úgy volt csinálva, hogy a’ tengerre nézne, késöbben 
a’ harminez zsarnok beforditatá a’ tartomány felé, úgy 1610 
kedvén, hogy а’ tengeri felsöség a’ néphatalomnak bölcsöje, 
a’ i'öldmivelök elleuben kevésbbé rugódoznak az oligarehia 
ellen. 

XX. De а’ tengeri uralkodás körül nagyobb dolgokbau 
töré fejét Themistokles. Midön 1.1. 6’11е1|е11е11’ 11616116116 Xer 
1105’61161’0216 111611 Pagasaihoz érkezett 65 011 telelt, egy nyil 
ván tartott beszédbeu azt mondá 62 athenieknek, hogy egy 
rájok nézve hasznos 65 üdvôs dolgot tudna, de a’ melly а’ 
sokasággal nem közölhetö. Az atheniek parancsolák hogy azt 
egyedůl Aristidesuek mondaná meg, ’s ha ez helybeuhagyja, 
vinné véghez 621; mire Aristidesnek azt nyilatkoztatá Themi 
stokles, hogy 6 а’ hellen hajótábort szándékeznék elégetni. 
Amaz a’ gyülekezethez visszajövéu, így nyilatkozott: „Azou 
tettnél, mellyet Themistokles szándékozik tenui, sem haszno 
sabb, sem igazságtalanabb nem gondolható.” Mire 62 а111е111 
ek megparancsolák Themistoklesnek, hogy hagyjon fel azzal. 
Midön 62 Amphiktyonok’ tamiesában a’ lakedaimoniak azt ja 
vaslák, hogy а’ medusok ellen nem küzdött városok а’ 526 
vetség’ gyůléséböl záratnának ki, tartván, nehogy 611162011 Thes 
saliát ’s Argost, söt még Thebát is kirekesztvén, а’ 5262610 
kat egészen hatalmukba kerítsék, ’s az történjék meg, a’ mit 
ök akarnak, a’ városokuak pártjokat fogá, ’s а’ Pylagorokat 
más gondolatra hozá, eleikbe adván, hogy csak harminczegy 
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város vön részt a’ liáborúhan, l’s ezeknek nag-yobb 16520 15 
egészen csekély. lgen visszásan 0511611 1011111, ha Hellas’ egyéb 
16520 a’ szövetségbôl kizáratván, ezen gyl'ìlés két ‘аду három 
legnagyobb városoklól I_’ogna l'iiggeni. Ez által végkép maga 
ellen boszontá а’ lakedaimoniakat, miért is Kimont meglisz 
telésekkel tüntetek ki, hogy benne Themistoklesnek a’ köz 
iigyekben> vetélkedö társat ébreszszenek. 

XXLA’ szövelsegeseknél is gyůlöletessé leve' magát, 
inivel szigetröl szigelre evezvón, pónzt hajtott össze tôlök. 
Már millyen volt ozon 11052611 65 1010101 is, melly vele He 
rodot szerint Andros szigetén történl, hol szinte pe'nzt ki 
vánt. „Két istent 1102011 magnmlnnl, ugymond, а’ jóságot 65 
az ег61;” a’ lakosok pedìg azt felelék, liogy „nekik is van 
két nagy islenök, a’ 520361Г1у56{,г 65 а’ szúkôlködés, ’s ezek 
által 1111а1па11 pénzt adniok neki.” A’ rhodusi dalköltö Timo 
kreon, еду költeményében keserl'în vádolja Themistoklest, liogy 
másokat pénze'rt segített haza а’ számkivetésböl, ôt ellenhen 
vendég 65 11:11:11 161610 15 a’ pénz’ kedvéért elárnlta legyen. 
Imigy szól pedig: 
„llogylm te Pausaninst ‘ищу Хап1111рро51 mngasztnlod , ‘аду pedig Le 

otycliidát, 
Én meg Aristidest magasztnlom, u’ legìolvb l‘órlìat, ki szcnt Alhenhól 

kerülhetett , 
'l‘hemistoklest utálja Leto, а’ hazugot, gant, árnlót,` ki 'I‘ìmoki-eonl, 

mint idegent 
Utálatos pénznek nyeresége mialt nem loocsátjn Ialysos hamljába. 
Elveve'n három talentum 021151111, elevez a’ vcszedelemhe, 
Ezeket gazul vczérli haza, nzokat eligazítja, umßzoknt kivégzi, 
“ogy pénzzel telhessen meg. Az isthmuson nevctségesen lnkomát tart, 

l hideg llúst osztogalvn, r 
ök [ledigl esznek, 65 kivńnja'nk, llogy 'l‘llemistokles több e'vet ne e'l‘jen." 
Még sokkal l'éktelenebb’s mezlelenebb szidalmnkat lmsznál Ti 
mokreon Themistokles ellen, ennek számüzetése ulán azon 
énekében, melly így kezdödik: 
„Musa„ ezen dalnnk hangját terjeszszed el egész Hellashan, a’ mint il 

lik és igaz.“ 

Timokreon pedig а’ meduskodás miatt számüzetett, mint mond 
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Ш‘, többekThemistoklesnek kárhoztató szavazata által is. Mi 
den késebben ez is, mint medusbarát idezteték pörbe, Timo 
kreon a’ következeket esinálta rá: 

„Тот“ nem cgyediìl 'I’imokreon ‘ем esküt n’ medusoknak: 
налет meg vannnk egyéh gazemberek is. Nem csak en vagyok 11051 

szúfarkú , 
Vannak meg' egyeb МИН‘ is.“ 

XXII. Már polgártársai is irigységbel örömest l‘ogadván 
be a’ rágalmat ellene, kénytelen vala saját tetteit a’ nep elett 
gyakran emlegetve, kiálhatatlanná lenni ’s így szólani a’ meg 
botránkozekhoz: „Vagymegunjátok-e a’ jól ugyanazon szeme 
Iyektel többször fogadni ell’” меда-из a’ nepet Diana’ tem 
plomának epítésenel is, mellyet „Legjobb tanáesadó’mak ne 
vezett, mintha a’ városnak ’s Hellasnak e (Themistokles) adta 

_ volna a’ legjolib tanácsot. Házához közel, Meliteben epite e’ 
templomot, hova ma a’ kivegzetteknek tetemeit liányják a’ 
hólierok, ’s hova azoknak ruháik es köteleik hordatnak, kik 
maguk akaszták fel vagy öltek meg magukat. A’ „Legjobbta 
nácsadó’mak е‘ templomában az en idemben Themistoklesnek 
meg egykis kepe is állott, mellybel kitetszik, hogy nemcsak 
lelekre, hanem tekintetre is vitez volt. Számüzek tehát az 
ostrakismos által, hogy meltóságát es kittineseget eltörôljek, 
mit tenni szoktak mindazokkal, kikrel azt hivek, hogyhatal 
muk sulyos, es a’ nepszerü egyenleseghez aránytalan viszony 
ban állanak. Mert az illyen számüzetes nem annyira büntetes, 
mint az irigysegnek leesillapita'sa es engesztelése, melly a’ 
tiindöklek’ lealáztatásának ervend, ’s gyiileletet illyes becstele- y 
nítesbe leheli ki. 

XXIII. Kiiizetven a’ városból es Argosban tartezkodván, 
a’ Pausaniassal tertentek, az e megtámadására is alkalmat 
nyújtának elleneinek. Az et árulással vádoló .agrauli Leobotes, 
Alkmaeon’ fia volt, kível a’ lakedaimoniak is felléptek ellene. 
Pausanias t. i. az :irulást illete cselekvenyeit eleinte Themisto 
kles elett titkolá, noha ez barátja volt; de miden et a’ kor 

4mánytól l‘elremozditva, ’s e’ miatt neheztelni ММ, bátorkodék 
et a’ tetteibe avatkozásra felszelítani, megmutatá neki a’ ki 
rály’ leveloit, es bujtogatá a’ hellenek, mint alávaló hálátla 
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nek ellen. Ö pedig Pausanias’ nógatását visszautasilá ’s köl 
esönössegeröl vegkep lemonda, a’ nélkül, hegy valakivel e’ 
szándekát közölte, vagy a’ delget felfedezte volna, remelven: 
hegy az vagy i'el fog bagyni azzal, vagy hegy helytelen es 
ketséges delgek uláni esztelen törekvesevel máskepeu jövend 
napfenyre. A’ mint azutánPausaniasnak meg kellett halnia, 

. nála talált nemelly eifele «levelek es iremányek Themisteklest 
gyanúba keverek, ’s a’ lakedaimeniak lármát íitvén, pelgártár. 
sai közt pedig az irigyek vádat inditván ellene, mivelhegy je 
len nem volt, csak irás által vede magát, leginkább az elöb 
hi vádak ellen. Mentsegül ellensegei ellen а’ pelgárekhoz azt 
irá, hegy 6, ki uralkedni mindig szereteit, hódolni ellenben 
sem termeszete nem engede, sem nem akart, tán esak nem 
Гоша vala Hellással egyiitt a’ barbareknak es elleneknek 611 
magát is eladni. Mind e’ mellett is a’ vádelók által rávetetett 
nep embereketkülde ki, kiknek meghagyá, hegy 61 elfegván, 
Hellasba itelöszék eleibe heznák. ' 

XXIV. Themistokles ezt elöre sejtven, Kerkyrába evezett 
által, melly váres iránt jótetemenyi veltanak. Nemi pörben t.i. 
mellyet a’ kerinthiak ellen vittek, hirája leven, pörlekedese 
iknek veget vetett’s a’ korinthiakat húsz talentumban marasz 
talla, es hegy Leukast, a’ i‘eleknek közös датами felesen 
birják. Innen Epirusba szökött, ’s mivel az atheniek ’s lake 
daimeniak nyomában voltak, egy igen ketes es szerultságos 
remenybe vete magzit. Admelushoz menekedek t. i. ki a’ me 

IIessok’ kiralya vala. Е; egyker valamit kerven az allieniektöl 
Tliemisteeles :iltal, ki akker meg a’ köziigyeklien mindenes 
volt, ellycsúfosan igazittalett el, hegyazóla sziintelenfeneked 
nek ellene, ’s világes vala, hegy annak idejében beszút álland 
rajta. De ezen bújdosásában johban fele Themistokles a’ ha 
хай meg új gyülölseget, mint a’ királyi regi heszonkedást: mi 
ert is eunek önkenyt alája v_ete magát, ’s Admet’ pártfegá 
sáért saját es szekatlan modorban könyörgött. Annak t. i. meg 
eseesemö iiát tartogatván, a’ vtüzhelyen leereszkedek, melly 
keres’ neme a’ molesseknál legnagyebbnak ’s egyedül megta 
gadhatlannak tartatik. Másek állitják, hegy Phthia, a’ király’ 
felesege tanítá meg Tliemisteklest a’ keres’ ezen ncmere, 
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egyszersmind Íiát melléje a’ tůzhelyre levé: mások ismét, 
hogy Admet az ûldözök elo’lt а’ kötelességgel védendô ma 
gát, melly a’l'érlinak kiadalását meg nem engedi, maga ren 
flelé és elko'szilni segílé а’ ke'relemnok e’ neme’l. Alhenböl 
ide küldé пей alattomban feleségét e's gyermekeil is aehernai 
Epikrales, kit е’ telteérl, Stesimbrolos’ elöadása szerint,‘Ki- 
mon késöbb megidézvén, halállal büntelell. Csakhogy elfe 
ledé, nem tudom miként, e’ törlénelirú, vagy Themisto 
klessel feledleli а’ köríilme'nyt, midön kevéssel ezulán Sici 
liába evezleti, hol Hiero fejedelem’ leányát kéreli megv ve 
le, azon igéreltel, hogy -a’ hellenekel nlatlvalóivá leendi, ’s 
hogy csak, millón Hìero ezt el `nem fogadá, ment Iegyen 
Ázsiába. 

XXV. De nem hiheto", hogy ez így lörtént volna. Mert 
Theophrast a’„Királyságról” irt könyvében említi, hogy'l‘he 
mislokles, midön Hiero Olympiába versenyzö lovakat küldölt 
’s l‘ényesen ékesitelt sátort ütölt, a’ hellenek közötl felszólalt, 
hogy а’ tyrann’ sálorát leronlani ’s Iovait a’ versenyzéstöl eltil 
tani kellene. Thukydides szerinl a’ lulsó lengerhez alámenvén, 
Pydnaból evezett el, senki nem ludván az evezôk közöl, ki 
legyen, mignem hajójuk a’ széltöl az akkor alhenioktöl ost 
romollaloll Naxos l‘elé hajlatván, ’s ö megijedvén, kinyilatkoz 
talá magát а’ hajósúrnak és а’ kormányosnak: egyszersmind 
kônyörögvén és ienyegelözvén, hogy, ugymond, hevádolandja 
és meghazudloljn öket az alheniekelött, minlha eleilöl Гоша 
jól ismerték, de pénzért ’s jó szóadáse'rl “так volna fel, mi 
által kényszeríté ‘öket a’ sziget mellett elevezni ’s Ázsiának 
lartani. Kincseinek nagy része barátjai мы lopva juttatott Á 
zsiába: a’föll'odezeltek’ és az ország’ számára lefoglallak’ ösz 
vegét Theopomp száz, Tlleophras’pedig nyolezvan talenlumra 
leszi, hololt Themistokles, mig а’ közíigyeket nem kezelé, 
három lalentumnyi értékkel sem bira. 

XXVI. Miulán Kymebe álevezelt, és megérté, hogy а’ 
parlon levök közöl sokan, leginkább pedig Ergoleles és Py 
lhodoros Ieselkednek, öl; elfoganflók (тег: а’ mindenböl nye 
reségel vonni szorelökre nézve julalmas zsákmány volta’ két 
száz talenlum, mellyet a’ király fejére lön) elillant Aigaioli 
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városkába, hol senki nem ismeré, Nikogenes vendégbarátján 
kivül, ki az acoliak között le'gtöbb vagyonnal bírt, ’s a’ per 
sa nagyokkal ismcretségben élt vala. Ennél néhány napot lap 
pangva töltött, midön egy áldozati vendéglés után Olbios, Ni 
kogenesgyermekeinek nevelöje, magánkivül és megihletetten 
e’ kôltöi szavakra fakadott: 

ì „Éjre bizd а’ szót ’s 111111501, éjre s.’ gyôzelmet is."` 
Ezután lefekůdvén Themìstokles, álmában kigyót láta, melly 
teste köriìl tekerözék és nyaka Ге1ё‚шйз2ё1‹: deA midön` ar 
czát illeté, sassá vala, ’s ez kiterjesztvén körüle szárnyait, 
l'ölemele' és hosszú útra vive', mig egy arany hirnòk-bot je 

_ lent meg, mellyre szilárdan állítá öt, a’ végetlen szorongás 
101` és I'élelemtôl menekiiltet. Tovább kiildetését tehát illy mes 
t'erségesen rendelé el Nikogcnes. A’ barbar nemzetségii né 
pek nagyobb re'sze, de kivált a’ persák, a’ nöféltésben zor 
don és szenvedelyestermészetůek. Mert nemesak a’ felesége 
ket, hanem а’ szolganöket ’s ágyasokat is erösen örzik, hogy 
házon kiviìl senkitöl sem láttatnak, hanem 01111011 zár alatt 
tartatnak; utazás közben pedig köröskörůl beaggatott sátorban 
szekereken vitetnek. Illy jármñ készíltetvén Themìstokles szá 
mara is, elhújva útazolt, ’s kiséröi a’ találkozóknak és tuda 
kozódóknak azt mondák, hogy hellen leányt visznek Ioniából 
valakinek а’ király’ udvarába. 

lXXVll. Thukidides ’s -lampsaki Charon’ emlitése szerint 
Xerxes mar kimult’s Themistoclesnek annak lìával történt ta 
lálkoztisa; Ephorus pedig Dinon, Klitarch és Heraklides ’s 
még mások többen azt állitják, hogy magához Xerxeshez 1611 
legyen. Az idöszámitással Thukydifles látszik jobban mege~_ 
gyezni, noha az sem a’ leghivebben van összeaillitva. Themì 
stokles a’ veszedelem’ küszöbén tehát mindenekolött Artaban 
ezredeshez l'olyamodik, jelentvén, hogy ö hellen, ’s hogy a’ 
királyLyal igen nyomos iigyben ohajtana szólani, melly legin 
kább öt érfleklené..Artahan pedig azt mondá: „Az embe‘rek 
szokásai kiilönbözök, oh idegen! egyebek egyebeknek sze’pek, 
szép pedig mindnyájoknak a’ honi szokásokat hecshen tartani 
és védeni. Felöletek az a’ hir, hogy а’ szabadságot ’s egyen 
löséget mindenek fölött becsülitek; nálunk ellenben sok és 
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szép szokásiuk közt legszebhnek tartatik a’ királyt tisztelni, ’s 
benne а’ mindent eltartó isten’ képe't imádui. Ha tehát ve 
lünk egyetértöleg térdet ha'jtandasz, а’ királyt Iátuod és szó 
lanod lehet: de ha kiilöuhen itélsz, más követekkel élj hoz 
zá. Mert e’ hazában а’ királyt senki nem hallhatja, hanemha 
1еЬОгпНап.” Ezeket hallván Themistokles, Еду szólitá meg: 
„Hisz úgy is, o Artaban, én а’ király’ dicsôségét és haml 
mát öregbítendö jövök, miért szokásitokat magam is követni 
fogom, ’s ha a’ persákat felmagasztaló istenuek úgy tetszik, 
általam meg többen is hajolandannk meg a’király elött, mint 
eddig. Tehát ez se szolgáljou akadályúl azon uyilatkozások 
пай, inellyeket a’ királyhoz intézni szándokom.” „De а’ hel 
lenek’ mellyikét jeleutsük idejöttuek benned‘! -felele Ar 
taban- mert beszéded utáu nem látszol mindenuapinak.” 
Themistokles рейде; „Azt-ugymond- Artaban, senki sem ` 
tudhatja elöbb, mint а’ király.” Ezeket Phanias adja Еду е|б. 
Eratosthenes pedig a’ „Gazdagságrów Ш könyvében ан adja 
hozzá, hogy еду eretrikei asszony által, ki az ezredesé volt, 
Мои legyen Themistokles a’ vele való >összejövetelhez és be 
szélgete'shez. ' — — 

XXVIILMiután tehát a’királyhoz bevezetteték, és meg 
hajolván álla szótlanúl, parancsolá a’l király а’ tolmácsnak, 
kérdené meg: ki légyen, ’s midön'a’ tolxná'cs megkérdené, {щ 
szóla: „Ёп, atheni Themistokles, jövök hozzád, o király, a’ 
hellenektöl üldözött yl‘òldöufutt'), kinek а’ persák во!‘ roszszal, 
de még több jóval tartozuak, mint ki, miutáu Hellas bátor 
ságban vala, és az otthoniak’ épsége -megengedék kedveznem 
nekik, üzetésöket akadályozám. Nálam, jelen sorsomlloz min 
den illö viszonyhan áll, ’s elkészülten érkezem mind а’ -ke 
gyesen megengeszteltnek kegyelmét ç_‘lfogadni, mind а’ sérel 
met el nem i‘eledönek haragját megkövetui. Te pedig ellen- y 
ségeimet_ válaszszad tanúkúl, mennyire kiváulam a’ persák’ ja 
vát, ’s balsorsomat használjad inkább erényed’ kitüutetésére, 
mint boszúd’ kitöltésére. Ugy is köuyôrgödel tartod meg, ’s 
a’ hellenek’ ellenévé ‘Шаг ölöd meg bennem.” Ezeket mond 
váu Themistokles,- nagyobb benyomást okozólag elbeszélé azon 
látást is, mellyet Nikogenesnél láta, ’s а’ dodonai isten’ 165 
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лат, kinek azon parancsáhan, hogy hasonnevñ istenliez men 
jen, az öhozzá ntasltást értette legyen; mert mindketten 

a nagy királyok ’s azoknak is neveztetnek. A’ persa kihallgat 
ván, neki úgyan nem válaszolt semmit, noha szellemét és 
bátorságát csudálja vala: de barátjai elöttboldognak vallá ma 
gát, mintha igen nagy szerenese érte volna, ’s azt kìváná, vajha 
Ahriman mindig olly észszel verné meg elleneit, позу legde 
rekabbjaikat kergessék el magnktól; mire, mint mondják, az 
isteneknek áldozott’s tüstént italok alá terítletett, éjjel pedig 
örvendve háromszor kiáltott álmában: „Bírom atheni- Themi 
жмем!» 

XXIX. Napl‘elköltével egybehívatván tanáesosit, bevezet-l 
teté öt, а’ semmi jót nem remélöt, miulán látta, hogy at 
щиток, a" jelenlevönek nevét megértvén, elkomorultak és' 
szitkozódának. Söt Roxanes ezredes, a’ mint Themìstokles 
elment mellette, ’s a’ trónon iìlö királyI köriil lrnindenek Ш“; 
gatának, ell'ojtott nyögéssel igy szolitá: „Hellen ltai‘kn' liigíyó,I 
téged a’ király’ boszúlelke hozott Не!” Nern lgy, rn'îdön szi 
ne’ eleibe jutolt’s újra meghajolt, ekkor üdvözlé ’s 'bái‘átsá-1 
gosan szólítá a’ király ’s mondá: hogy már kétszáz 'lalentn'm 
mal tartoznék neki: mert ôt, ki magát hozza valajel,~ joggàl 
illetné а’ befogónak megigért jutalom. Ezeknél‘ még‘ sokkal 
többet is igére, felßátorítá ’s l'elszólítá, hogy beszélne hellen 
ügyekrôl, szíve" vágya szerint. Themistokles válaszolt: „Az 
embemek beszéde а’ tarka szövetekhez hasonlít; mert vala 
mint azok, ugyez, csak kiterjesztve mutatják а’ képeket,' 
összvehajtva pedig elrejtik és r'negcsonkítják шока‘; miért isy 
idöre volna szůksége.” Midön а’ király, tetszvén neki а’ ha 
sonlat, ìdöl határoztatna vele, esztendöt kére, mìalatt a’ per 
sa nyelvet elégségesen megtanulván, а’ királylyal maga beszê 
le, а’ nem-udvariakat azen vélemé'nyben tartván, hogy hel 
len dolgokrólértekezik: de mivel azon idöbensok újitás Юг 
tém azf udvar’s a’ királynak tisztei körül, 'irígységet támasz 
им а’ hatalmasokban, mintha а’ király` elött rólok is-1neré-- 
szelt volna szabadon nyilatkozni. Mert az egyéb idegenekÉ iránt 
mutatott megtisztelések, ezéihez nem hasonlítának," ymint И 
részt vön à’ királyi vadászatokban "s a’ palotai mulatságokhan, 

14* 
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meg- a’ Юга“)? anyjának szine, elett is megjelenhete ’s társal 
kodója lehete, set a` magusok’ tanitásait is hallgathatá a’ ki 
rály’ parancsolaljából. ‚ 
ь Mid spartai Demarat, megengedtetven neki kegyelmet 
kernie, azt kivánta, vhogy szabad legyen neki királyi turbánnal 
fején, koesizhatnia Sardesben, Mithropaostes a’ király’ bátyja, 
Demarat’ kezet megfogva: „I-lisz, ugymond, nem volna agy 
vele, mellyet’ a’ turbán-födözendene, ’s te pedig nem Ie'szsz 
Iupiterre, hamennykövet veszesz is.” A’ király Demaratot bo 
szúsan üzé el kivánata miatt ’s kérlelhetlennek látszek lenni 
iránta, mígnem Themistokles’ kerelme lecsillapitá ’s megen 
Братец Mondatik,` hogy a’ kesebbi Мишей is, kik alatt a’ 
persák’ ügyei a’.l1ellenekéivel közelebbi erintkezesbe jöttek, 
valahányszor hellen ferlìra szorultak, azt igergeté es irogatá 
mindenikòk, hogy meg Themistoklesnél is nagyobb becsben 
fogná tartani azt. Maga pedig Themistokles, mint mondják, 
mar nagygyá leven. es sokaktól tiszteltetven, gazdagon meg 
r'akott lasztalnail gyermekeinek ezt mondá vala: „Gyermeke 
im“, `elres,znenk„l ha lmár elveszve nem volnánk.” Legtebhek’ 
állitásarszerintbárom„város adatott neki, kenyerre, borra es 
esfemegére„ll1agnesia, Lampsakus es Myus, meg más Мент 
iïagaszfta‘uak,I Iiozzá neanthi Kyzikinos is Phanias Perkotát es 
Palaiskep'sist,A ágy- es ruhanemůre. О 
.,.f X-XX. -Miden pedig Themistokles a’ helleneket illete 
dolgokbana’ tengerhez aláutaznek, Epixyas nevü persa fer 
liú, Felse-Phrygia’ helytartója leselkedett utána, már jóval 
elöbb _Pisidiakat tartván “ke'szeu, kik meggyilkolnák et, mi 
den Leontoleeplialon (oroszlánfe) neve városba ejszakára be 
terne. De mint mondják, deli álmában megjelent neki az 
istenek’ anyja, mondván: „Themistoklesl keriild az orosz 
lánl'ejet, nehogy oroszlán’ martaleka Иду. Én pedig ezért 
teled~..Mnesiptolemát szolgálómúl kivánom.” Min Themisto 
kles .megborzadvám az istennenek hálákat ada, az ország 
útról eltere, más útat ven, es elkerülvén ezen helyet, már 
ej volt, miden megszállott. Egy pedig az igás állatok kö 
zel, mellyek 4a’ sátort vivek, a’ folyamba esven, Themi 
stokles’ cseledei a’ nedves szenyegeket kifeszítvén, száriták. 
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A’ Pisidiak -gyilkaikkal épen ekkor rehantak ele', ’sïa’ szám 
66 holmit, mellyet a’ heldvilágnál nem egeszen vehetóuek 
ki, Themistokles’ sáterának neztek, ’s azt hitték, hegy 61 al 
luva találandják henne. De a’ mint közelebb járulván, a’ ta 
karót ielemelek, megrehanták az örtálló szelgák’s 65526105 
desák ôket. A’ veszelybôl ekkint menekedven, meghálálau 
dó az istennönek megjelenéset, Magnesiában templemet epi 
te Dindymenenek, ’s lyányát, Mnesiptelemát annak papneja 
vá reudelé. ' ’ 

' XXXI. A’ mint Sardesbe erkezék, ’s üres óráiban a’teinp 
lomek’ keszületet ’s a’ szent ajándekek’ sekasága't szemlel 
gele, ’s Kybele’ tcmplemában megpillantá a’ ke't rôl'nyi ma 
gas, erczhöl öntött, úgy nevezett vízherdó‘lyányt, mellyet, 
mint kútl'elügyelô Athenben, a’ lopók’ fölfedezese alkalmával, 
kik a’ vizet leeresztek vala, birságból szent ezelra maga esi 
náltatott: azert-e, hegy a’ szent kep’ fogsága fájdalmasan ha' 
tá meg, vagy az athenieknek megmutatandó, millyen becsb‘en 
áll ’s milly hatalemmal bír a’ király’ tartományiban, a’lydiai 
helytartónál szót ejtett, kerven 61, hegy a’ sziizet küldene el 
Athenbe. Ezt a’ barbar rosz neven veven, ’s azzal i’enyegetöz-l 
ven, hegy a’ király'nak ezt levelben megirandja, Themistokles 
ijedtebeu a’ haremhez I‘Qlyamedett, ’s az ágyasok köriil penz 
zel tisztelegve'n, ennek is leesendesíté boszúját, de jövendö 
ben jebban ügyelt magára, mivel már a’ persák’4 irigységetôl 
is oka velt tartani. Ázsiában nem belyongelt ide ’s teva, mi 
kent Theepemp mendja, hanem Magnesiában tartózkódván, 
tetemes ajándekokat aratván ’s a’ legelöbbkelôbb persákkal ha 
sen tiszteletben reszesülven, sok ideig bekes napokat tòlte, mig 

`a’ király Ázsia’ belsejeben foglalateskedván, a’ hellen ügyekre 
kevés gondetl ferdita. De 11116611 Aegyptus’ elszakadása, hol az 
atheniek segitsegül valának, es a’ hellen hajók egesz Cyprusig 
’s Ciliciáig evezének, valamint Kimen tengeri uradalma is, el 
lenhatást kivánának, --nehegy a’ hellenek túlemelkedjenek rajta, 
’s már hadinepek mezgának, ’s hadvezerek küldetenek szelyel, ’s 
Magnesiába is Themistekleshez követek érkezenek, ’s a’ király 61 
a’ hellenek ellen felkelni ’s igereteit teljesitni paraneselá: .sem 
beszúvágy által Iel nem gerjedt pelgártársai ellen, sem a’ nyert 



214 гьптшсн r/inuuznmos ńLm'nAJzAl. 

megas Ищет és hqlalom elleuségeskedésre nem határozhalák, 
hanem részint lalán a’ szerencsés kimenelel’ lehetségén ketel 
kedvén, mivel akkorban Hellasnak mindeniitl nagy hadivezé 
rei valának, ’s Kimon kimondhatlan szerenesés vala minden 
tetteiben, de leginkább öntettei’ híre’sgyözelmi emlékei irán 
й tiszteletböl legjobbnak tartván, élete'nek dicsöséges véget 
szerezni, az isleneknek áldozék, baráljait utolsó kézszoritásra 
öszvehivá, ’s mint közönségesen állitják, ökörvért iván, né 
mellyek szerintgyorshatású mérgel vevén, Magnesiában meg 
lialt, miután- hatvanöt évig ele, még pedig nagyobh részint 
kormányügyekben és sergek elölt. A’ király halálának okát és 
módját megludván, mint mondják, a’ férfìal még inkább bá 
mulá, ’s barátjai ’s háznépe iránt szünlelen emberszerelöleg 
темами. 

XXXII. Themislokles Arehippevel, alopeki Lysander’ lyá 
nyával íiakat nemze, Archeptolist, Polyeuktusl és Kleophantot, 
kiröl Plato philosoph is mint igen jó lovaglóról, de egyéb 
ìránt semmire sem használhalóról, emlékezik. A’ két Iegôre 
gebb közöl Neokles, még mint gyermek, lóharapás által halt 
meg, Dioklest pedig nagyatyja Lysander, Iiává fogadta. Tôbb 
Iyánya is volt, ’s Mnesiptolema, második házasság’ gyümölese, 
mivel nem ugyanazon anyájú vala, Archeptolis lestvéréhez 
ment férjhez, Байт chiosi Panth‘ides, Sybarist atheni Niko 
modes vevék el: Nikomachét Phrasikles, Themistokles’testvé 
rének ña, annak halála után Magnesiába evezvén, íiútestvé 
reitöl hozá el, ’s Asiát, minden gyermekei’ Ieglialalabbikát is 
ö nevelé fel. Sírja fényesen épitve, Magnesiában a’ piaczon 
áll; mi pedig tetemeit illeti, nem kell Andokidesnek hiunünk; 
ki „ А’ barátokhoz” czímů könyvében azt mondje, hogy az athe 
niek alaltomosan elorzák ’s elszórák azokat, тег‘ ezt azért 
koholta, hogy az oligarchákat fellüzelje а’ nép ellen. Pylar 
chos, kia’ hisloriában mint valamelly szomorújátékban, csak 
nem gépelyeket hoz mozgásba, bizonyos Neoklest és Demo 
pholist, mint Themistokles’ finit állít elönkhe, l’ellzgatandó а’ 
megindulásl és а’ fájdalmat; vde aligha Iehet valaki annyira 
tudatlan, ki el ne találja, hogy mind ez költemény. Diodor, 
а’ földleiró „Emle'kew czimú munkáiában, inkább gyanító 
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mint állítólag azt jegyzi meg, hogy Piraius 11111616 е1611, Al 
kimos foknál könyökalakú földszoros nyúlrki, ’s ha e’ körül 
а’ tengercsendes öbölhe eveznek, ott egy nagy alap vagyon, 
’s oltár alakban Themistoklesnek sírja rajta. Ugy hiszi, hogy 
Plato a’ comikus is eztl hizonyítja еще’, szavakban: 

„Emelve sirhalmod Icend kies helyen, 
A’ “гиды-11101611 köszöntik Szerte azt; 
Indulók, учу jövök látandjúk szüntelen, 
’S szemiélni fogja a’ csatázó sok hajót.“ 

Themìstokles’ rutóinak számokra Magnesiában egésza’ mi idón 
kig fenmaradtak némelly elöjogok; éltvelök az atheniThemi 
stokles, kivel Ammonius philosophnáI biztos barátságra l'éptem. 

ó 
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CamiHus 

I. A" Furius> Camillus felöli sok és nagy tudósitások kö 
zött, igen kiilönösuek és csodálatosnak látszik, hogy б, ki 
hadvezérségében annyi dicsö ‘щеке! vitt véghez, dictatoruak 
ötször választatott, négyszer triumphált, ’s Roma’ második al 
kotójának neveztetett, consulságra csak egyszer sem jutott. 
Ennek oka а’ városnak akkori állapotja. A’ uép t. i. megha 
sonlván a’ tanácscsal, vonakodott consulokat kineveztetni, ha 
nem hadi tribunokat választott helyettök, kiknek uralkodása, 
noha _mindent consuli hatalommal és erövel cselekvének, szá 
muk miatt kevésbbé volt gyiilöletes a” sokaság elött. Mert hogy 
hatan ’s nem ketten vezeték az iigyeket, ez némileg lecsilla 
pitá az oligarchia miatt zúgolódókat. Minthogy pedig hire ’s 
hatásának virágzása> ez idöbe esék, nem ‘Шаг: a’ nép’ ellené 
re consullá lenni, noha idôközben a’ közvélemény gyakran 
kiváuta а’ consulválasztásokat: hanem mindenféle egyéb tiszt 
ségekben úgy viselé magát, hogy а’ föhatalom, midön maga 
uralkodék is, közös, a’ dicsyöse’g elleuben csak az övé vala, 
ha másokkal egyíitt kormánykodék is; amazt önmegtagadása 
okozá, mint ki igénytelenül uralkodék, emèzt pedig okossá 
ga, mellyre nézve kétségkivül a’ legelsô vala. 

II. Мёд akkor a’ F uriusok’ nemzetsége semmi nagy i'ény-> 
nyel nem bírván, ö elsö vala, ki maga magától löu hiressé, 
midön amaz aegisek ’s volskusok elleni nagy ütközetben Posthu 
mius Tubertus’ dictatorsága alatt küzdôtt. Hol is а‘ sereg elótt 
lovagolván és czombjába sebet kapván, nem tágitott, hanem 
a’ sehébeu levö dárdát kivonva, ’s az ellenek’ legerôsbjeivel 
kapva össze, visszanyomta ôket. Ezután uemcsak egyéb mél 
ищет is nycre, hanem censorrá is lön, melly tisztség 
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akker nagyy jelentésů vol’t. Мёд та is emlékezetben van cen 
sorsága alatt elkövetett azon nemes tette, mellj1 szerint a"nöt- 
lenekkel, részint szóval rábeszélve, részint büntetéssel Генуе 
getve öket, elvetette az ôzvegy asszonyokat, millyenek a’ há 
ború miatt sokan voltanak; valamint azon szùkséges tette is, 
hogy az árvákkal szinte adót Битые“, mit eddig soha nem te 
vének. Ezt pedig a’ sok háborúskodások okozák, mellyek nagy 
kòltségbe kerülének: mire leginkább а` veiiek’ ostromlása kény 
szeríté ôketf. Eze'ket némellyek veientanoknak nevezik. Városuk, 
Etruriának dísze, fegyverek’ számára ’s harczosok’ sokaságára 
nézve Románál nem alábbvaló, ’s noha kincsek, életkényelem, 
gyönyörök ’s buja éldeletben, elbizakodó vala, a’ dicsöség és 
uraság felett a.’ romaiakkal sok és szép harczokat harczola. ’S 
jóllehet az akko'ri idökben dicsösegszomjnkkal alábbhagytanak 
lakosai, meglöretvén nehéz csaták által, mindazonáltal magas 
eròs falaik mògött-fegyverekkel, nyilakkal, gabonával ’s min 
den készülettel telt városban, az ostromlást nyugodtan nézék, 
melly hosszas ugyan, de az ostromlókra nézve nem keve'sbbé 
bajos és terhes volt. Mert különben esak `nyáron kevés ideig 
азота!‘ táborozni, а’ мы pedig otthon tölteni, de most leg 
elöször kényszeríttettek а’ badi tribunok által, sánczokat ké 
szítve ’s a’ tábort bekerítve, nyáron ’s télen й: ellenséges fól 
dön maradni. Már csaknem het évig tartolt a’ háború, midön а’ 

.parancsnokokat megidézék, ’s hanyagnak látszó ostromlásuk miatt 
а’ kormánytól megfoszták, más _hadi tribunokat választván, kik 
között Camillus is volt, ki e’ tisztséget most másodszor viselte. 
De ez alkalommal az ostromláshoz semini köze nem volt, mivel 
sors ты а’ falerinsok és çapenatok ellen küldetett, kik а’ го 
maiak’ ell‘oglallságát használólag, határaikat gyakran pusztíták, 
’s az egész tyrrheni háború alatt háborgaták, mig Camillus által 
visszatolattak és tetemes veszteséggel a’ l'alak mögé ůzettek. 

III. Ennekutána az albani tó körül a’ háború’ tüze kö 

zölt történt, ’s minden hihetlen csodánál megfoghatlanabb eset,- 
rendszerinti ok’ ’s természetszerl'ì magyarázás’ szûkében, ger 
jeszte lélelmet. Öszi idö vala t. i. ’s a’ nyár végzôdött, melly 
sem igen esös, sem de'li 'ŕszelekkel szembetůnöleg untató nem 
volt. Ama` mindennemů так, folyamok ’s vizek közöl, mely 
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lyekkel Italia bevelkedik, nemellyek vegkep kiszáradtak, ne 
mellyek csak nehezen tengedtek, minden folyamok pedig, 
mikent nyáron által mindig, horpadt mederben ’s alacsonyan 
folyának. Az albani tó pedig, mellynek eredete ’s vege ma 
gában van ’s termekeny hegyektel kôrnyeztetik, minden ok 
nelkůl, haesak isteniböl nem, eszreveheteleg nevekedve da 
gadott, a’ hegytöven l'elemelk‘edve ’s a’ legmagasabb teteket 
erven el, hab ’s hullám nélkül áradva. Eleinte ez csak juhá 
szok- ’s pásztorokra nézve volt esodálatos; ~de miden azou 
földszoroshoz hasonlitó gát, melly a’ terseget а’ tótól oltalma 
zá, a’ viz’ tömege- ’s nehezségetel átszakasztatek, ’s hatalmas 
folyam zúgott alá szántófòldeken ’s kerteken keresztíil a’ ten 
ger fele, ekkor nemcsak a’ romaiakban gerjesztett bámulást, 

‘ hanem Italia’ minden lakosaitel is nem épen mindennapi jel 
nek tartatott. De legtöbb beszed volt felele a’ Чей! ostromló 
táborban, annyira, hogy a’ tó köri'ili eset az ostromlottak kö 

— zôtt is elterjedett. 
IV. >Mikent pedig olly hosszadalmas ostromla's alatt kii 

lônfele kôzösůles ’s beszélgetes szokott törtenni az ellenl‘elek 
között, Ien, hogy egy romai, az ellenségek’ egyikevel hizo 
dalmas öszveköttetésben áll, ki a’ régi jósigekben jártas, ’s a’ 
jóslásban, mint látszek, egyebeknel többet tudó vala. Miden 
a’ romai látná, hogy ez a’ tóáradásnak hire felett öremtel el 
ragadtatva az ostromlást gúnyolá, így szólitá meg': „Nemcsak 
ezen csodát szüle a’ mai ide, hanem a’ romaiakra nézye meg 
helytelenebb jelek is törtentek; ’s valóban szeretnék veled e’ 
felel ertekezni, hogy, ha lehetséges, a’ `közönseges ‘ввиду- 
ben önszabadulásomat eszközôlhessem.” A’ чей egesz kesz 
seggel ereszkedék beszelgetesbe vele, elrejtett dolgokatremel 

A vén hallani; ez pedig lassankint beszed közben annyira veze 
te, mig a’ város’ kapuját jóform‘áu elhagyák: egyszerre hat 
hatósb erevel karjaira kapja; a’ táborból meg tebben oda iram 
nak, szoritják, kenyszerítik ’s a’ vezéreknek átadják. A’ ferlì 
szorultságban Iátván magát ’s elismerven, hogy a’ végzet el 
nem kerülhete, szůlehelye felett titkos jeslatokat l’ödöze fel, 
hogy ezt elebb bevenni nem lehetne, mígnem az ellenek a", 
kia'radt ’s más ágyba ömlött albani ища! erevel visszaszoritni 

a 
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’s megi‘erditani ’s. a’ teugerbe vegyüleset megakadályezni feg 
nák. A’ tanáes e’ hiradás által szerongatásha jöven, jónak ta 
lálá Delphibe kůldeni ’s az istent kerdezni meg. A’ követek te 
kintetes es nagy i‘eriiak, Cessus Lieinius, Valerius Potitus es 
Fabius Ambustus, kedvezö szellel útazván, ’s kivánságukat az 
istentól teljesitve látván, `visszajövenek, hezván egyéb jóslate 
kat is, mellyek az úgy nevezett latin ünnepek köriili szeká 
seknak elmulasztására emlekeztetének, de kivált mellyek meg 
hagya'k, hegy az albaui tónak vizet, a’ mennyire Жене‘, а’ ten 
gertöl elárkolván, hajdani ágyába vezessek vissza, vagy ha ezt 
nem tehetnék, árkok és esatornák által oldalast a’ szántól‘öl 
dekre csapolnák ’s felyatnák el. E’ i‘elelet’ következeseben a’ 
papek az áldozat körülieket vegzek, a’ nep pedig munkáhez 
fegott ’s a’ vizet leesapelá. 

V. A’ tanács a’ háború’ tizedik evébeu i‘eliîiggeszte min 
den tisztsegeket ’s Camillust dietaternak neveze ki, ki Ceme 
lius Scipiót, mint levagezredest, választván maga melle, elö 
ször is fegadásekat tön az isteneknek, hegy, ha a’ háberú ki 
vánt veget erend, a’ nagy játekekat fegja tartani, ’s az isten 
nönek, mellyet a’ romaiak Mater Matutának neveznek, templo 
mot szentelni. Ezt az áldozati szertartásek’ nyemán kiki leg 
hamarebb Leuketheának fegná tartani. Mert hisz egy 5201321 
lányt vezetnek be a’ szentsegbe ’s megestorezván ismet lkiker 
getik, ваш gyermekeik helyett testvereikeit veszik karjaikra, 
’s az áldozati ünnepelyek Bacchus’ dajkáira ’s Inenak ama’ pa 
rázna miatti szenvedeseire emlekeztetnek. E’ fegadalmak után 
a’ faliskokra ütött Camillas, ’s öket ’s a’ eapenatekat, kik se 
gedelmet nyújtának nekik, nagy esatában legyöze. Ezután Veii’ 
ostromlásához fogván, ’s látván, hegy a’ 'nyilt I_Iiegrohanás пе 
hezseges ’s alig kivihetö velna, aknákat ásatett, ’s a’ város 
köriili feld alkalmas leven az ásásra, megengedé a’ menetele 
ket az ellensegtöl eszre nem vehetö melysegbe vezethetni. Mi 
vel pedig a’ doleg kivánt sikerrel haladett elöre, maga kün 
támadá meg a’ várest, az ellenseget a’ falakra csaland-ó, má 
sok szerint eszrevetlenül az aknákban elöhaladván, а’ várha, 
hel nem sejtettek, lune’ temploma alá ertenek, melly a’ vá 
resban legnagyobb velt ’s legnagyebb tiszteletben állott. Ш, 
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mint mondják, a’ tyrrheni hadvezér ngyau'akkor áldozott, ’s a’ 
jósló, a’ mint а’ belekbe tekinte, leuten kiálta: „Ki ez áldo 
zathoz csallakozik, annak gyözelmet ad az isten.” E’ szót 
az aknában levö romaiak hallván, a’ padlatot hirtelen áltö 
rik, orditás ’s fegyverzörej közölt kilörnek, az áldozali Шаг’ 
heleit, mig az ellen megretlenve futásnak ered, elragadják ’s 
Camillusnak viszik. De biz’ ennek igen ладу hasonlatossága van a’ 
meséhez. Midön pedig a’ város eröhalalommal bevételék, ’s a’ 
romaiak tömérdek kineset hordtak el magukkal, Camillus, а’ 
várhól a’ történöket szemlélvén, elöbb kônyekre lakadolt, u 
tóbb,- midön a’ körüllevöktöl boldognak hírdeltetuék, kezeit 
az istenek lelé nyujtván, ’s imádkozva mondá: „Nagyságos Iu` 
piter! ’s ti jó és gonosz tettekre iigyelö istenek, magatok tud 
játok, hogy mi romaiak nem igazságtalanul, hanem önótalom 
ból torlotluk meg ez ellenséges és hûtlen emberek’ városát. 
De ha, ugymond, е’ jelen szerenesénkért ránk is némi meg 
boszulás vár, kérlek hogy ez а’ romaiak’ városa és serege he 
lyelt a’ Iegkisebb bajjal enmagamon hajtassék végre.” Ezt mond 
va, mikénl a’ romaiaknál buzgoság’ végeztével szokás, jobbra 
akara fordulni, ’s lordulás közben elesett. A’ körülállók meg 
rellenének, ö pedig felemelkedvén szóla: „könyörgésem sze 
rint a’ legnagyobb szereneséért csekély kedvetlenség történt 
velem.” 

VI. A’ város’ kizsákmányozása ulán, luno’ szobrának, mi 
kénl fogadá vala, Romába kellelt vitelnie. Melly végre a’ mü 
vesek egybegyülvén, áldozék ’s kéré а2 istenuét, hogy ММ 
па kivánságaikra ’s legyen szives egyůtt Iakozni azon istenek 
kel, kìknek Roma julolt. A’ kép pedig lassú hangon Не", 
mint mondják, hogy akar is, és megegyez is. De Livius azt 
beszéli, hogy Camillus imádkozék “дуэт, az istennét illetvén 
és megszólilá; de а’ jelenlevök közöl válaszolák némellyek, 
hogy akar is, meg is egyez ’s örömest is velök megy. Az eros 
hilůeknek ’s а’ csodát pártfogolóknak legnagyobb bizonyságok 
van a’ város’ szerencse'jében, mellynek csekély, megvetést ér 
demlö kezdettöl а’ dicsöség’ és hatalom’ olly nagyságára julnia 
Iehetellen vala, hanemha az islennek sok és nagy jelekhen 
nyilalkozó l‘olytonos kedvezése állal. Ezenkivül egyéb hasonló 
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tünéményeket is hordanak fel, "s majd a'szobrok által izzadt 
verejtékcseppekre, majd sohajtásokra mellyeket hallanak, majd 
а‘ szobrok, elfordulására és szemök” behunyására utasitnak, 
mellyekről nem kevesen tudósítnak a” régiek közől. Sok'cso 
(Мат méltó ’s nem épen megvetendő dolgokat adhatnék elő, 
mellyeket korunkbeli emberektől lehet hallani. Az illyeseknek 
igen sok, vagy igen kevés hitelt adni, egyiránt bajos, az em 
beri gyarlóság miatt, mellynek határai nincsenek ’s magával 
nem bír, hanem egyfelülbalgatag babonára,'másfelül az istenek” 
kisebbítésére ’s' megvetésére vetemedik. Vigyázat, és semmit 
nagyon, ez а’ legjobb. 

VII. Camillus pedig, tette” nagysága -mint ki Roma’ 
vágytársát az ostromlás' tizedik évében megrontá- vagy di 
csérői által-e, gőgtől ’s olly érzelmektől elkapatva, mellyek 
törvényszerü ’s polgári tisztségben el nem viselhetők, fénye 
sen triumphála, és négy fehérlovas-szekerén járá be Romát, 
mit sem előtte sem utána egy hadivezér sem tőn, mert illy 
fogatot szentnekfs a’ királyok és istenek atyja” sajátjának tar 
tanak. Ha már ez a’ gőgnek elviseléséhez nem szokott pol 
дама: megsérté, a” sérelemre egy másik okot abban talál 
tak, hogy Camillusl a’ polgárság megosztásának ellenállott. A’ 
tribunok t. i. javallatba hozák, hogy a’ nép és tanács két rész 
re osztatnék, mellynek egyik fele Romában maradna, másika, 
a’ mint a’ sors magával hozná, a’ bevett városba költöznék. 
Igy t. i. vagyonosabbakká leendenének, mint kik két nagy és 
szép város által mind a’ földbirtokot, mind az egyéb javakat 
bíztositni fognák. Ezt а‘ már nagyon megszaporodott és pén; 
zetlen sokaság örömmel hallá, ’s a’ szónokszék körül tolakodva 
kiáltoza, а’ szavazást sürgetvén, a'tanács pedig ’s egyéb előkelő 
polgárok azon hiszemben, hogy“ a’ tribunok nem Roma megosz 
tását, hanem annak vesztét vették legyen czélba, kikeltek és Ca 
millushoz “folyamodtak. Ez pedig rettegvén a’ csatát, iirügyökkel 
’s t'oglalkodtatásokkal pórázá а’ népet, mellyekkel a” javaslatot 
elhalasztá ugyan, de egyszersmind gyűlöletessé is levé magát. 
Azonban a’ zsákmánynak megtizedelése volt az, mi őt а’ legvilá 
gosabb ’s legnagyobb gyülölségbe hozá а’ nép előtt, mellyre 
nem helytelen, de nem is egészen igaz oka volt а’ lakosok 
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пак. Veii ellen menendö, :tzt года“ t. i. hogy ha a’ várost be 
veszi, _a’zsákmány’ tizedét az istennek fogja feláldozui. De a’ 
hevétel ’s zsákmányozás után, ‘аду a’ polgárok"kedvét nem akar 
ván szegni, vagyjelen munkái kôzött elleledkezvén fogadásáról, 
az egész nyereséget átengedé nekik. Csak késöbhen, tisztségé 
nek megszünése „из“ hozá elö e’ dolgot а’ tanácshan, ’s а’ jóslók 
jeleuték, hogy az áldozatokhan az istenek’ haraa tünnék ki, 
melly engesztelést és megkérlelést követel. 

VIII. A’ tanács ш végezvc'n, hogy a’ zsákmány (inert 
ez bajos vala) ne osztassék fel, hanem az abban részest'iltek 
eskü mellett adnák ki az illetô tizedrészt, nagy` keseriiség és _ 
neheztelés lön a’ katouák között, kik szegény emberek is vol 
tak, és sokat is szeuvedtek, ’s most kényszerittettek annak 
nagy részét штат ki, а’ mit szerzettek ’s el is költöttek va 
la, Camillus pedig szorongattatván általok, helyes kifogás’ szů 
kében, а’ leghelytelenebbhez folyamedék, megvallván, hogy 
a’ годам: elfeledte legyen, amazok viszont panaszkodának, 
hogy, ha akkor az elleuség’ javainak tizedelését fogadá, most 
mért tizedeli a’ polgárokéit. Mind e’ mellett kiki elöhozván а’ 
részt, mellyel tartozék, jónak vélék arauy hillikomot késziteni 
’s ezt Delphibe küldeni. Az aranyuak pedig szúke lévén а’ Vá 
rosban, mig a’ hatóságok annak beszerezhetését ‘мощами, 
az asszonyok egymás Кбайт tauácskozás’ következtében egyen 
kint а’ szent ajándékra odadák arany ékességeiket, mibôl‘ nyolcz 
talentumnyi nehezék került ki. Hogy e’ tettök illô tisztelettel 
jutalmaztassék, ад végzé a’ tnnács, hogy miként a’ fériiak, 
úgy az asszonyok felett is, haláluk után érdemlett dicséretbe 
széd tartassék, mert addig nem volt divathan kimult'asszonyt 
nyilvánosan meg'dicsérni. Követekúl három igen méltóságos fér 
íiat választottak, ’s válogatott legénységgel megrakott, iinne 
pélyeseu felékesitett hosszú hajót kiildôttek el. Valamint a’ szél 
vész, úgy a’ szélszûnetfis veszedelmes», mit ezek is tapaszta 
láuak,' kik közel valának а’ végveszélyhez, ’s viszont- váratla 
‚ай! kimenekedének belöle. Aeolus szigetnél t. i. szélszünetkor 

1 а lipariak hajói eveztek ellenök, tenger-i rablóknàk tartván 
öket,"s midön kezeiket könyörögve fölemelék, ezek hajójukat 
el nem sülyeszték ugyan, hanem magukéhoz kötvén, а‘ partra 
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vontaták, hol rablóhajónak itélvén el ш, mind а’ javakat, 
mind а’ legénységet áruba bocsálák. Végre Thimesitheus ve 
zérök’ nemeslelkůsége és tekintete kieszközle szahadon bocsá 
шапка‘, ki saját hajóival kiindulva nemcsak követé öket, hanem 
a’ шт; ajándok’ bemutatásánál is jelen volt,`miért Bomában 
illö kitůntete'st is nyert. 

IX. Midön a’ népszószólók а’ kivándorlási indítványt vi 
szont sürgeték, a’ faliskok ellen kivánatos idöben kiútött há 
borl'i, а’ választásokat `а’ nagyok’ lmtalmába juttatá, ’s ezek 
Camillust jelß'elék ki más öttel egyůtt hadiszószólóvá, minthogy a’ ` 
körülmények tekintetes, és a’ dicsöséget tapasztalással egyesitô 
vezért követeltek. A’ néptöl is kineveztetvén, vevé a’ hadi 
eröt"s a’jfaliskok’ tartományába beütött, es Faleriit, a’ meg 
erösített’s minden hadi szükségekkel bôven ellálott várost ost 
romlotta, tndván, hogy azt bevennie nem csekély munkába ’s 
Бабье fog kerülni, de más részröl a’ polgárokat foglalatoskod 
tatni ’s oszlakodtatni akará, nehogy otthon munkátlanul Нечег 
vén, а’ .népszónokoktól izgatta'ssanak és lázongjanak. Mert 
az orvosokként ezen gyógyszerrel mindig olly ûgyesen szok 
tak élni, hogy a’ polgári élet` belsö zavarjainak kifelé nyit 
nak та‘. ' 

X. Annyira Те! sem `vevék pedig a’ l'aleriek `az ostromot, 
mindenfelôl megerösített városukban bízván, Воду а‘ falaknak 
örein kivül, mindenki békekönlösben уши а’ városban, gyer 
mekeik pedig az- oskolába jártak ’s tanítóiktól kiveze'ttettek а’ 
rank körül sétálgatás ’s testök’ gyakorlása végett., t. i. a’ fale 
riek, miként а’ hellenek, közös tanitókat tartának, hogy а’ 
gyermekek mindjárt kezdeltöl Гора együtt nevelletének ’s mint — 
valamelly nyáj, egymáshoz tartanának. Ezen tanitó а’ falero 
kat gyermekeik által akarván elárulni, .naponként kìvezetgeté 
шока‘ а’ várl‘al ай, eleinte közelre, ’s a' gyakorlások’ végez 

l tével ismét а’ városbnY vissza. Kevés idö’ multával bátrnn1 mint 
lia semmi veszély sem volna, tovább/’s tovább menni szokta 
lá, mig végre mindnyájukat а’ romai táborszemig vezeté, "s 
átadván öket, Camillushoz vezetteté magát. Ez megtörténvén, 
megálloll és» mondá, hogy ö nevelö és tanító ugyan, vde az 
ö kegyét kötelességénél többre becsiilvén, jölt legyen а‘ vá 
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1051 a’ gyermekekben átadni neki. Camillas ezt hallván, iszo 
nyúnak tartotta а‘ 101101, "s ekkent szólott a’ jelenvalekhoz: 
„Terhes ugyan a’ háhorú, es számtalan meltánytalansággal ’s 
ereszakkal járó dolog; de a’ nemes l'erliak elett a’ háborúnak 
is vannak nemelly törvényei, ’s a’ gyezelmet nem szabad any 
nyira szomjuhozni, hogy a’ gonosz es vetkes merenyek’ ked 
vezéseit el ne útasitanók miatta (mert saját erényere ’s nem 
idegen gonoszságra támaszkodva kell a’ nagy vezernek háborút 

_ viselnie). Ekkor a’ szolgákkal Ieszaggattatá az embernek 111110 
11, kezeit hátrakôttete, a’ gyermekeknek pedig vesszeket ’s 
ostorokat adata, hogy az árulót verdesve kergetnek a’ város 
ha. Epen miden megtudák a’ falerok a’ tanitó’ árulását, ’s az 
egesz város, mint gondolható, az illy nagy szerenesetlenseg 
miatt fájdalomba merüle, ’s elekele ferliak ’s asszonyok ma 
gukon kivül rohanának a’ l'alakra ’s a’ kapukhoz, akkor’bajták 
a’ gyermekek meztelen ’s kötözött tanitójokat, 4gúnyolván et, 
Camillust pedig szabaditejok, istenök ’s atyjok gyanánt ma 
gasztalván, annyira, hogy nemcsak a’ gyermekek’ szülei', ha- ` 
nem a’ törteneket 1010 polgárok is Camillas’ igazságának cso 
dálása- ’s tiszteletével teltek el. Azonnal tanácsba ülven össze, 
követeket küldének hozzá, rája bizván sorsukat, kiket is Ca 
millus Romába utasított. Hol a’ tanács’ szine elett megállván, 
szólának: „A’ romaiak többre becsülven az igazságot a` gye 
zelemnel, megtanitának bennünket hódolást kivánni inkább mint 
szabadságot, kik nemcsak hatalomra csekelyebbeknek, hanem 
az erenyre nezve kisebbeknek erezzük magunkat.”` A’ senat 
ismét Camillusra bizván a’ dolgot, hogy belátása szerint intéz 
110 01 azt, ez a’ l'alerokkal penzt lizettetett, ’s a’ faliskusokkal 
barátságot kötvén, Romába visszatert. 

XI.y A’ katonák pedig, kik Faleriit kirabolni remelik va 
la, miden üres kezekkel tertek vissza Romába, hevádolák Ca 
millust az egyeb polgároknál, mint nepgyelölet, ki a’ szüköl 
ködeknek nem engedé meggazdagulniok. Miden a’ nepszószó 
lek az átköltözest illete törvenyt ismét felhozván, a’ nepet 
szavazásra felszólitották, Camillas pedig sem semmi ellense 
geskedestel, sem szabadnyelvt'isegtel nem tartván, a’ sokasá 
gon, mint látszék, mindenek közt legjobban ereszakoskodott 
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velna, a’ törvenyt visszavetek ugyan önkenytelenúl, de Ca 
millusra annyira haragvának, hegy családjában törtent sze 
renesetlensege (t. i. egyik Ей‘. betegseg által veszite) 11231“: 
vesbbe sem enyhíte beszújokat iránta; neha a’ gyöngéd es sze 
М fertili nem közönyösen veve a’ veszteseget, hanem azen 
4uapen is, mellyen törveny elött kellett megjelennie, bánatja 
miatt az asszenyekkal bezárkózva otthon maradott. 

XII. A’ vádoló Lucius Apuleius, a’ vád pedig a’ tyrrhe 
ni kincsek köriili elidegenites vala, ’s azt meudják, hegy a’ 
zsákmányból csakugyan valamelly erezkapuk láttatának legyen 
nála; A’ nep ingeriilt velt ’s látni lehetett, hegy minden ürügy 
alatt ellene feg szavazni. Illy köriilmenyek közöttfösszehíván 
bal‘átait, hadi- es tisztitársait, kik nem csekély számmal vol 
tanak, kerte öket, hegy ne engednek öt elly gyalázates vád 
miatt igazságtalanúl elitelni es ellenei elött gúny’ tárgyává' len 
ni. De midenl kölcsönös tanakodás es ertekeze's után `azt Ге 
leltek чаша barátai, hegy a’ törvéuy elött nehezen védhetik, 
de a’ netalántáni birság’ Ietìzetesehen segitendik, ezt el nem 
viselhetveu, haragjában a’ város’ elhagyására, es kibujdosásra 
szánta magát. Megölelveu tehát nejét es fiát, hazulról némán l 
mene egesz a’ kapuig, 'itt pedig megállapodek, visszal'erdula, 
és kezeit l'elemelven a’ Capitolium fele, limaidkozek az istenek 
liez: ha nem az igazság, hanem a’ nep’ garázdasága es irigy 
seg gyalázák es buktaták meg, hamar bánják meg a’ romaiak, 
’s legyen nyilvánessá mindenek elött, hegy 'szükségök van rá 
es vágyakoznak Camillus után. 

XIII. Miután tehát Aehilleskent polgártársaira átkekat szórt 
es a’ várest elhagyta velna, távolleteben tizenötezer assnyi bir 
ságban marasztaltalett. Ez ezüstben számitva, ezerötszáz drach 
mát tesz. Mert az ass tizedresze velt az ezüstpenz‘nek, hen 
nan 112 ass denárnak neveztetek. Ninesen romai, ki nem hin 
ne, hegy az igazság’ istenasszenya hamar meghallgatá Camil 
lus’ imádságát, es az igazságtalanságert olly boszuállásban re 
szeltete, melly inkább.~-keserü ugyan, mint edes, de nevere 
es hirere nezve dicsöseges vala; olly nagy forbátelás erte Re 
mát, es az idö gyalázat’kisereteben annyi felelemmel es ve 
szedelemmel Iátegatá meg a’ várost,_vagy azert, mivel a’ Юг 
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te'net úgy hozta magával, vagy mert valamelly isten pártjál 
akará fogni a’ bálállansággal illelelt erénynek. 

XIV. A’ bekövelkezendô nagy szerencsétlenség’ elsó 1016 
nek hivék Iulius eensornak halálát; mert a’ romaiak igen nagy 
tisztelettel viseltetnek a’ eensori hivatal iránt és szentnek tart 

jákv azt. Másodszor pedig, Camillusnak száml'izetése elött, Mar- f 
cus Cedieius, nem elökelö ugyan, sem nem tanácsbeli, de kü 
lönbeu becsületes és derek embernek ismerl férliú, a’ hadiiö 
nököket egy ligyelemre mélló dolog felöl tudósítá. Ez а’ mult 
éjjel, ugymond, az új nevl'i úton menvén, valakitöl fenhan 
gon megszólítlatott, ’s megfordulván, senkit nem látott ugyan, 
hanem emberinél nagyobb szózatot ballott, melly ezt mondja 
vala; „Marcus Cedieius, korán reggel elmenvén a’ hadiszószó 
lókhoz, mondd meg nekik, hogy rövid idö mulva а’ galluso 
kat várjákl” Ezt hallván a’ hadil‘önökök, nevetést és gúnyt in 
dítottak. Nem sokkal ezután a’l Camillus körůliek lörténtek. 

XV. A’ kella származású gallusok elszaporodásuk mialt, 
mint mondják, elhagyván tartományukat, melly minduyájokat 
táplálni elégt'elen volt, más hazának keresésére indulának. Sok 
ezerre menö fiatal és Ilarozos l‘érliakból álloltak, ’s még több 
gyereket és asszonyt vittek magokkal. Az egyik rész а’ Ripati 
hegyeken átmenvén, az e'jszaki tenger körül áradott el, ’s Eu 
ropa’ véghatárait szállotta meg; a’ másik Pyrrhene hogy’ és az 
Alpok’ köze't öntvén el, sok ideig a’ Sennouok’ és Keltoriak’ 
közelében Iaktanak. Késöbben az- Italiából legelöször hozott hort 
megizlelvén, annyira esodálák ez italt ’s mindnyájan annyira 
magukon kivül lettek az éldeletnek ezen ujsága miatt, hogy 
fegyvert `ragadván és szülöiket magokkal vevén, az Alpokon 
lúl mentek, azon földet keresendök, melly illy gyiimölcsöt te 
rem, mellyhez ko'pest minden egyéb tarlomány termékellen és 
zordon volna. Ki a’ bort hozta hozzájok ’s öket Italia ellen 
leginkább ’s legelöször ing-erelte, az, mint mondják, tyrrheni 
Aron volt, kitl'inö ’s nem rosz természetů férfiú, de kit illyen` 
szerencsétlenség ére. Ó gyámalyja volt egy Lukumon nevů ár 
va liúnak, -ki a’ polgárokat mind gazdagságra, mindvesodála 
tos szépségére nézve felíilmulá. Ez gyermekségétöl fogva Aron 
nal éle, ’s iljuvá levén sem hagyá el házál, hanem szinlé, 
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mìntha örömest társalkodnék vele. Sok Мед; titokban шагам, 
hogy feleségét elcsábitá ’s ettöl elcsábíttatolt. Midön pedig már 
а’ szenvedélyben mindenikök olly messze ment, позу а’ ki 
vánságot többé sem el nem fojthaták, sem el nem titkolhaták: 
az iljú az asszonyt elszakasztván, nyìlvánosan kezde élni vele, 
а’ férj рейд; а’ törvény elött, hova ügye't vive', Lukumontól, 
а’ sok barát’, pénz’ és költség’ segedelmével legyözetvén, szü- ‘ 
löhelyét elhagyá, és hallván а’ gallusok’ hatalma felöl, elment 
hozzájok ’s Italiába vezeté öket. 

XVI. Еще!‘ beütvén, tüstént meghóditák azon tartományt, 
mellyet hajdan а’ tyrrhenok laktak, ’s melly az Alpostól mind 
а’ két tengcrig terjed. Ezen állitást а’ név'is tanusítja, mert 
az éjszaki lengert Adriának nevezik, Adria tyrrhen várostól, a’ 
délfelé általellenben l'ekvöt pedig tyrrhen tengemek. Az egész, 
мы iiltetett, legelökben gazdag -és folyamoktól hasogatott 
tartománynak tizennyolcz szép és nagy, můszorgalomra nézve 
czélirányosan, az életre fényesen ellátott városa volt, mellye~ 
ket а’ gallusok --- а’ lyrrhenokat kiüzvén- saját lakhelyeikké 
шишек. De mind ezek sokkal elöbb történtek. \ 

XVII. Akkor a’ gallusok Klusium tyrrhen város ellen ha 
dakozváń, аж megszállották. A’ klusinok pedig a’ romaiakhoz 
folyamodván, а’ barbarokhoz követeket ’s leveleket kértek lö 
lök. Kûldeték pedig а’ Fabiusok’ ne'mzetségéböl három t’ekin 
tetes"s a’ városban magas tisztségeket viselö féríìú. Ezeket a’ 
gallusok а’ romai ‘ne'v miatt emberszeretöleg fogadták, ’s Тенты’ 
ván а’ városnak озп’ошйчгйч alkudozásba ereszkedtek. Midön azt 
kérdenék, mivel bántollák legyen meg öket а’ klusinok, hogy „ъ 
rosuk ellen jöne'nek, Brennus a` gallusok királya elnevetvén ша 
gát: „Sértenek bennünket,” ugymond, „а’ klusinok, тег! csak 
kevés földet és lartomáńyt můvelhetnek ’s mégis sokat akarnak 
himi, a’ nélkül, hogy velünk idegenekkel, kik szegények is va 
g‘vunk és számosan is, osztakoznának. Igy sértettek hajdánta 
titeket is, oh romaiak, az albanok, pliidenaták és ardeaták, 
most pedig а’ veiiek és cápenaták, és sokan a’ phaliskok és 
volskok közöl, kik elleri ti is hadra keltek, ’s ha nem részesit 
nek benneteket javaikban, igába veritek és kiraholjátok Меж, 
városaikat fclduljálok ’s ekkor ti sem tesztek valami hallatlant, 

‘ 15* 
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vagy igazságtalant, hanem a’ legösebb törvénynek engedelmes 
kedtek, melly az erösebbnek adja a’ gyenge'bbekéit, az isten 
nél kezdve ’s a’ harmoknál végezve; тег! ezekbeu természe 
tileg bennök van, hogy az erösebbek a’ gyengébbeknél többet 
kivánnak birni. Szünjetek meg tehát az ostromlott klusinokon 
sajnálkozni, nehogy a’ gallusokat is megtanitsátok szivességgel és 
könyörületességgel viseltetni a’ romaiaktól megsértettek iránt.” 
E" szavakból mégérte'k а’ romaiak, hogy Brennus az egyezés 
re nem hajló, Klusiumba elmenvén tehát, bátoriták és теми 
а’ fériìakat, hogy velök a’ harharok ellen kiindulnáuak, vagy 
azoknak erejét megkisértendök, vagy magokét érezteteudök 
velök. A’ klusiuok kirohanván tehát, a’ mint a’ Мак körül 
megütköztenek, a’ Fabiusok’ egyike, Quintus Ambustus, egy 
nagy és szép gallusnak, ki egyebektöl messzeválva elůl levag 
lott, ellenéhe vágtatott, eleinte a’ hirtelen történt megütkö 
zes ’s az arczát elfedezö fegyverragyogás `miatt ismeretlenül. 
Midön pedig csatában nyertesen а’ fériiat lesujtá ’s fosztogatá, 
megismervén Brennus, az isteneket bizonyságúl hivá„\hogy а’ 
közös, az egész emberiség elött szent jogok’ ellenére, mint 
követ jött ’s mint ellenség cselekedett legyen. Egyszersmind 

‘а’ csatától megsziinvén, а’ klusinokat be'kében hagyá, és se 
regét Roma ellen vezeté. Nem akarváu pedig láttatni, mintha 
а’ megbántást ohájtották ’s ürügyet 'kerestek legyen, követeket 
külde el, kivánván, hogy a’ feriiat megbüutetés végett adnák 
ki, egyszersmind lassanként elöre uyomúla. 

XVIII. Romában pedig tanács hivatván egybe, а’ Fabiu 
sokat sokan “мощь, és az úgy nevezett Fetiales papokat is 
megidézék, kik a’ tanácsot az istenek’ uevébeu arra kénysze 
riték, hogy ez a’ történtek’ átkát az egy bünösre hárítván, 
egyebeket attól engesztelés által mentcne ki. Ezen Fetialeseket 
Numa Pompilius, a’ királyok’ legszelidebbike és legigazabbika 
alapítá, hogy lennéuek a’ beke’ örei, valamint azon okoknak 
vizsgálói és helybenhagyói is, mellyek méltán okozhatnak há 
borút. Miután a’ tanács а’ népnek elébe vitte a’ dolgot, ’s a’ pa 
pok'itt is szinte vádolák Fabiust, a’ sokaság annyira gúny’ ’s 
nevetség’ tárgyává tevé a’ vallást, hogy Fabiust testvéreivel 
együtt ezredessé nevezé ki. Ezt a’ gallusok megtudváu’s ne 
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hezen viselvén, minden késedelmet l‘élbeszakasztva, egész si 
etséggel elôre nyomulának, ’s mig sokaságuk, fegyvereik’ 0511 
logása, erôszak és dühösségök miatt a’ benlakók rettegnének 
’s minden l‘öldeiket már feldulva, városukat elpusztítva hinnék, 
várakozásuk ellen 'semmit nem garázdálkodának, semmit a’ l‘öl 
dekröl el nem vevének, hanem a’ közel városok mellett men 
tökben kiáltozák, hogy Roma ellen indultak, ’s csak a’ romai 
akkal hadakoznak, egyebeket barátaiknak tekintenek. lgy kezd 
vén а’ dolgot a’ barbarok, a’ romaiakat 15 viadalra vezeték az' 
ezredesek, kik számra nem kevesen (mert а’ gyalogok nem 
voltak negyvenezeren alul), de többnyire gyakorlatlanok voltak, 
kik most legelöször fogtak vala legyverl. Még az istenekröl 
sem emlékeztek meg, sem iidvös jeleket nem nyertek, sem 
a’ jóslókat, miként veszély-’s háborúkor történni szokott, meg 
nem kérdezék. Semmi a’ teendôkbe annyi zavart nem hozott, 
mint а’ vezérek" sokasága. Pedig ezelôtt kisebb csatákba is 
választának gyakran egyeduralkodókat, kiket dictatoroknak ne 
vezének, jól tudván: mi nagy a’ haszon veszély’ idejében, ha 
az egészet egy határtalan akarat intézi legföbb hatósággal ke 
zében. Tetemesen sulyosítá a’ dolgokat a’ Camillussali méltat 
lan bánás is; mert félelmes vala másként, mint a’ népnek 
kedvezöleg és hizelgöleg uralkodni. Kimentek telxát а’ várostól 
kilenczven stadiumnyira, ’s Allia folyam’ mentében szállottak 
meg, melly ne`m`messze a’ táborhelytöl Tiberissel egyesůl.' 
111, miután a’ barbarok megjelentek, а’ rendetlense'g miatt csú 
fosan verekedve'n, megl‘utamodtak. Nevezetesen a’ bal szárnyat 
tlistént а’ 1`01уа11111а szorítván, feldulák a’ gallusok, а’ jobb 
szárny, melly а’ megütközés elölt val’ sikról a’ halmok felé vo 
nult, kevesebbé károsult, ’s közölök sokan а’ városba jutot-v 
tak. Egyebek, kik az öldöklésben elfáradt ellenségtöl megsza 
badulhatának, éjente Veiibe menekiiltek, mintha Romának már 
vóge ’s benne minden veszve lett volna. 

Х1Х. A’ csata a’ nyári fordulás körül holdtöltekor esék, 
melly napon már ezelött is nagy szerencsétlenség történt, 1. 1. а’ 
Fabiusok’ vesztesége, ezen nemzetségböl háromszázan ejtetvén 
Cl a’ tyrrhenok által. Divatba `11511 pedig e’ napot a’ második 
veszteség mialt a’ folyamról egesz maig alliai napnak nevezni. 

1 
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A’ szerencsetlen napokat illeteleg, vajjon szükseg-e illyene 
ket ell’ogadnunk, vagy vajjou Heraklitos méltán dorgálá-e 
Hesiodost, ki nemelly napokat jeknak, másokat roszaknak 

Ytart, hogy e 01 110111 10110, miert volna miudeniknekugyau 
azon tulajdonsága, errel. máshol ertekeztûnk. Azonban je 
1011 irományunkhoz nem fogna talán nemelly peldáknak fel 
hozása nem ìlleni. Igy p. o a’ boiotiak Hippodromios, vagy 
mint az atheniek nevezik, Hekatombaeon hónapnak ötödik nap 
ján ket igen fényes gyezödelmet nyerenek, mellyekkel a’ hel 
leneket szabadokká tevek, a’ Leuktra körülit, es ennel több 
mint száz évvel elebb a’ Keressus mellettit, mellyben Lattamy 
ason ’s a’ thessaliakon diadalmaskodtak. lViszont a’ persák Boë 
dromion’ hatodikán Marathon, harmadikán Platage es Mykale 
nál egyszerre, huszonhatodikán pedig Arbelánál gyezettek meg 
a’ hellenektel. Az atheniek a’ naxosi hajóûtközetben Chabrias’ 
kormányzása alatt Boêdromion henapbau holdtöltekor, Salamis 
nál pedig huszadikán gyeztek, miként „A’ napokról” czimú 
könyvůnkben megmutatek. Thargelion hónap is szembetüneleg 
szerenesétlen volt a’ barbarokra nezve, mert Sándor Granikus 
nal a’ király’ vezereit Thargelion hónapban, gyezé meg; a’ kar 
thagobeliek Siciliában Timoleontól huszonnegyediken verettek 
meg, ’s ugyane’ napra látszik esni Ilion’ bevétele is, mikent 
Ephorus, Kallisthenes, Damastes 'es Phylarehos megirák. El 
lenben Metageitnion, mellyet а’ boiotiak Panemosnak neveznek, 
a’ hellenekre nezve szerenesétlen volt. E’ hónap hetediken t. i. 
csatát vesztven Kranon alatt, Antipatertel teljesen tönkre té 
tettek, elebb pedig Cheronaeában csatázván Philipp ellen, vol 
tak szerencsetlenek. Metageitnionnak ugyan ezen napján, ugyan 
azon evben, az Archidemussal Italiába átmenek, az ottani bar 
barok által semmive te'tettek. A’ karthagoiak is óvakodtak a’ 
huszonkettediktel, melly rájok nezve mindig a’ legtöbb es leg 
nagyobb veszedelmekkel 101. Azt is tudom továbbá, hogy Thebe 
a’ mysteriumok’ ideje körůl pusztíttatott el Sándortól, ’s ennek 
következésében az atheniek makedoni erizetet kaptak, Boëdro 
mionnak ugyanazon huszadik napján, mellyen a’ mystikus Jak 
ehost ünnepesen kihordozgatják. Hasonlókep a’ romaiak ugyan 
azon napon eleször a’ Kimberek által Kaepiot seregestel együtt 
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vesztettek el, kesöbben pedig Lueullus veze'rlese alatt az Arme 
niakat es Tigranest gyöztek meg. Attalus király es Pompeius 
Magnus születesök’ napján haltak meg. Általan veve sokakat 
lehetne felmutatni, kik ugyauazen idöpentban mindenik sze 
rencset tapasztalák. De a’ romaiak elött ezen nap a’ szeren 
esetleneknek egyike ’s miatta minden hónapban meg más kette 
is, minthegy ama’ szerencsétlenseg miatt az elövigyázat es 
a’ babena, szekás szerint kelletenel tevább ment. De ezekrôl, 
a’ remai szokásek’ ekairól irt könyvemben bövebben értekeztem. 

XX. Ezen ütközet után, ha a’ gallusek nyemen kövelik 
vala az iramlókat, Bemának teljes lerentását es а’ Ьеппе ma 
radtaknak egyetemes kiirtását semmi nem akadzilyezta velna, 
olly nagy l‘elelmet gerjesztenek a’ iutamlók az ôket belegadók 
han, ’s ismet annyira maguken kivül veltak a’ felelem miatt, 
mellyel eltelenek. De 'a’ barbarek nem hiven gyözelmök’ nagy 
ságának, szertelen örömükben lakezással ’s egyszersmind a’ 

’táberhan nyert zsákmánynak megesztásával feglalkezván, a’ vá 
resból kimenekvö sekaságnak könnyü eli‘utást, а’ benmara 
dek-nak pedig meg remenyt es» keszülést engedenek. Mert a’ 
várest abban hagyván, a’ eapitoliumet >i‘egyverekkel és est 
remszerekkel erôsitek meg; ’s mindenek elött a’ szentsegek 
közel nemellyeket а’ capiteliumba mentettek; Vesta’ tíizét 
pedig azi ell‘utett szûzek a’ szentségekkel együtt magukkal vi 
vek. Noha némellyek azt irják, hegy örzes vegett nem is 
bizatett egyeb rájek, mint azen örök tüz, melly Numa király’ 
rendeleteböl a’ minden dolgek’ ока gyanánt tisztelteték. A’ tiiz 
t. i. a’ termeszetben legmozeghatóbb, a’ nemzes pedig, vagy 
a’ mezgás maga, vagy a’ mi a’ mezgással törtenik. Az anyag 
nak egyeb reszei a’ melegtöl elhagyatván, mint valamelly hel 
tak, I'ásultan hevernek, ’s a’ ‘112’ erejet lélek gyanánt от]! 
ják, mellyel, mihelyest egyesülnek, hatásra vagy szenvedesre 
mennek :it vele. Ez okból szentelte legyen Те! azt Numa: a’ 
rendkivůli feriìú, azen mely bölcsesege szerint, mellynél feg 
va a’ Musák’ megbizettjának tartaték, hegy a’ mindeneket in 
tezô örökhatalem’ kepjeleül kialhatlanúl öriztetnek. Mások sze 
rint a’ tüz, miként a’ helleneknel, a’ szentségek’ tisztitása ve 
gett eg, egyebek helül rejtetnek el, ’s a’ Vestáknak nevezett 
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szüzeket kivéve, senkitöl~sem láttatnak. Közönséges monda 
volt, hogy az Aeneas állal Italiába hozott troiai palladium is 
111611 hover, noha vannak, kik ott samothraki szentségeketgya 
nitnak, mellyeket Dardanus Troiába vitt, ’s a’ város’ épitése’ 
alkalmával felszentelt ’s mysteriumként 11521611, Aeneas pedig a’ 
bevélelkor titkon elorzott, ’s Italiába jötléig magánál tartott legyen. 
Azok, kik e’ dolgok köriil több tudomást követelnek magok 
nak, két nem nagy hordó’ ottlétét emlitik, mellyeknek egyike 
nyilt és üres, másika telt 65 pecsételt, ’s hogy mindenik csak 
a’ szent szüzeknek volna látható. Mások ezeket csalódásban ‚ 

1611111 161111, azon okból, minthogy akkor а’ 52112611 a’ szentsé 
gek’ nagyobb részét két hordóba .hányván, Quirinus’ temploma 
alatt a’ földbe rejték, ’s hogy -ezen 11е1у még ma is a’ hor 
dóktól viseli nevezetét. ‘ 

XXI. Magok pedig a’ Iegnevezetesb 65 legliszteletesb szent 
ségeket vévén magokhoz, a’ folyam’ mentéhen tevék 1111650 
kal. 111 Lucius Albinus, a” 116р` köréböl valo 1611111, а’ тепе 
11611611 1162611 épen kisded szülötteit 65 nejét legszükségesebb 
vagyonaival szekeren vivé. Midôn pedig Iátá a’ szlizeket, mi 
ként szolgálat nélkül, hajt szenvedve, az istenek’ szentségeit 
kebleikben hordva haladnának, azonnal leszállitá nejét gyerme 
keivel ’s vagyonával együtt a’ szekérröl"s ezt nekik áltadá, 
hogy felülvén, a’ hellen városok’ valamellyikébe menekedné 
nek. Albinusnak az isteni iránt a’ legviszonlagságosabb> idökben 
kiu'intetett áhilalát ’s tiszlelelét, méllónak'tartám nem hagyni 
említetlem'il. Az egyéb istenek’ papjai pedig ’s az egykor con 
sulkodö ’s lriumphaló fe'rliak’ vénei nem szánhatván el magokat 
а’ város’ elhagyására, lényes ünnepi ruhákba öltözének, Fabi 
us föpapnak utána mondván azon imádságot, mellyben a’ ha 
záért a’ daemonnak áldozatként `szentelék magokat, öltözete 
ikben elefántesont székekre Ieůltek a’ piacon, bevárandók a’ 
jövendö sorsot. 

XXII. Harmadnap az ütközet ulán megjeleut Brennus, a’ 
város ellen vezetvén hadát; ’s mivel a’ kapukat nyìltan, a’ 
falakat örség nélkül találá, eleinte 16516165 cseltöl tarta, nem 
hihetve'n, hogy а’ romaiak illy végkép elcsñggedtek` volna; de 
miután a’ valót' megtudá, bemeno a’ Collini Vkapun ’s bevelte 
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Romát, molly épitésc óta valamivel több, mint 360 évig ál 
lott, ha ott a’ l‘elvett idöszámitás" pontossága'hitelt érdemle 
ne, hol az akkòri zavar még újabb adatokat is kétesekké tön. 
Egyéhirám úgy látszik, hogy ezen veszleségnek és bevételnek ` 
némi homalyos híre Hellasba azonnal általlerjedett. Mert pon 
tosi Heraklides, ki ezen idöknél nem sokkal'lìaLalabb „А’ lé 
lek”röl írt munkájában` azt mondja, hogy nyugatról szállongó 
hir szerint, kivülröl а’ hyperborok’ tartományából jövô hadse 
reg еду Вота nevü, valahol a’ nagylenger mellett fekvö hel 
len várost, meghódított legyen. Egyébiránt nem csodálkozom, 
hogy a’ mesést és kôlteményest szeretô Heraklides, a’ 11105116 
dítást illetö valóságos elöadásl a’ hyperborok ésv a’ пиву tenger 
állal tarkítja. Aristoteles philosophtól is nyilván van, hogy a’ 
városnak kelták által lett bevételét hel'yesen tapasztalá; de а’ 
mentôt Luciusnak mondja lenni, pedig Marcus volt, nem 111- 
cius Camillus. De ezek csak hozzávetôleg mondatnak. Brennus 
elfoglalván Romát, a’ Capitolium körůl ört'állít, maga pedig 
а’ terére menvén, csodálja а’ díszöltönyben némán ülö férlia-4 
kat, látván hogy a’ közcl ellenség elött fel nem kelének, vo 
násaikat vagy szinöket el nem változtaták, hanem csendesen 
és félelem nélkül botjaikra támaszkodva, egymást mozdulatla 
núl nézék; A’ gallusokra csodásan hatott е’ látvány, és sok ide 
ig haboztak: közelítseuek-e hozzájok ’s illessék-e öket, а’ ta 
lán fôbb lényeket. Végre egyikök bátorkodék Manius Papirius 
hoz lépni, állát gyöngéden illelni,.és hosszú szakállát simogatf 
ni; Papirius pedig botjával megütvén fejét, keméuyen meg 
sujtá, mire a’ barhar tört rántván, meggyilkolá. Ennekutána 
а’ 1б111›1е1‹еъ‚1з megrohanván, leölték, szintigy bántak másokkal, 
а’ kikkel találkozának, ’s több napokon keresztül be- ’s kihor 
dozkodva ürítgeték а’ házakat, ’s végre felgyujlák és leronták 
azokat, `a’ Capiloliumba levök iránti haragból, kik felszólításaikra 
nem hajolva, az ostromlókat, a` falakról aláharczolva, tetemes 
veszteséggel visszaverték. Ez okból pusztiták tehát el а’ várost, 
és ölék meg még a’ foglyokat is, különbség nélkül, a’ férliakat 
úgy, mintA az asszonyokat, a’ véneket úgy, miként a’ gyermekeket. 

XXIII. Az ostrom sokáig huzódván, a’ gallusok kifogytak 
:lz élelemböl; honnan megoszlván magukul, némellyek'ìl’ ki 
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rálylyal maradva, a’ Capitoliumot ostromolták, mások а’ tájt 
keresztül-kasul járváu, zsákmányoztak, ’s а’ falukuak esvén, 
azokat kirabolták, nem mindnyájan együtt, hanem szerencsé 
jök feletti kevélységökbeu ’s mintha semmit félniök nem kelle 
ne, mások másutt seregekre ’s csoportokra oszoltan. А’ legszá 
mosabb ’s legjobbau‘ elrendezett csapat az Adreaták’városa el 
len iudúlt, hol számüzetése óta, munkáktól visszavonultau ’s 
’s magának élve, Camillus tartózkodék, ’s most mint olly fér 
И, ki az ellenség elött nem szeret elbujni, vagy azt keriilni, 
reményekkel ’s tervekkel foglalkozik vala: hogyan szállhatna 
szembe azzal, ha alkalom adódnék. Ez látván, hogy az Adre 
aták elég számosan vannak, de а’ vezérek’ tapasztalatlansága 
és gyávasága miatt а’ hátorság hiáuyzik bennòk, elôször is az 
iijak között azt mondogatá, hogy a’ romaiak’ szereucsétlensé 
gét koránsem а‘ gallusok’ vitézségének kell tulajdonitniok, ’s 
azokat, miket eszteleuségök miatt szenvednek, а‘ végzet’ iu 
tézménye, nem pedig azok’ müve gyanánt kell tekinleuiök, 
kik a’ gyözelemhez semmivel sem járultak. Vajmi szép volna, 
habár veszélylyel is, az idegen ’s barbar megtámadást 01111111 
tani, mellynek а’ tüzként, gyözelmi czélja abban áll, hogy a’ 
gyözöttet megrontsav; azonhan, ha lelkesedetten mere'szleuek, 
annak idejében veszélyteleu gyözelemhez segitendi öket. E’ 
szavakat bei'ogadván a1. ifjak, az adreati hirákhoz ’s tanácsbeli 
ekhez fordult Camillus; kiket miutáu szinte megnyert volnu, 
az egész itjuságot felfegyverzette ’s а’ i'ulon belůl együtt tarlo 
дата, 1103у’а’ közellevö ellenségtöl észre ne vétethessenek. 
Miután pedig a’ tájt áltszáguldozták ’s az öszverablott zsákmány’ 
tömegével -terhelten, a’ sikon gondatlanůl és hivalkodva meg 
telepedtek, ’s ezután rájok az ittasokra ё] szállott ’s a’ tábor 
han csend uralkodott` volna, Camillus ezek felöl kémek által 
értesitetvén, kivezeté az Adreatákat, csendesen a’ középhely 
felé nyomula, éji'él köriil szertelen lárma között megtámadá 
öket, mindenünnen kürtök’ szavával rettegetvén azon embere 
ket, kik a’ dörgésre részegségök miatt csak ügygyel bajjal éh 
redeztek álmaikból. Csak kevesen, kiket a’ félelem tön 16111 
Ànokká, ragadának fegyvert ’s állottak ellent embereinek ’s így 
tusakodva hullottak el, legtöbben az álom’ es bor’ karjai közt 
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lámadtatván meg, l‘egyveretlenůl ölettek el. Azon kevesek, 
kik éjente 0’ táborból elsuhantak, más nap, midôn elszór 
tan kalandozának a’ vidéken, az üldôzö lovasok által lelék 110 
lálokat. ` 

XXIV. A’ hir hamar elterjesztvén e’ tettet a’ városokban, 
sok iljat 02 összeszövetkezésrefelhiva, leginkább azon romaia 
kat, kik 02 А1110 mell‘etti ütkôzetböl elf'utván, Veiiben tártózko 
dának, ’s egymásY között igy panaszkodának: „milly hadvezér 
161 fosztá meg a’ gonosz szellem Romát, hogy Ardeat Camil 
lus hadiszerencséjével dicsöítse, mig- 02 111у011 l'ériiat-szůlte ’s 
nevelte város oda és veszendôben van, mi pedig hadvezér’ 
szükében idegen falak möge bújunk ’s Italiát veszni hagyva 1 
veszteglûnk. Jer, kûldjůnk az Adreatákhoz, ’s kérjůk vissza 
hadvezérünket, vagy l‘egyvert ragadva, magunk menjñnk hoz 
zá, 6 nem száml'izött többé és mi nem polgárok, mert mely 
lyet az ellense'g l‘oglalt el, többé nem liazánk.” Ez 01105011 
tatván, követek által kéreték Camillust a’ kormánynak 1011010 
lére. Ez pedig „110111 elébb, ugymond, mig nem а’ Capitoli 
umbani polgárok a’ törvény szerint szótöbbséggel választanának.” 
Mert szerinte bennök tartatikfenn 0’11020, kik ha parancsol 
nák, örömest fogna engedelmeskedni; de akaratjok ellen nem 

10510 rájok kötni magát. Camillus ezen szemessége és sze 
rénysége 11111111 csodáltaték; de senki sem volt, ki 021 a’ Ca 
pitoliumba megvinné, vagy épen lehetlennek látszott а’ vá 
rost elfoglalva tartó ellenek 1111011 követnek juthatni fel a’ várba. 

XXV. Találkozék pedig az iljak kôzött hizonyos Pontius 
Cominius, születésre kôzéprendů polgár, de hir- és dicsôség 
kedvelö, ki önkényt magára vállalla 0’ merényt. Irást pedig 
nem vônv a’ capitoliumbeliekhez, nehogy, 110 tán ell‘ogatnék, 
az ellenek kitanulnák belöle Camillus’ szándékát. Silány kön 
tösben, melly 01011 1101501 viselt, utjának egy részét nappal 
iélelmetlenůl folytatá. A’ városhoz közeledvén már sötéttel, 
mivel az 611 álló barbarok 1111011 egy hidon sem kelhetett át 
a’ folyamon, nem sok ’s nem nehéz ruházatát fejére ‘101101 
getvén, testet а’ kérgekre vetve ’s igy átuszását elösegélve, 
a’ város alá kiszállott. Mindig kikerülvén а’ virrasztókat, 0’ 
1111111 világ vngyqzörgés után gyanithatá öket, n’ carmentali 
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kapuhoz ment', hol a’ legnagyobb csend uralkodek, ’s mellet 
te a’ Capitolium’ halma legmeredekebben emelkedik ’s a’ ter 
mészettel köröskôriil sok es konok sziklákkal van ellátva. Ш 
mászott fel alattomosan, es sulyos es bajos menet után a’ 
korhadt sziklán a’.l`alak’ ereihez jutott. Miután a’ ferfìakat üd 
vözlötte ’s magát neven nevezte volna, beeresztetek ’s a’ ro 
mai eleljárókhoz mene. A’ sietseggel egybebi-vott gyůlésben 
megjelenven, Camillas’ gyezelmet tudtokra adá nekik, melly 
rel eddig‘semmit nem halottanak, feljelente a’ katonák’ ha 
tározatát ’s felszólitá eket, hogy Camillus’ föhatalmát eresi 
tenek meg: mert kün csak egyedül neki keszek engedelmes 
kedni a’ polgárok. Ezek pedig a’ hallottak felett tanáeskoz 
‘иди, Camillust dietatornak neve'zek, Pontiust pedig ugyanazon 
utou ismét visszaküldék hasonló je szerencse’ kisereteben, mert 
elkerůlé az ellenseget ’s a’ tanácstól végzetteket megvive a’ 
kün leve romaiaknak. 

XXVI. Ezek a’ vegzest örvendezve fogadván, Camillus 
Veiibe mene, hol l'egyverben már ,húszezret talált ’s a’ szö 
vetsegesek közel meg többet gyüjtven, keszületeket ten a’ 
megtámadásra. Azalatt Romában nehányan a’ barbarok közel 
törtenetbel ugyanott mentek el, hol Pontius ejjel a’ Capito 
liumba hágott fel, ’s itt sok helyütt láb- es keznyomokat ve 
ven eszre, a’ mint tartezkodott es kapaszkodott, másutt pe 
dig a’ meredeken nett növenyeket elgázolva ’s a’ l'öldet lehi 
dorva мм“, ezt a’ királynak bejelenték. Ez maga odajövén, 
es megtekintven, ekkorl hallgatott ugyan, de estve a’ gallusok 
közel a’ legkönnyebb testt'ieket’s а’ hegyhágásra leginkább ter 
metteket öszvehiván: „ А’ hozzájok vezeto" Vismeretlen utat az 
ellenek magok muta'tják meg, ugymond, hogy emberre nez 
ve sem nem járhatlan, sem meg nem hághatatlan. Nagy gya 
lázat volna kedveze kezdet után a’ kimenetelnel >esüggedni 
el, ’s bevehetetlen gyanánt hagyni el a’ helyet, holott az el 
lenseg maga mutatja meg, hol lehessen bevenni. Mert hol 
egynek könnyl'i l‘elhágnia; egymás után sokaknak sem nehez, 
seta’ közös merény eret es segedelmet is beven nyujt. Ér 
dem szerinti ajándékok es kitüntetések várandnak kinek-kinek 
vilezsegere.” 
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XXVII. A’ királynak e’ beszedere örömest hajlottak a’ 
gallusok, ’s éjl'el körül sokan együtt eseudesen felindultak a’ 
sziklán, a’ kůlònbeu meredek ’s így bajes, mindazáltal, mint 
a’tapaszlalás mutatta, nîinden várakezásen túl engedekeny es 
porhanye ieldhöz kapaszkodva, úgy annyira, hegy már az 
elsek a’ tetere jutván, készůleben voltak az elel‘alakat beven 
ni ’s az alvó eröket megtámadni, mert sem ember, sem eb 
eszre nem veve eket. De Iuno’ templomában szent ludak va 
Маяк, mellyek különben beven kaptak eleseget, mig most 
szüken es" szeresan telven az elelem az embereknek is, el 
hagyattak es rosz delguk volt. Ezen állat már termeszeténel 
fegva eles hallású es zajl‘éle, azok pedig meg az ehség által 
is ebredekenyek es nyugtalanek leven, hamar eszrevevek a’ 
gallusek’ bejöttet, ’s gágegva eleikbe I'utván, mindeneket fel 
ébresztének, mire a’ barbarok is, látván, hegy tevábbá nem 
lappanghatnak, Штаб! шашек es hathatósabban rehantak. Most 
kiki sietse'ggel azen fegyvert ragadván, melly eleször kezebe 
jutett, ellenállásra megjelent. Mindenek közt Manlius, az egy 
‚Мой consul ’s teste’ erejere ’s lelke’ ébrensegere nézve egy 
iránt hires l‘eriiú, velt az else, ki egyszerre ketellennel ta 
lálkezván, egyiknek, ki bárdját már ráemele, karddal jebbját 
vágta lle, а’ másikat pedig paizsával arezul íitvén, a’ szikláról 
taszítetta alá. Ezután az öysszefutamlókkal es körülötte levek 
kel a’ falra állván, a’ többieket visszanyemá, kik sem nagy 
számmal nem voltak, sem semmit nem tettenek, а’ mi me 
reszletôkhöz meltó lett velna. Igy menekedvén a’ veszelytel, 
rmásnap az erök’ vezeret a’ szikláról az ellenseg köze letaszi- Y 
ták. Manlius’ számára pedig nem annyira jövedelmes, mint 
inkább tiszteletteljes gyezelmi dij’ i'ejeben annyi elelmet adtak 

-össze, a’ mennyit mindenikök egy napra kapott, fel-litra honi 
gabonát (igy nevezik a’ mertéket), es a’ hellen kotyle szerint 
felmeszely bert. - 

XXVIII. Ezentúl а’ gallusok’ bátersága csökkenni kezdett, 
mert Camillustelßfeltökben nem mervén zsákmányezásra kijár 
ni, szükseget szenvedtek 'elelemben, es meg betegség is lo 
pakezett közejök, mivel sátoraik seregenkent hevere heltak’ 
sokasága között emladekekon állottak, ’s a’ mely hamuból а’ sze 

\ 
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lek és höség által kil'ejtett szziraz és csipös lovegö az egész 
ségre minden Iélekzettel kárlékonyan balott. Legjobban inga 
tá»meg 61161 a’megszokott életmódnak feleseréiése, mint kik 
árnyékos’s a’ höség ellen kellemes menedékekkel 61161011 tar 
tományokból, aiaesony 65 6525261 egészségtelen vidékbe köl 
tôztenek, és a’ Capilolium elötti hosszas veszleglés 65 henyé 
165 (mar két hónap óla örzék oslromolva azt). Mindezek’ 116 
vetkezésében a’ seregben olly sürů halálozás támadott, hogy 
a’ .halottakat a’ nagy szám mialt 1611116 61 56111 15 1еше11161611. 
De ezért az ostromlottaknak sem volt jobb dolguk, mert az 
ehség növekedelt, a’ Camiiius 161611 11111051165’ 1116пуа pedig, 
111161 hozzájok, mivel a’ barbarok a’ várost szigoruan szemmel 
larlák, senki sem jöhete, bátortalanságot okozolt. Mind a’ 
két résznek illy állapotjában kibékûlési közlekedések történ 
tok, elöször a'z egymással taiálkozó elöörök kòzött, azután 
az elôkelök’határozata szerint, Sulpilius, a’ romaiak’ hadiszó 
szólója értekezett Brennussal, ’s abban egyeztek meg, hogy 
a’ romaiak ezer font aranyat Iizelnének le, a’ galiusok pedig 
annak felvétele ulán a’ városhól 65 tarlománybói vonulnának 
vissza. Az Qgyezésl‘e megeskiidvén, az arany elhozalék, de 
midön a’ gallusok a’ mérésne'i csalárdkodnának, ’s eleinte alat 
tomban, késöbben nyilván lehuzás allai forgatnák el a’ mérték’ 
irányát, a’ romaiak megboszonkodlak rájok. Brennus pedig 
gögösen 65 gúnyosan eioldván kardját 65 61626161, a’ nyo 
mate'kokhoz 1616 azokat. Kérdvén pedig Sulpitius: „mit je 
ienlsen 62?” „Mit egyebet,A ugymond, mint jaj a’ gyôzöttek 
nek.” Mi azulán példabeszéddé vált. A’ romaiaknak ogy ré 
sze elkeseredvén, az aranyat vìsszavenni, 11520111 elmenni 65 
az oslromot kìállani akarta, mások azt mondák, hogy tůrni 
kellene a’ nem nagy sérelmet, ’s nem keresni szégyent- a’ t'öb 
betadásban ott, hoi az `111165111 nem beesůletböl, hanem sziik 
ségböl tökélék 61 magokat. ` 

ХХ1Х. Mig a’ kellákkal 65 magok 1162611 611116111 1616 
kednének, Camillus sereget vezetve a’ kapuknál termett; ’s 
ertesíttetvén a’ törléntekröi, paranesolá, hogy mások csala 
rendben ’s lassan kövesse'k, maga pedig a’ iegnemesehbekkei 
azonnal a’ romaiakhoz sìetell. A’ le'lrevonult sokaság a’ dieta 
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tort illedelmescn és némán fogadá, ki is az nranyat a’ mér 
tékröl 1010100, а’ szolgáknak nyujtá, а’ keltákat pedig 10016 
jökkel és nyomatékaiakkal egyůtt ellakarodni parancsolá, mond 
ván: „hogy а’ romaiak nem aranynyal, lmnem vassal szokták 
lxazájokat megvállani.” В1011005 256116511611100 ’s az egyezés’ 1'01 
bonlása felöl panaszkodván, Camillus azl válaszolá, hogy az 
cgyesség törvénytelenül lévén kölvc, nem 11110105, 10011, 1111 
111110 ö dictatornak választatott, a’ törvény kivûlötle egyéb ha 
talmat 110111 1511101, ’s így az egyezkedôk egyességkötésre j0 
gosítva nem vollak. Most pedig, ugymond, beszélhettek а’ 1011 
akartok, én itt-a’ törvény állal tcljes hatalommal-állok, а’ 
kéröknek kegyelmel adandó, a’ meg nem térökel érdem sze 
rint megbüntetendó.” Erre Brennus kítörvén, legolt vereség 
1102 kezd ’s mindenik rész karflot 1001, ’5 011101 а’ 1101у csa 
tarendnek képezésére alkalmallan volt, összevisszavegyûlt 10 
lakodásban házak kôzött és szük útszákbau verekedlek. De 
rögtön meggondolván magát Brennus, а’ keltákat kivezeté a’ 
táborha, mig kevesen estek el közölök. Éjjel pedig 10111010 
kedvén, velök a’ várost elhagyá ’s hatvan sladiummal elöre 
nyomulván, а’ gabiniaí 11100 láborba szállott. Másnap reggel 
megjelent Camillus 011000, fényesen ôltözöllen, a’ már bá 
torsággal 011011 romaiakkal, és sokáig tarló 10105 csata után 
ладу öldöklésl okozván közöttòk, megl'utamtatá öket’s a’ lábort 
elfoglalá. А’ fulók közôl sokan tüstént leöleuek az üzöktöl, 
a’ szétugralott nagyobb 10521 pedig а’ faluk’ ’s városok’ ellenök 
felkelö lakosai pusztítouák el. 

XXX. Ekként Roma várallanúl foglaltalott 01 ’5 még vá 
ratlanabbúl 1000101011 meg, miután egészbcn hét hónapig voll 
a’barbarok’ hatalmában, mertQuintilis’Idusai után kevés пар 
ра1 foglala'k el, ’s Februarius’ Idusai kôrûl kôltöztek el 11016 
10. Саш111115 triumphált, a’ mint megérdemlé, mint'veszendö‘ 

‚ hazájának megtartója, és а’ városnak а’ városba visszavezetöje. 
Mert а’ kibujdosoltak gyermekeikkel ’5 nejeikkel egyůtt heme 
001010 közben tértek vissza; а’ Сар1101101000 ostromoltaltak, 
kik kevésben mult, hogy 01100 nem vesztek el, eleikbe men 
vén, ölelgeték cgymást könyezve’s a’jelen öröm felett 01100 
egy kételkedve, a’ papok és a’ templomok’ szolgái a’ fulás 



240 Pw'mucu kAmtt'zAMos x'tLn'ruAJzAl. 

’ közben vagy helyben elrejtett, vagy magokkal vitt’s így-meg 
mentett, szentségeket а` polgároknak megmutaták, kikhen e’ 
várva várt látmáuy olly örömet gerjesztett, mintha az istenek 
magok is újra téruének vissza Bomába. Miután az istenekuek 
áldozott’s az ebhen jártasok’ utmutatása szerint a’ várostmeg 
szentelte volna, a’ volt templomokat kijavitá ’s maga а’ Hir 
nek és Hiradónak épite egyet azon helyen, hol éjjel а’ barbarok’ 
eljövetelét hirdetô isteni szózalot Marcus Cedicius hallá. A’ 
templomoknak helye azonban nehezen, és Camillus’ buzgósága 
’s a’ papoknak hathatós Amunkaissága mellett is csak bajosan 
találtathatott fel. 

XXXI. Midön pedig а’ csaknem végkép elpusztitott vá 
ros újra felépitendö vala, a’ mindenben szükölködô sokaságot 
e’ muuka tekintetében kedvetlense'g és halogatás szállotta meg, 
melly'jelenleg. szenvedéseiböl inkáhb feliidülnì és kipihenni vá 
gyott, mint penzben és erôbeu megfogyatkoztau fárasztani és 
törni magát. _Е5 igy lassanként ismét Veii, a’ mindennel el 
látott ’s épeu- maradt város felé fordulván vágyaikkal, а’ nép’ 
kegyét vadászóknak alkalmat nyujtának a’ lázongásra ’s a’ Ca 
millus ellen intézett bujtogató beszédek` hallgatására, mintha 
ez hirvágy és saját dicsöségétôl indittatva, a’ kész várostól 
megfosztja és kényszeriti öket omladekokon lakniok ’s a’-vá- 
rost hamvaiból feltámasztauiok, hogy'necsakRo'ma’ fejének 
és parancsnokának, 'hanem Romulus’ elmellözésével, a’ város’ 
épitöjének is neveztessék. Ez okból a’zavargástól tartó,tanács 
egyfeliil Camillusuak nem engedé meg, hogy mikint ez aka 
rá, hivatalát egy esztend'ö lefolyta elött letegye, bár milly 
hallatlan volt is, hogy valaki hat hónapnál tovább lett volna 
dictator; másfelůl pedig a’ népet leereszkedö szálalkozással 
csillapitá és szelidíté, öseik’ ravataljait és sirjait mutogat'ván 
nekik ’s azon szentelt tájakra és szent helyekre emlékeztetvén 
öket, mellyeket Romulus ~vagy Numa, vagy valaki a’ királyok 
közöl áhitatossággal ajánlott vala nekik. A’ szentse'gek‘kôzött 
leginkább hivatkozának amaz épségben maradt före, .melly а’ 

l Capitoliurn’ alapjának megvetésekor, mintha e’ hely Italia’ fe 
jévé leendö volna, mutatkozék; valamint Vestának tiizére is, 
mellyet a’ szüzek a’ háború után újra élesztének, ’s mellyet 
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ismét elollani ’s kiirtaniok kellene, ha ваш szégyenökre n’ 
várost elhagynák, hogyvagyidegen jöveve'nyektöl lakva, vagy 
puszta ’s legelönek szolgálandó hely gyanánt szemléljék azt. 
Mig ezeket a’ tanácsbeliek egyesek elött magán ’s gyakran 
n_vilvános iilésben is hányogatnák, másfellil »könyörl'ilelre indit 
tattak a’ sokaság által, melly jelen ügyefogyottsága felett pa 
naszkodék és kéré ôket, ne kényszeritenék, hogy mintán 
mintegy hajótörésböl meztelenen`s mindenböl kil'osztottan me 
nekůltek meg, az elpusztitott város’ töredékeit foldozgassák, 
holott a’ másik elkészitve áll. 

XXXII. Camillus jónak találá tanáes elélJe terjeszleni а’ 
dolgot, ’s miután maga böven szólott a’ hazát pártolólag ’s 
vele töhben is, а’ ki csak akart, végre Lucius Lucretiust 
szólítá> fel, ki véleményét mindig legelůl szokta kimondani, 
hogy nyilatkozzék legelöször, ’s utána egyebek nyilatkozzanak. 
Csend levén’s Lueretius már szóhoz fogni akarván, kün tör 
ténethöl egy százados а’ nappali örség’ egy osztìilyát vezetve 
inene arra ’s а’ ‘zászlóvivö kalauzt fenhangon megszólitván,l 
parancsolá neki, hogy állapodje'k meg ’s а’ zászlót tüzze ki, 

_mint hol legjobban fognának ülhetni és maradhatni. lllivel ezen 
szózat legjobb alkalomkor, t. i. а’ jóvendö feletti töprenkedés 
’s habozáskor jelent meg, Lucretius l‘elkönyörögve szólott, 
hogy ö véleménj'ét az istenéhez csatolja, miben а’ többiek is 
rendre megegyeztek. A’ sokaság’ szándéka is csodálatosan meg 
változott, melly kölcsönösen szólitgatá ’s nógatá а’ munkára . 
egymást’s minden leloszlás vagy rend nélkül kiki ott épitett, 
hol kedve tartá, ’vagy kényelmesnek találá. Honnan hamarko 
dás és sìetség miatt görbe utczákkal ’s rendetlenůl összevisz 
szakevert házakkal épiték fel a’ várost; mert mint mondják, 
egy év’ lefolyta alatt lalakkal és magán házakkal megújultan 
állott elö. A’ Camillustól az omladékokkal boritott szent he- ` 
lyek’ kinyomozása- és kimérésére elkûldött férfìak pedig, а’ 
mint а’ Palatiumot megkerültökben Mars’ kápolnájához jutának, 
ей, mint egyebeket, a’ barharoktól lerontva és leégetve ta 
lálák ngyan, de szorgos kutalás és bontogatás után ráakad 
tak Romulnsnak tömérdek és mély hamu alatt eltemetett jós 
botjára. Е’ bot mindenik végén görbe ’s lituusnak neveztetik, 
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’s az egi negyszegek’ kijelelésere eltek vele, miden a' ma 
dárröpiiles’ szemlelesere leiiltek; e’ vegre használta Rbmulus 
is, a’ jósolásnak nagy barátja leven. Miden pedig a’ balandek 
közel eltůne, a’ papok vevek a’ botot, ’s azt mint a’ szent 
segek’ akármellyiket, illetetlenůl erizek. Ez, melly épen mi 
den minden elveszett, a’ veszelyt elkeriilten talgiltatek meg, 
föléleszte a’ Roma feleli remenyeket, mintha számára e’ jel 
örek álladalmat fogna biztositani. ' 

XXXIII. Meg epitkezesi munkáikat‘ be sem fejezek, hogy 
háború ütött ki, t. i. az aekanusok, a’ voluskok es latinok 
az országba becsaptak, a’ tyrrhenok pedig Sutrit, a’ romaiak’ 
szövetseges városát szállották meg. Miután pedig a’ vezerse 
get visele ezredesek Mareius’ halma kerül tábort ütven a’la 
tinoktól bekeritteltek ’s felniök kellett, nehogy a’ sereget el 
veszitsék, Romába kiildöttek ’s Camillas harmadszor választa 
tott dictatornak. E’háborúról ketfelekepen beszelnek. Eleször 
a’ regest adom ele. A’ latinok, mint mondatik, ürügyködes 
bel-e, vagy azon szándekból, hogy a’ ket nemzetséget csak 
ugyan újra összevegyitsek, kevetseg által nemes születesü szü 
zeket kertek felesegi'il а‘ romaiaktól. Habozván pedig a` romai 
ak, mit .kellene tenniök (mert a’ háborútól is rettegtek, nem 
leven sem kipibenve, sem/rendbeszedve, ’s az asszonyok’ ke 
retéseben is mere kezesseget gyanítottak, mellyet elleneik 
illedelem’ okáert kölesönös neszesnek neveznenek), Tutula, 
vagy 'mint mások mondják, Philotis rabne a’ biráknak azt ja 
vaslá, küldenenek vele legyütt a’ rabnek közel legvirágzóbb 
korú, legnemesebb kiilsejú ’s jeszületesi'i szi'izek szerint fel 
ékesitetteket, a’ többi majd az_ e gondja fogna lenni. A’ bi 
rák megegyezven, válogattak a’ rabnek közel,`rmillyeket e’ 
végre alkalmasaknak lenni véltek, ’s felekesítven ruhákkal ’s 
aranynyal, átadák a’várostól nem messze láhorozó latinoknak. 
Éjente pedig, mig az egyeb „так az ellenek’ tereit szedek 
el, Tutula vagy Philotis, egy nagy vad iigel‘ára hágváu, таза 
mögölt ruhájat kil'eszite, `s egy fáklyát emelt Roma felé, mi 
kent a’ birákkal ertekezett volt, a’ polgároknak a’ dologba ava- 
tása nelkiil.' Miert is a’ katonák’ költözkedese zavaros volt, 

› a’ mint a’ vezerektel sietesre intetenek, egymást felszólogat 
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vain, 's csak nagy bajjal jöhetven rendbe. Ál‘tvergödven pedig 
a’ megtámadást nem gyanitó’s aluvó ellenség’ sánczán, a’ tá 
bert felforgaták ’s a’ nagyobb részt leölek. Ez Iulius, vagy mint 
akker nevezek, Quintilis’ no_náin törtent ’s az ezen napra ese 
iinuepet e’ tettnek emlekezetere üdlik. Eleször is csepertosan 
mennek ki а‘ kapun ’s l'enszeval hangeztatják a’ honi isme 
retes Caius, Marcus, Lucius `s ezekhez hasenló neveket', az 
akkori sietseggel törtent kölcsönös szólitgatást utánzólag; az 
után pedig fenyesen öltözöttszelgalányok járnak körül ’s a’ ve 
lök találkozókkal gúnyolva pajzánkednak. Divatezik pedig né 
mi csata is közöttök, mintliegy akker, a’ latinek elleni harez 
ban ek is részt vevenek. Lakemázás vegett iigeágak’ árnyeká 
ba ülnek, a’ napet nonae eapratinae-nek nevezik, azen iìgei‘a 
miatt, mint velik, mellyrel a’ rahne a’ l‘áklyát emele fel, a’ 
“(Идет t. i. caprilicusuak hivják. Másek szerint annak, mi 
itt tetetik ’s mendatik, Iegnagyebb resze Romulus’ sersával függ 
öszve. Mert, mint mendják, e’ паров uint vala el a’ kapukon 
kivül, hirtelen sötelseg es szelvesz fedven el az eget, vagy 
mint mások velik, napiogyalkezás közben. E’ napet capratel'no 
uae eapratinae-nek neveztek, mertnálok а’ keeskenek neve cap 
ra. Romulus t. i. az eletirásáhan feljegyzettek szerint, akker 
tûut el, miden a’ Kecskemocsárnál душем tartou; vala. 

XXXIV. A’ másedik,` a’ történetirók’ nagyebh részetel 
pártolt eleadás‘a’ következe. Camillus harmadszor neveztetvén 
ki dietaternak ’s megertven, hegy az ezredesekkel leve táber 
a’ latiuok ’s volskok által bekerittetek, kenyszeritve Ми! ma 
gát a’ többe már nem iijú, set idesehb polgárokat is feli'egy 
verzeni. Nagy kerület teven pedig Marcius’ halma körül, a’ 
nélkül, hegy az ellenségtel eszrevetetnek, ennek háta mögött 
állitá fel táberát, es sok tiizet gyujtva hirdete jelenletét. Mi 
nek következtebeu az estromlottak felbáteredva'n, elhatározák 
magukat a’ megtámadás- es megütközesre; a’ latinek ’s vols 
kok pedig habezókká tetetven az ellenek által, a’ sán'ezen he 
lůl összébb huzódának ’s a’ tábort köröskörül sek karóval meg 
.eresitek, hazulról bizenyos sereget várván, egyszersmind a’ 
tyrrhenok’ reszerel is segedelmet remelven. Ezt Camillus esz 
reveven, ’s tartván, nehegy mit e ten az ellenféllel, maga is 

l 
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az elleufeltel bekerittessek, sietett megelözni azt. A’ sánezolat 
l‘ábel leven"s napkeltevel a’ begyekrel mindig eres szél fúván, 
sok ege anyagot keszíte ’s korán reggel a’ sereggel kiindulván, 
nemellyekkel az ellenl‘elet nyilakkal támadtatá meg, más resz 
rel lármát üttetett, maga pedig azokkal, kik a’ tüzet valának 
vetendek, azon helyre állott, honnan a’ szél rendszerint leg 
eresebben érte az ellenség’ táborát, ’s kedveze pillanatra vá 
rakozott. Miután a’, csata elkezdedven, a’ nap feljött ’s a’ szél 
nagy erevel tolúlt, jelt adván~ a’ rohanásra, a’ sánezokra tö 
mérdek tüznyilat szeratott. A’ láng sûre gallyaktól es a’ faka 
róktól élesztve, hamar fellobbant ’s keresköriil szerte terje 
dett. A’ latinok ovó- ’s oltószerek’ szükeben, a’ mint a’ tábor 
tůzzel eltelt vala, szůk helybe tolakodván össze, kenytelen 
ségbel kirohantak a’ tábor elett fegyverben es esatarendhen ál 
le ellensegre. Ezek közel csak kevesen menekedhetének, a’ 
táborban maradtakat pedig egyetemben a’ tez emeszte el, mig 
nem a’ -romaiak magokr olták el azt, hogy a’ vagyont ть 
mánynyá tehessek. 

XXXV. Ez meglörtenven, iiját Luciust, a’ táborba ha 
gyá a’ foglyokra es zsákmányra ügyelendet, maga pedig az 
ellenek’ tartományába ütött. Az aikanok’ városát lerontván, a’ 
volskokat meghódoltatván, a’ tábort azonnal Sutri fele vezete, 
mert meg a’ sutriniak’ sorsa felel semmi hírt sem ven, hanem 
azon hiszemben, hogy veszedelemben forognának, ’s а’ tyrr 
henektel ostromoltatna’nak, segitsegökre sietett. De ezek a’ 
várost az ellensegnek már áltadván, mindenbel _kivetkeztetve, 
csak rubáikkal boesáttatának el, ’s az útban leve Camillussal 

, gyermekeik’ ’s nejeik’ kisereteben találkoza’nak, siránkozva bal 
sorsuk felett. Camillus mind maga megilletedven ennek Щё 
sán, mind pedig látvzin, hogy a’ sutriniaktel átkulcsolt romaiak 
is a’ törtentek miatt könyezenek és boszonkodának, eltökéle, 
nem balasztani továbbra a’ boszúállást, hanem meg az nap ki 
indulni Sutrium ellen, ugy okoskodván, hogy olly embereket, 
kik épen virágzó es gazdag várost keritettek kezekre ’s benne 
semmi ellenseget nem hagyának, sem kivülrel nem várának, 
ketsegtelent'il egeszen keszület es erizet nelkül fog találni. ’S 
helyesen okoskodott. Mert nemcsak a’ vidéken ment által,`a’ 
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nélkül, hegy eszrevetetnék, hanem a’ kapukhez jutván, a’ Га 
lakat is Еду veve körül; mert senki nem erkôdek, hanem he- ‘ 
rezva es lakomázva a’ házakban szerte szórakozának. Miden 
pedig eszrevettek, hegy az ellenseg már elhatalmazott: olly 
nyemorú állapethan veltak telt gyemruk ’s reszegsegök miatt, 
hegy sekan esak meg sem futamodtak közelök, hanem а’ leg 
csúfesabb módon a’ házakban vesztek el, vagy az ellensegnek 
adák meg magekat. Igy törtent, hegy Sutrium egy nap Vketszer 
vetetven be, a’ hóditek Camillus által elůzettek, ’s az elüzöttek 
újra bevezettettek. 

XXXVI. E’ gyezelmei t‘elett tartott triumphusa a’ ket else 
nel nem csekelyebb szeretetet es tiszteletet szerze neki. Mert 
meg azok is, kik a’ pelgárek között nyilván gyiilelek ’s eddigi 
tetteit inkább nemi szerencsének, mint erdemnek akarák tu 
lajdenitani, most gyezelmei által kenyszerittettek a’ ferñ’ ekes 
ságának es hesisegenek tisztelettel adózni. Egyebiránt ellenzei 
es gyt'ilölei közt legkitůnehb volt Marcus Manlius, ki else üz 
veu ki a’ keltákat a’ várból, miden ejjel a’ Capiteliumba tör 
tek', e’ miatt Capitolinusnak neveztetett. Ez t. i. elsesegre ‘2553’ 
váu a’ pelgárok között ’s Camillus’ diesesegét beesületes úton` 
i‘elůl nem mulhatván, szekett alaeseny eszközökkel kivánt ty 
rannságra jutni, peldáúl a’ tömegnek édesgetese által, neveze 
tesen majd valamelly adósnak hitelezeje elleni ügyvede gya 
nánt lepven Те! а’ törveny elett, majd erenek erejével szaba 
ditván meg azt ’s akadályezván annak törveny szerinti ell‘ega 
tását; hennan csakhamar számtalan szegény telakodett hezzá, 
kik fektelen lázengásokkal. töltven el a’ teret, nagy remülesbe 
hezák a’ legelekelebh pelgárekat. Ennek következtehenl Quintus 

,Capitolinus dietatornak választatván, Manliust tömlöezbe vette 
te; mire a’ nep, mint nagy es egyetemes szerencsetlensegek 
nel szekás, gyászruháha öltözött, ’s a’ tanáes lázadástól tart 
ván, Manliust kiboesáttatá. Szabaddá leven, semmivel sem ja 
vult, a’ népet meg vakmerebben belygatá ’s a’ várost pártok 
ra szaggatá. 

Ujra Camillust választák haditribunnak. Manlius törveny’ 
elébe ideztetven, а’ vádelóknak sok nehezséget ekezett a’ hely 
nek'(Capitoliumnak) szine. -T. i. azen hely, hel Manlius ejente 
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a’ kelták eilen küzdött, a’ Capitoliuml‘eiöl a’ teren magasan 011101 
kede'k fel, ’s az azt nézökben ilielödést sziile, ’s maga Manlius 
is fele’je emelvén kezeit, könyezve hozá emlékczelbe ama’ kiìz 
dést, miért is а’ birák megzavarodtak ’s az itélethozást töbly'l 
ször eihalaszlollák, sem a’ vélket olly kézzelfogható vadokok 
mellett bl'intetlenl'il nem hagyhatván, sem a’ 11е1у :illal szemeik 
elött levö vitézlett miatt а’ lörvényt nem alkaimazhatván. Ezt 
gondolóra vevén Camillus, а’ törvénysz'ékel а’ 111105011 kivül, 
a’ pelelini osalitba helyeze’ allai, hol a’ Capitolium 110111 levén 
iátható, mind a’ vádoló eiöterjesztheté a’ vádolást, mind a’ bi 
ráknak nem állá utját a’ muitnak emlékezete, hogy а’ jelen 
nek vélkét mélló haraggal ne büntesse'k. Manlius tehát elilél 
tetvén, a’ Capitoliumba vitetett ’s a’ sziklán kereszliii letaszil 
latott, ugyanazon holy szoigáiván Iegszerencsésebb letleinek, 
valamint legnagyobb szerencsétlenségének emlékeüi. A’ romaiak 
leslzaggatván házát, helye’n az ugy nevezelt Moneta islennönek 
templomot épilének, egyszersmind azon vegzésl llozák, hogy 
ezentúl ogy patrieius se lakjék a’ várban. 

XXXVII. Camillus pedig hatodszor neveztelvén ki tribu 
nusnak, el nem fogadá, részint merl már férlias korát meg 
haladá, re’szintmivel féie, nehogy annyi diesöség- és szeren 
csére nagyobb irigység és balvegzet kövelkezzék; noha a’ leg 
szembetünöbb okot testi erötlensegébeu kell keresnünk, mert 
ama’ napokban is épen beteg vala. Mind e’ mellelt sem mento 
fel a’ nép tiszte alul, hanem azt kiáltván, hogy nem szükség 
lóra iilnie, vagy a’ csatákban gyalog részesülnie, hanem csak 
tanácsolnia ’s intéznio, ke'nyszerité a’ liadvezéiség’ felvállalásá 
ra, ’s а’ segédvezérek’ egyike'vel, Lucius Furiussal, a’ sereg 
nek haladék nélkül az 011011501;` 011011 vezete’sére. Az ellense'g 
pedig a’ praenesteiek és volskok valának, kik nagy hatalom 
mal pusztíták a’ romai szövelségesek’ tarlományait. Camillus 
kiindulván ’s velök szemközt táborba szállván, a’ csalát ogy 
ideig liailogalni akarla, hogy, ha esakugyan meg kellene küz 
deni, erösbülttosttel mérközhessék meg. De, mivel 'Lucius 
archoutársa dicsszomjasan ’s visszalartózhallanúi sürgetémz 111 
közelet ’s e’ végre mind a’ l`ö-, mind az altiszteket lelingerlé, 
Camillus félvén', nehogy irigységböl iáltassék a’ liatal emberek’ 
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gyözelmi és dicsóségi vágyát gátolni akami, megengedé neki 
önkénytelenůl, a’ sereget az ellense'ggel szembeállitani, mig 
maga gyöngélkedése miatt kevcsekkel а’ táborban maradt. Mi 
után Lucius, botorúl ereszkedvén csatába, megverettetctt, Ca 
millus, észrevevén а’ romaiak нашим, nem tartóztatá ma 
gát, hanem felugorván ágyából, kiséröivel a’ tábor’ kapuihoz 
'mene ’s a’ futamlókon kcresztültörve, az ůzök’ cleibe sictett, 
mire uémellyek azonnal visszafordultak ’sÍ ё: követe'k, a’ ki 
vülröl betörök рейд elötte' megállapodván, paizst paizslioz 
tartva, egymást buzditák a’ vezért el nem hagyniok. És igy 
ekkor visszatartatott az ellenség az üldözéstöl, más nap'pe 
dig az eröt kivezetvén ’s csatát kezdvén Camillus, végkép 

' diadalmaskodott rajtok, a’ tábort elt‘oglalta, mellyhe a’ futók 
kal együtt Мои’, ’s nagyobb részint szétveré öket. Ez 
után шеф-шёл Satria városának a’ tyrrhenok által 
történt bevételét ’s a’ lakosoknak, kik mindnyájan romai 
ak чайник, gyilkoltatását, hadi erejének nagyobb ’s lassú 
abb részét Romába visszakülde', maga pedig а’ leggyakorlot 
tabb- ’s legbátrabhakat veve'n, ráütött a’ várost biró tyrrhe 
nokra, ’s diadalmaskodván rajtok, résziut kiüzé, részint le 
ölé бы. _ ‘ 

XXXVIII. Bomába nagy zsákmánynyal térvén vissza, 
megmutatá: milly igen okosan cselekvének azok, kik a’ ta 
pasztalt és bátor agg vezérnek erötlenségétöl meg nem ijcd 
ve, vonakodása’ ’s betegeskeflése’ daczára ё: választák inkáhb 
mint a’ vezérse’get ke'rö és keresö Наша!‘ emberek’ akarmellyi 
két. Honuan a’ tus'culanoknaky hir szerinti elszakadásokkor is 
Camillust küldék ki ellenök, az б: ve'zérnek általa `választan 
dó’ egyikével. Ö pedig, noha mindnyájan kivánkozának ’s ké 
rcdzének, egyebeket elmellözvén, Lucius Furiust választá, 
mit senki nem várt vala, inert ez volt, ki a’ minap Camil 
lus’ véleményének ellene’re megütközést sürgetett, ’s olly pó 
rúl járt vala a’ csatában. Camillus, mint látszik, azért Válasz 
tá öt, позу a’ fériinak balesetét elpalástolja’s б! а‘ gyalázat 
tól a’ világ elött megmentse. A’ `tuskulánok pedig vétköket 
ravaszúl jóvá` teendök, midön már Camillus útban volt elle 
nök, а’ szántóföldeket, miként'béke’ idejében7 mezei mun 

i 
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kásokkal es pásztorokkal áraszták el, kapuik tárvák valának, 
{з gyermekeik az мощью tanulgatának; a’ nep közt a’ mii 

‘ vesek munkáik mellett můhelyeikben, a’ városiak bekeöltözet 
ben a’ teren láttatának; a’ birák pedig siirögve futkosván, a’ 
romaiaknak szállást rendelenek, mintha valami gonosz felel 
sem gyanújok, sem öntudatuk nem volna. Mind ezekigy tör 
tenvén, Camillus nem kételkedhetek ugyan hůtlensegek мы, 
de hütlensegök’ megbánása könyörre inditá ’s paranesolá: fo- ‚ 
lyamodnának a’ tanácshoz, ennek haragját megengesztelen 
dek, ’s maga is annyira párlolá kenyörgeseiket, hogy min 
den vétkök megbocsáttatott’s a’ romai polgárjog megengedte 
сем nekik. Ezek voltak legkitünebb tettei hatodik haditribun 
saga alatt. 

XXXIX. Ezután Licinius Stolo, nagy lázadást gerjesztven 
а’ városban, mellyben a’ nep a’ tanács ellen felkeleleg azt kö 
vetelé, hogy az evenkent kijelelende ket consul közel az 
egyik a’ népbelvaló, ne pedig mindenik patricius Iegyen, nep 
tribunok választattak ugyan, de a’ consulok’ választásának vég 
rehajtását a’ sokaság meggátolá. A’ kezügyek> a’ l‘ejetlenség 
miatt nagyobb zavarba jutván, Camillus a’ tanácstól negyed 
szer választatik dictatornak, a’ nepnek akaratja ellen, vala 
minthogy magának‘sem volt kedve ’s nem akart szembeállani 
ollyan emberekkel, kiket annyi ’s olly nagy kůzdelmek a’ sza 
badelmúsegre felhatalmaztak ellene, mint a’ kikkel többet [вы 
а’ háborúkban, bogysem a’ patriciusokkal a’ tanáesban; most 
pedig ezektel gyülölségbel választatek, vagy a’ nepet elnyo 
mandó, ha gyez, vagy maga elnyomatande, Ь? veszt. Mind 

' azáltal elhárítandó a’ jelen bajokat, azon napra, mellyen mint 
megérté, ama’ követelest törvenynye akarák tenui a’ tribunok, 
katonaállitást rendelt, es a’ nepet engedetlenseg’ eseteben nagy 
büntetes’ terhe alatt a’ piaezról a’ Marsmezere hivá. A’ tribu 
nok azonban innen is viszont kikelven fenyegetezesei ellen, 
és eskůvel fogadván, hogy etvenezer drachmával büntetik meg, 
ha a’ törvenyt es a’ szavazást a’ neptöl elvonni meg nem szü 
nend, azert-e, Amivel tartott, nehogy már venkorához ’s any 
nyi viselt dolgaihoz illetlenül, másodszor is számüzetes’s bün 
tetes legyen bere, vagyy ke'plelen leven a’ tömegnek megvi 
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liatallan s megtörlietellen hatalmán diadalmaskodni, elég az 
hozzá, hogy ez дна! hazament, ’s а’ kôvetkezô napok 
ban hetegség’ ürügye alalt Штат letette. A’ tanács erre 
más dietalort nevezett ki, ’s ez a’ lázadásnak fejét, Slo 
lot választván el lovagveze'rnek, megengedé, hogy а’ patrici 
usokat leginkább leverö törvény elfogadtassék. Ezen törvény 
szerint ötszáz holdnál nagyobb telket senki sem bírhatott.` 
Ez unal tehát а’ szótöbbség által gyöztes Stolo -híressé lön, 
de kevéssel késöbben, kisülvén reá, [тех maga töbhet hír, 
mint másnak bírni engedett, saját törvénye által büntette 
lett meg. 

XL. Még ya’ lázadásnak, melly azt legelöször szülé, leg 
súlyosabb ’s a’ tanáesnak а’ nép’ ellenében legtöbb bajt okozó 

vrésze volt hátra, t. 's a’ consulválasztás körůli ‘МВ, midön 
bizonyos hírek érkezének, hogy а’ kenák az adriai tenger felöl 
sok ezrekkel újra kiindulának Roma ellen. A’ hírrel együtt a’ 
háborúnak теней is megjelenének, а’ lartomány pusztíttaték ’s 
а’ lakosoknak Romába nem menekedhetö része a’ hegyekben 
elszéled vala. E’ félemlés megzabolázá а’ pártoskodást, ’s azon 
nal az elöbbkelök közöl sokan egybegyůlvén, miként а’ nép 
tanács is, egy szívvel lélekkel mindnyájan Camillust választák 
ötödször dictatorra. Ez igen öreg volt ugyan ’s nyolczvanadik 
évéhez már nem sok hibázott, de mivel а’ szükséget és veszélyt 
látá, sem kifogást nem tön, mint elöbh, sem ürügyhöz nem 
folyamodék, hauem azonnal felvállalá a’ hadve'zérséget, ’s ha 
dakozókat válogalott. Tudván pedig, hogy az ellenség’ leg 
nagyobb ereje a’ kardokban állana, mellyekkel barbarilag ’s 
minden mesterség nélkül lesuhintva, leginkább а’ vállakat és 
fejeket hasogatják, serege’ legnagyohb részének sima felü 
letů csupa vassisakokal csináltatott, hogy a’ kardok lesikamol 
janak ‘аду széttörjenek, a’ vérteket pedig Írézlemezzel vona 
tá be, mivel a’ fa maga a’ vágást ki nem állla volna, ’s ma 
ga mutatá meg ‘a’ katonáknak, hogyan kelljen а’ hosszú dár 
dákat kezelniök, ’s a’ vágásokat felfogólag az ellenek’ kardjai 
alá keríteniök. 

XLI. Midön pedig már közel valának а’ kelták, Aniena 
folyam körül leven lömérdek zsákmánynyal telt táboruk, kive 
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zetven a’ hadat, menedekes ’s igen velgyeleges dombon állitá 
fel azt, úgy, hogy nagyobb resze ell‘edve volna, a’ Iátható pe 
dig fe'lelembel magas helyekre látszanek esszetolakodni. Camil 
lus az ellenseget e’ hiteben megeresitende, nem gátolá'a’ й 
déket szeme’ láttára vpusztítekat, hanem körůlsánczolt táborában 
vesztegle, mígnem látá, hogy nemellyek zsákmányozás ve 
gett elszelyedtek, a’ táborbeliek pedig 'szünet nelkül Iakoztak 
’s dobzódtak. Ekkor meg ejente kikülde a’ könnyt'i seregeket 
elere, hogy a’ esatarendbe állandó ellenseget megakadályoz 
zák ’s mindjárt a’ kilepteteskor zavarba hozzák; napköltével 
pedig a’ nehez fegyvereseket vezete alá, ’s a’ sikon rendbesze 
de, kik nagy számmal es lelkesedessel léptek fel, es nem ke 
vesen es bátortalanúl, miként a’ barbarok gondolák vala. Ez 
volt az else, mi a’ kelták’ bátorságát megtöré, szegyennek 
tartván a’ megtámadtatást. Ekkor rájok ütvén a’ könnyi'i se 
regek, ’s megingatván es `szorongatvzin eket, elebb bogysem 
rendbe jöttek ’s csoportokba osztakoztak volna, egyszersmind 
kenyszeritek rendetlenül ’s úgy hadakozniok, a’ minty épen a’ 
vaktörtenet akará vala. Vegre Camillus elevezetven а’ nehez 
fegyvert'ieket, amazok felemelt kardjaikkal sietenek ugyan meg 
ůtközni velök, de ezek dárdákkal kelvén ellenek, ’s vasalt 
fegyverekkel года" fel csapásaikat, amazoknak lágy es vek 
nyan kovácsolt vasaik úgy visszapatogtak, hogy fegyvereik ha 
mar meggörbiiltek ’s meghajoltak, mig a’ paizsok a’ bennök 
i'enakadt dárdáktól átlyukasztva es megnehezitve voltak. Mi 
ert is saját fegyvereiket elvetvén, elleneikét igyekeztek hatal 
mokba keriteni, ’s a’ dárdákat kezeikkel fogák meg, hogy telek 
elvehessék azokat. A’ romaiak vedtelenül látván eket, kardot 
húztak, mire az elesorok között nagy öldökles len, egyebek pe 
dig mindenlele a’ sikon szetfutának, mert a’ dombokat es hal 
mokat Camillus már elebb elfoglalá, táboruk felel pedig, mely 
lyet bizakodásból sánczatlanúl hagyának, jól tudták, hogy kön 
nyen bevehete. E’ csata, mint mondják, Roma’ eleste után li 
zenhárom evvel törtent, ’s a" romaiakba a’ gallusok ellen szi 
Щи! bátorságot ente, mivel eddig a’ barbarokat igen igen f'el 
tek, mintha elebb nyavalyák ’s váratlan történetek, nem fegy 
vereik’ ereje által gyeztek volna талон A’ l'elelem csakugyan olly 
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erös volt, .hogy' törvény hozatnék, melly а’ papokat а’ hadiszol 
gálat alól Ielmenti, kiveve'n ha a’gallusokkal volna háborújok. 

XLII. Ez volt Camillas’ hadi küzdelmeinek legutóbbika, 
/mert Velitne’ bevétele, melly minden ellentállás ne'lkül adta 
meg magát, csak mellékmůve volt e’ háborúnak. De a’ pol 
gáriak közöl még а’ legnagyobb ’s legterhesebb vala hátra, 
1.1. a’ nép elleni, melly a’ gyözelem által erôsülten tére visz 
sza, ’s a’ divatozó törvény’ ellenére, egyik consult a’ nép’ so 
rából akará választani; mig viszont a’ tanács ellentállott ’s Са 
millusnak hivatalát letenni meg` nem engedé, hogy hathatós 
és nagy hatalma által a’ nemesek"uralkodása annál jobban vé 
detnék. Camillus épcn a’ terén ült és törvényt tarlott, midön 
egy а’ néptribunoktól küldött szolga parancsolá neki, hogy kö 
vetne', ’s már ráveté kezeit, hogy elvezesse 61. Егге zaj és 
lárma támadott, millyen a’ tere'n meg soha nem hallatott, mint 
hogy a’ Camillus körüliek а’ szolgát a’ birói széktöl eltaszíták, 

~ az alam. álló nép pedig kiálta, hogy rántaná le. Е’ _nagy za 
varban liivatalát le nem tette ugyan, hanem a’ tanácsosokat 
magához vevén, a’ tanácsba ment. Mielött'belépne, а’ Capitol 
felé fordulván, az istenekhez könyörge, adnák hogy a’ jelen 
bajok jó véget érjenek, fogadván, hogy, ha a’ békétlenségek 
Iecsillapodnak, az egyetértésnek templomot építend. A’ tanács 
han szörnyü kíizdés támadván az ellenkezö vélemények között, 
csakugyan а’ szelidebbik, а’ népnek engedö lett а’ gyöztes, 
melly az egyik consulnak а‘ nép’ sorábóli választatásában meg 
egyezett. Mihelyt ezt a’ dictator, mint а’ tanács’ végzését, a’ 
népnek kijelenté, ez, miként várni lehetett, azonnal 616111161 
ve békůlt ki а` tanácscsal ’s Camillust tapsolva és zajongva ki 
sérte haza. Másnap népg‘vůlés tartatván, határoztatott, hogy 
Camillus’ fogadása‘szerint, а‘ történtekért építtessék az egyet 
értésnek mind а’ térröl, mind а’ gyüle'shelyröl látható tem- ' 
plom; az úgy nevezett latiumi ünnepcket реф; egy nappal meg 
toldatván, négy napig tartsanak, ’s minden romai azonnal ál 
doznék ’s koszox‘úzná magát. Camillus’ elölülése alatt tartott 
választásban consulokká neveztettek Marcus Aemilius, a’ patri 
ciusok, és Lucius Sextius legelöször a’ plebeiusok közöl. ’S 
ez volt Camillus’ teltcinck ve'ge. 

i . 
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XLIII. Következö évbeu döghalálos nyavalya látogatá meg 
Bomát, melly a’ köznép közöl tömérdek sokat ’s a’ tanácsbe 
liek’ legnagyobb részét ragadá el. Camillus is kimult korára és 
élte’ bevégzettségére nézve“ érettebben, mint bárki más, de 
nagyobb fájdalmára a’ romaiaknak, mint együttvéve mind azok, 
kik ekkor e’ betegségben haltak el. 
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Perikles. 

I. Caesar Romáhan, kebleikben ‘eb- és majomkölykeket 
liordozó ’s azokat kegyelô gazdag idegeneket látván, méltán 
kérdezé: vajjon nálok nem szülnek-e vgyermekeket az asz 
szonyok; igazán f'ejedelmileg feddve'n meg azokat, kika’ 
velünk született ’s csak azon embereket illetö gyengédséget és 
szereletet, az állatokra pazarolják. Már pedig, mintán lel 
künk természeténél l'ogva némi tanulási és szemlélési ‘653’ 
gyal bir', teljes joggal feddhetök azok is, kik ezen vágyat, 
hallást és szemlélést épen nem érdemlö tárgyakra forditják, 

’ a’ jót és'hasznosl: pedig elmulasztják. Mert a’ mennyiben az 
érzék-szenvedölegesen viselletven a’ kiiltárgyak’ benyomá 
sánál--egyiránt kénytelen szemlélni minden tüneményt, le 
gyen az hasznos vagy haszontalan; ellenben eszét kiki kénye 
szerint használhatván, ’s képes levén azt oda fordítani vagy 
elvonni, hova és honnan akarja: sziìkség, hogy a’ legjobhat 
keresse, hogy necsak szemléljen, hanem hogy szemlélve 
tápláló'djék is. Valamint ugyanis a’ szem azon szint szereti, 
melly eleven ’s egyszersmind kellemes levén, a’ látásra ked 
vesen és. erösítve hat, úgy az értelmet is ollyak’ szemléle 
tére- kell vezérleni, mellyek a’ kellem által a’ magában lakó 
jóra hivják fel azt. ` 

Semmiröl sem {Ш ez jobban, mint az erénynek müvei 
röl, mellyek az azokat szemlélökben hizonj'os törekvést és 
utánzásra ösztönzö bátorságot szülnek; mig ellenben egyéb 
dolgoknál a’ csodálást nem kôveti tiistént a’ tennivágyás. Gyak 
ran', t. i. eltéröleg, örvendünk a’ miinek, de megvetjük a’ 
mi'ivest, szintúgy az illatos kenöcsök- és bársonyruhákra nézve 
is, örülünk nekik, de a’ festöket és kenöcsgyártókat szolgai 
és alacsony embereknek tartjuk. Honnan is hallván Antisthe 
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nes, hogy Ismenias derek I’uvoláze volna, jól-jegyze meg, 
hogy annál silányabb ember, különben nem volna olly derek 
fuvolázó. Philipp pedig egy vendegseg’ alkalmával kellemesen 
és müveszileg enekle liához így szóla: „Нет szégyenlesz-e 
olly szépen is enekelni‘ë” Mert elég, ha a’ király csak idet 
vesz is magának az éneklek’ hallgalására, es nagyon is meg 
tiszteli а’ Musákat, ha másoknak hasonnemü vetelkedeseinél, 
mint szemlele jelen meg. ` ‘ 

II. Az alaesony mesterségek’ iizése,a’ hasztalanokra for 
dilott szorgalom által árulja el: mi keveset töredik a’ ne 
mesbbel. Egy idomteljes iljú sem kivánt Phidiaslenni, ha 
Pisabon Iupitert , vagy .Polielëitus, ha Argosban Iunót 
szemlelte meg; ’s ep olly kevessé kivánt Anakreon vagy 
Philemon vagy Arehiloehos lenni, habár költemenyeiket ked 
vele is. Mert nem kevetkezik, hogy, ha gyenyörkedtet a’ mü 
mint tetszetes, tiszteletre meltó legyen a’ me’ keszíteje is. 
És így mit sem is használ, olly dolgokat szemlelni, mellyek 
által sem utánzási уйду nem ebresztetik, sem azon tüzes 
ösztön es lankadatlan terekves, melly elepeld‘ájához hasonlítni 
igyekszik. De az ereny a’ tettek által tüstent úgy átváltoztat, 
hogy'esudályán a’ tetteket egyszersmind utánozzuk az azokat 
cselekveket is. A’ szerencse’ javainál csak a’ birtokot es el 
vezést, az erény’ javainál pedig a’ tetteket szeretjük; azokat 
másoktól akarjuk megszerezni, ezeket inkább másoknak álta 
lunk juttatni. Mert a’ jó tettlegesen vonz, ’s azonnal hathatós 
vágyat ebreszt, nem egyedül utánzás által képezven а’ szem 
lele’ erköleset, hanem a’ mennyiben a’ történeti eleadás által 
a’ szándekot alapítja meg. 

Ez batározott el engemet is az eletirások’ l'olytatására, 
’s itt a’ tizedik kötetet adorn ki, melly Perikles’ ’s azon 
Fabius Maximusnak, ki Hannibal ellen küzdett, életet foglalja 
magában, olly két ferfiú, kik csakuem minden erenyeìkben 
basonlók egymáshoz, leginkább pedig szelidsegben , igazság 
szeretetben es polgár-’s tisztitársaik’ esztelensegeit tůrni tudó 
képessegben, mellyek által hazájoknak olly sokat használta 
nak. Vajjon kelleleg Itertem-e kitüzöttczelom fele: az irot 
takbel lesz megitelhete. 
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Ill. Perikles’ trlbusára Akamantida, népére nézve Cho 
largi volt, mind esaládjára, mind nemzelségére nézve a’ leg 
elsök közöl való. Xanthippos t. i., ki Mykalénál а’ király’ har 
czosait meggyözé, nöül vevé Agaristét Klistlienes’ unokáját, 
ki а’ Pisislratidákat kiüzé, а’ zsarnokságot hösileg eloszlatá, 
jó törvényeket ’s az álladalom’ egyetértése ’s boldogságára 
nézve sükeres alkotmányt hozolt be. Ezen Agarisle azt álmodá, 
hogy oros'zlánt szült legyen ’s kevés nap múlva Periklest 
szülé, teste` alkatára nézve nem idomtalant, de egyébiránt 
aránytalanúl hosszúkás fejüt. Melly oknál fogva majdnem 
minden képeken sisakosan áll, nem akarván a’ müvés’zek, 
mint итак, nevetségessé tenni. Az attikai итак pedig Schi 
nokephalos tengeri hagymafejů néven nevezik; mert a’ten 
geri hagymát Sehinosnak is mondják Schilla helyett. A’ 
komieusok közt pedig Kratinos Cheiron es ezímü darabjában 
ezt mondja _felöle : „А’ viszály’ istene és az öreg Kronos kö 
zösülvén egymással a’ legnagyobb zsarnokot nemzék, kit az 
Мене!‘ fejgyüjtön ek (kephalogeretas) neveznek. Hasen 
lóan а’ Nemesis czímü darabban is: „Jövel lvendégvédô és ` 
nagyfejii Iupilerl” Telekleides azt mondja, hogy „majd az 
ůgyek’ zavarában штаммы ül a’ városban, majd egyedül 
maga tizenegy halántékos fejéböl merö zendülést áraszt.” Végre 
Eupolis Demoi czímů daralijában, hol az alvilágból felszálló 
népvezérek’ mindenikéröl tudakozódik, midön Periklesl legutol 
nevezné ,. felkiált : „Avvagy az alvilágiak’ fejét hozád-e ген» 

IV. A’ zenében, mint legtöbben állítják, Damon volt 
mestere, melly névnek elsö szótagát röviden kell ejteni. Aris 
loteles szerint Pilhoelides által gyakoroltatott a’ zenében. Ezen 
Damon, mint lálszik, kilünö sophista volt ’s а’ zene neve 
alá esak`aze'rt rejtözött, hogy erejét а’ sokaság elött eltitkol 
hassa. Periklesnek társalkodója 1s reá nézve az álladalom’ kö 
rüliekben az volt, mi а’ bajvívól‘a nézve а’ kenö és vívómester 
szokotl‘lenni. Damonnak, egyébiránt a’ burok gyanánl hasz 
nálta lyra alatt maradása nem volt, hanem mint nagy merész 
letü és tyrannbarát, tíz évre számüzetett ’s a’ komikusoknak 
nyujtotl anyagot. Ez értelemben kérdezteti töle _Plato valaki által: 



256 rwmncn u'nnuznmos nnern.uz.u._ 
\ 

Elebb pedig mondd meg nekemJ kerlek: Te, nemdo , 
Mint mondjůk, oh Chiron, nevelted fel Periklest. 

Hallgatta pedig Perikles Zenót az eleutát is, ki mint Parme 
nides, a’ termeszet felett eszmelkedett es szövevenyes ’s el 
lenvetések által szorultságba bozó modort l‘ejtett ki, miként 
phliosi Timon valahol a’ következekben bizonyítja: 

Milly nagy ’s nem gyarle a.’ kettös nyelvü Белом! 
Mesterse'ge, ki mindeneket dorgůl. — 

A’ ki pedig leggyakrabban volt Perikles kerel, ’s leginkább köz 
lötte vele, a’ neppeli bánáshoz megkivántate állhatatos eret es 
eszesseget, erkölesi jellemet pedig egyáltalán nemesebbe ’s 

‘ emelkedebbé teve, az klazomeni Anaxagorás; kit az akko 
ri emberek Nus, érlelemnek neveztek el, vagy mivel а’ ter 
meszettani nagy rendkivüli jártasságát csodáltak, vagy pedig 
mivel else volt, ki a’ világszerkezet’ elveül nem a’ vaktörté 
netet vagy szükséget, hanem a’ tiszta es mere ertelmet tůze 
ki, a’ melly minden egyebekkel szevetkezven, a’ hason eleme 
ket elválasztja. - 

V. E’ ferliút rendkivüleg csodálván Perikles ’s eltelven 
annak feldön-túliak ’s egi dolgok kerel l'ellengze beszedetel, 
termeszetes, hogy nemcsak lelkületere büszke, eleadására 
nezve fenseges len‘, távol minden- parasztos es agyafurt szó 
szaporitástól; hanem arczának nevetésre nem bajló alkata, já 
rásának lassudsága, köntesének eleadás közben bármi szenve 
dély által is rendebel ki nem hozható ránezolata, hangjának 
gyenged hajlítása ’s egyeb hasonlók is, mindenkire esudálato-. 
san hatottak. Egykor naphosszat szidalommal ’s rágalommal 
illettetven egy ocsmáuy faragatlan embertel, beken ült a’ teren, 
sürges dologgal leven foglalatos: estve pedig szép csendesen 
haza ballagván, folyvást kisertetve ’s minden kigondol 
ható szitkokkal illettetve azon embertel, miden házába lepende 

_ vala , a’ sötetseg már beállván, azt paranesolá egyik cseledé- ` 
nek , hogy világot gyujtván kiserje el ’s vezesse haza az embert. 

Ion költe ellenben lPerikles’ magaviseletet vakmerenek 
’s fenhejázónak állítja, es hogyY kerkedesei köze geg ’s mások’ 
alázása beven vegyültek legyen; ellenben Kimonnak társalko 
dási esinját , udvariasságát esA simaságát magasztalja. De látjuk, 
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hogy Ion valamint a’ tragoedia ugy az erény körül is nem 
tiszta a’ satyrától. Azokat pedig, kik Perikles komolyságát 
ékeskedés- és gögnek nevezék el, arra szólítá fel Zeno, 
hogy 611 15 111уе1611116р611 ékeskednének, minthogy a’ jónak 
már szinlelése is, észrevétlenůl szeretetet ’s hozzászokást 
sziilhet. 

VI. Azonban Anaxagoras társalkodásziból nem egyedůl 
ezeket vevé fel Periklcs, hanem, mint látszik, általa emelkc 
11611 túl a’ babonán is, mellyet az égi tünemények’ bámulata 
szül azokban , kik az illyesek’ okait nem értik ’s az isteniektöl 
azoknak nem értése miatt rettegnek , ‘5 111611у61 а’ természet 
tan semmisit meg, а’ rettegés és 1165216 babOllil helyett, ren 
dületlen 16 1‘6111611уе1111е1 161165 istenfélelmet eszközölvén. Be 
szélik, hogy egykor Periklesnek а‘ 111626161 egyszarvu kosfej 
hozatván, Lampon 165, látván a’ homlok közepéböl kinött 6165 
és, kemény szarvat, azt mondta legyen, hogy а’ VáI'OSbaD két 
párthatalom létezvén , yThukydidesé 65 Periklesé, a’ hatalom 
azon egyre fogna szállani, kinél ezen jel találtatnék; Anaxago 
ras pedig az agyat széttörvén, bebizonyitá hogy az agyvelö nem 
tölti be az üreget, hanem hegyes/ tojásként, az egc'sz edény 
böl azon helyre foly öszve, hol a’ szarunak gyökere vevé 
eredetét. Melly alkalommal Anaxagorást csodálták ugyan а 
jelenlevök, de kevéssel 116561111 1511161 Lampont, miután Thu 
kydides megbukván, a’ nép’ ügyeinek vitele egészen Perikles’ 
kezei közé jutott. _ 

i Egyébiránt azt hiszem, mitsem árt, hogy а’ termé 
szetvizsgáló és а’ 165 összeülköztenek, а’ mennyiben amaz а’ 
dolog’ okát, emcz pedi@r annak czélját, fogák fel helyesen. 
Ennek tiszte volt, kimutatni: honnan eredett 65 hogyan al 
kattatott;-emezé pedig megjövendölni: mi végre létezett 65 
11111 jelentett leggen. A’ kik рейд az oknak feltalálásában a’ 
jclenlés’ megszünését látják, nem gondolják mcg, hogy az 
isteni jelekkel egyszersmind а’ mesterségeseket zavarják össze, 
а’ jelhangokat a’ czéllapokkal, a’ tüzvila’got az idömutató’ 
árnyékával, mellyeknek mindenike ok 65 116521165 által 16 
161111 ча1а111111е11 161616. De hisz 62 ugy is máshova tar 
102111. 

.nonnen ILLE-muni. ‚ 17 
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VII. Perikles ilju korában igen esinján bánt a’ néppel. 
Pisistratus tyrannhoz ugyanis arezra nagyon látszott hason 
Iitani, ’s a’ vének, kellemes szavában, a’ beszéd közben pör 
gö 05 gyors nyelvébeu szinte csodás hasonlatosságot 101111 
tak. Mivel ehhez még vagyon, szůletési fény 05 nagy 
bel‘oiyásu barálok is járuitak, az ostracismuslóli 101011110 1111 
alt, nem foglalkozott álladaimiakkal, hanem a’ hadiakban vi 
téz és veszély szeretö 10111 1011. vDe miután Arístides a’ sir 
han, Themislokles számkivetésben volt, Kimon pedig 101111 
nyire Heilason kivül táborozott, Perikles hirleien fellépetl, 
magát a’ népnek szentelvén ’s a’ gazdag oligarehiai párt he 
Iyett, _а’ szegények pártjához csatlakozván, noha természete 
а’ népuralkodáshoz egyátaián nem hajlott; mégis, mint 
Iátszìk, attói tartván nehogy az uralkodás’ gyanujába essék, 
egyszersmind látván hogy az aristokratiens Kimon, az elökelöb 
hektöi nagyon megkülönböztettelett, a’ néphez csaliakozotl,l 
hogy önmagát bátorságba helyezze, amaz ellenében pedig be 
folyást készítsen magának. 

Azonnal élete’ módjába is más rendel hozott be. A’ 
városban csak ogy uton volt látható, а’ 10110 05 а’ tanáes 
ba vezetön. A’ lakomá'kra vaió meghivásokat ’s minden 
hasonló egybejöveteieket ’s társadalmakat elmellözött, ugy 
annyira hogy eléggé hosszas igazgatása alatt, senkihez ha 
rátjai közöl vendégképen nem ment, kivéve Euryptolemos 
6050501, mikor ez megházasodott, noha itt is csak az ital 
áidozatig maradt ’s tüstént eltávozolt. Mort a’ vig társa 
dalmak könnyen megsemmisíthetnek minden kevélységet, és 
bajos a’ társalkodásban a’ méltóságot és tekinletet fentartani. 
A’ valódi erényben legszebhnek látszik az, mi legjobban 
látható, 05 a’ jó embereknél az idegenek elött semmi sem 
méltóbb a’ csodálatra, mint azoknak mindennapì élete, társaik’ 
irányában. A’ néppeli szakadatlan közlekeilést és eltelést 
kerülendö, csak koronként közeledett ahhoz, sem minden 
tanáeskozásban nem szólva, sem a’ népgyülésben mindig fel 
Ynem kelve, valamint Salaminia az álladaimi hajó, hogy Kri 
tolaossal szóljunk, csak nagy munkákra adta 111 magát; 
egyebekben majd barátait, majd megbizott szónokokat lép 
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tetvén fel maga helyett. Ezeknek egyike, mint mondják, 
Ephialtes volt, ki az areopagi tanácsot minden tekintetéből 
kivetkőzteté, ’s a’ polgároknak, mint Plato mondja, csor 
dultig mérte, mint a’ bort, a”szabadságot, mellytől aztán 
a” comicusirók szerint a’ nép olly féktelen lett, hogy mint а’ 
16 semmi féknek nem engedve, Euboeát megharapta ’s a’ 
szigetekre szökkent. 

VIII. Míg most beszédét, mint valamelly hangszert, éle 
tének illy készületével és gondolkodása, illyen nagyságával 
öszhangoztatni igyekvék, gyakran Anaxagoras” húrjait vonta 
fel, ’s szónoklatáuak physiologiai szint adott. Mert а’ sze 
rencsés idomhoz, miként az isteni Plato mondja, а’ termé 
szettanból még az emeltséget és tökélyre törekvést is csatol 
ván , ’s а’ használhatót" a’ szónokságra alkalmazván, minden 
kit jóval felülmult. Mondatik, hogy Olympius melléknevét 
is ez okból nyerte legyen; noha némellyek azon vélemény-l 
ben vannak, hogy а’ város körüli szépítéseinek, mások 
pedig а’ honn és hábOl'Uibûll kifejtett hatásának köszöni 
ezen olympi melléknevet; az is hihető levén, hogy több 
érdemek együtt alkoták a’ férfi dicsőségét. Azonban az ak 
kori mesterek,_ gúnyjátékai, mellyek majd komolyan majd 
tréfásan néhány nyilat is lövellnek reája, azt mutatják~ hogy 
e” nevezet sajátképen szónoki tehetségeinek adatott, mert 
u. m. villámlik és mennydörög, szónoklás kőz 
ben, és nyelvén rettentő mennykövet visel. 
Fenmaradt pedig milesi Thukydidesnek is egy mondása, mely? 
lyet Perikles felől tréfásan ejtett. Thukydides ugyanis egy 
levén az előkelő ’s vagyonosabb férfiak közöl, igen sok 
ideig politicai tekintetben Periklesnek ellensége volt. Archi 
damos a’ lakedaemoniak’ királya azt kérdezvén egykor .tőle: 
vajjon ő (Thukydides) birkóznék-e jobban, vagy Perikles“! 
Ha u. m. birkózás közben elejtem is, а’ győztes mégis ő 
marad, mert tagadja hogy elesett ’s a’ nézőkkel ezt el isv 
hiteti. Ugyan ezen Perikles szónoklatában még óvatos is 
volt, ugy annyira hogy valahányszor szószékbe lépett, min 
dig arra kérte az isteneket, hogy őrködjenek felette, nehogy 
olly szót ejtsen, melly а’ szóban levő tárgyhoz nem illenék. 

‘ 17* ` 
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Irott tlolgokat, törvéuyei’ Марти“ kivéve`, nem liagyott, ’s e'mlekmondatai is átaláhan ritkák. Illyen példáúl, hog' Ae ginát mint csippát ki kell törölnì Peiraeus’ sze méböl; és ez: a’ liáhorút Peloponnes felöl mármár közelitni látom. ’S midön Sophoklessel mint vezértár 
sával a’ tengerre szállott, ’s ez szemeit egy szép iijúra vet né: „Hej Sophokles” ugymond „a’ hadvezéruél nem csak a’ kezeknek, hanem a’ szemeknek is tisztáknak kell Ienni.” Stesimbrotos pedig azt mondja, hogy midön а Samosban elestek шеи diosérübeszédet tartana, a’ szószéken halba tatlanoknak mondta öket, mike'nt az темы, hoz zá tévén: „тем ezeket magokat nem Iátjuk, hanem a’ ne kik kijelentett tiszteletböl, es a’ nekiink adott jótéteményeìk 
böl következtetjiik, hogy lialhatlanok, és épen igy van ez 
azokkal is, kik а‘ hazáért estek el.” ‚ 

IX. Miután Thukydides Perikles’ igazgatását aristokra 
l -tìanemüuek irja, mint a’ melly nevre népuralmi ugyan, de tettleg a’ legelsö férlinak felsösége volt; miután sokan má 

sok is azt állitják, hogy a’ nép, általa ismertetvén meg elöször a’ telkek’ felosztásával, a’ szinházi pénzekkel és a’ 
Cselédbérrel, az akkori álladalmi elvek által elkényeztetett és Inértéklete's ‚ munkás népböl bujálkodó- ’s kicsapongóvá 
Щи“ el: szükség lesz, ezen változás okait magokban a’ tör 
téntekben nyomozni. ‘ 

Eleinte, mint már moudatott, Kimon’ dicsöségének el 
lenese leven, a’ nép’ Кеды keresgeté; de alantabb állván 
amannál, gazdagság és javak’ tekintete'hen, mellyekkel az a’ 
Szegényeket t'elsegité, a’ szükölködö àlhenieket naponként 
vendégelé, az öregeket ruházá, ‘в mezei jószágai köriil a’ SOvényeket lerontatá, hogy kiki kénye szerint szedhesseu gyumölcsöt: minthogy igy a’ népnól hatása csekélyebb vala, 
az voeai Demouides’ tauácsára, miként Aristoteles beszéli, az 
álladalmi péuzek’ elosztogatásához fogott. ’S csakugyau nem 
§0kára, játékszini pénzek, törvényszéki fizetések ’s egyéb tutalmazások és ajándékok által megkerítvéu a’ népet, az 
31`€0pagi tanács ellen használta azt, mellyhez ö nem ‘апо 
zott, mivel a’ szavazás öt зона sem archonná, sem> the 
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smolhelessé, sem basileossá, sem polemarehossá nem levé. 
Ugyanis mind ezen hivatalok régtöl Гоша szavazás által 052 
tattak ki, ’s ezen uton Мена!‘ be az areopagba а’ mago 
kat kitüntetök. Honnan is azon hawlomnál fogva, mellyel 
а’ népnél birt, annyira elnyomá ezen tzmácsot, hogy attól 
a’ Шубы) ügyek’ eldöntése az epliialtes állal elvétetelt, Ki 
mon pedig, mint a’ spártaiak’ barátja es а’ nép’. gyülölöje, 
számüzetett, ô, а’ kit vagyon- és nemzetségre nézve senki 
felül nem mult, ki а’ barbarokon a’ legszebb gyözelmeket 
vívtn ki, ki a’ várost tetemes vagyonnal ’s hadi zsákmánynyal 
tölté meg, а’ mint ez meg van та életében. Illyen nagy 
volt Perikles’ halalmay a’- népnél. 

X. Az ostracismus a’ törvény állal meglialározotl. tiz 
évi számüzelés volt. Ezen liz év’ folytában beütvén а’ la 
kedaimpniak nagy szereggel Tauagraikába, az atheniek pedig 

‚ tüstém lelkerekedvén ellenök, a’ számüzeléséböl visszatért 
Kimon а’ megyéjebeliekkel l‘egyvert fogva rendbe állott, ’s а’ 
polgárlársival megoszlandó veszedelem által tettlegesen ohaj 
{й а’ lakonismus vádját elhárilni magáról. De Perikles’ ba 
rámi összeállván, elkergeték öt, mint`l'öldönfutót. Ez lehe 
telt oka, hogy Perikles ezen csatában а’ legelszántabb vi 
tézséggel harczolt, hogy testét épen nem kimélvén minde 
nek felett kitůnt. Elestenek pedig Kimon’ barátai is egye 
temben, _kiket Perikles lakonismussal yádolt, vala. 

Lön pedig Воду nagy bánalom szállná meg az athenie 
де: és Kimon utáni nagy vágyakozás, látván hogy Attika’ 
határain veretének meg, e's а’ jòvendö nyáron nehéz hábo 
runak kell nézniök ellenébe. Ezt tehát észreveve'n Perikles, 
nem késett a’ sokaság’ kedvét hetölteni, hanem пер/65265! 
iratván, maga hivta vissza a’ féríìúl, ki megte'rvén békessé 
get eszközlölt а’ háborúskodók изюм; mert a’ lakedaimoniak 
épen olly barálságosak valának ö iránta, mint gyülölök Pe 
riklest és az egyéb demagogokat. 

Némellyek azt Inondják, hogy Perikles nem iria meg 
elöbb Kimonnak а’ visszatérésl, mígnem Elpinike, Kimon, 
nôtestvére, közbejötle эта! azon egyesség kötletett általok, 
hogy Kimon каши hajóval kicvczvén,l а‘ hazán kivül (‘015 

’МЕ‘" t 
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tassa a’ esatát ’s pusztitsa a’ király’ tartományát, honn pedig 
Perikles birja a’ hatalmat. Ugy Iátszik, hogy Elpinike már 
elebb is szelídebbé tevé Kimon iránt Periklest, mi által amaz 
a’ halálos büntetéstel szabadula meg. Ugyanis Perikles egyik 
leven Kimonnak a’ nep által kijelölt vádolói közel, eljeven 
hozzá Elpinike es könyörögven elette, mosolyogva szólott: 
„Ven vagy, Elpinike, ven vagy, hogy illy nyomos dolgo 
kat véghez vihessl” Mindazonáltal a’ törvenyszékben csak 
egyszer kelt fel szólani, es így tova menvén, Kimonnak a’ 
többi vádolók között legkevesebbet ártott. Hogyan adjon 
tebát Idomeneusnak valaki hitelt , ki azzal vádolja Periklest, 
hogy ez Ephialtes demagogot, barátját es az igazgatás körüli 
terveiben meghitt emberét, dicsesegi feltékenyseg- és irigy 
ségbel orozva elette legyen meg? Honnan hordhatott össze 
illyesmit: meg nem foghatom, ’s hogyan ôntheté ki epejet 
egy olly feriira, ki noha egeszen nem feddhetetlen is, nemes 
gondolkodásu ’s emberszerete lelkü volt, a’ mivel illy kegyet 
Ien baromszenvedély'meg nem ferhetett. Ephialtest, az oli 
garehák’ felelmet, a’ nepet sértegetek üldöztetese ’s szám 
adásra vonatása körülI kerlelhetlent, eszveszövetkezett ellen 
ségei a’ tanagrai Aristodikus által öleték meg, a’ mint ezt 
Aristoteles beszéli. Kimon pedig Kyprosban mint hadvezér 
halt meg. ` 

XI. Az aristokratia’ barátai pedig látván , hogy Peri 
kles ismét, mint már elebb, legnagyobbá len a’ polgárok 
között, egyszersmind ohajtván, hogy legyen valaki ellentete 
az országlásban neki, legalább annyira gyengitende hatalmát, 
nehogy az, epeuseges monarchiává fajuljon, az alopekei Thu 
kydidest, józan ferliút ’s Kimon’ segorát , álliták ellenebe, 
a’ ki hadban ugyan kevésbbe volt Iiimonnál jártas, de annál 
nagyobb törvenykeze es országló, folyvást a’ városban lake, 
ki a’ szószekben Periklessel vivni szokván, az országlásnak 
nem sokára más fordulatot adott. Nem engede ugyanis, hogy 
az ugy nevezett nemes es nemzetes ferliak elszóredjanak és 
mint elebb a’ nep köze vegyüljenek, а’ sokaságban melte 
ságukat veszelyeztetendek, hanem külön választván es mind 
nyájok’ hatalmát kôzpontositván, ezzel az nagyobbodott es a’ 

n 
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mértéknek иду szólván sulyt adett. Kezdetben is velt ugyan 
már , mint a’ fegyveren eszrevehetetlen ketfele szakadás, 
melly a’ demokratiai es aristekratiai párt’ meghasenlását jel 
Iemze, de ezen feriiak’ vetelkedese es diesva'gya a’ kareze 
lást olly mélyre hasitá, hegy a’ városban ez nep, amaz ne 
mes nevet kapott. 

Ugyan ezen kerůlmény birá arra Ieginkább Periklest, 
hegy megereszsze a’ nep’ gyeplejet ’s annak mindent kenyé 
re tegyen. Minduntalan vagy valami ünnepelyes látványt 
vagy vendégseget, vagy nyilvános menetet rendezett a’ vá 
rosban, izléses gyônyörökkel mulatván a’ pelgárságot. To 
váhbá évenkent hatvan hajót szállitett ki а’ tengerre, mellye 
ken számesan eveztek el' a’ pelgárek, nyelcz henapiglan 1120 
tes huzás mellett tanulván es gyakorelván a’ tengeri tude 
mányt. Ezenkivül, ezer pelgárt küldött Chersenesusba, mint 
gyarmatost, Naxosba ôtszázat, Androsba felannyit, Thrakiába 
ezeret, kiknek a’ Bisaltek között megtelepedniök, másekat 
Italiába, hel felepitven Sibarist, azt Thuriinak` nevezek. ’S 
mind ezt nem egyeb okból teve, hanem hegy részint a’ he 
nye ’s delegtalanságáhan mindenbe avatkozó néptel szaba 
ditsa meg a’ várost, reszint hegy a’ szövetsegesek köze er 
szemeket helyezzen, felelem által rettende vissza az újitá 
sektól eket. l ` 

XII. A’ mi Athennek legtöhb csint es diszt adett, a’ 
mi bámulással tölte el benne másokat, es a’ mi kizárólag 
vala kepes tanuságot tenni Hellas felel , miszerint a’ hajdani 
hatalom es jólet, melly róla megmondatott, nem mese, t. 
i. a’ szent kepek es epületek’ keszůletet ertem,----azt iin 
torgatják legjobban Perikles’ álladalmi elveinek ellensegei, es 
a’ gyůlekezetekben hangesan felhányták neki. „A’ nep 
ez által” ugy mendának „szegyenbe es rosz hirbe je, melly 
a’ hellenek’ kezös penzeit Delesból magához hozván át, mest 
Perikles által a’ legszebb ůrügytel fesztatik meg, mellyet 
vádlói’ elleneben használhata, hegy t. i. a’ közvagyont onnan 
azért hozta el, hegy biztes helyen örizhesse , ’s azen fele 
lem miatt, nehegy а’ barbarok elrabelják azt. De azen 
gyanu is támadhat Hellasban, hegy rajta szertelen igazságta 
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Ianság és szembetiinö zsarnokság köveltetik el , lálván,hogy 
mig 6 bnjosan szolgállatja be a’ lláborúho'z megkivántatókat, 
ini a’ várost aranyozgatjuk és szépilgeljük, mint valami lliúV 
.asszonyt, drága köveket, ékességeket és ezertalenlomos épů 
leteket bigyeszgetve'n гей.” 

Perikles ollenben imigy oktalá a’ népet „hogy a’ ‘526%! 
ségeseknek nem tartoznának számot adni ama’ pénzekrůl, 

Aminthogy ök viselték a’ haborút ’s törlék meg а’ barbarokat 
helyettök; hogy hiszen‘ a’ szövetségesek sem lovat, sem ha 
jót, sem legyverest,hnnem csak pénzt adtak, molly igy nem 
azé a’ ki adta, hanem azé a’ ki карпа, ha megteszi azt, 
a’ mi végre Карта; hogy szükséges, miután a’ város a’ hadi 
sziìkségekkel elegendöen el van iálva, oliyasmire fordílani 
annak vagyonosságál, mellyböl a’ jövöre örök dicsöség, a’ 
jelenre kész jólét származik, a’ mindennemů kézmüvek és 

'különléle munkák’ ébresztése által, `mellyek minden mester 
séget éieszlenek, minden kezet mozgásba hoznak, és így 
csaknem vaz egész várost, melly egyultal szépiti és táplálja 
is magát, szerzemenyhez juttatják.” 

Мех‘! hiszen a’ virágzó koruak- és erövel birókat a’ há 
borúk ugy is részelteték a’ kòznek javaiban; de ne'm акт‘ 
ván ollenben hogy a’ rendellen napszámos sokaság a’ nyere 
ségben ne részesüljön és munka nélkül чадо" és henyén 
éljen, nagy merészletü vállalatokkai ’s idöt kivánó munkák’ 

.szövevényes tervezeteivei iépett fel a’ nép között, hogy az 
evezök-, a’ várak és háborukban szolgálók-, és az ört 
állóknak szinlúgy legyen aikaimok a’ közjavakból hasznot és 
részt búzni, mint a’ honlakóknak. Merl a’ hol az anyag a’ 
kö, ércz, elefántcsont, arany, ébenia, és cyprus; az ezt 

' készítö és l'eldolgozó kézmüvek, az épitök, képl'aragók, ércz 
metszök, kövágók, képirók, arauyöntök, elefántesontra fes 
tök, czilrázók, l‘aragcsálók; ezeknek hozói és segédei pedig 
a’ tengeren, kereskedök, hajósok és kormányosok, a’ $221 
razon pedig kerékgyártók, szekeresek, kocsisok, жаждущ 
tók, takáesok, szijgyártók, utcsinálok és bányászok, és így 
minden -mesterségnek, mint a’ hadvezérnek a’ zsoldos soka 
ság közöl, rendezett зад! serege van: ott úgy szólván min 
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den koru- és sorsuak közé а’ foglalkozás даем hint és 
osztogat. 

XIII. Megkezdödtek a’ munkálatok, nagyságra kevélyen, 
alak- és csínra nézve utánozhallanúl, a’ kézmüvesek vetélked 
ve törekedvén mesterségôkkel mulni felül a’ “там. Mind 
ebben semmì sem volt olly csodálatra méltó, mint a’ gyor 
saság. Mert mig ezen müvek’ mindegyikét sok nemzedéken 
és koron keresztúl alìg vélték lökéletesen kivihetönek, mind 
ez еду országlás’ virágzása ат: fejeztetett be. Ez idöbe 
esik, mint mondják, midön Zeuxis, Agathurchos abbeli di 
csekedését hallván hogy hamar és könnyen festi az állatokat, 
Еду felelt: Nekem pedìg ez sok idömbe kerül. A’ festésbeni 
jókezůség és gyorsaság ugyanis sem állandó tartósságot, sem 
befejezelt szépséget nem ad a’ münek, míg ellenben az el 
készìtés közben а’ munkára pazarlott idö , а’ můnek tar 
tóssága- és épségében Iìzeti vissza magát. Е’ kôrůlményben 
keresendö Perikles’ müveinek csodáltalása, mint _a’ mellyek 
hosszú idöre rövid idö alatt létesûltek. Mert szépségre néz 
ve mindenìk azonnal ó volt, tökélyre nézve ellenben egész 
mostanig сваи minapi és и]; arìnyira тазик ‘bennök foly 
vást az ujságnak egy neme, melly az idötöl érintetlenůl 
óvta meg szinöket, mintha örök ifjuságú szellem és soha 
nem vénülö lélckkel állnának szövelségben. 

Mind ezeket rendezé ’s mind ezeknek felügyelöje Phidias- 
volt, jóllehet nagy épitészeik és můvészeik “так. Igy а’ 
százlábterületü Parthenonl Kallikrates késziték e's Iktìnos. Az 
eleusini szekrestyét Koroebos kezdé épíleni , б emelé az 
alaposzlopokat is ’s foglalá egybe a’ fejezetekkel; halála után 
pedig a’ párkányzalot és а’ felsö oszlopokat a’ xypeti Me 
.tagenes adta hozzá, а’ cholargì Xenokles végre а’ ЁецБаЫа‘ 
kot Aliészíté el. A’ hosszú Маг pedig,r , mellynek tervezését 
magától Periklestöl hallá, mint mondja, Sokrates, Kallikra 
les vevé munkába, melly munkát azonhan lassu haladása 
там igy gúnyolja Kratinos: 

Készíti и‘ szóval régóta más* Periklles 
De tettel nem птицы}; -—- _ — 

Az Одеон! pedig, melly beìsö szerkezctében sok` ůiöhelyct 
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és oszlopsort foglalt maga’han, ’s mellynek tetözete legte 
lülröl mint egy ponthól harántékosan- folyt alá, szinte Pe 
rikles állíttatá, mint mondják Xerxes király sátorának ábrá 
ját utánzandó. Azért gyerekeskedik vele ismét Kratiuos a’ 
Наташа! hòlgyek ezimû darabjában: 

Im itt közelget a.’ hagymafejii Iupiter 
Perikles, az Одеон: hordozgatva. homlokún, 
Miutůn a.’ fogstigból menekült. 

A’ dicsszomjas Perikles ekkor határoztatá legelöször azt is, 
hogy zenészeti vörsön szinte tartassék a’. panathenaeákban, 
hol dijosztóvá választatváu, maga tüzé ki a’ rendet, melly 
szerint a’ vörsönözöknek i'nvolázniok, vagy énekelniôk, vagy 
cziterázniok kellett. A’ zenészeti gyakorlatok’ helye mind 
ekkor, mind egyéb idôben az Odeon volt. A’ fellegvár’ 
elökapui, Mnesikles épitömester által б: év alatt fejeztettek 
be. lEzen épitésnél egy csodálatos történet azt bizonyítá, 
hogy az épitkezés az istennôt nem csak nem boszontja, de 
söt azt maga is веет és intézi. Mert a’ legmunkásabb és 
legtíizesb ml'ives megbotolván a’ magasból leesett, ’s magán 
kivül feküdt, az orvosoktól hozatván magához. Midön e’ 
felett csüggedezne Perikles, megjelenvén az istenné álmában 
neki, az òrvosságot megrendelé, mellyet vevén Perikles ha 
‚шаг és könnyen meggyógyitá az embert. Ez okból állítá 
fel Minerva Hygieia’ érczszobrát a’ fellegvárban поп oltár 
mellett, melly, mint mondják, elöbb is ott volt. Phidias to 

' vábbá az istennének aranyszéket készitett, mellyuek táma 
szába a’ miiv'esnek neve .is he volt irva; egyébiránt is, 
mint már mondók, csaknem minden «Не fûggôtt, ’s 
Periklesseli barátságánál Гоша, minden müvészekre ö‘ügyelt 
fel. Ez azonban neki írigységet, amannak rágalmat 'okozott, 
mintha Phidias a’ miivek’ látogatásáuak iiriigye alatt Perikles’ 
számára fogadná el a’ nemes asszonyokat. Melly beszédet 
а’ comikusok felfogván, Periklest szertelen bujaság hirébe 
hozák, ’s majd Menippos harátságos és hadi alvezérséget 
viselt férfinak nejét hozták szóba vele, majd pedig Perilam 
pos madárdáját gúnyolák, ki, mint Perikles’ pajtása, csak 

~ azért nevelt Iegyen .annyi madarat, hogy azon hölgyeknek, 
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kikhez Perikles kôzeledelt , pávákkal kedveskedhessék. De 
ugyan hogy’ is csodálkozzunk a’ gúnynyal mesterséget üzö 
illy embereken , kik a’ legnemesebbek iránti káromlásaikkal, 
а’ sokaság’ irigységének, mint valamelly gonosz szellemnek, 
minden alkalommal áldozni szoklanak , ha egy thasosi Ste 
simbrotus sem átallotta Perikles ellen azon kalandos mesét 
koholni, mintba az saját menyével fertözködött volna‘! `Illy 
körülmények közt csakugyan nehéz a’ történetben "a’ 11116 
1102 jutni és а21 felkeresni, ha а’ késöbben élöknek olly kor 
ral van dolguk, melly а’ tények’ kinyomozásának utjában 
áll; mig ismét a’ tények- és életekkel egykoru történetirás, 
majd irigykedés 65 gonosz szándék, majd kedvezések és 
hizelgések által torzítja 65 ferdíti el а’ valót. 

XIV. Midön а’ Thukydidessel tartó szónokok zúgolód 
nának Perikles ellen, mintha a’ pénzt pazarlaná "s az álla 

i dalmi jövedelmeket fecsérlené, megkérdeze' a’ gyüle'sben a’ 
népet, ugyan neki is ugy látszanék-e hogy csakugyan sok 
tékozoltatott el. Mire a’ válasz az levén, hogy igen is, „ám 
tehát,” szóla Perikles „ne а’ 11, hanem az én rovásomra 
legyen eltékozolva, 611 а’ můvekre saját nevemet fogom fel- - 
iratni.” Melly nyilatkozására Periklesnek, már vagy mivel 
e’ nagylelküségen elbámultak, vagy mivel а’ můvek 1‘616111 
dicsöségben vetélkedének vele, felkiáltva meghegyák neki, 
hogy osak vegyen a’ kincstárból és kölcsön minden tarta 
lék nélkůl. Végre Ihukydidesen а’ végsö eldöntö vilában 
az ostrakismusra nézve gyözvén, számüzé 61 ’5 az ellen 
pártot' megbuktatá. 

XV. Ekkor tehát, midön teljesen lecsillapult a” vissza 
vonás, ’s а’ város ugy szúlván egygyé és egyelértövéï 1611,. 
’s 6 А1116111 ’s az azzal összekapcsolt dolgokat,- az 61161, а’ 
hadakat, ‘a’ liajókat, a’ szigeteket, a’ tengert, nemcsak a'r 
hellenek hanem а’ barbarok között is, számtalan 61‘61 а’ hó-- 
doló népek, a’ királyok’ barátsága, az uralkodók’ szô‘vetsé 
gei által megerösített hatalmat végkép kezére 1161’116116 vol'na, 
——- 6 116111 az volt а’ ki elôbb tobbé, nem olly szelíd а’ 
nep iránt, nem olly hajlandó а’ sokaság’ szeszélyeinek, mint 
а’ nád a’ szélnek engedni 65 51111111111; hanem а’ ‚526т6111165, 
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а’ tavaszi gyenge szellö gyauánt gyakran csak csókolózó 
nepvezeri beszed helyett, nemes, set királyi hangot pen 
getven, es azt a’ közjóra i‘eddhetetleni'il tisztán l‘orditváu, a’ 
nepet nagyobb reszint szeliden rábeszéles es meggyezes által 
igazgatá, de gyakran kedve ellenere is kényszerité azt, ko 
moly 00 11011у0201‘116 eszközök által öumaga javára, olly or 
vos gyauánt, a’ ki szeszelyes, es hosszas hetegségben ko 
ronként óvatos eldeletet, koronkent pedig csipes szereket ’s 
az egeszseget elemozditó orvosságot rendel. Mert a’ meny 
nyiben az olly nagy hatalom’ öntudatával bíró neptemegb'en 
természet szerint tomboló sokfele szenvedelyeket csak egye 
dül e tndta ûgyesen kezelni , kiváltkepen felelem 00 
remeny mint valamelly hajókormány által elere mersekelven 
a’ daez’ kitöreseit, elesztven es bátoritván a’ levertséget, 
megmutatá hogy az ekesszólás, Plato szerint, csakugyan 
Ielekinditó ’s annak legnagyobb feladata az, hogy az er 
kölcsöket es szenvedelyeket kiszámítsa ’s velök, a’ leleknek 
mintegy hurjaival es hangjaival, mellyek igen ügyesen ki 
vánnak tapintatni es pengettetni, kelleleg tudjon bánni. E’ 
hatást pedig nem egyedül beszede’ hatalmának , hanem mi 
ként Thukydides mondja, l'eddhetetleu magaviselete- es 
hitelenek köszöne, ki semmi által megvesztegethete nem 
volt, pénz által pedig legkevesebbe; ki 'a’ várost nagyból 

` legnagyobbá ’s leggazdagabbá teven, nolia hatalomra sok ki 
rály- es zsarnoknál nagyobb, mig ezek fiaikra is átruház 
ták, a’ mivel birtanak, e vagyonát egy draehmával sem 
teve nagyobbá annál, melly atyjától szállott volt reá. 

XVI. Thukydides világosan adja ele Perikles’ hatalmát, 
ellenben a’ komikusok álnokúl hunyorgatnak reá, társait tiatal 
Pisistratidáknak nevezgetvén , magát megeskůdtetvén, hogy 
zsarnokoskodni nem fogna, mintha ugyanis az 6 i'elsesége a’ 
demokratiához rosz es nyommasztó arányban állana. Teleklides 
szerint átadák neki az atheniek: 

A’ városok ndóit, ’s a’ vůrosokat ott kôlnî, feloldni imitten y 
Vi'trfalakut kòbòl , epitni amott, de viszont szétrontani másutt; 
Szerzedest, hatalmat., eret, békét, javat ’s boldogsegot. 

’S mind 02 110111 pillanata, nem tetepontja, nem varázsa volt egy 
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rövid ideig virágzó hatalemnak, hanem negyven evig birván 
az elseseget egy Ephialtes, Leekrates, ‘Myronides, Kimen, 
Telmides 65 Thukydides mellett, ennek megbukása 65 526111 
11261656 111611, 116111 kevesebb, mint tizenöt evig tündòklött, 
’s szivet, az evenkent megújuló hadvezerseg miatt, felyvást 
tarte hatalem es uralkedás’ birtokában, pénztel elesábit 
hatlanul óvta meg, ámbár a’ vagyena feleli gendoskodást 
egészen nem melleze, hanem atyjálel ôròklött jogszerü gaz 
dagsága körül, nehegy gendtalanul összeolvadjen, vagy pe 
dig elfeglaltsága mellett sek delget es bajt okozzen neki, 
elly intézkedest hozett be, mellyet a’ legkenyelmesebb- ’s 
legbiztosabbnak tartott. Ugyanis az evnek minden gyümöl 
cseit egyetemben adta el, _’s aztán azt, mi az elethez es 
háztartáshez szůkseges vala, egyenkent hozatta a’ piaczról. 
Hennan se felserdült gyermekeire nezve kellemes, s'em a’ 
háziasszonyokra nezve gazdálkodása bekezii nem velt, set 
ezek gáncselák is ezen mindennapi a’ legkellebbre összevent 
háztartást, hel а‘ nagy. bázak ’s gazdag hivatalek’ módjára 
heseg nem uralkodott, hanem minden kiadás es minden 
bevetel számen es merlegen ment keresztůl. A’ ki pedig 

l az igy elrendelt egesz háztartást vitte, egyetlen egy szelga, 
Evangelus volt, ki gazdának született mint senki más, vagy 
a’ gazdaságra Perikles által keszittetett el. 

Ezek ugyan mereben ellenkeznek Anaxageras’ hölcsel 
kedesével, ki csupa lelkesedes es nagylelkiiségbel házát es 
telket edahagyá pusztán 65 vadonan. De szerintünk az esz 
méleti 65 álladalmi bölcsnek 61616 116111 egy; mert amaz 
eszközôk es külse anyag nelkiil inkábh a’ lelket feglalatos 
kedtatja a’ szeppel, mig emennek, ki az emberek szük 
segeivel feglalkezik, a’ gazdagság gyakran nemcsak a’ szük 
seg, hanem az erkölesiseg állal is ajánltatik, a’ mint ez 
Periklessel is törtent, kinek sok szegényen kellett segitnie. 
Ámde Anaxagorásrel magáról azt beszelik, hegy egy elly . 
ideben, miden Perikles doleggal tetézve volt, elhagyatva 
feküdött, már egészenY beburkelva, e ‘а’ ven ember az eh-` 
halálra végkep elkeszülten. Történetesen Perikles meg meg 
hallá, ’s remületteljesen sietett а’ ferfihez 'es nagyon kerte 
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61, nem annyira rajta mint magán bánkódva, hogy az or 
szágiásban illy lanácsadót kelljen veszítnie. A’ kiburkolózó 
Anaxagoras ekkor ezen szókat mondotta neki: Kinek mécsre 
van szüksége, o Perikles, az olajat is ônt bele. 

XVII. Mig a’ lakedaemoniak irigy szemekkel nézegeték 
Athen’ nevekedését, Perikles, a’ nép’ magas önérzetét és 
igényelî neveiendö, azt inditványozá, hogy minden, akár 
Europában, akár Ázsiában szerte iakozó minden hellenek, va 
lamint a’ kisebb ’s nagyobb városiak is, köveleket kiildjenek 
Alhenbe, kölcsönös tanakodás végett, a’ barbarok эта! Ie 
rontott heilen templomok, azon áldozatok, mellyekkel 531% 
retôknél fogva, még a’ barbarok elleni háborúskodás’ ìdejé 
115|, Hellas’ boldogulása miatt az isteneknek tartozának , és 
a’ tenger felelt , hogyan állhasson fel az egyetemes hajózási 
hátorság és a’ béke rajla. E’ végre ötven évet túlhaladt 
husz férfì kamen-,ii ki; так а’ ioniakat és атака: Ázsiá 
ban és a’ szigellakókal hivta meg Lesbos és Rhodusig; ôtiik 
a’ Hellespont és'Thrakia körüli tartományokat utazta he 
egész Byzantiumig; más ötük Boeotia, Phokis, Peloponnes 
feié ’s innen Lokrison keresztül a’ szomszéd Epirusba kül 
detelt Akarnania ’s Ambrakiáig; a’ töbhiek Euboeán keresz-l 
Щ‘ al Oeta vidékiekhez és a’ плане] tengeröbölhöz és a’ 
P‘fßhîf’ták, Achaiak és Thessaliakhoz, felkérök две: hogy 
ellovell vennének részt a’ Hellas nyugalmát és közůgyeit 
mgyaló tanácsk'ozásokban. De a’ dologból sommi sem lett 

‚ ’s а’ tartományok nem gyültek egybe, mint mondják, mivel 
, I ° r l Il а lakedalmomak ellenzettek es az ayanlat Peloponnesben 

utas’iltatolt el Iegelôször. Én ezt csak adatúl hozám fel 
eszehez es nagyszerů lelkéhez. 

XVIII. Hadvezéri hivatalában leginkáhb biztos léptei mi 
al’ amm” dicsél'etet, mint ki sem _bizonylalan ’s veszéiyes 
k’lmenetelů harezba szándékosan soha sem ereszkedett, sem 
âetleiìîrelslz vállalatokban kitünöleg szerene’sés ’s nagyoknak hir. „Шин аф‘ёг‘ёгеуедеюьёдет ’$„шш1й1ай1 чпеш valaszlá; 
függ ghaîl’l зима“ а POigarOk elo“, году a mennyire tôle 
Tolníid а atalliillûk maradnak mmd orokké. Latvan hogy es ’ TOImaeus’ lia, blzakodva régi szerencséjében _ és 
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kilůnů badi hirében, idön kivůl Boeotíába készûlne heümi 
’s az iljuság javát e's dicsszomjasit, nem számítva a’ többi 
eröt, vele táborba szállásra késztetné, igyekvék б: visszatartani 
’s а’ nép elött amaz ell'eledhellen szavakkal óvá: ha Perik 
lesnek nem hisz, minden eselre jól cselekvendik, ha az 
idöt, а’ legbôlcsebb lanácsadót bevárja. Ez ‘та! nem ладу 
tetszést nyert ugyan e’ забит; de kevés nappal késöbben, mi 
dön hire futamodolt, hogy Tolmides Koroneanál а‘ harczban 
meggyôzetett és elesctt ’s vele sokan a’ ты polgárok kö 
zöl, Perikles mint okos és honszeretô l‘érfi , а’ népnek nagy 
dicséretében és hajlandóságában részesůlt. 

XIX. Hadvezéri {сие} közöu legjobban megszeretteté 
б!‘ а‘ chersonesi, melly az ott lakó hellenekre nézve üdvös 
vala. Mert nemcsak hogy Athenböl hozott ezer gyarmatos 
sal ôregbité а’ városok’ népességél, hanem résutosan а’ ГбШ 
szoroson keresztül tengertöl tengerig vont védfalak és sán 
czolatok атм az ott kalandozni szokolt thrakiak’ beütéseinek 
gátot velen, ’s nyakára hágott azon örökös és terhes koczó 
dásoknak, mellyeknek e’ lartomány közvellen érinlkezésében 
vad szomszédaival és telve befészkelödôlt és haláros 1611 
ment rablóktól, szüntelen kitéve volt. A’ külfôldön pedig 
l'eltůnô és lármaszülö volt peloponnesi tengeri utja, hova 
Pegaeböl, ,Megarisl>an', száz vitorlával indult ki. Mert nem 
csak a’ tengeri városokat pusztítotla, mint Tolmides tevé, 
hanem a` hajókon vele volt kûzdôkkel а’ 1еп`3егпё| még be 
lebb is nyomulván, megjelenésének félelme által mindeneket 
а’ falak mögé kergelett; Nemánál pedig az ellentálló és 
meglámadó Sikyoniakat megveré e's diadalemléket Шпон. 
Aztán a’ harálságos Achajaból hadi férfiakat vevén fel hajói 
nak fedeletére, ’s az átellenes Epirus felé indulván, Ache 
lous танец elevezvén, Akarnauiány átment és az Oeneadá 
kat falaik közé szorítá; ezutáu паха tért, a’ tartományt siva 
газов `s puszlán hagyván maga után, minty félelmes az el 
leneknek», mint óvatos és vállalatos övéi elôtt. Мех‘: még 
csak lôrténetes baj sem érte a’ hadiserget. ’ 

XX. Nagy és fényesen ékesített haddal beevezvéń а’ 
fekete tengerbe is,l a’ hellen városok’ kivánatalt teljesílé ’s 
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velök emberszeretöleg bánt; a’ köröskörül lakozó barbár >né 
.pek-, azok_’ királyai- ’s hatalmasaiuak pedig megmu 
tatá Миша’ nagyságát ’s azon rémiiletlenséget és bátorságot, 
mellyel kényök szerint hajóznak ide ‘в tova, az egész ten 
gert meghóditók magoknak; egyszersmind a’ Sinopiaknak 
Lamachussal» tizenhárom hajót és bajnokokat hagyott hátra 
Timesilaos zsarnok ellen. Enuek ‘з társainak kiesése után 
pedig hatszáz ònkéntvállalkozó. atheniekuek Sinopeba leen 
dö evezését javaslá, kik a’ sinopiakkal egyůtt laknának, 
megosztandók a’ házakat és tartományt, mellyeket elöbb а` 
zsarnokok birtanak. -—- De különben a’ polgárok „шахта: 
nak nem mindenben adott helyet ’s magát nem ragadtatá 
el általok, kik illy erö és szerencsétöl lelkesitve, Aegyptus 
birtoka után régóta sopáukodtak, valamint hogy a’ király 
tengeri hatalmát is megrenditni vágytak. Sokakat már Sici 
liának szenvedélyes és szerencsétlen szeretete is elfoglalt, 
mellyet késöbben az Alkibiadeshez szitó szónokok élesztgeté 
nek. Némellyek Tyrrheniáról és Karthagóról is álmodának, ` 
hin remény, а‘ nevezett birodalom’ óriási volta ’s a’ foglala 
tosságok’ árja miatt. 

XXI. De Perikles fókezé ezen kicsapongást é‘s száruyát 
szegé e’ mindent akarásnak "s a’ hatalom’ nagyobb részét a’ 
meglevök’ örzésére ’s megerösbitésére forditá, nagy nyere 
ségnek tartva'n a’ lakedaimoniak’ korlátoztatását, kiknek alat 
tomban ellensége volt, mit sokakban ki is tüntetett, kivált 
képen pedig a’ szent liáborukorl tett iutézkede'seiben'. Midön 
t. i. а’ lakedaimoniak Delphosba _sereglettek ’s a’ phokisiak’ 
birtokában levö templomot a’ delphosiaknak adták ш, ezek 
nek elmenetelök után Perikles tüstént rajtok menvén, a’ 
phokisiakat ujra behelyezé a’ templom’ hirtokába. ’S mivel 
a’ lakedaimoniak a’ delphosiaktól nekik engedett elsöségi 
jóslatot egy ércz farkas’ homlokára metszették be, ö is el 
söségi jóslatot kérvén az atlieniek’ részére, azt jobb oldalról 
ugyanazon farkasra véseté be. 

XXII. Ищу pedig Hellasba központositván az atheniek’ 
hatalmát, helyesen cselekvék, -azt a’ történtek igazolják. 
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Merl elóször 15 Euboea pártoll el, hova liatalommal 111111111 ki. 
Azlán ‘16516111 a’ megariak’ felháborusíttatásának híre fula 
111011011 ’5 hogy már a’ küzdök’ serge Attika’ határán áll, 
Plistonax sparlai király’ vezérlete а1а11. Perikles 161161 ujra 
Euhoeából sielve visszavonult az 61111161 háborúhoz; 11188111. 
1162111 pedig a’ sok ’s derék válogatott fegyveresekkel nem 
111611, 116 látván hogy Plistonax csaknem gyermek volt ’s 
tanácsosai közöl leginkább Kleandriflast használá, kit az epho 
rok, liatalsága 1111611 61111 ’5 111561611! küldtek el vele, ennek 
11111611 tapogalla ki ’s pénzzel megvesztegetvén csakhamar 
16116116, hogy Attikából kivonultak а’ félszigetiek. Miután 
pedig 611116111 а’ sereg ’s egyesség történt 6’ városok kö 
2611, ‚ 621 olly érzékenyen vevék a’ lakedaimoniak, hogy 
királyukat pénzben marasztalák 61, mellynek -nagy részét 
nem birván 111’11261111, maga magát számüzé, а’ megszökött 
Kleandridast pedig lialálra 11611611. Е2 atyja volt azon Gylip 
posnak, ki Siciliában az 6111611161161 16111116 16116. Ugy lát 
szik, veleszületett betegség gyanánt adta neki a’természet a’ 
l‘ösvénységet, melly 61 gonosztetteivel szerzett gvalázatában 
nyomoruan 110р16116 ki Spartából. Ezeket egyébiránba’ Ly 
sander kôrüliekben már elöadtuk. 

XXIII. Perikles hadvezéri számadásában „szükséges ki 
61165” 621111 а1а11 112 1616111111111‘6 1116116 köllse'g volt irva, ’s 
621 а’ 116р elfogadá a’ nélkül, hogy vagy pontosábban 111611 
526111110116, vagy a’ 1111101 1'111‘1165216 volna. Némellyek ’s ezek 
11621 Т11е0р11а5105 philosoph 621 irják, hogy Periklestöl éven 
ként 112 161611111111111111161611 Spartába, mellyel az ország’ tiszt 
jeit megvesztegetvén a’ haborút elhárítá, nem hékét, hanem 
idöt szerzendů, hogy csendesen elkészülvén, annál hatható 
sabban viselhesse а’ háborúl. Ezentúl ismét a’ pártosok 
ellen fordulván ötven hajóval és ötezer nehéz fegyveressel 
Euboeát szállá meg ’s meghódítá a’ városokat. ’S ha Chal 
cisban 65611 a’ kitünöleg gazdag 65 161111116165 ugy nevezett 
lovagokat üzte ki, ellenben a’ hestiaeket egytôl egyig ki 
kergeté 65 6111611161161 szállitott oda, egyedül 626111161 bánván 
kérlethetlenůl , minthogy egy 61111161 hajót elfogván, 6’ 
а’ legénységet 16611611 16116. Y 

nonnen ńnn'rauzn. 1 18 l 
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XXIV. Ezután az atheniek es lakedaimoniak között har 

minez evre fegyvernyugvás kettetvén, a’ Samos elleni ki 
evezest hozá javaslatba, azon ůrügy alatt,'hogy`l`elszelíttatván 
a’ milesiek elleni háboruval felhagyni, nem engedelmeskedtek 
legyen. Mivel pedig azt'hiszik, hogy а’ samosiak ellen As 
pasia iránti kedvezesbel indult volna ki, helyen lenni vélem 
körülmenyesebben szelani ezen ne felel, milly mesterseg 
es hatalommal birt a’ legelse országl'ertiak’ megkeritesében 
’s hogyan nyujtott anyagot a’ bôleseknek is, hogy nem rit 
kán ’s nem dicséret nélkiil szólnának l'elele. Hogy szárma 
zásra nezve Milesi, Axiochus’ leányn, volt, ketseget nem 

.szenved. Abban , hogy a’ legbefolyásosabb ferfìakkal sze 
vetkezett, mint mondják, egy bajdankori ioniai net, Thar 
geliát, ‘давай elekepeül. Thargelia ugyanis kellemes arczu 
’s iigyessegel páros kegygyel teljes, számos hellen ferliakkal 
tartott, a’ hozzá közelitek’ mindeniket a’ király’ reszére nyer 
te meg, ’s általok az annyira hatalmasok és tehetesök által, 
a" városokban a’ medusi szellem’ magvait hintegette el. Már 
pedig azt mondják, hogy Perikles Aspasiában а’ böles- és or 
szágdolgokban jártas nenek hódolt legyen. Hisz maga So 
krates is gyakran eljárt hozzá barátival ’s megbizottai ma 
gokkal vivek mulatságaiba meg nejeiket is, noha nem épen 
szepletlen ’s tisztes eletmódot követett, hanem kejlányokat 
táplált. Aeschines meg azt mondja, hogy Lysikles, a’ jub 
kereskede, az Aspasiávali társalkodás által Perikles’ balála 
után, a-laesony és közenseges emberbel Athen’ else férliáva> 
vált legyen. Plato’ Menexenusának pedig, bármelly enyelges 
legyen is bevezetese, an'nyi terteneti alapja esakugyan van, 
hogy az asszonyszónok azon hírben állott, mintha sok atheni 
lerli tanulhatna tele. 

Ugy látszik azonban, hogy Perikles’ viszonya Aspasiához 
inkább szerelmi volt. Felesege volt ugyanneki, ki шкода 
és elebb Hipponikushoz ferjhez adva volt, kinek a’ gazdag 
Kalliast sziile; ugyanaz Periklesnek is Xanthippust és Para. 
lust szülte. De miután együttletök nem épen a’ Меры) 
lett volna, nejet maga beleegyezesevel egy másnak adá, ,s 
maga Aspasiát veve,kivel aztán a’ leggyengédebb viszonyban 
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611.. Mert liiszen elmenteker vagy a’ terreli megjötteker, 
egy csek velt a’ mindennapi iidvözlet vagy buesu. De a’ 

‘ kemoediákban egyszer uj Omphale, es Deianira, másszer 
Iune a’ czime. Kratines egy izben egyenesen paráznának 
uevezi: ~ 

'- Aspasia, e.’ Iuno, szül neki 
A’ buján lángeló cbnézetü parázns. 

Vele nemzette, mint látszik, azen fattyut is, ki felel Eupolis 
a’ „közsegek” czimü darabhan igy kerdezteti: 

Él-e meg a’ fattyu? 
mire Myrenides válaszel: 

igen, ’s mer regen feril velna,v 
Ile. a.’ pnrůzndnak 165216 nem aggasztaná. 

Aspasiának, mint mondják, ellyan hire neve velt, hegy Cyrua 
is, ki a’ királylyal а’ рег5а keronáert viselt háberút, ágya 
sainak elette legkedvesbiket, kit elebb Miltenak hivtak, As 
pasiának nevezte legyen; phocaeai születesü velt, Hermeti 
mus’ leánya; de a’ miden Cyrus az ütkezetben elesett, а’ 
királynál, a’ kihez vitetett, uagyszerepet játszott. Ez, irás 
közben jutett eszembe, ’s hallgatással mellezni azt, 5211 
telensegre mutatett velna. ‘ 

XXV. A’ Samos elleni háherút tehát, .mint vádeltatik, 
kiváltkepen a’ milesiek’ kedveert, Aspasia’ könyörgesere in 
ditványezá Perikles. A’ váresok tudniillik Priene felett ve 
tekedtek; es a’ gyeztes samesiak, Athen’ azen felszólitásá 
ra, hegy fegyvereiket tennek le es peres ügyök’ eliteléset 
reá biznák, nem hajtettanak. Kievezven tehát Perikles, a’ 
Samesban divates oligarchiát megbuktatá ’s az elökelek kö 
zel ötvenet ’s ugyanannyi gyermeket kezessegt'il magáhez 
veven, Lemnesba külde el azekat. Sokan azt mondják, 
hegy a’ kezesek közel mindenik egy talentomet igert le 
51611 neki önmagáert, meg többet azok, kik nem akarták 
hegy demokratie legyen a’ váresban; ’s hegy a’ persa Pis 
suthnes‘, különös barátságbel a’ samesiak iránt, ezer ara 
nyat küldött neki, hegy megkimélne a’ várost. De Peri 
kles mind ebbel semmit el nem fegadván, ugy bánt a’ same 
siakkal, mikent elvégzette magában ’s a’ demekratiát behoz 

\ 
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van, ugy evezelt Athenbe viszsza. Ámde ezek, Pissuthnes 
ellopván a’ kezeseket, nem sokára ismét elszakadtanak és 
a’ háboruhoz készültenek. Tiistént kievezett tehát Perikles 
ellenök, de most nem gondatian, nem rémülékeny, hanem 
végkép elszául ’s a’ tengeren a’ hatalmat kétessé tenni akaró 
emberek eilen. Óldöklö tengeri ülközet törlénvén Tragias 
nevü sziget körül, iényesen gyôzölt Perikles, negyvennégy 
hajóval hetvenet verven meg, mellyeknek huszán szárazlöldi 
harezosok valának. l 

XXVI. A’ gyözeiem ’s az ellennek üzöbe vétele állal, a’ 
kikôtönek is urává le’vén, oslromot kezdett a’ samosiak 
ellen, kik bálran kikirohanva, ugy a’ mint tölök telhetett, 
falaikért vivtanak. De miután Athenbôl egy más nagyobb 
tengeri had érkezett és Samos minden oldalról bekeriltetett, 
Perikles hatvan hadi ha'óvai a’ uaor ten erre szállott lev .l by g ’ n . 
többek szerint a’ phoeniciai bajókkal, mellyek a’ samosiak 
nak segítségůl jövének, minéi távoiabb találkozandó ’s meg 
mérkezendö; Stesimbrotos szerint pedig, de a’ mi nem va 
lószinü, Cyprúst megtámadandó. Már akármìben törte le 
gyen is fejét, mint látszik, eivétette a’ doigot. Мех‘! eltá- _ 
vozása után Melissos, Ithagenes’ fia, böics férliú, Samosban 
akkoron had'vezer, a’ hajók’ csekéiyl számát és a’ tapaszta 
iatlan hadnagyokat megvetve, az atheniek’ megtámadására 
beszélte rá polgáŕlársait. Megesvén az мат’ a’ samosiak 
gyöztek, sok embert eilogtak, sok hajót elrontottak ’s a’ 
tengerre kapván, minden hadi szükséggel, mellyben elöbb 
hiányt szenvedének, eliátlák magokat. Mi tòbb, Aristoteles’ 
állitása szerint, ezen Melissos magát Periklest gyöztelegyen 
meg egy tengeri ütközelben. A’ samosiak a’ meggyaláza'st 
1ЁуаШиаЦа! viszonzandók, az atheni hadilogiyok’ homlokaira 
bagolyt, miként az alheniek övékéire samosi hajót, süte'nek. 
A’ samosi hajó elůl disznóorr gyanánt felgörbûl, lágasabb 
és hasas, teherhordó és` `sebesvitorlás egyszersmind. Neve 
onnan van, hogy Samoson, hol Polykrates l‘ejedelem épílle 
té, legelöször láttatott. Ezen szégyenbélyegekre czéloz Ari 
stophanes is, midön igy kiált fel: 

A’ „так népe millycn irástndói 
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XXVII. Azon veszedelem`- hirére, melly seregét érte, 
sìetve sietett Perikles segítséget hozni , "s Melissost, ki el 
lent állott, legyôzvén, az ellense'get felforgatván bekerílé, 
olly szándékkal, hogy inkább költség és idövesztés, mint le 
génysége’ sebei ’s merészletei által gyözend ’s teen’di tönlb 
re a’ várost. De mivel nagy bajjal tartóztalhatá vissza az 
elégülellen harczszomjas alhenieket, a’ nyolcz osztálylyal — 
еппу1ге osztá fel seregét —- 501‘501 huzatolt, ’s mig azon 
részt, melly a’ l'ejér babot huzá,l békén hagyá lakomázni 
a’ többiek megütkôztenek. Innen van, hogy azok, kik jó 
napot tòltenek el, ezt а’ fejér babtól fejérnek nevezik. 

Epllorus Perikles állal llasználl erögépekröl is, mint 
valamelly csodamüvekröl beszél, "mellyeket a’ leleményes 
eszů Arlemou gondolt legyen ki, kit, minlhogy sánta volt, 
а‘ legsürgetöbb megbizásokhoz is ‚110111020 székben szokták 
hordani, gyaloghintó-nak neveztek. De a’ ponlusi Hero 
klides Anakreon’ énekeiböl cllent mond neki, hol Artemon 
a’ gyaloghintó már elöfordul, sok emberéleltel elöbb a’ 
samosi háborunál ’s az otlan történteknél. Szerinle Arlemon 

kényes ’s minden lélelmes irányában olly asszonyiasan csüg 
geteg és ijedékeny természelü, hogy legnagyobbrészt 011 
hon vesztegelt, hol kél szolga ércz paizst Larlogatott feje 
Ielett, nehogy valami felůlröl ráesse'k, es ha valahára ki kel 
let mennie, lüggö ágyakban egészen földszinl hordoztatta 
magát ’s ez által kapta legyen a’ gyaloghintó nevet. 

` XXVIII. Kilenczedik hónapban megadván magokat а‘ 
samosiak, Perikles а’ falakal lerontá, a’ hajókat elfoglalá ’s 
temérdek pénzzel sarczolá öket, mellynek egy részét azon 
nal kilìzeték a’ samosiak, más részét pedig meghatározott 
idöben teendök, azalatt kezeseket állítouak. A’ samosi Du 
rís ezen felül egyebet is mesél, nagy kegyetlenségröl~vá 
dolván Periklest és az athenieket, miröl sem Thukydides, 
sem Ephoros, sem Aristoteles nem emlékeznek; de biz’ az 
nem 15 igaz, hogy a’ samosi hadnagyokat ’s hajólegénységet 
а’ miletì vásártérre vitte, liz парга szégyenfához kölözle, a’ 
mármár hanyatlóknak fejeiket bottal zuzalla ’s tesleiket el` 
lakaríllanul kihányla legyen. EzexfDnris, kìnel.' lörlénelìrá 
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sa, még ott'is, 1101 saját érzelméröl szó sincs, olly gyak 
ran tér el a’ szoros igazságtól, sokkal inkább látszik itt ha 
zája’halsorsát nagyitani, csakhogy az athenieket gyalázhassa. 

Perikles, miután Samost meghóditá ’s Athenbe visszatért, 
fényes temetést rendelt a’ hadban elestekuek ’s beszéde, 
mellyet, szokás szerint, sirhalmaik felett tartott, közcsodál 
kozás’ tárgya volt. Lelépvén pedig a’ szószékról, az asszo 
nyok üdvözölve fogadák ’s miként a’ gyöztes küzdöt, koszo 
rúkkal es szalagokkal hinték el; csak Elpinike közelebb járul 
ván szóla: Az csoda'latos és koszorúra méltó-e, oh Perikles, 
hogy sok 16 polgárainkat feláldozád, nem a’ phoeniciak és 
medusok ellen viselve'n háborút, miként Kimon hazánktìa, 
hanem szövetséges, velünk rokon várost hóditván igába. El 
pinike szavára, mint mondják, Perikles indulatlanul elmoso 
lyodván, Archilochosnak e’ mondásával felelt: 

Kenôcscsel nem festnéd, anyó, magnd. 

lon szerint ezen samosi gyözelmére kimondhatatlanul büsz 
ke volt, inert, yugymond, Agamemnon a’ barbar várost tiz 
esztendö, 6 pedig а’ ioniak’ legelöhbkelöit ’s leghatalmasbjait 
kilencz hónap alatt törlé el. ’S valóban ezen önbecsülés 
nem volt alaptalan,4 mert e’ háboru esakugyan rejtélyes és 
nagyon veszedelmes vala', ha, mint Thukydides állitja, а’ sa 
mosi ne'p közel jártvahhoz, hogy az atheniek’ tengeri ha 
talmát eltörölje. 

XXIX. Ezek után, a’ peloponnesi háboru már kitörö 
félben levén, uuszolá a’ népet, hogy a’ korinthiaktól meg 
támadott corcyraiaknak segitséget .küldene ’s foglalná el а’ 
tengeri hatalomra nézve olly erös szigetet; minthogy a’ pe 
Ioponnesiak ugyis már féligmeddig hadi lábon állanak ve 
lök. Beleegyezvén a’ nép a’ segitségkůldésbe, elküldé La 
kedaimoniust, Kimon’ iiát, mintegy gúnyképen nem több mint 
csak tiz hajóval; mert Kimon’ háza mindig sok jó akarat 
tal és barátsággal volt Lakedaimon iránt. Hogy tehát La 
kedaimonius, ha semmi nagy és fényes dolgot nem végez 
ne csatázás közben, mint a’ spartaiak’ barátja még inkább 
vádoltathassék; azért adott csak lneki tiz hajót, akarata’ el 
lenére küldvén el öt. Átalában Kimon’ Íiainak mindig utját 
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sin, „mint-kik még Csak nevökre nézve sem hazafìak, lla 
nem küll‘öldiek és idegenek, minlhogy az egyiket Lakedai-l 
moniusnak, а‘ másikat Thessalusnak, a’ harmadikat Eleus 
nak итак. Azonkivül közhiedelem szerint mìndnyájan ar 

vkádi anyálól származtak. Вова hirbe jövén pedig Perikles 
а’ tiz bajó miatt, mint ki ez által а’ szorongatotlaknak 
c_sekély segitséget, a` rágálmazóknak pedig nagy alkalmat 
мощами)", шыёт több llajól kůldött Korkyrába, de mely 
lyek az iitközet után érkeztek meg. A’ panaszkodó ’s az 
fathenieket Lakedaimonban vádoló korinlhiakkal a’ megariak 
is kezet fogtak, аж Ьйпф/йп szemeikre, hogy ök а’ kÖZIÖF‘, 
vény ’s а’ hellenek Ми köiöu szerzödés’ ellenére, az athe 
niek állal birt minden vásárhelyek- `s kikölökbôl kizáral 
пак; az aeginelák is bántalmat és eröszakot emlegetvén, 
titkon а’ lakedaimoniakhoz folyamodtak, nem mervén nyil 
ván kelni ki ai atheniek ellen. E’ közben Potidaea is, 
az atlleniek alatt levó város, de különben a" korinthiak’ szál 
lítványa, elszakadván ’s ezérl ostrom alá véletve'n, e’ kö 
rülmény jobban siettelé а’ háboru’ kitörésél. De minthogy 
az atheniekkeli alkudozás meg folyvást tarlott,V ’s Archida 
mos spartai király а’ vádpontokat nagyobbára kiegyenlíteni 
és szövetségeseit megnyugtatni törekedetl, az athenfiek, mint 
ИЩЕМ az. egyéb sérelmek miatt nem keveredtek volna há 
boruba, ha egye'biránt rábirathaltak vala arra, hogy Megara 
elleni halározalukat visszavegyék és e’ várossal megegyezze-Y 
nek. Honnan is a’ háhorú’ bünét magának kellett Perikles 
nek viselnie, тех’: ö volt az, ki legjobban ellemállolt ’s а’ 
népet a’ Megara elleni álalkodotságában megerösíté. 

XXX. Beszélik, hogy ez ügyben Lakedaimonból kö 
vetség kůldetvén Alhenbe ’sPerikles egy törvényre 111%! 
kozván, melly a’ végzésl tarlalmazó láblának leve'telét tillá, 
Polyarkes, fa’ kôvetek’ egyike, így szólolt leg'yen: Hisz ne 
та le, ugymond, hanem csak l'ordítsad meg а’ iábiái, ezt 
legalább egy törve'ny sem lillja. Е’ mondás elég elmésnek 
látszott ugyan, de Perikles még sem engedelt. Иду lát 
szik, hogy a’ megariak ellen némi sajátságos gy'ülölséggel 
viselletet‘t, de nyilvános ’S világos "М gyanám а’ szent szán. 
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tel‘öld’ megcsonkitását fogván reájok, javaslatba bozá , hogy 
hirnök'küldessek el, mind a’ lakedaimoniak- mind a’ me 
gariakhoz, ki megidezze eket. Perikles’ ezen inditványa 
meltányos ’s emberszerete igazságszolgáltatás’ szinét viseli. 
De miután Anthemokritos az elküldött hirnök, mint шахт 
ják, a’ megariak’ büne által, elenyészett , Charinus erek 
engesztelhetlen ellenségeskedést inditványozott ellenek, es 
hogy a’ melly megarai attikai feldre le’p, Ваш’ tia legyen; 
a’ hadvezerek, miden a’ honban divatos eskůt leteszik, fog 
Ialják azt is bele, hogy evrel evre ketszer fognak Megará 
ba beiitni, és hogy Anthemokritos a’ thriasi most kettes 
nevü Карп elett temettessek el. A’ megariak azonban ta 
gadják Anthemokritos’ meggyilkolását, ’s az egész bünt A 
spasia- es Periklesre liáritják, hivatkozván amaz elhirhedett a’ 
nep ertelmeben kellett sorokra az Aeharnékbel: 

Ifjak menének bortól részegen, Simethát 
A’ paráznet , моды-‘ш elorzani 
Aztán megariak felhagymázva oroznak 
Aspasiától két parůznůt egy helyett. ‚ 

XXXI. E’ szerint az eredeti okot kinyomozni nerii 
könnyü; noha a’ nephatározat’ vissza nem vetele miatt min 
denek egyet erteleg Periklest okozzák. Csakhogy nemellyek 
szerint magas becsületerzesbel a’ legjobb lelekkel vetette 
meg magát, mintbogy a’ paranesolatban az atheniek’ enge 
dékenységének megkisertesét, a’ belegyezesben pedig gyen 
gesegök’ bevallását latta; mig mások azt állítják , hogy in 
МЫ) hatalmát megmutatandó enfejüsegbel es daezból nem 
hajtott legyen a’ lakedaimoniakra. A’ Ieggonoszabb ma 
gyarázat azonban, de a’ melly mellett sokan tanuskodnak, 
mintegy a’ következe. Phidias a’ szobrász, mint már mon 
datott, a’ szobor’ keszitését ielvállalta magára. Mint Perikles’ 
barátja, kinel a’ leguagyobb befolyással birt, ellenekben es 
irigyekben bövölködven, ezek evele akartak kisérletet tenui 
a’ népnél, vajjon ez hogyan fogna Perikles felett biráskod 
ni; arra vettek rá tehát Phidiasnak egy. Menon nevü sege 
dét, hogy a’ teren, olajággal kezeben, könyörûl'etért ese 
dezzék, Phidiast bántatlanúl leleplezhetnie ’s' bevádolhatnia. 
А’ nep esakugyan pártját is fogá az embernek ’s a’ köz 
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seg elett a’ ‘теща! elrendeltetett, de lepás nem bizo 
nyúlt be. Mert Phidias Perikles’ tanácsára az aranyat mind 
járt eleinte ugy illesztgete ’s köröskörül ugy raká a’ szo 
borra, hegy minden pillanatban le lehetett szedni ’s a’ mer 
teken kimutatni, minek megtevesere Perikles a’ vádolókat 
fel is szólitotta. Csak a’ munka’ dicsesege velt az, mi Phi 
diast irigysegbe keverte , kiváltképen pedig, mivel az‘ama 
zon ütközetben a’ vérten , egy, mind a’ ket kezével követ 
emele kepaszfejii, öregnek alakjában magát képezte le, ’s 
Periklesnek is egy csedaszépségü képét esusztatta be, a’ 
mint az egy amazennal harczel. A’ keznek, melly Perikles’ 
areza elett a’ dárdát emeli, elmesen elly helyzet adatett, 
mintha a’ mindenütt eletüne hasonlatosságet akarná elfedezni. 
Ez uton Phidias a’ börtenbe jutott, hel betegseg, nemellyek 
szerint méreg által halt meg, mellyet, Periklest meg jeb 
ban gyanúsitandók , ellensegei adtak be neki. A’ vádló 
Menent a’ nep, Glykon’ inditványára, adómentessé tevé, ’s 
a’ felsebbséget meghizá az ember’ báterságára gendet viselni. 

XXXII. Ez ide tájban ideztetett pörbe Aspasia, vallás 
talansága miatt, az et üldöze kemediairó Hermippes által, 
ki azzal is vádelá, hegy Perikles’ számára szabadsziiletesů 
neket fegadett be házába. Egyszersmind azen inditványt 
teve Diepithes, hegy az istenieket nem beesülek, vagy az 
egi delgekról tanekat hirdetek, a’ fetörvenyszek elébe adas 
sanak iel , mi által Anaxageras’ segedelmével Periklest akar 
ta gyanuha keverni. Miden ebbe a’- nep hele egyezett_ és 
ezen fondorlateknak rest engedett, Drakentidesnek azen inn 
ditványa is megeresittetett, hegy Perikles az erszáges ki 
adásokróli számadást a"'Prytanoknak nyujtsa be, a’ birák 
pedig a’ 4szavazó-kövecaeket az eltárrel ‘ещё? ’s a’ város 
ban hezzanak iteletet. Agnen мы az utolsó inditvány ujra 
felfiiggesztetvén, rendeltetett, hegy a’ vizsgálat ezerötszáz 
biró által törtenjek, már akar elsajátitás-l es ajándék-elfega» 
dás-, akar jegsertésnek neveztessék а’ vád. yAspasiát valahegy 
megm'enté, számtalan »könynyel, mikent Aesehines mondja, 
mellyeket az -' itëleszék elett sirt ’s a’ 'biráknak vale ke 
nyörgesei által; “Anaxagerast pedig- a" felelem kikülde’s. 
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számüzé a’ városbói. Mivel pedig Phidias mialt összeütkö 
zésbe jött a’ néppel, egyszersmind pörének kimenetelélöl 
tartott, a’ jövendö és lappangva égö háboru’ lüzét élesztette 
fel, igy remélvén a’ vádat megszüntethetni és az irigysé 
get lealázni, a’ mennyiben a’ város a’ veszély’ eldöntt'i pil 
lanatában, tekintete- és ügyességénél fogva, egyediil henne 
fogna bizni. Ezen okok hozatnak fel, mellyek miatt a’ 
népet a" lakedaimoniaknak engedni nem hagyá; de itt bi 
zonyost tudni nem lehet. 

XXXIII. Tudván tehát a’ Iakedaimoniak, hogy ennek 
megbukása által, az atheniek mindenre nézve engedékenyeb 
bek Ieendenének, meghagyák nekik, hogy tisztulnának ki 
azon vérszennyböl, mellyel anyai részröl, mint‘Thukydides 
mondja, Perikles’ háza fertöztetve van. De itt a’ nyii 
a’ nyiiasra magára pattant vissza; тег!‘ а’ helyett hogy 
ez által gyanu és megvetés’_tárgyává lett volna, polgártár 
sai’ bizalmát ’s tiszteletét, nagyobb mérlékben nyerte meg 
Perikles, látván ezek , mi igen nagyon gyûlöli ’s féli б: az 
ellen. Azért is, még mielött Arkhidamus a’ peloponne 
siekkel yAttikába heütölt, elöre kinyilatkoztatá az athenieknek, 
hogy, ha a’ király a’ tartományt pusztitván, az ö jószágait 
kimél-ni fogna, már akar az ö vendégszeretetök’ lekinteté 
böl, vagy hogy rágalomra nyujtson alkalmat az elleneknek, 
mind jószágát, mind udvarát a’ városnak engedi át. ’S a’ 
iakedaimoniak nagy sereggel és szövetségeseikkel csakugyan 
be'is ütöttek Attikába, Arehidamus király’ vezérlele alatt, ’s 
a’ tartományl pusztitva Aeharnáig nyomultak elö, hol azen 
hiszemben iìtöttek tábort, hogy, az atheniek nem штат 
hatván magokat, harag- és becsiiletérzésböl megütköznek ve 
lök. De Perikles veszedelmesnek tartá, hatvanezer pelopon 
nesi és boeotiai küzdö’ ellenében (mert ennyien voltak az 
elsö izben beiilök) közvellenül a’ város elött ereszkedni 
csatába, a’ megütközési vágyal e’s a’ történtek’ szenvedése 
miatt zúgolódókat, azon nyilatkozással esillapitván, hogy a’ 
levagdalt és lemetélt iák hamar újra nönek, de az elölt 
férlìak’ kìpótlása nem ollyan könnyü. A’ népet pedig g-yü 
iéslartásra meg nem hivá, félvén nehogy meggyözödése’ el 
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lenére csikartassék Н tôle valami d‘olog; hanem, mint a’ 
hajókormányos, midön szél támad а’ tengeren, miután 
mindent elrendell, a’ vitorlákat bevonta volna, mesterségét 
folylatja a’ ne'lkül, hogy a’ tengerì betegek és rettegök’ kön 
nyei-.’s rìmánkodásaival gondolna; ugy ö is а’ várost bezár 
ván, а’ bátorság végett az öröket mindenůtt elrendelvén, 
egyedül saját terveivel щитом, а’ zajgók ,’s elégületle 
nekkel keveset törödvén. Valódi barátai közöl sokan kérés 
sel ostromolták, ellenei fenyegetlék és szidalmazták; mások 
torz- és gúnyénekeket készitettek, liáboruvitelét féltékénység 
’s hazaárulásnak csúl‘olván. Kleon is пей esett, ki a’ pol 
gároknak Perikles elleni bosszankodását ugy lekinté mint 
ulat, mellyen а’ népvezérséghez Штат, `mikem Hermìppos` 
пай kövelkezöiböl kitetszik: 

Satyroknak kirůlyal můr cgyszer miért nem 
годах dárdaforgatůslioz, bár beszédeíd 
A’ háborúról olly rémekkcl teljesek. 

’S 'I‘eles’ leke’vel birni hitegetsz ‘e’ 
De в’ köszörükôn ha élesiil 

A’ kézbeli tôr, ordítasz remegvc , 
Kleon ha. еды, ha rég is. 

XXXlv. Amd@ Perikles semmi inyesféle áual meg nem 
ingattatott, hanem szeliden és hallgatagon türvén а’ beeste 
lenitést és kisebbítést és száz vitorlányi hajóhadat küldvén 
el Peloponnesbe, maga tengen-e nem szállott, hanem ház 
ôrzeni ’s а’ várost kezelni honmaradt, mignem a’ pelopon 
nesiak ellakorodlak. A’ háboru miatt jajveszéklö népet vi 
gasztalandó, pénz-oszlogatással nyerte meg azt, és azzal, hogy 
sorsvetés эта! földeket oszlogatott. Мех‘: az aeginitákat vég 
képen elüzvén, a’ szigetet az alhenieknek engedé Щ, sors 
szerinti elosztásúl. Némi vigasztalás jutott nekik elleneik’ 
szenvedéseiböl is. /Mert a’ Peloponnest körûlevezök az egész 
vidéket, falukat és kis városokat` pusztitották; maga pedig 
szárazon ütvén be Megarába az egészet vadonná válloztatá. 
És igy tagadhalatlan , hogy mig az athenìek minden rajtok 
elkövetett kárt böven megtérítettek, ’s általok a’ lengeren, 
számtalant szenvedett az ellenség, ez a’ háborút hosszúra 
nem terjesztheti; söt, a’minl Perikles mindjárl eleinle meg~ 
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jövendőlé, rövid idő alatt el kell vala vonulnia, ha egy 
isteni végzet más irányt nem ad az emberek” számításainak. 
Most először is döghalál ütött ki ’s az iijuság és hadierő” 
virágát ragadta el; mellytől mind testben mind lélekben sa 
nyargattatván, vegkép elkeseredtek Perikles ellen, ’s az or 
vost vagy atyjokat megtámadni készülő lázbetegek gyanánt 
fenyegetőztenek, fejökbe vervén Perikles' ellenei, hogy a’ 

betegséget, a’ vidéki népnek а’ városba lett becsőditése 
okozta, hol nyári időben Csapatonként szorosan egymásra 
halmozva kicsiny házakban, a" l'uladásig szűk kunyhókban, 
a’ különben tiszta és szabad levegő helyett, rothadt szobáit 
kell beszíniok, ’s mind ennek senki más nem oka, mint az, 
ki háborújával a” falusi néptömeget а’ város” falai közé árasz 
totta ’s az embersokaságot semmire használni nem tudja, 
mint hogy barmok gyanánt bezárja ’s egyikét másika által 
betegítse meg, а’ nélkül hogy bármi változást vagy kônnyi-b 
tést nyujtana. _ 

XXXV. Ezeknek mintegy orvoslásáúl ’s az ellenségnek 
bántalmáúl, megtöltvén százötven hajót, ’s jeles gyalog és 
lovas sereget bőven rakván reájok, kiindulandó vala, а’ pol 
gároknak sok remélni-, az ellenségnek nem kevesebb félni 
valót nyujtván, annyi erő” kifejtése által. A’ hajók már 
megterhelve, Perikles pedig már a’ magáén állván, napt'o- 
gyatkozás következék be, sötét lőn és mindenkit, mint va 
lamelly nagy jel felett, ijedtség szállott meg. Ekkor Peri 
kles, a’ kormányost rémület- és zavarban/látván, köpönyegét. 
jó magasan képébe tartá és kérdezé: félelmes-e ez, vagy 
félelemnek jele? Nem, ugymond emez. „Pedig mi különb 
ség van, folytatá amaz, az ott és itt között, mint hogy 
az én köpönyegemnél valami nagyobb okozza а’ sötétülést?» 
Ezt а’ philosophok, iskoláiban emlegetik. _Perikles tehát el 
evezvén, méltót illy nagy készületekhez semmit sem végezett 
’s uévszerint Epidaurus a’ szent város ellen intézett meg 
szállásával. mellynek átadására kiki számot tartott, a'beteg: 
ség miatt felhagyott. Ez ugyanis nem csak őket, hanem 
azokat is kivégezte, kik а’ sereggel érintkezésbe jöttek. Az 
e’ miatt vele elégületlen athenieket igyekezett megnyugtatni _ 
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és l‘elbátorítni. De nem volt képes boszújokàl lecsillapítani, 
seml más gondolatra birni öket, mignem szavazáshoz »fog 
ván hatalomszóval hadvezéri hivalalától megfoszták, ’s pénz 
birságban elmarasztalák , melly legalább tizenöt, legfölebb 
ötven talentumra tétetik. A’ vádlevelet, Idomeneus szerint, 
mint vádoló, Kleon, Theopliraslus szerint, Simmias та 
alá; а’ pontusi Heraklides Lakratidast emlíli. 

XXXVI. Egyébiránt most már nyilvános életében nyu 
galom volt helyet foglalandó, minthogy a’ nép, miként a’ 
csipéssel а’ fulánkot, kibocsátolta rajta пап-213161; de családi 
helyzete igen szomoru volt, mivel a’ döghalál által töhb 
övéit veszíté, és huzamosb idö óta viszálkodás által háborít 
то“. Ugyanis törvényes liainak legöregbike, Xanthippus, 
maga is pazarló természetü leven ’s egy lìatal nôvel élvén 
házasságban, Isandes’ leányával, Epilykos’ onokájával, ki nagy 
fényt üzôtt, nem 'volt megelégedve atyia’ takaréko‘sságával, 
ki csak kicsinyenként ’s cseppenként juttatolt neki. Egy 
harátjához küldvén tehát, atyja’ beleegyezését szinelve, pénzt 
‘вы fel tôle. ’S midön késöliben а’ barát pénzét követel 
te, Perikles pört is kezdett ellene, mi a’ fìalal Xanthip 
pust annyira l'elingerlé, hogy atyját káromlaná, annak ki 
‘Ы! házi életét ’s a’ sophistákkali társalgásait, nevetség’ 
tárgyává tevén. Igy, hogy midön az б: tusajáték’. egyikében 
valaki, а’ pharsalusi Epiliminst szándéktalanul a’ dzsidával ta 
lálván megölte ,.Protagorassal egész nap azon vetekedett le 
gyen, vajjon a’ legigazabb nézet szerint, a’ szerencsétlen 
ségnek a’ dzsida-e az oka, vagy az azt velö, vagy а’ ki а’ 
tusát elrendelte volt. Ó terjeszgette, mint Stesimbrotos 
mondja, a’ Perikles’ neje felöli mendemondát is, és átala 
ban egész lialáláig (döghalálban holt meg) atyja’ irányában ‘ 
kiengeszthetlen maradt. Ugyanakkor Perikles elveszté щи 
is és rokonai ’s barátai közöl a’ legtôbbeket, ’s kik везё 
dei “так az országlásban. Ámde 6 el nem csüggedt‘ és 
bal sorsában szellemét és lelke’ nagyságát nem tagadta meg; 
sem simi, sem gyászolni, még övéinek sirja felelt sem, 
senki nem Юта öt, mignem végre törvényes Бай közt a’ 
legutolsót Paralust is elveszité. Ш szíve megszakadt. Szere 



28. PLL'TARCH PÁBHUZAMGS ÉLE‘I'BAJZAI. 

tett volna ugyan jellemehez hñ, es a’ mi mindig volt, itt 
is hes maradni; de a’ miden a’ halottnak koszoruját fel 
teende vala, a’ siralmas látvány ugy legyeze, hogy hango 
зап zokogna, es könnyek’ záporát ontana, mihez hasonlet 
teljes éltében soha nem ten vala. 

XXXVII. Tapasztalván azonban a’ város , a’ háboru’ 
folyta alatt egyeb hadvezérek es szónokokra nezve, hogy 
egyikek sem birt elégseges erevel, sem az illy magas bi 
vatalhoz megkivántató tekintettel, es ntána esengve hivta 
meg a’ szónokszekre es badvezérsegre, Alkibiades es egyéb 
barátai által rávetette magát, hogy elvonultságából, mellyben 
szomorkodva epedezett, kilepjen. A’ nep pedig az irántai 
hálátlansága miatt mentegetezvén elette, ujra felvállalá az 
iigyvitelt, de mihelyt hadvezerre választatott‘, azonnal indit 
ványba hozá az elebb maga alkotta, a’ tervénytelen gyer 
mekeket illete törvenynek eltörlesét, nehogy semmi mara 
dekot nem hagyván, házának neve ’s terzseke egészen ki 
haljon. Ama’ törvenyuyel így áll a’ dolog: Már sok evvel 
elebb politikai eletenek virágzó korában, miden meg törve 
nyes gyermekei valának, azon törvenyt hozá Perikles, hogy' 
csak az atheni, kinek mindenik sziileje atheni polgár vala. 
’S miden Aegyptom’ királya a’ nepnek negyvenezer veka bu 
zát küldett, ’soezen aja'ndek a’ polgárok között volt kiosz 
tandó, ezen rendelet а’ korcsokat sokféle pörbe keverte, 
mellyeket eddig senki eszbe sem vett; es sokan közelek 
rágalmas eselszövenyek’ áldozatává lettek. Közel ötezeren 
esapattak ki es adatlak el, az országban maradók es athe 
nieknek elismertek száma tizennegyezer es tizennégyre tete 
tett. Bármi botrányos dolog volt is tehát, egy olly sokak 
ellen gyakorlatba hozolt törvenyt maga az inditványozó által 
eltörölni látni, megìs a’ Perikles’ házát ert bal vegzet, mi 
ben akkori szertelen elbizottságának bünteteset látták, ke 
nyerületre birta az athenieket, ’s azon meggyezedesben, 
hogy szenvedesei megerdemlik a’ tekintetbevételt, ’s a’ ke 
relem becsi'iletere válik szivenek, megengedék neki, fattyát 
a’ maga nevere mint polgárt irnia be a’ testůletbe. Ez 
ugyanaz, kit kesebben a’ nep, bármì szerencsésen verte is 
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meg az arginusi szigeteknel a` peleponnesi hajóhadat, a’ 
többi vezerekkel egyiitt kivegeztetett. 

XXXVIII. Ez idetájban szállta meg Periklest a’ dögha 
halál, nem elly hirtelen ’s egyszerre, mint másekat, ha 
nem kůlönl‘ele lappangó váltezás kôzben, hesszas nyavalya 
lassankent rengálta testet ’s verte Ie lelkenek erejet. Theo 
phrast Iegaláhb erkölestanában, azen kerdes alatt: vajjen 
a’ jellem alája "an-e vetve a’ szerencse’ váltezásinak ’s a’ 
testi állapetok kivetkeztetik-e sajátságából? Perikles felel azt` 
hezza (Ы, hegy ez az et betegsegeben meglátogatott barát 
jának egy, asszenyektól nyakáha függesztett, amulettet muta 
tott legyen, jeleül, mi szánande lehet állapetja, hegy meg 
illy balgaságet is eltür. Miden már halálán vala, a’ város 
nak legelekelebb ferfiai ’s 'meg életben leve barátai ágya 
körül erdeme es befelyása’ nagyságáról heszelgetven, tettei 
’s gyezelmijeleinek sekaságát számlálgaták; mert kilencz 
emlek velt, mellyet mint hadvezer es gyeztes állitott volt 
a’ váres’ diszére. Ezeket ugy mondogatták egymásnak, mint 
ha e öntudatát veszitve, már nem is hallaná. De e min 
dent jel eszre ‘вы, ’s kezbe szólván igy nyilatkozott: 
„Csedálom, hegy esak azt dieseritek bennem ’s esak ат’)! 
emlekeztek, a’ miben a’ szerencsének is megvan a’ maga 
része, ’s a’ mi már ещё!) hadvezéreknek is sikerůlt; а’ 
legszebbet ’s Iegnagyehbat pedig nem emlilitek, azt, hegy 
miattam egyetlen egy atheni pelgár sem öltött gyászruhát.” 

XXXIX. És igy esedálatra melte e’ feriìú nemcsak 
nyájassága es szelidse'ge által, mellyhez számtalan ügyek es 
keserü megtamádásek között hü maradt, hanem azen lelkü 
lete :iltal is, mellynél fegva szep tulajdenai közt azt tartá 
legdiesebhnek, hegy a’ teljes hatalem birtekáhan sem az 
irigysegtel, sem a’ haragtól el nem esa'bittatett, es hegy egy 
ellenével sem hánt ugy mint meg nem kerlelhetevel. És 
szerinlem ugyan, ama’ gyermekes kevely nevezetet esak 
azonegy teszi betránytalanná es ide» illeve, hegy illy. jein 
(Мат lelek és a’ hatalem’ fokán is szepletlen tiszta elet 
neveztessék olympinak, a’ mennyiben az istenek’ nemzet 
sége felel is azt tartjuk, hegy mint a’ jónak kútfejei es a’ 
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gonosznak nem részesei, uralkodnak és országolnak a’ min 
denség felett; nem mint а’ hogy a’ költök esztelen képzo 
tekkel ámítanak minket és saját költeményeikkel hazudtolják 
meg magokat, midön а’ helyet, hol az isteneket lakni 
mondják, a’ bátorság és nyugalom _székének 'nevezik, hol 
szelek és felhök nincsenek, hanem langy, derů és örökké 
ragyogó tiszta fény folyja körül, mint a’ melly neme а’ 
lémek, leginkább egyez .me'g a’ holdogság ’s halhatlanság’ 
fogalmával: mig ellenben az isleneket magokat viszálkodás-, 
patvai‘-, harag- ’s olly szenvedélyekkel toljeseknekv festik, 
mellyek miatt minden okos ember csak pirulni fogna. No 
de ez nem ide tarlozó magyaráiat’ feladasa tán. 

Az ügyek’ menete, hamar felkölté az atheniekhen а’ 
Perikles utáni érzékeny vágyakozást. Mert kik az élotben, 
az öket homályba helyezö lekintelét elviselhetlennek tartot 
ШК, halála után azonnal megvallották, miulán egyéb szóno 
kok és népvezérekkel volt dolguk,„ hogy magas önérzet mel 
lett mérséklettebb, szelidség mellett nagyszerůebb jèllem nem 
létezett soha; .’s ama’ gyülöletes hatalom, mellynek elöbb 
egyeduralom és‘zsarnokság volt a’ neve, vmost valóságában 
tünt elö, mint az alkotmánynak mentö védfala. Ennyi volt 
а’ gonoszság’ ártalma és sokasága а’ közügyekben; mellyet ö 
elerötlenítvén és lealázván rejtekbe kényszerített, és пищей 
tolta, nehogy tulnyomósága általgyógyíthatlan bajokat okozzon. 
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Fabius Maximus. 
l 

I. Illyenek levc'n Perikles’ emlékezetre méltó lettei, a’ 
mi lelfogásunk szerint, most már Fabiusra vezéreljük át az 
életirást. Némellyek a’ nympbák’ egyike’töl, mások egy bel 
iòldi asszonytól, ki Tiheris I‘olyamnál Herculessel ölelkezett, 
mondják születetlnek Fabiust, azon fe'rliút, kitöl a’ Romá 
ban olly kiterjedt 65 tekintetes Fabius nemzetség szárma 
zott. Mások szerint ezen nemzetség’ fejei, minthogy göd 
rökkel fogták a’ vadakat, Fodiusok-nak neveztettek. Mert 
a’ gödör még ma is fossa-t, ásni pedig fodere jelent. 
Idövel aztán a’ ke't betü megváltozván, ~Fabiusoknakhival 
tak'. Sok 65 nagy férlìakat szolgáltatott pedig ezen ház, 
kik 1162611 a’ legnagyobb ’s azért `a’ romaiaktólMaximusnak 
nevezett Rullustól, negyed izben származott azon Fabius 
Maximus, kiröl jelenleg irunk. Ezenkivül testminöségi mel 
lékneve Verrucosus volt; minthogy ajka’ begyére egy kis 
szömöresöt csucsońtott a’ terme'szet. Másik mellékneve, az 
Ovicula, báránykát jelent., melly azért adatott neki, mivel 
mint gyermek erkölcseiben szelíd és komoly volt. -Ugyanis 
csemles 65 hallgatag‘, a’ gyermekkori örömekben nagy ova 
tossággal 1‘652651116, a’ tudományokat nehezen ’s bajosan 
fogó, pajtásai iránti könnyü. ’s engedékeny természete, az 
öt nem` ismerök elött a’ bárgyuság’ `s ûgyellenség’ 5211161 
viselé; csak kevesen levén, kik a’ mélység miatt nehezen 

'mozduló 65 nagy 1611111` ’5 oroszlánszerü tulajdont 652161161 
ték volna valójában. De nem sokára, 6161‘6 haladván ide 
jében, és felébresztetvén a` történetek által, kitünt még a’ 
sokaság elött is, hogy a’ látszatos mozdulatlanság’, 5261116 
délytelenség’, a’ látszatos ovatosság’, okosság’, ’s a’ sebes 
ség’ és mozdulati könnyiiség’ liiánya , folylonos állhatatosság 
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és szilárdság- volt uála. Látván pedig az állodalmi úgy-ek’ 
nyomosságát es a’ háborńk’ sokasa'gát, testet velünk született 
fegyver gyanánt készité lel a’ háborúra, ékesszólását pedig 
mint a’ nép irányaban a’ rábeszéle's’ eszköze't, eletével a’ 
legszebb yöszhangzás‘ba hozogatá. Tavel volt az minden 
czifraságtól ’s íires és piaczi kérkedestöl, teljes elleuben 
olly szellemmel, melly sajátságos emlékmondatokba foglalt 
modort és mélységet követett, mellyet kiváltkép Thukydi 
desével szoktak egybevetni. Meg' ugyanis megvan egy 
beszéde, mellyet а’ néphez intézett, consnlsága utáu el 
balt gyermeke'nek dicséretére. 

II. Ötconsulatusai‘közöl, mellyeket viselt, az elst'inek 
a’ liguriak feletti gyözelem Дно“. 

közé vissza, hogy eszökbe se jutott а’ határos Italiát beüté 
seikkel háborgatni. Midön pedig Hannibal ütött be Italiába 
’s azounal a’ Trebia folyamnáli ütközetben nyertes, maga 
Tyrrheniát bekalandozva a’ tartományt puszlitá, Romának 
rémůletes ijedtséget e's Мыши 01‹01\‘йп‚, ezenkivül részint 
a’ romaiak elött ismereles -- dörgésböl álló --- részint 
egészen hallatlan ’s merö helytelen jelek is történtek (igy, 
hogy vérlek magoktól vert izzadtak, Antium’ környékén vé 
res kalászok araltattak, a’ _ levegöböl áttüzesült izzó kövek 
hullottak, Falerii körül az ég megnyilván belöle számtalan 
tiiblák hullottak e's szóródtak ’s ezeknek egyikén szóról szóra ez 
volt legyen'irva: Mars fegyvercit csöneti): mind ezzcl Caius 
Flaminius consul keveset törödött, kit dicsszomjas e's tüzes 
természete mellett, mar egy izbeu a’ várakozáson l‘eiiiltör 
tént szerencsós kalaudja is bátoritott, midön a’ gallusok el 
leni háborút, а’ tanziesnak, melly öt visszahivá ’s consultár 
зайца!‘ ellenére csikarván ki, azt gyözelmesen l‘ejezte be. 
Fabiust ища" а’ jelek, noha sokakat mcginditottak, észsze 
rütlenségòk miatt nem -báboritották meg. De mivel МПа, 
hogy az ellenségnek embere is pénze is-kevés van, idözésre 
kérte meg a’ rómaiakat ’s arra hogy ne iitközne'nek meg 
olly i‘ériival, kinek épen e’ végre sok csatábau gyakorlott 
serege- volua, hanem a’ szövetségeseknck kûldeue'nek sege 

A Mert ezek csatában' 
meggyözetvén ‘бы, olly nagy veszteséggel üzettek havasaik 

\ 
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' delmet' `s a’ váresekat kezeik 1162611 tartva ha 'nák Han a ‚ ’ g) 
nibal’ hevet, csekély es gyenge ere által e'lesztett láng gya 
nent, önmagában aludni ki. — 

III. De Flaminiust megr nem indithatván, ez egyene 
sen kimendá, miszerint e nem szenvedendi, hegy a’ háherú 
Remáhez közeledjek, ’s hegy mikent az es Camillus, magában 
a’ városban törtenjek az iitközet. Egyszersmind a’ sereg’ ki 
vezeteset parancsolván meg а’ vezereknek, maga is lóra 
vete magzit, melly minden világes ok nelkül es váratlanúl re 
megni ’s rettegui kezdve'n, rela leesett ’s fejre bukott, de 
felteteleben sehegy meg nem ingattatett, hanem mikent 
kezdetben eltökelel Hannibalnak ellentállani, a’ Tyrrheniá 

Yhan Iekve T hrasymene nevü mecsár körül esatarendbe állott. 
Alig iitközenek meg a’ küzdek , miden a’ csata közben egy 
szersmind a’ feld is megindúlt, ’s általa váresek deltek 
össze, a’ folyamek’ folyásai medreikhel kiszerultak, ’s a’ ber 
czek’ tetei leemlettak. De_neha ekkent szörnyüve lett a’ 
szerencsetlenség, megis a’ küzdek közel senki sem veve 
eszre azt. Maga Flaminius sek báterságet ’s eret tanusitó 
tettekkel tûntetven ki magát, elesett ’s körülötte a’ Iegneme 
sebbek; a’ magfutamlók’ nagy resze elöletett, tizenöt ezeren 
vesztek, ’s ugyanannyian estek fogságba. A’ Flaminius’ tes 
tet, vitezsege miatt, tisztelettel eltakaritandó 05 diszesiten 
de Hannibal, a’ holtak közett nem lele es senki nem tudá: 
hogyan tünt legyen el. 

A’ Trebiánál törte’nt vesztese'get, sem a’hadvezer meg 
110111 irá, sem а’ 1161101 világesan meg nem vive, hanem 
a’ gyezelmet el nem döntöttnek ’s kétesnek hazudák. De 
.mihelyt azokrel tudósitást ven Pemponius hadvezer, gyü 
lesbef gyüjtven ôssze a’ népet, szabaden minden bevezetés 
nelkül elelepven, kimendá:'„Meggyezettünk nagy esatában, 
romai fe'rliak, a’ sereg szetszórva, Flaminius eensul halva 
van. Most tanakedjatek epsegtek ’s hántatlanságtek felel.” 
Mi által 02, mintha lvihart beesátett velna szavaival a’nep 
tömeg’ tengerere,y remiiletbe hezta a’ várost , hegy a’ fejek 
illy nagy csapás miatt ingadeznának es megszediilnenek. Mire 
mindnyájan egy ertelemben egyesiìltenek, ‘а’ kerlátlan 1101‘ 

« ` 1 9 * 
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mányhatalomnak szükségkepeni behozatalában az állodalmi 
ügyekbe, mit dictaturának neveznek, ’s annak olly feriira 
bizásában, ki azt szigoruan es rendületleni'il viselne. lllyen 
csak az egy Fabius Maximus Iehetett, kinek mind esze, mind 

‚ jellemi meltósága megfelel a’ kormányzás’ fensegenek; elet 
kora pedig épen ollyan, 1101 а’ lelek’ tanáeslatait a’ test meg 
ere által gyámolitja, ’s a’ merészseg az okossággal karon 
fogva jár. ` ’ ` 

IV. Melly nezet elfogadtatván , Fabius dictatornak vá 
lasztatott, ki reszérel L. Minueiust lovagezredesnek nevez 
ven ki, mindeneknek elette arra 116116` а’ Atanácsot, hogy 
a’ hadi szolgálatot lóliáton teliesse. Mert ez nem 101115211` 
bad, ’s azt egy regi terveny világosan ellenzette, azert-e, 
hogy az eret leginkább a’ gyalogsághan helyezék es ennel 
fogva szüksegesnek veltek hogy a’ veze'ra’ phalanxnál ma 
radjon ’s azt el ne hagyja? vagy mivel azt akarták, hogy 
a’ dictator, kit tiszte’ hatalma különben is mindenek fölébe, 
fejedelmi magasságra emel, legalább e’ részben Iássek ‘a’ 
`néptel függeni. Maga Fabius pedig azonnal kimutatandól 
tisztihatalma` nagy es magas voltát ’s biztositandó magának 
a’ polgárok’engedelmesseget és bedolatát, huszonńegy bal 
tatekeresesel lepettyfel, ’s a’` vele találkozó másik consulhoz 
szolgáját kü’lde el, azt paranesolván neki, hogy tisztsége’ 
jeleit tegye le, a’ baltásokat bo'csássa vel ’s mint 1112560 
ember jejön elebe. Ezek után az islenekkel teve meg a’ 
legszebb kezdetet, arra oktatván a’ nepet, hogy a’ szeren 
csétlenseget a’ vezernek a’ vallás irántihanyagságában ’s 
megvetesében, ne pedig a’ kiizdek gyávaságában keresse, 
65 агга 'is intven, hogy ne az ellenseget felje, hanem az 
isteneket tisztelje ’s engesztelje meg: mi által nem babonát 
terjesztett, hanem kegyesse'g által а‘ bátorságot elesztette 
fel, a’ vallás vigasztalásával pedig az ellensegteli rettegest 
távolította ’s hallgattalta el. Gyakran forgatták pedig ugyan 
ekkor a’ titkos, reájok nezve üdves, ugy nevezett sibyllai 

`kenyveket is, ’s mint `állítják, nemelly benne foglalt jöven 
döle'sek az akkori esemenyek- es tényekkel összevágtak. 
Csakhogy az inn'en nyert ismeretet, másnak 'nem volt sza 

/ 
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bad tudni. E’ kôzben a’ dictator a’ sokaság közé lepven, 
megfegadta az isteneknek, hegy az Italia’ hegyei , sikjai, Io 
Iyamai es retei által a’ jövö tavaszszal hezandó keçskék, 
sertések, juhok es tehenek, egy evi szaporedását egeszen 
feláldezandja nekik; ’s 833,000 sestertium es 333 '/3 denár 
ha keriile musika- es nezejátekekat adand. Ezen öszveg 
88,583 draehmát es ket obelust teszen. Az öszveg illy 
pentes meghatározás- es felosztásának ekát tudni nchez, ha 
esak a’ hárem szám’ hatalmát nem akarják dicseiteni, melly 
magában tökeletes, a’ páratlanok’ elseje, a’ sekaságnak kez 
dete, ’s az else különhsegeket', valamint minden számek’ 
elegyes es öszhangzateselemeit feglalja magában. 

V. Fabius шип a’ sokaság’ szívet vallásossággal töltven 
be, derültebbe teve a’ jövere nezve. A’ gyezelemnek min 
den remenyeit önmagában helyezven , azen entudattal , hegy 
az\isten is az erenynek es ekesságnak szekta juttatni, Han 
nibal ellen fordult, vele nem megiitközende, hanem annak 
erejet idezes, sziikseget.penz, ernherszůkét emberbeség 
által megtörende es kimeritende. Hennan is az ellenseg’ lovas 
ságától elerhetetleniil mindig magas hegyes helyeken tábere 
zott, nyugalmasan, ha az ellenseg megállapedett, a’ he 
gyeken köreskörůl követve azt, ha mozdult,” es sziintelen 
olly távelságbaú mutatkezva, hegy a’ megütközesre nem keny 
szeriltethetven, az ellent, mintha azennal meg lenne шта 
dande azt, épen kesedelmezese által tartá i‘elelemben. Еду 
halegatván az idet, mìndenektöl rágalmaztatett ’s a’ táberban 
rosz hirben állett, az ellenseg pedig rövid ide alatt báterta-I 
Мина!‘ es semminek tartá, az egy Hannibalon kivül. Ez ma 
ga belátva'n Fabius’ mesterkedeset e's тетей, melly szerint a` 
háborút vala viselende , es úgy gyezedv'en meg, hegy minden 
módon s bármi erevel is iitközetre sziikse'g et hírnia, kii 
lönben'a’ karthagoiaknak, -- kik legnagyobb erejöket, fegy. 
yvereiket, nem használhatják, a’ pénz ’s az emberek pedig, 
mikhen szükseget lát, elfegynak ’s haszlalanúl áldeztatnak fel-_ 
tönkre kellene jutniek; minden kigoudelható hadi ferlelyhez 
es eselhez hezzát'egett, ’s ügyes kûzdekent,/ki a’ ’legjebb fe 
gást szeretne tenui, majd nekirehant, majd ingerkedett, maidd 
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ide is oda is csalogatá Fabiust, igyekezvén 61 1112105 
szándékaiból kil'orgatni. Ámd'e ennek határozala, czélirányos 
sága állal levén biztositva mozdulallanul állott ’s rendületlc 
nül. Hancm háborgatá 61 Minutius lovagvezér 111011011 с5а1а 
vágya állal `s mivel pöñ'eszkedve csábítolta a’tábort, eszle- Y 
len hévvel ós hiú rcményekkel töllvén el azt, kik gúnyo 
san ’s csufolódva Fabiusl Hannibal’ Szolgálójának nevezék , 
Minuciust podig nagy fériìnak ’s Roma’ méltó hadvezéŕének 
tartolták. Ki is mìndig nagyohb gögre és ‘акты-050310 vc 
temedvén, csufolgatta a’ hegyeken fekvö táborokat, mint 
szép szinhelyeket, mellyeket mindenkor azért készít a` dicta 
tor, hogy a’ ki akarja, szemlélhesse a’ pusztítolt s égö lm 
liát. А21 15 kérdezé Fabius’ barálaitól: vajjon a’ mennybc 
szándékozik-e felvinni a’ lábort, máij-már kétségbe esve a’ 
föld leien, vagy csak az ellen elöl akarván mcgfulamodnì, 
torlaszt felhöt és ködöt elóbe. Mil a’ barátok mcgvivén Fa 
biusnak"s kérve’n 61, hogy а‘ becstelcnséget oszlatná el egy 
ülközcttel : „Akkor ‘—— úgymond -—- igazán gyávább lennék , 
1111111 а’ millycnnck mostan tarlatom, ha a gúny- és trágár 

-hesiédtöl megijodvc, olszakadnék az én elveimtöl : 111111111 
inkább is, hogy a’ haza’érti aggodalom nem gyalázat, az cm 
berßk’ yélomc'nye és a` gyanusílások 05 rágalmak miatti 1111 
10110205 е1101111011, olly magas állásra 1110110 101111102 nom il 
lik, banem ez annakfdolga, ki szoigájává lesz azoknak, ki 
ken uralkodnia’s а’ gonosiul vakoskodókal elnyomnia 110110110." 

'VL Ezeknek ulána lörlént Hannibal’ Yeltévedése- Fabius 
101 ugyanis távolabbra kivänván clvczetni táborát és legelövcl 
biró vidékekre jutni, azt parancsolá a’ kalózoknak, hogy az 
0101 után tüsto'nt Casinatum felé vezessék. Ezek podig ide 
30005 kiejtését 110111 jól érlve'n, neki indulva'n egész seregél 
Campania’ legszélsöbb végére vezetik, Casilinum yárosba, 
mellyet a’ romaiaknál Volturnus ncvů Lothron l‘olyam folylá 
ban kelté hasít. А’ vidék ègyébiránt körñl van koszorúzva 
begyekkel, de ogy völgye a’ tengerre döl, hol árjail kiôntve 
mocsárt kópez, mivel mély homokzátonyai vannak, és a’viba 

' roknak kiloll hullämzń parl felé ömlik. Midön 111 Hannibal 110 
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ment, Fabius, ki az мака! una, ulána jött, és négyezer 
nehézfegyveressel elzárla a’ szorost : a’ többi liegyeken levò 
cgyéb sereget jól elhelyezvén, a’ legkönnyebbek- ‘з legügye 
sebbekkel az ellenség’ ulóliadára Щ, ZîIVálI‘hîl bozza egé‘sz tá 
borát.`s mintcgy nyolczszázat leöldös közölök. Ekkor Hanni 
bal ki akarván vezetni seregét, `s mind az elte'vede’st, mind 
a’ ‘ввиду: megtndván, megfeszilette пауза a’ kalózokat, 
de az ellenséget visszaverni ’s a’ hegyek’ birlokában levökre 
ráütni нет‘ merészletl. Mig most levertség és szorongás 
szállta meg mindnyájokat ’s mindeníinnen bezártaknak hive'k 
magokat elkeriilhetlen szůkségtöl, csellel akarta rászedni az- 
ellent. Ez a` következô volt. Mìntegy kétezcr elzsákmányolt 
ökröt fogdo'slatván össze, mindcniknek szarvára szurkos 'fe 
nyü-'vagy venyege~ és gallyakból Кбайт fáltlyákat köttètetl; 
azlán éjjel', lia jel adatnék , a’ fáklyák meggyujtandók ’s a’ 
marlia a’ hegyeknek a’ szoros es az ellenségès так felé 
vala hajlandó. Mig ezzel foglalkoznának azok, kiknek'meglia 
gyalott, maga alkonyodáskor a’ többi láborral egész csendesség 
ben felkerekeilett. Az ökrök pedig, mig a’tüz kicsiny vala és 
az anyagot eme'szté, a` mint hajtaltak, lialkkal mendegéllek 
а’ liegyek l'elé: а’ szarvaik’ liegyéröl csillogó lfingok, mintlia 
számtalan fáklyavilágnál valamelly sereg jó rendben baladna, 
az ormokról alá nézö púsztorokat és ökre'szekel csodálkozásra 
birván. De miután a’ szaru löbenfkezdvén ógnì, az eleven 
nel közlé az érzetet, `s a” fájdalom там ide ’s ‘(На szökdelve 
"s fejeiket rázogalva egymásl kölcsönösen lángba borílák, nem 
maradtak a’ baladas’ rendében, hanem ijedte'n és lájdalom 
tóldühödten , lángoló Танцы! és homlokkal a` liegyekre ro 
hantak, iramtnkban felgyujlogatván nem kevés haraszlot. Ez 
а’ romai örökre nézve a’ hegyeken boifzalmas látvány volt. 
Meri a’ lángok emberkéztöl szökilelve _ide ’s tova hordozott 
l'áklyáklioz haspnlitottak i ’s a’ lcgfeszültebb aggodalomban azt 
képzelték magoklian, hogy különféle pontokon года!‘ ineg 
támadtatm' ’s az ellensógtöl ‘minden felöl bekerilletni. És igy 
nem volt bátorságuk maradni, hanem , hogy a’ nagyobb se 
regliez juthassanak, a’ szorost elhagyák. Azon pillanatban to 
lnltak oda lHannibal’ könnyü seregei is, ’s ell‘oglalván a" 
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magasságokat, a’V többi sereg, bármi nagyon meg volt is 
gazdag zsákmánynyal terhelve, felelmetlenül vonúlt keresztül. 

VII. Ezen cselt meg azon ejjel eszrevehete ugyanr Fa 
bius (mert nemelly kószáló ekrek kezei kôze teveledtek); de 
leselkedestel tartván a’ setetben , a’ sereget fegyverben tartá 
motszanatlanul. Miden pedig megviradt, üzebe vevén eket, az 
utóhadat megtámadá, ’s az alkalmatlan lielyeke'n apre esaták 
történven, nagy zavar len, mígnem Hannibal a’ hegymá 
szásban jártas spanyolok közel könnyü ’s eres gyalogle fer 
liakat küldven ki, ezek a’ súlyos fegyverü romaiaknak esve'n 
’s közelök sokakat megölven, Fabiust visszanyomák. Mi az 
tánteljesen rosz hírbe hozá s megvetesnek [ещё ki Fabitîst. 
Mert,ha vonakodott a’ fegyverek’ basználatával mutatni bátor 
ságot, okossággal és elevigyńzattal gyezende Hannibalon, úgy 
látszek , hogy most épen ezáltal gyezetett meg esV játszatott 
ki. De a’ romaiak haragját meg jobban feltiizelende ellene, 
miden‘ az e jeszágaira jutott , köröskörül minden leegettetett 
és elpusztíttatott, ’s csak ezeket nem hagyá bántani, set erö 
ketellított, nehogy belelök valami elraboltassék, vagy Мг 
essek bennök. Ez, a’ mint Romába meg üzenve lett, meg 
jobban nevele rosz hirét, ’s nagy volt felele a’ nep elett a' 

— tribunok’ lárma'ja, miben nevszerint Metilius volt az ösztönze 
es uszító, nem annyira Fabius iránti ellensegeskedesbel, mint 
inkább Minucius lovagezredes iránti bat‘átságból; hogy aman 
nak kisebbítese által a’ dieseseget es fényt emerre vezerelje 
at: »épen így voná magára a’ tanács’ haragját is, melly ki 
váltkepen a’ badi foglyok’ tekinteteben Hanniballal kötett 
szerzedeset roszalá. Abban egyeztek meg -ugyanis egymás 
között, hogy fériit férlival váltsák ki a’ foglyokat, ’s ha egyik 
vagy másik reszenI többen volnának, minden fejert ketszázöt 
ven drachma fizettessek. Miden aztán a" kiváltás megtör 
ténven, Hannibal’ reszen ketszáz negyven felesleg romai ta 
láltatuék, a’ tanáes vonakodott megküldeni ertök a’ “ища 
penzt, ’s meg szemreliányásokat is ten Fabiusnak, hogy te 
kintet nelkül a’ becsületre es haszonra, olly embereket szaba 
dít ki, kik az ellentel gyáván elfogaták magokat. Ezeket 
hallván Fabius, polgárttirsai’ liarag'ait szeliden- elvisele ugyan, 
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de peuze nem leven, Hannibalt megesalni ’s a’ hazaflakat 
feláldezni pedig nem akarván, Iiát Bemába külde, meghagy 
ván neki, hegy telkeit adja el ’s a’ penzt azennal hezza el a’ 
táherba. ’S mihelyest az iijú, eladván a’ jószáget, visszatért, 
megkůldé IIannibalnak a’ váltságet ’s a’ feglyekat kiadatá ma 
gának : ’s miden nemellyek kesebb meg akarák teriteni, sen 
kitel el nem fogadá; hanem elengede mindnyájeknak. 

VIII. Ennek utána, a’ papek nemi áldozatok miatt Re- 
mába híván et, Minuciusnak adta й: а’ szereget azen kikötés 
sel, hegy az ellenseggel se ne verekedjek , se ne kötekedjek, 
nemcsak önuralkedókent szólván vele, hanem sekfele intest es 
kerelmet is intézven liezzá; mire ez elly kevesse egyeIt, hegy 
tiistent neki esett az elleneknek. ’S alig hegy eszrevette, mikent 
egy izben Hannibal embereinek nagyobb reszet élelem után 
kůldte el, már a’ bátramaradtakat megtámadá, a’ sánczek 
möge kergete~ és nem keveset vesztett el közelök , egysz'ers 
mind felelmet ebresztett mindnyájekban , miutha bekeritende 
velna eket. ’S miden Hannibal’ hada ismet a’ táborba gyiile 
kezett, hántatlanul visszavenult, .maga mertéktelen hetvenke 
dessel, a’ sereg pedig mereszseggel teljesen. Melly tettnek 
hire nem sokára nagyitva járta be Remát. ’S .mig Fabius , 
meghallván azt, nyilvánítá hegy Minucius’ szerencseje az e 
a‘ggedalmát ’nagyebbá teszi, a’ nep kevelyebb lett ’s örven 
dezve futott a’ teren össze. Metilius szószóló pedig a’ szószekbe 
lépvén, Minucìust magasztalá, ’s Fabiust nem gyávasággal ’s 
bátorsághiánynyal , hanem epen hazaárulással vádelá: egy ut 
tal a’-legfebb meltóságu ’s hefelyásu egyeb ferlìakat is ekez 
ván, hegy a’ háhorút kezdettel fogva a’ nephatalom’ megbuk 
tatására hezták az erszágba, ’s a’ várost nyakra fere minden 
felelessegtel ment egyes embernek vetettek legyen alája, a’ ki \ 
mest halegatás es idezes által Hannihalnak idet fog engedni, 
hegy megszilárduljen ’s mint Italia’ meghóditója meg egy má 
s_ik hadsereget is kapjen. Afrikából. 

IX. De miden Fabius eleállván a’ szószólót meg сайт‘ _ 
lásra sem meltatá, hanem` az áldezatokat es az istenszelgá 
latet'sürgete, hegy e a’ sereghez mehessen el, megbüntetende 
Minuciust, hegy, neha tilta', az ellenekkcl megverekedett; 
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nagy zaj futott a’ sokaságon keresztül , melly Minucius miatt 
remegelt. Mert a’ dietatornak vszabadsága van, tervenykezes 
nélkiil fogságra vagy halálra itelni, ’s a’ szelidnel szelidebb Fabi 
usnak felizgatott kedelyet kiméletlennek ’s meg nem engesztel 
hetenek tartották. Miert is mindnyájan a’ félelem miatt csende 
sen voltak; csak Metilius, sérthetetlen szószólói’ méltóságá 
ban (mert egyedül ezen hateság nem штык meg dietatorne 
vezeskor, hanem, mig a’ tebbiek felfüggesztetnek, niegma 
rad) kerve kerte a’ nepet, hogy Minuciust ne áldozza fel, ’s 
ne engedje, hogy az törten'jék vele, mit Manlius Torquatus, 
diadalmaskodó ’s gyezelemkeszorús liával ten, miden bárddal 
lenyakazta azt: hanem inkább vegye el Fabiustel a’ korlátlan ba 
talmat, ’s arra Lízza az ügyek’ vitelet, ki szabadítani képes is 
és kesz is. Az illy beszedekkel felizgatott emberek a’ külön 
ben diesesegtelennek tartott Fabiussal az egyedüluralkodást 
letétetni nem mertek , hanem azt határozták, hogy Minucius 
a’ hadvezersegben vele hasonrangú legyen , ’s felhatalmaz 
ták, hogy a’ háborút a’ dietatorral hasonmini'isegben-viselje; 
olly valami, melly eddig Romában hallatlan volt, noha ke 
vessel kesebb а‘ eannaei veszedelem után ismét elefordul. 
Ott tudnillik a’ táborozók felett Marcus lnnius volt a’ dicta 
tor, a’ város’ reszere pedig, mintbogy a’ tanáes a’ esatában 
elesett számos tagok’ hiánya miatt kiegészitende vala, meg 
egyet választotlak, Fabius Buleot. Ámde ez, alighogy fellepett, 
már ugyanaz nap, mihelyt a’ ferfiak megválasztva es a’ ta 
nácshelyek betöltve voltak, a’ lictorokat elbocsátá -’s elmelle 
zende a’ diszkiseretet, a’ nep köze menve elvegyült, ’s mint 
ha saját dolgaiban járna el, úgy forgott a’ teren, mint akár 
ki más. 

X. De miden azt bivek, hogy Minueiust ugyanazon iigyek 
kel bizván meg, mint a’ (ИЩЕМ, ez ezt boszontani es ez 
magát lealázottnak fogja tartani , roszul ismerték a’feriiat. 
Mert ez nem tartá szerencsetlenségenek az e vakságukat, ha- f 
nem a’ böles Diogenes gyauánt,l ki, azt mondván neki valaki: 
„ezek teged kinevetnek, ” azt jegyzé meg: „de en pedig nem 
nevettetem ki, ” mintbogy esakugyan csak az nevettetik ki, 
a’ ki illyesmikre iigyel es :iltalok zavarballiozatja magát: úgy 
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q Fabius is, a mi öt illeté, indulatlanúl ’s könnyen vevé а’ lörù 
’ ténteket, adattal járulván némelly philosophok által felállított 

azon tételhez, hogy igen jó és bölcs férfihoz semmi gyalázó 
becsületsértés nem férhet Hanem a’ közjó miatt aggasztá a” 

‘ sokaság, vaksága, hogy a’ háborúra illy lázas merészletű em 
bernek annyi rést nyitott. "S attól tartván, nehogy amaz, hiú 
dicsőség és gőg miatt, eszét tökéletesen vesztve, valami szeren 
csétlenséget kövessen el, elhagyá a’ várost mindenek, tudta 
nélkül. Megérkezvén pedig a” táborba ’s látván hogy Minuci 
us nem tartható, hanem daczosan'és felfuvalkodottan a’ fö 
hatalom' megosztását követeli, ebbe ugyan bele nem egye 
zett, hanem a’ sereget megosztá vele, jobbnak vélvén egy 

részét magán mint az egészet felváltva kormányozni. Az első 
és negyedik ezredet tehát maga vette, a’ másodikat és har- ’ 
madikat neki adta át; a’ szövetséges seregek is egyaránt osz 
tatván el. Büszkélkedvén pedig Minueius és örvendezvén, hogy 
а’ legfőbb ’s legmagasb méltóság, fénye általa lealáztatott ’s 
elhom‘filyosíttatolt> legyen, arra emlekezteté Fabiust, hogy hi 
szen nem Fabiussal, hanem , ha esze van, Hanniballal kell 
csatáznia : ha pedig tiszti társával is vetekedni akarna, lás~ 
son hozzá, hogy а’ polgárok által elmellőzött- és lenézettnél, 
а’ megtisztelt és kitüntetett, ne lássék kevesebbé törődni 
azok, épségével és védelmével. 

XI. Az pedig mindezt aggastyáni gúnyolódásnak vevé 
’s fogván a’ sors által neki jutott sereget, saját és külön tá 
borba szállt. Ez a’ mindenre ügyelő Hannibal’ figyelmét el 
nem kerülte. Volt pedig középen egy halom, nem nagy 
bajjal elfoglalható, elfoglaltatván pedig a’ tábornak védfalul és 
biztos ótalmúl szolgálható. A’ tájék körülötte, néhány nem 
nagy gödröket ’s üregeket kivéve, a" szem előtt messze el 
nyuló, kopár, ’s ,'lapályossága miatt téres volt. Ez okból 
nem akará azt elfoglalni Hannibal, mi titkon igen könnyü 
lettvolna, hanem a’ csata, tárgyaúl középen ott hagyá. мг 
dőn pedig Minuciust F abiustöl különválni látta , éjente а’ göd-. 
rökbe és üregekbenéhány katonát szórt el. Napköltével az» 
tán szemlátomást külde ki nem sokakat, kik a’ halmot elfog~ 
lalandók lennének, mintha a” helyütt Minulciust szándékoznék 
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megrohanni A` mi ваты: is neki. Elöször ngyanìs amaz 
a’ kônnyü seregel ШИН el, `azlán a’ lovasokat , végre pe 
dig', látván hogy Hannibal a’ halmon levöknçk segítségúl siet , 
az egés‘z sereggel csatarendben indul ki és hatalmas ülköze'ttel 
támailja meg a’ balmon táborozókat, egyenlö sükerrel küzködvén 
velök ; rnígnem Hannibal, lálván mi szépen rászedle ’s hálát a’ 
lesben levök’ irányában fedetlenül bagyta, jelt adott. ’S а’ 
mint erre mindenünnen emberek bukkanván fel, lármásan to 
lakodtak és a’ bátnlsókat leütögelték, kimondhatlan zavar és 
aggály szállta meg а’ romaiakat: még maga Minucius’ me 
részsége is elhamvadt, ’s majd ez inajd ama’ hadnagyát keresle 
szemeivel; de egyìkök sem volt bátor' a’ síkon maradni, ha 
nem veszélyteljes fntásnak `eredtek. Mert а’ már gyöztes nu 
midiak köröskôrül szágnldoztak a’ térségen ’s a’ menekedni 
szándékozókat leöldösék. ` 

XII. Ámde а’ romaiaknak illy nagy baja és veszedelme 
nem kerůlte el Fabiust, hanem a’ jövendôt, mint látszìk, 
már elöre gyanítván, fegyverben ’s csatarondben lartá a’ se 
reget ’s a’ dolog’ kimenetelérôl nem csnpán követek , hanem 
a’ tábor elött saját szemlélete' által szerzett magának tudomást. 
A’ mint tehát a’ sereget bekerílve lenni' ’s ingadozni látá, és 
zaj hallatszék, nem millyen a’ maradóké, hanem a” már ijed 
‘ещё és fntamlóké szokott lènni, csipejéro ülve ’s nagyot fobász 
kodva így szólott a’ körůlle levökhöz: „Oh,`istenem, mennyivel 
elöbb mint én gondolám, ’s mennyivel késöbb, mint maga‘siete, 
veszté el magát Minucius‘.” Egyszersmind a’ zászlók’kivitele 
által а’ sereget megindítván felkiállott: „Кара vìtézek, Mar 
ons Minucins’ emlékezete éleszszen bennünket, mert derék ’s 
hazaszoretö férfiú volt. ’S ha tán МЫ! kòvetelt‘. el, az el 
lenséget ellörölni vágyó heve'ben, аж ¿najd késöbb hányjuk 
meg.” Fellépése‘ elölt megl‘nlamloltak ’s elszéledtek a” térsé 
gen szágnldó nnmidiak: aztán a’ romaiak mögötl viaskodókal tá 
madván meg, mindenl levert, mi ntjában volt, mig a’ többiek, 
elöbb hogysem elszakaszlatnának ’s ngyanazon kelepczébe jut 
nának, mit а’ romaiaknak készíteltek, fntásnak eredtek. 
Midön Hannibal a’ szerencse’ fordnlását és 'Fabinst korán felül 
elovencn lálla a’ küzdökön kercsztiìl Minncinshoz a’ halomra 



FABIl'B HAXIMUS. 30 l 

\ 

пустит, megszünteté a’ csalát, a’ tárogatókkal visszavonu 
lól: fuvatott, ’s a’ kártliagoiakat, mi a’ romaiaknak is jól esett, 
táborba szállillatá. Visszamenet, mint mondják, Fabius felöl, 
enyelegve ezt jegyzé meg barátai elött : Ugyan nem elégszer 
jövendöltem-e meg nektek, hogy ama’ felhö, ott a’ hegyen, 
dörögve és viharozva fog egyszer ай omlani‘! 

XIII. Az ütközet után, a’ megölte elleneket kizsákmá 
nyolván, visszavonult a’ nélkül, hogy tisztitársa felöl egy 
kevély vagy gyüliiletes szót ejtett volna. Minncius pedig egy 
begyüjtvén ‚ seregc't, szóla : „Fértiak és bajtársak, nagy 
ügyekben soha semmiben nem hibázni, több mint emberi; 
de ha a’ hiba inegesett, а‘ derék és okos ember jövöre nézve 
a’ káron okul.` En ezennel megvallom, hogy kissé vádolhatom 
ugyan a’ szerencsél, de sokkal több köszönni valóm van neki. 
Mert mit olly sokáig й! nem Миши, kevés óra alatt megta 
nultam, ’s most tudom, hogy másokat vezérleni nem va 
gyok ügyes, hanem magamnak is vezetöre van szůkségeni ’s 
hogy dicsöségemet нет szabad olly gyözelemben keresnem, 
hol veszteni dicséretesb lett volna. Titeket ezentúl a’ dicta 
tor vezérlenil mindeniilt : móg csak a’ hálának hozzá vezetó 
ntját kivánom megmutatnì nektek, hogy én elsö legyek, ki 
intésének és parancsolatának engedelmesen vessem alá maga 
magamat.” Ezen szavakkal ’s azon paranesesal, hogy a’ sa 
sokat véve nindnyájan induljanak, Fabius’ táborába ment ’s be 
lépvén, mindnyájok’ bámultára ’s hûledezésére , egyenesen a’ 
veze'ri sátor l'clé tartott.,’S midön Fabius kilépett, letevén a’ 
jeleket elötte, fenhangon atyánalt nevczte öt,` катит pedig 
a’ másokat patronusoknak: ezen névvel nevezik a’ szabado 
sok azokat, kik a’ szabadságot adták nekik. Csend leven pe 
dig, így szólott Minucins: „Kettös diadalt nyertél ma, oli 
dictator, vitézséggel Hannibal, okosság- és jósággal tiszli_társad fe 
lett; egyikével megmentél, másikával oktatál minket, kik az el 
lentölolly csúl'osan, állalad saját üllvünkre olly szëpen,gyözeténk 
meg. Drágább nevezet"hiányäban jóságos atyának nevezlek 
tégedet, inert a’ hála több mint Iiui, mellyel neked mai na 
pon tartozom. lAtyámtól csak nemzetém, töled annyiakkal 
megmenletém.” E’ szavakkal megölelte Fabiust. Ugyanezt 
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' tevek a’ katonzik is , kik ölelkeztek es esókolkodtak , ’s a’ tzi 
bor teljes volt vigalommal es erömkönyekkel. 

XIV. Ezután Fabius a’ dictaturát letette ’s ismét consu-` 

lok választattak. ’S kezelek az'elsek az :iltala keszitett hábe 
rúi tervhez annyiban hivek maradtak, a’ mennyiben a’ nelkül, 
hogy Hanniballal nyilt csatába ereszkedne'nek, csak a’ szövetse 

` geseket gyámolitották es a’ megszökeseketgátolták. De Teren 
tius Varronál, ki alacsony sorsbel nephizelges es büszkeseg 
jellemezte elet által vergedött fel a’ consulatusig, azonnal 
látliató volt, hogy tapasztalatlansagában es vakmeresegeben, a’ 

f mindent eldönte koezkához nyuland. Mert hisz-en azt kiabálta a’ 
nepgyiilésekben, hogy a’ háború örökös leend mindaddig, mig 
a’ város Fabiusokat választand vezerl'il; nála az ellent látni es 
megverni, egy es ugyanazon napnak feladása leend. ’S ezen 
beszed gyámolítva volt olly borzasztó 5а1-её," kiállítása által, 
millyet a’ romaiak meg soha senki ellen sem használtak volt. 
Nyolezvannyolcz ezer ferliú volt a’ esatára keszen, Fabiusnak 
es az eszesebb romaiaknak nagy félelmeije, mert nem remel 
hettek boldogulást a’ városra nezve tebbe, ha annyi fiatal em 
bert veszitende leszen. Míert is Varro’ tisztitársát, Paulus Ae 
miliust, a’ badi dolgokban jártas, de a’ nepnel nem kedves, 
set attel--mieta egyszer a’ közpenztárba birságot kellett li 
zetnie--- ne’mileg fele férliat, bátorította ’s esztenözte Fa 
bius, hogy társának fekezne dühet, tigyelmeztetven et, hogy 
a’ hazáert egyiránt feleles mind Terentius’, mind Hannibal’ 
irányában. Mert mindenikòk alig fogja várni az iitközetet,4 
amaz, mert erejet nem, emez, mert gyengeseget ismeri. „Ne 

_ kem pedig úgymond —- többet hihet Paulus, mint Teren 
tiusnak, miden, Hannibal’ állapotja felel teszek szót, hogy, 
ha ezen evben senki meg nem iitközìk vele, az ember a’ 

`maradással felemeszti magát, vagyl futzissal áll odább : mert 
hiszen most is, hol gyezni es uralkodni látszik, senki az el 
lenek közel hozzzi nem csallakozott, honi seregeinek pedig, 

 

már alig van meg barmada.” Erre, mint mondják, Paulus- 
így felelt: „Annyi bizonyos, oh Fabius, hogy a’ mi engem 
illet, inkább teszem ki magamat az ellenseg’ dárdáinak, mint 
meg egyszer a’ polgárok’ iteletenek; de a’ keziigyek’ illyen 
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helyezeteben, inkáhb terekszem, neked hebizenyitani, hegy 
derek hadvezer akarek lenni, mint mind azen máseknak, 
kik az ellenkezere kivánnak kényszeriteni. Illy szándekkal» 
indult Paulus háberúba. ' 

XV. De Terrentius megvetven magát, hegy napváltva 
uralkednának, Hanniballal szemkôzt Amphidus felyamnál, Can-` 
nae nevezetü helysegnel, táberha szállett ’s a’ nap’ feljöttével 

f a’ esatajelt~-- a’ vezer’ sateray lölebe akasztott vörös kôpö 
nyeget- kiteve, min eleinte a’ karthageiak is megdöbbentek, 
a’ vezer’ Imerészseget es a’ táber’ n-agyságát látván, mellynek 
maguk alig tevek felet. Hannibal pedig, mi alatt serege fegy 
verbe öltöznék, nehány magával egy kis demhra levagelt fel, 
a’ márrendbe állett ellenseget szemmel tartandó. Ш köze 
Ieben egy legfebb rangú, Giscen neve i'erfi, esodálalát fejez 
ven ki az ellenseg’ sekasága felett; de, Giseen, szólt Han 
nibal redezött homlokkal, egy másik, meg Anagyebh esedára 
nem gendelsz-e ‘ë Ugyan mellyikre ‘г kérdeze Gisken. 
Hát arra, válaszelá Hannibal : hogy'olly igen sokan` vannak, 
es egyetlen egyet sem hinak Giseennak közöttök. Meglepenek 
tetszven pedig ama’ trefa elettök, mindnyájan nevetesre fa 
kadtak, ’s alászállván a’ halomrel, a’ velök találkezekkal 
serrel 'serra közölven ye’ trefát, az egesz sokaságban haheta 
támadett ’s a’ Hannibal köri'iliek sem tarteztathaták magekat. 
Ezt `látván a’ karthageiak neki bátoredtak, ugy velekedven, hegy 'I 
esak alapos es teljes megvetes birhatja nevetesre es enyel 
gesre a’ hadvezert a’ veszelylyel szemközt. 

XVI. ‘А’ esatában pedig hadi forte'lyokat használt,l mely 
lyeknek egyike, a’ helytel kölesönözve, az velt, hegy a’ szelet 
hátukba vetette, melly ferre viharhoz hasonlitva , a’ homekos 
es nyiltan álle sikságról siirii porfelleget kavarván fel, azt а’ 

` karthagei ezred felett a’ romaiakra szerá, hegy ezeknek ar 
ezaikat remiilve kellett elferrlitniek; másikat a’ csata 
renddel eszkezle, seregenek legeresebb ’s legügyesebb har 

Vczelóit t.. i. a’ közeppent’ ket oldalára rendele’, a’ közepet 
magát pedig a.’ leggyengebbekkel tölte meg, úgy hegy ez a’ 
haditestbel szögalakban messze kinyulna , meghagyván a’ had 
nagyeknak, hegy, ha ezeket szoritanák a’ romaiak, ’s kmint 
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hihetö, a’kinyuló ’s öblöl képezendó köze'pcsatába nyomulná 
nak, teljes gyorsasággal, mindenik oldalról feikanyarodván, 
essenek oldalvást nekik, szárnyaiják körl'il ’s'hátulról zárják be 
ökel. ’S mondják, hogy esakugyan ez okozla a’ szerleien vérontásl. 
Mert a’ midön a’ hátráló közephad a’ rohanó romaiakat be 
fogadá, Hannibal’ serege pedig holdalakuvá vállozván ál, a’ 
választott sereg’ hadnagyai gyors fordulatlal jobbra is es balra 
is a’ fedelien oidalakra rohantak, mind azok, kik a’ berekesz 
tesl jo idejen el nem keriilek, a’ közepen felkonczoltattak 

l -’s leölettek. Azt is mondják, `hogy a’ romai lovasságnál egy 
esodálatos tévedes jött közbe. Paulust ugyanis levetveu lova, 
hihelöleg', mivel sebet Барон, а’ körůle Ievö lovasság egy 
más ulán szinle leszállolt, hogy gyalog kůzdjön а’ consul mel 
lett. Ezt Iátván a’ lovasok, állalános paranesnak vevek a’ dol 
gotl, ’s mindnyájan leszálltak, ’s gyalog verekedtek az'eilen 
seggel. Mil Hannibal meglátván : „ezt- ugymond -job 
ban szeretem, minlha kölözve ‘kapnám meg вы.» Deez a’ 
terjedelmesebb törteneti könyvekben olvashaló. ' 

A’ eonsulok közöl Varro kevesed magával Venusiába 
vágtaloll el, mig Paulus a’ futamlók’ tolongása es >zavara közt, 
számos meg sebeiben álió nyilakkal elboritott testevel ’s 
fájdalom-nehezilette le'lekkei, egy köre.üit le, elleneilöl vár 
ván a’ halálos sebet. A’ vernek> sokasága mialt, melly fejet 
es orezájat fede, allg volt megismerhelö, söl barátai es 
szolgái futotl‘ak el melletle, a’ nelkül hogy megismertek 
volna. Csak egy fônemessegii iijú, Cornelius Lentulus vette 
eszre es ismert гей , ’s lováról reszvélleljesen leszökven, azon 
kerelemmel kínáila meg vele, hogy tartaná meg magát a’ pol 
gároknak, kìknek most volna derek före legnagyobb szükségök. 
De Paulus el nem fogadván az ajänlalot, kenyszerile a’ köny 
nyezö Шаг ismet lovára ülnie; ’s jobbját nyujlván neki’s egy 
szersmind felemeikedven: „Lentulus _ ugymond _ add 
ludtára Fabiusnak ’s tanusilsad magad, hogy Paulus Aemi 
lius az ö lanáesáboz mind halálig hl'i maradt, ’s а’ nekilelt 
igereleket nem feledle el, de elöször Varrotól , azlán Han 
nibaitól gyözetelt meg.” Ezen megbizással ereszle úlnak Len 
lulusl es az öldöklök köze robanván, eleselt. A’ esalasikon, 
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mint mondják, ötveuczcr romai maradt, négyezcr шею“ 
fogolylyá, ’s azoknak száma, kik a’ csata ulán mind а’ két 
táborban megadlák magokat, Iízezemél nem kevesb. 

XVII. Midön IIannibalt illy szerencsés kimcnelcl ulán , 
szerencséje’ folytalására tûzelnék barálai, ’s позу a’ futamló 
ellenség’ nyomán а‘ vámsba nyomulna be — mei‘t gyözelme 
után ölòd napra kônnyen a’ Capitoliumon torozhatolt vaina-_; 
nehéz megmondani, mért hogy lezt nem levé, ’s úgy lát 
szik, Воду ebbeli liabozása és késedelmezése еду felsöbb 
szellem vagy ogy utját álló istenség’ munkája vala. Azérl mondla 
legyen neki haragosan а’ karthagoi Barkas: gyözni tudsz, de 
а’ gyözelmet hasznodra fordítani, nem. De а’ gyözelem reá 
nézve szerencsés vala következményeiben, тем, mig а’ csata 
elött sem városa, sem kikötöje, sem vásárhelye nem levén 
Italiában, zsákmányozás эта! nagy ûgygyel-bajjal vala kény 
telen beszerezni seregének a’ szükse'geseket, ’s vállalalaira 
csak egy erös állásponttal sem bírván, hadinépével, mint 
"alamelly nagy rabló cso‘p'orltal kóválygott ide ’s tova, most. 
csaknem egész Italia meghódolt neki. Ugyanis az ország’ 
fönépeinek nagyobb száma átment volt hozzája; maga Ca 
pua -- Roma után а’ legtekintetesh város ---- megadá ma 
gát neki. 

És így, nemcsak az nagy baj, ha, mint Euripides mondja, 
a’ barálokkal, lianem az is, ha а’ hadvezérek’ okosságával 
teszůnk kisérletet. Mert а’ mi Fabiusnál az тьме: elött Зуд 
vaságnak ’s tompaságnak neveztetett, az az ü‘tközet után — 
egyszerre több mint emberi észnek, söt isteni szellcmnek ’s 
magasabb belátásnak tarlatolt, melly olly jóval elöre bekö 
velkezni lálta azt, mi még azoknak is hihetetlennek tetszék, 
a’ Íkiket ért vala. Holman is Roma, melly azonnal benne 
helyezte utolsó reményét, ’s mint valamelly oltárnál ‘аду 
szentségnél e’ férñ’ bölcsesége'nél keresett ólalmat, legköze 
lebb és kivállképen az ö józanságának köszôné’ lételét’s аж, 

‘ hogy rommá nem leu, mikém a’ gallusi veszedelem’ alkalma 
kor. Mert valamiut a’ veszélyleleneknek látszó idökben óva 

.tos vala ’s nem könnyen reménylö, moslmidön kiki végellen 
sii-alom és létlen rémülésbe merült, csak 6 maga ja’rdalt nyu 
` гштшси швтмидц 20 
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galmas Иртыш, biztos arcznlattal ’s nyájas közlekodéssel, 
végig a` városon, a’ мы szólogatva hogy'ne tördolnék any 
nyira kezeikct, ’s akadlályozva a’ csoportozásl a’ nyilvános ut 
czákon, hogy egymással siránkozbassanak : egyszcrsmind 
gyülésbe hívá össze a’ tanácsot ’s bálorítá a’ hatóságokat, 
mellyeknek szemei egyedül гей, mint védelmök- és Будто 
lukra valának irányozva. 

XVIII. A’ kapuknál öröket állitott fel, hogy a’ városból 
mohó sietséggel kiiramló népet ne eresztenék ki; a’ 35:15: 
nak idejét és helyét meghatározá; t. i. hogy a’ kinck tet 
szik, otthon harmincz napig gyászt viselhet, azontúl рейд; ki 
ki lartózkodnék a’ gyásztól ’s ettöl maradna tiszlán a’ város 
is. Az ezen napokra esö Ceres-iinuepre nézve pedig, az ál 
dozatok’ és ünnepi menetek’ leljes mellözése jobbnak tartatolt, 
mintsem hogy hiányosy és borús részvét által а’ kôzveszteség’ 

‚ nagysága nyilvánossá télessék : mort а‘ mennynek is Веще 
scbb a’ ЬоШоЁг szivek’ szolgálala. Különben minden megtör 
tént, mit a’ jósok az istenek’ megeugesztelése és a’ rosz je 
Iek’ eltávoztatása ,végett tanácsoltak. Pictor, Fabius’ rokona, 
Delphibe küldetett a` jóshelyel megkérdezendö: ’s Её! szep 
lösnek bèbizonyult Veslaszñz közöl, a’ régi szokáshoz képest, 
az egyik elevenen temettetelt el, a’másik pedig maga (Же y 
meg magát. De a’ legnagyobb méltányla'st érdemlé a’ város’ 
nagylelkůsége és szendesége, midön Varro consnlnak, ki a’ fn 
tamlástól leverten e's meglörten, gyászosan és szerencsétlenůl ér 
kezett baza, a’ tanács és az egész lakosság i'ulvözlöleg a` kapuig 
elejébe ment. A’ hatóságok és a’ legföbb lanácsosok , köztök Fa 
bius is, megdicsérték, egyetemes cscnd közben, hogy a’ 
város felöl olly nagy szerencséllensc'g ulán kólségbe ncm esclt, 
hanem mint az álladalom’ fönöko mélióságában megjelent, 
a’ még megmenthetö alkolmányl és polgárságot I'entarlani. 

XIX. A’ mint pedig megtudák, hogy Hannibal az й: 
közet után Italia’ egyéb tartományai felé Тогда“ , felbátorodva 
‘шёл-еды és seregeket küldlek ellene. Amazok Кбит legki 
tünöbbek` voltak Fabius Maximus és Claudius Marcellus, kik 
csaknem ellenkezô iránynak levén, egyenlôen csodáltattak. Ez 
ngyauis, а` mint a’ l’clóle irotlakban elmondva van, lündök 

\‚ 
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lelés és merész tetterejű "s mind hősi karra, mind egyéb 
valójára nézve olly férfin levén, kit Homer'harczszere 
tőnek és nagylelkűnek nevez, a” háboruzásnak mind 
megkezdő, mind merész, mind a’ vakmerő Hanniballal szem 

,kôzt vakmerő modorában, а’ legszebb mozdulatokat tette: 
míg Fabius, régi elvéhez híven, azt remélte, hogy, ha Han 
nibalt senki sem bántaná, sem nem ingcrlené, maga magát 
emésztené fel és pusztítaná el, "s a" küzdőnek teste szerint, 
melly ha ereje túlfeszíttetik: elhádjad, csakhamar elvesztené 
hatalmát. Ezért nevezték őt, mint Posidonius mondja, а’ 
romaiak, vértnek, Marcellust pedig fegyvernek:~,s hogy 
Fabius Marcellus’ modorával összeolvadt állhatatossága és ova 
tossága mentette legyen meg Romát. Valahányszor Hannibal 
az egyikkel mint sebesen iramló folyammal ütközött össze, 
az hadának egy-egy részét mosta el, míg a’ másik lassú és 
gyaníthatlan folyásával alattomban nyaldosott és hordott el be 
lőle : ’s végre olly szorultságba jött, hogy Marcellussal szem 
közt a” verekedést unta meg, Fabiustól pedig nem verekedve 
is félt. Mert az egész háború alatt nagyobbára ezekkel volt 
dolga, akár mint praetorokkal, akár mint proconsulokkal, 
akár mint consulokkal, már а’ miknek választva voltak : mert 
hiszen mmdenikök ötszôr'volt consul. Ámde Marcellust, ötöd 
izbeni consulsága alatt, lesbe csalván megölte; „míg Fabiu 
son minden, annyiszor megkísértett csele és kísértése sem 
fogott; egyszer azonban kevésben mult, hogy rá nem szedte 
’s tönkre nem juttatta. Egy Metopontum, nagyai és előke 
lői” nevében irt levelet küldvén ugyanis Fabiusnak, hogy, 
ha eljőne , a” -város megadná magát, ’s hogy е’ tervnek ré 

‚‚ szesei eljövetelét ’s megjelenését közelben fognák el 
várni. Ezen levél megingatá Fabiust ’s a’ sereg” egy ré 
szével éjente fel akart kerekedni: de a’ jelek nem levén 
kedvezők, ismét abban hagyta, 's nem sokára kisült, hogy 
а’ levél álnokúl volt Hannihaltól hozzája intézve , ’s hogy ez 
а’ város mellett leselkedett utána. Ebben csakugyan az iste 
nek’ kegyelme látható. 

XX. А’ városok, elszakadásait és a” szövetségesek, láza 
dásait, nem minden gyanúnak elősorolásával ’s а’ gyanúsok 

20* 
Y 
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hate , egyszersmi 
a’ szolgála leánynyali szerelmeteskedeseben talalta, ‚ ”rogatott. Elfogat-_ 
veszedelem közt távolra a’ ‘1011 teliát , annak tudta nelkiil azt, ’s killen hivatván magához a’ lukanìt'. „ t1 ' ' ’s tervenye ellen eiente 
mond ---- hogy te a’ romaiak’ . ' hogy 'kii‘lönben iel 
a’ tábort elhagyogatod; viselted magadat. Derek 101101 ‘ 10111_‘г01$ё%е(101‚ de ievere felvigyá a(l vitez. banpultan állana, kivezetê a’ lßî'm‘yl ’S a ta at neki : „Ó l'og kezeskedni a’ ' ’ 'hmmm 
mfègmaraflsz ‚ te 
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más valami vetseg miatt hagyád-e el a’ táhert, a’ szerelem 
’s a’ leány pedig esak ürügy valának.” Ezekrel ezeket beszelik. 

XXI. Az árulás által bevett Tarentumet, illyetenképen -' 
szerezle vissza. Egy liatal tarentini szelgált volt seregenel, 
kinek Tarentben egy et nagyen hůségesen es gyengeden sze 
rete hugavolt. Ezt pedig egyBrettius nevii feriiú szerete, Han 
nibaltól a’ városnak erizetere rendeltettek feje. E’ körülmeny 
re epite Tarentinus tettéuek remenyet, ki Fabius’ tudtával a’ 
váresba beesáttatek, nella azt hirlelek, hegy hugáhez szö 
.kòtt legyen. Az else uapók multak, ’s Brettius, azen hi 
-szemben, hegy a’ lány’ testvere mitsem tud, otthon aluvék. 
Utebh megszólitja' a’ fiatal ember: „Nagyon sekat beszeltek egy 
viszonyrel, mellyhen a’ hatalmasek’ es nagyok’ egyikevel állet 
tál legyen. Ki az ‘l Csak ha tekintete, mint mendatik felele, 

' es vitez neve van, a’ mindent összevegyitö háberú a’ 521111111 
zással keveset töredik; a’ sziikseg pedig a’ vetket is menti, 

_ set szerencse elly ideben, hol a’ törveny gyenge, az eresza 
keskodónak nyemását a’ lehetse'gig könnyen erzeni.” Erre a’ 
leány elküld Brettiusert es megismerteti azt tesverevel : 
minthegy pedig ez kivánságait teljesíteni igyekvek ’s hngát 
az idegen iránt nagyobb hajlandóság- es szívessegre, látszek 
ösztönözni akarni, mint elebb törtent; nem sokára olly hizo 
dalmasek lettek, hegy nem volt nehez, a’ szerelmes zseldost, 
Fabius’ neveben neki igert nagy jutalem’ remenyevel is , más 
gendelatekra hirnia. 

Igy irnak ezek felel csaknem minden irók, csakhogy azt 
mendják nemellyek, hegy a’ leány, ki -Breltiust árulóvá tevé, 
nem tarenti , hanem brutliumi születesü ’s Fahiusnak velt le 
gyen ágyasa, ki megtudván, hegy a’- bruttiusok’ vezere 1151 

`111е es ismerese, ezt Fahiusnak bemondta, ’s ez egy talál 
kezásker, mellyet a’ leány a’ várfal alatt eszközölt , a’ fériit 
rabeszelven árnlásra bírta legyen. 

XXII. Mig ezek .itt terveztetnek, Fabius azen mester 
kedven: llogyan llúzza-vonja ide ’s teva Hannibalt, elküldött a’ 
regiumban leve ersereghez , hegy a’ brettiusek’ határába üt 
uének be es Kauleniát szállanák meg ’s teljes erövel estrem 
lanaik mind a’ nyelczezeren, de, ` kik nagyebbrészt szeke 
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venyek, es a’ Marcellus Siciliából hozta becslolenek’ söpre 
déke vollak, kìknek "eszlesége, az álladalomnak legkisebb 
fájdalmal vagy ММ sem okozhaloll. Azt remélte ugyanis, hogy 
Hannibalt, Yha опеке! minlegy csalókaetkñl oda dobja nekik, 
Tarentumtól elcsalhatja; a’ mi meg is törtent. Mert Hannibal fel 
kerekedvén seregevel lüstent elsietelt бабье _venni azokat. Hato 
dik napon pedig, miutári Fabius Tarentumol ostrom alá vevé, 
ejente eijöve hozzá a’ Brultiussal huga’l segedelmevel egyet 
értö iljú, ’s tudta igen körülmenyesen ’s meglartotta a’ helyet 
is, hol az ört áiió Bruttius az ostromióknak rest es szabad 
hemenetet nyitni kész. De Fabius nem csak ozon áruiáshoz ` 
kapcsolá a’ (10108ч sükeret; hanem mig maga ama’ helyen bé 
ken maradolt, a’ sereg’ egyéb resze a’ várost nagy lárma es 
robogás közt, mind száraz , mind tengeri reszröl megtámadá, 
’s midön a’ tarentumiak’ legnagyobb resze segedelemre ’s a’ fal 
ra hágók’ visszalarlózlalására sietenek , ekkor jelente ki Bret 
tius Fahiusnak az idôpontot, ki a’ letrákon fel gyözelmesen 
tert be a’ városba. Ш azonban dicsöseg’ szomján, mint lát 
szik, diadalmaskodni nem birt, hanem legelöbb is a’ brultiu 
sokat ölelte meg, hogy az árulás, mellyel a’ várost bevette, 
napvilágra ne jôjôn. De a’ mellelt, hogy czelját elhibázá,- 
megrhütlenség- es kcgyellenseggel is vádollalott. De sokan 
vesztek el tarentumiak is : rahszolgákúl llarminczoze'ren adat 
‘ай el, ’s a’ badi nep kizsákmányolta a’ várost: a’ nyilvá 

`nos kincstárba is háromczer talenlom foiyl be. Mi alatl 
minden elhordatnek es elhajtalnek, Fabius , megkérlletven az 
imoktól, mit parancsol az islenekkel‘? (így nevezte az _ember 
a’ kepeket es szohrokal) így válaszoll: Hagyjuk az isteneket 
haragjokban a’ tarentumiaknak. lllindazonáltal Herkules’ collos 
sat Tarenlból a’ Capiloiiumra ültele at, es ваш ercz lovag 
szobrát melieje állilá , miben sokkal kevesebb izlesl tanńsilott 
mint Marcellus, vagyis inkább épen annak müveltse'ge es em 
berszerelelo felöl loll tanúságot, a’ mint ezen feriì’ eieleben 
olvasllató. ’ 

XXIII. Mondják, hogy a’ sielve sielö Hannibal csak 
negyven Stadiummal kesetl el ’s haiihatólag nyilvánitotla le 
gyen : „Avvagy a’ romaiak is egy másik Hannibalra let 
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tek-e szert, тег‘ úgy vesztjük el ;I`arentumot, a’ mint kaptuk 
'volt; egyszersmind most nyilvánitá legelöször barátai elött, 
hogy valamint cleitöl Гоша nehéznek, úgy most épen Iehet 
типе!‘ tal-tja, ltaliát a’ jelen eszkôzökkel meghtîditani. Ez 
volt Aa’ második triumph, az elsönél fényesebb, mellyet Fa 
bius tarlott, miután mint derék küzdö megbirkózott Hannibal 
lal, ’s annak tôrei, mint еду pár nem erösen összekulcsolt kéz 
közöl , kônnyü szerével kioldozkodott. Mert mig hatalmának 
egy része_ а‘ dobzódás- és bôvclkedésben puhult el, másikát 
а’ szünetlcn csaták meríték ki és jultaták tönkre. 

Marcus Licius volt Tarentumban а’ parancsnok, midön 
' а’ város Hannibal’ kezére jutott; azonban а’ vár’ birtokában el 

üzellem'il megmaradt, mindadd-ig, míg а’ város ismét a’ 
romaiaknak jutott. Ezt boszantzi, hogy Fabius annyira 
dicsöíttetnék, ’s a’ tanácsban az irígység és a’ féltékenység egy 
szer úgy elragadák, miszerint nyilváuítaná, hogy Tarentum’ 
meghódilatását nem Fabiusnak, hanem öneki kelljen tulaj 
donítani. Mire Fabius mosolyogva: „igazad van —- úgymond 
----mert ha te el nem veszled, e'n vissza nem nyerhetem vala 
a’ várost.” ` 

XXIV. A’ romaiak рейд; valamint átalában kitünöleg 
ragaszkodtak Fabiushoz, úgy Iiát is consullá tevék. Ki is át 
vevén a’ consulságot, midön a’ hadi ügyekben hivataloskod 
nék , atyja, ìnár ‘аду öregség ’s gyengeség miatb, ‘аду mi 
vel fìát kisérteni akarta , lóháton járult а’ köröskörül álló 
egybegyñltekhez. Mit azonlian távolról meglátván az iljú, nem 
türheté, hanem lictort küldvén el megparancsolá apjának, hogy 
szálljon le ’s maga lábain jöjôn el , ha valamit а’ felsöségtöl 
kérni akar. ‚ Melly rendelkezés a’ többieket boszantá ’s hall 
gatagon néztek fel Fabiushoz, kinek dicsösége illy méltatla 
núl sértetnék. Ámde ez maga tüstént leszállott, inkább 
futva mint lc'pdelve sietett lia’ karjai közé, ’s e’ szavakkal 
csókolta mcg öt: „Helyesen` gondolkodol és cselckszel, (iam,> 
hogy érzcd, 'kik l'clett uralkodol, és melly hivatalnak 1116116 
ságát vállaltad magaflra. Igy volt nálunk és a`rrégi ösapák 
па" is, Roma’ dicsöitésében а’ hazának becsiilctc mindig 
clöbbre való ‚ mint sziilöink és ¿yel'mQ-kt‘irili.>-> 
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’S csakngyan Fabius’ ôsatyja, mint mondják, egy igen 
dìcsöséges és hatalmas romai, öt izben volt consul, és a’ 
legnagyobb háborúk után a’ legl'ényesellb gyözclmi meneteket 
tartá, e's mégis íiával, mint akkori consnllal, mint allábor 
nok ment el a’ báborúba, ’s a’ gyözelmi men'elben is, mig 
az négyesben kocsizott, ö lóbáton a’ többiekkel követé, tel 
ve örvendetes büszkeséggel, hogy ö, mint ,íìának ига, ’s 
Romának valora és névre nézve legnagyobb polgára, a’ 161‘ 
vény ’s az nralkodó ай 11е13е11 magát. Ama’ féríìban ещё!) 
iránt nem egyedůl ez volt а’ csodálatra méltó. Fabinsnak 
azonban elhalt a’ fia; ’s ö ezen baleselel minl okos ember 
és becsůletes aiya mérséklettel viselé, söt 111619,Г az emlék 
beszédet is, melly az elökelöbbek’ temelkezésinél a’ 1011011 
ság által végezletik, maga tarlá a’ teren e's leirván e’ be 
szédet, kiadá. ‘ 

XXV. Miután pedig Scipio Cornelius Hispaniába küldet 
vén a’ kartbagoiakat kiůzte, sok ütközetben gyözvéu rajtok, 
és sokféle népeket és nagy városokat és fe’nyes миске: sze 
rezvén Romának, olthon mini мы más , böséges ~elismerés 
és diosöségben részesůll; ’s mar consullá is levén ’s érez 
vén, hogy a’ nép nagy папе! áhít és vár tôle, Ворон és 
öregesvállalatnak tartván 'Hanniballal ollhon ü'tközni meg, 
ellenbeu Cartbagot és Afrikát fegyverek’ és seregek’ árjával 
sebtében elpusztítani, ’s Italiából а’ háborúl oda szándékoz 
ván машинам ’s e’ végre teljes hévvel lelkesíté a’ népel; 
Fabius száz meg száz félelembe ejte' a’ várost , mintha ezen 
tapasztalatlan Наш! embertôl a’ leg‘végsö ’s legnagyobb ve 
szélybe ragadtalná magát, sem szót, sem cselekedelet nem 
kimélvén lebeszélni a’ polgárokal, a’ tanácsot részére is 116 
ditá, de a’ népnek úgy низко“, hogy Scipiót szerencsés pá 
lyájában irígységböl kivánja i'eltartózlalni, altól tarlván, 
hogy, ha ennek valami nagyot és fényeset sikerülne véghez 

‚ vinni ’s az ellenséget vagy egészen semmivé lenni, vagy Ila 
liából kiůzni fogná, ö az ö késedelmes liáborúskodásával 
pnsztán és benye'n maradjon. Ugy látszik , hogy Fabius az 
ellenmondásban eleinte mély elörelálás- és óvalosságból indult 
ki, mogìjeclvén a’ merény’ "ад-51:34:61 : (le diosöségi feite'-` 
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kenységében és vetekedésében, mcllyel Scipio’ növekedését 
gállandó vala, túlhajtotta magát és messze 'ville a’ dolgot; 
тег! hiszen CrassustSoipio’ consultársát is rávette, hogy ne 
adná щ neki а’ hadvezérséget ’s ne engedjen neki, hanem 
ha épen kellene, maga шина“? :it Carthagoba a’ hadat; 
valamínt hogy pénzt sem engedett szavaztatni a’ háborúra. 
Scipio azonban , Майн, hogy maga kénytelen pénzt szerezni, 
ан а’ hetruriaì városoktól ‘Ген fel, kik külön viszonyokuál 
fogva szolgálalára készcn итак; Crassust pedig, ki a’ ko 
czódásoknak nem, hanem а’ békének volt barálja, nem csak 
természeti. hajlama, hanem mint föpapol а’ vanási törvény 
is, otthon tartóztaták. 

XXVI. És viszont más топ találkozandó Fabius Scipi 
oval, a’ yele kiindulandó таза; lelkesedését hütögetle, és 
‘азиаты-111 ökei, а” lanács- és népgyíilésekben ан kiáuván, 
miszerint nemcsak hogy Scipio maga fut el Hannibal elöl, 
hanem a’ hátralevö sercget is vevénf vele Italiából elevez, 
kecsegtctvén és llitegetvén az iíjúságot, elhagynia „так, 
nejeit és а’ várost, mellynek Марий elött hatalmasan és le 
nem gyözlen hover még az cllenség. Hasonió beszédekkel 
annyira ráijcszlett a’ romaìakra, hogy Scipionak csak а’ Si 
ciliában fekvö hadakat атак ál , a’ vele Hispaniában voltak 
közöl pedig csak háromszázat, kikben legtöbbet bízott, 
engedlek magáŕal vinnie. Ezekbcn ugyan úgy Iátszik, hogy 
Fabius’ természetéhez híven járt el. De a’ midön Scipio 
nak Afrikába lett átevczésc után tüstént csodateltei nagy 
ságra és szépségrc nézve mindent felülmuló ml'îvei üzentcllek 
meg Romába, és a’ hírnek lanúságaúl sok zsákmány és Nu 
lnidia’ _békóba vert királya érkezelt, és két tábornak egy Юб 
beni porrá égetése és sok ember, és sok fegyver és sok ló 
nak vesztcsége, mellyek együtt égtek el; midön követek 
jelentek meg Carthagoból Hannibalnál , öt visszahivók és ké 
РОК, hogy clérhetlen reményéit аиста fel és segílne otlhon; 
Bomában pedig Scipio hangzanék dicsö teltei miatt minden 
ajkakon: —— ekkor Fabius ulódot Майн! Scipionak kůldetui, 
semmi más okot‘nem hozván fel, mintl ama` mindennaposat 
emlegelvén , miszei‘int nem bátorságos Aogy cmber’ szcrcncs@ 
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jére olly nagy iigyeket biznì; mert nehezen fog a’ szerencse 
mindig bü maradni hozzá ”, de a’ mi által megbotránkozta 
1011 sokakat, mint mogorva es leddeze vagy az öregseg ál 
tal minden bátorság- és remenybel kivetkeztetett ’s Hanni 
baltól vegkep elvakitott ember. Mert az ellenseges hadak 
nak Italiából elútazta után sem engede a’ polgárok’ örvende 
tes es bizodalmas bátorságát bántatlanúl megszilárdulni , ba 
nem meg csak most rajzolá a’ város’ állapotját, mint a’ leg 
vegse veszedelembe forget; mert meg súlyosabban esendik 
reájok Afrikában Carthago elett Hannibal ,i és Seipio meg sok 
hadvezer, dictator’ es consul’ veretel meleg sereggel találko 
zandik. Ezekkel a’ várost újra úgy megijesztette, hogy ki 
ki azt hitte, mikent a’ háborúnak Afrikába szállitása által , 
a’ veszedelem’ kezelebb jutott legyen Romához. 

XXVII. Ámde Scipio, nem sok ide mulva, diadalmasan 
gyezven meg ütkezetben~Hannibalt es az elnyomott Cartha 
gonak porba tapodván megdöntette kevelyseget, minden re 
ményen kivül nagy örömet szerzett a’ polgároknak ’s az ural 
kodói hatalmat mint igazán 

„Sok vesztôl ingatottat, újra epité.“ 
De Fabius Maximus a’ háború’ veget elve nem erte meg, sem 
Hannibal’ lealáztatását nem hallotta, sem hazájának nem látta 
nagy es szilárd boldogságát, hanem melly idetájban Hannibal 
Italiát elbagyá, betegsegbe esven meghalt. Epaminondast 
ugyan a’ tliebaiak közköltsegen temettek el, szegenysége 
miatt, mellyet a’ ferii hagyott volt, mert a’ mint hirlik,sem 
011 sem találtatott halála után házánál egy vas nyárson kivül. 
Fabiustpedig a’ romaiak közkeltsegen nem temeték ugyan, 
de a’ mennyiben kiki a’ legcsekelyebb pénznemmel járúlt bozza, 
nem mintha szůkölkedeset akarná pótolni, hanem hogy mint 
atyját a’ nep temethesse el, halála, életet illete tiszteletben 
’s dicsesegben részesi'ilt. ‘ 
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Perikles es Fabius Maximus egybevetese. 

I. Illyen velna tehát az ezen l'eriiak’ eletenek leirása. 
Minthogy pedig mind a’ pelitikai mind a’ hadi erenynek sek es 
szep peldáit hagyták hálra mindenikök, hadi tetteiknél leg 
eleször is azt veszszük tekintetbe, hegy Periklesnek, miden a’ 
közügyeket vezerle, elly néppel velt delga, melly ügyeire nezve 
a’ lehete legnagyebb siikerrel birt ’s maga is a’ legvirágzóbb 
leven, ’s javakban szerfelett bevelkedvén, úgy'látszik, hegy 
et a’ közszerenese es közhatalem tartá vala meg a’ báterság’ 
fekánP állhatatosan; ellenben Fabius’ tettei, kia’ Ieggyalázat 

I es veszelyteljesebb idekben veven át a’ köztársaság’ kermá 
nyát, az ügyeknek nem kedveze állását tarták meg bater 
ságban, hanem a’ már veszelyes állapetet `iebbra válteztaták 
át. Aztán Periklesnek, Kimen’ szereneses vállalatai, Myre 
nides es Leokrates’ trephaeai es Tolmides’ heszszas szerencse 
vel viselt fegyverei, tôbb alkalmat adtak hadvezersege alatt 
a’ váresnak ünnepi játekekat es lakemákat keszitenie, mint 
azt a’ fegyverekkel'ôregbitenie vagy védelmeznie; míglen Fa 
bius’ mindenütt hadvezerek’ es hadnagyek’ futamodását es ve 
szedelmet, öldökleset es halálát, seregek’ csentjaival behin 
tett tavakat, reteket es erdeket, ’s egesz a’ tengerig ver 
rel es heltakkal hempelygö felyamekat látván lelkének eres 
alapu szilárdságában a" városnak híztos támaszt nyujtott, es 

У elebbi 'vetkek által ekezett hanyatlásában vegkep elmerl'ilni nem 
hagyá. Ugy látszliatik ugyan, hegy kevesebbé bajos a’ csa 
pások által niegtört es az ekos szónak befogadására a’ szük 

. seg által kenyszeritett várost intezni, mint az ügyeinek sze 
reneses menete által felfuvalkedett pajzán nepnek feken tartani 
vakságál és vakmereseget. Рейд ez azen medor, mellyel 
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Perikles hatalmába korite az athenieket. Ámde a’ szenvede 
seknek nagysága es száma, melly akkor idöben nehezl'ill volt 
Romára, nagy es gyözhellen lelkl'i ferlinak jeilemzik azt, 
kit azok el nem retlentenek, sem> rendeböl ki nem vellenek. 

Il. Valamint a’ Perikles által meghódilolt Samos Taren 
tum’ bevetelet úgy eri fel Euboea, ha mindjárl Capua ön 
kenyl hódolt is Fulvius es Appius consuloknak, a’ campaniai 
városokat. lgaz , hogy шкалы általi сваи“ Fabius nem igen 
nyert, kiveve azt, mellyben az elsö triumpliust szerze, mig 
ollenben Perikles kilenezszer diadalmaskodott az ellensegen 
шеи ’s szärazon. De ismet Periklesnek egy hasonló tetteÍ 
sem emlitletik ahhoz, mellyel Fabius Minuciust elragadá Han 
nibaltól, es egy egész sereg romait megmenlett, _ igazán 
dicsöseges telt, egyszersmind vitezsege’, belálása’ es nemes 
Ielkiisege’ tanúja. És viszont Periklesröl csak egy olly bal 
fogást sem ludunk, millyet Fabius követelt el, midön Hau- l 
nihaltól az ökrökkel annyira rászedelte magát, hogy az ön 
kenyl es szereneses eset általfa’ szorosba Мои ellenseget, ej 
jel , a’ nélkül hogy eszre venne, nappal lehetellenůl, kesön 
jöven eszre, es midöu már elerte, eleg gyenge, álsurranni 
engede. ' 

Ha lovábbá a’ derek hadvezernek nem csak a’ jelent 
kell használnia, hanem a’ jövendôt is igazán megilelni tud 
nia, Alhenre nézve a’háborúnak olly vege lett, millyet Pe 
rikles elöre megjövendöll: mivel sokat merlek, lett sommi 
vé- hatalmok; eilenben Roma, Fabius lanácsa’ ellenére kiild 
ven Carthagoba Seipiol, nem a’ szerencse, hanem az el 
lenseget megverö hadv'ezérnek bölcsesege es bátorsága állal 
lett teijesen nyerles. Es így amannak hazája’ szerencselien 
'sege [вы lanúbizonyságol, hogy jól lálolt, mig ezt a’ sii 
,ker teljes vaksággal ‘моча. Ámde a’ kedvezö pilianatot hi 
mezes-hámozás эта! elszalasztani, a’ hadvezernel szinle olly 
nagy hiba, minlha meggondolallanúl kárba kcveredik. A’ 
járallanság az, mi kelsegen kivül vagy vakmerövé, vagy 
csüggelegge lesz. Ennyìt a’ badi viszonyokról. 

lll. Perikiesro mint ország’ emberere nézve a’ háború 
nagy szemrehainyás, mort. azt mondják, hogy lakedaimo 
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niak’ irányábani megátalkodott engcdetlensége okozla legyen 
azt. Azt tartom azonban, liogy Fabius is semmibon scm 
fogott volna a’ carthagoiaknak engodni, hanem vitéziil fo 
gott volna mogmérközni az uralkodás miatt. Ámde Fabius 
nak türelme és josága Minucìus’ irányában megszégycniti Pe 
rikles’ pártoskodását Kimon és Thukydides’ ellenélien, kì czen 
jeles és nemes származású fériiakat inségbe és tízéves szám 
kivetésbe kcrgeté. De igaz, hogy Pcrikles’ hatalma és erejo 
nagyobb is volt : azért nem is engedé csak egy hadvezér 
nek is, hogy ierde tanácsokkal veszélyeztesse a’ hazát; csak 
Tolmides játszá ki befolyását és erôvel veré vissza öt, no 
do ez a` boeotiak elloni csatájában meg-is lakolt; a’ töb~ 
hiek az 6 legföbb hatalma elött meghajoltak és az 6 véle 
ményéhez alkalmazkodlak sorról зон-а. Fabius pedig bár 
milly ovatos volt legyen is maga, és soha meg nem ren 
důlö, de kiu'inik, llogy mások’ hatalmának fékezésében ké 
pességgel nem birt. Mert soha а‘ romaiak, ha nálok Fa 
bius olly tekintetben áll, millyenbcn az athenieknél Perikles, 
olly nagy inségre nem jutotlak volna. 

Mindenik a’ pénzszereteten túlcmelkedeltnek hizonyìtá 
be таза“, az hogy semmit el nem iogadott а’ neki adók 
tól, ez a’ sziikölködök’ tctcmes‘ scgedelmezése állal, a’ ha 
di foglyokat saját pénzén váltván meg. Ez egyébiránt nem 
sok volt, hanem mintegy hat talentom; Periklesijöl pedig el 
sem lehetne igazán mondani, mennyit húzhatott volna a’szö« 
vetségesektöl e's királyoktól, és mennyire meggazdagodhatott 
volna, mig minden hasonló kisérlet mellctt a’ logieddhctle 
nebb ’s legtisztább ‚шагам. És valóban а’ müvek’, templo 
mok’ és diszépůletek’ nagyságával, mellyekkel Periklesv Atlient 
I'elékesíté, együtt véve mind az nem mérközhetik, mit R0 
ma a’ császárok elött mint dicsöt mutathatott i'el, söt inkább 
czekkel szemközt, amazok, mind a’készíte's’ nagyszerl'isége-, 
mind а’ magas izlés’ tekintctébcn egybeliasonlíthatlan elsö 
séggel bírnak. ' 



Jegyzetek. 

Theseus. 

I. 1) Valamint a’ fölilleirók, öl. îu‘rogvxol. 
A' történetirás- a.’ régicknél szoros összeköttetesbcn adatott ciò 

a’ fôldleirással, mellyet me'ltůn a’ történetek’ „ишемии neveztek. 
Azért a’ legrégibb történeti mnnkák nem épen Imsonlatlanok az 11111211 
sokhoz, mint egy részrôl még Herodot’ munkái tanúsitják ’s az, hogy 
а’ régiek történeti ismeretségöket többnyire' útazásokon gyüjték ’s gaz 
dagíták. De a’ gôrög ïazogsìv is ezen iettdolog mellett szól, melly tu 
dakozódni, kémlelni, kinyomozni, azután valami kinyomozta 
tott, közleni, elbeszélnî, jelent. A’ legméltâbb nézetet a.' fôldle 
irás’ Iénye- 's magasb czímérül Str-abo’ elsöV kônyvében olvashatjnk. A’ 
földleirásnak tudományos meghstározásában az elsö érdem Eratos 
thenest illeti. 

2) Sossius Senecio egy elôkeìö romai, kínek Plutarch tôbb 
irományait ajaínlotta., többek közt : Demosthcnes’ és Dion’ életét. Nerva. 
alatt egyszcr, Traîán alatt kétszcr "ala consul. v If’. Plinius neki Írů 
l-sö könyve’ l3-dik I'evelét. 

l 3) штык, az eredeti szerint 1151‘ mváxnw, им : ygarpuiv --- 
“ПФ-115101‘ ‚ millyeket mûr jóllehet tükélctlencket, regen bil-tak. A’ leg 
elsökct némellyek az eg‘yiptomi királyuak, Scsostrisnak, tnlajdonitják. 
Strnbo l. 17. Szerint Anaximander Milesiából készíté az elsö 

földrajzokat. ' _ 
4) Vizetlcn homoksivalagok, görögül, ‚Муз; ů'vuögo» Libya’ 

homokpnsztůi, mint Apolloniosnůl 4 ‚ 1884. ô‘ìve; /Ibßůzlç ёещюь 
Kinyomozhatlan mocsár, 1111111); amm, az atlanti Ocean, 

melly Plato szerint Timacusban bchajózhatlan тосты-111111 lamme 
Skyta. Начав З‘иид'шбу xgúog, .Ynuüía ůuì кейс; Ègv'hur] hclyett. Ér 
tetik pedig alatta a.’ térség в,’ Kaspi-tengeren túl, mellyet az örökös hö 
é's hîdeg' miatt hasznavehetetlennck tartottak. L. Plin. H. N. 6. 17. 
Aeshyl. Prometh. v. 2. â'ßaroç ëçfgßía. Aristoph. Acharn. v. 704. .Exu 
3051/ e’gq‘uía. Hor. od. 4,`5. 25. Qnis Parthum paveat? quis gelidum 
Scythen? Mair sok elôbbi magyarůzók helyesen jegyzék meg, hogy Plu 
tarch a.’ kifejeze'seket: а’ tńlfckvök vizetlen és vndlaktu sth, régi köl 
töktòl vette. ' 
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5) Kalandos, TragiAi, а’ régíeknél в’ túlsůgosról, a’ {enhan 
gúról , a’ valódiság’ tôrvényeit meghaladóról мышь. Cio. d. от‘. l, 
50. Neque "его istis tragoediis tuis, quibus uti philosophi maximo so 
lent. Grasse, perturbar. Liv. l. Tulit enim et Romana. regia tragici 
scclcris cxemplum. 

6) Plutarch itt Aeschylos’ közismerctû munkújůból = 51nd êní 01j 
ßag tôbbct összekapcsolt, névszerint a.’ 397 — 398. és a’ 43 7. verseket. 

7) A’ gyözhetlen ’s nagydíesñ, igen ‘модами ’s а,’ kép 
zeletet, melly а’ ke't vihlghirû vůrosokról пап-11:61:20“, igen helyescn bé 
lyegzô kifejezések. lgy mondje Cicero pr. Flacco. 26 : de Atheniensium 
urbis possessione propter pnl ehritudinem etinm inter Dcos certamen 
proditum est: quae vetustate en est, ut ipsa. ex sese suos elves gcnuisse 
dicatur Ca’urôÃ/Üovsg) — -— auctoritate ищет tanta. est, ut ism fra 
ctum Prope ac dcbilitalum Graeciae nomen huius urbis laude nítatur. 

8) Olvasók âxgnanñv. Hol mi olvasásról bcszélünk, n’ régíek 
hallůsról beszéltek, mìvcl ncm magok olvastak, “рвет magoknak clô 
olvnstattak ’s erre különös rabszolgákat (ůvayvoìorm) használtak. Azért 
viscli Plutarch’ iromńnya. is u' költök’ olvasásńròl e’ czímct : met 15u 
âxoúfw. L. Krebs’ jegyzctcit ezen irományhoz. Oì äxoúovre; ‘см: 
gyakran olvasók, elòolvasók. 

11.1) Mindenik harczban erös stb „мыши czcn sor 
“от. Il. ц, 328. mclly ugyanannál Agamemnon’ dicsc'retérc emle'keztct. 

’Afupôttgov дающей; r’ůyaäó; xgarsgó; Ö’uìlpflrńç, 
mit Sokrates Xen. mcmor. 3, 2. ‘следы ’s mibcn а.’ régiek’ véleményc 
szerint а.’ vitéz’ míndcn érdeme állott. Plutarch tchát МС akarja mon 
dani: mindhetten clsö rangú “Кбит valůnak. Virgilius ellenbcn Aen. 
11, 338. Drancesröl mondja: sed frigida bello Dextera, eonsiliis 
habítus non futilis auctor. 

2) Rokonaik >clleuì vétse'g. Ar `eredetiben идеи” áll, mi 
különbôzöleg magyaráztatík. Némellyek szerint: ‘Май; családja 
irůnt, ’s akkor úgy értetik, Воду 'l‘hcscus ока atyja, Acgeus’ és ña, 
Hippolytos’, halálának, Romulus pedíg tc'stvére't ôlte meg. Mások sze 
rint : invidia. popularis, harag, gyûlölet a’ népnél , polgártársainál, 

`mellynek. az uralkodó künnyen ki van téve; miért is Seneca Hcrcul. 
Fur. 353. Ars prima regni, posse te invidiam рай. Nehéz meghatůrozni, 
mcllyîk kitétcl jobb. Az clsö azonban ,alkalmasbnak látszik. 

III. l) Erechteus "аду Erichtonìos, ki а’ manda szcrint 
50 esztendeig` uralkodott, Kekrops ищи az atheniek’ hatodik kirůlya 
vala, “Щипцы: és а’ ШШпсК ña.. Mózes’ idejóben élt. Az athcniek 
ròla Erechtidáknak „шишек. A’y nemzetségi ‚ц; következö : l. 
Erachtens, I. Pandion, Il. Ercchteus , ll. Kekrops , Il. Pandion, Ac 
geus, Theseus. 
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2) Feldszülôttek. Az credeti szerint aeróxânvuç, kik mint 
mageból a.’ földbel szilrmazottak’ tekintetének; mivel eredetek mint be 
"жди-1011; gyarmatosoke' nem vala kinyomozható. Ez különôs elseség 
volt, melly feleg az atbenieknek tulajdonittatott. L. Plat. Menex. 237. 
I. Steph. Над. -—- Theseus мы: regi nemzetsegbel szi'trmazott. 

3) Pelopida. Igy mind a’ ke'tlre'szrôl hasoneredetü, ingenuus 
vala. A’ regiek illy nemes szermazásral sokat tartottak, meg erkölesi 
tekintetben is», ’s azt mindig kitûntetek, mint Cicero egy teredékben 
mondja. : Vera nobilitas magnum vim habet, és Eurip. Hek. 377-379. 

.den/¿ç zaguxrf‘lg «aim/012,140; ëv ßgolötç 
’Eaâlo'w yevŕut‘hu, uainì щит’ Polera» 
Tílç su'yereíaç tia/opa roìow däìoiç. 

MagaPelops Tantalusnak, Phrygia.’ kîrelyůnak fia volt.Anyja különbözô 
leg neveztetik ’s csodás regejét szinte különbezeleg ékesitik ki- Elisbe 
мака“, hol Hypodamiilt, Oenomaos’ leenyilt nöszé ’s Elisben király,` 
számos szerencses gyezelmek után pedig tôbb tartományokbnn urnlkodó 
Ien ’s Peloponnes tele vette nevet. Egy nevezetesebb megiegyzes Pind. 
0lymp. I. es 9. áll felele. Sok hires gyermekei valának. Leányai kö 
zel elebb VII. Lysidike emlittctik, ki Nestorhoz, Perseus’ egyik fiillioz 
ment férjbez, Nikippe pedig Stheneloshoz. Fiai közel jeleseki Atreus, 
utólib király Argosban; Thyestes, utebb kirilly Mykacneben,- és Pit 
theus, utóbb király 'I‘roizenionban. 

4) Troizcnion. Regi veros Argoiisban, keleti reszen Pelopon 
nesnek,'Pausan. 2 , 30. szerint 'I‘roizen által alapitva. , ki a.’ 'l‘roizene, 
Hyperea. es An'thea. régi városokat egybekapcsolá. A’ régiek szeretik 
a.’ nepek’ ’s városlakosok’ neveit az orszaigok’ es városok’ nevei helyett 
irni. Pausanias az idézett helyen azt beszeli, hogy Pittheus Troizenî 
onban a.’ Musák’ egyházeban az ekosszólůst tanította. ’s eri-el egy keny 
vet is irt leg-yen. 

5) IIIe légyen sat. Ezen vers’ értelme't külenbözeleg Годы]: 
I‘el. De me'g‘is, úgy It'ttszik, legjobb az esszefüggést megturtani, 
mellyben Aristoteles Ethic. 9, I. versre czéloz. Ott tudnillik az igért 
dij’ meg'íizeteseröl ’s az igeretckröl van szó, 1101 az értelmet Muretus, 
velemenyünkP szerint, igen lielyesen terjeszti cle, mondván: Et iam si 
cum amico aliquid negotii contrabas, fac ut tibi prius conveniat cum eo et 
dieat, quam mercedem sibi satisfacturam putet, quanto eontentus futurus sit. 

6) Aristotelen azt állitja. Az cgesz arra czéloz, hogy Aris 
toteles is Pitthcust tarte ezen vers’ szerzejének. Mert Aristoteles es 
Euripides nyilván ellenkeznek egymessal , az , mint a’ ki Pittbeusnak 
gnomákat és feleg ezt is tulajdonitja; ez, mint tanúja a’ nagy hirnek, 
mellyet szerzett. Hogy ez Aristoteles’ idezett pontjában nem találkozik, 
legalább nem ok, ezen kôzellévö magyarázatot elvetni, hanem Plutarch 
egy Illy nyilvatn tanúliizonyságra. más elveszett, Aristotelesi irománylsnn 
hivntkozhatik, ’s véleményünk szerint nem hihctetlcn , mire Ilcercn is 
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de ifentibus Iet aneteritate ‘Мах-шт pnralellarum Ищи-МН 
19 ‚ 1. ezelez, hegy ezt Aristoteles az elveszett 158 könyvek’ egyiké 
ben mende, mellyeket Biegen. Laert. 5, 1, 12. szerint a’ czim 
alatt, met помнит; összeirt. 'l‘ain Plutarch l’ittheur-ról szólván, Ari 
stotcles’ és Euripides’ tanúbizonysůgát gnemenelogiájrirn es hirére ird 
nyezze. 

7) A’ tömle sat. Ezen jóslatet a.’ regiek gyakran majd szórúl 
szóra idezik, majd pedig râezeleznak, mint Eurip. Med. 679. Muret. 
Var. lect. 3, 17. közelebh “пуща, a.’ kinyuló leb az eredeti sze 
rint ngeů'low лоб; at a’ fériì szeméremtag. Az ertelem: mig Ателье 
nem érsz , nevel ne közôsûlj. 

8) Pallantidák. Pallasnak, Aegeus’ testvérenek iìai, kik közt 
’s testverei Aegeus, Lykes, és Nises közôtt Attika felesztva velt. 
раны es 50 Bait megölte utóhb Theseus. L. XIII. 

IV. 1) A’ tulajden ncveknek а’ régieknel mindannyinak vala bi 
zenyes, meghatilrzett jelentése ’s töhbnyire a.’ környülmenyektel, mely 
Iyekben a’ születés törtent, vagy testi s'ajaltsńgektel vétettek. Igy ne 
veztetett Oedypus a’ daganatról, melly következmenye velt Iábai’ 
megbékóztatáslinak; Plato — nlůreç - szeles hemleka, vagy szeles 
vdllaire'l. Ez a.’ szónyemezóknak szdmtalan öukényü szójt'ttékekra. едой 
alkalmat; péld. miden Cicero eieer-tel `származtatik. Ш: Theseus 
дюйм-661 (тбд’дш) származtatik ’s az állitmány ell, hegy nevét vagy 
шьют; nyerte, mivel az ismertetö jelek a’ szikla ald valának leteve, 
vagy késebh, mivel Aegeus által flúvá, fegadtntett; melly ket jelen- ' 
tés ama’ „мы. годыъаык, kůlönben nem elly ritkasůg , hegy sze 
mélyek bizonyes, ‘ведьмы-поп körûlményekrel neveztetnek, péld. Va 
Ierius_Publicola és mások. 

2) Ре‘йЁуЫЩе es neveleje sat. A’rahszelga, kia’ görögök 
nel és remaiaknál a’ ñúra erkölcsileg ügyelt ’s natäaymyóç-nak nevezte 
tett, mivel az ifjú növendéket mindenütt kisérni ’s et föleg a’ szep if 
jak’ kedvelleitöl ’s ezek’ leselkedeseiktel eltalmaznia kelle; нём a’ 
remaiaknál Custedes. L. Casauben. ad Pers. Sat. 5,30. A’ nek 
körül is valának hasenló fclügyelek. L. Burm. ad Prep. 3, 10, 17’. 
Muret. ad Tac. Annul. 3, 18. Val. Flaco. 5, 356. Ezen rmtdaymyeg 
ekról ’s a’ vigyázatról választásukban l. Quintil. inst. orat. 1, 1, 8 ’s 
következök. 

3) Thesea. L. Schol. ad Ari’stoph. Plut. v. 626. — ünnep The-` 
seus’ tisztclete're, melly minden hónap’ S-án самым ’s mellyen а’ sze 
gényeket meg` „так vendegelni. 

4) Silanion hiresi képfaragó, k'irôl Plin. H. N. 34, В. érteke 
zik , valamint Parrhasius Ephesushól hires rajzeló, ki Zeuxissel vetél 
Ведет és Sokrates’ idejében elt. L. Plin. ngyanett. 35, 9. 

21 
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\'. 1) Azon régi szokásnak, miszerint u’ hej lemetszetvén, az valamellyik istennek, különösen a.’ delphi Apollónak szenteltetett, ока“. Censorinus de die nat. 1. {сияет adju.: quidam etiam pro cetera‘ .bona corporis valetudine crinem deo sacrum pascebant. L. ott Lindenh. és különôsen Eustath. ad hom. ll. ip v. 145. Az eredeti szerint «imág xwâat sajátkép ШИНЫ а’ zsengek’ benyujtásáról használva, а’ mint Valibi: VI.; azéri csak az 4.ildozatna'tl a’ hajfürtröl jö elò, mellyet az ál dozati állatról Icmetszvén, стране)‘, ’s ez liltal kivégeztetését мы“. 3) Az Abantesek Euboia.’ зайдет" Iaktak. ношении ll. 15,542. n’ különös szokás miatt, hajokat eliillemetszeni, ô'ml‘fsv xoyóœvreç. 4) Archilochos Parosból, igen Наше]: és beesůlt költô vala, feltalálója. egy kůlöniis költeme'nynemenek , a.’ iamboknak, мы, sertò gúnyköltemenyeknek. Kivéve néhi'tny töredekeket, tôle mdr semmit nem hirunk. Негатив, ki Epist. 1, 19, 24. 25. megvnllja „atque numeros, animosque sequutus Archilochì,“ mondja egyszersmind de nrt. poet. 79. 
„Archilochum prop по rabies armavitiambo.“ 

VI. 1) Az так’ veszélyességérôl ’s a’ régkor’ liaramiásko dásáról I. 'l‘hukyd- 1, 2. Еду igen szép holy Vir-gilnel oktat, miként щиты ezen durvnstig a.’ régi vadnépeknél az erò’ es férfiasság’ jeléül, az igazság ellenbeu es n_vááasság a’ gyengeség’ és baitortalanság’ jeléůl, némelly a.’ bôleselökben (sophislákhan) Sokrates’ idcje kôrül reszint meg Ielkes pártolóknt is lelt. “щ. Aen. IX., 609. ’s köv. nz imént 
ide'zett életmódol; ellenében a’ trójai můveltségnek diese-ri: 

Omna iev-urn ferro terilur, versnque'iuveneûm 
Теща flüglmus Ins-tn; nec mnh seneelun 
„вып“! vires unimi , mulnlquae "igorem, 
Canìliem gelen premimus; semperque recente! 
Compensi-e juvnt prendas, et vivere rapto. 

2) Szemérem. Az credeti szerint alön'nç, melly а’ regiek’ er kiilestnmiban flibb fogalom. ‚Маша t. i. nem annyiru a’ tételes (posi 
tivo.) ere értelik, erkôlcsileg můvelni, mint inkaibb a’ nemleges (nega tiva),.az erkölestelentöl òrizkedni ’s tôle tartózkodni, átalúban мы 
erény hclyett vétetik. Azért a.’ iustitia-ßval, az erénynyol, mellyen 
minden erények Марина}; (Ь. Arist. Eth. 5 , l. Cio. olf. 12, 2) 9*!‘ 
TMI ösâzeálliititik. Plalonál de leg. 12. 2. mxçl‘ìŕvoç yá@ A’LÖOÜQ 
¿lian Музыки zal. ¿111.9155 ¿tpm-nt till. Mindketten Zeus’ trónján ültek 
Soph. Oed. Col. 1267. és 1381. es 'l‘yrtaeus 3, 40. mind a’ kettôt °5`Szekalllcs0ljß, mondvlln: 'yiqpáuxwy rzůroìub yrromgŕneì oiiöé ‘и; ай 'rovßlomrsw oů'r’ al ö о i; ç oů'ze ’ Ö in 11 ç ëi‘ìílu. Igy Ног. od. 1 , 
2.4, 6- ’S ЮН- cui pudor, et iustitiae soror Неон-“рт fides... inve pieni: parem? Ovidiusnál Met. l, 129. az erkölcsiseg’ elenyészetéröl: f‘àîîï‘emi’ß‘ldîxft ‘lfel’umq'ue fidesqne; és Horatiusnál ’salz 1, 6, 82. mint bonos ì a Y fina minden erénynek: Pudicum -Qui primus virtutis Servavit ab omni. Non вы“. facto ; "спят opprobrio quoquetnrpi. 
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3) HercuLes, mint a’ jótékony hos tckintctik, ki a.’ logré 
gibb idòkornak nemesak szörnyeit ôlé mcg, hanem nz országokatis, 
mellyeket (01’. Fast. 1, 541. emcnsus longi orhis iter. L. Virg. Aen. 6, 
807. hol mint on , ki a’ legtávolabb országokat 111111, Васс1ш55а1 állitta 
tik össze) bebarangolt, miuden rablńsoktól megmentesíté és biztositá. 
L. tetteit Luc. 5, 22. Ov. Met. 9, 170. Sen. Here. Fur. 214. 's köv. 

4) Iphitos íìa, Eurytosnak, Occlfalia’ királyának, ki Herkulest 
uz ijászńsban oktatta: Ennck еду |ы1пув volt, Iole, kit Herkulesnek 
ige'rt, de késöbb tôle медицина. Hercules ezt megboszúlandó, leta 
szitá еду mages toronyról 'I‘il-yntllben, 11111: Iphitost, kivel Euritosnak 
Antolikos által cllopott 12 ökreit ‘аду kanezáit felkeresni egész Gö 
rögországot bejárta. Ezért ôt an istenek örültséggel büntették meg, 's 
mint mondják, Merkur álta] rabszolgaságba Omphalenek adatott el, 
kinél a’ hatalmas hös kénytelen vala. asszonyi foglalkozásokat 1011051 
teni, kûlönöscn fonni, mint Prop. 3, 1I, 17. igen szendén elöterjeszti: 
Omphale in tantum formas processit honorem, Lydia Gygaeo tincta pu 
clla Iacu, Ut qui pacato statuisset in orbe columnas, Tam dura tra 
heret mollia pensa. manu; és 4, 9, 47. Idem ego Sydonia. feci 
sqrvilia. palla' Officio, et Lydo pensa diurna. colo. Mollis et hirsutum 
cepit mihi fascia pectus, Et manibus duris apta puella fui. L. Brochh. 
ad. Ter. Eun. 5, 7, 3. Qui minus quam Hercules servivit Omphalae. A’ 
mondák tudnillik itt is kůlônbözôk. Herkules némellyek szcrint az idé 
zetteket mind szeretetbôl Omphale iránt cselekvé, mások szerint maga. 
veté „мы ezen szégyeunek alii., mások szerint végtére az istcnck’ bün 
tetése vala. Herkules akkoriban a.’ haramjůknt töré meg Lydiában, 
ugymint Syleost és a.’ Kcrkopákat és igy Lydia. biztos volt, mig I-Iellaís’ 
országutai felette nyugtalanittatának. Aze'rt Pittheus megismerteti 
'I‘heseust czen haramják' legföbbje'vel ’s tanácsolja. magát а’ veszóly 
nek ki nem tennie, hanem vizen Athenbe menni.` .De ô Herkulest 1116 
nozván gyalázatosnak tartja, hogy az veszélyeket keressen , ô pedig` 
az önmagoktól clôadandókat ki- és elkerülje. 

5) Miltiades.’set.L.Plutarch 'l‘hcmietocles VI.Cie.Tusc. IV. 19. 
Noctu ambulabat in publico Themistocles, quod somnum eapere non 
posset, qnaerentibusque respondebnt: Miltiadis tropaeis se_ e somno 
suscitari. 

VIII. 1) Epidanria -- város Argolisban, hol Aeskulap nagy 
tiszteletben volt, ki azért Epidauriasnak is „штык. 

Az epìdauri kigyó eléggé ismeretes. ‚ 
2) Periphetes, Vulcantól Antiklaeiával nemzette, bena/volt ’s 

igen vesze'lyes haramja.. A’ buzgányról, fegyveróröl, Ovid. Met. 7, 
448. öt clavigeram "ulcani prolem nevezi. 

3) Elmés itt az egybehasonlítás Herkulessel. A’ mint ez az orosz 
lánbôrt hordozna., megmutatni, milly nagyállatot ölt meg: úgy horclozál 
Theseus a’ hires buzgányt, mint jclét lcgyözhetetlenségének. A’ nevesh 
gonosztevöklföl , kiknek meggyilkolása a.’ következök szerint Theseus 

2l 
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„к tnlajdoníttatik, említés 11.11 Ovid. Met. 7, hol “398-453 Theseus’ 
tettci és tôrténete magasztaltatnak. ‘ 

4) Sinnis v. Sinis v. Skinis — uívëâou. rgbolni, megfosztani, 
ńl‘tani — veszélycs hal‘nmjn volt a’ korinthi szorulat’nál (Isthmus), fe 
nyôhìtjlító név alatt ismeretes ’s igy neveztetve , mivcl, a.’ mint Ovid. 
Met, 7, 440. )eil-ja: Qccidit ille 811115 magnis male viribns usus, Qui 
potcrat cnrval‘c trabes (nin/a; xá‘unzsw) et agebat ab alto Ad terram 
Inte sparsnras corpora pinus. Az emberek ez`en módon kegyetlenül н‘!! 
szakittattak. A’ mint Ovid. ngyanott alább összeállítja: Ut Sinis et 
Sciron ct cum Polypcmone natns : úgy neveztetnek Хоп. Mcm. 1, l, 14. 
a’ Iiárom emberi szörnyek 811115, Skil-on és Prokrustes egymais 
mellett, kiknek meggyilkolása ntán nz idegenek és ńtazók bátorságban 
voltak. 

Е‘) Szép és ладу sat. A’ régicknél a’ nagyság’ fogalma а’ 
wsszépség’ fogalmával mindíg összeesik, mert véleményôk вин-1111, kiesiny 
termetek egy igen lényes tökéletesség’ hijůval valának. Azért máx' llo 
mernál a.’ xalóg ze pŕya; 1e. Ig Il. 2., 221. ’Irptôápœç ’Avnlrogíüqç 
‘1117; те yéyolg Ts. \ 

6) Hitét ßdván Sat. A’ régiek’ véleménye szerint tudnillik а’ 
ki egyszer esküvék, némilcg mintegy теряете" vala, ’s nqki nem 
hinni, ‘аду neki mit meg nem adni , mégl az ìstenvk irůnt is véteknek 
tal'tatott. L. Brunk. ad Soph. Oed. 652. 

7) Házasitá. egybc sat. A’ legrégibb idôkbcn nem tiiaimazta 
tott, hogy a’ férjek még éltökben átadhatnák nejökct más férjeknek; 
késôbb czen szokás igen korlátoztatott; lelünk azonban még nyomára 
Lncan. Phars. 2. 330. melly s'zerint Cato Marciát Hortensinsnak ‘Неп 
godi nöül. 

lx. Krommyon-mu в,’ korinthi környékbe'n, smb» s, ssa. 
szcrint, Neptun’ fìáról Kromosnak nevezve, megkiìlönbôztetô Kréta’ 5:1 
gete’ l1asonnevü~fokától. Еду disznó nagy pnsztitásokat tön környéké 
bcn. L. Diodor. 4, 6l. Ovid. Met. 7, 435.; azért az ercdeti szerint 
ou q‘uvlm' 3179101’, azaz: nom valami aljas, nem valami csckély úr 
tnlmn líllat. ` Y 

\ 

х. 1) Simonidcs Keosból, Leprepcs’íia, mint elcgicus nz elsò 
rangú kôltôkhez „штык, született 558. ’s igen késö kort ért. Mond 
ják, az elegiának, distiehonokban немец, ábrándos tartalmu 116111: 
me'nynek szorosb értelmesítése tôle пай-111111111. Ezenkivül még epi 
grammůknt irt. Söt mint lyrniköltôis kitůntette mngát hymnusai, pacánjai, 
’s kisebb költeményei ůltal. Neki tulajdonittatik в,’ görög alphabet’ meg 
gazdagitůsa is több betükkel , ugymint : Z, E, ц, ш, sôt x és tru-vel 
is, nemkûlôuben az cmletan’ (Mnemonica) feltalálása. Gyakran 0116 
vesztctik az idösb Inmbographphui , Simonidessel Amorgosból _, ki 501: 
kal elòbb élt ’s egy költeményt neg?. yuvwxuiv hagyott. 

2) Aeakos “душа: , ki а’ földôn számtalun bebizonyitott ign 
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sigossilgo miatt Zcustól az alvihlg’ bírójůul rendeltetett , ño Zeusnak és 
Acginůnak , kiròl Oenonc’ "аду Оеп0р1а,’ szigete, hol Aeakos szü 
letett , kc'sòbbi nevét nycrte. L. a’ magy. Ov. Met. 7, 445. Az 
ístenektöl annyira kedveltetctt,- hogy csupůn könyörgésére megszůntete'k 
Görögorszůgban a.’ szárßzságot és éliséget. L. Apollod. 3, l2. 

3) Istenként tiszteltctik. Píndar megénekli czen kitüntétést. 
Nem. 5, 17. Angina' szigctén tiszteletére e'pittetett az Anakeon, ogy 
(‘5161- marvi'my köf‘allal keritett hely ’s az Anaknák tusajátékokkal ün 
nepeltettck. Ncje'vcl , Endeissel, Skiron' leányůval , a’ hires hösöket, 
Peleust c's 'l‘clamont némzé. Kiohreus, fia Ncptunnak és Sala 
misnek, Asopot király’ leányának, ki miután Salamis’ szigctét egy 
pusztitó s'árkánytól megszabadította. volna , ugynnannak királya lön. 
Plutarch szerint l. Solon IX. a.’ l‘élístenekhez számittatott, mire a’görög 
ben a’ nyiìg #su'w czéloznak. L. Apollod. 3, l2, 6. —- Peleus а.’ tet 
teirôl ’s n’ szép Thebíssel пешие“ fìáról , Achillröl ,l hires és nevcs hôs. 
--- 'l‘elamon hírcs ладу tettei által , mint Hercules’ kise'röje és mint 
atyja. Aíaxnak és 'l‘eukernck. 

4) Fogadvxîn és adván. Az eredeti szerint ln‘uf‘hivonaç nai 
’ öíöovrag csakncm példabcszédi mód vala viszonyokat kifejezni. Hor. 

de art. poet. l1. llano veniam damus petimusquae vieissim. --- 
Virg. Aen. l, 409. 6, 689. notas audíre et reddere voces. 

‹ xl. l) Ker kyon "ulcannak ‘аду Ncptunnak ña., haramja az 
Isthmosban , ki I‘ausan. I, 39. вил-111111’ müve'szse'get „küzdcni, vias 
kodni“ Саши‘ fel, 's mindenkit kényszerített [падала] megbirkózni, mí 
ért is u’ holy, hol ez ищем ‚игекбоз‘а; nalalurgn: ncveztetett. L. 
Diod. Sic. 4, 61. A’ magy. Ov. Met. 7, 439. 

2) Damastesl, mások szerint Polypcmon , Neptun’ tìának mon 
datík , ki mellékncvét :rtgoxgoúgsw-tól, mi kinyújtnni, kínyńjtóztatni, 

'jelent, vevé, mivel az ídegcnvket kényszerîté еду ágyba, fekünni, ’s_ 
вы, a.’ lnennyìvel hosszabbak valának, nekik elvágá, a’ mennyivel rö 
videbbck, tagjaikat egyenlö hosszúságra kinyújtotta.. L. а’ magyarůzó 
kat 0V. Met. 7, 438. Diod. Sie. 4, 59. Mivel gyakran Skiron és Sin 
nis теней emlittclik, nem свода , ha ezekkel némellyek eltévesztik. 

3) Busíris, еду az ncgyiptusi királyok közôl, ki minden ide 
gcneket az isteneknek leölt. L. Díod. Sie. 4, 8. Arra czéloz, Virg. 
Glcorg. 3, 5. Quis aut Eurysthea durum, Aut illaudati ncscit Busiridis 
Aras? Öt c's Antaiost Herkules is Soph. lTrach. 1054. Ovid. Met. 
9, 182., hol tetteít. elbeszéli, összeállítja. — Antaios, fla. Neptunnak, 
Libì'ß’ királya, szörnyü tcrmettel, ki nz idcgeneket kónyszerité "ele 
megvlni ’s igy ôkct leöldösé. Mindig ńj eröt nyert, ha testével а’ 
t’öldet megérinté; azért òt Herkules felemelé ’s agyon nyomtap L- L1! 
Can. 4, 590. Diod. Sic. 4, 17. Apollod. 2, 50. — Kyknos, ña Mars 
i'mk és Pelopìńnak. Вы‘ utazúson összeakadt Herkulessel. L. Apnllod. 
2, 7. Diod._ Sie. 4. I8. —— Terminos, az idegeneket, Рейды ¿isz-_ 
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szeiitvèn, elé meg. A’ gerög твердую’ яихб’ azokról типам"; ,i 
kik épen az által vesznek el, miitltal vétkeznek. L. Erasmi. Adag. 
1417. 1. Suidas ellenben 'I‘ermeriontel, egy helységtel Kariúban 5111г 
maztatja. 

XII. l) Kephisos vagy Kepbis’sos, folyam Athennúl, melly, ‚ 
a.’ Ilissos, igen regényes vide'ken folyt ait. -- A’ Phytaliilek, ivudékai 
Pbytalosnak, ki Cerestel, kit megvendegelt', ajándékul egy fügefabogot 
nyert, melly fa Athenben, annyira honl'eldi vala, hogy nemcsak n’ 
peldabeszédre oůmz sîg’flâńvag, hanem az ismeres ígeszó’uvxocpavreîv, 
es a’ fönévszó’ uvuoqiávrn; eredetére is alkalmat adott. 

2) Eng esztelô áldozntokat sut. Az eredeti szerint минут, 
azaz: Üúyzara, áldozatok es vallási szertartások, mellyek által valaki 
vétkeitôl megtisztulhatott ’s az istenekkel megengeszteledött. 

I 3) l-Iekatombaeon. Ig'y neveztetve a’ számos és nagy bejtölé 
sekröl és ‘Нашими-61, mellyek akkoriban estek, az .ev’ else Ilenapja 
’a mintegy a.’ mi julius henapunkkal egyez össze. 

4) Medea elszökett Korinthból, mert Iason’ nejet, Kreusůt, 
Kreon király’ Ieányát, megelte ’s a’ királylakot felgyujtotta,’mirel Eu 
ripides Medea tragaediájeban, bövebben ‘Эх-(гнезда. L. Ovid. Met. 7, 
394. ’s köv. A’ régise'g’ else varázsnôje vala. ’s megigéré Aegeusnak, 
vnrázsszerek által meg мамы szerezni. 

5) кат-(11111. Az eredetiben pâlmgav. Némellyeknek lez maga i 
a.’ äíqioç, melly yvn’ipwpa helyett szolgált. Mások, ugy Idtszik, jobban 
jegyzék meg, ’hogy Hom. 11.»7, 271. szerint a’ regi gôrög liesôk a’ 
hosszú kard mellett egy hosszú kest is hordoztak, mi a.’ „душе“ vala. 

6) A’ mereg‘poharat feldönte. Ezt Ovid. Met. 7, 421. igen 
szépen ekkent fejezi ki: Sumserat ignara 'I‘heseus data pocula dextra; 
Cum Paterin'eapulo gladii eognovit eburno Signa sui generis, facinus 
que exeussit ab ore. _ 

7) A’ kerités ell. Az egyház körül vont fal, a’ níltopa 
delphinicum Apoll. egyházitnel Theseus elta] epittetve, melly egy 
szersmind törvenykezesi helyül ищут; hol mindazáltal Theseus’ tisz 
telete're csak azok itéltettek meg, kik vélték, hogy valamelly gyilko 
last jog szerint követtek el, a.’ mint Theseus a’ meggyilkolt Pallanti 
dnkért. L. Pausen. Attic. 9. fejezet. 

8) Merkur szobor. ‘Egyuiç- sajiltkép Merkur’ oszlopa. tisztele-- 
tůl; azuten dtalában valamelly kifarngott fe, kezek és lebak nelkül, 
alulról meghegyezett oszlopra illesztve, millyek az egyházak, a’ nyil 
vány piaczok’, temetek’, gymnasiumok’ felékesitésere szolgeltak, ’s 
millyek a’ pelloponnesi háborúkor éjszaka а’ kiköltezés elett Sicilia. 
ellen leestek, es Alkibiades vúdoltatott, hogy eket Ierontotta. 

XXII. l) Sphettos és Gargittos ket eine», mezövárosok, 
szálldsok Athennél , amaz az akmanti , ez az agei nemzetséghez tarto 
zott. Az utolsó Epikur’ sziiletesél'el hires. 
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2) Agnes egy mezòveres vala, melly az akmantinemzetseghez, 
mint Pallone az antieehihoz Самого“. Attika’ környeke tudníllik 174 
kerületre volt felesztva., mellyek egymestól szokitsek es "мы szer 
стати által különböztek. 

3) Akuete Leos sat. Анд; lne; helyett. Ez vala a’ jelszó, 
mellyel a’ hirnök a.’ népet egybehivta. 

XIV. l) Топ-арена, egy környék negy vůrossal, mellyek 
valának: Oenoe, Probalinthes, Trikorythes es Marathon. A’ 
maratheni bikát, a’ mint a’ rege heszeli, Neptun hagyá a’ tenger-hel 
elôkelni, miden Mines, Kreta’ királya panaszelkodett, hegy Neptunnak 
‚нашими; nem velna birtekában méltó ‘Шаг. Mlvel azenban Mines az 

zal meg sem ten áldozatot, 'Neptun a.’ bikát megdühöngni hagyá., ’s 
általa. nagy „шишки: elkövetni. Herkules ezen bikitt elevenül eI 
fegta, mi hetedik nagy tette't teszi; de Euristheus ismet elszalasztotta. 
Marathonha csat'engelt ’s igen veszélyes len. A’ rege szerint Pasiphae 
vel, Mines’ nejevel, a’ Minotaurust nemze. 

2) Hekale, szegenyse'gerel hires, nem ritken je a’ régieknél 
ele. L. Burm. ad Petron. 139. Mon'dják, Kallimachostel egy külen 
keltemény vala , melly nevet visclé. Iupiter a’ többek közt Hekalosnak 
vagy nemellyek szerint Hekaletiesnak is neveztetett, épen ezen Неда 
lerel, ki neki egy kepszehret дымом, mások szerint a’ leonti rtg’ egy 
kis vůresiiról Attikában. ' 

3) Philocheres egy törtenetiró Ptelemaios Philepater Epipha 
nes’/idejeben, ki az atthidákhoz ,~ маг: Attika’ törtenetenek szerzei 
hcz tartezik. ö elbcszélését Athen’ eredeteröl kezdte ’s шумы-16 
könyvekben Antieehus Deus-ig, 246. K. e. Ezen irományból és sok 
egyéb könyveibel, mellyek neki tulajdenittatnak, úgymint: az istenek 
nek szentclt napekrel, Hemerrel, az rilmakról sat esak néheny tere 
dekcket birunk. Plutarch et többször idezi. 

XV. l) Andregees, 11a Minosnak es Pasiphaenek, kimutatta. 
тиф: a’ tusajátékokban, miért a’ pallantidák’ barůtságát keresték, 'I'he 
seus pedig épen нём: sggódott, hegy ezek ant/lak segelyével vesztere 
Iehetne’nck. Lest vete tehát neki ’s Oenene, egy attikai vitres mellett 
megölette. Némellyek beszelik,` hegy a’ Minotaurus ellen küldetven, 
a' velei viadalban esett el, mások můskep. Plutarch nem közel megha 
tárezebbat. L. Servius ad Virg'. Aen. 6, 14. Halálát megbeszúlandó, 
Mines az atheniek ellen Ко" ’s Мин az edera kényszerité, mirel itt ` 
sze van. L. ezen szörnyü adóról Heyne ad Apellodor. 3, 15. Died. 
Sie. 4, 61. ’s a.’ felmentesrel alóla. Theseus által Ov. Met. ‘7, 456. 8, 
153. Deering ad Virg. Aen. 6, 20. 

2) A’ tömkeleg a’ szigeten, hol Mines a’ Minetaurust Рота 
met, jól megkülönhöztetendö az negyptusitól, mellyet Herodet elly 
szépen Ieirt, a’ mint a.’ tümkelegtôl is Clusiumnál, mellyet Porsenna 
мышь A’ tömkelegrel, mellyet itt Plutarch fölhez, ’s melly Daedalos’ 



328 JEGYZETEK. 

\ 

müve vala,~ “щ. 5 , 588. következö ММ“ ad : Ut quondam Creta 
fertur Labyrintllus in alta Parielibus textum caeols ller ancipitemque. 
Mille ‘На habuisse dolum, qua signa sequendi Fnlleret indeprensus et 
irremeabililis error. Hnsonlólag Ov. Met. 8, 160. Daedalus — -Ponit 
opus turbotque notas et Iumina ilexum. Ducit in errorem variarum am 
lmge viarum. 

3) Euripidesnek Theseus czimü tragoediájából , mellynek tárg'yn. 
épen a.’ Minutaurusnak ozen legyözetése vala.. A’ Minotaurus’ alakjn. 
különbözôleg` rajzoltalik. Apollodor es Siculus egész testet emberinek 
mondják, csuptln fejet haso’ulónak az ôköréhez. L. Apollod. 3, l. 4. 
és ug‘yanott Heyne’ jegyzelét l. 537. Hyginus Fab. 40. Ellenben Ov. 
Herold. l0 , 102. emberi arezulstot tulajdonit neki, egyéb testet pedig 
marhntermetünek mondja.. A’ mint itt, úgy печей Plutarch az iromány 
ban is : nepi. nolonpaïyzooúvq; a.’ Minotaurust u‘molpu'rlbov zípaç. 

IWI. l) A’ nyilvi'mos viadaljátékok a.’ réglség’ korában lényes 
reszt képeznek. 'l‘eljesen vnllńsi ünnep’ekhez tartoztak ’s czimük valli 
sos vala (L. Voss. ad' “щ. Georg. l , 347. és 3, 17.), valamint kez 
detök a’ Мэр-6511)!) idòkig terjed ’s a’ nep’ vagy пешие!’ éIt-ével злого 

' san ös’szefíigg‘. Pindar, ki a.’ gyözôket megeneklé, azéri: minden régi 

.Apollo’ tiszteletére szoktak megülni. Neveztettek: 6:91a ingé, és a. 

költök közt a.’ legvallásosb. Ismeretesek a.’ görög'öknél a.’ négy nagy 
viadaljálékok, az olympink, mellyeket Herkules’ rendelésébôl Olym 
pia’ vi'trosánál Elisben Zeus’ tiszteletere; az isthmiek, mellyeket 
’l‘heseus’ rendelëse'höl Neptun’ tiszteletére, ’s a.’ pythiák, mellyeket 

g'yözök ‘tsgovíxan A’ romainknůl illyesre ml'zr Romulus „мы lelünk, 
ki a’ Consualiáknt Neptunus Census’ tiszteletere alapította. Ke'söbb min 
dig jelesbek Iönek ’s hires szemelyek’ vagy türténetek’ emlékezete’ro 
Iassanként számos játekok rendeltettek, péld. a.’ шаг Apollinares 
Augustales sat. Kñlönösen nevezetesek valának n’ ludi oireenses , 
mellyek föleg "I‘arquinius Prisons’ idejétöl a’ Circus mnximushan szer 
feletti pompával és nagy részvéltel ünnepeltettek; míért luvenal. Sat. 
10, 80. a’ romui ne'pet Еду bélyegzi : dnas tantum res maxime optat 
Panem et Circenscs. A’ játékok мамы" valának: gymnioi', mivel 
nagyobb reszint mezítelen adattak, mellyek gyalog es „акт-ем ver 
senyfutllsban tilloltak, birkózi'zsban (lucia), ökôlviadalban (pugilatu), 
ugrásban („и“). A’ görögöknél ezen gyakorlatok návmb‘lu név 
alatt foglaltatnak ö'sszo ’s hozzdjok 61,1“, díomog, дитя’, д9буо;,п&1п 
(Ь. Schol. ad Soph. Elect. 685.) szaimittnttak musici, mellyek a’ 
szellemmüveket tárgyaztůk, “Не; n’ költökét, de а’ történetirókét is 
sat, kik munkáikat elöolvasták. Ezek a’ görögöknél mindji'u't a’ nagy 
szent játékokra .kôvetkeztek, a.’ mint Herodotról is mondiali, hogy 
nagy muukájllt nz olympi játékokon мы elö ’s jutalmat nyert; végtél'e 
scenici, mellyek szinészi elôadiisokal tl'trgyazlak. ' 

2) Aristoteles u’ lll. 7. ìdézell elveszett könyvekben, mellyek’ 
\ 
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töredékeit nem olly rég Nelumann A. F. összeszedtc és Heidelberg- és' 
Speierben 1827. 8. Мама. ~ 

3) Bottiuiok. Nép a.’ tlirakiai partmellékben, nem tova Thes 
salonikatól, késôbb Makedoniálwz tartozott. Atlieni eredetök’ emléke 
zetére еду ünnepet ültek meg, mellyen lei'tnyok` karénekben az idézett 
szavakat "[œ‘uev et; ’Aââvaç léneklék. 

4) Mint szolgák sat. Az eredeti szerint fhlreúovwg, melly 
kifejezés abhól indul ki, hogy Solon nz ôsszes a‘tlleni népet, kivéve a’ 
rabszolgákat, négy osztu'tlyra оный, mumxoutofzéözyvot, ïfmsîç, Zw 
yìmt és Üñrsç. Ez utolsók (“отдан а’ empito eensi, a.’ hatodik 
osztálybeli polgůrok) igen szcgények, rabszolgůk’ módjůrn. zsoldért 
dolgoztak ’s jóllehet, mint szabadok , .szavazasi joggal birtak , elzárvß 
vali'tnak mégis minden országhivatalok- és méltósůgoktól, kive've ,l hogy 
а’ Heliastůk’ törvényhntóságúba. felvétethettek. 

5) Emberekbül itlló zsenge выдоха: sat. Az eredetiben «iw 
ägo'maw 02710191111/ áll. Értelmc igen homályos. De mivel nz ôsszekötte 
tés Kreta és Delphi közt régi, hogy Pausanias 10, 6, 7. a’ kretobe 
lieket, mint papoknt, а’ delphi istenitiszteletben yészt lmg‘yjaÍ venni, 
valószinü , áldozatszertartásra ozéloz , mellyet végrelmjtani kretaheli if 
jak `kûldettek , lijk magokat az lsten’ szolga'tlatůra. „так. 

6) Az eredetiben а’ szórészecske 7&9 sok magyaritzókat meg-za 
vart ’s neki itt jelentéseket „мы; , mellyel nem bir 's részint nem is 
birhat. Pedíg az, ha, tekintetbe nz ôsszef'üggés vétetík, igen ‘надев. 
Plutarch Minosról elöször a.’ rosz îrélemén'yt terjeszté elô, „вы“ emli 
tette, miként mond annak Aristoteles ellene, miáltal Aristoteles’ itéle 
térôl némileg eltérö részletességhe ereszkedett. A’ szórészeeskével yá@ 
ismét hevezet, okůt a'dván, miként jôtt Mines rosz hirbe , tudnillik az 
aíltal.,A hogy magůt az utlieniek elôtt gyiilöletessé (finslä'ávwůat) (ещё ‚ 
’s kiilönösen , mel-t a.’ tragikai kôltôk ellene valůnak. Ezcn szórészees 
két átalában az egész’ ôsszef'üggésébòl kell magyarázni. Az egész te 
hát: Jóllehet Aristoteles Minos теней szól, nem свода, hogy rosz 
hirbe jöve , mivel Athen és e' költôk’ ellenei valůnak. Épen azc'rt kö 
vetkezik mindjárt övroiç, mellynek értelme : Minos’ példi'tja igazán mu 
tatje, mit állitanuk, hogy kétes еду nagyon müvelt várost, melly köl 
töi ¿Ital is hathntós, ’ellenéve' tenni, mivel tudnillik a’ költök -- а’ ré 
giség’ igen вводе“: képzelete szerint-a.’ mint a.’ шик’ és történetek’ 
megörzésére, úgy a’ név’ halhatlanságůra, nem különben az örôk rosz 
liirre шагу befolyi'tssal "итак. Igy mondja. Cie. de Iegibus l, l. Nul 
lius autem agricolae cultu stirps tam diuturna., qam pactue versu, se 
minari potest. Azért irigylé Alexander Aehillnek , Могу Homerlmn tet 
teinek eléneklôjet lelé. L. Cie. pr. Arch. l0. De itt Athen értetôdik, 
a’ müveltség’ és költôk’ székes helye, а’ dráma’ sajátlagos anyavárosa, 
honnun а’ magasin müveltség minden népekhez elterjedt. L. Cie. de 
Orat. 1, 4. ki hasonlólag mondja. : Atque ut omittam Graeciam, qua-e 
Semper cloquentine prínceps esse voluit, nique illus omnium doctl'inaruln 
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inventrlces Athenas, in qnibus summa Мест" vls et inventa est et perfe 
eta sai. Magok a’ görögök мс mondak Athenröl, hogy müveltségére 
minden görög várasokat úgy haladna meg, a’ mint a’ görögök шаге!‘ 
minden barbarokat meghaladnak, azért печей öt Perikles is 'l‘hukydi 
des 2, 4l. n); êlláöoç mzíöevuw, és még utóbb Philo еду“; iromů 
nyában : Qnod omnis bonus sil'. liber I. 467. mondje.: ô'nsg ëv öqnâal 
luafr xóqn, ¿i Zu u/vzñ ìoywyôg, zöur’ ëv Élláâl. 24.951111». A’ romaiak 
még a.’ késôbb idökbeu is szinte i'gy gondolkoztak, mîdön Пайка‘: az 
elsô kimüvelés’ bevégeztével tökélyesen kimůvelödhctni Athenbe kñldék. 
L. Cie. de ofñeiis 1, 1. de Orat. 3, 11. pcdig mondja : Athenis iam 
‘На doctrina ipsorum Athenieusium {Мех-Ш, dornicilium tamen illa 
urbe remanet studiorum; és Ноты. Epist. 2, 2, 43. задай müveltsé 

‘géröl meg-valija.: Adiecere bonae paullo plus artis Athenae. Átalában l. 
erröl az igen jeles irományt: Fr. Creuzeri oratio de civitate 
Ath enarurn omnis humanitatis parente. ‚ 

8) A’ tragicaì kôltôk Minosról mindig мы“ képet adnak ’s ôt 
kegyetlense'ge miatt gyülöletre méltó, erkölcsi szörnynek ábrázolják. 
Ellenök öl: sem Hesiod’, sem l-Iomer’ tekintete nem ótalmazhatja, kik 
Ы dicsérik. Hesiod’ szavait nem leljük hátramaradt iroma'myaiban; meg 
Iellet, azokban “фанатик, mellyeket a’ régiség nagy szammal псы 
tulajdonimtt, a.’ többek közt a’ xuzn'cloyoç yvvamuiv sat. Зина“ 
mindazůltal Sokrates a’ Minus czímü dialogban, melly hamisan Pla 
tonak tulajdonittatik, I. 320. E. ide'zi: frleíurmv ¿ii/ouwe metxnóvaw 
âvâga'mwv, Znvôç ê'ycuv ouin-argon', 'nii #ai mílsoiv ßmríkevs; nem 
különben Bockli’ igen jeles irománya, hol „мы Boekh I. 63.igy 
ajánlja. olvasni: Mívwg, iig ßorotleúmrog "71 #minfin (Защиту, #ai 
nleíurmu ů'vao'ue negmuóvaív oivâ'gaînuw, Znvôç 510W uxñmrguv и; xaì 
no'leaw ßauileuev. Homer’ вып/ай; olvashatjuk Odyss. т, 179. буди te 
Milling. Ewámgog ßauílsve Ан}; Ausynilou öagwn'yç, паи: mint Sokra 
tes az idézett dialogban magyarůzza: oi. yá@ ô'agol. 7.6701. Emi. 
Kai. ôugw'nìg, Uuvouutown‘lç Ev lóyobg. Arra czéloz, hogy Minos ki 
Iencz éviglen vôn Zeus’ oktatásában részt. Boekh szerint (l. ugyanott 
l. 60.) öt a’ törvényekben, mellyekct hozott, oktatta. Pansan. 3 , 2 , 
204. ßouleúuaâal. ůnág -nîw vôpzuw oůx viven 15u 19805 10J Miva». 
Azért mondje. rólaI ногах, 0d. 1 , 28, 9. Iovis arcanis admissns. Еду 
más magyarázatot, mellyct mar a’ régise'gbeu adtak, mintha Homer’ 
вина“ úgy kellcne e'rteui, hogy a.’ mint Sisyphus, 'l‘antalos, Ixion, 
‘Еду Mînos is a’ megkülönbôztetctt tisztelctben részesült, Zeusnak evö 
tůrsa lenni (L. Mitscherlìch ad Hor. l, 28, 5.), mar a’ Pseudo-Plato 
kereken visszaigazít. Eg'yébirt'mt úgy látszik, Plutarch ama’ platoi 

„ide'zett lielyet tekintetbe vevó és utůnoza. 

XVII. l) Hellanikos Mityleneböl Lesbos’ szigetén K. e. 460. 
élt. A’ re'gìbb logographokhoz штык Herodot elött. Szůmos tôrténeti 
irományok tnlajdonittatnak neki, úgymint Aeolia, Egyptom és Al'golis 
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tartományokról, továbbad еду Atthis, еду Atlantis, Perzsiatról, тюм 
г61. Irományai’ töredékit összeszedte F. W. Sturz, 2. Ausg. Leipz. 
1826. Késôbb еду 111115111 Helleuikos is elôfordul Miletböl. 

2) Cntullnál Aegeus igy szól : Tum vero facito, ut memori tibi 
001111110 corde Haec vigeant mandata., nec ulla. obliteret actas; Ut simu 
lac nostros invisent lumina 001105, Funestam antennae deponant undique 
vestem, Cundidßque intorti sustollant velal rudentes. 

3) Festve a.’ diszlô tölgynek sat. Az eredetiben ůygozi 
neqiugyévov npívou 12:19u ¿9019611011 ‘111, 111011у szavak teljesen költé 
52011 kifejezés, épen Simonidestöl kölcsönzött kif'ejezés xóxxcp (30130112 
‚дёуоу 11е1у011. —- A’ skárlátszin, melly a’ska'trlzíttölgyJ (6 uóxxoç, Plu 
tnrchnál neil/og, Línneusnt'tl querous coccifera.) bogyóiból (6 xóxxoç) 
vétetik. Theophr. Hist.,pla_nt. 3, 16. qnéper. neil/og) ad» naga? rův 

‚ ßúlavov xóxxov tival qnawlfxö'w. 
4) Járatlanok voltak a.’ tengcriekbon. A’ perzsa 116110111 

01611 az atheniek úgy szólván épen nem gyakorlák a’ hejókázfist, leg 
alább nem szůllítottak ki hadhajókat ’s tengcren а’ 1010т05 kereskedést 
nem ůzték, mire nekik helyheztetésök alkalnmt adott. Csak Darius’ és 
Xerxes’ idejétôl, fôleg Themistokles által buzdittatva, tünnek ki ebben 
is. L. Thukyd. 1, 14. Benedict. üb. Schill‘arth u. Handel der Alten 200. 
Leopold Heynehoz igazit ‚110 Castor. epoch. popp. äalar'roxqarquávmv 
in Commenter. Soc. reg. scient. Götting. ad a. 1771. 1. 49. 

5) Phalereos Athennek egy déli kikötöjc, mellyhez 11’ р11а101’1 
köfal vitt. A’ többi kikötôk a.’ Piraeos és Munyohia. valának. Skiros, 
a.’ mint mondják, egy hôs Salamisban, 1101 neki Theseus egyházat 
szentelt. Ott Minerva'znak is е’ név alatt : Skiras egyháza vals. (Herod. 
8, 44.), mcllyet neki Skiros , еду dodonai pap, épittete, ki а.’ 11111‘02 
han Erechteus és 112 Eleusiniak közt 0105011 és a.’ környéknek nevét 
111111. L. Pausen. 1, 36. Maisok szerintl 02 egyhiizat is Theseus épitette. 

XVIII. l) Prytaneum, еду hires, oszlopok- és állóképek 
kel fele'kesitett épülct vala. Athcnbcn, hol az elökelö prytanok -- kor 
můnyzók- ebédcltek ’s az idegen követeket szokták fogadni és meg' 
vendégelni. Hogy annak Theseus’ idejében még ezen czéljal és rcndel 
tetése nem vala, magában világos. Itt tehát vagy azon helyet kell 
érteni, hol 11’ késôbhi Prytaneum 1111011, vagy еду más nyilvános 
czélral rendelt épiiletet. D elphinium -— Apollo’ egyháza. 

2) Könyörgôk áld. ajándéka,îs¢er11gía. Régi 52011115 vala 
magát nagy veszélykor ‘жду valamelly vállalkozat 01611 buzg‘ó 111166110 
zůsban bizonyos szertartl'zsok alatt 112 istenség’ ótalmába ajánluní, 1111111 
tal 112 illyeténke'p imádkozó s'îzentclt személy lön. Az illy ‘mér‘ow 
Zn); ïnéubog ótàlma. 1111111 valůnak e's vétekül tnlajdonittaték, tñlök va 
lamit megtagadni. Kezökben еду olajbogot hordoztak, melly fen gyap- ' 
juval "11111 megtekerve ’s înfnlgía, щёщш, 1111111111 pedig velamen 
neveztclclt, а’ mint Plutarch érinti és а’ $0110111151а ad AristA Plutarch. 
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3873. шт] ïxet'rlgiu xláöoç ëlalov ëqíq» mnlqfpävoç. lgy llomerm'sl 11. 
a, 14. vllßyu 1’ ¿yew ëv ,yeguì ëxqßólou’Anôllwvo; lgvuéq» âvo‘: сидя 
19u). Brunlí. ad Soph. Oed. R. v. 20. Innen Aeschylos’ és Euripides' 
trlgoediůi “биде; L. ad Eurip. Marcland. 239, 259; 

3) Munichyon az elsô tavaszhónap "ala а’ tavaszi éjegycn 
után, mintegy a.’ mi aprilünk, a.’ IO-dik hónap az attikai évben, melly 
az clsô nyárhónappal , Hekatombacon, kczdödött. A’ gôrögök sem úgy 
nem számláltůk a.’ hónapokat a.’ mint а’ romaiák, sem úgy а’ mint mi. 
Nůlok l.’ hónupok három tizedckböl, dckadokból ůllottak, úgymint: 
a’ bcúlló hónap’ eisô tizede ¿upuiç ‘mw‘uévou vagy âgloyévov; 113116261‘ 
uůé lunl/0'; ¿Lsuoâvtoç ’s uz elfogyóé ‚шр’д; quätvovtoç vagy navoyávou. 
Mindenik tizedben minden kůlön пары, kivéve az elsôt , melly»Noup11- 
vla “мыши, поп szůmmal bélyegzének, mellyet a.’ tizedben 121105 
lult. Csupůn az utolsó tizedben szůmláltak vissza az utolsóY naptól,~ 
molly 1’1’1 nu» vtr] печные“. ltt tehát mintegy april’ 7-kc. 

4) E'mrgáyw- 196170; -- lmktól. Mások ezen nevezetct onnan 
szůrmuztutjńk, hogy а‚’ képfm'agó, Skopat, az istennét egy bakon 
нужд-1111111 képczé. Egyébirůnt minden hajó valamellyik isten vagy is 
tennô' Мыши ala'tt vala, kinek rajza, vagy állókc'pc. а’ mint а’ hajó’ 
clcjén vala, jegyc is-mxgáuń‘uov- (czet, bak sat), a’ hajó’ elején 
wlw. Ezen istcnnek vagy istennönek az áldozatok a’ hajón tétcttek. 
[tt nz áldozat értetödik an elútazůs elôtt. 

XIX. l) Pherckydcs, а’ 5рогш11 szigctbñlLcrosból 450 kö 
rül últ. Mondákat slcdett össze Athenröl 10 könyvekbcn, mellyeknck, 
u’ mint beszelik, ozímôk : Autochtones, vala. Ezen kônyvek’ töredé 
kit kiadtn 11‘. W. Sturz, 2-te Ausg. Leîpz. 1824. Nem kell ôt alté 
veszteni Phcrckydessel Skyros’ szigctéhôl, ki bölcsclkcdö, Pythagoras’ 
tanitója. vala ’s kinek a.' prosa’ vagy kôtetlen beszéd’ feltalůlása 111111] 
donittatik. - 

3) Demon Athcnbòl vagy Delosból, mintegy 330 1161-й] K. e. 
élt. Szerkesztctt egy leíriist Attikůról, miért öt Plutarch , a’ mint Athenacos 
is, м Atthidńk’ szvrzôihcz számítják. Mög két iromány, ligymint a’ 
példnbcszédekròl és ńldozatokról tulajdonittatnak neki, de mindezekbôl 
semmit. amaz’ clsö munki'ajából is csak csekély töredékekct birunk. 

4) Megjclcnt Ariadne is. Hogy a’ nyilvános játékokm'sl nôk 
jclcn "nlxinak, ez az elñbbi idökben legalńbb a’ g'örögöknél nem "ala 
sulmd, mép: a’ férfiak’ slobiiiba. sem jöhcttek, hanem küliin szobában 
n' lull’ lcgtávolahb zugolyában kelle lakniok 's nyilvános vendégletek 
ben sem штык részt. L. Potter. Archiologie ll, 414. Valk. ad 
Thcokr. Adoniar. l. 197. Miskép vala ez a.’ romaiaknál. Corn. Nep. 
Prorcm. liìknél a’ nônem а’ gladiatori játékok’nak nemcsak tckìntetét 
штат el. hanem kósôbl» axokba‘n fel is lépett. L. a’ magy. lnven. 
6. 254. Tlc. Ann. I5, 32. jóllehct az elôbbi idòkben а’ 11611 ezen já 
tékuktól eltillaltnk. L. "aL Mu. 6. З. i2. 
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5) Kleidcmus vagy Kleitodemus 420. körül K. e. irt egy 
12 könyvböl ůlló Atthist, egy történetct Attikáról, ‘rà ’Aäqvaiwr 
Emyfôgm, egy ëäqynuxôv, a’ régi népek’ erkôlcseinek magyarázatát, 
és Plutarchtól többször idéztetìk; pe'ld. minlljárt alábh XXVI. Themisto 
kles X. Aristoteles XIX. lrományai, пё11а1пу16гедё11е11е111111611,е1\’с$21е11. 

6) Daidalos, Erechteus’ családjából , kinek atyja, különbözô 
leg' nevezt'etîk, a’ régkor’ hires , magasztalt můvésze , megôlé irigy 
ségböl tanitványát TaIaSt. Ezen tette miatt halálra itóltctett, «lc-Kre 
taba Minos kírńlyhoz szökött, Ihol igen szives fogadtatást lclt. Mivel 
azonban itt Pasiphaenek az ismeretes fatehenet készité, melly müszer 
ben az a.’ bikával többször összekelhetctt, kivel a’ Mìnotaurust nemzé, 
lkarassnl cgyûtt а’ Labyrinthha. záratott. De mégis mindketten elszôk 
hettek ’s Dnidalos némellyck szerint Athenbe, némellyck szerint Sici 
líába Kekalos királyhoz menekvék. lgy Ov. Met. 8, 260. Minas ñt 
ott is üldöztc ’s kiadatását kivůnta; Daidnlos mindazáltal annyira мы 
а’ dolgot, hogy Kokalos, ki öt kìadni nem vala. nem hajló, nagy 
hévség által a’ fûrdôben megfulasztatott; mások szerint pedig, hogy 
Kokalos’ leányai Miuost a’ fürdöben megfulaszta'ck. Föbb helyeknek 
történctérôl , melly nckûnk elveszctt, tl‘ngoediakra is szolgáltatott 1111‘ 
gyat, tekintetnek Pausan. 1, 4. 9, 40 Díod. Sic. 4, 76. —- 79. Hyg'. 
fab. 44. ` 

7) A’ 'l‘hymoitad 011 tudnillik egy régi hösökröl Thymoitcs 
röl neveztcttek, kis nemzetség, melly a.’ 4hippotasi ůghoz tartozott. 

хх. l) A’ regék Ariadncrôl igen különbözôk. Némellyek 
Vszerint Dianától Naxos’ szigetén megöletett, mivel öt Bacchus bevaídolá, 
hogy egyhúzában Thcseussal parilználkodott. lgy Поти‘. 11. l, 324. 
Mások szerint öt Bacchus, miután Theseus által viselôs 1611, 116111 ve 
vé, melly топ“: Catall. Epith. Thet. et Pel. v. 251. és Ov. AA. 1, 
524. Hesiod. Theog. 947. bövcbben elöadnak, és Ovidiustól Fast. З, 
459. 515. Met. 8, 810. Bncchusnak olly szeretet tulajdonitt'utik iránta, 
hogy halůla. után koronáját а’ csillagok közé helyhezó ’s neki isteni 
tiszteletet rendelt. Manil. Astron. 1, 323. 5, 252. 

2) Pisistratos, a.’ hires és magasztalt törvényszéki elôlülö 
Solon’ îdejc'ben , a’ mint mondják, Homer’ költeményeît ‚ mellyek addig 
külön czimek alatt durabonként a.’ rhapsodisták által clòadattak , össze 
szedle és két egész munkába cgyesíté. L. Cie. de Orat. 3, 34. Wol 
flì proleg. ad Hom. l. 150'. A’ régkor’ egye'b költöji körül is érde 
mesitette шар“. _ 

3) llereas egy különben ismeretlen történetiré. 
4) Нет/101 az egyes szakasz , melly Odyssea I.; Ulysses’ kése 

delmc't foglalja az alvilágban , a.’ mint Homer’ illy kiscbh énekei s’ rég 
korban kůlôn név alatt valának i'smeretesek, péld. a.’ hajó-lajstrom 
Il. ß, а’ doÃa'n/ua Il. я, а’ _vmrçov nz Odysseaban sat. Itt. Odyss. l., 
6 30. értetôdik. 
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5) lon Chiosból «150. körill K. e. A’ költeszct' különbözö ne 
meiben irt ytragoedil'tkat, ‘мышцы, odilkat, dithyramhokat , olegii't 
kat ‘вы. ТбЬЬ tragoediůinak czimeit birjuk, de belölök csak csekély tö 
redekcket. Ezenkivül mint történetiró is elöfordul es egy )flou mim; 
vagy Chios’ eredetérôl, a.’ mint E’můq‘ut’at hires ferliak’ útazási tulaj 
donittatnak neki. Úgy liitszik,` irományait Plutarch forrásul hasznúlá, 
mivel róla Kimon’ eletrujzában is emlekezik. ¢ 

6) Pacon Amathosból , egy városból Kypros’ szigeten , melly 
összes Ázsiával együtt a.’ makedoni uralkodůs alii került. Közelébb nem 
ismeretes. 

7) A’ hónap Gorpaeus a.’ makedoni év’ veg elöttihónapja, es 
összeegyez az швы Metageitnionnal; mi számlálltsunk szerint» 
mintegy augustus’ vege. L. Rombach Potter’s Archaeologie Th. 3, 50. 
Hegewisch Einleitung indie hist. Chronologie. 47. 

XXI. 1) Venusnak egy állóképo, mellyröl, mint n’ moster 
ségesen összefoglalt tánczról, Kallimachos in Hymn. in Del. emlékezik 
A’ Labyrinth’ ösve'nyeinek hasonló összehasonlitását a’ ludus 'I‘roianus 
sul olvashatjuk Virg. Aaen. 5, 588. 

2) Geranos. Pollux 4, 14. ezen {диет-61 8.’.következò leirást 
adja.: 'n‘yv ö‘ë yŕgowov xomì 11151190; дехой‘по Exacto; ëqn’êxáurq» :ca-roi 
Uríxov, 'rol «fuga Éxarëgwůev niv q’ys‘uóvnw È‘lóvtaw. 'tdw fregi @más 
'ngoitov ¿nonnen/draw niv eind ‘rdv laßúpwŕì'ov 350501'. 

4) Diknierchos Siciliából, egy t'órténetiró, ki Gôrögországról 
tìibbet összeirt. Irományait azonban nem birjuk. 

5) Keruton egy oltlir maga Apollotól azon kecskék’ вып-Уай 
ból ôsszeůllitva (_Ov. Her. 21. 9S. Structam de cornibus aram. Martial. 
1, 4. cornibus frequentem aram.), mellyeket Diana Kynthos’ hegyein 
Delosban lelödözött. A’ ‘Мёд’ het csodaii közé számlá’ltatik. L. Spank. 
és Ernesti ad Callimach. Hymn. in Apoll. \'. 63. 

6) A’ pllima, melly átalában gyòzelem helyett is lill (Rahnk. 
ad Ter. Eun. 5, 4, 8.), a’ szokott gyôzelemdij vala. L. “Щ. Georg. 
3, 49. Prop. 3, 7, 17. Ruperti ad luven. 7, 118. Gelliusnál n. а. 3, 6. 
ennek ока Plutach’ iromilnyúbólä'vpnoutaxiì 8, 48. adatikaquod inqui 
num ejusmodi Iigni est, ut urgentibus opprimentibusqne non всём. 
Egyébiránt az olympi játekokban egy olajfabog, az isteni játékokban 
egy fenyôkoszorú, a’ pythiai játe'kokban egy boroslyánkoszorú, a.’ 
nemeiekben egy repkény-borostyánkoszorú vala а’ gyôzelemdij. 

XXII. l) Oschophoria — qn’gew äuloç _ iinnep, mellyet 
Alhenbe" Jl’heseus’ tisztelctére „так megûlni ’s mellyen két nemes 
származásu так egy tekenyöt megrakva. szölöfürtôkkel Bacchus’ egy 
házából Minerva Sciras’ egyházába. kůlônbözö éneklesek, Много!‘ stl» 
között vittek , ’s gyakran ’EÀeleiÃ Чай , ‘(об kiállozilk. 

2) P_vanepsion az мы év’ ll-dik hónapja ’s ôsszeegyez 
n’ romai novemberrel. L. Rambach Potter’s Archaeol. Th. 3, 42. nc 
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vezetót еду tlnneptól m/avlquta vette, mellyet épen Theseus' tisztele 
tére szoktak megülni 's hüvelyes veteményeket (mía‘uoç "аду rw'avoç a' 
név xúapog helyett) fôzni. 

XXIII. I) Demetrius Phalereos 307 körül élt; tehát 
több mint 900 év. Eg'yiptomba. Ptolomaeus Lagi királyhoz szökött, 
régi hol az alexandrini Кбпуч‘йг’1‘е1й5уе1б5е1611. 

2) Nevekedés felöli vinta. Az eredeti szerint 'niv 111756115 
vor 1.6701‘. Ez a’ vetélyes böleseletek’ (sophisma dialeeticum) egyik 
neme, mellynek kigondolása és kike'pezése Epicharnosnak, еду 
régi vigjátékirónak és bôleselkedônek Siciliából, tulajdonittatik, ki a.’ 
dolgok’ olly e`l- és megváltozását vitatta, melly szerint a’ tegnapi nem a.’ 
maivala., hanem teljesseggel valami más. A’ kérdés értetôdik tehát: vajjon 
a’ dolgok az el- és тушить“, mellynek ki vannak téve, ug'yan 
uzok maradnak-e? Plutarch erröl töbliször értekelzik, péld. de tranquil 
litate animi l. 473. Hasonló ehhez Herraklitnak egy tanitmánya, melly 
szerint állítů, hog'y ugyanazon folyamba. épen nem lehet kétszer_lépni, 
mivel benne mindannyiszor más viz van. 

3) Demon I. XIX, 3. 
4) Phytalidák l. XII, l. 

XXIV. 1)Prytaneuml. XVIII, l. 
2) A’ Panathenaeak виду ünnep valanak Minerva’ tisztele 

tére. Megkülönbôztetnek a’ kisebb és ладу panathenaeák. Ez .utolsók 
különôsen iinnepélyesek valának e's költségesek ’s minden 5-dik évben 
Heeatombacon hónap’ 22-ke'n a’ Keramikosban testgyakorlati, az Ode 
onhan hangászati versenyek’ ‘elôadńsa által iinnepeltettek. Pompás bu 
csújárást is szoktak ez iinnepeken Minerva’ egyhńzához тише, hova 
еду mesterségesen épitett hajón hymnusok’ éneklése közt az istennének 
az atheni szüzektöl szött szent köpeny (116111011) vitetett, ’s ezzel vi 
rágágyon nyugvó képe fclruhůztatott. Virgil. Aen. l, 479. ezen bu 
esújáratst, mint ékességet a’ karthagoi egyházon, вещей Aeneassal: 
lnterea ad templum non aeque Palladis ibant Crinibus Iliades passis, 
peplumque ferebant suppliciter tristes, et tunsae pectora palmis; Diva 

_ solo ñxos oeulos aversa tenebant. Eurip. Hek. v. 462. i; nalláöog iv 
nólst tà; xalltöt’qipov ’Aům/ataç Zu ¿poxálp návrlcp Csúäo‘uut ¿Quarz ná 
lovç. A’ Panathenaeák’ lehozása némellyek szerint Orpheosnak, mások 
szerint Eriehtoniosnak tulajdonittatik. ` 

XXV. 1) Bikát nyomatott rez't. Valószinübh magyarázat 
az, mellyet a’ Seholiasta ad Hom. Il. q1, 79. ad , hogy — a’ mint a’ 
latin nevezet p‘ecunia is jelenti -~ az elsö pénzre еду .ökör’ ‘аду ata 
lában еду állat’ képe veretett, mivel kelete elött a’ legi'ôbb Багдаде; 
a’ marhatartásban állott, és minden adds és vevés marhaesere мы esz 
kôzöltetett. 

2) Megarához, mint (‘й-611563611“, jogpt tartott, mivel öse II. 
Pnndion a’` титан által `Attika'tbúl kiüzettetven, Megarába, Gylus 
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királyhoz, menekvék, Мне!‘ lerlnyát Вена“ nöszé ’s késöbb ngyanott 
király lön. 

3) Amaz ismeretes oszlopot leirja Strabo kezdetén l-sö 
kônyvének. 

4) Melikertes Athamasnak, Theba.’ kiritlyanak, és Kadmos’ 
leůnyának, Iuonak, fia. Mivel az anyja vele a’ tengerbe ugrott, Palc 
ricon név ада": tengeristenné “томаты. L. 0V. Met. 4, 416. Fast. 
6 , 485. Sisyphus , Korinth’ ravasz kìrálya, nz isteni jůtékokat 
ugyanazon helyen alapitá, hol hol'tteste're akadt. 

‚ 5) Защита!‘ azon bajó neveztetett, mellyen Theseus Athent 
bajteljes lcköteleze'sétöl felmcntette, kiszállítása рейд QewQía, és a.’ 
követek @swgoì nevet nyertek. Emlékezetül azon hajókiszállításra az 
atheniek évenként egy мы küldének követekkcl Delosba Аренда!‘ úl 
dozui. мать, mig ezen hajót kiszálliták, oda és vísszatért, senkít 
nem vala szabad Athenben halállal büntetni; azért kelle Sokratesnek is 
olly sokáig a.’ börtönben lenni. L. Plat. Crit. 1. Phaed. a’ kezdetén. 

XXVI. 1) Bion és' 
2) M e n e k r at e s többé nem îsmeretes .történetirók 
3) Pythopolis és a’ folyam Soloon a’ történctirók szerint 

Bíthyniůban Индией; аЧ‘ЫсНеЕгбК mindazáltal nem emlitik. 

XXVII. 1) Pn’yx, gyülésliely Atlicnben a’ va'tron alól, hol a’ 
beszédek is tartattak. A’ Museion távolabb fekûdt ’s a’ mint mondjt'tk, 
nevét Mosaiostól, a’ költôtôl, ki ott meghalt és eltemettetett, nyerte. 

2) Phob os a’ félelem’ személyesített istennéje. 
‘ 3) Boédromin — [3m/dg Ansia', kiáltozva псы szaladni, péld. a’ 
hůborúban; innen segíteni, segélyül _]enni _ egy ünnep` vala Athenben. 
A’ llónap’ Boëdromion róla neveztetett, a’ mint Apollo is az elöne'vvel 
ßoqögôpzoç. L. Valk. ad Eurip. Hippol. 776. Пиво}; ezen iinnepct a’ 
segély’ emlékezetére ûnnepeltetik, mellyet Ion az atheneieknek Eu 
molpos , Neptun’ ña , ellen hozott. 

4) Amazonion, a’ hely, hol Hercules az amazonokat megverte. 
5) Chrysa, te'r, píarcz Athenben. 
6) Chalkodon egy régi, közelebb már nem ismcretcs hôs. 
7) Palladium, hely Athenben, hol az epheták nem szántszán 

dékos halálról “стек. Ezen nevezetet viselé, mert az ephetůk birókká 
rendeltettek, midön Demophon Agamemnon’iiltal az Ногти Palladium 
miatt megöletett. ' 

8) Ardettus, hely Athennál, hol a’ bird'tk megeskettettek tör 
vény szerint itélni. 

9) Lykium, szent hely Lykosról neveztetve, hol a’ sorsjegy 
мы kinevezett biritk a.’ pénzt hívatalukért nyerték. l 

10) Olympi, azaz: mennyeil földnek a.’ hold летные“. 
11) llo r k n m o s i o n a’ hely, hol а’ békét esküvéssel mcgerösiték. 

l 

\ 
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13) вы“, mmép folyam, nevezetét vette, mivel ott a’várost 
környczö Ведущий! rohunó viz üsszefolyt. l 

14) Thermodon, folyam Böotiában. Plutarch Demosthenes’ 
életrajzában XIX. mondje, hogy illy nevezetû folyam nem létezett, 
hanem Haemon, melly Kephesos’ folyamát felfogů, viselé késöbb 
съел nevet. 

15) Skotustne, város Thessaliůban, hol a’ romaiak Philip 
pet, Demetrius’ М: legyözték. Нет tova tôle l‘eküdt az emlékezetes 
Кии}; neqmlń. 

XXVIII- 1) Theseis еду hôsköltemény, melly Китай-моз 
nak tulajdonittatott. Еду latin Theseis is létezett Codl‘us nevü költötöl. 

2) Phaedra, leány’a II. Minosnak e's Pasiphaenak. Heves sze 
relme Hippolytos irůnt tárgyat szolgáltata Euripidesnek két drámára. 
és Senccának. L. Ov. Met. l5, 497. Fast. 3, 260. Virg. Aen. 7, 765. 
Namque ferunt fama llîppolytum, postquam arte novercae Occiderit, 
patriasque explerit sanguine poena-s. Turbatis distractus equis, ad si 
dera, rursus Aetherial et superas coeli venisse sub auras, Paeoniis re 
vocatum herbis et amore Dianne. 

XXIX. 1) Peribocál: több kôltök, mint Sophokles Мах 579, 
Eribaeának nevezik. Ezen mondákról értekezik Athenaeos Deipno 
верь. 6, 13, 1. 

2) L. Ezen harczról Ovid. Met. 12, 211. 
3) Ez az Argonautůk’ kalandozása, kik közt, a’ mint némely 

lyek mondják, Theseus is jelen vala.; róla. mindazáltal sem Apollonius 
штат, sem Valerius Массив nem emle'keznek czen kalandozásról 
иск-Вене“; iroma'myaikban. A’ regét Meleagerröl és a’ kaledoni vad 
kanról olvashatjuk Apollodor. 1, 7. Zenobius Cans. 5. prov. 33. Ov. 
Met. 8, 267. 

4) Adrastos, Argos’ kiriilyaJ , мы Polynikest Eteokles, 0e 
dipos’ ña ellen битый, melly had а.’ név Мн“; : ¿nml ¿nl (ârfßœç, is 
merctes, és több görög költöknek tragoediákra. tárgyat szolgáltatott , 
a.’ többek küzt, Aeschylosnak hasonnevezetü munkájában, Euripides’ 
és Senec'ának а’ phoenissákban. А’ vezérek mindnyatjan elesven, 
Adrastos Thescushoz folyamodott Athenbe, ki neki segélyül lön, ’s а.’ 
thebai Минут], Kreo'ntól, kieszkôzlé a.’ holtakat eltemethetni, mit elöbb 
a’ thebaiak konokul megtagadtak. L. Diodor. Sic. 4, 65. Euripides ezt 
еду tragoediájában ‘Ixéuöeg bövebben elôterjeszti. Szerinte Theseus 
Kreonnal eleinte követek által alkudozott, de mivel semmil: ki nem vi 
hatott, Thebe ellen indult, legyözé Kreont ós megnyeré az engedelmet. 
Isokrates az egész tôrténetet úgy beszéli el, a’ mint itt Plutarch. Meg- ‘ 
мина; áhrázolja. Euripides Theseus’ azen kegyessége't az elesettek 
iránt. Ismeretes tudnillik a’ régiek’ tisztelete e’ holtak iránt. тети 
kezetlen maradni a.’ legsanyarúbb sorsnnk штат. Azért vala hábe 

22 
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ruben a' vezérek’ egyik íôbb gondja holtjaikat eltemettetni, mlnek el 
mulasztása nagyon megbüntettetett, mint ezt af’ kilenez vezérek’ meg 
'büntetésélßôb kik azt elmnlaszták, midôn Sokrates prytan valu, lud 
juk.' L. a’ helyeket Hom. Il. a. 4. Soph. Aiax 835. Virg. Aen. 10, 

` 559. Aelian. Var. hist. 12, 27. 

XXX. 1) Pirithous а’ lapithák’ -liirálya. Othrys’ hegyén , fia 
lupiternek és Dianůnak, Ixion’ nejének. L. erröl Ov. 1101016 4, 110. 
Theseus’ és Pirithous’ barátsága. példabeszéddé 1611. L. Giel-ig ad Ovid. 
met. s, зоз. 

2) Deidameia. Pirithons’ ezen nejének eg'yéh neveiröl l. Ov. 
Met. 12, 210. Prop. 2. 2, 9. 

3) Aolian szerint Ум’. 11151. 11, 2. a’ ' harczotl a’ kentaurok és 
lapitákkal Melisander Milesiából egy különös költeményben megéneklé. 

XXXL 1) Helena’ elrablásáról l. Diodor. Sie. 4-dík könyve't. 
2) Ida. e's Lynx Aphareosnak, Messenia.’ királyanak fìai. 
3) liippokoon testvére 'I‘yndareusnak, kit az ors‘zágból 016 

5611. Herkules meggyözé Hippokoont ’s az országot ismét 'I‘yndareos 
nak adá. vissza. 

4) Qrthîß -—- melle'kneve Díanának а’ 1а1106а1т011011т11. Pausa 
nias in Corinthieis beszéli, hogy Orestes és Iphigenia Diamlnak egy 
xíllóképét títkon Chersonesos Thnurikůhól Spartába. hozák, melly 0r 
thiának neveztetett , mivel ëv ůá‘uwp Àôymv találtatott. Ugyanaz még 
egy más származatút is adju; tudnillik hogy azon név 110111 az 111-1111` 
dîaktól adatott, mivel ezeknél magasan (31’ 691916) fekvò egyháza, vala. 

5) Tages, város Arkadiůban Argolis felé. 
6) Aphidnae, város Attikában nem teva Marathontól. 

XXXII. 1) A’ 'l‘yndaridák Kastor és Pollux, kik 0105!“ 
roknak is neveztetnek. L. Apollodor. 3, 10, '7.- _ 

2) Az Akademie nagy tér vala hat stadiumnyiral Athentöl, hi 
res gymnasiumáról és szép kertjeiröl , tele külfôldi nòvényekkel, fen 
séges platánokkal. Itt tanitott Plato ,'azért iskolůjß akedemiainak ne 
vezvtetett. ' 

3) Dikoiarehos ‘Messenebñl, Aristoteles’ tanítvdnya, hires 
mint földleiró, tîörténetiró és bölcselkedö, kit Cie. Epist. ad Attic. 2 , 
2. De Ofiìciis 2, 5. Tuscul. Disput. l, 31. nagy lszellemíi féríìnak ma 
gasztal és kedvenczének nevez. lrt egy dialogot a’ lélekrôl, koriuthi 
könyveket, a’ jôvendòlésròl, Gôrögországról jambokban, mellyekbôl 
még 150 verset bírunk. Földképeket is rajzolt. Fûldlcirási~ munkájá. 
1161 (316; Élláôoç még 1161 töredékek vannak meg ’s egyik Böotia’ és 
Attika', а’ Ymásik Pelion’ hegye'nek leîrásůból kôzöl némellyest. Türe 
‚601101 többs`zür ki vannak adva, legújebban Gaìltól munkája’ Geographi 
Graeci minores 2-dik kötete'hen. Půrisban, 1828. 
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XXXIII. ‘Агата; — ů'vaE gondoskodó, gondviselö — 11111111 
tetòleg a.’ Dioskurok. '.lmxrs; is iratik. L. Aelian. Var. Hist. 4, 5. 
'Avâxuov — egyhůzuk. L. Davisius. ad Cie de nat. deorum 3, 21. 

XXXIV. 1) Aethraról többet l. Apollodor. 3, 10, '7. Eurip. 
Eëholiast. ad Hecub. v. 125. nemellyek szerint Troia.’ bevétele után 
61 Theseus’ liai, Demophoon és Akamas, visszahozůk. L. ll. 1j, 145. 
Homer ezen vers'ét azonbnn sok magyarázók hamisitottnak turtják, mi 
vel nem valószinû, hogy Theseus’ anyja, me'g a’ troiai hadkor élhetett; 
igen sokan pedig ezen Aethrát Theseus’ anyjůtól különbözö nönek 
tartjůk. . ~ 

2) A’ rege Muniehosról egy a’ legritkůbban elôfordulók 116 
261. Plutarch 111 Muniehos’ atyjl'mak Theseus’ 11111, Ветор1100111, mondja.. 
A' rege szerint mindazáltal ennek testvére , Akamas, vala atyja, ki а’ 
had’ kitörése 01611 Diomedessel Troiába küldctett Helena’ kiadatását 
kerni, hol 61 Laodíke, Priamos’leá’nya., megszereté, ’s tôle Muniehost 
szülte , 111 1121111111 egy kigyótól megôletett. 

3) Istres Kyrensböl mintegy_246---22‘l. körül 611 K. e. Kalli 
machos’ tanítványel vala., míért KaÃlíyazoç-nak is nevcztetik. 16.köny 
vekben történetet irt Attikáról. Ezekbôl esak töredékeket lairunk, mely- ~ 
lyeket Sibelis Lipcse. 1812. ôsszeszedett. 

4) Paris még mint gyermek neveztetett el Alexandernek. 
5) Sperchion , folyam Thessaliáhan, jelenleg Melas, ugyanaz, 

mellynek Achill haját `szentelé. 

XXXV. l) Aidonelos’ Molossos’ királya, midôn Theseus ós 
Perithous hozzál igen szép leányát, Koret,` elrablandók mentek, Peri 
thoust kutyákkál tépeté szét, Theseust pedig börtônôzé, mig 61111111‘ 
kules kiszabadítja. vala. ‹ 

'2) Gargettos, kis vůros Attikůban, hol Epicur. 342. Kr. e. 
‚в2й1е1е11.—Ма1$ irók szerint Theseus nem önszántából ment, hanem az u 
ostrakismos által számüzetett. 

3) Skyron egy a.’ kykladi szigetek közöl. 
4) Demophoon és Akamas, kiket Theseusnak Phaedra. szült. 
5) A’ görögôknél, mint romaiaknál a.’ Medusok tágasb 151-111 

1етЪеп vétettck ’s ha 611е1 nevezék, többször а’ ра1‘111о11а1‚ perzsákat 
e'rték. 111 a’ parthi 11111’01‘11 értetik. L. ad Hor. 0d. 1, 2, 51. Propcrt. 
3, 9, 25. Plut. in Numa. lX. Kimon V. VI. XVIII. -—- Ма1’111110111‘61 а’ 
hires iitközet a.’ perzsa háborúban, 1101 11111111ц1е5 gyözôtt 490. K. e. 

XXXVI. D iodor а’ melléknévvel Periegetes _ földleiró _nem 
ugyanaz Diodorus Siculussal. Az а’ föld’ kcruletéröl irt 's egy más 
munkájában nagì yvqpázwv, valószinüleg az eml'ékekröl, mellyek tôbb hí 
res férûak? emlékei közt valának. . 
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Romulus. 

I. 1) A’ mint minden történet Cyrus elôtt 555 homályos, kivel'ny 
писк csak azután Мне]: hitelesbek , az esetek igazabbak es egysze 
rûbbek, az idösz'ámlůlások szilárdabbak ’s a’ fiildleira'tsi ismeretek ki 
terjedtebbek, minek mindössze nagy befolyássnl мы: a'történeti elòa 
Мета Jennie; szintúgy szerkesztetectt Roma’legrégibb tôrtenete is regelt 
bòl, mondákból essze, mint Livius is mcgvallja, ambár ô a’ szokott 
regéket, mondákat veli követni. Praefat. „Quae ante conditam conden 
damve urbem, poeticis magis decora. fabulis, quam inoorrnptis rerum 
gestarum monumentis traduntur, ea nec refellere nee aflirmare in animo 
est. Datur haec venia antiquitati, ut, miscendo humana divinis , 
primordia. urbium augustiora faciat.“ Azért az elsô négy „мам; 
törtenetileg bizonytalanok ’s csupán regéket, mondákat regl nemzcti 
enekekböl foglalnak. Levesque szerint a’ német hires tudós, Niebuhr, 
az elsò minden törte'netirók közt, ki minden költemenyest Romáról meg 
magyarázott, eredete're visszavitt ’s Roma.’ Iegrégibb idöszakaiba. bil-á. 
latilag _ feivilágositva behatolt. _Roma.’ nagy hirérôl e’régi ’s jelenirók 
közt egy közvélemény uralkodík; mind szepsége miatt Virg. Georg. 2, 
534. et rerum Расы est pulcherrima Roma; mind nagysága es 
halaima miatt. Hor. 0d. 4, 3, 13. Romae prinoipis urbium. Azért 
mondja Prop. is 3, 11, 37. Septem urbe-alta jugis, quae toto 
pr'aesidet orbi. Virg. Aen. 6, 782. En, huius, natae auspiciis illa 
inclyla Roma imperium terris, animos aequabit Olympe, Septemque 
una sibi muro oircumdabit aroes, Felix prole virûm. 1, 286. `Iupiter‘ 
jövendöli: Nascetur pulchra 'l‘roíanus origine Caesar, Imperium Oceano, 
famam qui terminet astris. Egyébiránt L. Roma’ magasztalásáról 
tôbb 'regi irók’ mondásait de la vCerda ad Virg. Aen. 6, 782. Fôbb he 
Iyek Roma’ eredete'röl Dion. Halicarn. 1 , 12. Solinus Polyhist. c. 1. 
Pompen Sabin. ad Vìrg. Aon. 6, 784. L. meg az egészröl ’s minden 
hozzt'ttartozóról Heyne’ Gelehrte Excurs. IV. zu Buch VII der Aeneis. 

2) A’ pelasg'ok _ regi nemzet, mellynek története sok homá 
Iyost es költeményest foglal, ’s mellyrôl meg eddig , véleményûnk size 
rint, csak Müller Ottfried adott könyveben : „Die Dorior“ 
igazi, történeti felvillígositt'tsokat. ’ Összes Görögországot bebaron 
g’oljůk _ vúndorlók nlauqâév'rfg, _ mindenütt letelepednek _ meg 
szlíllók xgnrr'luoivrs; —‚ ’s szerte tova gyarmatokat álIitnak-xarotxñimt. 
_ Rólok’s vándorlásaikról a' föbb helyek Herod. 1, 56. 7, 94. Arist. 
Il'letesrôl. 1, 14. Dion. Hal. 1, 17. Strabo 9, 677.13, 921. Recher 
ches sur l' origine des Pelnsges avec l’ histoire de leurs migrations par 
l’ Abbé Geinotz dans les Memoires de I’ Acadom. des. Inscriptions 
XIV. 154. XVI. 116. Leginkább Peloponnest lakták, ’s Arkadiában 
hegyektôl Маши", magokat a’ доп-Мы’ bevi'tndorlitsáig függetlenül 
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tarták meg. Ok n’ legrégibb városépitök’ ’s építményeik hiresek, n.’ 
mint a’ kyklopi falak. Az Etruseusok, 'P_yrrheniak, 'I‘uscusok aga 
zatai ezen paasgi 65 nemzetségnek, jóllehet bevándorlásáról 01115201‘ 
száglia. ninesenek hiteles tudósitások. I 

3) Rome Cl’ápq) az erô, erôsség, késöbb személyesittetett 
mint Roma’ vedistennéje, 'S tiszteletére egyházat épitettek, pél 
dáúl, egy igen fenségest Hadriůn. A’ müvészek legtöbbször a’ felfegy 
verzett Minerva’ alakja után ábrázolák. Még egyigen hires hymnust 
birunk, mellyet magasztalůsára Erynnis vagy Corinna költôtt. 
Sabinus e. 1. beszéli, hogy ott ma'tr regen "ala еду város, Valen 
tia _valere --, mellynek neve't késôbb Evander a' görög ‘Ради; névvel ‚ 
váltá fel. 

4) Tyrrhenia. Ez vala neve Etrusciůnak, ezen ne’p hamis 
ezármaztatásáról, melly szerint lydiaiak Atys’ Iìának, Tyrrhenusnak 
vezérlete alatt Olaszországba jöttek, ’s Umhriában az etruseusok’ ös 
spai lônek. Al etruscusok inkább magok is еду òs nemzet. L. Niebuhr. 
Röm. Gesell. 1, 65. 1-sö kiad. Amaz állitás olvasható Herod. 1, 94. 
Inst. 20. 1. Vell. Pat. 1, 1. okokkal ellene mond mar Dion Haliéarn. 
is 1, 21. ` v 

5) Palatini hegy sth eredetileg Pallanteum, késöbb Pa 
Iatium, kis város a’ palatini hegyen 'l‘iberis’ folyama теней; Evander 
töl alapitva. Neve'nek eredetét Virg. 8, 54. adja: posuere in montibus 
‘пьет, Pallantis proavi de nomine Pallanteum. L. egyélviránt> Heyne’ 

_ Excurs. 1. zu B. VIII. der Aeneide. Dion Hal. 1, 45. 
6) A' nôk férjeiket csókokkal üdvözlik. Épen innen 

származtatja Plutarch ezen szokást Quaest. Bom. l. 76. ’s de virtut. 
muIiebr. l. 5. Mások máshonnan; i‘öleg arra szolgalt, kitudni, vajjon 
a’ nôk Мак-е bort, mi nekik meg vala tiltva. L. a’ magy. Plin. 14, 
13, 1. Valcr. Mnx.- 2, 1, 5. 6, 3. Gell. 10, 13. Késûbb viszonytelje 
sen 111115 vala. L. Ovid. Fast. З, 540. ` 

II. 1) Remus Dion. IInl. l. 72. is Romusnak nevezi. 
2) Phorbas, ki Il. E, 490. elöfordul 65 Virg. 5, 840. Pali 

nurust alom által megesalja , hogy halálát a’ habokban leli. 
3) qmZlóç-a’ fe'rfì szemeremtag — mint jelke'pe a’ termôségnek 

tiszteltctett, ’s igy minden kétértelmüségét annyira .elveszté , hogy ün 
nepélyes bucsújárásokkor széthordoztatott, a’ gyármesterek’ h'f'tzajtaira, 
mintjele az áldásnak, függesztetett, müvekre, péld.gyertyatartókra, lám 
pákraleképezék, ’s a' nök nyakukon is hordoza'tk. Ezen szokás’ credete a’ 
természetimádás’ legrégíbb idôszakaiha terjed, {"öleg` Aegyptusból 52111’ 
mazott, a’ görögôkne'l kiképzödött 's késöbh Romn- ’s Olaszorszůghan 
is divatra Карпы, a’ mint meg Herculanum’ e's Pompeii’ omladékai mu-I 
tatjůk. Hogy a.’ qwzÃlóç a’ gyármesterek’ házajtaira, mint'jele az al» 
ditsnak, függesztetett, ehhez hasonló szokr'tsra kíilönösen Шипы-Кё 
111е101‘51111ЁЪа11 is lelünk. Számtalan kalmárboltok' és gyárak’ 1516111 
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szöbén tudnlllik egy befelé (ох-Щит, leszegelt lópatkót -- ott a’ név 
мы“ Drudeńfuss ismeretes — lathatni, jelentésül, hogy Drude, 
a’ régi némctek’ varázsnöje , ůldasával a’ boltba., vagy gyárba be , 1 
de ki ne térhessen. Azért mondja Mephistophcles is Göthe’ Faustjában: 
„verzeiht- dass ich hinausspaziere, verbietet mir ein kleines Hinder 
niss, der Drudenfuss auf eurer Schwelle.“ 

4. Vesta, Saturnus’ és Rhea’ leanya, egy a’ legrégibb ístennök 
közöl, ki az elsö kifejlôdés’ és mlveltség’ alapfogalmaival összcesni 
швы, mivel a’ háztartás’ alapfelte'teinek, a’ tüznek és tüzhelynek, 
kormůnyzónéja, tehát az, ki az ember’ elrendezett életmódját ótal 
mazza. Illy házistennöböl orszagistennô lön', a’ hazaalkotmány’ „дм 
sagát és szilárdságát ótalmazó istennö. Ot mar Aeneas hozá. Lavi 
niába, és Numa Pompilius Romába vitte at, hol különösen tiszteltetett, 
neki egyház épült', mellyben szent tüzét; szakadatlan éleszték, a’ Pal 
ladiumot és Anciliakat ~megôrze'k,l ’s szol'galatára nég'y, ke'söbb hat 
панк rendeltettek, kik, mint az istennö, magokat örökös szüzes 
ségre szentelék. L. Liv. 1, 20. Ov. Fast. 6, 269. 

` 5) Promathion, különben nem ismerctes, úgy’látszik, azon 
történetirókhoz tartozott, kik az наша: irták, ’s az ’Aznxrfnl’ нег 
zöivel a’ görögôknél leveleztek. Irományaiból ‘Еду szólván semmit nem 
birunk. Virgil. шока“; Aeneisében nagyon tekintethe vevé. 

III. l) Diokles , Peparethos’ szigete'böl, a’legföbb történetiró, 
› kitV Plutarch a’ Xlldik fejezetig kitüntetöleg követ. 0 elsö a’ gürög 

történetirók közt, ki Roma’ ôstörténetét érinté — VIII. all : ô'ç доке; 
пейте; indalinux» ‘Poi‘uqç miem», Fabius Pictor elött ell: ’s irá az ori 
gines urbis. ' 

2)` Fabius Pictor, a.’ masod karthagoi had’ ideje'hen élt, ’s a’ 
mint mondjak, az ütközet után Cannánál a’ jósalhoz küldetett Delphibe. 
A’ legidôsb romai történetiró, ki az Annales Pontiñoum szerint a’ köl 
teményes östörténetböl egy cgészet törekvék összei'tllitani. Cie. Brut. c. 
21. mondja róla: Ser. Fab. Pictor et iuris et litcrarnm el: antiquitatis 
bene peritus. Iromrlnyai latinul-e ‘ищу görögül irva, koran elvesztek. 
Mert опыт. Inst. or. 1, 6, 12. öt még esak mások’ irományaiból 
ismeri. . 

3) Rheán ak legtöbbszôr mëgis Silviának, különôsen a.’ kôltôk. 
Hor. 0d. l, 2, 17. Ov. Fast. 2, 598. Tibull. 2, 5, 52. Te quoque 
iam video, Marti plaeitnra sacerdos, Ilias vestales deseruisse focos. 
Virg. Acp. 1,274. 6, 779. Rhea Silvia Sylvia inkább prosai neve. 
A’ költök Sylvi'f'tnak is nevezik. L. Ovid’ szende ábrázolatát Fast. 3, 
45. Sylvia fit mater. Vestae simulacra'feruntur Virginìas oculis op 
posnisse manus. Azeri; neveztetnek Romulus c's Remus : Iliaci fratres 
is és : Iliades. Ov. Fast. 3, 62. 4, 23. 5, 565. ‚ 

4) A’ Vesta-szůzck közôl, kik a’ fogadott szůzcsséget meg 
szenteleniték, ‘Дайте ЬаШга itéltettck ’s magzatjokat a’ ’l‘iberisbe ve 
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стек; késôhb n’ Campus icelerstusoh n' porta Collina’ környékében 
elevcnûl eltemettettek, в’ mint Plutarch Numa X. tanusitja.; тары; a’ bün 
tétct pedig, melly a.’ megbxtntott istense'g’ Мах-ада“ az egész orszůg 
íránt mage ‘шёл vonta., különôs itldozatok és “мы szertartůsok itltal 
kcllett megengesztelni. L. Liv. 8, 15. Dion. Hal. 1, 78. 2, 67. 8, 
89. Plin. Ep. 4, 1l. Iuven. 4, 1.0. 

5) Antho’ közbenjůrásůt Dion. Hal. is 1, 80. emliti. 
6) xsgyavóv nevezi czen helyet Cicero is ad Attic. 4, 3. A’ 

G bctü’ használata. a’ régibb K bctû helyett, elöször Spurius Cer 
velíus által a. u. 230. behozva, késôbbi. L. Plut. Quaest. Rom. Tom- 
Il. l. 721. Az/ért шип; itt Plutarch hibázni , ha mila» Feg‘uavòv irja; 
várnunk kellenc milla xsgyavôv- и?’ де’ Ггеиш‘би. 

IV. 1) Buma. - cmlö -— e' latinság’ legrógibb зима! közöl, 
Róla „метит egy istennô Rumiliának, Rumina.’ ‘аду Ruminának, 
ki a.' gyermekck’ táplillatitrß és clsö dajkálatukra. ûgyelt, ’s kinek tisz 
teletére a’ Nephaliák -- ryqiâlnoç Нил - ünnepeltettek , Еду nevez 
tetve, mivel akkor nem ůldoztak borrel, jelentésûl , hogy az а’ gyer 
mekeknek ártalmas, a’ téj рейд hasznos. L. Plut. Quaest. Rom. l. 125. 

‚ 2) >A’ harkůly Marsnak vala. vukmeröse'ge és vadsága miatt 
szentelve. Megölni a’ vallás szigorńan tiltotta L. Plut. Quaest. Rom.l. 88. 

V. Velabrum ~- egy ш az aventini, palatini és' capitoli hal 
mok közt, mellyre а’ ‘На’, elůrkolf'tsa. elött а’ pöczecsatornák által a’ 
Tiberis annyira kiöntôtt, hogy ott csónakkal lehete járni. Kûlönbség 
vala e.’ Velabrnm mains és minus közt.' L. Ov. Fast. 6, 401 
608. A’ magy. ad Propert. 4, 95. Tib. 2, 5, 33. 

VI. 1) Hasonszůletésüek és az alentabbiak sth. Fö 
Кв; а’ nevelés ńltal kůlönbôztekfa.’ görögök- és romaiaknltl az inge 
nui és servi, ‘ищу a.’ szahad ugyan, de szegény ’s csupán táplála 
tukra. szoritott рядами. Bizonyos, meghatitrozott tairgyak’ köre vala, 
melly illy oktattist; maga'tban foglalt, az artes liberales fCëyxvxlo 
muôsíu Geil. n. Att. 13, 16.). Oda. шить a.’ test’ kimivelése gym 
nasticai gyßkorlások, hangiiszat által , oktatás a.’ régi történet- 65146! 
te'szetben, a’ költészeti müvek’ olvasatsa- és magyará'zatetban, melly 
Homerral, késöbb Virgillel kezdôdött, végtc're az e'kesszólás- és höl 
cselkedésben. L. Cic. pr.`Arch. 3. pr. Manon. 29. de Orat. 1, 16. és 
Quintil. több helyeken. Dion. Hal. 1, 87. beszéli, hogy Romulus és Rc 
mus Geliumban, egy régi városban, nycrtek a’ hangászatban, görôg 
nyelv- és testgyakorhtsban „швы. 

VIII. Minden готы! legio tiz cohortes, minden cohors há 
rom manipulos, míndcn manipulus két centuriát, мы harmincz mani 
puli‘hatvan centuriát tön. A’ m anipuli nevczetöket régi signìs ‘ищу 
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z-.lszlóiktól ‘начав, melly egy muroknyi széndból állott. Erre сына: 
Ovid. Fast. 3, 17‘7. 18. A' romai katonaság’ felosztásůról l. Polyb. 
6 , 24. 

IX. 1) Rcmonium valósziuûleg egy tér vala a’ palutini he 
gycn , mellyet Romulus’ várossá akart kitcrjcszteni. L. Adler: Beschrei 
hung der Stadt Rom. l. 7. ‚ 

2) Herodot Herakleaból, az clönévvel Poutious,l Herkules’ 
(ЧМ! iráI le. 

3) A’ sasok, baglyok за). A камина aeschylosi vers ezt 
olly értelemben hagyja venni, hogy átaláhan más nemü madarakat, 
nem a’ mint sokan magyarázak, magukat cgymâst közt eszik fel. Épen 
mivel a’ kányák dögbôl élnek, elevent nem gyilkolnak és nem esznek, 
mondja Aelian Hist. animal. 2, 46. követik a’ hadseregeket a’ esatákba, 
itt u’ holttesteket,felemésztendôk. Hogy a’ ka'tnya rejtckhen él ’s fluit 
nem kônnyen láthatni, mondják Plin. Hist. nat. 10, 6. és Arist. 9, 11. 
ki 6, Ь. a’ véleme'nyt, hogy a.’ kztnya. nekünk ismeretlen vidékekbòl 
jött, épen Herodotnak tulajdonitja. 

X. 1) Régi szokás vala városok’ alapita'tsánál u’ helyet, hol épii 
lendö vala, ekével körůlhúzni ’s beárkolni. L. Plut. Quacst. Rom. l. 
271. Varro de L. L. l. 40. A’ körülhúzott bara'zda primigeuium 
nak neveztetett. L. Heinsius ad Sil. Ital. 13, 117. Serv. ad Virg. 
Aen. 5, 755. 

2) Ezen Celert Romulus a’ városfalak’ felépitésévcl bizá. meg. 
Dion Hal. 1, 90. A’ ket föbb különbség az elbeszélésben Romulus’ ha. 
láláról az , hogy nemellyek az egész esetet úgy a’ mint itt Plutarch 
és Liv. 1, 7. Кбит‘; mások ellenben mindjárt az Augurium után pört 
és gyilkolůst llagynak következni, a.’ mint Dion Hal. ugyanott. 

3) Celeres -- дама; és elökelò ifjak, kiket Romulus, lovon 
szolgálatot tenni, minden tribusból „иным kiválasztott, majd azon 
Celertòl, majd a’ szótól ,celer‘ gyors és nëlqç, vezetékló, выплата! 
tak. —- 'l‘emetkezéscknél a’ viadalok igen régi szokůs valának. 
Eleinte tudnillik, mivel azt hitték, hogy a’ holtak’ lelkei vér által meg 

.engesztelödnek, a’ sirokon foglyokut áldoztak. Késôbb e’ helyett szo 
kássá “Ш: megengesztelésiil `a’ holtaknak embereket halálra "Байки! 
шин, mibôl a’ ludiglatorii, ůyaiveç Amwo‘mílow, támadtak. Serv. 
ad “Щ. Aen. 18, 518. Moris eret in sepulchl‘is virorum '_fortium ca 
ptives neoari, quod postquam crudele visurrl‘ est , placuit gladiutores unte 
sepulchra dimicare, q'uì а. busti cineribus Bustuarii dicti. L. Kirchmann 
de funcribus Lib. A. c. 8. 

XI. 1) Olaszorszůgban tudnillik clsö Hetruria vela, hol a’ 
legnagyobb miveltség ’s föleg a’ “мы szertartások kiképezve valá 
nak, miért u’ romaiak a’ müve'szeteket выйти országlati intézvények.-_ 

1 
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1101 és vallfisi szertartásokkal onnun hozák be. A’mlnt a’ jóslás- és 
madarnézésben, úgy valanak az etruriak némi titkos szertartůsok- és 
fontos szokůsokban is a’ romaiak’ tanitói, kik hozzájok tôbb orszá 
gos esemónyekben folyamodtak. Fcstus mondje.: Rituales nominantur 
Etruscorum libri, in quibus perscriptum est, quo ritucondantur urbes, - 
arae , aedcs, sacrentur. 

A’ beavatas a’ mysteriumokba titkos szertarta'ssok által törtent, 
mit Ov. Fast. 4, 821. imigy iibrázol : Fossa tit ad solidum : frnges 
iaciuntur in ima. ,Et de vicino terra petita solo. Fossa repletur Immo, 
plenaeque imponitur ara; Et novus accenso fungitur igne focus. Inde 
prcmens stivam designat moenia sulea; Alba. iugum niveo cum bove 
"acca tulit. Varro de L. L. 4. Oppida condebant in Latio Etrusco ritu 
multa, idest iunctis bobus, tauro 01 vacca, interiore aratro circumage 
bant sulcum. _ 

2) Comitìum -nagy, szabad tér a’ Forum Romanumon, melly 
különösen népgyülése'kre használtatviin, a’ szónokszínhelyet (rostra) 
foglalta ’s melly 545 v. é., 1011111 п1166п Hannibal Olaszországba jöve, 
befcdetett ’s késůbb oszlopok- és szobrokkal pompásan ella'tttatott. 

XII. 1) Palilia, régi pásztori ünnep vala, Palisnak, egy 
honföldi istcnnénck tisztclete're, ’s már Roma’ felépitése elôtt, késöbh 
pedig mint ennek 111/ваша, йпп0ре1101011. L. közclcbb-lcireisát Ovid. 
Fast. 4, 805. Prop. 4, 4, 72. Servius ad "irgx Georg. 3, 1. 

2) Újlioldak sat. Mindezekröl igen böven ’s a’ dolgot nagy 
tudománypyal kimerit‘ôleg : Rambach zu l’ottcr’s Griech. Archäologie 
Thl. lll. és Ideler’ Untersuchungen über die astronomischen Beobach 
tungen der Alten.v 

3) 111 sok magyarázók holdfogyatkozást értettck, de Da 
cier igen clmésen megmutatta, hogy itt inkább napi‘ogyatkozást kell 
érteni. Egyébiránt hasonl. Cie. 60 Divin. 2, 2, 7. 

4) A’ romai kortudomlinynak (Chronologia) más kevésbbé fon 
tos idôsqakain kivül 1101 föbb idöszaka van. Az Aera Varroniana és 
Catoniana. Cato Centorinus, Centurius, vagy Maior is 520 u. c. 
604. K. 0. 234-149. 611. Roma’ kezdetén a’ 7-dik Olympias’ 0156 
évét:752 K. e. vette fel. Marc. Tercnt. Varl‘o ellenben 3_8. u. 
c. 116. K. 0. 727.-27), egy a’ legtudósb romai férlìak közöl, ki 
számtalan irományokat szerkeztctt (1. Geli. n. а. 3, 10. Cic. ad Attic. 
13, 18), a’ 6-6111 О1утр1а5’ harmadik évét:753. K. e. 11111111 Roma.’ 
kezdctének. A’ történetirók jclenleg Vari-ot kövctik, kinek megliatá. 
rozatát Cicero, Tacitus, Gellius is fentartjúk, mig Dion. Hal. Cato 

‘ szerint számlúl. —— Varro a’ Philotaphus nevet irományainak szelleme mi 
att viseli. Hasonl. Cic. Academ 1, 3. 

5) Lucius .Tarrutius Firmanus'Cic. de Divin. 2, 47. fa 
miliaris`noster, imprimis Chaldaicis ratìonibus eruditus bélycgzet alatt 
jò elö, mint jàrtas abban, a’ mi csìllagzatok’ magyarázatát 111011 (Lm 
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can. 6, 608.), tchat a’esilIag-jósolásbsn, melly n’ regieknél n’ 051111‘ 
gászmánytól nem választatott meg' , hanem ‚мы gyakran ez utolsó ér 
tetödik. _A’ esillagjósolats vagy jóslils eredetét a’ napkeleti tartomii. 
nyokból vette, miert a’ büvészek Chaldaeni, Babylonici, sôt ma. 
thematici név alatt is fordulnak elö, mivel tanjok merô tudományos 
sz‘ámlálůsokon alapult, szintúgy Genethliaci név Май, mivel azt hit 
ték, hogy a’ csillagzatnak, mellyben az ember „шик-511115 na 
tale, a’urpow yevái‘ìlzov _ sorsa._ és lelkezete're nagy befolyzlsa, volna.. 
L. a’ magy. ad Cie. de div. 2, 42. A’ гало}; az egi testek’ fekvésé 
rôl, mellyek különbözö bûvészi magyarůzatokra használtattalg: naga 
nuy‘uiìm, Plutarchról mívuä név На"; ísmeretesek. Maga a’kcsillagjó 
solás a.’ görögöknel ze’lw] oinorelwytaunñ is neveztetctt. 

6) Choiak h’ónap’ 23-kán а’ harmadik óra, Rualdet’ „111110121. 
sai szerint a’ juliani évben Dec. lil-nek kilenczedik reggeli órája. 

7) Görög hónapszámlálás szeriut september’ 18. Pharmuti 9 April’ 4. ‘ i 
\ 

XIII. 1) Varro 4, 16. sz’erint a’ szótól: legere, kivilasztani, 
származik a’ legio. ’ I 

2) Patres eonseripti _ Patres et Conscripti helyctt- A’ 
tamlcsot eredetileg szůz patr-es képezék. Midôn a.’ sabinok felvétet 
tek, benne me’g más száz patres' foglaltak helyet, Tarquinius Priscus 
alatt pedig ismét meg száz patres. L. Dion. Hal. 3, 67. Liv. 1\, 35. 
'I‘arquinius Superbus igen megkevesité számukat, miert elii’zetese után 
Brutus mint elsö consul, a’ háromszáz számot ismét kiegeszite. Liv. 

_ 2, 1. szerint cz idötöl jöve a’ tanács’ ama.’ megszólitási czime divatba, 
úgy pedig, hogy a’ Patres név ада“; az ôsnemzetsegi (maiorum geu 
tium)v tanůesosokat, kiket meg a’ királyok neveztek ki, értelték, 
Conseripti alatt pedig azokat, kiket Brutus iktatott meltósligos hive. 
talukba. 

3) Niebuhr szcrint a’ Cliensek regenten a’ patriciusok’ ösjob 
llágyi, vazalljai melly viszony‘csak a.’ tizenkét táblák altal könnyitte 
Фей; plebeiusok ollenben' mind azon szabad polga'trok, kik sajátkep 
nem a’ _patriciusi nemzotsegosztlilyhoz targoztak. _ A’ viszonyról а’ 
Patronusok es cliensek közt bövebben ertekezik Dion. Hal. 2, 10. 
ASzintazon viszony késbbb országokra is kiterjesztetett, mit azirók а’ го 
mai humanitas’ különös eziménck magasztalnak. L. Beier ad Cio. de 
011°. 1, 11, 35. Rlìperti ad Tae. Ann. 3. 35. 

XIV. 1) Az clnevezesròl: Contus, I. Serv. ad Virg. Aen. 8 , 
636. ‚Ан-61 pedig, hogy a.’ romaiak Cantus és Neptunus equestris 

t Май ugyanazon egy szemelyt értettek, Liv. 1, 9. Serv. ugyanotŕLOv. 
Fast. 3, 199. 

2) A’ сих-1111:. L. az igen jeles irományt: G. C. Th. Franke: 
DC lribuum, curiarum atque centurionum ratione. Schleswigii 1824. 



JeGYzl'rnx. 347 

Niebuhr: Röm. Gesch. Il. 84. azt dllltja, hogy rég-enten esak a' patri 
ciusok, nem pedig a’ plebeiusok valának tribnsok- f és curiákra fel 
osztva, minek az Index praeleetion. Univ. Grifianae 1827. ke 
reken ellenmond. L 

3) Quintus Valerius Antias, Sylla’ idejében élt. 801151652 
52е11‘1‚ a’ töbhek közt еду romai történetet e’ czim alatt : „Annales“ 
hetvenöt könyvekben, de a.’ mellyek mind elvesztek. Plutarch 61 161111 
ször idézi. е _ 

4) Iuba minor, ña a.’ hasonló n'evii numidiai kira'tlynnk. Mint 
gyermek Iulius Caesartól Afrikában a’ pompeianusok c_llen elfogattat 
van, diadalban Romába hozatott, hol mivelt nevelést nyert, késöbb 
pedig,` szabadságat is kikapta. 11‘1 а‚’16Ь11е11 közt tutopia» ‘Pwyaïxozí 
Roma.’ kezdete’töl Syllůig. Plutarch 61 szinte sokszor 111621, kiìl‘o'nösen 
mint szavatost 65 tanút. L. Heeren: De fontibus Plutarchi. l. 123. 144. 

5) Zenodotos Troezenbůl, egy külônhen ismcl‘etlen iró, kiröl 
Dion Hal. 1, 337. emliti, hogy egy történetet irt Umbriáról. 

XW'. 1) Talasius. Liv. 1, 9. inde nuptialem hane vocem fa 
ctam. L. Catull. 6l. v. 134. Martial. 1, 36, 6, Ov. Met. 7, 799. 
Talasiust 1ду hagyja szólani: Coniuge eram felix; felix ernt illa 
marito. 10, 266. Felix et nato , felix et coniuge Peleus. -—- Hymena. 
105 еду 1деп 526р göriig ifju vala, kinek szülöi kûlönbözöleg neveztet-- 
nek. Indulatos szerelemböl еду 526р szüz iránt, nöi ruhában felôltözve 
161111 szůzek’ társasága'thoz esatlakozott, mellyben kedvese is vala. Ez 
zel tengerorvok által elfogatott, kiket lerészegitett, azután ôket meg 
ölte, kedvesét 116526 ’5 vele `mint Thalaius lloldog házasságot e'lt. L. 
Serv. ad Aen. 1, 651. 4, 99. Részletesbcn róla Matthiae ad Sen. Med. 
v. 65. - _ \ 

2) A’ gyapjú’ megmnnkálása, azaz: a’ fonás és szöve's, a’ 
11611’ fôbb foglalkozása vala a.’ régkorban, kiknek ладу becsületökre 
vált elvonult életet e'lni ’s szigorun honn tartózkodni. L. Voss.' ad 
Virg. Georg. 1, 293, 94. Azért mondja Virg. Aen. 7, 805. Camilla 
ról: non illa colo ealathisne Minervae Femineas asveta manus, ~sed 
proelia virgo Dura. pati, eursuque pedum praevertere ventes. L. ugyan 
ott 8, 407-413. a’ szép képletet. 'I‘ihull. 2, 1, 63. Hine et femi 
neus labor est; hine pensa eolusque. Hasonl. 'Statius Theb.A 8, 565. 
Emlékezzünk Penelope’ szövete're. 

3) A’ menyasszony. Rosz jelnek tartatott, ha a’ menyasz 
szony, midön a’ baratok férje’ házúba vitték --- melly eselekvény az 
úg-ynevezett offieium nuptiale vala — lábával az ajtóküszôböt meg 
érinté; azéri: 61 :it szokták rajta vinni. Luean. 2, 358. 'I‘urritaque 
premens frontem matrona corona. 'l‘ranslata vetuit eontingere limina. 
planta. Plut. Quaest. Rom. e. l29. ` l 

4) A’ menyasszony’ haja еду kis tör’ hegyével — hasta cae 
libaris -, mellynelLegy megöletett glndiator’ testében kellett szúrvzt 
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lcnniev , hat fdrtökre osztatott — ôwxgírwûa», comari -- , mellyek 
suggestus eomae ‘жду turritus vertex neveztettck. l’lut. Quaest. 
Rom. l. 148. Ev год; ’Anwloìg ezen szoki'tsnak МЫ) @kan adja. Ha 
sonl. Ov. Fast. 2, 560. 

5) A’ névvel: Sextilis, augustus’ hónapja neveztetett azon 
. régi idôktöl, mcllyeklíen az év martiussal kezdödött, ’s lgy a’ hatodik 

hónap, Ianuarius és fcbruarius рейд; a’ 1l és 12-dik valitnak. Ké 
sôbb Ianus’ tiszteletére Ianuarius helyheztetett lcgelül, februarius pe 
dig -— februare, expiare---, mint hónapja a’ megengeszteléseknek, 
legutól. Ez' azonban még késôbb a’ 2-dik` lön és Sextilis Augustus 
nól й} nevezctet nyert. 1 ` 

XVI. l) Lnkedaimoniak’ szállitvanya. Híhásan, mit 
mar Liv. 1, 18. érint, szatrmaztatnak a’ Sabinok a.’ Lakedaimonoktól. 
бк egy olaszorszůgi ôsnépség valának Közép-Olaszorszúgban 's az 
apennini hegyeken. L. Nieb. Röm. Gesch. I. Th1. 55-te Ausg. — Itt 
a.’ Lakedaimonokról, mint hadjártas és merész nemzetröl, tétetik 
említés. 

2) Gyòzelcmdal (pacan), sajátkép Apollo’ dicséneke, ki 
mint istene a’ gyógytannak поп’ mclléknévvel ncveztetett, némellykor 
azonban‘Bacchusé is, mert a’ mint a’ темы: Io Paian, úgy 
I0 Baoche is többször elöf‘ordulnak benne. Késöbb azonban ezcn 

kifejczésck más istenek’ dicsénekeibeu is clôfordnltak, különiisen pe 
dig diadalénekekben , millyek itt értetôdnek. 

3) Feretrius — ferire vagy ferre — Iupíternek egy mel 
léknevc, nicllyröl Propertius 10-dik elegiája’ l-sö kônyvébcn részlc 
tesen cmle'kezik ’s v. 48. mondja: Causa Feretri omine quod certo 
Бах ferie ense ducem; Seu quia victa suis hnmeris haec arma ferebant, 
Hine Ferctri dicta est ara. superba Iovis. --.Iupiter Feretrius’ egyháza. 
a’ Capitoliumon vala.. Ke'söbb азиаты lön, de Augustus isme't hely 
reállittati't. Corn. Nepos. vita Attici c. 40. Liv. 4, 20. Augustus Caesar 
— acdem Feretrii lovis — vetustate delapsam refecit.- Spolia opi 
ma azok чайник, mellycket a’ veze'r az önmaga által mcgöletett ve 
zértôl elzsi'tkmanyolt ’s Iupiter Fcretrius’ egyha'tzába felaggatá. En 
esct Romaban háromszor történt meg. Liv. l, 10.Prop. 4, 10. 

4) 'l‘udnillik Dionysius Halicarnassensis, ki a’ 1101541‘ 
hůborús idök után ’723. u. c. Romában telepedett meg, ott a’ mint 
Polybius a.’ latin nyelvet megtannlá. ’s egy húsz könyvekböl álló 
nagy шапка“ :‘Pm‘uai`x1`] oigzruoloïíoz szcrkeztett, melly a’ romai tör 
ténetet kezdctétöl Polybiusig foglalja. Belòle mi mar esak a’ tizenegy 
elsö könyveket hirjnk, mellyek 312. u. c. terjeduek, ’s néhi'uiy 161‘; 
dékeket. [Ц idézett ůllitását l. 2, 35. 

5) Demarat, Tarquinius Priscus’ ña. "азот. a’ diadalpompa'tk 
rol Juv. Sat. I0, 26-46. 
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XVII. 1) Más történettrók nem ugyanalon мам", sem nem 
szövetkezvo hagyák az itt nevezett városokat Roma ellen harczolni. 
Ovid. is Fast. 3, 203. mondja: Tractaque erant, lenga bella propin 
qua mora, állitván, hogy af’ három legínkabb részvényes népségek, 
a' crustumeríak, antematiak és caecinensiak a’ romaiakat 
egymás utůn штык meg. xgouurouyfotov ez alakban : xeoùuroyegla 
is elöt'ordul, a’ romaiakm'tl Crustunium és Crustumeria, a’ mint a’ la 
kosok Crustunií és Crustamerii. S. Serv.,ad “ц. Georg. 2, 88. Aen. 
7, 631. 

2) Capitolium, a’ büszke ‘лёг ’s Roma’ föbb (“не egyik 
мы", melly eleinte Saturnusról, Шпионы; elsö uralkodójáról 
az aranykorban Saturniusnak, késöbb a’ tarpéii szüzröl Tarpeiusnak, 
utoljára, mivel ott еду templom’ alspîtásakor еду emberföre akadtak, 
Capitolinusnak пивные“. Mi ide tartozik, Varro de lingva la 
tina 4, 13. ed. Bípont., meglehetôsen összefoglalja: „Sunt et nomina ob 
tot montibus, quos postea urbs muris comprehendit : е queis Capito 
Наш dictum, quod heíc, cum fundamenta foderentur Iovis, сарай hu 
manum inventum dicitur. Hic mons antca Tarpeius dìctus, a virgine 
тема“ Tarpeia, quae ibi ab Sabineis necata armeil et sepulta.: eius 
nominis relietum quod etiam nunc eius rupes Tarpeium appellant saxum. 
Hine antea montem Saturnium appellatum prodiderunt, et ab eo late 
Saturniam terram, nt etiam Ennius appellat'. Antiquum oppidum in hoc 
fuisse Saturniam dieunt. Hasonl. "irg. Aen. 8, 347. 

3) Tarpeia L. erröl Liv. 1, 11. Dion. Hal. 2, 40. Ov. Fast. 
1, 261. hol Tarpeińról mondatik: levis custus armillis capta. Sabinis. 
Met. 14, 775. . 

4) Gyülöli az xtruló't. Ezen gondolat a’ megvetésröl és 
hálátlanságról, тонус! az ůrulůst méltán Немцы‘, többször elôl'ordul 
a’ rc'gieknél. lgy Demosthenesnél beszédében: de corona, a’ ba'. 
násmód’ alkalmával, mellyel‘ Philipp кашу Aeshylos iránt vala, kirôl 
Stobaeus Sermon. l1. a’ választ há'trahagyá, midön kérdezne'k, kit 
szeretne és gyülülne lcginkúbb : 10J; yállovra; nooöbôóvat yálwm qnt 
Ã‘cö, той; öe‘ 17511 ngoöeöwnóm; ,uálwru ‚май. — Cae sar itt Augustus ‚ 
Rhymtalkes 'l‘hrakia’ királya, ki Antoniustól Augustushoz pártolt. 
L. Plutarch’ Apophthegm. l. 778. ч 

5) Galba Sulpicius, öregatyja (мы császárnak; multipli 
cem nec incuriosam historiam edidit. Sveton Саша c. 3. 

6) Simylus egy ismeretlen kôltö, ki hihetö a.’ reges, östör 
ténetet (ultim) elegiai "crsckben óneklé. S. Heeren de fontib. Plut. 
l. 104. 110. 

XVIII. 1) A’ tarpeii sziklákról letaszittatni a’ vlegszigo 
rúbb büntetésekhez tartozott 's leginkárbb csak a.’ hazaárulókat érte. L. 
Plut. Camill. XXXVI. Igy Marcus Spurius Cassius, Manlius 
Capitolinus Liv. 6,18-20. 25, 7. 

\ 
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2) A’ történetet Cur'tiusról részletesben 1. Liv. 2, 12. Dion. 
Hal. 2, 44. Más okát az elnevczésnek: lacus Curtius , melly a’ 'piarcz’ 
kôzepén vala., Liv. adju 7, 6. 

3) Iupite'r Statur _ qui stare exereitum fecit Liv. 1 , .12.' 
Cio. in Until. 1, 13. Grenov. observat. 4, 14. ezen szónak szůrmaz 
tatůsáról. l ` 

4) Regia, a.’ via. sacra’ husszńban, eleinte a’ királyok’ lak 
helye, elüzetésök után pedig` a’ Pontifex Maximusé. Késöbb Augustus 
a.’ Vesta-szüzeknek rendelé lakásul, mivel Vesta’ egyháza mellett fe 
küdt; a.’ Pdntifex Mnximusnak pedig sajůt lakvára, egyik részét. L. 

vDio Cass. 4, 27. 

XIX. L. Liv. 1, 13. Dion. Hal. 2, 46. kik azonban elbeszé 
léseikben kůlönböznek. Egy igen szép költészeti ahrázolatot l. Ovid. 
Fast. III., melly itt a’ miénkkel összelmsonlitást érdemel. IQuar'e sta 
bant acies ferro mortique paratae. Iam` lituus pugnee signe. daturus 
erat : Cum (Муои иегбттцп’ б‘цмд) raptae/ veniunt inter patresque vi 
rosque, Inque sinu (vinta 1196; rai; âymilatç) notas, pignora cara 
ferunt. Ut medium Campi ритмами“ miv oi‘lupóregot, 2111616 
о101’ 11111112; êv ‚иёшу ашшбёши и}; nagatáëewg) passis tetigere capillis 

` (xôym/ ngoïuïôpfvab lsluye’mfv). In terrain pasito procubuere genu, 
Et, quasi sentii-ent, blando clamore nepotes, 'l‘endelmnt ad avos bra 
chia parvoJ suus. Qui poterat,`amahat avum, tum denique cisum, Et 
qui vix „oterat , posse coactus erat stb.- A’ nök gyászban le szokták 
ereszteni különben feltûzött hajokat. L. Iiirchmann: Dc fun. Épen azért 
ezen Sabinokról Liv. 1, 13. crinibus passís x scis'saque veste ausae 
sth. L. ugyanott Drakenbrug’ igen tudós jegyzetét. Tib. 1,1, 68 
parce solutis erinibus et teneris genis. L. Ватт. ad. Ov. A. A. 3, 709. 
Virg. 1, 480. 3, 64, 65. Azok effusae comae; de spartae c0 
mac, úgy látszik más mi ‚ tudnillik a.’ bösz- e's bacchanti lelkcsůlés 
ben legt‘üggô huj. _ ’ 

XX. 1) A’ legiók lmtezer gyalogból stb. A’ màgyarázók azt 
jegyzik meg, hogy’itt Plutarch, mi az akkori idöt illeti, a’ legiók’ 
erejének meghatározataban hibázott. Bizonyos számot épen nem lehet 
megalapitani, mivel a’ mint a’ lovagoké, úgy a’ gyalogoké is mindig 
az orszag’ viszonya. 65 szüksége szerint változtatott. Azért akkor sem 
hirtak minden legiók egyenlö erôvel. Vegetius szerint l, 6. minden 
legio 6100 gyalogságot és 750 lovagokat foglalt. L. Hercog ad. 
Caes. bell. Gall. l, '7. ki Müller János’ elmés jegyzeteire: Über das 
Röm. Militairwesen Th. I, 222-237. igazit.v 

2. Bulla~- a’ görög; 110/“1161113, VlZllllllOl‘ék. Kerekded, félhold 
ulukú millye (Kapsel) vala, mellyben valami a’ megigézés ellen zá, 
ratott, ’s mellyet a’ gyermekeknek nyakukon kelle hordozniok. A'gaz 
dagok aranyból, a’ szegények börböl viselék. Róla egy classicus hely 
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Macrob. Saturn. 1, 6. itil. L. még Plin. Hist. Nat. 33. 1. Sect. 7. Щи‘. 
Quacst. Rom. l. 157. ‚ 

3) Moneta-monere, emlékeztetni — Iunónak egyìk мышк 
neve, mivel Cie. de dio. l, 45. szerint a’ romaiakat egy földrengós' 
alkalmával emlékeztettc — monuerat ь az isteneket egy poczos disznó’ 
áldozata által megengesztelni. Mivel egyhaizúlran, mellyet neki Camil 
Лиз épittctett (Liv. 7, 28. Plutarch. Camill. XXVI.) ’s mellyhez „а; 
lépcsök ушей , késöbb pénzt szoktak verni, a’ szó : moneta, a’pénz 
nek, vert pe'nznek jelentését nyerte. L. ezen egyházról a’ magy. ad 
Tacit. II-istor. 3, ’71. Ovid. Fast. 1, 738. és 6, 183. 

4) Somfanyelü. A’ kemény Koriandrom’ faja'tból, nem az 
úgy nevezte nônemüéböl , melly puha (Plin. XVI. 26. sect. 43.), ha 
nem a’ himncmûébül, melly Plin. XVI. 38. Sect.,73 szerint egészen 

_bôtykös, gerelynyelekre Напишите“. Gras. v. 27. A’ Koriandro 
mot a’ tôbbek »közt erös vadůszdůrdákrů használhatónak шаг-ангина. ` 
Voss. ad Virg. Georg. 2, 448. et bona bello cornus. _ Serv. ad 
Virg. Aen. 3, 46. ugyanazt beszéli : Romulus O'aptato augurio, has 
tam de Aventino monte in Palatium iecit, quae iìxa refronduit. ‘ 

XXI. 1) Numa XIX. r. . 
2) Matronalia -— ünnep, melly a’ romai nöktôl ünnepeltetett, 

a’ többek közt cmlékczctül, Воду a’ hábörú a’ romaiak és sabinok 
közt там; végzôdött be. Egycdül az eljegyzctteket illeté, kik akkor 
egymást megajůndékozák. Hor. Od. 3, 8, 1. Martiis caelebs agam ca. 
lendis. Különösen a’ férjek szokták nejeíket megajůndékozni , ezek pe 
dig rabnòjeikct. Mindig clsô mar’tiusban ünnepeltettek. Azért Tibull. 
El. 3, 1, 1. Mortis Romani festae venere Calendae, Exoriens no 
stris hinc fuit annus avis. Et vaga. nunc certa discurrunt undique pompa, 
Perque "ias urbis munera perque domos. Ez ünnep’ eredctét és leirzi 
sat l. Ovid. Fast. 3, 167. 
’ 3. A’ Carmentaliákat ian. II-kén ünnepelék, Feb. 15-én 
pedig ismétfelni szoktiik Evander’ anyja’ tisztclctére. L. rólal Ov. Fast. 
1, 16'1. 3, 617. A’ Carmcntaról l. Liv. 1, 7, Ov. Fast. 1, 472. Plut. 
Quacst. Rom. l. 124. ` 

4) Lelkesedésében (ров/Задний -— mennyiben Apollo abba, 
kit lelkesit, maga „ш ’s a’ papnñt vonakodások közt hatalmába ejti; 
azért a’ kifejezések : plenus deo, lymphatus sacerdos 65111). 
sonlók. L. róla leirfisokat Lucan. 5, 3-223. Stat. Theb. 10, 163 
624. 3, 450. (мы. Rapt.-Proserp. 1 , 6. Iam furor humanos nostro 
de pectore sensus Expulit, et totum spirant precordia Phocbum 
вы). Ez által viszony támad , mellyben a' jósló tcljescn ismeretlen dol 
gokról szól. L. Iustin. Martyr. Cohortatio ad Graccos a.’ vége'n, hol 
a’ Sibylláról mondja : тшшш‘иёщ; и}; ŕmm'oöiofg ënŕnavto nai, qc табу 
ëignyŕvow ‚ниши; és a’ jóslókat nevezi: xalayolLéI/ovç ¿x тби 9505 és 
pmöáv eíöórorç, of# My uw. Ez a’ ,uavla , mellyet Platon Phaedr. 22’ 
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244. Steph. kind. a’ jóslónak tulajdonit , в’ mint a’ latin kôltôknel в’ 
furore es furor sajállag a’ jóslóról mondatík. Cie. de div. 1, 31. 
Inesl'. igilur in'animis prnesagitio extrinsecus iniecta et inclusa. divi 
nitus. Ea si cxarsit ncrius, furor apellntur, quum n corpore animus ab 
straotus divino instinctu concitatur. L. az egészröl “ген Аеп. 6, 77. 
’s köv. o.’ cumaei Sibyllaról. At, I’hoebi nondnm patìens, imma 
nis in antro Bacchatur vates, magnum si pectore possit Excussísso 
deum : tanto megis ille fatigat О s rabidum, fera corda. domant. 

__ 5) "ersekbe foglalt. A’ jóssznvak ludnillik mindig versben 
ndattak. Hor. A. P.` v. 403. Dictae per carmina sortes. Aze’rt mondja 
Ovid. Fastig. 1, 467. a' Carmentaról: nomen habes a. oarmìne 
dictum. 

6) A’ napok a’ romaiaknál megkülönböztettek mint dies fasti, 
mellyeken szabad vala valakit nyilván bevádolni, "édeni és megitélni; 
nefasti , quibus ius dicere non fas erat, e's intereisi, meliyeken 
ez csak fe'lnap vala megengedve. Mind ennek ismerete fôleg a.’ patri 
ciusokat illette. Hasonl. Cic. pr/Muren. 11. de Orat. 141. 

7) Februarius' hónapjliról l. Censorinus: De die natali c. 22, 
hol a’ romai hónapokról 65 nevezeteikröl értckezik. Februarium a fe 
bro. Est februm qnisquid piat purgatque, et februamenta purgamenta, 
item februare purgare et purum faeere Februln autom non ídem usque 
cunque dicitur. Nam aliter in nliis sacris februatur, hoc est, purga. 
tur. In lloc autom mense Lupercalibus, cum Roma. lustratur , sa 
lem calidum ferunt, quod Februm appellant', unde dies Lupercalium 
proprie februetio, et ab eo porro mensis Fobruarius vocitatur. L. meg 
d. L. L. v. 54. О". Fast. 2, 19. ` 

8) Luperci- Pannak papjai valának. _ Az ünnep februarius’ 
15-kén ünnepeltetett. L. a’ helyeket Liv. 1, 5. Dion. Hal. 1, 33. Virg. 
Aen. 8, 363. Ov. Fast. 2 , 247. 283. 287. és 425. Plut. in Cites. 
XI. Quaes. Rom. l. 131. - 

9) Butas, a’ mint Simytus, elegiai versekben a"romai rég 
kor’ költeményes mondtisit eneklé meg. L. Heeren: De fontibus. Pint. I. 
104. 110. 

10) Caius Acilíus Cìc. de Offic. 3, 32. szerint a’ romai bi 
rodalomról evkönyvekot irt görögül, mellyeket bizonyos Claudius Ia. 
tinra forditott. Liv. 25, 39. 35. 14. Mi személyet` es idôkorllt illeli, 
a’ történetirók különbôzô vélemenynyel vannak. Nemellyek ôt Caius Aei 
lìus Glebrioval ugyanazon személynck taŕtják, mások nagyobb joggal 
a.’ tanllcsnoknak, ki 589. u. c. Cato Centorinus’ idejében elt 65 Geil. 
7, 14, 9. Macrob. Saturnal. 1, 5. elôjô. Plutarch ôt idösb Cato XXII. 
is emliti. 

XXII. 1) A’ tüz a’ legre'gibb idôktöl osaknem minden 11611611 
1161, mint valami szentséges, lisztcltetett ’s szent helyeken szůntelen 
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tüz tartatott. L. erről A. 1. Lange’ igen jeles értekezését elegyes iro 
mányai és beszédei közt, licrnusgegeb. v. L. G. Jacob. Leipzig.1832, 
1101 191. l. a.’ következőt mondju: „Ausserdem war es die Bestia, die 
ganz vorzüglich durch diese Sitte vet-elirt wurde. Sie ist die Göttin 
des Herdes. Und wie in jedem/Hause das lnnerste , der Herd,` ihr 
heilig ist, so wurde im Innern, im lllitielpnnete der Stadt, ihr ein 
Haus gebaut, das Prytaneion, wo wie dort, so hier, auf' dem Stadt 
herde ein Feuer brennt, das nie verlösehen darf. Auch mehrere Ora 
kel waren bemüht, ihre Heiligkeit und glen Bul“ derselben durch ein 
immer brennendes Feuer zu bewahren, wie diess von Delphi, dessen 
Priester zur Künigszeit das heilige Feuer von dort nach Plataca trugen, 
wie die von Delos es nach Lemnos brachten, und vom Orakel des lu 
piter Ammon ausdrücklich berichtet wird. 

2) Lituus — az augurok' egy meggörbített pálczája vala, ’s 
haszm'tlák kijelelni az égen a} környéket (templum), mellyben a.' 
тайм-1111’ röpülését szemlélni akarták. Livui, I8. A’ legfőbb hely Cic. 
de divin. l, 17. Quid? lituus ille мы“, quod clarissimum est insigne 
auguratus , unde vobis est traditus ? Петре eo Romulus regiones di 
rexit tum, eum urbem condidit. Qui quidem Romuli litnus (ut est, in 
curvum et leviter a summo implexnm bacillum , quod ab eius litui, 
quo eanitur, similitudine nomen invenit) eum situs esset in curia. Sa. 
]iorum, quae est in Palatio, eoque deílagraivisset, inventos est integer 
(iìmzŕìêg űnô 10J 11a/96;). Quid? multis annis post Romulum, Prisco 
regnante Tarquinio, quis veterum Scriptorum non loquitur, quae sit ab 
Attis navio per lituum regionum facta descriptio? —- A’ praepa 
got, itt áfgallok. Az időszak, mellyben Romát eli’oglalák, 391. K. e 
L. Plut. Camill. XXXII. _ 

~3) Az etyaôlőnek büntetést nem szabott. “Ugyanazt 
mondják Solonról, ki kerdeztetvena miért nem hozott az atyaölós v. 
adyagyilkosság ellen (örvényt, válaszold, mivel azt lehetetlennek 11611 
zelé. Diog. Laert. 1, 59. ägmtnäsig, Jui tt statui nargoxtővou vôyov 
mix Hinze; özt} nl dnslníqm, ê‘rpil. Cie. pr. Rose. Amer. 25. A"szu-- 
vak : p'arieidium és parricida. a’ latinoknůl tágas]; értelemben is 
előfordulnak. Cic. pr. Cluentio ll, 3i. ‘гаммы in ipso fraterno par 
ricidio nullum scelus praetermissum videtur. ln Catil. 1. 12. 29. parri 
cidn civium. L. ugyanott Matthiae' jegyzetét. Szintúgy: patriae parrici 
dium. L. még Kritz. ad Sall. Catill. 3l, 8. Drakenb. ad. Liv. 3, 50, 5. 

XXIII. l) Némelly történetírók, így Liv. l. 14. Igen 
részletesen Dion. Hul. 2, 53. f- Laurentum -a’ mai Torre Paterno. 

2) Armilnstrium — tér, piucz az aventini hegyen а’ 13-dik 
regioban. Varro de L. L. 5. l. 57. Bipont kiad. Armilustrium ab 
eo, quod in armilusirio armati sacra faciunt; nisi locus potíus dictus 
est ab his, sed quod de his prius. Id ab ludendo, aut lustro, idest 
quod circumibant ludcntes ancilibus armati. 

23 
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XXI". 1) Dög‘halál, Servius ad Virg. Aon. З, 137. hol ha 
sonlólag/mondatik: subito qunm tabida mcmbris, Corrupto eoeli tracto, 
miserandaque venit Arboribnsqne satîsque lues, et letii‘er annus, meg 
jegyzi : hic est' ordo pestilentiac , ut Lucrct. docet, primo aëris corru 
ptio, post aquarum 'et`terrarum, inox omninm animalium. A’ hely Lu 
eret. 6, 1089. ’s köv. erre részletesen mutat; kinél 1136. ’s kôvet 
kezö, nevczetes leirasa, ábre'tzolata szintazon dögkórnak kezdòdik, 
mellyet némelly magyari'tzók azzal hasonlítanak össze, mellyrôl Thu 
kydides 2, 47.` olvashatunk. Egyéb j/eles i'thrázolatokat Virg. Georg. 
З, 474-566. Ovid. Met. 7, 518’. ’s köv. Sil. Ital. 14, 581. Lu 
can, 6, 80. Seneca Oedip. 35. ’s köv. Iiûlônbcn a’ dögkórt az állatok 
közt lcgelöször a’ kutydk óreìik. L. Drakenb. ad Sil. Ital. 16. 694. 
Lucret. 6, 1222. Cum primis fida eanum vis Strata viis animam pone 
bat in omnibus aegrae. 

2) Véreseppek, a’ mint a’ folyamok’ vérszinesiilése a’ leg 
roszabb, legre'mlctübb jelene'sekhez tartozott. L. Liv. 45, 16. Nnncîa 
hat e foco suo sangvinem per triduum et dnas noctcs manasse. Dr'a- . 
kenberg. ad Sil. Ital. 8, 646. Atque atro sangviue ilumcn Manavit Io-l 
vis in templis, hol, a’ mint Lucan. Pharsal. 1,*525. ’s köv. töbh 
illy portentumok érintetnek. _ 

3) Érczszekeret. Dion. Hal. 2, 55. lieszéli, hogy Romulus 
01011 Neptunnak szentelt negylovas szekér melló 611 sajat képét állítá' 
fel ’s tetteit >görögül ala'tjegyeztete': a’ mint szokas "ala a.’ nemesek’ 
czimereikre — Imagines‘-, mellyek az Atriumban tartattak, 11115116 
saguk és tettcik’ lajstromára -- 'I‘ituli _I rajzolni. 

XXV. 1) L. Liv. 1 , l5. Dion. llal. 2, 55. 
2) Aristomenes, a.’ messeniak’ egy igen jules vezére'a’ 2dik 

messeni háboruban. Pausan. in Messeniacis 14 és 19. 

3) Sardesi sziirmazat. A’ sardiak'a’ romaiaknail 11111011 
si'ignk e's liütelenségük miatt, felette megvetett népség valiinak L.. 
Ileind. ad Hor. Tat. 1. 3, 3. Aze'rt a’ közmonda: Sardi venales, 
alter alt-ero ncquior; miröl Erasm. Adag. 257'. l. részletesen ér 
tekezik. 'I‘ib. Sempr. Graclius eli‘oglalván 514. u. c. la’ szigetet, inne-n 
annyi rabszolgákat hozott, hogy öket mind el sem lehete adni. Aurel. 
Victor de vir. ìllustr. 57. Cie. ep. ad l'am. 7, 14. 'l‘igelliast hominem 
pestilenliorem patria sua nevczi, hasonlólag Virg. Aen. 11 , 701. 
1101 az- álnok liguri Annusrúl niomlatik: Ilaud Ligurum extrcmus , dum 
fallcre fata sinebant. L. me'g I’lut. Qnae t. Rom. 121. l. 

XXVI. 1) Eröscn bizvltn szerencséjében sb. Szëpen 
i'cjezi ezt ki Virg. 10, 501. Nescia mens homînum fati sortisquae fu 
turae, Et sei-vare modnm, rebus sublata secundis. I-Iasonl. még 
az igen jcles helyeket össze Corn. Nep. Timol. I. Liv. 45. 9. Seneca 
Troadib. 257. mi igen ide tartozik: Violentamemo imperia continuit 

\ 
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Ми. Moderata durant; quoque fortuna altíus Evexit ac Магии humanas 
opes, Hoe se magis supprimere felieem dccet Variosque casus tre 
more sth. 

XXVII. 1) A’ tanács’ összegyülekeze'sei nem consilium, ha 
nem concilium valiinak, (.‘ronow’ fognlomkûlönböztetése szerint ad 
Liv. 44, 2. concilium`--~ de conventu hominum, qui audiendi causa 
conveniunt; consilium --- de eo, in quo deliberandi causa. El 
utolsóban mindannyi munka'l e's miudenik „душа; amabban csak az 
elölülö munkál. L. Bremi ad Corn. Nep. Epaminond. 3, 5. Herzog ad 
Cees. Bell. Gall. 1, 18. Certe ad Sallust. Jug. 62, 5. 

2) Romulus’ haletlziról részletesb elbesze'lést L. Liv. 1, 16, 
17. Dion. Hal. 2, 57, 64. Lactant. Inst. divin. 1, 15. 

3) Romulus’ halálůt összehasonlítja itt Plutarch Publ. Corne 
lius Scipio Aemilíanus Afrikanus minor’ halálůvaL-mcrt 05311‘ 
rôl sem vala. bizonyos: mimúdon haltak meg, hanem minden hirek’ elle 
nére is valószinü lôn, Воду titkon végeztettek ki. Ezen Scipio tia 
vala Paulus Aemiliusnak, Scipio Africanus maiornak pedig fogadott ña. 
Plut. Cato. XV. Flor. 2, 15, 12. Elpusztitá Carthagót, az agraria.~ 
tôrve'nynek és Tiberius Semproníus Grachus’ f'óldosztasdnak hevesen 
ellcuszegiilt, a’ népet is, mivel Grachust, ha az önurságra уйдут‘, 
igazságosnak „умным (Cie. pr. Mil. c. 3. Val. Max. '6, 2. n. 3.), 
fplctte megbántotta; ’s eg'yszer ugyana‘ nep elött Olaszországot a’ sok 
bef‘ogadott‘polgárok miatt mostoha anyának nevezte. Ezért еду reggel, 
mielôtt паб; cstve a’ tanácsnokok és romai szövetségesek Маха kisé 
re'k, Адам" halva találtatott. V'nl. Max. 6, 2, 3. Cic. pr. Mil. 7. de 
orat. 2, 40. Részlctesebben értekezik errôl Velleì. Patere. 2, 4. Epi 
tome Liv. 59. Suspecta fuit, tanqnam ei venenum dedisset, Sempronia. 
uxor: hinc maxime, quod soror esset Grachorum cum quibns sìmultas 
Africano fnerat. Plutarch in Gracho X. Cai. Grachust és M. Fulviust 

wídolja. 
4) Ne'mcllyek szerint atyja, Mars, jelent meg ’s Ы elevenen az 

e'gbe az istenek közé helyezé. Mint isten, Quirinus név alatt tisztel 
tetett. Ezt Ov.> Fast. 2, 428-512. megéuekli. Papjai is külön vala' 
nak : flamen Quirini vagy Quirinalis. 

XXVIII. 1) A’ szentségek illetése közt sth. Мефодия 
tudnillik az oltárt és a’ szentségeket, jelente'siil, hogy az istenséget 
láthatólag is tanúságnl veszi. Ь.‘ Virg. Aen. 6, 124. Talibus orabat 
dictis , arasque tenebat. Ugyanott Serv. jegyzete't és Thiel’ tôbb 1111321 
zitásaít ad Aen. 4, 219. 

2) Nem правит“ szc'pségben sib. Szintigy jelenik meg 
Romulus Ovidiusnal is. Fast. 2, 503. pnlcher et humano maior. 
A’ régiek tudnillik a’ kimnltakat mindig nagycbh alakban, mint a’ _mily 
lyel ez élctben birtak, képzelńk megjelenni; нём У1г;:*Аеп. 2, 773 
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atriue ipsius umbra Creůsno "isa míhi anta 0011105, et nota maior imago. 
L. ugyanott Thiel’ jegyzcteit. ` 

3) Manil. Astronom. 4, 884. An dubium est habitar'c Deum 
sub pectore 1105110? 1п coelumquc redire animos, eoeloque venire? 
894. An quoquum genitos, 11151 00010, credere fas est Esse homines? 
Iuven. Sat. 15, 146. Sensum a coelesti demissum traximus aree. 

4. Prokonnesus egy sziget Propontisban, a’ mai Mar. di Mar 
moráhan, hol Aristeas született , a’ régkorban mint költô és 16116 
netiró, igen jeles férii, kiHerodot 1, 14. és Strabo szerint az Ari 
maspeiak’- történctét irá. -lileomedes Astypalaeából ---ez egy a’ kyk 
ladi szígetek kôzöl —-. mint ökölviaskodó vala hires. L. Pausen. Eliac. 
9. - Aristeasról kimulta utůn a.’ kallómalomban Herodot szerint 

egy Iakos K_vkikosbúl azt vitatá, hogy vele találkozott, 1161 e'vek mulva 
- Prokonnesusban‘jelent meg ’s az ’Jetpaurmía ezimü kôlteményeket 
irá; harminczkét évek mulva pedig Metepontumban jelent meg, hol 
Apollónak oltárt parancsolt emelni. - Kleomedes s.’ viaskodůsban egy 
Iecus nevůt Epiduurosból agyonütôtt, mie'rt öt l.’ Hellapodiei négy ta 
lentomnyi birsx'tgra itélvén , 1›11_1111)ап eszét veszté. 

5) Üzöbe vétete'k. Pausanias Eliac. 9. szerint polgůrtársaitól 
ûzettetvén , Minerva’ egyházába. menekûlt ’s ott egy ládába zůrkózott. Az 
idézctt jósszót Pausanias következôleg adju: ’ 

"Yowroç nigo'lwv Klso‘uńönç ’Aunmalatuiç 
"Ov ûwíru; 'n.uää’ ò; puyxe’n .'ìvrlrdv ëóvm. 

’ 6) Pindarral. Plutarch ezen hclyct Pindar’ tôredekcilaôl ‘15:51 
irományában Apollonioshoz is 458. 1. idézi. 

7) Az elet’ 1161) e. Az ercdeti szerint 211101101’, 1111 u.’ latinoknál 
az imago vala. A’ régick azt vélték, hogy a’ le'lek a.’ halúl után lát 
szutos testet vesz magůra "61‘ és szin és erö nélkül ’s bolyong mint te 
nuis, exilis umbra az alvih'tgban; azert itt a1. eredeti szerint «idr-'ug 
11601101’ а.’ lélek, mennyiben a’ halhatlanságban részes. Igy mundja 
Dido Virg. Aen. 4, 654. Et nunc magna mei sub terras ibit imago; 
65 1, 353. Ipsa sed in somnis inhumati vcnit imago Coniugis. 2, 
772. Infelix simulacrum atque ipsius umbra Creüsue, Visa mihi ante 
oculos, et nota maior imago. Aze'rt Hor. 0d. 4, 7, 14. Nos, ubi deci 
dimus, Quo plus Aeneas, que dives 'I‘ullus, et Anous; Pulvis et umbra 
sumus. 

8) Heraklit, a’ melléknévvcl Iuorswôç, n’ homdlyos. Ephe 
soshan született ’s mint hires bölcselkedô némellyck szerint 500 körül 
az eleati oskolůhoz tartozott. Homályos tanját egy iromz'myban a’ ter 
mészetrôl állitá fel, mellyet azonban mi csak hagyományokból isme 
riìnk. Rendszere’ fôbb pontjai Diog. Lacrt. 9, 7. olvashatók. A’ rég 
korban olly igen hires állitásaról . aů'q W111i страной’; 11011 dgíunl, l. 
Heyne’ nagyon jeles értekezése't: De animabus Si`ceis ex He 
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racliteo Май“): uptime` ad sapientiam et ‘Египет in 
structis. Progr. Göttingae 1781. fol. 

9) L. a’ régiek’ tanjairól, a’ metempsychosis- vagy lélekköltö 
nésrôl. VYittemb. ad Plat. Phaed. 210. ’s КБ". 1. 

XXXI. 1) Curis, "ugy Quiris —— sabini szó. L. 0v. Fast. 
2, 476. Plut. Опыт. Rom. 149. l. 

2) ò'llou quyr’] -- Julius’ 5-ke tehát, nem ugyanaz, mi a’ uo 
nae capratinae, azaz :Julius’ 6-ka. A’ helyet а.’ Forumon, hol 
Romulust a’ mennykö megûtôtte vagy az istenek köze' helyeztetett, Ca 
pracepalusnak ncvezék. L. Ov. Fast. 2, 491. 's köv. 

ß) Dion На]. 2, 57. Romulus élte’ 55-dik évét, uralkodásának 
pedig i 7-két ide'zi. 

~ 

Theseus és Romulus' egybevetése. 

II. 1) A’ bôlcsek a’ szerelmet stlí. Hasonl. ezen szép és 
fenségcs nézettel Plat. Sympos. 23-28. _ 

2) L. Herod. 3, 80-82. a’ hdl-om fôbb uralkodásalakoknak, 
mellyek a' monarchia, oligarchia, és demokratia, összeállitását. 

III. 1) A' végzcttöl származtatjuk sth. Quínctil. Prolog. 
in lib. 6. inst. orat. ezen gondolatot igy fejezi ki : Frustra mala omnia 
ad Fortunae crimen relegamus. днем]. 10, 365. 14, 315.' Nullum 
numen habes, si sit prudentia: nos te, Nos facimus, Fortuna, Вещи, 
coeloque locamus. -— Theseus’ Шла!‘ , IIippolytusnak sorsxit, ki mivel 
mostoha anyjút, Phaedrát, indulatosan szerette, atyjůtól megátkoztatott 
s az orsziigból kiûzetett, sok költök megéncklék. L. róla részletesebb 
elôadůst Ov. Met. l5. 497. Eurip. e's Seneca’ Hippolyt. Virg. Aen. 7, 
761. Hygin. fab. 47 és.251. Ov. Heroid. 4. Fast. 3, 265. 6, 737. 
Satius Silv. 3, 1 , 57. Cie. de Nat. dcor. 3, 31, 76. de ОШ‘). 1, 10, 
32. a, 25, 94. su.. 

IV. 1) Csekélyen kezdve nagy dolgokhoz jutett. 
Ezen ok nemcsak Ilomulusnak, hanem xitalában Romának magasztalů 
sara is, melly csckélyuyi kezdetbôl olly nagyra emelkedctt, sokszor 
clôt'ordul a’ régiekne'l. Ov. Fast. 3, 433. O quam de tenui Romanus 
origine crevit! Turb’a vetus quam non invidiosa fuit! Virg. Georg. 2, 
532. Cie. pr. Itoscio Ameriuo 18, 50. Liv. 8. 11. Parva sunt, sed 
parva ista non contemnendo maiores "estri maximum hanc rem fecerunt. 

V1.1)Az elsb atyagyilkos. Ez Oedipos vala, ki egy 
útazáson a’ néikiil hogytudta "мы, atyját, Laiost megöle'; anyja'a ‚ 
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lo k a в t e t, nöszé, kivel negy gyermeket nemzett. Ezt llbrázolják 
Soph. és Seneca in Oedipe воде. 

2) Az elsö anyagyilkos. Ez Orestes, ki ‘шум: , Kly 
t е m n e s t r М, ki hazatérô férjet ,. A g a me m n o nt, szerclmcsenck , 
Aegistosnak segitsegevel meggyilkoiá, сие! együtt megölte. 

l3) Spui-ius Curvllins. Ezen legelsö romai hiizassiigválá‘s 
ról, l. Geil. Н. A. IV. 3. 

Lykurg. ~ 
I. 1) A’ külünböz'ò mondák Lì‘kurgról в’ legregibb tôrtenct' ho 

mltlyliból származnak, ’s kivůltképen az ‘Щи! szaporodtak meg annyira, 
hogy a.’ régi irók a’ kortanlmn járatlanok voltak, ’s Lykurg’ neve 
sok jcles ferllnnk közös neve volt. Idñszakiiról részletesen Clem. 
Alexander Stromat. 309. l. e'rlekezik. Legújabh "izsglllatok sze 
rint S88-ra teszik Iphitos’ idôszaka'tba, ki а‘ Herkules áltul Марией 
olympiai játékokat, _mellyek a’ sok táborozások által megsziintok (I. 
Pausan. Eline. 4.), ismét visszaállitii, mi мы a kortanba ‘бы: rend és 
összehangzás ‘помпой. A' voluoâs’rqg, tôrvényhozó melléknevet шм 
ban megkûlönböztetesiil viseli egyikesöbbi hasonnevü spartai kìrálytól, 
„вы“ az edo'nink’ egy kirlllyától ’I‘hrakiaban, ismcretes , továbbá egy 
urkadi kiálytól‘, ’s vegte're a'hires attikai szónoktól (408._325.K.e.), 
kinek az újabb idökben számos Мамы}; l'tltal ismeretesbbé lett Lykos 
tratos elleni beszédét ma is birjuk. . ` 

2) Fegyverszünet. A' delphi jóshcly’ parancsából Görög 
országban az olympiai Нины!" alkalmúval aitalános fegyverszünet 
тьмы; L. Thukydides 5, 9. 

3) Korong. _ A’ korong’ (discus) hajtůsa. n’ 'nárraůlov _ 
vagy nz olympini játékok’ viadalgyakorlatihoz ином“ ’s a' késñbhi 
idôben meg a’ romaiakm'tl is nagyon kedveltctett. Катю volt ez kôbôl 
vagy vasból, melly közepen egy Iyukon átvont ваша! egyonest valamclly ezel 
felé hajíttatott. L. IIeindorf ad liar. Sat. 2, 2, 13. Seu te discus agit; 
pete cedcntem nera disco. Barth ad Stat. Theb. 6, 647. Mt'tr Homer-~ 
nel clöi’ordul L. Scholiast. ad Hom. Od. Ö, 628. .9, 190. Heyne nd 
Il. up, 826. Ezen lykurgi korongol'. Pausanins is in Eliac. 20. emliti. 

4) Eratosthenes Kyreneböl 276-194. K. e. élt ’s fcliìgye 
löje vala az alexandrini-könyvtárnak. Hires mint elsô alkotója a.’ föld 
leirtis’ tudományos rendszerének ftmygmptmí czimü irománya ‘Щи! hil 
rom künyvbcn. Fájdalom, ezen munka elveszctt; de nemilcg mégis 
részint Strabo’ könyvciböl ismerjük, reszintn’ türedékekbòl, mellyeket 
Berlin 1822', Lennharz Erastosthenica сайт alatt Надо“. l 
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в) Аропоаог Alhenböl из kßr'm к. e. én. igen hires e'. 
nevcs iró. Sok egyéb iromaínyaín kívül, mellyekrôl a’ régiek emli 
tésl‘Í tcsznck, ’s mellyekct mi csak töredékekbôl ismcrünk, kettô leg 
inkább lìgyclemre méltó , úgymint : 19m/má, idötúbla, mclly az idôsza 
kot a’ lroiaí háborutól l59-dik nlympiásig négy 'könyvben foglalta; 
Bbßlmíhfnq, melly hůrom könyvbcn а’ régi költökrôl igen érdekes 
hagyományokat közlött. 'l‘örcdékcinck Кеды)!’ kiadůsa. Heynetöl Göttinga 
1802. 2 köt. 8. mcgbccsülhetlcn jegyzctekkel. 

6) 'l‘imaeos 32() kôrül K. c. élt.Y Каин itéletcî míatt kétes 
hirü iró. Szcrkcsztett Olympionica, тонус!‘ itt értetnck, és Si 
cula, inellycket Plutarch másult többször idéz. L. Heeren. dc Рот"). 
Plut. 52. l. 

7) A’ régi törte'netbon nem épcn rítkaság , Богу egy hires név 
hez szúmosak’ шт kapcsoltulnak. — llogy Lykurg Hom`e_rrnl еду idó 
„вы“ élt, а’ többek На: Cicero is említi Таней. 5, 3. hol l. Da 
visiust. 

S) Xenophon, de верны. Lacednrmoniorum 10.11' rend a’kö 
мкм: Herkules, llyllos, Klcodaenos, Aristarclros, Aris 
Федотов, Prokles és Euristhcncs. L. Herod. 6. 32. 8.131. s' 
magyarázók’ jegyzeteivel. 

Il. 1) A’ Heloták , sajátképcn Helos Í"áros' lakosl Lakoni 
kában , mintcgy 900 körûl, midön Hclos az adó mîatt Sparta cllen sze 
gñlt, lcgyözetvén olly rahszolgrikká lönek, kiket вона. másllova nem 
vala szabad там. Részint szörnyü elszegényedésök, résziut kemc'ny 
és szigorú sorsńk, mclly öket példabcszc'di nemzctséggé tevé, sokszor 
vcsz‘élyes zcndûléseket okozott каши; Sparta ellen. L. rólok Eustath. 
ad Hom. Il. ß. 295. l. 

2) Kliter vagy Klitorion “Моё `Arkadiában, hires еду for 
rásról, mellynek "Еве а’ Ьог iránt ulzílatot grrrjeszlc. L. a.’ magy. Ov 
Met. 15, 322._ Pausan. 8, 21. 

II’I. 1) Lykurg; és Charilaos. L. Iustin. 3, 2. Lykurgus 
cum fratri sup Polydectae Spnrtanorum regi Succcssisset, regnumque 
silgi vindicare poluisset , Charilno , “По eius, qui natus posthumus fue 

' rat, cum ad aetatem adultam pcrvenisset; regnum summa Мг rcstituit: 
ut тандем“: omnes, quanto plus apud bonos pietatis ìurß, quam om 
nes opes ‘тегам. ' 

2) lrigyei voltak, az eredetiszerînt rô qnäovoův, melly a' la 
tin invidia, nem annyîra irigysc'g, mint idegenség, gyülölet némîleg 
nagy tulajdonságok iránt. Azért kapcsolja ôssze Seneca. Trond. 
298. мы": invidiam tuo odiumque patri, coli poena iubes. L. 
Thiel ad “щ. Aen. 10, 552. Lucrct. 5, 1130. [nvidia quoniam cui 
fulmine summa, vaporfmt Plcrumque et vquae sunt altis magis~edita quam 
час, 1124. e summa I'ulmcn deiicit ictoi lnvìdia, inlcrdum сотен) 
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tum in tartara tetra, különüsen az uralkodókc' és kirůlyoké. Azért 
Seneca. Hero. YFur. 352. invidia ac sermo popularis promet? Ars 
prima regni est, posse te invidiam ferre. 

IV. 1) Kretajelenleg Kandia vagy КРЕМ, a’ régieknél [ux 
xfigmy wfoog. Ismeretes onnan Il. Mines’ igazságos törvényhozása.llogy 
ebböl Lyknrg sokat, úgymint a’ gyermeknevelésröl, a’ nyilvános gya 
korlatok-, nyilvános megvendégelések- és ne'pgyülésekröl alkalmazott, 
lanúsitja Arist. Polit. 2,- 10.A Strabo 10-dik köuyvében több hely'eken. 

2) Thales Kretahól nem ugyanazon személy Tlialessel Mi 
lctbëi, ki a’ het bôlcsek egyike. 

3) A’ költészct és hangászat’ nagy hcfolyásat az emheri kedély 
re, valamint nevelési fontosságát is, a’ rigieknél , matr Orpheos’ és Mu 
saeos’ rcgéi, за! a’ pythagoraeusok’ legkomolyabb bö‘leselkedési vizs 
gailatai is тушат. Azért a’ költôk milde; @suiv neve'ztettek, a’ 
mint Plat. republ. 2, 336. if.; ai Aus’ymrou nólug láyovo: :mi oi деду 
:'porìösç, nommì :mi ngoq‘rîmt тебя’ 195071’ угибды’оь. Ok ai emberek’ 
elsë tanitói ’s minden isteni e's emhcri bölcseség’ tulajdonosi valának. 
Plat. de Repuhl. 10, 593. A’ hangászat a’költészettel legszorosb kap 
csolatban szemléltetett. L. Plat. de Перцы. 3, 1-12. hol az ЕЩЕ ok 
таз’ teljes köre a’ hangászatra — дошли’) — szorittatik. 

4) Azsia a’ régkorban minden tohzódás’ és híú ëletnem’ homi 
nak tartatott. - Kreophilos Samos- ‘аду Chiosból, a’ mint mou 
dalik, hòsi költö ’s Homer’ ipa e's tanitója vala. L. Strabo 10, 946. 

5) Aelian. Var. IIist. 13, 14. egy a’ legföbb helyck közôl a’ liu 
meri költeme'nyek’ czen attszállitasáról Göl‘ögországba, ki mdr az elöbla 
ismeretes homeri énekeket, mellyeket nagy iinnepeken és nyìlvános la 
komákban зайца]; elöadni, névszerint idézi. Iiésöbb, a’ mint a’ tör 
te'net valija, kíilönösen a’ Pisistratok érdcmesiték magokat a’ homeri 
szétszórt, egyes költeme'nyek’ összegyüjtése’körül. 

6) Aegyptiak’ ha'dosztalyai. Az Aegyptiak’ hét osztalyai 
ról l. Herod. 2, l63-167. A’ hadakozó оный)‘: az úgynevezett Ca 
lesirii és Hermotibii ke'peze'k. L. Diodor. Sieul. 1, 73. 

7) Gyi'tros‘ok és kézmûvesek. Görögûl ßâvavoot megvetö~ 
leg azok neveztettek, kik mesterse'göket csnpa díjért, minden fensòbk 
lnüérzet és ‘выше! nélkül, mint közönséges kézmunkát, lealaeso 
nyitó módon üzék. L. Arist. Polit. 8, 2. Ethic. 1, 4. Plat. de верны. 
9, 13., 599. Phìleb. 55. l. 

8) Aristokrates, spartai', ismeretlen idòkorú l’érñ, ki egy 
-iromxinyt Aaxowufá ezím alatt szcrkesztett ,` mellynek cgyik küuyvét 
Athaneos 3, 7. idc'zi. L. Heeren de fontib. Plut. 87.1. 

V.1)Hireshne'l hiresb nyilatkoz’atot sth L. ezt részlete 
son Herod. l, 65. 
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` 2) Hermippos , Smyrnaból, Ptolomaeus, Philadelphus’ 111056 
hen élt ’s tôbb bòlcselkcdôk’ és ,törvényhozók’ éltét ira meg. 

В) lalxíotxoç melléknév, mellyel a’ laliedaimonok Mincrvát 
nevezék. L. Thukyd. 1, 128. Egyháza szerencsétlenek- és vétkesek 
nek mcnhelyül s’zolgůlt, mellyben Corn. Nep. in Pausan. 5. szerint Pau 
sanias is szabadulást keresett. Ama.’ nevczetet onnan származtatjz'tk, 
hogy Spartaiban a’ `legmagasb helyen egyhaza vala érczböl, mellyet 
Pansanias 3-dik kônyvében leir. 

4) Archilaos Sparta’ kira'tlya vala együtt Charilaossal. 
5) Sphairos stoikus bölcs, Kleanthcs’ tanitványa. Sokat ösz 

szeirt, a’ többek közt a’ lakedaimonok’ alkotmányaról és hairom köny 
vet`Lykurg- 65 Sokratcsröl. 

VI. 1) Rhetra, êírga — sajaitkép a’ delphi istennek egy mon 
dása. Lykurg igy nevezé törvényeit, mivel a’ delphi jóslútól erösít 
tettek meg'. Azért nevezí öket Xenophon is: De republ. Lacedaem. 
vó‘uov; nvůazoíuou; Ezen jósszó a’ kevésbhé ismeretes lakedaimoni 
nyelven van szerkesztvc5azért lelé mar Plutarch is jónak, abban egyes 
mondasokat megjobbitani. Ezen jósszó szerint a’ nép, a’ mint Romá 
ban, a’ legfôbb törvényhatóság, hol az legyes tanácsnok szinte csak: 
годы, a’ nép pedig dat e's statuit. 

2) Oenus "aros Lakonikában, hol еду hasonnevii folyam is 
"5121. Liv. 34,l 28. Babika és Knakion, ugy látszik, szinte vitres’ 
és folyam’ nevei. 

s.) 'ryrtaios Anm. — "аду Miletbôl вы. к. е. a’ 11.11.1411 
monokat a’ 2-dik messeni haborúban lelkesitendö segitségůl küldetett.~ 
Számos elegiát irt ióniai szóejtésben , mellyekbôl még harmat birnnk, 
és harmlncz éneket a’ spartaiaknak dori szóejtésben. Aristoteles Po 
litic. 5, 6. és Pausanias 4, 8. neki meg еду Zuvoyía czimü 051516116! 
teme'nyt tulajdonitanak a’ jó törvényhozatsról , mellybôl tán az itt 
idézett versck vannak ’s mellyct kiadottdilotz Altenburg, 1767. 

VII. l) Az e’ fejezetben foglaltakat Plutarch isnlételi in Apo 
phthegm. Laconic. Vol. VI. 44. 

VIII.'1) A’ vaspénz’ bchozatůról l. Polyb. 6, 42. Aeschines 
Dial. 2, 24. Xen. De перцы. Lacedaem. 7. Ä 

2) Itt nemcsak a’ közönséges ke'zmüvesek, hanem `attalaiban a’ 
fiildmüvelôk és kcreskedôk is értetnek, a’ mint Xenophon is irja. A’ 
megjegyzés рейд, mellyet itt Plutarch a’ můvószetek’ hanyatlásaról 
tesz, igen szabad, és igaz, és Sparta e’ részben Athennel sohasem is 
mérközhetett. Cic. Tuscul. 1, 2. hasonlólag jegyzi meg: Quo minus 
honoris erat poetis, eo minora studia. fuerunt. — -- — an cens‘emus, si 
Fabio, nobilissimo homini, laudi datum essetz quod pingeret, non mul 
tos etiam apud nos futuros Polycletos et Parthasios fuisse? Honos 
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slit artes omuesque incendimus ad Studia gloria: iacenhiue en Semper, 
quae apud quosque improbantur БЫ). 

3) Ékesszólás-tanitó. A’ uoqvó; vagy uoqfwn'l; szónak kü 
lönbözö idöszakokban különbözöjelentése wit. Szorosb értelemben a’ höl 

y cselkedôk’vagy bölcselkedési szónokok’ egyrosztůlyat fejezi ki, melly Pe 
rikl'es’ idejekor Athenben képzòdôtt, ôsszes Görögországot bebarangolta, 
nem elv szerint hölcselkedctt, hanemjobban u’ fényt, a’látszatot hujhászal, 
a’ tudomi'tnyok’ legkülönbözôbb nemében nagy alapossilgot szinlett,`nemkü-' 
lönben az erény’ мамам" is. Gyakran diszbeszédeket (ëníöuSiç) tartot 
tak, mellyckért magukat drágůn megfìzettették. Némellykor tetszés szerinti 
tárgyakról minden kitelhetö ellen- és védokokat ôsszehulmozval амм 
veskede'ssel szavallottak, de legtöbbszôr a’ legcsekélyehb érdekíì dol 
gokról ereszkedtek részletes szóváltůsokba. Leginkůbb ‚идиоты!‘ ре 
dig a’ Zenotól feltalált vetélytannal (ars dialeetica). Ezáltal ré 
szökre esáhiták az ifjúságot, ’s erkölcseire vesze'lyes hatással voltak. 
Minden igazságot a’ feltünés’ és bámultatás’ vůgyának {Идиш}: fel, ’s 
Görögorszatgot már Кот hnnyatlása elòtt eltemette'k volna, ha olly 
“так, mint Sokrates e's Plato , csakuem egyetlen fòbb ügyökké nem 
teszik, ’ellenök szegülnî ’s szónoki ármányaikat felt‘edezni. Az összes 
gyülölct’ эту“, mellybe a’ böleselök [sophistůk) a’ bölcselkedést ho 

“ЦК, ’s mellyet legjobban Aristophanes’ Felhôi tůntetnek eiö, úgy 
szólván egyedül Sokrates kényteleniìlt késôbb elviselni. Iromůuyaik 
ból keveset hirunk. A’ leghiresbek valánák Georgias Leontionból, 
Protagoras Abderaból, Hippies Elisbòl, 'l‘rasymachos, 
Prodikos, kitöl Herkules a’ válaszúton сайт‘? szép védirat 
eléggé emle'kezetes. L. Xenophon’ Memorabil. 2, 1. és Cicero: de of 
ñeiis 1, 32. Stäudlin Geschichte der Moralprineipien 69. mondja: „S0 
waren die grichischen Sophisten, ähnlich manchen Daemagogen und Bed 
nern, in der französischen Revolution- Keineswegs wollten sie, wie 
Pythagoras, durch Philosophie, Untcrricht` und Bildung die Sitten und 
Staatsverfassungen verbessern, sondern sie ergriffen die Gñhrungen und 
den Revolutions-.geist unter dem Volke, um sich geltend zu machen, 
au glänzen und zu hersehen; höhere Zwecke, als Gcwinnsucht und 
Eitelkeit, waren bei ihnen nicht wahrzunehmen.“ L. meg Morus ad 
.lsoeratis Panegyrie. 4. l. 

l 4) Kothon Ku'iäwv «i laxmrtxůg. L. részlctesh leirásalt Athen. 
Deipnosoph. 9, 10. Onnan Kwl‘ìwvíigsw, felette, szertelenůl dô 
zsôlni. Xenophon Cyropaed. 1, 2, 8. ezen korsót a’ Persa'sknál is 
divatosnak mondje.. i 

5) Athenaeos liritiast mint szerzöjc't emliti egy milenio: Аи 
x'eöutyovíow czimû irománynak. Úgy látszik, поп Kritiustól, ki a.' 
harminez zsarnokok közt olly hires’ szerepet Лицо“, megkülönhöz 
tetendö. 

lx.V I) 'l‘hcophrast liresosból Lesbos` szigetén, Plato’ hall 

lr. 
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дыма 's Aristoteles’ legkedvesebb tanitványa vala, kinek bölcselkedé 
se'röl vihtgos és értelmes clöadása, irományainak fentartaisa és elt‘er 
jesztésc által шар“ kitiìnt'etöleg e'rdemesitette. A’ печей Th eophrast 
sokak szerint ékesszólásától nyerte. Százhét évet (ПС és számos iro~ 
manyt hagyott, mellyek kôzôl mi esak a’ hires Zagaxnigeç îlâmoí, a’ 
növényekrôl szóló iromanyt tiz könyvben, és egyet a’ kövekrôl birunk. 
Ш bizonyosan elvcszett irománya moi. vopoůeruiv értetik, mellyre Plu 
tarch Solon’ életrajzában is hivatkozik. A’ régkor még egy iromi'myt 
же; ßíuw is birt tôle harem kônyvben, melly több hires fértìuk’ életét 
foglalta magában, nem különben т‘); ßamJœíag, moi убушу huszon 
három könyvben és ‘Ндшй. 

‚ 2) A’ gazdagságot gazdagtalanná tevé в"). Az eredeti 
nloůto; ů'nloureç épen uz, mi a’ latinban opes inopes. Az érteleni’ 
kicmelésére igen szokásban vala a’ gôrögöknél ezen тд ôäv'pwgov (di 
ctum acutum), nzaz, olly képlet, mellybcn egymást felelemzô fogal 
mak kapcsoltatnak össze, péld. yá‘uo; â'yapoç, ¿'qyog à'voeyoç, nug 
n‘ìŕvoç oimigb‘evoç, oZxoç ziiuotxog вы). 

3) A’ gazdagság vak stb. Az credctiszerint ruiplôv rdv 113.05 
тот’ nemcsak a’ pe'nzisten’ “тащит hasznůlt займет“, mennyiben 
az дача“; sokszor méltatlanoknak e's nem szûkôlködôknek osztja ki — 
melly fogalmat Aristophanes Plutosbau olly feusëgesen alkalmazott- , 
hanem gazdagságokról is, föleg nagyokról, mellyckct valaki fösvényeu 
összehalmozván, elrejt. 

X. 1) _Ezen zendülésröl l. Apophthegm. Lacon. 846. l. a’ mint 
Lykurg’ egyìk szemének kiüte'sérôl is ugyanott és Solon XVI. Aeliau` 
Var. Hist. 13, 23. ' 

2) ‘Олимп; a.’ шока“ nyelvben дфзщшц. 
3) Dioskorides Agcsilaoshan XXXV. is elôfordul. Köelébh 

nem ismeretes, nemellyek szerint I’tolomacos Evergetes’ idejéhen élt. 

‘Х1. 1) noMynzQZog -- felíigyelök az erkölcsökre, a’ mint a’ yro 
maiakniil a.’ censorok. Xenoph. De Rep. Laced. 11. A’ közlakomákra 
ügyeltck. Nevöket vezérkedésekròl a’ háborúban "ették, hol egy kü- ' 
lôn ` sercgosztályt kormányoztak. 

2) A’ görügöknél tehát szabadszülöttek, nem rabszolgák va 
lainak a.’ í’elügyelòk —- custodes -— , kikròl Quintil. Inst. or. I, 1 , 8. 
értekezik. ` 

XII. 1) Его” törvények в“). A’ 116,110» ů'ygnmrrni, mellyeketI 
a’ re'giek számtalanszor cmlitenck. L. Xen. Memor. 4, 4, 19. és a 
feuséges szavukat Sophocl. Oed. Ii. 863. Autíg. 451. 

2) Leotychides a’ Proklidák’ esalůdjából, Sparta’ kil'álya. A’ 
thermopylaei csatában “спец. Herod.' 6, 65. 8, 131. Meg kell ¿it 
egy más hasonnevůtôl , Agis’ egyìk ММ! ‚ ’s Agesilaos’ testvérétül, kü» 
lônhüztctni. 
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XIII. Aristoteles mondja sth. Polit. 2, 9. 

III’. 1) Plat. De Republ. 3, 7. 
2) Derkyllidas a' spartaiak’ veze're a’ persa шут-сок Tis 

saphernes es Pharnabasos ellen. Xen. görög tört. 3, 1. . 

xv. 1) Àéoyq _ nyilvtlnos hely, hova a' mint nálunk a’ f0 
gadóba, mentek. Spartában két illy leal/a1. volt, az egyik a.’ Кес 
ravn'w, a’ másik a’ mnxílq. Ш: gyûlekezlek a’ venek össze, nyomos 
tárgynkról ertekezendôk; az újsziìlött gye’rmekek is, epségöket és hi 
мака: megvizsglilni, oda vitettek. A’ Molat-ról l. reszlctcscbben Zoll: 
Ferienschriften , Theil. über die Gasthäuser der Alten. 

2) Taygetus _ hegy Lakonikában'. 
3) Plato Alkibiades 1, 37. 
4) l'gá‘upata _ az irůst és olvasást foglalia magában, az 

egyetlen, mit a’ lakedaimonok виснет! dolgnkból tanulhattak. Azért 
csudillkozik Plato, hogy Hyppias, a’ bôlcselô, Spartiiban szives fel 
vételt ’s ott tanitvůnyokat IeIt. Hippies maior 10. Perisonius ad Aeli 
an. Var. Hist. 12, 50. ' 
' 5) Nyilvltnos fiirdök, ’s a' testnek a’ régkorban olly igen diva. 
tozó bekenései, meg valának a’ spartaiaknt'tl tiltva. Ok egyedül En 
rotas’ folyamában fürdóttek. 

6) nußáöeg _ fekhelyek alomok l’ů- es levelokbôl összchal 
mozva. A’ pel‘stlknlil is szokásban valának. L. Zonne ad Xcnoph.v Cy 
rop. 5, 2, 15. ' l 

7) Ãuxolpúv11;`_ nôveny, mellyet Hesychius’ ëlwönoöá _ Igels 
fuss _ nevez. 

XVI. 1) Xenophon menti a’ lakedaimonokat a.’ ‘gyermekszere 
lem miatti “ш ellen. A’ régiek’ czen szerelmi viszonyáról l. Plat. Phae 
drosa es Sympos. es Xenoph. Symposionját. Az egészrôl I. Fr. Jacob' 
Vermischte Schriften 3, 212-254. c's Jakob in prolegomenis ad Lu 
cian, Taxar. 

2) Sugár termetet, a.’ megjegyzés nagyon igaz. A’ karesu 
sůg- e's nyulitnksi'tgray különösen azy atheniek sokat tartottak 's azt 
minlegy fensöbb szellemiseg’ jelenek tarták, a’ mint a’ boeotiak les 
tességük es potrohossl'tguk miatt gllnytlírgyniy valának annyira, hogy 
többsziir и‘; flotante: névvel neveztettek. 

XVII. 1) ’099641 _ Diana’ egyik mellc'kneve. L. Theseus 
XXX. lgy neveztetett figötoç-rôl, mivel szobrilt Orestes és Iphigenie 
alattomban Spal-taba Ноты‘, ’s egy fiizfabokorban feliillitva. találák. Ol 
tllránltl ketszer csztendôben a’ gyermekek vesszöztettek, kik magokat 
valamelly lopáson rajteretni hagyiik, melly szertartas az úgynevezett 
ômyauriywutg vala. Ennek alknlmával egy pnpnô Diana’ kiosiny, 
könnyü kepét hordozla, ’s ha a’ bünte'tò valameily szép ifjút ütögetett, 
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kiáltozá, Ilog‘y в’ képet megnehezüléso miatt nem Birja tübbé tartani. 
Cio. Tusc. 2, 14. Spartae vero риск-1 ad aram. sic verberibus aceipi-- 
untur, ut multus e viscerihus sangvis схем; nonnunquam et’iam, ut, 
quum ibi esscm , audiebam, ad nceem. Hasonl. ugyanott. 5, 27. Né 
mcllyck czen szokůst onnan szůrmaztatjńk, Воду ez a'tltal nz emberi 
áldozotok pótoltnttuk. L. Plutarch’ Arist. X\`ll. Еду föbb hely ezcn 
szokás’ Май-61 Paus. 3, 15. olvnsható. I 

‘2) A’ szerelcm’ erkölcsiségéröl a’ spartaiaknůl l. re'szletescb 
hen Aelían. Var. l-list. 3, 12. 

\ 

XVIII. 1) ll-dik Agis, Nagy Sa'mdol" ixlejében. Plutarch 
ugyanozt nz Apophthegm. Laoon. 810. l. is beszéli. Az atheni Dema 
des, a’ szónok. A’ lakcdaìmonok’ rôvidbeszédüsége különösen a.’ vá 
laszolůsban példabeszédi vala. 

2) ’S az is sth. Allitható, hogy ezen pont lliányos. Nem Vilá 
gos ‚ tudnillìk, melly versenyek értetnek. A’ legvalószinübb, Могу itt 
n’ Pankration értctik, mellyben a’ legyözôtt küzdö kczét kinyújtá, és 
ez ůltal kiméletért esdeklett. A’ gondolat ez volna : Lykurg meg 
tiltá azon versenyekct , mellyek valamelly pulyaságra. czéloztak. Seneca 
de `lienefîe. 5, З. Laccdaemoniî "ешь suo Pancratio aut Cestu deser 
ncre, ubi inferiorem „мы vieti confessio — —- --- cum invictos esse 
Lacedaemonii cives suos acstimarent, ab his eertnminibus removerunt, 
in quibus vietorem facit non iudox, non per se cxitus, sed vox ceden 
tis` et tradere îuhentis. Cie. Tusc. 5, 27. Pueri Spartiatnc non inge 

-miscunt vcrberum dolore laniati. Adolescentium gregcs' Lacedaemono 
vidimus ipsi , incredibili eoutentione certantes pugnis, caleibus, ungui 
bus, morsu denique, quum exanimurcntur prius, quam se victos fa 
cerentur. ` 

' XIX. 1) Dcmarat, ki elüzetvén a.’ persákhoz menekvült, ’s 
velök Görögország ellen Мамин. Herod. 6, 64. 

2) Agis, e’ néi/rn az, idösbik , Archidamììias’ ña. 
3) 'l‘heopomp , 'Prokles’ csala'ldjából, Nikándcr’ едут Ila. L. 

VI. Egyébiránt itt Plutarch nem következetcs elbcszélò, mert Apoph 
thegm. Liteon.I ezen “Пытка: Agisnak és Aristonnak tulajdonitja. 

4) Plcistonnx Sparta’ királya. Agis’ családjából, Pullsanias’ûa.. 
A’ gürögôket Platacnenůl vezérlette. _ ` 

5) Vagy igen вы). Mń uúys. Ezen gürög szóleismúdról l. Maf 
thîä.’ gr. Gramm. 4.65. S 2. 

XX. 1) Azon indulónak- sth. êwfípoì ëlußur-r’lgm» a.’ spartaiak’ 
sajátos harezénekoi anapaestusok- ós spondeusukból, mellyekkel широка! ` х 
valamelly harcz’ kezdetekor bůtoriták, serkenték. Cio. Tuscul’. 2, 16. 
Militia‘m —— — ~-- Spartiatarum quorum procedít mora. ad tibiom, nec 
ndhibetur “На sine anapestis pedibus hortatio. Thukydid. 5, 10. 
Auueöm‘uówol. ßgnzöŕw; unì Jnò rxůlvptolv rrollrfw vó‘uo) êïxaiìwro'non", 

/ 
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oů ‘об thiol: zápwfoill' 1m ô/mlu'a; and êvůßöy ‘Задние; npoáiůour, 
unì ¿nl дш‘тиидебц ulÍIöLg й tägig. ô'nfg «gelei rà Aufynilo: 0190116 
mda Ev mi; ngouóöot; notsìv. Valer.Maxim. 2, 16. Ezen kôltemények' 
neme mcsscnínek is neveztetett, ’s eléneklésökre különös fuvolák hasz 
папаши; ‚ az ¿,ußarrjgtol. oni/lot. 

2) ’l‘erpander régi költö Antissa’ városából Lesbos’ szigetén. 
Különöscn érdemesitette magát a’ hangászatról , midön a’ hét húru lan 
tot feltalálta ’s késôbb egy „мамы annulment Spartúba hivatott. Né 
mellyek szerint Lykurg’ tôrve'nyeit versekbe önté. 

.3) Pindar a’ leghircsb görög lyrai költô. Theba’ városából 
520. к. e. Megéneklé a’ gyòzöket az olympi, pithiai, nemaei és isthmi 
játékokban. El nem veszett ónekeinek föbb мыши Erasmus Schmid, 
IIeyne es Boeckh intézék. A’ hclyct Pin'darból Plutarch azon iromůny 
ban is: an seni sit gerenda respublica, idézi. hun’zhoro: obigem» 
nóltg, EVS!! ßoulozi ysgóvrow nai. ve’ow днём)» âgwtsúouuw ailluai. 

4) Spartai költö. Ez Alkman, ki itt idéztctik ’s ki Lydia 
ban Sardcsböl szůrmazott, de mégis közönségcsen spartainak tartatik. 
A’ 27-dik Olympias köriil élt ’s Spnrtttba, mint_rabszolga, eladatott, 
hol mindnzáltal ke'sôbb felszabadult. A’ kilencz‘elsñ rangú lyrai köl 
tökhez штык. 

XXI. l) A’ Kastor nńtitja’ nevczetét feltalůlójatól, Kastor 
«Н vette. Schol. Pind. ad Pith. 2, 126. Úgy итак az és az elöbh 
emlitett ,uäloç È‘uflarlfgtov, nem egy és ugyanaz, a’ mint nómcllyek 
gondolják. - 

' 2) Versenyjiitékok sth. Ezek alatt` a’ négy fôbb jiitékokat. 
Не" érteni, az olympi, nemaei, ist‘hmi és p_vthi ji'ttékokat. 

XXII. l) IIippias Elísböl, egy a’ legismel'ctesb bölcselòk 
Кбит, ki шар“ föleg merészlete ‘Щи! tüntettc ki. Plato’ két аки“ 
tásai róla nevcztetnek. Irt az olympi játékokról, ’s Plutarch ezen iro 
mányából lt'ttszik idézni. Еду másik Híppins Eŕythrából vala Ioniában. 

2) Philostephanos Iiyreneböl, Iinllimachos költö’ barátja. A’ 
töhhck közt Epios’ történetét irá. / 

3) Demetrios Phalerosból I. Theseus XXII. ‚ ‘ 
4) Hermippos Smyrnaból~, peripateti bôlcselkedö vala Ptolo 

типов I‘ivergetes’ idejében, kit Plutarch többször idéz. Sokat irt, 
a’ többek КМ‘: egy könyvet a’ törvényhozókról, míböl ezt Plutarch 
камины“; látszik. L._Aceren. l. 23, 68. 

XXIII. 1) Illy szolgai foglalatosságnak sth. Scholiast. 
ml Plat. ’l‘heaetet. 176. l. ßávauool. oì ëöga'wot 'irq/vital. nai. наем? ßaú 
up, ô' ¿ou #unil/q», 1i. i'gym/ özarn‘iëyslot. 0i. öe‘ ßáwzuuov тот aimin 
#Qumov xm. iinegńqmvor. vEmol. dì ßnirauuov ‚панк, и); ůp’gwuxrfç 1} 
‘ихний; öqloì de’ roll; lngots'lvn; :mi ör]_u1.ou9yoů;. Cie. de ото. 1, 
42. Opiñcesque omnes in sordide arte versautur, nee euim quidquam 
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ingenunm potest habere ot’ñcina. Plat. I. Alclb. 131. l. B. 6101 тайм 
61} xa» (Машины «Jim ai n'lvon доходил’ 62ml. ma u'ůx oil/596g âyaâoů 
‚иидйушш L. részletesebben Plat. de Republ. 3, 405. A. 65 6, 495 
D. külöscn pedig Arist. Polit. 3, 3. 8, 2. 65 a’ magyarázókat ad 
Aelian. Var. IIist. 6, 6. Mivel Lykurg összes orszagalkotmányát har 
ezi vitézségre alapitá, a’ veszteg ülñ életnemet, melly a’ müvészetek’ 
g'yakorlůsával összcl’ügg, czélja elleninek tartotta. 

XXIV. 1)Kik harminczadik évôket stb. A’ fériìkor’kez 
dete 30-dik e'v vala. Eddig a’ spartaiaknak meghúzva kelle magokat 
tartaniok. L. XVII. hol a’ foglalkozlisok elöadatnak. Iustin. 3, 3. 
mondja: pueros puberes non in forum, sed in agrum deduoi prnece 
pit, ut primos annos non in luxuria, sed in opere et laboribus agcrent. 

2) Sosibius ‘hires nyelvész Sparta'tból Ptolomaios Phiiodelphos’ 
idejében 259.»K. e. — 

` 3) A’ háromszůzak a’ spartai ifJusaigból kiva'tlogatott ifjak va 
lának. L. Herod. 8, 124. Thukyd. 5, 72. 

4) Brasidas hires harezoló a’ pcloponnesi hadban, kiròl Thu 
kidydeàir'emlékezik. Amphipolisnál az iitközetben Kleon ellen 61161 veszté. 
Amphipolis’ lakosi évcnkénti játe'kokat 65 ünnepeket rendeltek tiszte 
Ietére, a’ lakedaimonok pcdig egy pempás siremleket állitottak. 

XXV. A’ tanácsnokok’ tekintete Sparta'tban felette kitünte 
tctt vala, senkiuek nem tartoztak adni szxtmot, mie'ì-t Demost. adv. 
Leptin. méltán nevezi öket xugíov; noltreíag. ' 

XXVI. 1) A’ temetkezô stb. Athenben, a’ mint Romziban , 
senkit sem vala szabad a’ városban eltcmctni. Cie. de Leg. 2, 23. Epist. 
ad famil. 4,_ 12. A’ szokás, melly szerint a’ holtakkal drágast'tgok 
temettetnek el, régi ’s Romában is divatozott, Athenben mindazi'tltal és 
Spartaban meg vala tillva. Cie. de Leg. 2', 23. 

2) H a gyt ai k el a"h az f'tt stb. Azon megtiltás miatt, mellynél fogva 
iilegen országba menni' ’s idegeneket az orszzigba befogadni tilos‘volt, 
felette kárhoztatják az :itheniek a’_lakedaimonokat. Errůl a.’ fôbb he 
lyeket l. Thukyd. 2, 39. Xenophon de lìcpubl. Laced. 14. Cie. de oi' 
íic. 3, 6, 6. Qui autom eivium dicunt rationelu habendam, externorum 
negant, hi dirimunt commnnem hnmani generis societatem; qua sublata, 
beneíiccntin , liberalitasLbonitas , iustitia funditus tollitur, Quae qui tol 
flunt, etíam adversus deos immortales impii indieandi lsunt. Plat. Pro 
tng. 342.1. Pcrisonius ad Aelian. Var. Hist. 13, 16. Manzo in Spal-la 
Theil. 1. Heft. 1, 159. 

XXVII. 1) Némellyektôl Stb. Itt különöscn Platojrtetik, 
ki elsö könyvének kezdetén: De logibus, Minost és Lykurgot nagyon 
feddi, hogy törve'nyhozasaik föleg hadi erényeket iranyoztak. 811111 
úgy Aristoteles Polit. 2, 9. 7, Polybius is 6, 47. 
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2) Pluto l. òt de legib. 1. 
3) Thukydides 4, S0. Diodor. Sicul. 12. 
4) A' helotůkkali hám'tsmód a’ régkorban csakuem `példabeszédi. 

A’ töhhek közt évenkéut hizonyos, nleg'hatůrozott idôben megverettek, ~ 
hogy el ne bizakodjanak. 

5) Spenden Spartůból szůrmazott kôltô a’ peloponnesi had 
elött mintegy a’ 37-dik év köriil. 

6) Ezen földrengés a’ 77-dik olympias’ 4-dik e've'ben esik, 
467.`K. e. Plutarch Kimon’ élte'ben is emliti XVI. Diodor. Sieul. 11, 
63. Aelian. Var. Hist. 6, 7. Olly eröszakos vala, hogy esupán csak 
Ы épület maradt épen ’s töbh mint 20,000 ember veszett el. Neptun’ 
hoszújának tulajdoniták a’ „мамы megölctett Heloták miatt. Tllukyd. 
i , 128. 

XXVIII. 1) Pluto. Timaiosdban. 
2) Lucian a’ megöregedett emberekröl irt munkdjában 

azt mondja , hogy Lykurg 85 ё“; élt. Némellyck szerint Krctában , 
-masok szerintk Delphibcn halt‘meg. ß 

3) Eurysthenes’ csali'tdjiiból 14, Prokleséhöl 12 király 
nralkodott Spartaban. Itt I. Agis értetik uz agydńk’ csala'tdja'tból, ki 
Pausaniassal együtt urulkodott. A’ peloponnesi hadat Athene’ meghódi~ 
ta'tsa'zval bevégezte. 

4) Az Ephorok’ behozata Т!‘ е о p o m p n a k tulajdoníttatik , a’ 
'mint Aristoteles Polit. 5, 11. nyilván tannsitja. L. valer. Max. 4, 1. 
Ilerodot 1, 68. ezen intézvényt is Lykurgnak tnlajdonitja; mások Chi 
lo nt nevezik kezdöjének. 

XXIX. 1) A’ régiek az erkölesi roszasiigot az emberek közt 
örömest tulnjdonitjaik a’ pénznek. L. Ovid. Met. 1, 140. Eñ'odiuntur 
opes, irritamenta malorum sat. А 

2) Plutarch Lysander’ dlttiben XVI. XVII. Aelian. Var. Hist. 14, 
29. Xenophon görög türt. 2, 3. a" sommát, mellyet Lysander Spur 
ниш hozott, 470 ezüst talentomrn teszi. 

3) Gylippos hires span-tai vezér n.’ peioponncsi hadban , kia 
syrakusiuknak segélyül kiildetett az atheniek ellen ‚ 's kirôl lustinus 4 , 
4. mondje. Ab his (Laeedaemoniis) mittitur (.'ylippus soins, sed in 
quo instar o\mnium auxiliorum crat. 

4) Brasidn s l. XX". 'I‘etteit lcìrja rI‘hukydidcs 4, 84. A’ pc 
loponnesi hadban a’ chalkidiaknak küldctett segóiyül Athen ellen. 

5) Ezm vezérck’ tctteit leírja Xenophon gôrög tört. 1-4. 
Lysander’ és Agesilaos’ e'ltét Plutarch külön ábrázolá. Az`utolsóról 
egy igen sze'p diesbesze'det hirunk Xenophontól. qmlxíöug alatt itt nem 
Chalkis’ lakosait kell értenünk Eulxoiában, hanem Chalkidike’ мкм“, 
kiket Brasidas az athenicktöl megszabaditott. 
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8) ůQ‘uo cloni a’ követek vahlnak, kiket a’ spnrtaiak legyô; 
zütt városokba, a’ rendet fentartani küldöttek. 

9) Stratonikos atheni lantos Nagy Sandor’ idejében, ki el 
més mondásairól volt hires. Aelian. Var. hist. 14, 14. Athenaios 8, 
19. több elme'sségeit idézi. Kypros’ királya, Nikokles, megölette. 

l0) Anthisthenes’ Sokrates’ tanitvanya, komoly szellemů ’s` 
alapitója a’ Kynika. ískolának. 

XXX. 1) Euripidest, nemellyek szerint, midön Македо 
niában Archelaos királynál tartózkodott, a.’ kutyůk vagy asszonyok, 
kiket tragoediáiban igen kiglinyolt, tépték ôssze. -- Arethusa, mint 
Kirrhß is, ‘лёг-0501‘ Phokisban a’ krissci öbôlnél. Mások szerint Pel 
lában temettetett el. 

2) 'I‘imaiosról l. V. Aristoxenes Aristoteles’ tanitványa 
Tarentböl. Tôle me'g egy könyvet birunk, a’ hangászatról. Ezen ki 
vül még sok egyebet irt, a’ többek közt hires férlìak’ életeit. Geli. 
Noct. Att. 4, 11. — Pergamia viiros Kretrtban, nem messze Куда? 
„мы. Virg. Aen. 5, 133. mint Aeneastól alapitott varos említtetik. 
Mxtsok Agamemnontól лай-щипцы‘. 

3) A ris t o k r a t e s törtc'netiró, ki Lakedaimonia’ történetét irá.. 

Numa 

I. 1) Vajjon ez, nem Clodius Licinius-c, ki egy romai 
türténetet irt ’s kit Livius 29, 22. emlit, nem hatůrozható meg. 

2) Hogy Numa tanitványa vala samosi Pythagorásnak, már 
a’ régkorban kétségbe Мимо“, jóllehet a.’ monda közönséges vala. 
L. fòleg Davisiust ad Cic. Tuseul. 4, 1., ki a’ mondát oda magyaraiz 
za, hegy Numa’ törvényhozása a.’ pythagoreusok’ szellemében vala» 
Különbcn a’ romaiak ezen köl-ülményt többször emlitik. Ovid. Met. 14, 
7, 60. Fast. 3. 154. Epist. ex I’onto 3, 344. Plin. Hist. Nat. 13,13. 
Tiedemann: Geschichte der ältesten Philosophen Griechenlands 247. 
és `Meiner: Geschichte des Ursprungs, Fortgangs und Verfalls der 
Wissenschaften b. d. Griechen u. Römern Th. 1, 304. Olvasható er 
röl Niebuhr: Röm. Gesch. I. 

3) Emberkor stl». Egy yewá vagy emberkor, a’ régiek’ 
számos сжатые; szerint, 30 évböl állett, mi tehát 150 évet adna. 
L. Plutarkh. Cato maior XV. — 

4) A’ sabinoknak a’ lakedaimonoktóli szńrmazatáról I. Ro 
mulus XV. a’ mint már a’ vhadakozó szellem miatt is tôbbször párhuza 
mot уста!‘ a’ romaiak és spartaiak közt. 

5) Az id-ökct kitapogatni Stb. Nem vala tudnillik 061-65 
24 
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országnak a’régkorlmn ими! és cgybelxangzó idöszůmlńlůso, melly 
kôrülmény nekünk a’ történetiróknál nem csekc'ly hajt okoz. Az olympî 
játékok Herkulcstöl alapítvák, Likurg’ idejétöl (888) minden 95:11:11 
116Ье11 ünncpcltettek , de mint idöszámlůlás csak 400 után к. e. 16116 
nek атм, mìdòn а’ bennök diadalkodók’ печей feljegyzék, ’s п 
`esztendôket: az Archonok’ és Ephorok’ jcgyzeteivel öslszehasonlíták. Az 
clsô Olympiad’ clsô éve 777. K. e. 

6) Hippìas stlî. Ez kétség; kivül l-lîppias n’ sophista vagy böl 
cselö Elbából, ki Sokrates’ idejébcn élt. 

II. Intcrregnum L. Liv. l, 17. Annnm intcrvallum regni 
fecit, id ab re, quod nunc quoque tenet nomen, lnterregnum np 
p ellatu m. 

III. 1) Fia. Componíusnali Stb. Livius 45, 29. szerint 
Numam Pompilîum, Pomponìi lilium, kivel Valer. Max. 1, 1. és 
Aurel. Victor dc "11‘. illustx'ib. szintc mcgegycznck. 

l 2) Erényre jól kc’pzett. Aristoteles az eréuyrc képzettségct 
qůmg, muösía és n’c'axqutg lielyezî. f 

IV. 1) Egeyia. L. róla Ovid. Fast. 3, 275. ’s köv..Liv. 1 , 
2l.. Flol'us 1, 2. . 

2) Atte_s, Attis vagy Attysrôl l. szinte Ovid. Fast. 4,223. 
’s követk. 

3) Endymìonról I. а’ magyarázókat ad Cie. Tusc. l‘l, 38. 
4) 'l‘a'trsßlkodik stb. Hiedelmc vala tudnillik a’ re'gkornak, 

hogy az istenck a.’ jók’ és jámborok’ körébcn közvetlcn jelcntkcznek, a.’ 
mint máx' Homer és l-licrokles is töhb lielyckcn emlitik. 

5) Ugyanczcn ta'trgyat e'rinti Plut. Sîmposíae. 8, 1. 
6) Phorbas, Diodor '5, 58. szerint Lapitllasnak, egy tllessali 

kîntlynak fia. Rhodos' szigetét a’ sok kigyóktól megtisztitá, késôbb 
pedig egy nagy sárkx'myt is agyom'ltött. Jutalmul Apollo által а’ csilla 
gok közé llely'cztctctt. 

7) Hyakinth,l Amyklas’ fia., ki Spm‘tánál Amykla’ ‘111-05111; 
építé. L. róla Ovid. Mctam. 10, 162. Paus. Lnkon. 14. 

8) Admet, hires nejéröl, Alkestesröl,ki érctfe önkéul; halt meg’ 
’s Euripidcs Alkcstes czimü rcmekjének talrgyul szolga'tlt. L. mc'g Cal 
limach. Hymn. in Apoll. 48, 49. Hygin. fab. 48. Heyne ad Apollodor. 
3, 10, 4. 

9) Hîppolyt, Sîkyon’ királya, Agamemnon által lmddal дуб 
zetelt le. L. Paus. 6, 2. ' 

10) Ez iroma'myban: non posse svzu'iter vivi srccundum 
praeccpta. Epieuri, beszéli Plutarch, hogy Pindar llymnusokat 
költött Рат‘а, ’s azokat а.’ hcgyekcn tánczolva óneklé cl. 

11) Arcliilo ch os’ lmlůlúról l. W Yttenlmchot ad Plutnrchi de 
sncrn Num. vind. 81. l. ’ 
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12) He s iodról l. Thukyd. r3, 96. 
1 3) Z el e u k u s , Pythagoras’ еду“: tanítványa. 

"IL 1) L. сим: rúszleteshcn Liv. 1, 18. És ismét l. Varro 
de L. L. lV, 25. hipont. Над. es Serv. ad Virg. Aen. 8, 663. 

2) Camilli azon gycrmckck’ ůtalános ncvezcte vala., kik in 
Sacris a.’ Flamincseknek „видим. L. Ottfrìed. Müller Etrusk. 1, 73. 

VIII. 1) Plato ncvez stl». De lcgibus 3, 11.v 
2) Timon Phlioshól , Pirrho’ tanítvůnya, gúnyköltö , ki a’ 161) 

bek közt egy Z'LlÃoí ezímü gúnykölté'szetct is М, mellyben kûlönösen 
a’ bölcselkedôket сидим meg. Az itt idézett versck Diog. Laert. 8, 
36. is olvashatók. ’ y Y 

3) Pythagorî hallgatůs sth. ПФ az éviglen tartó hallgataís 
értetik , mellyet Pythagoras’ tanitvainyitól felvótel clôtt mcgkivxint. 

4) A’ fôlényt mint szcllcmi stl». Fense'ges дышат, melly 
bennünket a"nagy bibliaszóra emlékeztet. Az istcn МЫ‘, és a’ kik 
б! imádják stb. — 

8) Epicharmo s еду régi vigjátékiró , kit Plato Theaetet. 25. 
szerint igen nagyra becsült. ` 

IX. l) Воду Numa maga, is illy t’ñpapv volt légyen, igen kétes 
állítůs, mert Liv. 1, 20. szerint : Pontiiicem deinde Numam Marcium, 
Marci ñlium, ex patrihus legit eique sacra. omnia exscripta exsîgnnta 
que attribuit. 

2) Hídcsináló stl». Ezcn származtatást Varro is de L. L. 4, 
15. és Dion. |Hal. 2, 73. elfogadák. A’ pons su'blioius értendö, 
mellynek „путаницы“ és jó karbani tartása a’Pontiñcesck’ ügye vala, 
’s mellycn ладу áldozatok tartattak. Lcgrégibb hid vala “отдан ’s 
ncvét a’ palánkoktól (suhliocs) vevé, mellyeken nyugovék. Au 
дым köböl építteté fel. Horatius Coelcs’ tette ‘ЛИЦ nagyobb szent 
séget nyort, ’s a’ mint Elin. Hist. Nut. 36, 15. beszéli, nem vala. sza. 
lmd vnssal megcrôsit‘eni. 

3) Vestalcs Vesta’ imádůsa régi és tán a’ régibb щит tiiz 
imádással függ бане. L. Lange: Verm. Schriften u. Reden czikkelyek 
ben: die ewige Lampe. 194.1. ‘ 

4) Ariston, a’ mithridati háború’ idejében epîkuri bölcsel 
kedö. Elfoglalů Athent, de Sylla ‘Нил! ismét elüzetett. L. Plutarch. Sylla.’ 
eletrajzůban XH. ‚ 

5) Egyéb szentsc'geík, például, a’ Palladium, Pallas 
nak ogy régi faragott müve, melly itt öriztetett, ’s mcllynck megtar 
tásától az egész ronmi birodalom’ megmaradása ('üggütt. Erre czéloz 
Lucan. 1, 597. 

X. 1) Az itt‘nevezett vcstaszüzek hclyett Gcllius` 1, 12. ogy 
Amata nevüt emlìt, ’s azt mondja, Ногу a’ Pontifex Maximus hńsz 

. l 24* 
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szůz közöl, kiknek hat esztendbn feliil , tizenhatmll pedig «мать 
nak kelle lenniük, egyet` sorshúzz'ts által, ke'sôbb sajiit мам-111511116! vd 
lasztvi'tn ki, ezt a’ szülüi hazból mint hadt‘oglyot vivé el , ’s ezen szók 
kal szólíta : Te, Amata, capio. L. egyébirůnt Adam: Röm. Al 
terthiim. I, 560. . 

4 2) Ezen harminez évekröl l. Seneca de "ita beata 29. Dion. 
im. 2, o1. 

3) A’ férjhezmenetelre nézve az, mi itt a’ vestaszüzckröl mon 
datik, hasonlit ahhoz , mi egyéb nökröl is ůllíttatik, hogy clsö férjök’ 
halúla után t'érjhez mehettek ugyan, de mégis némileg hasonló okokból 
nem tevc'k, miért is a’ muliercs lunivirae a’ romaiakntil nagy 11“ 
teletbcn tillottak. L. Thiel. ad Virg. Aen. 4, 19. 

4) A’ szüznck esküt kell letennie, ninnyôoa». A’ ma 
gyarázók vádolják itt Plntarchot, mintha e'pen a’ romai szokas ellen 
vétkezett volna. Gelliusból 10 , 15. egy edictum pelrpetuum praetoí‘is-t 
idézvén : Sacerdotem Vestae et Flamínem Dealem in omni mea iurisdi 

ctione iurare non cogam. Illyesmi azonban az idök szerint megváltoz 
hatik ’s tán az dào‘uo'om. nem szigorú értelmében veendô. 

5) A’ vestaszûzek’ büutetésérôl egy fôbb hely. Dion. lI’al. 2, 
66. álI._Dion. I-Ial. 3, 67. szerint ezcn hiintctésöket Tarquinius rendelé, 
minek több oka'tt Plutarch Quaest. Rom. 154. l. vitatja. 

XII. Libitina egy régi italiai istennô. Az eltemetkezésekre 
iigyelt, miért gyakran a.’ halál is Libitinanak neveztctik. L. Hor. Od. 
3, 30. 5, 6. Romában cgyháza vala, mellyhen a’ halotti készületek 
tartattak és eladattak, azért a’ ncvet: libitinarii шок viselék, kik 
az cltcmctkêzés’ clláti'tsát 1`clvállalák. 

XIII. A’ saliusok szökdclésökben igen régi éneket` énekel 
tek, mellyeket a’ monda szerint Numa költött, ’s mellyeket I-Ioratius’ 
idejében mrir senki nem értett. Hor. Od. 1, 36, 12. 4, 1, 28. E'pist. 
2, 1, 86. ‘ 

XIV. A’ Regia a’ palatini hogy’ tövében f'ckvék a’ via Sa 
cra-n, nem тезис Vesta’ egyháza'ztól. Ov. Fast. 6, 263. 

~ XV. Maenekkcl ,udn/wg egy kis tengcrhal, hasonló mai he 
ringeinkhez, vagy az tillokhoz (Sardelîe). 

XIX. ’Atreôç tcngerhab, innen ’Atpgoöínp 

XX. Az itt idézett szavak Bachylidesnek (1. Numa 1".) cgyik' 
költeményébòl vnnnak kivonva, mellyet Stobaens Serm. 53.1n'ttrnhagyott. 

vXXI. 1) R e g e s stb. Itt Plutarch igen csalatkozik. Mcrt tôhb tör 
ténetirók szerint nem a’ M am e r c i ak , hanem M arci u s o k печи 
tettek R c g e s ek nek. 
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2) Lucius Calpurnius Piso Frugi egy régi romai törté 
шейх-6. Consul vala 620. körül és Annaleseket irt, mellyek tt'nbbszörY 
idéztetnek. 

3) Plutarch szerint Numanak 82 évünek kellene lennie- ki 
multakor. Az uralkodzisra jutott tudnillik 39 éves korában, uralko 
dott pedig 43 éviglen. 

Egybevetés. III. 1)Ibykus, Anakreon’ Коты-55„ hires ly 
"Е kôltô. Rhegiumban született 550. K. e. ’s Polykratesnél Маг-‘быко 
dott Samosban. Lyrai költeményeinek meg igen jelcs töredékeit birjuk. 
Az újabb idôkben is hires lôn Schillernek „die Kraniche des Ibykus“ 
czimü kûlteménye altal. 

2) Euripides’ verseit Мед Androm. 597. 

Solon. 

I. 1) Solon, Athen’ törvényhozója 594 körül Kr. ею“. 
2) „A’ szerelemmel ökölküzdöként“ Stb. Sophokles Tra 

chin. 441. 

3) Faklyajattékok в"). Ezen jiitékok a’ tüz’ isteneinek vol 
tak szentelve, ’s névszerint három illyen nyilvános tüzjiiték tartatott 
Athenben Minerva, Vulkan’ es Prometheus' tisztelete're. A’ jutalom 
azé lett, a’ ki legsebesebben futott, a’ ne'lkül hogy az égò ft'tklya, 
mellyel a’ versenyzôk futottak, Нади!‘ volna kezében. 

II. 1) Hesiodus szerint вы). Opera et dies 309. v. '.159 
ïov ö’ oůöt‘v ô'vstöoç, degyíq dá t’ äustdog. ‘ 

2) Massilia a’ mai Marseille Franczhonban. 
3) Aegyiptomba szúllitott olaj stb. L. Hoseas prófféta 

12, 1. „Efraim frigyet szerez, és olajt kûld Aegyptomba.“ Jele 
hogy Hellasból és Iudeůból „так Aegyptomba szallitani az olajt. 

IV. 1) Periander Corinth’ fejedelme volt, Kypselos’ ña. 
2) Kos , kóiak, a’ halikarnassi öbôllel szemközt fekvö sziget, 

hasonnevü várossal. 

3) Priene, ioniai város Kisázsíában, Caria’ пуща“ partján. 
4) В athykl e s , hires szobrász Magnesiából. 

-V. Anacharsis, kiralyi vérböl выплаты skytha, a’ 47 
ШК Olympiad körül a.’ végre jött Hellasba, uévszerint Athenbe, hogy a’ 
hellenek’ bülcseségében oktattassa mag-tit. 

VI. 1) Hermìppos smyrnai „аиста életiró 210 körül 
Kr. elòtt. 
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2) Pataikos Hermipposnál ‚Ми! régiebb történetiró, ’s e’ hely 
azt „мышца, hogy Pithagoras' tanítvtlnya. volt, ki a’ мыс vander 
lását Синий. ' 

` VIII. 1) Kalap pal fején. Athenben csak a’ betegek visel 
tek kalapot. ` 

` 2) A’ hirnök’ köv\ére. Athen’ nyilvitnos t'erén egy ködarah 
hcvert, mellyre a’ hîrnükök akker szoktak felatllni, midòn valami tud 
nivalót hirdettek ki a’ közônségnek. L. Plautus Baceh. act. IV. se. 7. 
О stulte, stulte, neseis venire te! Atque in e0 adstas lapide, ubi praeeo 
praedicat. 

3) Kolias, fok Attica' partján, 20 stadiumnyira Athentöl.l 

IX. 1) Asopus’ ölében sth. Mi volt legyen ez az Asopus : 
bizonyosan nem tudatik. Daeier folyamnak Саги», Kleiber pedig azt 
jegyzi meg felòle, 'hogy Salamis sziget értetik Мат‘, mintbogy Sala 
mis nympho, mellytöl a’ виде: nevét vette, Asopos, hoetiai folyam 
nak lcánya volt legycn, melly véleményben Schaefer Plut. Vitae V. 
1,314.1. szinte osztozik. y 
y 2) Periphemos és Iíychreos. Az cls-ò ismeretlen, a’ má 

sodik Salamis’ királya. ‘ ' 

X. 1) A’ Homerhól ide'zett vers IliasL 2--dik eneke'nek 558-díka. 
2) Aias. Ezen Aias’ atyja 'l‘clamon a’ troiai haborúnak egyik 

legkitünöbb höse, Salamis’ királya volt. Innen van, hogy (la Homernál 
telamoni mclléknevet "isel, megkülönhöztetésül és másik hasonnevů 
troiai hôstöl, ki Oilcos’ fia volt. ‚ 

3) Ioniának nevezé stb. az atheniek a’ ioniai, a’ теги-Мак 
a’ doi-iai törzsůkhöz tartoztak. у 

Xl. l) Kirrhaiak. Kirrha, Phokis’ egyik városa, delphi 
kikötöje. Pausan. 10k. 37. részéböl az ИЩЕМ]: ki, hogy ezen шёл-051 
nak lakosai, a’ delphii Apollonak szentelt telek’ egy része't elsajátiták 
és templomából némi drágast'tgokat oroztak el. L. Acschines’ heszédét 
Ktesiphon ellen , 33. r. 

2) Az am p hiktyonok. Igy neveztettek a’ hellen’ népck köve 
tei, kik gyiiléseiket kétszer egy. e'vben, ‘Мамин! a’ delphii templom 
han, ôszszel Anthelában a’ ’l‘hermopyla'tk mellett szokta'tk tartani. Egy 
szcrsmind u’ delphii templom’ ôrei és a’ pylllîui játe'koknál a’ dl'jak’ oda 
itélöì voltak. Ilendcltetesük, de mellynek ritka'tn l'cleltrk meg, nhban 
állott, hogy Hellas’ nagyobb ’s nevezetesebh nópségei felett a’ nemze 
tek’ jogait védö hatóságot képezne'nek., 

XII. 1) Az istenné’ székéhcz, azaz: azon székhez, mely 
lyen az istenné й". ’ 

2) 'l‘isztes istennök,azaz:a’Furiaik. 
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3) Megalkles és иными-мг stb. мм : nyolcz arehoutár 
Sai, mert minden évben kilencz archon “щитом. 

4) Nisaia, Megara’ kikötôje a’ saroni öbölbcn. 
5) Phaestos, Kreta’ egyìk városa. A 
6) Й] Cures. E’ szót különfélekép magyarúzzúkî Hihetiileg 

valamelly régi papi nemzctséget jelent Kretábamßacier DiogenesLaertra~ 
hivatkozv'a azt jegyzi meg, hogy е’ nevet a’ kretaiak adtzik Epimeni 
desnek, ’s azt akartalk "ala kif‘ejezni vele.l hegy olly iigyes es bölcs, 
mint ama’ curesek, azaz: papek, »kik a’ gycrmek Iupiterre ügycltek fel, 
ki, mint Vtudatik, Kret’aiban neveltetett. 

7) Munyehia -Athen’ megerösitett kikötöje Piraeus és Phale 
ron kikötök között. Az, a’mi itt jövendöltetik, a’ CXIV. Olympiad körül 
bekövetkezett, midön Antipater ke'nyszerité az athenieket, hegy make 
doni örseregct fogadjanak be Muniehia’ "мы, mi által aztán “155% 
lcnsc'gaket veszitették el. L. Plut. Phokion a’ 27. es követk. r. 

8) Szent olaj fa вы). Ezen olaji‘a. a’ vr'trban állett, ’s róla a.’ 
rege azt hirlelé, Воду azt ott Pallas nòveszté ’s Attikaínak szaimtalan 
olajfiíi mind ettôl sza'trnlaztak. - 

XV. 1) A’ minára t. i. в“). Ugyanis hetvenhárom draehmai 
ból százat veretett és azt rendeltc , hegy a’ hitelezök ezen й] drach 
mákat úgy fogadják el, miutha azoknak értéke meg mindig a’ re'gi 
volna. мы": a’ итак 27 kamatot nycrtek, a’ hitelezòk pedig, ha. 
nem a’ темы, hanem esak a’ drachmákat, és igy a’ pe'uznek ne 
vezetbecsét “МЫ: tekintetbe, nem vesztettek. ll’urm’ számitása sze 
rint a’ minainak értéke 24 szász tallért és három gal-ast tctt, vagy a’ 
mi _pénziinkbcn 36 ezüst fol‘íntot és 12 krajczárt. 

2) A’ jegyeket elpusztitál stl). Azonjegyek értetnek, mely-Í 
lyeket az adósnak azon мы, vagy Фены: mellett kellett kitirzuie, a’ 
mellyikre pénzt veit fel. Az illy jegyen a’ Íelvett pénznek mennyisége x 
és az adósnak neve voltak felirva. ‚ Н 

3) Talentumok вы). Az 'atheni talentum, \’Vurm’_ számita'psq 
szerint 2171 fol'. 30 kr. czüslbeu. 

XVII. Drake, 624 évvel Kr. elůît neveztetett ki Athen’ tür 
vényhozójáuak. 'I‘ürvenyeinck szigorusaiga ismeretes, például a’ pas 
riiználkodókat halálra. Юта; a’ lelketlen dolgokat, mellyek valakiuek 
halalát okozták, pörbe idéztette; a’ szobrot, melly valukire ráesett, 
számiizette sth. 

XVIII. 1) O t s z á z m ó r ü вы). A’ gabonánail liaszmilt mérték rend 
szerint a’ m e (“та us , a’l folyó ta'trgyakmil a’ nl etrete s volt. A’ me 
dimnos:6 hekteis, 48` xes'tes, 192 kotyli, mintegy 2602 lpárisi 
köbhüvelyk , vagy a’ berlini Scheffel “и, része. A’ metretes 33 9/„s 
berlini Quart. 
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2) Kéthámuak sth. Görögül Zeuyînu. Dacier’ magyarázntn 
szerint azért nevcztettek így, mivel egyenként egy másodosztályheli 
polgárral egyesülten, tettek vagyon’ tekintetéhcn annyit , mintegy clsò 
osztályú polg'ár. Klaiber tel'mészetcsebhnek találja azon mngyarázatot, 
melly szerint nevôket поп egy pair lótól vagy baromtól vették , melly 
nek épen birtoka'tban voltak. A’ német Zweispänner. 

XIX. 1) Areopagi tanács stl». Az Arcopag; nevû halom az 
atheni vár’közelében nyugat felé feküdt. A’ Vnév maga, magyarázza. magnit 
’s annyit tesz, mint Ares’ halma. Mi volt legyen а.’ tanx'tcsnak, melly 
ülc'seit спец llalmon tartotta , sajátképeni feladata, azt épen e’ részbôl 
tanulhatjuk meg legjobban. Azon kivül mi itt emlitvo van, а’ szánt 
szándékos gyìlkossůg felett is az areopngiták itéltck. Y 

2) Minden törzsökböl sth. L. а.’ :Z3-dik re'szt, 1101 a.’ négy 
törzsůk' neve emlittetik. Hippias zsarnok’ kiüzetése után az atlieni пер, 
nem négy, hanem tiz tôrzsökre osztatott. 

3') Ephetesektöl stb. Az eplietek képezték а’ I büntetö tür' 
vényszéket ’s Solon elött_ a.’ szántszůndékos gyilkosságok felett 11е1 
tek; Solon’ rendelkezései kôvetkeztében csak szůndéktalan gyilkosság 
’s hasonló esetek fclctti itélctliozá_s|'a szorittattak. 

4) A’ kirailyoktól stb. Királynak пение!‘ az egyéves ar 
chonok’ másodikát, ki a’ büntetô püröket intézte e'é bennök elnökölt. 

XX. Örökôsnö sth. Igy hivták Athenben valamelly csa 
` ládnak egyetlen leányát, ki az egész vagyonban 111-616566611. Az ily 

lyen tôrvényesen kényszcritve volt, legkôzelebb rokonálioz menniférjhez. 

XXI. 1) Obolus sth. a.’ draclimának egy lmtodrésze. 
2) A’ mi törve'nyeink is, t. i. а’ chaeroni törvények, Plu 

tarch ugyan is Cliaeroneában született. 
3) Gy 11 nik o n о m o k görögûl yuuamovó‘uo» , мая: ollyan lia~ 

tósagi szumélyek, kik a.’ városokban az asszonyokrai felügycléssel vol 
tak megbizva. А 

XXIII. 1)Ionnßk fiai stb. Ion Xutlms’ ña., Erechtheus 
athenì kiraily’ unokáju volt. Mintegy 1400 évvel ем Kr. elött. A’ ro 
mai népfaj ,.mint Vmondjatk, töle vette nevezctét. 

2) Négy stadiumnyi 5111. Egy stadium 569 púrisi lábot tesz. 
XXIV. Parasitińknak nevez stb. Ezek olly áldozati ven 

dégségck voltak, mellyeket azl egyes törzsökök hizonyos istenek’ tisz 
teletére ’s а’ polgůrtársak közötti barátsaigos indulut’ megerñsitéso vé 
gett tartattak. 

XXV. 1) Thesmotheták 5111. Aznz: törvépyho zók, így 
nevcztetett a1. évenke'nti kilencz archon között, a.’ hat utolsó. Tisztök 
nbban 1111011, hogy n’ pörök’ nagy részét ök inditották meg, u’ törvé 
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nyeket ůtvizsgáltdk, ’s ha köztök egymitssal elleukezókre talůltak, a’ 
ne'pnek jelentést tettek, hogy hatůrozzon felettôk. 

2) Egyike а.’ hónapnak sth. Odyssea 14. rhaps. 162. v. 
3) A’ harminczadikig sth. Például: a’ 21-diket -1O-diknek, 

a’ 22-diket 9-diknek hívták sth. 

XXVI. 1) Heliopolisi sth. Heliopolis vagy 0n, мы: a’ 
napváros, a’ Nilus’ keleti részén feküdt, nem messze a’ Deltának de'li 
csúcsától. ' 

2) Saísi sth. Sais egykör Alsó-Aegyptom’ fôvárosa, a’ Камы 
és sehennyti folyamág között. 

3) Plato mondja. sth. L. 'l‘imaeus és Kritias. 
4) Atlantisról sz óló rege sth. Atlantisról ат rege'lik, 

hogy az egy nagy kiterjedésů szíget volt, melly Afrikůtól nyugatra 
fekůdt, és Fóldrengés ůltal egy nap alatt elpusztult legyen. 

XXIX, 1) A’ hegyicket pedig sth. l. 13.1'. 
2) Thespis. A’ tragoediák kezdethen mcrö diosérö e'nekek vol 

tak Bacchus’ tiszteletére, mellyek еду kar ¿Ital énekeltettek és шин 
czal kisértettek. 'l‘espis volt az, ki legelöszôr пот he az úgyneve 
zett szünetjátékokat, мы: olly szinészeket, kik az Май hogy a’ kar 
hallgatott, az ókor’ hires személyeiuek tctteit és viszantagsńgait tag 
jůrtatr'tsaik ‘Щи! igyekvének leáhrázolni. ' 

XXX. Homeri Odysseus sth. L.0dyssea 4. könyv. 244.v. 
XXXI. 1) Az athenieket is ílleté sth. A’ rege szerint 

Atlantis’ lakói , már Afrikát és Europa’ nagy része't meghóditvaín, шёл‘ 
Acgyptomot és Hellast fenyegették, midön az atheniek meggyözték es 
Szigetökre - visszakergeték öket. 

2) Plato m o n dj a. L. Timaeos. 

- XXXILJ) Plato sth. Plato anyja’részc'rôl Solon’ egyik iìtest 
vérétôl szůrmazott. ' 

2) Sem jutůnak. L. Plato Kritias.. . 
3) (llympi Iupiter’ temploma sth. Ezen templom’ épitését 

még Pisîstratus kezdette meg, Perikles és Augustus esászár folytata'z, 
végre Hadrian hefejezé, ’700 év mulva elsö elkezdetése utún. A’ mint 
romjaihól még ma is мыши, igen óriás épületnek Жене", lennie, Ae 
gyptom’ hármelly templomával kiállhatá n’ hasonlatot. 

Publicola. 

I. 1) PuhlicoleJ ‘иду, mint Plutarch irja, Poplicola, tán 
Воду ehhöl a.’ ne'v’ jelentese, melly nnnyit tesz mint népharát, 
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könnyebben kivehetò, consul volt llamaban a’ városépités’ 245 , 246, 
247 és Z50-dik éveiben.. Meghalt 25l-ben. 

2) Ama’ Valeriustól stb. Volesus Ищу Valesus Valerius 
egyike volt’ azon Sabinoknak , kik 'l‘atiussal jövének Romába. L. Dio 
nysios II. k. 46. r. Plut. Numa. 5. r. ‹ 

III. 1) Kitöl tübb fiai is valának stb. Dionys. és Livius 
csak két illy Iìúról szólanak , de Plutarch azokhoz alkalmazza magůt, 
kik azt állitják, ho'gy Brutusnak tiibb iia volt, kiknek valamellyikétöl 
szůrmazott legyen azon Brutus, ki Caesart ölte meu'. L. Brutus’ e'letét. 

2) A’ bargyusag stb. Brutus annyit tcsz, mint bárgyu. 
Családneve Iunius, elöneve Lucius volt. 

VII. 1) Szolga létére ne legyen a.’ vádolók között. 
Ez t. i. törvény a'zltal tiltva volt. ‘ 

'2) Vindictitnak neveztetik. Ezen vindicta sajatképen 
olly botot jelent, mellyel a’ praetor a’ szolgának feje're ütött ’s az 
últal szabaddzi. tevé. Kivilaglik ez némileg Horat. Serm. l. 11.5111 
7, '16. l \ ` 

Tune, mihi dominus, rerum imperíis hominumque 
Tot tantisque minor; quem ter vidicta quaterqueŕ 
Impositva hand unquam misera formidine privet. L. meg’ Pers. 

5, 88. Azt csaknem felesleges emliteni, ho'gy 'a’ még maig is, 1113110. 
lom, divatos Ritterschlag innen sza'trmazik. 

VIII. Istcnhaz ak és sétatérek vannak ra'jta stb. Itt 
voltak Aesculap , Iupiter és Ianus’ templomai. 

IX. Ezen halotti bcszed meg a’ görögökénél is ré 
gibbn ek tartatik. Hcllasban ugyanis a’ halotti beszédek csak a’ 
marathoni ütközet után jöttek divatba , melly Brutus’ halatlám'tl jóval 
ke'söbb töl'téut. 

X. 1) Vosszöcsomók é’s bt'trdok. Minden consulnak tizen 
két lictora volt, kik vcsszököteget ffasces) azaz : összckütözött boto 
kat, mellyekbôl fölül egy bard emelkedett ki, hordoztak a’ consul elôtt, 
ennek hatalma.’ jele’ül. Valerius, ez úttal maga egyediil levén consul, 
huszonnégy illy lictor által kisértette magát. 

2) kVelia“ lakozott. Velia a’ palatini hcgy’ egyik része. 
3) Viens publicus. Ezen szó igen sok vetekedesre adott al 

kalmat a’ nyelvbuvároknak. Jelcnte'se, így a’ mint all, nem igen van. 
Legtöbben azt hiszik, hogy itt a’ leirók követték el hibát ’s hogy a’ 
vi-cns publions helyett vica pota vagy vicae potaenak kellene ál 
lania, melly végre nem roszul idézik Titus Livius’ ezen szavait: De 
lata confestim materia. omnis infra Veliam, et, ubi nunc Vicae po 
tac est, domus in intimo olivo aeditleata. 
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XI. 1) Obolust stb. Egy obolus mintegy pengö garas. 

XIV. A’ f_érfinak magat’eltalálása. Livius ezekròl igy 
fejezi ki плащи: : Num crediderit factum, an tantum animo roboris fue 
rit, nec traditur certum, nec interpretatie est facilis. Mi nagyon ha 
sonlit Plutarch’ szavaihoz. 

XV. 1) A’ polgůri haborukban stb. A’ Sulla és Marius 
каши vîllongtisok’ korában. 

2) P e n t c lei m :t r v ¿n y stb. Pentelikon hegy Attikában feküdt 
’s igen szép feje'rszinü márvttny ‘этом ЪсШе. 

XVI. 1) Clusium. Hetruriai varas. 
2) Lar Porsendhoz. A’ lar szó kûlönfélekép iratik. Schaef 

fer Klágav hagyott meg a’ szôvegben , a’jegyzetben pedig ezt mondja: 
legendum aut Avigon/»aut /Iágnpu Ambo llabent auetoritatem a libris. 
Ego optem posterius. Dacier szerint a’ lar hetruriai nyelven_ annyit 
tesz mint kirttly. ‘ 

3) A’ hid’ elébe ,stb. [И a’ pons sublicius értetik. 
4) Vulcan’ templomxtban. Vulcan t. i. szinte santa volt. 

`Egyébirtínt a’ helyre nézve, hol Cooles’ érezszobra felállittatott, az 
irók meghasonlanak, mert Livius illyennek a’ comitiumokat, Dionysius 
pedig a’ forum romanumot tartja. 

XVII. Athenodor, Sande’ Ila, stoicus bölcs, Ciliciaì szü 
letésii‘, több munkak’ irója, dc mellyek nem szállottak reánk. 

XVIII. D ib o r s z él й (szegélyü) to g a , mellyet bet'ejezve'n 
tizenhctetlik évöket a’ fértìtógával cseréltek t'el, mellynek szine t‘ejér volt. 

XIX. Sib yllak’ értelmében stb. Tarquinius’ uralkodása 
iilejében, еду idegen asszony a’ Sibyllak’ jóslatainak kilenez каша 
ajánlti. a’ kirůlynak, bizonyos meghatározott áron. 'l‘arquinius igen 
drůganak мыши az Мг, megtagadta аж, mire a’ nö három kötetet 
megégetett belölñk. A’ megmaradt hat kötetet ugyanazon áron n_jánlaiÍ 
a’ kirt'tlynak, de a’ ki most még kevescbbé volt hajlandó megadni azt. 
A’ nö isme't három kötetet ‘Её-ею“ meg ’s a’ harem utolsó нашем-ъ ajánlá 
a’ kirailynak. Tarquinius ekkor az augurokat hivatván, ezek nyilváni 
talk, hogy a’ könyvek’ meg nem va'tsárlása. мы а.’ “мы sértette le 
gyen mcg, ’s hogy a’ még Ваш-а lcvöt a’ “нём öszveg’ leíizetése mel 
Iett, haladék nélkül meg kelljen szereznie. Ezen három kötct aztán 
ладу gonddal ôriztetett e's a’ tamics’ végzése következtében , “аду csa 
pa'tsok’ idejébcn tanácskercsésre haszmiltatott. Ezen könyvek Marius’ 
штамп.“ korában уезде]: el a’ capitolium’ veszcdelmekor. 
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XXIII. Egy quadranssai járulának sth. A’ quadrans 
a' romai asnak egy negyedrésze volt. 

Solon és Publicola’ egybevetése._ 

п. А’ népbiriikr. hivttkozniok L. solo.. 1s. г. 
III. Plat e ai D aim a c h o s. Plateae. Boeotia' városa, Asop 

folyam mellett. 

Themistokles. 

I. 1) Themistokles született 514. meghalt 449-ben K. elôtt. 
2) Anyjára nézve ,korcs volt вы). Az eredetiben 16.90;, 

mi alatt a’ helleneknél nemcsak ollyanok értettek, kik törvénytelen 
ágyból szarmaztak, hanem azok is, kiknek vagy atyjok, vagy any 
`iok, vagy mindenik kült‘öldi volt. — 

3) Neantes szónok és- történetiró. 
4) lLykome dak nthenei „мы neve, mellynek tiszte kôzé tar 

tozott Ceres’ nagy ünnepére, az akkori áldozatok- és szertartásokra 
felûgyelni. 

5) Phlyaiben Phlyai a.’ Кем-ар! törzsök’ Гана, az ittcni ká 
polnában, az illetök Ceres' titkaiba avattattak be. l 

1I. Melissos, samosi sziiletésii, Parmenid. tanitvanya. 
2) Sophisták. A’ sophista szó eredetileg hôlcset jelentett, 

késñbb az ékeszólás, erkölcstan és orszt'tglat' oktatóját, mellyhez az 
tán a’ Plutarch által Идиш; okoknůl fogva., egy nem épen hizelgô mel 
lékértelem esatolt-atott. 

III. 1) Teiosi születésû stl». Teos Lydia’ vi'trosa, Anakreon’ 
szülöfölde. 

2) Ariston peripateticus hölcs, szerelmes történetek’ irója. 
IV. 1) Laurium, hegység Attikaiban Sunium körül, igen gaz 

dag ezüst búnyákkal , mellyeknek tiszta jövedelméböl évenként minden 
polgar 10 drachmát (З ft 30 kr. ezüst) Кара“. K 

2) Plato mondja. A’ törvények’ 4-dik könyve'ben. 

'l'. 1)»Áldozások’ barl'ntja sth. Az úldozi'tsok kivu'iltkép лёг‘. 
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~kerůltek вошла, _mivel vendégségekkel мышцы‘ be, mellyekhez sokan 
voltak a’ hivatalosak, ’s honnan a‘zoknak, kik meg nem jelenthettek, 
házaikhoz küldettek a’ vendégségi adagok. ‚ 

2) Fa. lóv'á. teendi. A’ troiai fa lóra vonatkozik. Odysseus 
8, 493. . ` 

3) Karvezér volt sthïcgqyôç, az neveztetett úgy, ki a’ szin 
jůtékokban a’ karra ügyelt, azaz: neki kellett az énckeseket és zené 
szeket, kik a’ kart lennének képezendök, összegyüjteni, egy tanitó ál 
tal oktattatni, megjutalmazni ’s az ûnnepélyne'l magámil illô гамма! 
tal ’s arany koszorúkkal ellzitni. Minthogy az illy tisztség mindig igen 
sokba kerü’lt , rendszerint a’ leggazdagabb polgárokra Мимо“. 

4) Phrynichos, Aesehilos’ kortársa, Thespis’ tanitvanya, ki 
mint Solon’ (29. r.) életéböl tudjuk , a’ tragoediátjobb rendbe нема. 

5) Adimantos a’ 75-dik olympiad’ 4-dik vagyis K. e. 477-ben 
volt archon, három évvel a.’ „мы csata. elôtt. 

VI. Zeleiai. Zela vagy Zelcia, város Kisiizsiában, Ida hegy’ 
éjszaki oldalán. ‘ 

VII. 1) Tempe, Thcssalia’ éjszaki hatůri'm fekvö szoros völgy, 
mellyen keresztül Peneus foly, Olympos és Ossa hegyek között mos 
vůn utat magának. Aelian 3. k. 1. r. bövebben irja le. 

2) Aphetae, kikötö a’ magnesiai tengerüböl’ nyilásůniil, melly 
Herodot szerint [7. k. 193. r.) nevét onnan vette, Могу az argonauták 
itt a' vizért kiküldött Herculest hatra hagytak, 

3) Skiathos. Euboea felett éjszuk felé fckvô kis вашей, Ma 
gnesiával szemközt. A’ 200 hajónak az eubeoai ищи’ déli csúcsa kö 

lrül kellett Euripusba, a.’ chalkis melletti szük tengcrszorosba. evez 
niôk, hogy a’ helleneket a’ visszatérhetéstöl „так el. L. Herodot. 
VIII. 7. 

4. Herodot emliti. VIII. 5. De itt Plutarch roszul használja 
a’ maga. idézte kútfòt. A’ 30 talentumból, mellyet Themistokles ka 
pott , ötüt Eurybiadesnek, hárm'at a’ korinthi Adimontosnuk adott, a’ 
többit magának tartá. meg. 

5) A’ szent hajó. Igy hivták azen hajót, mellyen Theseus 
Krciába evezett ’s onnan szerencsésen visszajôtt, ’s melly éveuként 
Delosba kiildetett, a’ hailaa'tldozatokat Apollonak megvivö. L. Plato 
Phaedon’ Кстати és Plutarch Theseus’ élete 23. r. 

VIII. 1) Tü’rtént ütközetek stl». megirja ezeket Herodot 
VIII. 6 _és köv. r. _ 

2) Hestiaea, a’ legéjszakibb város Euboea’ szigete'n, Kallus 
folyam’ pal'tjx'm. i 

3) Olizon. l. Ilias II. 716: 

"Ob ö’ diga lklnöuivqv »mi @al/,unfairly Evŕ‘uovro, 
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Ка; ltlslíßomv'llyov xuì'OhCaïva tgnysïa’v. 
Tdi» ôá fluloxn'gny; vieze”, 165m' cui eïöa'ig. 

X. Аглая ismeretes jósígével stb. Ezen` jósige I-Ierodotnál 
olvasható VII. 141. 

Oli дйипш Hanni; А!’ Ыйупьт’ ìëtlrîaauâou, 
Awuoyávn nolloïol. 7.670»; mi. уйти?‘ mm1/ñ. 

‚ ч 1 f Zoì öf‘ ‘roö’ uuu; ì‘ftoç ëge’m aözíyavn nsluumg. 
Tu'w дитя’ ynig ailwxopáwm/ ô'un Kf’ngonoç oligo; 
E’rró; è’let, xeuûpuiv ‘ze Ktâatgnïvog Ccxůáobo, 
Taiyo; Tgtroyevei ELU-wow Ötůoî sůoúomz Zelig, 
Moůvov ůnógâqtov тандем‘, ‘r3 ад ‘lám/a 1’ övñuu. 
lllìlöë ou' y’ ìfmoeúvqu rs ‚иёиш’ naì mld” ìóvra 
1101261’ ein’ 'rìnslgov urgnctâv 'fichu/og, ÉU.’ ближнее“, 
lt'uïlov ëmurgŕxpaç, ën 'totl xoze‘ mil/ring Edgy. 
‚В‘ #ein Zalayig, ainolsìç 6è mi re’m/a уишшшу . 
Il' hou uxtůvu‘uévn; dnwfrsgog, ii uvvtoůung. 

XI. Te ntahalnak. Ezt csak úgy lehet érteni, lm tudjuk, 
miszerint Aristoteles az állatok’ leirása. czimü könyvében IV. 1. a’ 
tentahaltól minden belet megtagad, ’s csak két szilárd belrészt Ca.’ mai 
ossasepia) tulajdonit neki, mellynek egyike, nlakja, miatt ‚_ kardnak 
neveztetett. ‚ 

XII. 'I‘enns sziget, egy a.’ cycladok közöl. 

XIII. 1) Phanodemos Attica.’ rógibb történeteiröl irt egy 
Atthis ezímû kônyvet. ` 

2) Nyerset evö Bacchus. Ezen mellékneve't onnan vette Bac 
chus, mivel azt hitték fel‘öle, hogy s.’ nyers húst szeretí. Innen van, 
hogy a.’ псы szánt áldozatoknál‘, a’ luist nycrsen és véresen ették az 
áldozók. _ _ ` 

XIV. 1) Aescllilos. l. Persák 389.. v. 
2) Dekelea és Pedica. Attika.’ falvni „ту. 
2) Artemisia, Ilalikarnassos’ kiratlynéja Kariálmn, ki öt ha 

jóval ММ“ a’ persa tengerhadhoz , ’s nagyon viteziesen viselte oz üt 
közetb en тары. 

XV. 1) Eleusîs felôl. Ilatodik napja'm az eleusi ünnepnek, 
mellyet az atheniek Demeternek бы az ö leánya l‘ersephonenek tiszte 
letére ültek meg, Iakehosnak, Demeter’ és Zeus’ fiának szobra Athen 
bòl а,’ thriasi sikon kcresztül I‘lleusisbe "Иски; papel; es a’ beavatot 
tak kisérték, rejtelmes énekeket zengve ’s „Iakchos, Iakehosl“ ne 
vc't Наташа. 

2) Aeakidák Май Aeakns’ üsszes utódai ér‘tetnek, ki, Iupiter’ 
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Ila, egykor Aegina I’elctt uralkodott ’s mint herook tiszteltettck. A’ 
leghíresehhek voltak közöttök Pelcus és tia, Achill, Telamon és fia, Aias. 

XVII. Herodot szerint sth: l. llerodot VIII. 122. 
XVIII. Seriphos a’ cyeladi szigetek’ egyike, ma Serfo ‘аду 

Scrl‘anto. 

XIX. 1) Aristophanes mondja. Lovagok czímü munkája 
815. v. 

2) Pnyx , halom,_ nem messze a.’ vrlrtól, mellyen a’ ,régehhi‘ 
idökhen a’ népgyülések tartattak. 

3) l-Iarmincz zsarnok. Mídön Athen 404-hen Spartának 
meghódolt, Lysander, az ellenek’ vezére, harmíncz polgůrt пел/02011 
ki, kik korlattlanul uralkodnának Athen felett. 

XX. 1) Pagasai Phessalía.’ városa, Magnesia nevû taromány 
han, melly a’ róla nevezett pagasai tengeröhölnél feküdött. 

2) Az amphyktyonok’ tanácsa. L. Solon 11. r. 
3) Pylagorok. Minden feljogosltott orszitg két követet kůldött 

a’ szövetség’ gyüléséhe, kiknck egyike Pylagoras, szónok, másika Hie 
romnemon, pap. Mindenik részt vett a’ tanńcskozůshan, de a’ 11011110 
zatok a’ pylagorok által hozattak. 

XXI. 1) Herodot szerint.A L. Herodot VIII, 111 és 112. 
2) Pausanias a’ spartaiak’ vezére volt a’ Plataeae melletti 

iitközethen , mclly 479-hen történt Kr. elött. Ezen ütközethen Mardo 
nius persa’ vezc'r ugyanazon napon vcretett meg, mellycn az atheni 
Xanthippus és a’ spartai kiriily Leotychidas, Mykalenal a’ persa 110. 
jóseregen gyôzcdelmeskedtek. ` 

3) Ialysos, város Rhodos’ szigetén. 
4) Isthmuson, azaz: az isthmusi játékokon, 'mellyek a’ Ko 

rinth melletti isthmuson , azaz: földszoroson tartattak. 

XXII. Melite, Athen’ vatrosának azen része, molly a’ vslr’ 
éjszaki oldala'tn fcküdt. 

XXIII. Agrauli Leuhotes. Agraula ‘az-erechtei törzsök hir 
toka Attika'than. 

2) Pausaniásnak meg kellett halnia. Pausanias, épcn mi»~ 
dôn elf'ogni akarták, Chalkioìkos Minerva’ templomáha menekcdett, 

‘ mirc a’ spartaiak az ajtót hel’alazták es a’ fcdelet leszedték, hol aztán 
ehen halt meg. L. 'l‘hukydides I. 134. 

XXIV. 1) Kol-kyra sziget a’ ioniai tengerhen, a’ mai Corfu. 
2) Leukas vairos Leukadia’ szigetéu, a’ mai Maura, mellyszinte 

a’ ionioi tengerhenr f'ekszik. 
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3) Acharnaii Epikrates. Acharnai-az oenei törzsüknek мы, 
egyik a’ Iegnevezetesebbek közöl Attikáhan. 

XXV. 1) ’I’hnkydides szerint L. 'I‘hukydides I. 137. 
2) Pydna., varos Makedonia’ pieriai tarto‘mányaban. A’ tulsó 

tenger Май az aegaei értendô, Hellas’ `keleti oldalan, a’ mennyiben 
'I‘hemistokles a’ ioniai tengerböl nyugat felöl utazott a' Molossok’ ог 
szagaba ’s innen Makedoniáha. 

XXVI. 1) Kyme. Acoli vůros Mysiában. 
2) Valakinek a’ kirůly “(Папины Vessedössze Diodor 11. 

k. 56. r., hol Themistokles’ ezen мы“ Lysithidesnek neveztetik. 

XXVII. 1) 'l‘h'ukydides I. 137. a’ lampsaki Charon Themi 
stokles’ kortársa volt ’s a’ persák’ törte'neteit irta meg két könyvben. 
Xerxes’ tia , Artaxerxes ne'mellyek szerint Kr. e. a’ 467, mások sze 
rint a’ 465-dik évben kezdett uralkodni. 

2) Ephones, lsokrates’ tanitványa 's a' legnevesebb tôrténet 
irók’ egyike. 

3) Diuon Persia’ történeteit irta meg. Klitarch ennek 11a volt, 
Sa'mdort ázsiai Майдан követte , mint tôrténetirója. 

XXVIII. 1) Dodonai isten. Dodona. Epirusban Iupiter’ ue 
vezetes jóshelye. 

2) Ahriman, a’ persak, mint Zoroaster’ kôvetöi két föistent 
hittek, Ormuzdot a’ jót, és Ahrimant farmány) a’ gonoszt. 

XXIX. 1) Az embernek beszéde ~--- idôre volna szûk 
siigc. Themistokles ezt акт-‚10. mondani: Ha az embernek tolmdcsot 
kell használnía, nem olly ищи“ ’s hatxirozottan közôlheti gondola 
tait, mintha annak, a’ kivel beszélünk, tökéletescn értjük nyelvét; a.’ 
tolma'tcs ugyanis az idegen beszédnek esak általános értelmét közli, 
ŕinomabh arnyéklatait nem fejezheti ki. 

2) Demarat elölib spartai kiraly volt, de egyik hatalmas ellen 
pártja, azon szin alatt, hogy Ariston királynak nem törvényes tia, 
тамады megt‘osztotta. Ekkor Dariushoz futott, kinek fìát Xer 
xest hellasi utjaban kisérte. L. Herodot IV. 61 és КБ". 

3) Magnesia, melly 'I‘hukydides szerint I. 138. évcnké'nt 50 
talcntumot hozott neki, Lydiában Maeander mellett, Myus, Kariaban, 
Lampsakus Mysiaban a’ Ropontis mellett. ` 

4) Perkote és Palaiskepsi , vlYIysia’ városai, атм közel 
Abydoshoz a’ hellespontnál, emez Ida’ hegyén. 

XXX. Dindymene, Kybelc, az istcnek’ anyjának neve, Pes 
siuus melletti Dindymus uevü hegyröl Phrygiában, hol kiváltképen 
tiszteltetett. 

XXXI. ökörvért ivan. L. Plinius’ természetleirásat XI. 90. 
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.,A’ bikák’ vere igen Маты‘ anni. és keményetlik meg. miért is igen 
mél/'ges ital.“ 

XXXII. 1) Alopeki. Alopeke az antiochi törzsôk’ birloka At 
tikában. 

2) Plato emlékezik. Menon dialog l21. r. 

Camillas. 

I. Furius Camillus a’ vůr. épit. 307. évében менты, 364 
ben szabaditá meg a’ eapitoliumot , 389-ben halt meg. 

IV. Latin iìnnepek, Feriae latinae , a’ latin népségek ‚ты 
Iupiter latialís’ tiszteletére évcnként szcntelt ünnepek. 

V. 1) A’ nagy játékok, mellyQk romai játékoknak is nevez 
tettek, Iupiter’, Inno’ és Minerva’ tiszteletére mintlen év’ sept. havůban 
a.’ circus maximusban штык, honnan magni Circenscs nevet is ‘5501 
tek , ’s versenyt‘utaisból iillottak. Ugyanezek nagòv gyözelmekérti hala 
kepen is tartattak. 

2) Mater Matata a’ vhijdani italiai mythologiůban a’ korziny 
nak, a’ hajnalnak istenasszonya. Késöbb a’ hellen Lcukothea, azaz: a’ 
napvilág, a’ vilt'tgosodó nap’ istennéjével hasonlittatott egybe, ’s ennek 
висит-‘1351151; ’s ûnnepeit alkalmazák a’ Mater Matutára. ‚ 

3) Leukothea. Ino, Cadmus’ leainya. és Athamas thebai Нину’ 
felese'ge, nevelte fel az ůrva Bacchust, Inpiternek e's Ino’ testve're Se 
melenek ilůt. Ezzcl Iuno’ gyülölségét venta magiira; Attamas örültté 
lett ’s me'g csecsemô Не“, Learchust, egy sziklán szétzúztn. Ino má 
sodik tia'wal , Mclikertesscl elt‘utott ’s Athamastól низшие" , a’ ten- ' 
gerbe rollant. De Neptun Venus’ kérelniére mindoniket tengeri iste 
nekke “штат at ’s Inot Leukotheának fiat Palaemonnak ne 

vezte. A’ мощами“. ki a’ te/mplomban megostoroztatott, Antípherá 
ért, Ino’ szolgalójáértf kellett bünhödnie , ki Athamas’ szeretöje volt. 
‘ 4) Gyôzelmet ad az Isten. Liviusm'tll (V, 21.), kit itt Plu 
tarch kétség kivül Нажми; ezek állanak : qui eius hostiae exta prose 
cuisset, ci victoriam dari. ЕМ a’ prosecuisset a.’ romai nyelvet tain ke 
vesebbe' értô Plutarch a’ prosequitòl szairmaztatvan To; zataxolov 
здании-"М Í'orditja. Az lértelem tehtit rz: Ki ezen áldozatállat’ be 
lcit szétmetélni fogna., annak gyözelem adatandik; melly a’lszôvegben 
állútól - eltér. 

vl. Livi.. ...t beszéli. Limi.. v, 22. 
VII. Az istennek Гоша feláldozni. ПФ Apollo értetik, ki 

25 
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a’ romaiaknak kinyilatkoztatta: milly körülmények között ("гиды wm 
elfoglalni, ’s ki a’ zsaikniányhól дама; ajándékot МЮ": ki magaihak. 
L. Livius V, 16. 

VIII. Новый h'ajót küld sth. Hosszú hajóknak ncvczte’k 
az ollyanokat, mellyek hosszan és keskenyen épültek, sok evezôjök 
volt ’s gyorsasaiguk I_niatt a’ háhorúhan haszna'tltattak, ellentéthen azon 
kerekded kereskedôi hajókkal, mellyek szélesehhck e's üregeseh 
hek voltak , hogy töhh ůru férjen hele'jök. 

XIII.r 1) Achilleskéut. L. Ilias l. 228 és 407. 
2) Az ezüst pénznek. Ezüst pénznek nevezte a’ görüg ki 

váltképen a’ drachmát, melly a’ romai deuůrral hasonértékü voltuAz 
as rézhôl volt. 

XV. Ripaei (a’ ripati sajtóhiha) hegyek sth. Mit itt Plu 
tarch a’ gallusokról laeszél, hihetöleg valami régi hellen irótól vevé, 
ki szerint a’ fóldnek éjszaki felét ezen mese's ripaei hegyek hasitott'âk , 
ki Pyrrhenét (a’ p_vrenaei hegy’sort) meg egyes hegynek ищет , és a’ 
Keltoriakat, kik másutt мы sem emlittetnek , valami monda 
után indulva, ezen vidékekhe „Штаба. l 

XVIII.,1) Numa Pompilius sth. I.. Numa 12. 
2) Kilenczven stadiumnyira. “едут: stadium egy nómet 

1161-1161.10‘ tesz. 

XIX. 1) Hesiedost. ki sth. L. Muulu'tit és ламп“ 760. v. 
2) Erròl máshol e'rtckeztünk. L. Plutarch’ erkölesi iro 

nianyainuk harmadik re'széhen .,A' romai szokások’ okairóli ér 
tekezese’ 22. r. 

3) Mint az atheniek nevezik sth. Az attikai hónapok illy 
sorhan következtek : Nyari laónapuk : 1. Hekatomhaeon, melly na 
gyohhiira a’ mi juliusunkkal; 2. Metageitnion, melly julius’ végé 
vel ’s augustus’ lcgnagyohh részevel; 3. Boêdromion , melly szinte 
Еду august’ végével és septemherrel cselt össze. бы“ hónapok : 4. 
Maimakterion; 5. Pyauepsion; 6. Poseideon. 'l‘e'li liónapok : 7. Gn 
тент‘, nagyobb reszint januar; 8. Anthestcrion; 9. Elapheholion. 'l‘ a 
vaszi hónupok: :l0 Munychion; 11.”|‘l\argelion; 12. Skirrhophonion. 

4) Keressus hoeotiai erösség, hol a’ tllessaliak a’ thebaiaktól 
verettek mcg. Az (Идёт: a’ thermopylaei elött törtent valamivel , te 
hát mintegy 110 evvel Epaminondus’ `gyözelme elölt Leuktranál 371 
laen Kr. e. 

5) Nlaxosi hajóütközet 376-han Kr. e., hol a’ spartaiakat 
vcrték meg. ' ‘ 

6) Krnnonnůl (Tessalia’ ‘ай-она) 321-hen, Chacroneaindl 
aas-b.“ папы .i ткань. f 
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7) Archidamus, ezen néven Spartában a’ harmadik király, 
ne'hány zsoldosával Italiůba evezett, a’ tarentinoknak a’ lueanok ellen 
segedelmet viend/ò. 

8) J ak c h u s, l. Themistokles 15. 

XX. 1) A’ minden dolgok’ oka sth. L. Numa 9. 
2) Hordóktól viseli nevezetet stl». A’ hely Delia, azazï 

hordók’ nevét visel. L. Livius V, 40. 

XXII. 1) 360 évi stl». "arro’ szi'tmitása szerint 363 e'vig. 
2) Hyperborok. A’ régibl» hellenek’ füldleirása szerint a’ hy 

perlxorok,'jó és boldog пер, a’ földnek elöttiik ismeretlcn éjszaknyu 
gati részében laktak. A’ nagy tenger alatt Heraklides hihctölcg a’ ’ 
földközit értette ellentétben a’ Fckete-tengerrel; de Plutarch azt hivé, 
hogy az oczeůnt értette légyen. 

XXVI. Készületeket tôn a’ me‘gtámadx'tsra. Ezen pont.' 
utan még egy követk-ezik. A’ pont ez: És igy Camillus másodszor ne 
vcztetvén dietatornak 65 Veiibe menve'n tahilkozék a’ harczosokkal és 

még többeket gyiijtôtt össze a’ szôvetségesek közöl, mcgtámadandú 
az elleneket. Schaefer erre ezt jegyzi meg; Ineptissimam llano esse 

vantecedentinm terationem nemo non intelligit. Reiskius quae ego uncis 
inclusiffigy fordulnak elô az eiltala eszközlött kiadásban) censet de 
Ienda stl». Az ô javallata, hogy mais renddel kellene clllelyezni a' mon 
datokat, nem tartozhatik idc.~ 

XXX. A’ hirnek és hiradósnak Livius V, 50 szerint -az is 
tent, kinck ezen templom szentelvc volt, Aius Locutiusnak ne 
vezték. 

XXXIII. Az e'letiraisában feljegyzcttek szerint L.` 
Romulus 27 és 29. ` ‘ 

XXXVI. Moneta istennò, Iunónak mellékncve , minthogy 
a’ romaiuknak a’ "eszedclembcn jó intéseket (monita) adott 

XXXVII. Satria, romni gyarmat~ volt, egyébiránt Livius 
VI, 23.l Satricumnak nevczi. w 

XXXIX. Ütszáz hold. A’ romai hold -jugernm — 28,800 
romai vagyis 23,8897J párisi négyszüglaibat foglnlt magůban. 

Legvégůl azt jcgyezhetjûk meg, hegy Temistokles és Camillas' 
cgybevetésc nem szállott reiink. 
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Perikles. 

I. l) Perikles, meghalt 429-ben Kr. e., miután negyven 
évig kormányozta volna Athent. 

2) Antisthenes, atheni születés, Sokrates’Y tanitványu és а’ 
cynieus felekezet’ alapiíója. Az itt említett thebai Ismenias, polgůr 
шт; által azon dicsöségre méltattntott, hogy Pelopidassal mint követ 
kûldetnék, Artaxerxes Mnemon királyhoz. 

II. 1) Hs Pisaiban Iupitert, Argosban Iunót. A’ periklesi 
1101" 4legnagyohb szobrászainak müvei. l’heidías’ Iupiterét Pausanias 
V. 10. Polykleitus’ `Iunóját ug‘yan II. 19. irja le. Mindenik aranybúl 
és elcfánt esohthól volt. 

2) Anukreon, a’ hajdani lyrai költök’ egyik legjelesbike 532 
köriil Kr. e.; Philemon, az úgynevezett újabh comoedia’ kültôje ’s 
Menander’ „шут“, 324 évvel Kr. e.; Arehiloehos, kitünö sa 
tyra, költô, 664 kürül Kr. e. 

3) A’ 10-dik kütetet adem. Ш azt kell megiegyeznünk, 
hogy Plutarclrmunkáit kônyvekre osztotta fel, mellyeknek mindenikc 
еду görögnek es. еду romainak életirásút foglalta mugůban. Ila, mail' 
Perikles és Fabius Maximus’ e'letirásai nem ötôdik, hanem, mint mondja, 
tizedik könyvét teszikï egyiknek kell állani a’ kettö .közöL Vagy úll 
uz hogy öt könyv vagy На életirás Нине“; vagy :ill az , hogy Plu 
tarch nem azen rendben irta könyveit, mellyben azok mostan állnak 
elöttünk. Én а’ legnevesebb philologok után indulva, anuál inkáhb is 
az utóbhik "éleményt pártulom, minthogy nz-életirások’ mostuni elren 
dezésében az egymtlsrá, kôvetkezô korok szelgáltak )nindenütt alapul , 
mig például sokan azt hiszik, hogy Theseus és Romulus, kik idô sze 
l'int legclûl állanak, a’ többinél késöbhen irattak. ` 

III. 1) Mykale fok a,"ioniai tengerparton. 
2) 'l‘engeri hagymnfej ii, szóról szóra: Schinokephalos. 

A’ tengeri hagyma. hosszúkás. 
3) Fej gyüjtö : Kaposi-Weeber, melly szó gúnyosan e’ „факт 

ysgéra (felhögyüjtö) utain van képezve , melly Ноты-11111 Zeusnek egyik 
állandó epithetona.. _ ` 

4) N'agyfej ü. 111 sajniilom , hogy Kaltwesser ,ailtal elesábittat 
tam, ki egyébiránt itt elmésnek mutatkozik. A’ görög luoucuigte, melly 
rôl itt szó van, üdvözöltet, boldogultat jelent; de ezen érte 
lemhen elvesz a’ gúnyos llatás, mellyet Plutarch keres, legalább rink 
nézve el. Ноду el ne veszszen , azért Kaltwesser úgy gondoskodik , 
hogy а’ ‚шкафа-1 prxxgnxúgte, вы’: : 11 аду, h os szúfej ü értelem 
lien veszi. 

à) ’I‘izenegy halántékos fejéb öl вы). ezen sßólatsmód olly 
ebédlö teremtôl vétetett, mellyben tizenegy nyugágy van а’ vendéges 
kedök’ szalmúra készitve. 
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6) Eupolis. Az itt ncvezett három kültö, Perikles’ kortůrsa 
mindegyik , az úgynevezett ó-eomoedia’ mesterei. 

IV. 1) Plato, itt nem a’ philosoph, hancm a’ hasonnevii co 
moediaköltö értetik. ` 

2) Chiron. A’ rege szerint, Aehillest, Iasont c's egyéh 116555 
kct Chiron a’ Centaur nevelte. ' 

3) Elea а’ romaiaknál Velia, görög gynrmat volt Lucaniahan. 
Az eleai Zeno Parmenides’ tanitvůnya ’s fogadott gyermeke Чем.‘ 

4) Klazomenae ioniai vůros Kisázsiáhan. 

V. 1) Ion, chiosi sziilctésü, Perikles’ kortársa, kitünô trági 
eus költô. 

2) Nem Инна. a’ satyrától. Ezt johhan lehetett volna tán 
igy fordítani r a’ tragoediánál valamint az erénynél a’ satyrai függelé 
kct szereti. Itt ugyanis az atheni tragicus költôk’ kôvetkezö 01121111 
sára törte'nik a’ czélzxis. ök a’ régihh idôkhen rendszerint négy da 
rahot титан. Az utolsó satyrai drama volt, melly satyrokhól álló 
kartól kisértetett, ’s vig dalok, ища-самок ’s szökdelések által olly 
hös kalandokat játszott el, mellyek matr magokhan a’ derültség’ szl 
nót Iviselék magukon, ‘ищу legaláhb képe-sek voltak illyesmit ôlteni. 
Nagyon hihetò , hogy ezcn függeléket поп körülmény днища a’ szin 
padra, melly szerint a’ tragoediai’ megható komolysaga után a’ lélek 
mulatságot ’s „винты keresett. 

VI. д A’ jelhang'okat a’ czéllapokkal. L. Cicero de 
oratore II. honnan kitûuik, hogy az illy jelhangokkal az ifjúsag a.’ 
testgyakorlatsra hivatott. Cicero’ szavai ezek: Hoc ipso tempore, cum 
omnia gymnasia philosophi teneant, tamen eorum auditores discum au 
dire quam philosophum malunt, qui simul ut inerepuit, in media ora 
tionc de maximis rebus et gravissimis disputantem philosophum, omnes 
unctionìs causa reliquunt. 

VII. 1) Az ita.l-.'tldozat-ig, azaz: a’ vacsora vagy ehéd’ 
derckůig, тег: az igazi dinom-dánom ciak akkor kezdödôtt , midôn 
az isteneknek az ìtalztldozatot kiöntötték. 

2) Salaminia egy azon szent hajóval, mellyrôl Themisto 
Нева VIII.¿t 5. jegyz. emlékeztünk. 

3) Kritolaos peripateticus hölcs. 
4) Plato mondja L. A’ rcpuhlikáról irt 8 vkönyvet. A’ hiponti 

kinde.’ 1. г. 22|. lap. ` 

370. l. 

2) Villamlik és mennydörög sth. Vessed össze Aristophanes 
Acharn. 530. 31. vers. 

ììâl‘ 

VIII. 1) Plato mondja L. Phaedrns, a’ hiponti Найдя 10 r. ` 
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Thukydides, Milesias’ tia az atheni történetiró ‘Пишущ 
destôl Olonis’ tia'ttól megkülönbôztetendô. ’ 

4) Aeg'inát ki kell törölni БЫ). Aegina Peireaeussal szem 
közt t’ekíidvén ennek kereskedését nagyon {тот}, mig Athentöl füg 
getlen vala. - ’ 

IX. 1) 'I‘hukydides. II. 65. _ 
2) Jatékszin‘i pe'nzek, azaz: ollyan pénzek, mellyek a.’ nép 

nek a’végett „мыши ki, hogy a’ szinjátékoknál a’ belépti art megli 
zethesse, vagy otthon egy kis vendégséget szerezhessen magának; ré 
szint aildozatokra is fordittattak, mellyeket a’ népnek nyilvános meg 
vendéglç'se követett. 

З) Tôrvényszéki >f‘izetések. Egyes birónak ‘Щи minden 
egyes ûlésért egy obolusban ‘шеи, mig Kleou azt 428-körül Kr. e. 
három obolusra emelte. 

4) Archon, thesm othetes в"). Mär többször megjegyeztük 
hogy évenként kilenez arehon "маминой. 1A’ legelsönek neve Ar 
ehon, azaz : uralkodó, a’ másodike' Basileus, azaz : király, 
a’ harmadiké Polemarch, háborńelnök, a’ többi hat 'I‘hesmo 
thetes, törvényhòzó nevet "iselt. 

X. 1) Tanagra boeotiai város, Attika’ hatairán. 
2) Idome'neus , lampsakosi szülctés , melly város Kisázsiaban 

feküdött.Sokratcs’ tanitvtínyainak és Samothrake sziget’ törte'netét irta. 

XI. 1)r Alopeke az antiochiai törzsök’ birtoka', az itt emlitett 
Thukydídes’ atyja ll‘lilesias volt. L. 8. r. 

2) Chersonesus annyit tesz, mint félsziget, melly neven 
a’ Hellespontnál felwô thrakiai félszigetet nevezték. 

3) Naxos és Andros két зайди; az идей tengerben, шпал 
kelet, emez éjszak fele' a’ cykladok’ egyike. 

4) Syharis varos Lucaniaban a’ tarentini öból’ nyugati oldalán. 
510-ben Kr. e. a’ Crotoniatok мы eipusznttatott. A’ 'l‘hurü nevü tij 
vai-os 444-ben épült Kr. e. ‘ 

XIII. 1) Parthenon szóról szóra annyit ‘вы, mint szüz 
lak, minthugy az örök szûzességů Pallas’ tiszteletére épittetett, az 
akropolisban. _ 

2) Eleusiui szekrestyétzreleorâgwv. Szekrestyének csak 
шт neveztem , mert jobb szót nem találtam egy olly temploŕnnak jel 
Iemzésére, melly arra szolgált, hogy benne az elcusini titkokba he 
avattassanak az emberek. Tan avató te mp1 o m ot kcllett volna ‘ 
irnom. A’ szekrestye jól illenék ama’ ещё!’ kit'ejezésére, de mivel 
alatta valami kisebbszcrüt szoktu’nk érteni, itt aze'rt all roszul, mivel 
ez az -- eleusini telesterion igen pompás és щ“ épület volt. 

3) Xyp ete és Cholarge Attika’ t‘alvai voltak. 
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4) Mint mondja Sokrates L. Plato Gorgias 10. r. 
5) A’ hosszú Га! alatt itt поп deli hosszú falértetik, melly 

középfalnak is neveztetett, mellynek egyik oldalt'm az éjszaki, a’ músi 
kttn a’ phaleri-fal vonult el. Az éjszaki és déli falak Athent Pirae 
ussal köték egybe , melly egészen a’ tengerparton feküdt ’s igy minde 
nik mintegy egy mértföldnyi hosszń v'olt. A’ valamivel rövidebb pha 
Ieri Га! Athent a’ phalerosi kikötövel Карелия, össze. А 

6) A’ fellegvttr’ elôkapuizngonu'lruu, igen méltóságos 
épiilet, melly az akropolis-fellegvttr’ bemente't ékesité. 

XIV. Sok tékozoltatott el. Thukydides második II. 13. 
szerint a’ várban tala'tltató kìncs eleinte 9700 talentumot tett, mellybôl 
a’ peloponnesi háború’ kezdetekor még 6000 volt meg, 3700 talen-> 
tum vagyis több mint nyolcz millió pforint épûletekre és a’ potidaiai 
ha'tborúra fordittatott. 

XV. l) Plato szerint Phaedrusb. 10 r. 352 l. a’ biponti 
kiadásban. 

2) Thukydides I‘l. 65. 

. XVI. Thukydides II. 65. 

XIX. 1) Pegae kikötö a’ korinthi öbôlben. 
2) Sikyon Peloponnesnek a’ korinthi öbölre důlô Sikyonia.’ 

tartomán'yanak fövárosa. Nemea , melly темпы hires, Argolisban 
там. ' 

3) Achaia keskeny éjszaki tengervidek Peloponnesben nyugatra 
Sikyoniától. ‘ 

4) Oeneadok-nak hivattak еду hasonnevů varosnak Iakosai 
Akarnaniában, Achelous’ torkolatához közel. 

XX. 1. Sinope igen nevezetes kereskedelmi ve'tros a’ Fekete 
tenger’ partjan, Paphlagoniában, melly a’ milesiek’ gyarmata volt. 

2) Aegyptns’ birtoka. Az atheniek mint [шагов Lybie.’ 
királya’ szôvetségesei 462 körůl Kr. e. Aegyptus’ nagy részét око; 
Ialák, de néht'tny év’ multůval a’ szerencse megf'ordulvltn,~ minden se 
rcgôk tönkre juttatott. L. Thukydides I. 104, 109, 110. Didor. II. 
71 , 77. ’ ’ 

XXI. A’ szent háborukor stb. L. Thnkyd. I. y112. E’ há 
ború 448-ba esik Kr. e. . 

2) Ércz farkas, melly Apollo’ templomaban a’ nagy altar mel 
lett allott. ` 

XXII. Lysander körüliekben. L. Lysander 16 r. 

XXIII. 1) Chalcis’ városa Enripusnak vagyis поп tenger 
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szorosnak, melly Euhoiat a’ száraztól clvalasztotta, legkeskenyehh 
pontjain fekiidött. Egyike a’ sziget’ legnevezetesh ’s legrégiehh váro 
sainak. Mostani new Egripu és Negroponte. 

2) Hestioia Euhoia’ éjszaki partja'tn fekiidt, de késôhh, miután 
Perikles régi lakosait наш ’s helyökhe 2000 athenit szállított, Oreus 
nevet kapott. 

XXIV. 1) 0 mp h al e é s D eianir a Hercules’ szeretöi. 
2) P h o k a e a ioniai vůros Lydiáhan. 

XXV. 1) Priene, valamint Milet és Samos is, a’ ioniai vá 
rosokhoz штык; a’ М: elsô Cariáhan , a’ harmadik hasonnevii szi 
geten fckůdt.v 

2)V P is s u t h n e s l Thukydides szerint I. 115. Hystaspcs’ 6a , 
Sardis’ helytartója.. — 

XXVI. 1) B a g o l yt. A’ hagoly Athen’ védöjének, Minerva 
nak szentelt штык’ volt. 

2) A r i s t o p h an е s, a’ ,hahyloniak‘ czimü elveszctt költeményhen. 

XXVIII. 1) Anyó, nem festnéd magad sth. Tan azt 
lehetne hozza'l gondolni : ha. eszed volna. 

z) Thukydides vnl. 7e. 

' XXIX. 1) Ezek után, 433-ban Kr. e., tehát hat vagy hét 
évvel Samos’ meghóditása után, melly 439V. 44Q-he esik Kr. e. 

2) Potidaea Pallene félsziget’ fóldszorosůn. Philipp, Nagy 
Sa'tndor’ atyja által elpusztíttatott és hatůra a’ makedoni királysaghoz 
csatoltatott, Миши Cassandertôl ismét мертвые" Cassandrianak ne 
veztetett. 

XXX. 1) Sz ent szantdföld Ceresuek és Proserpinának 
sz entelt vidék Elcusis és Megara között. 

2) A c h ar n é k h öl L. az illy czîmü aristophanesi comoedía 544. 
és követk. verseit. ‚ ` 

3) Felhagymázva oroznak sth. A’ megariak hires fok 
hagymatermesztök voltak, a.’ vivó kakasoknak is fokhagymát adtak, 
mígnem taréjok fcldagadt. 

XXXI. A’ sz oh o r’ készitós ét sth itt Minerva’ szohra 
értetik. 

XXXII. 1) Prytan ok. Igy МИД: az 500 tanácshelíek kö 
zöl kiszemelt 50 férñhól álló vńlasztmtlnyt, melly'35 vagy 36 napon 
keresztül a’ tanácshan és a’ ne'pgyüléshen hiráskodott, és a’ tanáes’ 
összes ügyeít vezette. ’ 

2) Agnon által Íell‘üggesztetett sth. Mivel ММ! mr 



Jeevzß'ren. 393 

tutt, hegy a' birák közöl sokan, meri) vallásosságbdl, nem fngnának 
Perikles ellen видный, 

XXXIII. 1) Thukydides mondja.,L.1, 127. Perikles’ 
anyja, Agariste, Megakles’ onokája volt, ki a’ Thukyd. 1, 125 e's 
Plutarch Solon 12 r. emlitette vétek által , magiira és ôvéire átkot vont. 

2) Aeharnae nagy helység volt, melly hairomezer nehéz 
I'egyverest állitott, az oeni törzsôkhöz tartozott, hatvan stadiumn§ira 
fekûdött Athenhez, a’ mai quaranta Santi templom mellett. 

XXXV. Epidaurus Argolis tartományban a’ Saroni tenger 
öbülben fekvñ város. Ennek határálian állett a’ дадим’ istene'nck, 
Acseulapnak leghiresebb tcmploma. Ezen oknál fogva tartatottszent 
vairosnak, ’s úgy látszik, hogy a’ Perikles’ seregeiben kiütött dög 
Феи’ okat вокал abbanfkcresték, hogy ezen város megtámadtatott. 

XXXVI. Ot tusajáték, _ pentathlon , azaz : a’ szôkés, a’ 
напишут, vörsönyfu ás, birkózůs és ôkölviadal összesen öt Jiiték’ 
összesége. Késöbbi idökben an ökölviadal’ helyét a’ dsida- vagy da'trda 
vetés foglalta el. 

XXXVII. 1) Aegyptom’ királya hihetôleg Inaros. L. 
fennebb a’ 20. r. 

2) Arginusi szigetekne'l sth. Ilárom .kiesiny sziget Les 
bostól délkeletnek, Kisázsia’ partjához közel. A’ gyöztcs hadvezerek 
halůlrajtéltcttek, mivel egy vész által akadailyoztatni hagyák mago 
kat, az elhullott polgároknak eltelnetés végetti felvétclében. L. Xe 
nophon G. történetck VI. 24. Diodol'. XIII. 101. Az ütközet 405-be 
esik Kr. e. 

XXXIX. Melly neme a’ létnek — fogalmůval sat. L. 
Odyssea VI. 41 és követk. 

Igy szlólvan eleredt istcnnô kékszem Athene 
Boldog olympra, hol a’ halhatlanok’ isteni székét 
Hiszsziik örôkleni, nem repgetve szclek vagy сыне 
Záporok által', vagy behavazva; de folytonosan vig 
Felhötlenségnek nyugtatja derüje ’s verôt‘ény. 
111 vigadozuak :tz cgi karok halhatlan ürömben. 

y k(Sßabo' szerint.) 

Fabius Maximus. 

II. Fabius Maximus `Iltomůban consul a’ vi'u'us’ 521, 526, 
539, 540 és 545dik éveiben. 535 és 537ben dictator. Meghalt 551ben. 

/ 

\ 

i 



dà. 

вы f ‘ marmeren. ' 

2) Fodero, Fodii. Festus szerint a’Fahiusok eleinte Foviu 
soknak neveztettek , fovea gödörtöl. Plinius (и idôsliik) ellenhen 
azt állítja, hogy a.’ Fahii név faba-hahtól származik és annyit tesz ,. 
mint babtermesztök. 

Il. 1) Ligurißk. Liguri. van.. (vm si... menen) folium 
tól egész _Maera- (Magra)-ig terjedett; de'lröl s’ tenger, éjszakon n’ 
Pó tette határait. 

2) Trehia. Ezen folyam Piacenza’ (a’ romaiaknůl Placentia) 
közele'hcn szakad a’ Pó’ vizébe. Tih. Sempronius Longus consul 53 
han ezen helyen veretett meg Ilannihaltól еду igen öldôklö ütközethen, 
miután mar elöhh consultársa; P. Cornelius Scípio Ticinusnál (Tessin) 
еду másik ütkôzethen vesztes lett volna. 

IV. 333,000 sestertium sth. Ugyànis négy sestertinm esctt 
еду denárra ,_ és a’ denár az adásvevéshen a’. drachmával egyértékůnek 
tnrtatott. Hat oholus esett еду drachmára. Az egész mîntegy 
30,000 forint. Livius szerint XXII. 10. azonhan csak 333,333'/a as, 
azaz : 33,333 denar 3V, as, vagyis mintegy 11,000 forint. 

IV. Casinatum mint Plutarch irja, helyesehhen Casinum, 
most Casino, a’ volscok’ vdrosa, Campania.’ hatůrán feküdt;,Casili- 
num a.’ mai Capua. 

IX. Mit Manl. Torq. fiával tòn. Ezen ßú ngyanis a’ 
eonsuloknak —— kìknek egyike atyja volt -ï egyenes parancsa.’ ellene're , 
еду ellenséges hadvezérrel půrviadalha ereszkedett. L. Livius VIII. 6. 
Cicero de Ofûe. III. 31. 

Y XI. Капли“ szórt el. L. Livius XXII. 28. hol ötezer gya 
10д és levas` emlittetík. 

XV. Cannae helység Apuliáhan. Az Auiidus folyam’ mai ne 
vc Ofanto; ' 

XVI. Venusia Anuliahan Aufìdus mellett fekvò város, Hora 
tius’ születéshelye, ma Venuso. 

XVIII. Pieter, Fabius' rokona, L. Livius 1, 44. egyike 
a’ legrégibh romai történetiróknak. 

XIX. l) Posidonius, дбгбд philosoph és történetiró , Iulius 
Caesar’ kortársa , ki Polyhius’` történetirzìsnítA folytatta. 

2) Metapontum , mai neve 'I‘orre di mare, a’ tarenti tenger 
öbôluél Lucaniában feküdt. 

XXII. 1)Brettiusok’l1utatritba. Sajátképen hruttiusok’ 
НИМ-Ми‘. Bruttium tartomány , A д e r B r'u tti o l' u In ,_ nem egyéb mint 
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a’ mai' Calabria, melly hajdan Lans (Lave) folynmtól Rhegium’ 
(Reggio) “Ноты; tcrjedett. Caulonia a’ mai Sqnillaci’közeléhen feküdt. 

2) Hagyjuk az ísteneket sth a’ tarentumiaknak. A’ 
tarentumi istenszohrok Livios XXII. 1_6. szerint fegyvereket tartottak 
kezeikhen ’s fenyegetözô alakot ‘viseltelL 

3) Marcellus Syrakusae’ hevétele „мы. az ott так legszchh 
müvekct Romatha viteté ’s a.’ vnirost c'kesité fel vclök, mellyhen clöhh 
csak harczi diszjelck valának lúthatók. L. Marcellus’ életét 2l. r. 

XXIV. Fîůt consullá. tcve'k, a’ vůros’ 541. мы“, aty 
jának nyomban negyedik Vconsulatusa utáln. Consultársa 'I‘ih Sempro 
nius Gracchus volt. 

`XXV.- Otthon “мамаши, a’ pontít‘ex maximusnak nem 
volt szahad мы Cllllìg'yllla. 

XXVII. Fabius Maximus -- meghalt. A’ vilros’ 551. 
évéhen. 
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