
P .  O v i d i u s  N ^ s o

Szom orú  V erse inek

Öt K ö n y v e .

F o r d í t o t t a

1 r m e s i  H o m o n n a y  I m r e .

P E S T E  N ,
P >■ t r ó r. n i T r a 11 n c r J ;í n o s  T a m ás b e t  ü i v e i

1 8 í! Tu



Mért láttam valamit, mért néztem ama’ veszedelmest.



E  L  Ó B  E S Z É  D<

A . ’ Versktiltés, a’ léleknek ez a’ gyönyörű szüleménye* 
melly bájoló kellemével a’ vadakat is szelídekké tészi; 
egy idős az emberi létellel. A’ mosolygó ifiú kor’ he
ves érzésibe, a’ csendesedett élet idő’ indulataiba, a’ 
kölcsönös érzés; a’ nagy miódenség’ szemlélése, egy 
Fő Valóság’ csmérete, némelly Hérósok’ bámulásra ra
gadó viselt dolgaik — a’ minémü beható erővel bír
nak valamelly élőbe — a’ Poésisnek ollyan volt min
dég a’ matériája. Innét most az Isteni dolgok, a’ víg, 
majd a’ gerliczeként nyögdécselő szerelem; az Örven
detes kikelet, majd a’ kérlelheti en halál, és dühödő ha
dak, ’s szerentsétlenségek éneke’ tárgyai.. Ide hagy
ván földi porunkat, képzelete’ szárnyain Égbe repül; 
az ott lévő világokat szemlélgeti : ismét villám módra 
le szálván, egy csergedező pataknál, kis nefelejts fe
lett egy méhecskével mulatoz. Az alacsony kunyhó 
csendes lakóját, szintúgy figyelmére méltatja, mint a’ 
Királyt. Bár hízelkedjen nélaa , de a’ rögzött rosszak 
ellen is tollat vesz, ’s megtámadja a’ bűnt. Egy felől 
a’ mindenek Ura’ hatalma’ erejét, más felől jóságát 
tisztelve zengedezi. Ezért, ’s széles esmérefjekért a’ 
Költők kedvességben éltek, és a’ Fejedelmi, Hősöktől 
tiszteltelek, ’s örök hírre emeltettek. Az Ég követi , 
békesség szerzők, és a’ Status megtártóji voltak. Or
pheus i) lágy érzéseket szült lantján vert daliával, az 
erdő vad lakosit helységekbe vívén, megszelídítette- 
Homérusnak oltárokat emeltek. Terpandeí 2) a’ zene- 
bonáskodú Spártaiakat, Delphi javallására meghívat
ván , mu’sikáján édesdeden zengő verseivel békére ve
szi. Ugyan őket kéttségbe esésekben, midőn a’ Mes- 
sénusoklól pusztíttatnának, az Oraculum’ ajánlásából*

i)  Orphetis Thraciából való Görög Poeta, és igeti híre» 
Musikus az Argonautákkal ö is elment Co'lchisba. K.U, 
előtt mintegy 1300. e. 2) Terpander Lesbusból való hí
res Poéta és Mu’sikus K. U. előtt 670. e.
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Tyrtaeus 5) mu’sikális verseivel lelket öntvén beléjeh 
gyozedelerure veszi: a’ miért azontúl a’ vérmezején 
hadi dalijával buzdíltaltak Sparta’ Vitéz Fiai. Mace
doni Sándor Thébét lerontalván, egyedül a’ Pinda
rus 4) maradéka házának kegyelmezett meg. Sopho- 
cíest,5) ezt az Athénéi ménét, kit. Cicero is isteni 
Poétának mond, több Királyok igyekeztek udvarokba 
venni. Szóval Görög Országban, a’ Mú’sáknak ezen 
kedveltte születések’ helyén, halálos büntetés alatt till - 
va volt megsérteni a’ Poétát. Kóma is nagyra nézte 
őket: Fő Fo emberekkel társalkodlak; és csak Ovi- 
diusnak szült veszedelmet ez. Becsben vágynak ezek 
ma is a’ pallérozott népek közti: hogy vissza tekin
tsek , Petrái kat ß) Párisban, Nápolyban, Kómában 
egyszerre igyekeztek meg koszorúzni: Kóma lett a’ 
nyertes· Voltairól 7) Fridrik Kamarássává tette nagy 
fizetéssel. Drydenb) Jánost a’ Westrnünsleri Abba- 
tiába temették hazafiai. Nem mondom ezekkel azt, 
bogy minden Költő jeles elméjének, jeles jutalmát vet
te , nem , valójában nem., hanem bogy meg külüm- 
böztetlek. Mert Homérus , az Égnek ezen kedves a- 
jándéka , nagy Genic, kivel mint Pope 9) szólt: a’ Grá
fiák mindég vele jártak , sokszor az éhséggel küzdött. 
De a’ pallérozott Európában is nem találunk é pél
dát P Tassó 10) nagy szegénységben élt: egy Sonnét- 
jában hízelkedve kéri macskáját ülljön mellé éjjel, sze
meit meressze rá, hogy verset írhasson melletle. Mil
ton i l)  nagy lelkét hóiüa után esmérte Hazája; más 
nyert ezreket könyvéből. De hiszem az efféle példák 
néha a’ szerencsétlenségre mulatnak inkább, mintsem 
az érdem’ nem becsülésére.

Priscus Rhet.orból, ’s Béla nevetlen Irnokjából 
tudjuk, a’ versekben igen gyönyörködtek vitéz Eleink

3) Tyrtaeus Athénéból való híres Poéta K, II. előtt 630. e. 
4) Pindarus Thébéből való jeles Poéta K. U. előtt 300. 
e, 5) Sophocles tragicus Poéta Atheneben K. U. előtt 
49S., meghalt 90 eszLendos borában, 6) Petrareha na
gyon híres Olasz Poéta. Sziilctelt 1304. Arezzóban, 
meghalt 1374. 7) Voltaire, ez a’ legnagyobb elméjű 
Franczia született 1694. m. h. 177b. 8) Dryden egy a’ 
leghíresebb Anglus Poéták közű) Sz. i63i. in. h. 1701, 
9) Pope nagy Poéta, és egy a’' legnagyobb elméjű, ’S 
legszebb Írók közzül, kik valaha Angliában éltek. Sz. 
ibo8. m. h. 1744. 10) Tasso igen hires Olasz Poéta Sz. 
»344· m. h. 1595· 11) Milton, egy a’ legnagyobb Au-
glus Poéták közzül. Sz. löog m. h. »O74.
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is. Eldődjeik’ vitéz telteiket versekbe foglalván, ser
kentés okáért énekeltették. Atillát hazamentekor a’ 
szüzek Scytha énekekkel tisztelték: ebéd felett két 
honnosok, viseltt dolgait versekben dallották. E’ félé
ket találunk Thúróczinál, és nagy hasznú Tüdős Du
gonicsnak Etelkája’ t8o. lapján. Voltak hát Éneke- 
sink Magyar Királyink előtt is: hanem a’ vérontásban 
telhetetlen hadak miatt elvesztek, ’s a’ Törökök fene 
d.'ihössége Hazánk’ soha meg nem siratható kárára fel 
égetvén a’ Mátyás Könyvtárát — azok is elégtek, és 
széiyt szórattak. De ezen károkat szorgalrnatosan igye
keznek kipótolni Tudósaink: eredeti Poétái munkákat 
írnak, a’ legszebb régi és időnk’kori Nemzetek’ Köny
veit nyelvünkre által teszik. Virgilius , Horatius ma
gyar hangon zengenek : hanem Ovidius’ Keserveit 
egésszen , Nemes Nemzetem , most adom kezedbe. Re
ményiem annál inkább kedvesebb dolgot cselekszek , 
hogy régen oskolai Könyv : nincs benne semmi az erköl
csön ellen: sőt, ae életet bölcsen tanító mondásokkal ékes.

Mivel pedig két czéljának kell lenni az Írónak; 
hogy nevekedjen az csméret, és gyönyörködtessenek 
az Olvasók — ez úgy lassz , ha kiki megértheti: te
hát szabásúi véltem, lenni.

1. Világos értelemre igyekezzen a’ Fordító.
2, A’ dolog értelmét megne változtassa : a’ beszé

det szépségéből ki ne vetkeztesse.
Abba az indulatba tegye magát melyben vólt 

a’ Szerző.
4- Mikor az eredeti munka’ értelme és szépsége 

meg engedi, nem kell ragaszkodni a’ szóról szóra való 
fordításhoz ; mert a’ túdós füleket meg s^rli , ’s érthe
tetlenné tészi sokszor a’ beszédet.

,$. A’ melly szó nélkül homályos áz értelem , hoz
zá lehet adni. Ha valamellyik csak az eredeti vers’ 
kipótolásáért á ll, de ha a’ magyar Vers’ mértéke nem 
engedi, kihagyható·

fi. Meg engedhető a’ tulajdon nevek’ hangja vál
toztatása: Poétáink szerént. —

Neptúnnak. De hiszem Capuából a’ ki, Romába
Mén —

Rómából mon jót Rhó dúsra , Chiósra , San ósra.
Ott a’ sárga homály Titán fényére nem oszlik —

Láthatják legelői, mint kel az Égre Titán.
7· Némelly szót meghosszabbít a’ Vers író mint: 

Mindenre ható; mást öszve húz: most, két betűvel ír
ja: csillapodik, majd egyel ; virad , ismét virrad.
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8. Vannak közös hangnak is — irigylem, •—irigy
lem·· ítélem, — Ítélem: óhajtom, — ohajtorn. ’s a’ t.

9, Minthogy ezeket: felett , megett, -között; két 
betűvel írjuk— verseimben az n végezetü több értel
mű szócska hosszú, ’s két betűvel íródik: úgy szintén 
némelly más szavak — de csak a’ magán hangzók 
előtt, hogy a’ Vers hibásan ne olvastasson.

Továbbá megjegyzem; minthogy valamelly Sen- 
tentiának igaz értelmét egy embernek mindég elta
lálni , különösen egy Római Írót jól ki adni felette 
nehéz, mert a’ magyarázók gyakran egymásnak el
lent mondanak (innét nem lehet mindenre monda
n i, nem azt teszi ez ) több verseket a’ levelek’ vé
gire teszek másképpen is; vagy hogy úgy is engedték 
magokat ki tétetni. Ha valahol homályos beszédem , 
oka hogy az eredeti verstől nem akartam eltévedni: 
azomban más a’ Poésis’, mas a’ Prósa’ szava. Ki nem 
tudja hogy a’ Hexameterekben— hol a’ gondolat egyik 
Sorból, a’ másikba általmégyen, könnyebb elkerülni 
azt, és az erőltetést;'mint a" kettős hangmértékes ver
sekben : ’s az eredeti munkában, hol a’ gondolatot, és 
a’ szókat, kénnje szerént változtathatja az író , mint a’ 
fordításban, mellyben le vagyunk köttetve; innét ne
hezebb fordítani, mint eredetit írni. Különösen ne
hezíti azt a’ Caesurára , és a’ Pentameter’ végire eső 
három tagú szóknak kerülgetése, Ez az oka, hogyso- 
kaki verseiben, annyi érthetetlen, és egymástól el- 
háriyt szokatlan szavak, kifejezések vannak: de meg
történhetek mind ezek; midőn a’ Deákban a’ szó ál
tal tétellel (trajectio) a’ három tagú szó kikerülhető: 
a’ Magyarban pedig szó által tétel nem lévén — hanem 
ha némelly összetett igékben — nehéz elkerülni. A- 
zomban az Elöljáró szók (Praepositio) a’ Deákban 
külön vannak; a’ Magyarban pedig a’ névvel össze ol
vadnak: így van a’ dolog a’ több ragasztékokkal is. 
Ezért találunk illyeri Pentamelereket Poétáinknál. De a* 
deák versekben is láthatunk. Jani Pannonii Elég. to. 12, 
l/j. i5. van Ovidiusriál is. Episí. de Pont. Lib· l · ,  
Ep. 1., et 9. Mindazonáltal igyekeztem ezeknek elke
rülésén: de a’ hol nehezített az értelme , vagy sebes
sége a’ versnek — jegyzésbe tészem a’ három tagú 
szón végződő kitételt is a’ számok után nagy betű
vel, — a’ félverseket pedig kicsinnyel.

A’ mi az újj szavakat illeti, vágyódva azokat nem 
kerestem ; kevés van Könyvemben: nem azért mint ■ 
ha a’ jóra töreksző nemes szándéknak ellene vólnék ;



mert, az annyi - mint. a’ végetlenűl kifejtődzni igyeksző 
elmét munkája an gátolni, ’s ai  idővel elébb nem 
m enni: hanem bogy gondolatim kijelentésére leltem 
szavakat. Az újjakat másoktól vettem, vagy gyökértől 
származtattam, ’s meg magyarázom. Mert mi lehet 
bosszantóbb, mintha az író önkénye ezerént teremt
vén szókat, meg nem magyarázza azért, hogy ő érti; 
tehát értse más is. Hanem különös, hogy némellyek 
sok régi hóltjaikból felelevenített, sőt szokásban lé
vőket újjaknak neveznek. Alagya meg van, még az 
1700-ban kijött P. Pápaiban, nem azólta csúszott hát 
be: meg van ádáz, dühös, sőt ma is élnek vele a’ 
(daran mellett — „ hogy meg nem ádázodik “ kegye
le t— szivárvány. Élnek ezekkel, innen a’ T iszán ,—· 
Káposzta — rásza — plánta, Uenyheeég— restség, czé- 
kázni, ’s a’ t. A’ Könyvein nem engedi bogy többe
ket fel hordjak. Méltó kívánság vólna hát meg hatá
rozni, mitől fogva régi valameíly szó , mint Horatius 
szóll a’ Poétákról Epist. Lib. 2., v. 55.

Azokkal a’ szavakkal éltem könyvemben , mellye- 
ket hazámban Miskólczon : ’s tanúlásom helyért S. 'Pa
takon i79h-tól fogva 1 Bio-ig meg tauúltam — hallot
tam, a’ mellyekkel beszéltem és beszéllek.

A’ mi a’ Könyvem árr.it nézi; igyekeztem a’ Ta
nulókra nézve mennél olcsóbbra szabni , reménylvén 
annak könnyebben lehető kinyomtatására majd közöt
tük több vevőt szerzek; de rerriénységenr be nem telt: 
midőn egy Tallérra téve az előfizetést, a’ könyvvel 
több népes Oskolákat, megkerestem , vevők nem akad
tak. Mások tanácsából az érintett okért is olcsóbb 
nyomtatót kerestem ; hanem a’ rnagarn ellátása osztán 
azt javalla, hogy többet fizessek inkább, csak a’ mun
ka helyessen nyomtattasson. így kérrteleníttettem több 
jó indúlatúak’ javallatja után az Előfizetésnek egyes ve
vőknél való reményléséből, a’ Könyvárral két forintra 
tenni. Azért a’ munkát, Ovid’ szép mondásai’ kisze
désével , ’s magyarázatokkal neveltem.

Munkámnak hamarabbi megjelenését gátolta az 
Előfizetés’ késő beküldése: mert csak azon ígértem 
munkám, hogy kinyomtattatom — ’s gyenge egéssé- 
geni: most is Könyvemben Praesubscribensek sokak, 
a’ kik beíródtak; külömben pedig ,, vos o —

„ Pompilius sangvis Carmen reprehendite , quod non 
„Mulla dies et multa litura coercuit, atque 

„Praesectum decies non castigavit ad urtgvem;“
Art. Poet.'v. 290 et seqg.
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Munkámra csak azt a’ kis ifiöt fordíthattam , melly 
hivatalos kötelességem’ folytatásától naponként meg· 
maradt, mert — Publica privatis anteponenda. — Be
tegség, személlyes töretlen üldözés köztt (hangyán a' 
múlandó, múlandó társát, más kedviért bántja, sok
nak árt; hanem tud hízelkedni; nem személy válo
gató a’ fenyíték tartásban, és érdem osztás ban ) — ké
szült verseimben esett, hibákat jobbítsd tűdós Olvasó! 
de tudom nem felejtkezel el arról, hogy te is ember 
vagy: könnyebb mustrálni, mint teremteni, így szól! 
egy fő rangú Tudós ílazárile’lia. A’ szükséges Könyve
ket másunnan szerzettem öszve : nem is a’ Költés’ tu
dományát tanítom. Virgil’ és Horátz’ utólsó kiadását 
megelőzték mások , ón előttem senki se tört útat. Az 
írásban czélorn volt, hogy kedves Hazámnak használ
jak: ha czéljának eleget nem tehet is valaki, ján gú
nyolást, ’s megvetést nem érdemel. Megengedsz né
kem nemes Olvasó ha olly eleve való rágalmazónak, 
ki még, se eredeti munkájával, se fordításával, a’ ma
gyar könyvek’ számát nem nevelte — azt mondom: 

„Nem gondol vélled Mú’sám csuda szültte Zoilus“ 
„Bár rágalmazzad : jobbakat írj ha akarsz“

„A’ tudomány szeretők fogják kedvelni Ovídom’“ 
„Elme töréseimért énnekem ennyi elég.“

Tettem a’ mit lehettem, kinek több Talentuma , ’s ked
vezőbb sorsa van, vegye elő a’ tollat, fordíttsa le db. 
cséretesebben az Ovid’ Pontnsi Leveleit. Ellj egésség- 
ben , ’s használj Hazádnak! írtam Lossonczon load·

A’ Fordító.

O v i d i u s *  É l e t e .

Született Sulmóban Róma’ építése után 711 - A' 
Kristus’ előtt 4.3 esztendővel, Fő nemesi Rendből, Vé- 
vén észre Szüléi jeles talentumát, Rómába vivék tanul
ni, ’s mindent elkövettek ki formáltatására, Szorgal
matosán tanulta a’ Rhetorical A. Fuscus alatt: állandó, 
szeretetre méltó, ’s· illendő elméjéről dicséri Seneca, 
a’ ki maga hallotta ölet dicséretesen órálni az emlí
tett. Tudósnál , már akkor az ő beszéde nem vólt egyéb 
Poétái kifejezéseknél. Látván az Attya a’ Poésisra haj
landóságát, félt, hogy az állal a’ fontos dolgok foly
tatásától elesik a’.kedve; tehát hova tovább áz ékesen 
szóllás1 gyakorlására kénszerítette. De mihelyt szaba
don lehetett, a’.bájjló tudomány’ ingere ragadta ma-
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gához. Tizenhat, esztendős korában Athénébe ment 
Tudománya’ nevelésére, megjárta A’sia’ némelly Vá
rosit, Tróját, ’s a’ t. Haza kerülvén, sebes, bőtermő, 
vidorült Lelke, csak hamar esmeretessé lett a* szépet 
becsülő Rómaiak előtt. Augustus magához szabadon 
eresztette, Verseit dicsérte, Hivatalokra emelte. Kel
lemes bánása módja, sokak előtt kedvessé tette, és az 
örvendetes élet’ teljes mértékben való bírására juttat
ta; a’ fényt és a’ gazdagságot megvetvén. Ügy mind
azonáltal , hogy szép elméje’ tehettségeit munkával fog- 
lalatoskodtalta; bár ha sokat enyelgelt is a’ szerelem
ről „Saepe tepent alii juvenes ego semper amavi,

„Et si quid faciam nunc quoque quaeris—amo. 
még is úgy látszik; hogy nem annyira a’ szerelem híj- 
jábavalóságiuak áldozta fel külömben is igen érzékeny 
szívét — k ibullus és más Poéták-ként — mint. a’ földi 
gyönyörűségekbe merült Rómaiak’ szokását festi sze
relmes Verseiben. De egykor ő néki is ütött a’ sze
rencsétlen óra: Augustus’ házánál látván egy illetlen 
cselekedetet; a’ mi által a’ hatalmas haragját maga el
len gerjesztette : annakokáért Róma’ Építésének 7b2· e. 
a’ Fekete tengerhez Tomiba számkivettetett, ’s ez ál
tal víg kedve örökre siralommá vált. Mi lett légyen 
ez a’-látás? örökösen titok marad. Maga elhalgatja, 
részint a’ Császártól való féltében; részint, hogy ak
kor sokak előtt tudva volt, —

„ Causa meae cunctis nimium quoque nota ruinae, 
Indicio non est testificanda meo. Augustus a’ sze

relem’ mesterségéről írt Verseit adta számkivetése okául; 
de valósággal nem a’ vólt; mert 6 azokat számkiveté
se előtt, legalább tíz esztendővel adta ki. Ugyan is 
Vellejus Paterculusból világos, hogy minekutárma Au
gustus a’ Márs’ Templomát, fel szentelte , a’ Salamini 
ütközetet képeztette 752. táján: erről így ír Ovidius 
az említett könyvében :

,, Quid modo, curn belli navalis imagine Caesar 
„Persidas induxit; Ceeropiasque rates.

„TNempeab utroque mari juvenes ab utroque Puellae 
„Venere; atque ingens orbis in urbe fuit. · 

Továbbá az alatt az idő alatt, sokszor megmustrálván 
a’ Császár a’ Lovagokat; semmi hántása nem vólt.

Sidonius Appollinaris vélekedett legelősszür úgy, 
hogy az Augustus’ mostoha Leányát szerette Corinm 
név alatt: de az a’ vélekedés meg nem álhat; mert 
maga mondja Ovidius, hogy q arra a’ Cselekedetre 
véletlenül bukkant. Szerelmes Verseiben Corinnát
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szabad Személynek írja : azomban Júlia Róma É. 729. 
e. Marcellushoz ment Férjhez: ennek halála után 755 
—34. e. Agrippához kitől szülte Cajust. Azomban 73a. 
táján adta ki az Amorum Liberét. Nem is merte vol
na ö rólla azt írni nyilván szárnkivetésében: 

„Moverat ingenium, totam cantata per l rbern 
„ Nomine non vet o dicta Corinna mihi.
Mások Júliát értik amannak a’ Leányát; ez annál 

inkább nem lehetett a’ szeretője , mert mélákkor nem 
is született, midőn az említett könyvét ki adta. Akár 
egyik, akár másik lett volna; cselekedete nem hiba , 
mint nevezi, hanem bűn; nem tudatlanságból látott; 
hanem kész akartva végbe vitt lett vólna. A’ sem hi
hető , hogy Augustust találta Júliával'· ugyan is nem 
merte vólna azt mondani. „ Cur aliquid vidi cur no
xia lumina feci,, rnindőn őtet meg engesztelni igye
kezett. Azon a’ történeten nagyon búslakodott Augu
stus; „ Narn tanti non sum renovem ut tua vulnera 
Caesar, Quem nimio plus est indoluisse semel·,, Nem 
is lehetett más a’ mi annyira megkeseríthette vólna 
Augustust. Svctonius írja, hogy Agrippa és Julia em
lítésekre el sóhajtotta magát, és őket három fenékpek 
nevezte: feslett életjekért mind a’ kettőt örökösen szám- 
kivettette. ltik bele keveredtek a’ dologba, kemé
nyen meg bűntette: mint Ovidiust is. Úgy látszik 
ezeknél hihetőbb, hogy Júliát találta valamelly udva
ri szolgának karjai között: a’ mi kisülvén, rólla taga
dást tett. — Vallyon midőn így szól „Quid referam' 
Comitumque nefas , famulosque nocentes : „ nem ezt 
kell é hinnünk, hogy éppen ezek közt volt az a’ 
gazember.

Hólttig reménylvén Rómába való vissza vitetteté- 
sét — a’ Császárt istenesített dicséreteivel, ’s forró ké
résivel igyekezett kegyelemre venni: de haszontalanéi!: 
a’ miért meg mutatta alattomos kegyetlenségét; annyi
val is inkább, hogy a’ Júlia'egyik latra Sitánus eránt 
engedelmesebb volt. Mindent elkövetett Tiberius kö
rűi is, de ő is érzéketlen maradt. Meg hóit bánatá
ban 770. K. U. Sz. után 17. Észt. Hieronymus Év- 
Könyve szerént eltemettetek Tomjsváron. — Rrusius 
Gáspár írja, hogy l5o8. Szombathelyen találtatott fel 
3’ Sírja: ezen emlék írással —

„Fatum necessitatis lex 
,, Hic situs est vates, quem divi Caesaris ira 

„ Augusti patria cedere jussit humo.’
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„Saepe miser voluit patriis occumbere terris 
„Sed frustra hunc illi fata dedere locum.

De ezek később keltettek. Nehezen hihető a’ mit Zá- 
moscius állít, hogy néha Pannóniába is elfordult, az 
ott mulató Rómaiakhoz. Sehol nem emlékezik rólla; 
Lasius is, szava hihe ő tanúbizonyság után azt jegyzi 
meg, hogy ill-dik Fridrik Császár alatt ugyan csak 
Szombathelyen ásat.olt ki a’ Koporsója csontjaival egy- 
gyütt, ’s rá volt metszve a’ neve; mellyet a’ N. Győri 
Püspök vitt el magával. Ha az igaz engedelmet nyer
hetett a’ hazamenetelre, ’s útjában halhatott m eg, vagy 
hóltla után vitetett oda. Egy órányira a’ Fekete Ten
gertől Észak felé Bujukderéhtöl van Domusderéh völ
gye, és ennek napkeleti végén egy torony le rontva; 
ezt közönségesen hívják la Tour d’ Ovidé— Ovidius 
tornya: mellyet épen azon helynek tartanak, a’ hol 
meg halt Ovidius: hanem e’ se igaz; mert ez Romá
niában van, Tomisvár pedig Bulgáriában. Skitztzen 
einer Reise nach Constantinopel des Frey Herrn L. v. 
Stürmer 1816. Angelus Politanus érzékeny versekben 
írta meg számkivetését és halálát.

I. C. Scaliger ezen szavakat adja szájjába Augu
stus ellen.

A me utinam inciperes verus esse cruente; nec atra* 
Per caedes faceres, ad mea fata gradum.

Si mea te movit tetricum lasciva juventus 
Tu juvenem damnas perditus : exui abi.

Impia flagitiis squalent penetralia diris:
Damnati superant nomina foeda rei,

Non te divinum ingenium, non candida tangunt 
Pectora, non dario lingva seeunda deo.

Lactea mollivit veteras mea vena Poetas;
Et rerum docuit pondera certa novos.

Cum te laudarem tunc sum mentitus: ob unum hoc 
Exilii fuerat debita poena mihi.
Ámbár nem minden verse simított eléggé; ottan 

ottan bő beszédű; de midőn mind csak szomorú sor
sáról ír, ki nem látja, melly külömbséggel, követhe
tetlen könnyűséggel, most lágy érzéssel, majd heves 
jndúlattal - folyvást nagy elmésséggel festi siralmait. VeU 
lius Paterculus bizonyára Ovidíust az idejebéli talento- 
mos emberek közt ki tetszettnek írja: a’ legelméssebh 
Poétának nevezte Seneca is. Hogy verseiben vígasz- 
tdhi'atlanúl kesereg, tán nem csuda, a’ kellemes ég 
hajlalú egyetlen egy Rómából a’ Pontus’ vad lakosi 
közzé vettetvén. Munkái Tristium Lib, 5 . szomorú



versei.· Epist. Lib. 4. Pontusi Levelek. Ezek ama
zoktól abban külömböznek, hogy itt már bátran fel
teszi a’ neveket, kiknek ír. Metamorphoseon, sive 
Transmutationum Lib. i5. a’ benne találtató sok dol
gok elrendelése, az ő Genie szüleménje , ’s teljes ta- 
lentoma’ bizonysága. Epist. Heroidum, Fő személ- 
lyek’ Levelei. Amorum Lib. S. A’ szerelemről. Ar
tis Amatoriae Lib. 3., A’ szerelem’ mesterségéről, 
vagy hogy kell szeretni: ezért számkivettetett, Augu
stus’ szava szerént. Kemedia Amoris Lib. I ., A’ sze
relem’ Fájdalma eilen való eszközök. Fast. Lib. 6. Kó
mái Kalendáriom , mellyben az Llnnepek , nevezete
sebb dolgok, Csillagok fel tetszése, ’s le menése íra- 
tik. Ibis vel dirae in Ibim: költött név, egy rágal
mazója ellen: írta számkivetés'ében. Haiientikon, a’ 
halakról és vadakról. Medicamina F'aciei — a’ Kép’ 
szépítéséről. El vesztek.

Fast Lib. ti. némelly Tudósok’ vélekedése szerént. 
Medea: szomorú játék, a’ mit Quintilianus, Tacitus, 
és mások nagyon dicsérnek. Az Augustus halálára Ge- 
ta nyelven írtt versei ’s a’ t.
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E L S Ő  K Ö N Y V -
I-ső K E S E R V .

Mint valamelly személynek , a’ könyvének eleibe szab
ja , hogy számkivetetthez illő gyász ruhában indúljon Ró
mába. A’ hibáiból magát ne mentse; tudván azt minden 
igazán Ítélő hogy a’ jó vers tiszta, világos elme’ szülemén
nyé : és annak az írására csendes hely kívántatik. A’ Csá
szár ’ udvarába ne menjen: ha csak ugyan eleibe v itetik , 
könyörögjön jobb helyre való tétettetéséért.

Hogy Rómába magad mégy kis Könyvem nem irigylem: 
Jaj bogy Urad szabadon nem mehet abba maga. 

Mennj de ne pompásan l) , mint illik számkivetetthez;
Mint nyomorult az időm forma legyél magad is.

A’ te borítékod, bársony színű ne legyen, mert 
, Gyászhoz azon színnek nem lehet illenie.
A’ ezímed színeit, leveled kent czédrus olajjal,

’S homlokodon szarvad tiszta fejér ne legyen. 2) 1

1) Ne ékessen, szurtos , fekete ruhában, mint a’ szám
kivetettek szoktak. 2) Foglalatja a’ könyvnek* Ezekre szük
ség megjegyzem; a’ régiek írtak az írás mesterségének kez
detében köre, fára, érezre, a’ fák’ erős széles leveleikre. 
Majd Aegyptomban feltalálták a’ Nilus körül növő nád fé
le nüvevényhöl való készítését a’ papirosnak. Némellyek 
Homerusban és Hesiodusban keresik ennek régiségét, má
sok a’ N. Sándor előtt való időre teszik. Kétféle készítése 
módját hagyták emlékezetben az írók. Első módja, e’ volt: 
a’ szárát beborító haját φιΚυ^αι , tővel vagy hegyes csigá
val lehántották ; azt formában egy'megvizezett táblán ki
szélesítvén , meleg enyves vízzel meg locsolták. Az első sor
ra keresztbe raktak ugyan annyit; ezeket meg préselték:
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Sem tajték kővel levelid ki simítva - hanem hogy 
Borzasnak láttass, szélyt legyen oldva hajad-

levévén a’ tábláról megszárították , ’s foggal ki simították. 
Húsz ívek (plagulae) ha egymáshoz enyveztettek, nevez
tetett koncznak (scapus) több konczokat is egybe ragasz
tottak, ha nagy könyvet akartak készíteni. A’ másik mód 
szerint pedig készült így a’ beléből; elmetszették alólról, 
és felülről a’ szárát a’ plántának , úgy hogy az csak két 
lábnyi hosszúságú maradt: középen le bántották annak 
zöld héjját, azon belöl lévő beléből készü't a’ papiros: 
tudniillik két óráig vizbe úsztatták , és enyvet tettek hoz
zá , akkor nagy sietséggel (mert külömben meg sárgúlt) le 
húzták rólla a’ külső héjját, a’ belét vékony hosszú szele
tekre szeldelték , valamelly tővel mint Pliniusnál van. Ek
kor már úgy bántak vele , mint fellyebb láttuk amazt. A' 
szeleteket szorosan egymáshoz illették, kenték, présbe tet
ték , megszárították, és simították. E’ neveztetett papyrus. 
Charta aegyptiaca. 1778. e. találtak egyet Gisánál a’ föld 
alatt. A’ Rómaiak különösen fejérre tudták ezeket csinálni; 
Plinius szerént i3 czoll széllességii volt egy ív . Az Aegyp-| 
tomin kívül írtak a’ Rómaiak több másféle mátériákból ké* 
szűltekre, minémüek: pamut, finum fa hártyája, és azo
kat a’hoz képpest nevezték.- Sok könyvek latányúl a’ fa 
héjjból késziiltt papirosra írattak, mellyet a’ mosás, szárí
tás, simítás által csak nem úgy készítettek, mint íz  Aegyp- 
tomit: három négy borítékot is egymásra enyve tek , in
nét erössebb volt amannál. Úgy vélekedneknémell ek , hogy 
napnyugoton a’ mostani papiros’ feltalálásáig az e'félével 
Charta corticea éltek. Hasiettek, hogy a’ lenta szedéssel 
idő ne telljen, vagy ha valakit tanítottak írni — viaszkai 
beöntött táblákat vettek elő , mellyeken a’ hibát is könnyű 
volt meg igaz tan i, — végre írtak Pergamenre. Charta Per
gamena, Ezekből lett a’ könyv, mel'ynek csak
egyik oldalát Írták be , igen ritkán Íródott be mind a’ ket
tő ; mert ha elfogyott egy árkus, mást enyveztek hozzá;, 
míglen a’könyv elvégződött. Az utolsó ívet egy hengerhez,, 
vagy gömböjü fához foglalták : e’ neveztetett: Liber, Volu
m en, és ezt arra feltekergették. Mikor olvasni akarták, 
kibontották — evolvebant - .  Ennek a’ két végire két bog
lárt csináltak elefánt csontból, vagy érezböl, ezek nevez--



így fel készíttetve szerencsés könyv lehet ékes;
Illő az , hogy az én sorsom’ eszedbe vegyed.

Azt se lehet néked szégyenleni, hol befenödtél, 
Tudja meg a’ néző, könnyeim’ árja van ott.

Mennj könyvem szeretett helyeimbe köszöntsd, hova
én is

Mint szabad olly lábbal, menni fogok te veled.
Sok nép közt ha leszen kinek én jutok ott az eszébe , 

’S kérdezi azt tolled, hogy vagyon a’ te Urad? 
Mondhatod azt élek, de ne mondjál épnek; azomban 

Isteni jóllétei, hogy lehet élnem az is.
Olvastasd magadat vele titkonn a’ ki keres; de 

A’ mire szükség nincs, azt ne beszéljed elő.
Egy ,* vagy más mihelyest olvas, vétkem jut eszébe 

És Haza - vétkével *) vádol az Ausoni nép.
Bár rágalmaztass, magadat soha menteni nem kell, 

Rossz az ügyem, rosszabb lessz ha te mentegetek 
Lessz ollyan ki az én vesztem’ fájlalja — siratva 

Olvasgatja ezen mostani verseimet.
És titkon kívánja, ne hogy meg hallja ki gyűlöl; 

Szánna meg a’ Császár, és kevesedne jajom.

Séttek: Cornua. A’ papiros’ két végeit, hol egymásra te
rültek, hívták homlokoknak — Frontes voluminis, a’ mit 
aajték kővel kisimítottak. Ezeket így a’ könyvtárakba tet
ték lefektetve: czifra betűkkel a’ könyv homlokára ragasz
tották a’könyv’ foglalatját. A’papirost, és a’ borítékát ezerlrus 
olajjal kenték meg a’ szú ellen; ’s ezután szíjjal át kötöt
ték , vagy bekapcsolták. Ha könyvet küldöttek valahová, 
a’ kötőléket he viaszkolták, ’s pecsétet ütöttek reá. Ebből 
lehet már megérteni, mit tegyenek Ovidiusnál : „Candida, 
nec nigra corvina “ etc. „poliantur pumice irontes“ etc. A’ 
könyved borítékja ne legyen kifestve , sem a’ foglalatja , 
hogy a’ szemnek jobban tessen, — A’ jegyzések bevégzésé
vel munkám utólszori megvisgálásakor a’ miket még jónak 
ítéltem, a’ Levelek' végire írom.

ö) Haza-vétkével vádol a’ Nép is , nem csak maga Au
gustus, hogy versemmel az erkölcsöket rontottam.
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Bár ki legyen magam is kívánom, légyen az áldolt 
A’ ki az Isteneket kéri az illy^nekért.

Telljen bé valamit kíván; haragod hogy egésszen 
Meg szűnvén Császár, sírba tetetne Hazám.

Tán ha parancsolatom tészed vádolnak, eszemhez 
Méltatlannak tart ott kiki verseimért.

A’ bíró köteles környülállásra tekíntni,
Áztat meg tudván; mentve lehetsz az előtt.

Mert a’ vers különös, csendes, víg elme’ szülöttje , 
Minden idő szakaszon nékem az Ég be borúit.

A’ Vers írónak csendes hely kelletik: engem 
Hányvet tenger, szél, Scythia’ durva tele.

Félelem a’ verstől távol legyen, én nyomorult a’ 
Fegyvert gégémen függeni vélem ihol.

Minden igaz bíró azt fogja csudálni, hogy írtam:
És olvassa akár miilyenek irataim.

Én ha Homér vólnék; esetim’ meg kellene még is 
Nézned ; mellyekbenn el vesz az ember esze.

Könyvem mennj, az eszedbe vegyed, hírrel te n e
gondolj,

Senki né olvasson, még se gyalázatod az.
Nem vagyok olly boldog mostan, hogy leg kevesebbé 

A’ dicséretedén kapni lehetne nekem.
Míg jól folyt dolgom , hódolván a’ nevezetnek,

A’ hírnek , névnek jártam utánna nagyon.
Légyen elég, ha hogy a’ verset nem gyűlölöm a' mi 

Árta: az elmém lett számkivetésem’ oka.
Mennj Rómát lásd meg kinek az nincs tiltva helyettem 

Engednék az Égek, lenne szabad nekem is.
Azt te ne véld, hogy azon roppant Városba bemenvén 

Esméretlen légy Róma’ lakossá előtt.
Bár czímed ne legyen , csupa színedről is elesmér , 

Bár titkold, hogy eriyim vagy, kiki tudni fog ott.
Még is titkon mennj be ne bántass verseimért; mert 

Mint régenten vólt, nincs nekik annyi becsek

A
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A' fi taJúitatik ó it, hogy cnyim vagy, azért nem is
olvas ,

Es mint méltatlant félre hajítani fog;
Mondjad : nézd ezírnem’ , már mestere a’ szerelemnek 

Nem vagy; azért munkám tűrje el érdeme ként. 
Tán azt várod ama’ fényes Palotába bocsátlak,

Es a’ Császárnak küldetek udvariba?
Engedj meg nékem felséges hely lakosiddal,

Onnét lőtt Jupiter menyköveket le reám.
Λ óllak azon helyben , jut eszembe , szelíd Fejedelmek;

En attól félek, már kinek árta keze·
Mindenféle galamb meg retten bár maga szárnya 

Csattogjon, mellyet meg sebesít az ölyü.
Nem megyen a’ bárány akláíól messzire, a’ melly 

Éhes Farkasnak volt foga közt az előtt.
Élne ha még Phaéton nem menne feléje az Égnek: 

Ostoba nem· bántná többször az attya’ lovát.
Meg vallom magam is félek, kit már Jupiternek 

Menyköve ért, ha dörög gondolom esni reám. 
Messze kerülte Caphárea táját a’ G örög,»’ ki 

Trójánál volt, és Euboea tengeredet.
Nékem is a’ ladikom’ szét törvén egy iszonyú szél.

Borzad azon helyeken járni liol öszve rogyott. 
Vigyázz hát Könyvem , rettegve tekints oda , és ha 

A’ köznép olvas, légyen elég néked az.
A’ riyomorúllt tollal mikor egykor fentre repülne 

Icarus, a’ vízen hagyta örökre nevét.
Mondani lenne nehéz , ha szelet használj; vagy eved-

ző t: 5 )
T gy vélném a’ Hely, fogna tanítani meg.

Akkor adass által ha lehetne, midőn baja nincsen; 
Látod, hogy csendes, ’s ruúla haragja neki. 3

3) Kétséges, csendes légyé vagy unszoló. A’ hajó csak 
a' szellőtől és a’ vitorláktól hajtatva , csendesebben ; de ha 
eveznek, sebessebben megy,

B
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Hogy liu találsz; oilyat, téged, — mint a*ki haboz , 's tói 
Menni — adánd által: rnennj de ajánljon előbb.

Jó nap mennj uda , és az Uradnál légy te szerencsésbb, 
Sok nyomorúságát rőtig kevesiini segítsd.

A’ mit csak sebesítőm gyógyíthat meg egésszen ,
Azt is az Achilles’ módja szerén! maga ó. **) 

Vigyázz arra, ne árcs, nékem használni akarván;
Mert én félek igen, nincs bizodalmám eleg.

És a’ melly haragot már szűnni találsz , ne tüzeld fel , 
Hogy veszedelmemnek más oka úgy te ne légy. 

Majd ha az én belső házamba meg érkezel, és ha 
El fogsz jutni — hová lakni tetetsz magad is:

Látni fogod rendel mind a’ testvéreid’ ottan 
Mindnyájann ugyan eggy elme’ sziilölli azok. 

Mindenik a’ czímjét nyilván ki mutatja közöttük,
És neve homlokján fog neki lenni felül.

Mellyeket eggy rejtek helyben fogsz látni, azok közt 
Hárma szeretni tanít, mint, kiki tudja igen. 4)

Fuss tőllök, vagy akár ha szavad fog lenni eléggé, 
Oedipus és Teiegon névre nevezni fogod.

És ha velem gondolsz, ne szeresd a’ hármakat, intleh, 
Bár oktassanak ők a’ szeretetre magok.

Még tizenöt könyv van Metamorphósis nevezettel:
A’ fűzből ragadák a’ minap őket elő. 5)

A’ mi szerencsénket, hogy az átformált csuda dolgok 
Közzé írják bé, meg hagyom ő nekik azt.

Mert, a’ melly víg volt, szaporán el változa búsra;
És mindenben más, mint sem előbb vala ő. 4 5

*#) Augustus, t.i.hahaza vitet Achilles Telepbust meg
sebesítvén, kardjáról levakart ro’sdával lehetett csak a’ se 
hét meg gyógyítani.

4) Ars amandi — a’ Szerelem’ mesterségéről írtt könyve.
5) Számkivetésbe való vitetésekor a’ tűzbe vetette. Le ír

ja benne a’ Poéták’ költeménye, ’s a’ nép’ bal vélekedése 
szerint, miképpen vettek az Istenek magokra más formát, 
’s másokat is mint változtattak el.
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Tudni ha kívánod, van e több meg hagyni valóm is, 
Elkésel félek, ’s én leszek annak oka.

A’ mi eszemben van könyvem , ha te elviszed azt mind, 
(így a1 postának csak maga egy batu lessz.

M össze az út, a’ Föld’ legutolsó része lakásom — 
Távol Rómától : mennj te sietve azért.

II-dik KES ERV.

Kéri az Isteneket kedvezzenek hajójának, Augustussal 
ne üldözzék őtet. Elevenen le írja a’ tengeri irtóztatóságo- 
hat , a’ borzasztó szelek miképpen küzdöttek egymással a’ 
halállal fenyegető habokon. Ha az Istenek vétkeiért akar
ják elveszteni, ne vesszen el ö vele más ártatlan. Látván 
oszolni a’ fel legeket, abból azt hozza k i, hogy meg hal 
gáttá tott.

fogadáson kisül hátra mi van még?O C7Istenek! a1
Szűnjön erős kezetek rontani öszve hajóm’ !

A’ nagy Császárral kérlek ti ne áijatok egybe;
Egy Isten mikor árt, más segedelmet, ajánl.

Trójának Vulkán, és fállás ellene voltak:
Vénus, Apollóval részire álla neki.

Aeneast .lúnó gyűlölte, szerette de Turnust 
Semmit ama’ nem lélt Annya’ l )  hatalma alatt.

Sokszor meg támadta ugyan Neptunus É'lyssest; ü) 
A’ bátor Fallás öt, ki ragadta megint. 5)

Én ha kiilörnbözök is tőllök , meg tiltja e nékem 
Eggy Isten’ tüze 4) hogy más ne fedezze fejem’?

Én nyomorult a’ szót háromra veszítem — egésszen, 
A’ víz a’ szómat béveri habjaival.

1) Venus, it  Mer·!: meg ülte Palamedest a’ Neptunus 
unokáját és Polypíiémust a’ üát. 3) Vélte vóit Pallás, tud
niillik az okosság. Augustus haragja.

II ■>
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A’ szörnyű szélvész szél hordja szavam', hogy az Égbe 
Forró kérésem fel ne mehetne nekem.

Hát hogy kétszeresen szenyvedjek , nem tudom a’ szél 
Kérésem’ ’s gályám’ hogy hova kergeti el.

Melly iszonyú hegyeket látok hömpölygőm habból!
Azt vélnéd az üget verdesik egyre azok.

Majd pedig a’ tenger meg nyílván, a’ pokoliglan 
Már már esni alá véled ezen habözönt.

Csak tengert ’s az Eget látom valamerre tekintek, 
Habjaival fenyeget, fellegivel pedig ez.

Zug mind kettő közt a’ szél iszonyú zuhogással:
A’ hab nem tudván melly Ura’ részire megy. 5)

Mert most a’ ró’sás hajnal’szele, a’ Zephirus, majd 
Melly nap enyészetről jön, kap erőre nagyon.

Csak hamar a’ délről fúvó szél, a’ fagyos Észak’ 
Szárító szélivel küszködik, ölbe megye«.

A’ próbált kórmányos sem tudhatja, kerülje
Ezt, vagy amazt, és hogy merre vitesse hajónk’

Meg kell halni, reménység nincs a’ meg maradáshoz 
Jaj ha beszéllek egész képem"* elönti vize.

Már meg fojt a’ víz, mi haszonra könyörgök az Égnek 
A’ meg ölő habbal, szám be van öntve megint.

A’ kedves feleség nem tud más rosszat az egynél,
Csak hogy számkivetett légyek; azonn eped ő.

Azt nem tudja, hogy én a’ sík tenger’ közepében 
Hányatok a' széltől, ’s meg halok egyszeriben;

Oh be igen jó, hogy neki ülni hajóra velem, nem 
Engedtem; kettős lenne halálom azért..

Én noha meg halok; ő minthogy nincs semmi ve
szélyben;

Nem veszek itt mind e l , meg marad a’ fele rész.
Jaj nekem! a’ felhők lánggal vannak tele ismét:

Melly iszonyú dörgés fogta el a’ nagy Eget, 
Gályánk’ óldalait nem másképp’ verdesi a’ víz;

Mint a’ kőfalakat szokta az ostromi szer. 5

5) Mellyik szélnek engedjen.



2 1  —

A’ inelly hab most jön, minden más tengeri szörnyű 
Nagy habokat tízszer meg halad egy maga az.

Nem félek meg halni J halálom’ ezen neme rettent; 
Másképpen jutalom lenne ki múlni bizony.

Tesz valamit fegyver, vagy akármi egyéb , ha ki végez, 
Meg hidegült tetemünk’ fedje szülötte helyünk.

Házunk’ elrendelni, reményleni eltakarítást;
Nem pedig a’ vizeken lenni hal’ ételivé.

Mondjátok bátor, méltó vagyok így elenyészni;
Nem megyek én magam itt, mért lakói a’ki igaz ?

Oh Eg,Isteni, és tikt>) kiknek gondjok alatt van,
A’ tenger, kérlek szűnjenek osforitok!

A’ melly éltet adott a’ Császár’ nagy türedelme,
Hadd vigyem a’ rendelt helyre, ne vesszek el itt.

Vétkeimért engem ha akartok vinni halálra,
Nem vagyok én méltó erre az Ur’ szava ként.

Mert ha ugyan csak akart a’ Császár vetni pokolra , 
Azt nélküliétől; is meg tehető maga Ö.

Nékem az életemet nem irigyelvén, —- ha akarja, 
Módjában lévén, el veszi a’ mit adott.

Hérlek az én bűnöm , kiket nem sérte meg ; a’ mint 
Vélem; az ínségem lenne tinéktek elég.

\Jgy is az én nyomorult éltem, melly el vészé, ámbár 
Mind meg tartsátok; nem lehet ép soha már.

Mert ha hajóm színién csendes széltől- vitetődne 
Annyira kedveztek; számkivetett leszek én.

Most a’ sík tengeri nem azért szántom, hogy el adván 
Vagy vévén valamit; gazdag örökre legyek.

Nem megyek Athenaebe tanulni se, mint az előtt, sem 
Á’sia’ nem látott részibe nem megyek én.

A' Nagy Sándortól épfiitt Városba 7) se , ott hogy 
Látnám a’ Nílust, és öröm ünnepeit. 8) 6

6) Neptunus, Glaucus, Triton. 7) Alexandria. ?) A-. 
lexandriától húsz Stádiumra volt a’ Serapis Temploma : a’ 
föld alatt mentek hozzá a’ lakosok : akkor tele volt búja 
énekeket dalinkkal a’ Nilus,
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Azt ki. hihetné, jó szelet óhajtok, csak azért, hogy 
Menae hajóm a’ vad Sarmaliába velem.

Zordon Pontusnak bal részire küldetek; a’ fáj 
Hogy lassan hagyom el drága Hazámat, igen.

Számkivetésemnek helye Tómis, hol legyen, azt sent 
Tudhatom, és ímé kérem az utat oda.

Istenek! engem azért, ha szeretlek ezen habokat már 
Szüntessétek meg, ’s a’ ladikom legyen ép.

Avvagy gyűlölvén vigyelek, hova számkivetettek: 
Meg halnom kín Iessz énnekem úgy is amott.

Mért vagyok itt ti szelek, testem’ hordjátok el innét, 
Mért látják az Olasz széleket árboczaink?

A’ Császár nem akarta ti, hogy meg fogjatok engem 
Itt; hanem a’ Pontus’ földje tekintene rám,

Meliyre vagyok büntetve ha érdemiem, soha aztat 
Menteni nem szabad ám, és nem is illene már.

Mint hogy az embernék , dolgát tudjátok 9) az Égben; 
Tudjátok ti hibám mennyire nem vala bűn.

Istenek! ezt értvén, ha hibám ragadott el, az elmém 
Nem szánt szándékkal rossz ; hanem ostoba vólt;

Es ha azon háznak 10) használtam leg kevesebbé 
A’ mire a'1 Császár büntető légyen elég.

Érte ha temjéneztem az Égnek ’s ÍTerezegiért 11)vagy 
Boldog időt mondtam jönni alatta reánk.

Illy szívem lévén, kedvezzetek Istenek, és ha 
Másképp vólt, a’ víz a’ fejem’ Öntse agyon.

Mit mondok, tán kezd a’ terhes felleg oszolni;
Meg győzött haragod tenger enyészik ihol.

E’ fel tétel alatt kérvén — adtok segedelmet;
Kik mindent tudtok nem teszi ezt az eset. 12)

9) Immo ita vos scitis etc. 10) Érti Augustust. 11) Ti
berius, Germanicus, Drusus, kiket fiaivá fogadott. 12) E,’ 
segedelmem ama’ feltétel alatt leve : mindent tudtok ; tör
ténet nem cselekedheti ezt.
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Ι Ι Ι -d ik  K E S E R V .

Szív epesztö keservek, és a’ lélekig ható fájdalom közt 
vissza emlékezik az eljövetelét meg előző éjjelre. Λ’ szer 
rentsétlenség nagyságának tellyes mértékét érezve volta
képpen elő adja magának szeretett feleségének vígasztalha
tatlan siralmát: sÍ'írj könyhúllatás és zokogás közben fel 
tetszett a’ hajnal, egy közönséges jaj szó töltötte el a’ há
za t, a’ midőn a’ szerencsétlen Poéta ekképpen utat enged
ne szívében a’mély bánatnak, — a’ halállal fenyegető szeleit 
hirtelen el feketítek a’ tengert; a’ hegy módjára tornyoso- 
dott habok verték a’ hajó’ oldalát; szüntelen menydörgött 
és villámlott. Siralmas Levelét a’ tenger Istenihez inté
zett fohászkodással rekeszti bé.

Jaj ha eszembe veszem -gyász képét annak az éjjnek, 
A’ melly Rómábann a’ leg utólszori volt.

A’ mikor elhagytam végképpenn annyi szerelmest, 
Könnyeznek szemeim most is ezenn az okon.

Kezde viradni midőn a’ Császár1 nagy szava dljrgött 
Hogy vigyenek messzebb Róma’ vidékeiből.

Nem vala nékem időm, se eszem készülni eléggé;
El vala érzésem halva felette soká.

Társat az útra, inast választani nem vala gondom, 
Sem pénzem se ruhám szám kivetésbe való.

IJgy meg rémültem, mint kit Jupiter nyila ért meg;
El hanem azt Ö nem tudja , hogy élve vagyon; 

Annakutánna mikor szívem bánatja oszolni 
Hezde, ’s az érzésem vissza vévé az erőt.

Hús pajtásimhoz szóltam végtére, de ímé 
Sokból egy kettő, akkor alig vala már.

Hűséges feleségem képire mint az eső , búit 
Λ' könny: sírtornbann átfoga karjaival.

Drága Perilla leányom Lybia részibe i)  menvéu .
A’ veszedelmemről nem tuda semmit amott-

.1) Meg lehet hivatalban volt a’ Férje és azzal ment oda



Csalt zokogás* jaj ‘szó hangzott valamerre vele!lern 
A’ szemem’ és temetés forma tekintete vóit.

Asszony, férjíi, gyerek zokogott, keseregi« veszélyem’ 
És minden szegelet könybe borúivá vala.

Hogy ha szabad nagyokat kis példákban ki fejezni;
Trója midőn égett, e’ vala képe neki.

A’ kutya’ és ember’ szava nem hangzott, nyugodott
mind ,

A’ hajnal lovait fentre vezette nagyon.
Ezt látván, szememet vettem Capitóliumunkra 

Melly a’ házammal hasztalan egybe ragadt.
Istenek! így szóllék, kik ebben laktok — ezen túl — 

Nem nézik szemeim Templomitok’ soha már.
J\óma sok Isteni, kiket mindjárt itt hagyok én most, 

Általam a’ nevetek hóltomig áldva marad.
Bár seb után veszem pai’somz) minden haragot tik, 

Vegyetek Istenek el szám ki vetésem után.
És a’maz égbeli férjünakb) azt mondjátok az ellen 

A’ mit vétettem nem vala bűn, de hiba.
Mellyet tudtok tik , a’ Császár hidje el éppen,

A’ ki meg engedvén; illy nyomorult ne legyek, 
így könyörögtem az Égnek, több ízben feleségem;

Gyakran á’ zokogás közbe szakítja szavunk’.
A’ ház védji előtt 4) szét szórt hajjal le borúlván 

A’ ki aludt tűzhöz 5) ment iszonyodva szegény.
Sok bosszús szavakat szórt, a’ Haza Isteni ellent)) 

Hogy meg nem tudták őrzeni éltem’ azoli..

2) A’ veszedelmem elforrlí tósáért késő künyörgok. 3) 
Augustus. 4Ú Lares. Szüleik’ és eleik’ lelke felől úgy gon
dolkoztak a’ Pogányok, hogy reájok gondjok van: azokat 
nevezték igy. 5) Tűzhely —· az ajtó megett nagy gondol 
szoktak tüzet tartani, a’ melly körűi a’ Házi Istenek' ké
peit fel aggatták, mellyeknek szenteltetett, virágot, tem
jéül vetettek bele, borral locsolták ’s a’ t. Ha valaki a’ 
házban m egholt, el aludni engedték a’ tüzet. 6) Penater.



Λ’ viradó liajfial késésre időt nem adottamért 
A’ Gönczöl csillag méné kelet, fele fel 7)

A’ Haza szent szeretet nem ereszte : de mit vala tennem. 
Már legutolsó volt a' maradásra az éj;.

Ali! hányszor mondtam, mikoregy némelly sietett, mért 
Sürgetsz, merre sietsz, nézd meg elébb magad azt, 

Áb! hányszor kőitek valamelly órát, hogy az a’ mi 
Rendelt álunknak lessz scíredelmet adó.

Többször vissza menék, vagy hivat latiam az útból, 
Szívem’ kénnyé szerént rest vala menni tagom.

Álár el búcsúztam, meg megszóllaltam — azoknak 
Egy vég csókot adék , mint ki halálra menék.

Egy szót sokszor elő hozván, meg csaltam az által 
En magam’ — olt látván állani kedveseim’ 8)

Mit sietek mondám í’ hova kőidnek Scythia! Rómát,
El hagyom: e’ két ok késedelemre elég.

Meg tagadák tollem feleségemet élve örökre 
Hóltom elolt, házam’ ’s mindeník édesemet. 

Pajlásim kiket testvér módjára szerettem,
Es kikhez Theseuskénf vala szívem igaz.

Mí2 szabad át-ölelem, soha nem lészen szabadé’ tán 
Többé; most nyereség minden idő nekem itt. 

Nincsen késedelem ! félben kell hagyni beszédem’ 
Sorra ölelgetvén lelki barátaimat.

Sírva beszélgetvén, a’ fényes, jaj de siralmas 
Hajnali csili ag majd fel jőve nap-keleten.

Mintha tagom’ hagynám ide úgy válók meg ezektől 
’S testemből egy részt, vágna el egy-valaki, 

így zokogott Priamus látván, hogy meg csalatott ő ,  
A’ lúban lévén zárva Görög hadi nép.

Erre sikoltás lön, ’s jaj szóra fakadt ki-ki köztök,
Es bús mejjeket ők sárga kezekkel üték.

Végre nyakamba borúlván a’ kedves Feleségein , 
Könnyít könnyimbez töltve, kiáltja nekem;

7) Kezdett hajnaliam. 8) Rövid v o l t  az idő mást; kellett 
Volna m o n d an i  az alatt is.
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Nem váHhatsz tollem külön el megyék veled ín is 
Számkivetett férjnek számkivetettje leszek.

Énnekem is készült az az út be vesz a’ leg utólsó 
Fold, nagy terhű nem lesz velem a’ te hajód. 

Tégedet a’ Császár’ haragos szava hajt ki hazádból,
A’ szeretet Császár énnekem — a’ viszen el. 

lllyenekpt. próbált úgy most., mint ennek előtte,
És csak alig lehetett rólla le verni soká.

Durva ruhában, boglyos fővel, hát ki nienék, vagy.
El-temetének — bár nem vala forma szerint. 9)

O reggel fele a’ fájdalmi miatt esze nélkül,
• Fél holtan fekiidött a’ szoba1 földjire le.
Végre fel eszVnélvén hidegült tetemét fel emelte 

A’ földről: rútul mind be porozta haját.
Most sorsát sirató, és férje nevét kiabálta,

Majd amaz el hagyatott háznak az Isteneit.
Mint ha Jeányáriak ’s nekem a’ gyújt mányam előtte io) 

Állott volna szegény annyira jajgata ő.
És meg halni akart, hóltával, hogy letehetné 

Érzését: ériünk élni de niég is akart.
Éljen míg távol leszek ( mivel így’akará azt 

A’ bal sors) legyen ott a1 ki segíteni fog.
A’ Pásztor csillag 11) mikor a’ tengerbe mernie,

A’ vizeit szörnyű háborodásba hozá· 
dórii a tengeredet mi nem önkényből hasogatjuk, 

Bátran féltünkben 12) tettük az útat ide.
Jaj nekem! a1 tengert a1 szél mind el fckctíté,

Méjj üregéből mint nyom ki ezernyi fövényt.
Hegy nagyságnyi habok verik a’ gályánknak az orrát 

És végét festett Istene’ képeivel l3)
A’ két óldala zúg, csikorogván a’ kötelek mind,

A’ mi veszélyünkön nyög vélek a* fenek is. ,

9) Nem temetlek ugyan a’ földbe, de mind egy lett 
volna néki. 10) Rogus, a’ min a’ holtakat meg égették. 11I 
Arctophylax, Bootes ökör pásztor, mikor le ment l i )  Ali- 
gustustól. 13) A’ hajó orrában voltai:.



A' gályás kapitány sárgúltával bizonyítja 
Féltét; gályánkat hagyja liová maga megy.

A’ délczeg paripán valamint melly ember erőtlen 
Lévén , — a* gyeplöt el veti tői le tovább, 

így oda nem megyeri hova kívánná Kapitányunk , 
Csali hova a’ tenger babjai verdesik azt.

Aeólus ha nem ád más szélt, úgy vissza verődünk 
A’ haza földre, hová menni ki tiltva vagyok. 

Illyriát. bal-kéz fele hagyván még ide látjuk 
Messzire a’ vízenn a’ jeles Ausoniát.

A’ szél szűnjön meg tiltott Országba be vinni 
És velem Istennek*) tégye parancsolatit. 14)

A’ mikor ezt mondtam, kívántam, féltem is attól 
Vissza megyünk; a' hah mennyire dönti hajónk’ 

Tengeri Istenek! óh kedvezzetek itt le" alább ti 
Légyen elég Jupiter rám lb_) ha haragszik amott. 

Éltem’ menüsetek meg ezen szörnyű he hálástól 
Hogy ha ki el vészé már, tartani meg lehet azt.

ÍV-dili KESERV.

ír egy hűséges barátjának. Mint a’ többinek a’ nevét , 
úgy leg elsőben is ezét el balgatja ; nem akarván a’ Csá
szár haragjának ki tenni: tehát a’ szerencsétlenségében 
eránta ki mulatott ritka hűségének elő számlálásával 
adja tudtára, hogy ezt a’ Levelet neki Írja , a’ ki józan ta
nácsával le verte az öngyilkosságról: ezért örökös hála-adó 
vóltát ígérvén meg áldja azt. A’ dologra helyesen illő pél
dák , természetesen gyönyörködtető hasonlatosságok bőségé
ben termékeny elméjének, gazdag folyamatját ki 'tündököl- 
íéti. Szényvedés^it az Ulyssesét felyul haladókban ékesliii- 
iömbözéssel lsépezteti.

*) Hogy Istennek nevezi lásd a’ jegyzést 5. Könyv .5* 
Keserv.

>4) Augustus. 15) Ugyan 8,



0 h nekem a’ sok kpzt legjobb hív drága Barátom 
Sorsomat úgy nézvén szinte tulajdonodat,!

És ki leg elsőben kedves mint a’ jut eszerabe 
"Vigasztalni merél, inert meg ijedve valék..

Λ’ ki tanácsot adál, hogy az életem’ el ne veszittsem; 
Hólto-mat óhajtván, mint sem az életemet.

Ezt kinek írom igen tudod; ámbár aT nevedet nem 
Mondom is : úgy szintén mit mivelél te velem.

E’ nekem elmémben mélyen lesz nyomva be mindég; 
E’ szívességért Iészeh örökre adós.

Bús lelkem hamarább levegőbe repíti ’s ide hagyja 
A’ hév gyújtrnányon csontjaimat, hiszem azt.

Mint neked érdemeid’ feledékenységbe bocsátnám :
A’ te kegyességed’ ,  hosszas idő nyeli-be.

Légy te szerencséssebb nállam, ’s áldjon meg az Isten, 
Semmire szükséged, hogy ne legyen soha se. —

Hogy ha szerengséssebb széltől vitetődne hajóm, tán 
Isméretlen lett vólna baráti bited.

Theseust,Pirithous,ljha pokolba le nem megyén, olly hív 
Bajtársának riem vélheti életiben.

Téged Orestes gyottröttek Fúriák, Pylades, hogy 
A’ hűség’ örökös ezímere lenne nekünk. 2)

Euryalus*) Rutulus Hatonák* seregére ha vélied 
Nem ment vólna, Nisus’ volna enyészve neved.

Mint az arany, miilyen jó, tűzben t inda tik meg; 
Úgy az igaz hűség, a’ veszedelmes időn.

Míg te szerencse kezed’ nyújtod, mosolyogva tekingetsz, 
’S ép a’ gazdagság, mind valamennyi szeret.

Ügy de mihelyt dördül szélyt futnak, senki reá nem 
Esmér a’ ki körül hemsége annyi barát.

1) Theseus, Pirithous, ha le nem ment vólna pokolba. 
Annyira nem tudná, hogy neki társa legyen. 2) A’ hűség
re örök példa lehetne nekünk.

*) Szint így Radivoj és Juranich Szigetvári vitézek 
halhatatlan példáji az igaz barattságnak az ellenség’ tábo
rában. Lásd Zrínyi verseit.
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A' mik a’ rég’ lett példákból össze szedettek,
Hajtani bé telvén, mind igaz és helyes az.

Annyi barát közzül két három alig vagyon; a’ több 
A’ sorsé vólt csak, látni való nem enyini.

Hát mennél kevesebben vagytok, sok gonoszamban 
Óh ti segélyetek, és partra vezessetek el.

Félnetek ok nélkül nem kell, hogy azon szeretettel 
Meg sértessen az tjr , kedvesim általatok.

Sokszor az ellenségbenn is dicsérte ki hív vólt; 
Mennyire szíveli azt, a1 maga népe között.

Jobb az ügyem nékem, fegyvert nem fogtam az ellen·: 
Ostobaság okczá számkivetésemet is.

Vigyázz liát az ügyemre könyörgök néked; az Úrnak 
Hogy ha haragját még meg kevesílni lehet.

Az lehetetleneket kíván , ki akarja egésszen 
’S annak volta szerént érteni kínaimat.

Annyi gonoszt tűrök, mint inennyi világ van az Egén 
’S a’ száraz testnek por szeme mennyi vagyon.

A’ hihetőségnél többet szenyvedtem, azomban 
Mind meg történtek, bár soha nem hiszik is.

A’ minek egy részét, síromba viszem be magammal, 
Én el halgatván , el temetődve legyen

E’ töredékeny mejjembenn a’ szó, ha az ércznél 
Volna erősbb, nyelvem , szám ha lehetne ma több.

Még sem tudhatnám szóval mind azt ki beszélni, 
Mert az igen sok tárgy meg haladé tíz erőm.

M int hogy Ulyssesnél többet szenyvedtem , azért ti 
Vers írók helyibenn én legyek írva neki.

O egy kis téren tíz esztendőn csavarogván,
Dúlichium sziget, és Trója’ határi között.

Engemet a’ Császár Ég és föld messzire lévő 
Tengereken túl a’ Pontus öbölre vetett.

O vele hűséges sereg, és hív társai vóltak;
Engemet el hagytak számkivetettet azok";

O vígan raene vissza szülött- földjére vitézül 
En íe verettettvén számkivetésbe futok.



Dúlichium Sámós és Ithaca —.nem haza földéül ;
Tőllük semmi dolog messzire lenni tehát 3) 

Róma hazá/n, melly hét hegyről szemléli körül a’ 
Földet; azon gyönyörű és becses isteni hely 

Teste erős, és a’ nyomorúsághoz vala szokva, 
Gyenge erőm, osztán a’ tudományra való 

Szüntelen a’ gyilkos fegyvert gyakorolta Ulysses, 
Én a’ gyengéded mennyei vers tudományt. 

Néki segittséget vive Paliás, a’ mikor engem 
El nyoma eggy Isten — nem vala semmi segéd 

O Neptúnustól üldöztete, én Jupitertől; 4)
Úgy de ama’ kissebb, mint vizek Istene csak. 

És az Ulysses dolgábann sok kőltve vagyon; de 
A’ mit szenyvedtem nincs mese benne sehol. 

Végre hová szándékoza , ő házához el éré :
-A ’ melly földre soká útaza, el-juta majd. 

Éhemben mindég házam’ kívül leszek én, ha 
A’ sértett Isten’ nagy tüze el nem oszol. 5)

V-dik K E S E R V .

A’ Felesége eránt lángoló szerelmét teszi nyilván való- 
Yá. Ötét a’ kedves Nem’ azon Szépeihez hasonlítja, kik szá
zadokon által a’ férjekhez viseltető hűséges szeretet’remek
jei voltak. Fájlalja hogy fedhetetlen hűségének nem Ho
merus hirdetője. Mindazonáltal ígéri, hogy versei által 
halhatatlan hírre emeltetik; melly tökélletesen bé is telt.—

Antimachus Lydét olly forrón nem szerété, sem 
Phylétas Battist, annyira nem soha sem: 3

3) Csekély dolog volt bennek , mintv kis szigetekben , 
nem lenni Rómához képpest. 4) Augustustól; többre nézi 
mint Neptúnust. — 3) Augustus’ haragja.
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Mint te nekem szívemben vagy kedves, ki ha nem jobb 
Férjt érdemiéi bár, úgy de szerencse’ Fiát 1)

Λ ég-veszedelmemtől oszlop módjára meg őrzél 
2 ) A’ te ajándékod, hogy lehet élnem, az is.

Gálya törésem után a’ tábláin’ c-1 ne ragadják 3)
Yégbe vivéd, és hogy préda gyanánt ne legyek,

A’ vért szomjúzó Farkas mint vágy ha ehetnék.
A’ juhakolba midőn senki nem őrizi azt;

Vagy mint a’ torkos keselyű szélyt néz ha találna 
(Jily dögöt, a’ síkon, földbe be ásva mi nincs.

így valamelly álnok — de te nem hagytad — vagyonomra 
V etni akarta kezét: nem hiszi kínaimat.

Virtusod azt le-veré, az erős pajtásaim állal;
Mellyért hálákat nem tudok adni nekik.

Ollyan igaz, miilyen nyomorult bizonyítja felőlied 
Ezt, ha tanúságom leg kevesebbet is ér.

INállad jóságban Hector’ felesége nem elsőbb 4) 
férjével meg hóit Láodamia se volt.

A’ hírben ha Homérra találtál vólna, utánnad 
Pénelopé másod rangba tevődne bizony.

Benned, akár mester rtélkűl lett e kegyes erkölcs 
És születés idején adta az Ég te beléd.

Arra akár egy Fő Asszony5 ) vett, a* kit örökké 
Tiszteltél — hogy légy hív ’s követésre való.

6) A’ vele létellel ki hasonlóvá teve téged,
.Naggyal vetni kicsinyt egybe ha lenne szabad.

Jaj hogy versemnek nagy erőt nem nyerhetek ebbea, 
Es szám kissebb mint érdemed’ adjam elő.

Melly eleven vidámsággal bírtam vala régen,
Sok veszedelmemben mind ki aludva vagyon. 1

1) Nem illy nyomorultat. 2) Némelly magyarázók ma
gáról értik mások pedig jószágáról. — A’ te ajándékod, 
hogy valamim vagyon ép. 3) Kik hajó törést szeny védték, 
táblára Írták a’ veszedelmeket és kéregettek. 4) Androma
che. 5) Livia. 6) A’ vele tétellel szint olly jóvá teve 
mint ö, —
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A szíi/ llűíiiék közt 7) le az első helyre tetetnél 
lés leg elől álnál virtusod’ érdemivel.

Érjen akár mennyit diesérésem, de azért a’
Λ ersern után mindég fen marad a’ te neved.

Y l-dih  K E S E R V .

. Koszorús képe barátja gyűrűjében' tó it  ki metszve , mi
vel a’ K ó r u s t  váll szerencsés Poétákhoz iüi!;. kéri barátját 
részeltesse le rólla , és csak a ’ képét hadja meg , - -  azt 
valahányszor látja gyűrűié’ le-tételekor — és felvételekor 
emlékezzen meg Valódi képe a-’ Metamorphosisában van, 
Abban lévő hibáiból inasát menti.

M íg  gyűrűiében kinek a !.éjiem van ezennel 
Tégye le a1 koszorút a’ fejiről neki az.

A’ koszorú boldog versírólioz lehel illő;
!Nem pedig a’ kinek-így napja be - fellege/e.

Azt ha te telteted is, de tudod kedves kinek írom, 
Képemet a1 ki nekem hordozod újjaidon.

Mellyet arányba befoglaliatván , lelki barálod’
1.áthatod, ő ámbár számkivetésre juta.

Jusson eszedbe kiáltani fe l, mikor arra tekintek;
Melly lova van tollen» drága barátom Ovid!

Kedves, jóságod, de nagyobb képem lehet a’ vers: 
Meg hagyom olvassad, légyen akártni nemű.

A’ Metamorphosis nyomorult Ura' számkivetésbe 
Lett viletésével félbe szakadva maradt, 

hagy fájdalmimban mi időn indáivá valék már,
Több munkáimmal tűzbe velem magam azt.

Alibea bányaiért valamint tűzzel meg emésztő, 
Magzatját, ’s jobb nény lelt vele, mint sem Anya. 

Igv ha nem érdemeié, is meg, hogy veszne velünk el, 
A’ mindent befaló tűzre veiéin magam azl.

7) l;ű Asszony Matróna.



Már, vagy azért, mivel a’ verset mint vétkem1 okát, úgy 
Gyűlöltem, vagy azért, mert darabos vala még. 

Úgy vélem; hogy azon könyvek mind fen maradának 
Példákban kellett lenni le írva nekik.

Éljenek óhajtom; ki tanulni szeret mulatásra 
Légyenek; intsék m eg, jussak eszébe magam.

Még is nem lehet azt örömest olvasni azoknak,
A’ kik nem tudják — félbe szakadva maradt. 1)

Én mivel e’ munkám1 le vevém az ülő közepéx'ől 
Ráspoly alá nem ment, hát az ezenn az okon. 3) 

Dicséret helyiben ha bocsánatot ád ki elolvas,
Meg dícsér — nem fog becstelenítni ha az.

E1 könyvecskének, ha te jónak gondolod aztat, 
Légyen ezen hat vers írva felülre neki :

A1 ki ezenn árván maradott könyvemre tekintel —> 
Rómában leg alább ennek adódna helye. .

Annyival inkábblan kedvezvénhogy nem Ovidé, 
Mint egy Sírjából 5) vonta ki a1 ki szeret.

E1 készítetlen versben hát a1 mi hibás van —
Meg jobbítottam vólna; de el-hozaiék.

VJI-dik K E S E R V.

Meg boss2ontatván rossz barátjától, midőn vélle sokáig 
barátkozott, mégis felesem ment el vitetésekor; vétkes 
hűségtelenségét mennél inkább nem hitte , annál méltóbb 
érzékenységgel meg feddi. Inti jobbíttsa meg magát, hogy 
hűséges voltáról dicsérhesse meg.

j s L vizek a1 tengert el hagyván, kútfejeikhez 
Vissza felé mennek, Phoebus is égi lován. 

Csillagokat terem a1 föld, szántani fognak az Égen, 
A1 víz már tüzet ád, e’ pedig ontja vizét.

1) El végezte ugyan , de a’ hibáktól meg nem tisztíthat* 
ia. 2) Ki nem pallérozhatta. 3) Tiizből,

Q



Minden rendetlen természet* rendje szerónt less«; 
Semmi világ rész nem megy maga útja szerént.

Meg történ minden valamit tagadék — ez előtt— nincs 
Semmi, hitelt mellynek nem lehet adni tovább.

Arra jövendölök: mert a’ meg csalt — ki felől azt 
Véltem , hogy majdann ö segedelmet adánd.

Engem hát te csalárd elmédből úgy ki vetettél,
*S annyira rettegtél csak közelítői felém ?

Hogy leg alább néznéd, *s vigasztalnád ki le omlott, 
Durva ki nem jönnél csak temetésire sem.

, Hát te ama* tiszieltt, szent, drága baráti nevet már 
Mint hitvány dolgot lábad alá veted é?

Illy iszonyú földhöz veretett pajtásra tekínlned ,
’S körmyítned szóddal, vajmi kevésbe került.

Es hozzám — esetim’ ha siratni nem is, leg alább csak 
Költött bánattal szólni, kesergni velem.

A’ mint tett idegen, leb alább ■— Isten veled! aztat 
Mondani , *s a’ népet benne követni neked.

E* gyászos, soha nem látándó képet utolsó 
Napján szemlélned, míg lehetett az alatt.

Végre az életben egyszer; nem többször ezentúl 
Légy te egésségben — mondani kölcsönösen.

Tették ezt mások velem , a’ kik össze kölésben 
Nem voltak, sírtak melly szeretet’ jele vólt.

Mit ha kenyér - pajtás 1) nem vólnál hosszas időn már, 
*S nem köteleznének tégedet annyi okok.

Mit ha valódiairn 2 ) ’s tréfám nem volna előtted 
Esmeretes, szint úgy énnekem a’ tied is.

Mit ha te a’ városban lettél volna csak esmért 
Minden tréfámon többnyire meg jelenéi.

-Hasztaluriúl ezeket hát mind el vitte e’ a’ szél?
Hát a’ Léi he folyó, mind bemerülve viszi?

Hogy te ama’ nyájas szép Rómában születődtől 
Nem hihetem : hova én nem mehetek soha már- 1

1) Kenyeres pajtás, a) Scria.
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Kein : hanem a’ Ponius’ tenger’ bal részire fekvő á 
Koszirtók közt a’ Scythia bérczeiben.

Szíved’ környékét, tűzkő ere tészi tenéked 
Durva; hideg vassá változa rnejjed is el.

És teneked dajkád tigris vala , melly tele emlőt 
Szopni adott régen gyermeki ínyed alá.

Már ha te mint idegent, nem nézted volna veszélyem’ 
Néni védőitalnál durva hogy annyira légy.

Tenger káromhoz de mivel járúla az is még 
Hogy mindenben jó régi időm ne legyen : δ)

Vidd véghez, vétked ne forogjon többet eszemben, 
Dicsérjen meg szám , melly panaszol ma reád.

VIII. K E S E R V .
Egy Orátor barátja előtt az allyas nép’ álhatatlansá

gát hasonlatosságokban fejezi k i, magával bizonyítja. Kí
vánja hogy ez t, az soha ne tapasztalja. Példákat hoz fel 
a’ szerencsétlen baráthoz mutatott hűség dicséretes voltára. 
Örvend baráíja hivatalra lett emeltetésén. Magát vele egy
be hasonlítja. Kéri fogja fel szerencsétlen ügyét.

Teljen az életed el békességben , ki barátom 
Lévén, minden időn olvasod énekimet.

Melly fogadást magamért tettem , de az Isteneket.iiem 
Indíthatta meg: óh érne sokat neked az.

Míg boldog lészel számos fog lenni barátod, 1)
Hogy ha Eged be borúi el hagyatol ’s magad élsz, 

Nézd a’ házi galamb pompás palotákra repülget, 
Omladozó tornyot semmi madár se szeret.

Mint "a’ hangya üres pajtába be nem megy orozni;
Ügy te barát nem m égy, hol ki fogyott az arany. 

Mint ki sütő nap alatt jár, árnyéktól követődül;
El fut tőlle mihelyt a’ napot éri homály.

3), Mikor hevesen szerettelek.
i), Ez a’ vers vette fel először e’Magyar köntöst.

C a
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így amaz ingadozó nép is fénnyére tekint a’
Sorsnak, melly ha komor széiyt szalad egyszeriben. 

Kívánom lálhasd rajtad nem lenni igaznak,
Melly rajtam meg esett, mind valamennyi igaz.

Míg jól állottunk, noha nem vágyott soha arra,
2j Esmeretes házunk; vólt neki népe elég.

Úgy de mihelyt kezdett le omolni az , egyre ijedten 
Hátat fordítván, el futa mindenike.

Azt se csudállom, hogy rettegnek az égbeli tűztől 3) > 
A’ melly mindeneket lángba borítni szokott.

Bár legyen ellenség, a’ rossz sorsbann igaz, és hív, 
. Bajtársi a’ Császár tiszteli érdemeként.
Nem haragudt rá ő (inert mindennél türedelmesbb:) 

A’ki barátjához hív leve kínnyaiban.
A’ mikoronn értette Thoás’ bajtársa Orestest 

Mint szereié Pylades, néki kegyelmet adott.
Bajnoki virtusiért becsiilé Achillt maga Hector, 

Patroclust, hogy hív drága barátja vala.
Mint mondják Plűto maga is meg szána , hogy a’búti 
> Lelkekhcz le-menél Thése Pirítliousért. 4)

Euryalus ’s Nisus’ hűségét, hinni lehet, hogy 
Meg tudván Turnus , sírt veszedelmeiken.

Kedves az ellenségnek is a’ nyomorultnak ajánlott 
Jóság: a1 szavaim melly kevesek sok előtt.

Olly környűlménnyben vagyok; .ínségem lehetetlen 
Meg könnyezni nekünk , a’ maga volta szerént. 

Jóllehet a’ szívem búsűlt sorsomra tekintvén,
Meg vídúl még is , hogy te elébbre ménéi.

Ezt, hogy meg történik elébb tudtam vala, mintsem 
E’ szél vitte legyen , kedvesem a’ te hajód’ ő)

Mert ha vagyon becse a’ kegyes életnek , bizonyára 
Tégedet a’ jóban, nem halad egy se felül.

2) Házunk, vált mindég látogatója elég. 3) A’ Császár 
haragjától. 4) Froserpinát elakarván venni Plútótól. 5) 
Midőn még jelességid nem voltak annyira esmeretesek má
sok előtt—’s nem voltál annyira kedves.



Vagy ha vagyon becse a’ tisztességes iudománynak , 
Ékes szóllásod meg nyeri minden ügyét. 6)

Ett/Jl indíttatva, Barátom mondtam azonnal:
Lelki ajándékod sok szem elébe kerül.

Ezt nekem értésemre nem adták juh-belek , 7) avvagy 
Mennydörgés, 8) madarak repte ,sea’ szava 9) nem.

Erre jövendölés az irányzás v o lt ,’s az okossága 
Innét láttam el azt, a’ mi idővel esett.

Melly mivel így bé felt, lelkemben vigadok Édes, 
Mint hogy szép elméd fénnyre derülve vagyon.

Jaj de az én elmém inkább lett volna homályban,
És ne világított volna bajomra soha.

Hasznos volt neked a’ tudomány, nékem pedig ártott, 
Bár ha tied komoly lo) is, bár mosolyogjon enyim,

Még is az erkölcsöm tudod azt, hogy ama’tudománytói 11) 
Tiszta : előtted mert életem esmereles.

Végre azon Versem régibb , ’s ifjú kori játék :
Hát ha nem érdemes is, tréfa beszéd, nem egyéb.

Vétkemet oltalmazni tehát, noha nem lehet, úgy de 
A’ mondott okokon , menteni még lehet azt.

Mentsd ki tehát a’ mint teheted, ’s pajtásod ügyét ne 
Hadd, melly útba műnél; menj te őröltre azon.

IX -d ik  K E S E R V .

Cenchrénél más hajóra tétetett fe l, metly Minervának 
volt oltalmába ajánlva : éppen azért ki festve volt rajta. 
Sebes szárnyaival (értsd a’vitorlákat) meg előzte a’ több 
bajókat. Ettől fogva le-írja az útját Tomisig. Minerván kí
vül segítségre hívja Castort és Polluxot, 6

6) A’ mi igaz por. 7) Az áldozatra vitetvén, a' belső 
részéből—a’ lángból , füstből,—jövendöltek ’s a’ t. g) Sze
rencsésnek mondták, ha bal óldalról jött. 9) A’ sebessen re
pülő és éneklő madarak repüléséből és énekléséből is jöven
dőt mondtak a’ híjába valóskodek. lo) Tréfa nélkül való. 
Ernstlich, artes severae Eloqventia in foro, 11) Ars amandi.
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J: állás védje alatt van gállyám, légyen is abban - 
A’ miinek a’ festett szép sisak adta nevét.

E z, ha vitorlát kell vagy evedzőt venni elő, a’ 
Legkissebb széltől jól megyen egyszeriben.

Meg nem elégeszik a’ társit meg előzni futással,
Rég’ indultakat is nagy sebesenn oda hágy.

Habjait a’ duzzadt tengernek szenyvedi könnyen,
A’ szörnyű vízlől még be se nedvesedett. 

Cenchrénél adták : e’ rémítő menetelben —
Hív vezetőm , társam lenni fog úgy hiszem ez. 

Pallás’ oltalmával ez annyi veszély, iszonyú sok 
Tengeri szél-vész közt ép vala ekkorig is.

Drága Minerva könyörgök bátran szántsa vizét a’ 
Pontusnak, ’s mennjen Tómisi révbe velünk.

A’ Hellespontusra midőn mene Cenchrei, gállyánk,
’S keskeny partja között nagy darabot futa el ;

Balra menénk azután a’ Hector l)  városa mellett, 
Imbria földjének tár kikötője felé.

Hogy jó szélre kapánk, Zérinthusnak szigetébe 
Ere hajónk Sámó — Thrácia’ partjaihoz.

Ettől a’ földtől nem messzire Tempyra 2) fekszik, 
Mind eddig gallyán tettem az útat ide.

A’ Ilellespontust oda hagyván 5) tetsze minékünk 
Jönni gyalogjában Thrácia síkjaidon 

Dardanián által, mellyet fundált vala régen 
Dárdán ·— hamsaknál tettük az útat odébb.

Melly vizeken rosszúl vitetett vala Hello, hajóztunk 
Hol Sestóst ’s Abydóst két fele osztja az ár. 4) i) * * 4

i) Hectoris Urbe Troja, alii Herculi* Urbe Heraclea
etc. 2) E’ van Cambiánusnál ’s a’ t. Minelliusnál pedig Abde
ra. 3) Hellespontiacas etc. Heinsius hibásnak látja ezt, 
mert mi módon hagyta el a’ Hellespontúst, mint a’ mi Dar-
daniába, Lamsakba , Abydusba ment: mind ezek a* HeHe- 
tenger, vagy Dardanelli út torkában lévén : tehát relegit, 
relinqvit, releget, repetet, vagy akármi illyet kell tenni; 
meg lehet Poétái szabadság, vagy közönséges szállás vólt.
4) Hellespontus.



Erre Propontisnál fekvő városba vitettünk,
A’ mellyet hajdan Cyzicus alkota vólt.

Majd meg ama’ helyhez hol két tengerre hajóznak 5) 
A’ nagy erős Bízantz’ tengere partjaihoz.

Adja Minerva sebes széltől gyorsan vitetődjün 
Gállyánk — ingadozó 6) két Cyanén vigyen át. 

Thynia1 öblénél, az Apolló városa mellett,
Menjen az Anchiaiós kőfalak’ allja felé.

Merre Mesembria rév part le-z, jobb kézre ’s Odessop 
Majd azután Bacchus vára következik ott.

’S régi helyéből el veretett néphez közelíttsen ,
Ilik a1 kőfaltól vélik az erdeieket 7)

"Végre szerencsésen menjen Tónusba dereglyénk.
A’ hova a’ Császár’ átka vetette fejem’.

Egy bárányt fogok adni Minervának ha ez igy lesz* 
Egy bárányt, mivel itt most egyebein nem akadt. 

Bériek Tyndaridák , kik e’ sziget’ Isteni vagytok,
A’ két utasokat védetek álja körül.

Innét már Cyané fele menni fog eggyike a’ két 
Gállyának lefelé Thrácia tengereden.

Oh cselekedjetek mi — időn két tájra evedzünk ,
Mind a’ két résznek jó szelet adjon az Kg·

X-dik K E S E R V .

Az első könyvet írta útjában , a’ tengeri babok , ’s lé
teid erejét meg törő búslakodások kínos viszontagsági közt; 5

5) Cyzicumtól ment a’ Konstantinápolyi - szorulatra. 
Bosphorus Thracicus, mellynek bal partján esik azoknak 
Koftstantinápoly, kik a’ fekete tengerre mennek: Bizantia 
littora fauces, öt stádium szélességű, ha két ember, egyik 
az Európai, másik az Asiai partra á ll, egymás beszédét 
meg halják. Ezen veretett Darius hidat, midőn vesztire 
a’ Scylhák ellen ment. Ezen torkolatból, janua vasti ma
r is , mennek a’ Propontisra és Pontusra. 6) Hajón úgy lát-, 
szott mint ha most ide, majd amoda mennének, \s eggyé 
leimének. 7- Megarából szakadtak oda Alcathoi,



— 4o

A' vizelt retten tőségénél nem kevésbbé gyötrötto a’ rabi» 
Ráczo'któl való félelem, midőn ki kötöttek·, tehát hibáiról 
megint engedelmet kér.

M elly levelekre találsz e’ könyvben, száz bajaimban 
írtam mind végig tengeri utam alatt.

Vagy hólepte Deczember’ hónapban dideregve, 
Adria’ habja között búba merülve nagyon.

Vagy mikor a’ gállyánk a’ két tenger közi ístmust, 
Meg haladá ’s máson tettem az utat odébb.

A’ szörnyű tenger zaja közt, hogy verseket írék, 
Bámulták tudom azt a’ szigetek magok is.

Illy nagy tengeri, ’s lelki veszély közben magam éppen 
Bámúiok , hogy eszem nem vészé énnekem el.

Légyen versemnek neve fásító ’s eszelős, de 
A’ gondtól elmém’ a’ szabadítja fel itt.

Égi fias-tyúknak l) ’s gödölyének a) csillag! sokszor 
Hánytak kéltség közt a’ fene tengereken.

Most az ökör pásztor5) be setétíté az Eget mind, 
Majd meg az essozö ’4) húzta fel a’ vizet ott.

Egy rész a’ vízből gállyánkban vólt, de azért én 
Reszketeges kézzel verseket írogaték.

A’ kötelek most is csikorognak az északi széltől,
Hegy módjára dagadt a’ vizek árja viszont.

A’ kórmányos az Égre emelt kézzel fogadást tett, 
Mesterségével fel hagya már az esze.

Erre halál képét látom valamerre tekintek:
Azt most kívánom , majd iszonyodva futom.

Érkezek a’ parthoz, maga el rettent ez azonnal,
A’ szörnyű víznél embere rettenetesbb.—

Hát egyszerre vesződök az élőkkel ’s Oczeánnal 
" ’S kettős rémülést szül gyilok , és hab özön. i)

i )  Plejades. 2) Hoedus. 3) Bootes. 4) Hyades —mind 
esek fel tetszésekkel essőt hoznak. Hauserat aquas — a’ 
nagy essöbeu úgy látszik mint ha fel szívódna a’ víz.
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Rettegek attól, hogy prédát várván meg öl engem : 
Ettől, holtommal , hogy nevezetje leszek. 5 ) 

Rettenetes rablást szerelő nép lakta vidék a’
Bal rész , hol mindég ömlik az emberi vér.

És mivel a’ tengert a’ tél’ szele hánja halomra ;
A’ -.zívem zavarosbb a’ vize habjainál.

H átha hibás versem; mivel úgy van, néki bocsáss
meg

Jó szívű ember, majd ha el olvasod azt.
Mert nerri kertembenn írám , mint ennek előtte ,

Sem nem mint othon síoktam az ágyaimon. 
Hányatok a’ félős vizeken télnek közepette :

Még írásomat is , szinte be öntik azok- 
Bosszonkodva viaskodik a’ szélvész, vele hogy nem 

Gondolván — írok — jég vizeit veri rám.
Győzze az embert meg, csak hogy mivel én le - t e 

szem már
A’ tollat menten, szűnne meg a’ dühe hát. 5

5) Azért is bé fojt, hogy róllam neveztessen. A’ múlt 
Decemberben , i8zí, e. — ezen hatvan hajónál több össze
tört.
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M Á S O D I K  K Ö N Y V ·
*

I-ső K E S E R V .

Ez az egéssz könyv a’ Császárhoz intézett Apologia , 
vagy maga mentő Levél. Kezdetén meg támadja magát, 
megint miért ír verset, az okozván a’ veszedelmét? meg 
felel reá , hogy ha a’ lenne ismét eszköz ki szabadulására, 
mert a’ Császár a’ verseket nem gyűlöli. .Irgalmas lévén 
bizjk kegyelmében , külömben is fedhetetlen életéről esme- 
retes: azért bízott reá némelly hivatalokat. A’ Mustrán 
mindég helyben hagyta az életét: tehát nem valamelly 
akaratos bűn; hanem egy történet szerént lett látásért 
számkivettetett, a’ miért Acteonnal hasonlítja öszve magát.

Itt ékes felemelkedéssel , szív vérző kifejezésekkel, 
természetes hasonlatosságokkal, ’s képes elő adásokkal igyek
szik a’ hatalmasnak kegyelmét meg nyerni. Könyörögve'ké- 
rimind azokra,a’ mik szívében a’ leg szentebb,kedvcsebb beha
tással,^ elevenebb érzékenyitő ingerekkel, de ottan ottan nem 
kevés bátorságból tett szemre hányásokkal bírnak, hogy 
öldöklő nyilait ne tartsa fel húzva reá szüntelen. Esede
zik , vitesse közelébb Rómához. Le írja kik közt nyomorog.

Ismét említi, hogy öt egy hiba és bűn vesztették el : 
az elsőt el halgatja, hogy a’ Császár’ fájdalmát meg ne új- 
jítsa: a’ bűne pedig a’ Szeretet mesterségéről irtt Enyelgé- 
eei. Vajha foglalatossági miatt olvashatná azokat, nem ta
lálna bűnt azokban. Csak a’ vissza élés által lehet rossz: 
a’ szerelem’ leányinak irta. Az említett okon mind az Iliás, 
tmind az Aeneis veszedelmes lehet az Olvasónak : még se 
bűnös mind az ír ó ; mert semmise használ, hogy ugyan az 
ne ártson, példa a’ tűz. Az ékes szóllást igaz ügy védjére 
tanulják, azomban oltalmazzák a’ gazembert vele, és el 
nyomják az ártatlant. Tovább megyen: veszedelmes a’ 
Circus, Porticus. Sőt mi szentebb a’ Templomnál, mind 
az által kerülje, kinek elméje roszra hajlik.

Ezekután kárhoztatja esztelenségát, de külömben a’fá- 
tuni azt úgy rendelte, Elkeseredik, még is fájlalja, hogy la*
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m iit: ámbár senkit el nem rontott a’ verseivel; azok ha
zugságok , erkölcsétőlkülömbbözők , könyvenem jele szíve’ 
mivoltának·, hanem az élete. Ha valaki abból ítél, úgy 
Actius Plautus kegyetlen : Terentius dobzódó. Továbbá 
nem maga írt szerelmes verseket, még is egyedül 6 büntet- 
t “tett meg. Itt fel hozza először a’ Görög írókat, majd 
a’ Rómaiakat; a’ mi által széles olvasottságát nyilvánosít- 
j · : Tiszteletből el halgatja az idejebéli Poétákat. Már mi 
csu la ha írt, annyi közül senkinek sem lévén baja. Lám 
a’ Tragoedia Matériája mind csak szerelem. A’ Mimusijá
tékban úntalan fertelmes a’ tréfa; az alakosok czifra pa
ráznák; még is egyre nézi a’ Tanács, Fő Asszony ; sőt a- 
zon erkölcstelenséget tanító munkákat meg veszik a’ játék
ra Ügyelők. Visgálja meg az azokra tett költségeit a’ Csá
szár, úgy fogja találni, drága pénzen ö is vett ollyakat, 
és a’ fajtalan játékokat vígan nézte.maga is — ezeknekírói 
meg nem bűntettettek. Ha be megy az ember képes ka
marájába, búja festéseket szemlél ott.

Végre, iíjantan írt a’Szerelemről, és vén korában szeny- 
ved érte. De nem csak enyelgéseket ír t, haHem fontos 
munkákat is: kéri különösen olvassa meg a’ Metamorpho- 
sisát, meg látja, minő nagy tisztelettel szóllott ő rólla. 
Szolgáljon az is mentségére, hogy sok ezer verseiben sen
kit meg nem sértett, egyedül magát. Hosszas mentségét for
ró kérésével rekeszti bé.

n nyomorult! Könyvek veletek mért gondolok im-

A’ kit örök romlás éré az elme miatt.
Mért veszem a’ Mú’sákat elő mint vétkem okát hát?

Egyszer szenyvednem nem vala értek elég?
A’ versem cselekedte mivel mind azt gonoszúl, hogy 

Asszony, Férfi előtt esmeretes leszek én.
M ind pedig a’ Császár erkölcsömet és magamat jaj 

Így meg bélyegezett; a’ noha régi dolog, i) I

i) Ars amandi, a’ szeretet’ mesterségéről írtt könyve. 
A’ Julia’ számkivetése előtt véli Keplerus , hogy kiadta O- 
víd ·, mert midőn abban az asszonyoknak mással való szerelme-

πι ar ,
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E’ tudományt veddel, vétkem fog lenni enyészve, 
Versemnek köszönöm sok vereségeimet.

E’ leve munkámért jutalom, bér, hogy nem aludtam, 
Elmémért nyertem számkivetésem’ okát.

Mint veszedelmeseket, ha eszem lett volna, kerülnöm 
Kellett vólna azonn Áoni 2) szenteimet.

Ismét olly eszelős lettem nyavalyás , hogy erővel 
Melly kőben meg ütém lábamat, arra futok.

Mint a* meggyőzött bajnok , bajtvívta helyére 
Vissza m egy, és oda szál hol veszedelme esett.

Tán a’ mint Telephusnak azonképpen nekem is majd 
A’ mi sebem szerzé; írét is adni fog az. 5)

Melly haragot Mú’sám fel gerjesztett csilapítsa,
Meg kérleltetnek versel az Isteneit is —

Sőt maga a’ Császár meg hagyta az Istenek’ Annyát 
4) Versel tiszteljék Látium’ Asszonyai.

Szinte azonképpen Phoebusnak Százados - Ünnep 5) 
Tartásával is azt mondani rendeli O.

Jóltévő Felség! te ezen példákra tekintvén 
Enyhüljön haragod verseimért ez okon.

két javasolja — nsm merte volna kiadni. De azután kelr 
lett neki; mivel említi a’ vízi viadalt — Naumachia; a’ mit 
már az élőbeszédben láttunk. Minthogy meg nem volt tilt
va; nem félhetett. Augustus ig esztendős volt; mikor An
tonius ellen készült: e’ korban volt Cajus is, a’ Parthusok 
ellen mikor akart menni — auspiciis Patris: mert Augu- 
tus fiává fogadta: született pedig 734., kijön hát 752 — 53. 
midőn világ elibe bocsátotta az említett könyvet. Ecce pa
rat Caesar domito quod defuit orbi — Addere , nunc oriens 
ultime noster eris — Parthe dabis poenas : Crassi gaudete 
sepulti etc. — Auspiciis, annisqve Patris puer arma move
bis — Et vinces annis, auspiciisqve Patris ( Ars Amat. 
Lib. t . ) L. Masson, z) Szűz sereget — név szerint a’ Poe- 
sist. 3) Versem után kiszabadulok. 4) Ops. 5) Ekkor min
den Teátrumon, minden Templomokban áldozatok tartat
tak: verseket énekeltek. A’ Hirdető — Praeco—így kiáltott 
felt e?t soha nem láttátok, nem is fogjátok.
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Λ’ Ili szemérmetesebb vagyok óh mint sem tagadánd’nám 
Azt, hogy igaz legyen az; mert igen érdemeiéin. 

Úgy de mit engedhetnél meg nékem nyomorultnak 
Bűnbe nem esvén, rá sorsom adá az okot,

A’ mikóron vétünk mindég ha az Istenek Attya 
Menyköveit szórná, úgy ki ürülne az Ég.

Nem: ha nagyot dördült, ’s a’ bűnösöket megijesztő» 
Szélyt oszol a’ felhő és kiderül az idő.

Istenek Attyának méltán neveződül azért O :
Semmi Világban nincs nálla se jobb se nagyobb. 

Úgy te, ki mint Jupiter menyben, haza Attya vagy
itt — élj

Néki szokásával; ’s azt cselekedd magad is.
Azt ha teszed : mérséklettebben nállad akárki 

Nem viszi a’ kórmányt a’ birodalmaiban.
Parthia megveretett, gyakran lett néki bocsánat;

Ő győzvén, nem adott vólna tenéked amúgy; 
Kiknek pénzed adád, vagy tisztségekre emeltél, 

Fegyvert fogtak rád, esmerek ollyanokat.
A’ melly nap had lett, haragod meg szüne azonnap;

hs mind a’ két rész áldoza Templomiban. 6)
A’ mint a’ győző katonád örvend; oka van, hogy 

A’ meg győzött nép’ szíve örüljön igen.
Jobb az ügyem nekem: ellenség’ részére nem áltam: 

Összesem esküdtem még soha ellenedén.
Neptúnus, Jupiter, Plútó, sőt a’ ki jelen vagy 

Mint Isten— Császár esküszöm íme reád.
Nagy Felség! hogy az én lelkem szeretett valatéged, 

’S érted vertt szívem mennyire telt az erőm.
Én magam is kívántam az Égbe soká vitetődj fel;

Kik azt óhajták, egy vala köztök Ovid.
Életedért magam is temjéneztem — sokak' édes 

Kérésekhez adám én az enyímeket is.
Néked azon könyvem’ mellyért kárhoztató!, én mért 

Említem; nevedet, hol sokezerte leled. 7) 6

6) Mind a’ győző, mind a’ meggy özettetett. 7) Ars amandi.
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Nézd bővebb munkám’ a’ mit félben hagya toliam; 
Benne hitelt haladó dolgokat adtam elő ö)

Fel leled ott nevedet meg dicsértéivé, valóban 
Fel lelik a’ szívem’ zálogit érdemeid.

A’ te nevedhez ugyan versem semmit sem adott vóll', 
Senki dicsőbbé azt nem teszi már ez után.

A’ Jupiter dicséretből nincs semmi se hátra;
Versben tiszteljék — ő neki kedvirc Iessz.

A’ mikor a’ Gígás hadat énekelik, hihetőség , 
Örvendez maga Ó , hogy neve híresedül.

Mennyire illendő soktól hirdettetel így te *
És sok virtusidat szebb eszek énekelik.

Mindazonáltal mint száz tulkok’ vére, csak egy csepp 
Temjén akképpen kedves az isten előtt.

Jaj nekem ! egy szörnyű ellenségem ha el olvas 
A’ szeretetről majd isteni színed előtt.

Félek ama’ Könyvtől, mellyben szint’ Égig emellek 
Nem szívből ítélsz , arra tekiritni ha fogsz. 9)

Mert haragudván rám ki lehetne barátom ezentúl,
A’ mikoron szintén gyűlölöm én magamat.

Hogy ha le dűlni akar valamelly ház; merre hajói az 
, Minden terhe azon részre feküdve vagyon.
Szét bomlik minden honnét te Szerencse tovább mégy 

A’ maga terhe alatt sok dolog öszve rogyik.
Versem után lévén a’ népnél gyűlöletessé 

A’ mint tartoza az tégedet egyre követ.
Helyben hagytad ama’ lóval, jut eszembe , az éltem* 

A’ mit adál mikoron Censori próba vala. lo)

8) Metamorphosis — a’ hibáktól meg nem tisztíthatta. 
A’ hol az át’ formál« testeket adtam elő. Erről mondja ; 
Tempora cum Causis Annalibus eruta priscis; Lapsacjve 
eub terras , ortaqve signa cano. 9) Metamorphosis. Ars 
amandi, lo) Ovidius a’ Lovag Kendből vo lt, Ordinis Eqve- 
»tris: melly nagy tekintetű és hasznú Férfiakból állott* 
Ezek kötötték együvé a’ fő Rendet a’ köz néppel. A’ Se- 
natprok közűlök választattak. Tőllök az ítélni valók ezen
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Ez ha nem ér semmit, ’s dicsérete a’ becsületnek l l )  
Nincs ; legalább bűnön nem kapaték soha se.

A* Száz ikrákból álló tisztségre se mentem
Volna, külömbben csak jó, igaz éltem után. 12)

A’ mi időn különös Bíróságot i 5) viselék, még 
A’ győzött fél is végzetem’ elfogadá.

Ítélésedből hanem ártana írn ez ulólsó
Bűnöm, több ízben lenne ki mentve fejem. 

Annyiszor ép gállyámat azonn egy szél bemerílé 
A’ tengerbe: meg ölt a’ legutólszori tett. 14)

Én nekem a’ vízből iszonyú sok rész juta, a’ nagy 
Tengernek minden habja fejemre zuhant, l 5)

Mért láttam valamit, mért néztem ama’ veszedelmest: 
Mért tudom oktalanúl, a’ mi hibát teve más.

Acteon ártatlan ruha nélkül látta Diánát,
’S prédájokká lett a’ maga ekjeinek.

Hát ha szerencsétlenségből meg sértjük az Istent, 
Történet végett nincs soha engedetem ? * 11

Rend’ székire küldettek , és ismét a’SenatuSsal közöltettek. 
Különös vált az a’ pompa, midőn mustrára — transvectio—· 
a’ Capitoliumhoz olaj ággal meg koszorúzra mentek, lovon, 
fejedelmi ruh áhan — trabea. Melly Lovag jószágát elpré- 
dálta, vádoItatott, lovára gondja nem volt; tőlle el véte
tett ; és a’ Rendből kivettetett. Ebben az időben Augu
stus előtt ment véghez. Végre mindjárt a’ Senatus után ül
tek a’ Játék - színen.

11) A’jó cselekedet maga magának lévén jutalma. íz) 
Centumviratus, Centumviralia Judieia. Harmintzöt Tribus 
lévén Rómában , mind egyikből hárman választattak Itélők- 
nek , ámbár io5 voltak, idővel többre nevekedtek, még is 
könnyebségért 100 névre neveztettek. A’ vég-rendeleteket, 
Testamenta, Successiót, Gyámságot illető pörök folytak 
elüttök ’s a’ t. i3) Judieia privata. Omnia Judieia aut di
strahendarum controversiarum, aut puniendorum malefi
ciorum causa reperta sunt. Cicero. Tehát ezek magános sze
mélyek között való dolgokról ítéltek : a’ Praetortól válasz- 
tattak, ’s törvényes személyekből állottak. Egy Bíró ho
zott ugy an a’ pörben Sententiát, de a’ ki törvényes barát-
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A’ gyarlóságom melly órában ragadott el,
Kisded ugyan, de igaz házam az nlljra rogyott. 

Jóllehet a’ nem nagy, de Atyám mikor élt bizonyára 
Hí rés volt; annál nem vala egyse nemesbb ;

£iem vala gazdagság , se szegénységért hiba benne ; 16) 
IN agy gazdag, se szegény nem lehet, a’ ki Lovag. 

Censusa Házunknak ’s eredetje kevés legyen ámbár , 
Versem után még is lessz neki híre, neve.

Bár minek ítélnek noha gyermek módra hibáztam;
Versem egész földön nagy nevezetre emeí.

A1 tudományt szeretők fogják esmérni Ovídot, 
Tudósok közzé tészik azok be nevem.

Melly kedves házok vólt, a’ Músáknak az eggy, de 
Nem kis vétek alatt, öszve meg öszve omolt.

Még pedig úgy leszakadt, hogy fel nem emelkedik a’ már, 
A’ meg sértett Úr’ mérge ha el nem enyész.

Még is azon sententia sokban kedveze nékem,
’S enyhü.ttebb haragod, mint vala féltem azon.

Éltet adál, bosszúd meg szűnt a’ vér’ küszöbénél: 
Melly kévésé veszed óh a’ nagy erődet elő!

Mintha kevés lett vólna az életben maradásom ,
Még jószágaimat sem veletéd nekem el.

Tetteimet se Tanács végzéséből okozód, sem 
Választott Bírák számkivetettek ide. 17)

A’ bosszúállás Fejedelmet czímerezőleg 
E* vólt, meg fedtél vólt szomorún m agad-ért,

A’ te parancsolatod noha szörnyű vólt, de nevére 
Nézve az ítél· t minden esetre kegyes ,

jaitól is tanácsot kért néha; mint A. Gellius í r ja ,  ki maga 
is viselte ezt. 14) Annyiszor szabadon eresztetten a’ mu
strán: könyvem elvesztett. ·£) Kimondhatatlan veszedelem ért.

íG) Egy Lovagnak Censusa vólt 4°° Sestertium 10,000 
Filep aranya. 19,074 R. tallérra teszi Funke. 17) Károm-· 
féle vólt a’ számkivetés: Tanács’ végzéséből ; ez igen erős 
vólt, jószágát elvesztette az illyen. Bírák á lta l: ez is n így 
erővel bírt. Fejedelem’akaratjából — relegatio : atyai kép- 
pen esett, mertreménylhette a’ Vissza hívattatást, mint Ovid.
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El szállítottnak nevezél, nem számkivetettnek.
Ékben sorsomnak kedveze a’ te szavad.

Ep elméjűnek soha nincsen semmi keményebb !
Bírság , mint ollyan férli ha gyűlöli őt.

Úgy de gyakorta szokott könyörülő lenni az Isten, 
Tündöklőbb a’ nap felleg enyészte után.

Láttam szellővel terhelt szilfát, Jupiternek 
Ámbár menyköve rá már ie-csapott az előtt.

Bár te reményleni megtiltsál, de reményiek azért én; 
Tiltás mellett még ezt cselekedni lehet. 

k Téged jó Császár ha tekintlek, van bizodalmám;
Mindéi enyész rnihelyest, vétkem eszembe veszem« 

Mint a’ tengereken fúvó szélvész’ dühe folyvást 
Nem tart szüntelenül annyira, sem nem erős.

Az hanem elh a lgat,’s ottan ottan csilapodván,
Azt vélnéd megszűnt már iszonyú dühe mind. 

így az ijedtségem most el megy, majd meg elő áll, 
Bíztat hogy könyörülsz, és ha reményiek ijeszt. 

Kérlek az Égre azért ki adott éltedhez jdőt, ’s ád — 
Kómának neve m ég, hogy ha előtte becses.

Es Rómára, szerelmed alatt melly ép vala eddig;
A’ minap a’ mellynek része valék magam is.

Haladó néped’ jó szívét nyerd meg örökre :
Szívvel, tetteddel, mert igen érdemeled.

Livia sok számos napokat töltsön veled; ő rá 
Egy férj sem lehetett annyira érdemetes.

Ö ha nem élne, az illene özvegy lenne személyed: 
Lígy olly ember nincs, őt ki meg érdemeié.

Légy ép mint szintén fiad:i8) a’ birodalmat idővel 
A’ ki igazgatná mint öregebbel öreg.

Két unokád ifiak’ két Csillagi, 19) mint te cselekvél, 
Ügy tegyenek ’s nékik példa lehessen 20) Atyád 

Es a’győzedelem melly szokva vagyon Seregedhez 
Légyen hív szeretőd, Czímerid’ állja körül.

18) Tiberius. 19) Drusus é* Germanicus ~  Principes 
Juventutis, 20} Julius Caesar,

D
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És kedves liadat szárnyával végye körül, az 
Ilonilokjára tegyen néki babér — koszorút.

Éretted ki hadat visel Istenid és magad által 
A’ te szerencsédet, mint kinek állal adád.

A’ fele részeddel Rómában vagy, ki tekintesz;
Más fele részeddel folytatói ütközet t.

Majd onnét mennjen haza fényes gyözedelemmel 
És koronás lovakonn ülve magosra dicsőn

Rettenetes nyiladat kérlek fel vonva ne tartsad: 
Ménykövedet rejtsd el, már igen esmerejn azt.

Öli Haza’ — Attya meg emlékezvén e’ nevezetről, 
Hogy te meg engedsz még , nyújts bizodalmát Urunk!

Nem kérlek haza hogy menjek, noha a’ ki nagyobbat 
Hért sokszor meg adák annak az Istenek azt.

Egy jobb számkivetést ha adói közelebbre Hazámhoz, 
Általa bún — sóidom többnyire megkevesül.

Végsőt szenyvedek itt ellenségink1 közepette,
Ennyire házától senki nem üzete el.

A’ hét torkolatú Duna’ öndéséhez Ovid van 
Vetve csak a’ Gönczöl Csillag alatt nem egyéb

Itt Jászok, — 2i)M eterek, Géták, Colcliisbeli népek; 
Kiket, alig választ a’ Duna árja külön.

Már mikoron mások több bűnért számkivetődtek, 
Egynek sincs messzebb számkivetése’ helye.

Semmi ezentúl nincs, hanem ellenség, hideg és a’ 
Jégtől egybenn ált tengerek’ árvizei.

Pontus bal partján ez utolsó Római bírtok,
Basztarnák bírnak, Szarmata nép közel itt.

Nagy birodalmadhoz leg utólszor hottete, úgy hogy 
Annak széléhez már csak alig ragad ez. 22)

21) Jasyges. 22) Tudós Dugonics a’ Magyarok Uí-adat- 
m iról írtt könyvben így szólt: Ovidius nem úgy tartó^o- 
dott Tomiban, hogy áltat ne ment volna a’ Dunán, és bú 
felejtésre egész Daciát meg ne járta vólna. írják némellyel·, 
hogy Karánsebesen is járt, mivel ott emlék - oszlopát ta
lálták. Mondják, hogy Nagy Lakon is járt, nem messze
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Innét esdeklek küldj bátrabb helyre: ha el van 
Véve hazám , szívem’ nyugta ne lenne vele.

Ellenr.égidtöl ne fogathasson hazafid meg,
Kiket nem választ a’ Duna habja külön.

Nem szabad a’ Császárok alatt rablánczra kötözni 
Egy vad nemzetnek Római embereket.

Vers; hiba, két vétek mellyel vesztett, vala engem, 
Elkeli halgatnom niiliy’ hiba vólt legyen az 2,3)

Hogy sebed’ újjíttsam Czézár én nem vagyok annyi; 
Egyszer is érezned , rettenetes dolog az.

Másik vétségem , mellyel vádoltatok az , hogy 
Fajtalan erkölcsnek mestere vólt az eszem.

Így hát meg csalatik némelykor az Isteni szív is :
Sok tudtod nélkül van teneked, ha csekély.

Mert valamint Jupiter, ki az Isteneket ’s Eget őrzi’ 
A’ kis dolgokban nem lehet egyre jelen.

Úgy te midőn birodalmad’ igazgatod; a’ mi csekélyebb 
Nem terjed mindég arra ki gondolatod.

Úgymint eggy Felség felhagyván hivataloddal, 
Olvasnál— mint nem jönne ki érdemesen,

Római név’ nagysága nem ád neked arra időt most, 
Számos fontos tárgy terheli vállaidat.

Csanádtól, mivel ott egy Koporsón ezt találták: Ovidius 
Naso. Ha ez így van: Nagy Lakon halt meg, vagy tisz
teletére emelték. Továbbá említi : Urunk’ születése’ táján 
nem bírták még a’ Rómaiak Moesiát, avvagy Bulgáriát: ez 
abból bizonyodik meg, hogy Augustus Ovidiust egész Ró
mai Birodalomból számkivetette. Tisztelem hamvait a’nagy 
érdemet szerzett Tudósnak, de meg kell vallanom, hogy 
ennek mind a’ Historia, mind az Ovid’ szavai ellent mon
danak: Haec est Ausonio sub Jure novissima: vixqve — 
Haeret in Imperii margine terra tui. Barbcara me tellus, 
orbisqve novissima magni Sustinet.

23) El kell halgatnom , hogy ki hibája legyen. Erre 
ezt jegyzi meg Massou; itaque nihil superest, nisi ut dira- 
mus illud crimen fuisse Juliae Augusti neptis: '-ujus Ovi
dius fuerat quidem reus factus ; at quod sibi visum, et a 
Comitibus commissum svadere conatur.

D 2
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Gyermeki játékokra hogy adhassad te az elméd’
És vi’sgálgatnád a’ henye verseimet.

A’ kinek lllyriát, Pannont kell meg zaboláznod;
Rhaetia , majd Ráczság ád ijedősre okot.

Örmény békét kér; elvett zászlónk’, ’s nyilainkat 
Párthia reszketten vissza ajánlja viszont.

Híres Császárért vívó Császári Fiadban, *
A’ Német nemzet tégedet érez amott.

Nagy birodalmadbann a’ miilyen még soha nem vólt — 
Ingadozó erejű jóllehet egy se legyen.

Fáraszt a’ Város ’s az"igazság’ gondja ’s az erkölcs, 
Mint tied azt ollyá tenni igyekszel igen.

Mint hogy sok hadakat folytatsz pihenésed azértni ne 
Mellyel nagy gonddal nemzeteidnek adói.

Hát ha nem olvastad tréfám , csuda légyen előttem ?
Illy Fontos tárgyak sokszori terhe alatt.

Tőllök ment lévén (mintóhajtnám ) hateaztat 
Olvasnád, bűnön meg nem akadna szemed.

Azt meg vallom ugyan, hogy nem komor, és nem az
olly nagy

Felséghez méltó munka lehet bizony az.
Ám de Hazám’ Törvénnyének nincs ellene, és a’ 

Római Asszonyokat roszra nem inti sehol.
Hogy te ne kételkedj, az Fnyelgésem kinek írtam, 

Három könyv közzül egyre ez írva vagyon : 
Messzire menjetek el szüzesség’ czírneri párták 24)

És prémes szoknyák, 25) mennjetek innen odébb 
Törvényben meg nem tiltott titkos szerelemről 

Hallok; azért versem bűnre okot nem adánd.
Hát nem kűldék el hidegen mindent, kinek itten 

Tiszta szemérem meg tiltja az illyeneket?

24) Leányok, kiknek fejékességek vólt Vitta, pántlika, 
a’ melly közzé virágokat raktak: a’ Vesta Szüzei pedig fá- 
tyolt hordtak fejeken. 25) Tisztességes Asszonyok’ ruhája 
vó'.t Stola, hosszú bársonyai, és aranyai prémzett ujjas 
ruha.
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Azt mondod hogy azért szívhatnak rosszakat abból 
Λ’ mi magához húz benne van, ám ne tanítsd. 

Semmi nemű verset nem kell olvasni tehát az 
Asszonynak, mert a’ rosszra segíti eszét.

A’ ki gonoszra hajóit valamit fog venni — kezébe 
Az , mind a’ rosszban fogja gyakorlani ót.

Históriát vegyen , annál nincsen semmi tövissesbh 
Abban olvasván, mint ese llia meg.

Ezt veszi Aeneás szülője 26 ) ki légyen azonnal 
Kérdezi, és’ Vérius , mint leve Annya neki.

Meg bizonyítom alább (ha szabad rendel be mutatni) 
A’ versnek neme mind árthat ezenn az okon.

Még is azért minden könyvben nincs vétek, azértmert 
•Semmi se használ, hogy kárt ne okozna viszont. 

Hasznosbb a’ tűznél mi lehet, de ki gyújtogató lessz 
A’ vétkes kezeket gyújtogatásra veszi.

Néha az orvosság meg .gyógyít, néha ki végez:
Bár melly fü árt, vagy hasznos — az arra tanít.

A’ tolvaj fegyveit hordoz, mint szinte az útaa;
Az leshányásért, c’ pedig oltalomért.

A’ jó ügy védjére tanítják a’ sima szólást 27 )  
Bűnösöket védlő üldözi a’ ki igaz.

Ekképpen versem ha fog olvastalni azoktól 
Kik kegyesek, nem fog senkinek ártani az.

A1 ki azért abból vétket szív bé, maga vétke,
Es versem becsibül el vészén éktelenül.

Légyen az: a’ játékban bűnnek magva vagyon: hát 
A’ Játék— színt mind rontsa le a’ te szavad- 

Melly sokak adtak már okot a1 vétségre miólta 
A’ homok a’ főidet lepte be Márs— mezején. 28) 

’Vesszen el a’ Circus , nem bátorságos az; abban 
Oszve ölelkezvén férfi ; leány ül elég·

■---------------------------------------------V
26) Aeneist, melly az Aeneásról irtt könyve Virgilnek, 

vagy mint más akarja Lucretiusnak könyvét, meüy így kez
dődik , Aeneadum genitrix. 27) Eloqventia. 28) Camp,μ* 
Martius.
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Nyitva miért vagyon a’ Tornácz , hova sok csak azért jár 
Hogy szeretőjével szembe jöhetne megint. 29)

Mellyik hely szentebb a’ templomnál ? de kerülje 
A’ melly lyány’ elmés szíve gonoszra hajol.

A’ Jupiter’ szent házában jut eszébe— ez Isten 
Által melly sok szép lyány leve édes anya.

Ott közel a’ Júnóéban az eszébie veéndi 
Melty sok kurvához volt kegyelemmel az is.

Pallást meg látván a’ szűz tudakozza Erichtont,
Mint vétkes szüleményt mért fogadá vala fel.

A’ nagy Mársnak, azon te ajándékodba ha mégyen , 
Ötét Yénussal látja ölelve elől. 00)

Isisnél ülvén tudakozza ugyan Jupiterné ,
Mért üzé Ráczok’ ’s Jónia’ tengerire.

Lessz olly Endymiont Lúnára, Yenusra pedig ki 
Anchist, Céreshez lásiust viszi fel.

Mind ezek a’ rossznak szívét Arinál gonoszabbá 
Szülhetik és heiybenn áll valamennyi vagyon.

Ririgyóknak készült munkám első levelén már,
A’ nemesebb kezeket messzire küldözi el.

A’ ki az útra megyen , mellyel mint pap neki ülték J i)  
A’ meg tiltott bűn’ részese a’ maga lessz,

És szeretős verset nem bűn olvasni azért csak,
Hogy rosszat látnak benne az Asszonyaink;

Fő kegyes asszonyaink láthatnak számtalan ízben 
Cypria 3z) házában mesztelen embereket.

Yesta leányai néznek kurvás emberi testre :
A’ ki azokra ügyel, nem lakói érte soha.

Úgy de az én Méaim mért feslett annyira ? másnak 
Azt javasolhatván hogy szeretője legyen.

Meg kell vallanom, azt, nem más bűn, és hiba:
bánom

Rossz ítéletemet, ’s hogy veve bűnre eszem.

29) Porticus. 30) Augustus épített Templomot Mársnak 
íí Julius Caesar’ megölőin vett gyözedelemért tett fogadás
kor. 31) A’ Poéták Apolló’ szent Emberei váltak. 32) Venus.
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Méri nem szólt az is inkább még a’ Trójai hadról : 
Hellás’ fegyveritól a’ mi lerontva hever.

Thébét, hét kapuját, ugyan annyi Vezérek alatt lett 
Két testvér sebeit; mért nem is énekelém! 55)

Bajnok Róma matéria lettél vólna te nékem , 
Honnyunkról írnunk hónyszeretetre mutat.

Császár a’ mindent betöltött érdemeidről,
Solt kozzűl egy lett vólna beszélni nekem.

Mint a1 nap sugara magához húzza szemünket, 
Szívemet úgy húztált vólna az érdemeid;

Bántatok ok nélkül; kis földet szánthatok én csak» 
Az nagy böségű elme’ szülöttje lehet.

Kern bízhatja magát még a’ tengerre az ollyan 
Csónak , melJy csendes tón mulatott ez előtt,

Kissebbekre is alkalmas, hogy légyek egésszen 
Nem mondom: könnyű versre való az eszem.

A’ Gígásokról kiket Jupiter’ tüze szélyt vert —
Hogy ha beszéltetnél lenne kevés az erőm.

Hogy ne haladja meg a’ Császár valamit vive véghez, 
Csak tehetős elmék’ szedhetik eggyüve mind.

Mérészlettem vólna ugyan; kevesítrii de láttam 
Érdemid: aztat rnár nem vala tenni szabad.

A’ könnyebb munkára jövék’s víg verseket írék 
És szívem’ csalfán a’ szeretette vevém.

Azt nem akartam ugyan ; hanem a’ végzés ragadott c l : 
És veszedelmemben lett leleményes eszem.

Jaj nyomorúlt! inkább ne tanúltam válna: szülém
mért

Oktata, mért nézett a’ tudományra szemem.
Gyűlöletessé e’ munkám tett volt te előtted;

Vélvén házasokat rút bujaságra veszi.
Λ’ tolvaj szerelemben nem voltam soha mester :

Arra nem oktathat mást, ki nem ért maga sem.
Mondhatom Ámorról úgy írtam , hogy soha engem 

Nem sértett légyen senki beszédje azért.

53) Eteocles, és Polynices.
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Nemlehe^ oily férj a’ köz-nép közt, a’ ki tulajdon 
Vétkeim által lett vólna gyanú» atya ott. .34)

Higyj nekem a’ versemtől távol jár az az erkölcs :
A’ Músám tréfás; jámbor az életem ép.

Versemben nagy rész hazug, és csakkőltve van *— innét 
f i  szerzőjénél ő mega többre' mene. 

f i  Könyv nem jele a’ szívnek, jó vólt akaratja 
Hogy gyönyörűséggel töltse el a’ fület az.

Accius így iszonyú, dobzódó vólna Terentz, mind 
Szörnyű vérengző a’ ki had énekelő.

Többire a’ nyájas szerelemről nem magam írtam;
Még is azért egyedül szenyvedek ennyi gonoszt, 

így a’ lantos Anacreon a’ vénnek javasolja;
Sok poharat töltsön Cypria dolga előtt.

Lesbusi Sapphó a’ hajadont szeretetre tanítja ;
Mindazonáltal nem szenyvede egyike sem.

Nem vólt ártalmas Battis Fia a’ szeretődről, 55)
A’ mint meg vallód— hogy sokat énekeiéi. 

f i  mi Menánderben szép , szólt mind a’ szerelemről;
Olvassák Szüzek., gyermekek őtet azért.

Iliász n i  egyéb ha parázna ■ zen é!y ki miatt a’
Férj, szerető közt a’ Trójai had leve rég, 36) 

Kenne elől mi vani’ a’ rab íyánba miképp szeret egy
Hős ,

’S Bríséis— ki miatt két Görög öszve veszett. 37) 
Avvagy Odyssea ? mint asszony ki midőn Ura távol 

V ólt, sok férj kérő, hogy Felesége legyen. 58) 
Végre Homér’ Versben foglalta midőn Venus és Mars 

f i  bűnös nyoszolyán eggyiive kötve feküdt.
Nem másból e’ nagy költőből értheti minden 

Hét Istenné 5g) mint égé Nerítiusért 4°)

34) A’ ki parázna ’s házasságtörö lett vólna. 3,5) Callima
chus lydéröl. 36) Menelaus, Paris, Ilias Trójai hadról írtt 
könyve Homérnak. 37) Agamemnon. Achilles, Chryseisvagy 
Astinome, és Briseis. 38) Ulysses, Penelope , Odyssea Uiys- 
sesröl írtt könyve Hoínérnak. 39) Circe , Calypso. 4o) Ulysses.



A’ szomorú Játék fontosságára felül múl
Mindent: a’ szerelem csak szava’ tárgya neki, 

Hippolytus,mi egyéb? Phaedrának búja szerelme , 
Híres lett Canacé báttja’ szerelme miatt. 41)

Mit teve Pélops is? szekerét hajtván Cupidó — mint 
Hordá Hippodarnét Phrygiabéli lovon.

M édea.a’ kínos szerelem közt festi tulajdon 
Gyermeke’ vérével vad fene szültte kezét,

Téreus, és Philomela madárrá a’ szeretetből 
Lettek Prognéként, a’ ki siratja ítyst.

Aeropent hanem élted volna Thyestes — Apolló, 
Vissza felé nem ment volna csudálatosán. 42) 

Scylla miért hordott alakos csizmát?Zj3) mivel a’ gaz 
Lány el tolvajlá a’ maga atfya’ haját. 44)

A’ ki Orestest és azután olvassa Electrát 
Aegisthus ki legyen, tudja ki Tyndarida. 4^)

Hát te Chimaera vitéz győzője mit íratol arról, 
Téged Házánál a’ ki meg ölni akart. 46)

Mit mondjunk Atalantáról és Hermionéröl,
*S Cassandráról kit szívele egy görög Ur. 47)

Mit Haemon , Danaé , Semelé , és Andromedáról,
’S Alcménáról két éjj ki miatt leve egy. 48)

Mit Thésé, Peliás vejiről49) és a’ Görögök közt,
A’ ki elősször ment Trója határiba ki.iáo)

Jöjjön ezekhez lóié: Pyrrhus anyádói) Felesége 
Hercul’nak 52) Hylás és Ganyméd maga még.

A’ szomorú szeretet’ felhordására időm nincs: 
Könyvem alig fogná hé nevezetjeiket.

A’ szomorú Játék elváltoza rút nevetéssé,
És szava sokban már szemtelen annak igen.

4 i) Macareus. 4a) Nem nézhetvén azoknak gonoszsá
gokat, el fordult a’ nap. 43) Nem írtak válna rólla szo
morú játékot. 44) Nisus. 4,'j) Clitemnestra. 46) Bellero
phon , Stenoboea. 47) Agamemnon. 48) Két éjtszakdát eggyé 
tett Jupiter, midőn vele nemzette Herculest. 49) Admetus· 
50) Protesilaus. 5i) Deidamia. 52) Megara.
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Annak az írónak nem vólt baja, a’ ki puhának 
Tévén Achillest elveszi érdemeit, 53)

Együvé szedte Aristides a’ Míletunii vétketj 
Még sem kííldötték számkivetésbe azok.

Sem pedig Eubius ocsmány Hisloricust, hogy az éppen 
Arra tanít mint kell szülni idötelenül.

Azt se ki a’ Sybarítákról irtt a’ minapában , 84)
Sem kik vétkeiket még magok írva hagyák.

A’ tudósoknak könyvök közt állanak 55) eggyütt,
’S nyilván a’ Hérók’ bajnoki tetteivel 5ö)

Hogy ne csak a’ külföldi paist vegyem óltalomúl, a’ 
Római Könyvben sok víg szeretetre találsz.

Fontos száljával mikor Ennius énekeié Márst,·
A’ ki nagy elméjű vólt — ki miveit nem igen. 58)

A’ tűznek mi időn Lucrétz magyarázza okát — és 
É g, főid, víz, mind el fogna enyészni viszont.

Búja Catullus azonn asszonyról, a’ ki hamissan 
Lesbia, több ízben versele szemtelenül.

E* nem elég lévén hirdet sok lusta szerelmet;
Fertelmességét benne ki valja maga.

Testre kicsiny Calvus , de hasonló fajtalan író ,
A’ mit véghez vitt, azt maga adja elő.

53) Homerus, a’ ki minekutánna Agamemnon a’ Görö
gök’ végzéséből az Achilles’ unszolására Apolló Papja’ leá
nyát Chryseist vissza adni tartozott — elvitette Achillestöl 
Briseist, kit szintúgy prédában kapott. Homerus egy felöl 
úgy adja elő, mint a’ Görögök közt legnagyobb vezért: ek
kor pedig asszony módra pityoreg, sir, jajgat. Sírva kéri 
az annyát segedelemre, el vonja magát a’ hadtól : és csak 
a’ Patroclus’ halála indíthatta fe l, hogy Agamemnon eránt 
való boszúságát letette, és fegyvert ragadott. Ezt Plátó 
szemére hánja : és több e’ félékért a’ fölle el rendeltt kö
zönséges Társaságban Homérusnak helyet nem engedett* 
54) Hemitheon, 55) A’ könyvtárakban. 56) Hérósok Heroes. 
Vitézek Fél-Istenek. 57) Hogy ne csak idegen írókat em
lítsek. 58) Ennius feltalálásokkal — inventio - -  ékes Senten- 
fiákkal é lt, de darabos szavakkal.



A’ Ticidás; ’s Memmus’ versét mért hozzam elő most, 
Mellyet. név nélkül dísztelen írtak azok.

Cinna nekik társok; Cinnánál fajtalanabb még 
Anser: Cornificus’ verse, Catónak is úgy.

Es kik tettetvén, könyvökben csalfa Metelle 
Névre Perilláról költenek énekeket.

Égy ki az Argót a’ Phásisra vezette, ki mondja 
A’ szeretőjéről mit vive végbe vele. 5g)

Akképpen Servus’, Hortensius éneke vétkes:
Ennyi Poeta után már ki ne menne ugyan? 

Fordította Aristídest Sísenha, ki közzé 
Rút tréfát hintett: nem vala érte baja.

Nem vólt Gallusnak se gyalázatjára, hogy íra 
Eyroridáról; csak nyelve sokat hogy ivott.

A’ szeretőjéről azt mondja Tibull, nehez annak 
Hinni; tagadván azt hogy vele kedvire élt.

Vallja, tarútá azt, mint kell meg csalni az őrzőt, 60) 
A’ mire oktata mást, most neki vesztire van.61) 

Sokszor azon dámának, az újján, mintha csudálná 
A’ gyűrűt; akkor fogta meg a’ kézit ő.

Vélle gyakorta beszélje kacsintva, vagy újjai által:
És titkos jegyeket háza az asztalokon.

Arra tanítja tovább a’ testről a’ fog után a’
Kékség melly fűtől fog neki oszlani el. 

írja, felette sokat kívána az ostoba férjtől;
Őrizkedjen, hogy bűnt ne tegyen maga is. 62)

A’ kutya hogy kit ugat, mikor ő járkálgat alá ’s fel 
A’ zárt ajtónál, ’s tudja hogy ő köhög ott.

—  5 g  —

59) Varro Attacinus. Argó volt a’ neve annak a’ hajó
nak, mellyet Argó készített, és a’ mellyen az Argonauták , 
Jason, Hercules, Castor, Pollux, Peleus, Orpheus, Tela
mon , Theseus ’s a’ t, Colchisba mentek K. U. előtt J300 
esztendővel, így találom Christ. Schrader. Tab. Chron. 60) 
A’ kapust. 61) Már most Tibullust a’ szeretője, a’ szerént 
csalja meg, és mást szeret, 62) Máshoz ne tegye magát Ti
bullus, hogy ő is azt ne cselekedje. E’ vólt Delia.



δο
Arra tanítja az asszonyokat végtére Tibullus,

Mint szedhessék rá a buta férjeiket,
Mindenek olvassák, tetszik ; nem volt veszedelme : 

Császárságod alatt esmeretes vala már.
Illyenneh fogod a’ versét tp találni Propertznek.

Leg kiesebbet' sem bélyegezék meg azért.
Végre helyekbe következtem —ínért szólni azokról 

A’ kik még élnek, tílttja az emberiség.
Ennyi hajó , a’ melly vízenn éppen maradott m eg, 

Nem féltem, hogy enyim majd maga öszve törik. 
Azt írták mások, mint kelljen játszani koczkát;

Jó Eleinktől melly meg vala tiltva nagyon.
Mit tegyen a’ boka— csont játék, hogy kell sokat ütni 

A’ kártékony ebet, hogy lene üsse soha 65 )
Hány számú legyen a’ koczkád , hogy nyerj vele ; osztán 

Mint kelljen vetned, ’s vissza bocsátni megint 64·)

65) Talus, koczka, készítették az állatok’ boka csont
iából, hat oldala volt; de ezek közűi csak négy volt meg 
jelelve, a’ Tesserán pedig mind meg volt:egyen volt 1. szám 
vagy pont; az által ellenben lévő óldalon 6 szám vagy pont. 
Senio. A’ más két óldalon 4- Qvatcrnio, 3. Ternio. Ha 
pénzre játszottak a’ vetésben —jactus, — Vénus legtöbbet 
nyert, vesztett pedig a’ ki az Uniót vagy kutyát vetette. 
E’ károsnak — damnosus — hívatott. Semper damnosi subsi
luere canes. Propertius. 64) Az itt következő játékok,sok
kal homályosabbak , mint bizonyost lehetne mondani, és 
valakinek a’ szavát ezekre nézve meg nem czáfolni — mint 
több Tudósok bizonyítják: annyival is inkább, hogy ez a’ 
vers : ut mage velle seqvi sciat etc. hibás helynek mondatik. 
Mennyire a’vers magyarosítására szükséges volt — értem: 
de mást reá meg nem taníthatok. Annyival is inkább,hogy 
a’ játékban, kivált az ollyanokban, mellyekben az ember 
sokáig az asztalhoz szögezi magát (hanem a’ Shah jeles já
ték ) kedvem nem telik: mert magam meg nem unom: drá-- 
ga az idő *) Hora ru it, menses fugiunt, anniqve recedunt.

#) Számtalanszor hallottam ezt felejthetetlen jó Taní
tóm boldogult Nagy Ferencztöl: kinek bölts tanításait a* 
Syntaxison kezdve 4. évekig halgattam.
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A’ festett katonád hogy jó ponton verekedjen —
’S két ellenség közt kalkulusod, né veszítsd 65) 

Ellenségét hogy kiki üldözhesse, az elsőt
Vissza vehesse; ne hogy veszne magán ha marad. 

Egy táblán három koczkával játszani szoktak 
A’ mellyenn a’ győz, a’ ki elébbre halad. 66)

Eggy és más játék, mellyet nem hordok elő itt;
Mind a’ drága időt vesztetik el mi velünk.

Eggy a’ laptárói , más más játékokat íra:
Eggy úszásra tanít, más csiga hogy mi legyen 67) 

Most emez a’ testnek feketítésére tanítgat: 68)
A’ vendégségről ád tudományt meg amaz 69)

E’ ki mutatja azon főidet, mellyböl poharad lessz 
És azt a’ cserepet, mellybe borod teszed el.

A’ füst lepte Deczemberben így játszanak , írnak :
És eggy írónak sem vala érte baja.

Tőllök meg csalatott lévén víg verseket írtam;
És szomorú bünbér érte miatta fejem; 

lsem lehet annyi sok író közt eggyet se, csak engem’ 
Lelni kit a’ tudomány 70) illy siralomra'vive.

Hát ha csináltam vólna az undok Mímusi verset: 
Abban mindéiig fajtalan A’mor igen 71)

Ottann a’ buta férqt mint rá szedi a’ felesége,
Czifra paráznától játszatik el sok előtt.

Isézi leány , gyermek, fő asszony férifi elégszer 
Leg több részével Róma’ Senátorinak.

A’ Tesserára lásd többek közt Rhodigini Lectionum Anti
quarum Libr. —

65) Csalatkoznak, kik ezt a’ mai Shahnaktartyák Cnip- 
pig. 66) Ostábla forma játék volt. 67) Csiga—trochus — kü- 
lömbözött a’ fakutyától, turbo, mert a’ csiga kerék volt, 
rota. Pont. lásd könyv 3. Keserv. J2.—6ö) A’ küzdők feke
tére festették ki magokat. 69) Mint Apicius. 70) Vers. 71) 
Mimusi játékok, bujaságot elöl adó dísztelen Poémákkal 
mentek· véghez; midőn valakinek szokását cselekedetét, 
gestussal követték a’ Játék színen.
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A’ f'iiJet ott nem elég- megsérteni búja szavakkal;
A’ sok rútat meg szokja az emberi szem·

És mikor a’ szerető valahogy rá szedte barátját, 
Tapsolnak , ’s pálmát nyújtanak érte neki.

A’ mi haszontalan, a’ Versírónak nyereség: mert 
A’ Praetor. 7'Ό drágán meg veszi vétkeiket.

A’ játékbeli költségid’, Czézár nosza nézd m eg,
Lelsz drágán fizetett számtalan illyeneket.

Most azokat nézted, majd nézés végre te adtad: 
Felséged mindég annyira kellemetes.

A’ szemed, a’ mellyet használgat az emberi nem zet— 
Nézett vígan több búja alak-darabot..

Hogy ha szabad rútat követő játékokat írni;
A’ versért bérem már kevesebb lehet úgy. 

Játékoknak ezen neme olly bátrá, szabadossá,
A’ játszó — szín vagy fent helyekért vagyon é i* 

Versem után nekem is sokszor tánczolt vala a’ nép 
Nézted több ízben mind azokat magad is.

H.épeik a’ rég élt Hősöknek nállatok álnak,
A’ miket a’ festő kéz oda festegetett.

Végre van egy, vagy más helyben olly képetek is melly 
Undok rajzolatú, ’s vénusi bűnre mutat. *

A’ szörnyű Ajax mint festetik ülve dühében;
És gyilkos szemmel Médea szajha anya.

Páphia 75) úgy mikor újjával szárítja haját, csak 
Annya’ vizével van teste befedve elől·.

72) Praetor, a’ ^onsulok után fő méltóságú személyek 
voltak, kik közül némellyek Rómában, mások azon kivit 
— hivatalokban foglalatoskodtak : bársonnyal bordurozott 
ruhában jártak. A’ Városi Praetor Urbanus , a’ Consul’ 
távollétiében személyét viselte. A’ Törvényeket ki szolgál
tatták: ők gondoskodtak a’ Játékokról, millyenek voltak, 
a’ Cybelének és Flórának tiszteletére adattak. Ezt az ünne
pet mesztelen tartották: Flóra feslett életével sok pénzt 
gyüjtvén, a’Római népet tette öröködévé annak egyr 'széhen: 
más részét pedig arra rendelte, hogy születése napja játékok
kal tartassék. 73} Venus, mikora’ tengerbölszületik, elől csak



A’ hadat énekelik mások véres gyilokok (Tözt,
Egy rész a' magadét, más az Élőitekét 74)

Engem az irigy természet kis helybe szoríta 
És az erőt szűkenn adta eszembe igen.

Még is azon te szerencsés, fent járt Aeneis íród 
A’ bajnok férfit Tyrusi ágyba viszi η5 )

Versei közt azt olvassák legkellemesebben 
Hol törvénytelenül ősze lopództak azok.

Pásztori versekben dallá ugyan ő ifiantan 
Phyllist és Amaryllt gyenge szerelmeivel 

Versemmel magam is régen vétkeztem: azért hát 
Bűn — ’sóidom még újj: vétkem elöbbeni volt.

A’ történt, mikoron gyakran elmentem előtted 
Mustrán mint Lovagos: ’s nem leve semmi bajom. 

Oktalanul a’ mit néni véltem még ifiantan 76)
Ártani: hát most árt, vén vagyok a’ mi időn 

A’ bosszúállás késő jőve verseimért e l ;
Bűnöm’ napjától mennyire elhaladott.

Ám de ne véld, hogy az én munkám mindannyira
hitvány

Fontos tárgyról is többeket énekelék.
Hat könyvben az időt iránt ugyan annyi havakban 

Minden hólnapbann eggyike végbe mene. * I.

a’ víz takarja e l, Appelles festette ezt: meg vált Augustus- 
nak , sőt Nérónak is , hanem ekkor már megrágván a’ szú, 
copiroztatta: ő rólla olvas Plin. Hist. Nat. XXXV. C. lő.

74) Eleiteket. 75) Aeneást, Vitéz dolgait beszélvén Virgi- 
lius, általmegyen Didónak törvénytelen szeretetére. 76) A’ 
Rómaiak 50 — 55 esztendeig ifjaknak nevezték magokat:
I. Caesar mikor a’Fő Papságot kérné — Pontificatus Maximus 
— ifiatskának -  adolescentulus — neveztetik Sallustiusnál 
Catil. c. 49 — midőn azonban 36 esztendős volt — Sve- 
toniusból világos. Cicero is ifiunak nevezi magát, mi
kor Consúl volt: igy szóll Liv. IX: 17. Nagy Sándorról, 
midőn meghalt.
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Melly munkát teneked szenteltünk a’ minapában 
Azt félben hagyatá a’ veszedelmes eset 77)

Eggy Tragicás játékot is írtam , melly fejedelmi 
És oda illő nagy szókkal adódik elő 78)

A’ testek niellybenn elváltoznak — vagyon eggymás 
Könyv ; az utólsó kéz nem vala téve reá·

Császár a’ haragod bár csak meg szűnne kevéssé- 
És szün — órádban jutna kezedbe neked.

Én a’ dolgoknak legelőkori kezdetitől, mind 
Végig folytatom azt, szinte az életedig.

Meglátnád, miilyen lelket nyertem bele tolled 
És miilyen forrón nagy neved’ ének elém.

Nem sérték senkit harapós versekkel: azonban 
Semmi teremtésnek bűnei nincsenek ott..

Én az epés tréfát nyílt szívvel messze kerültem 
Benne csak egy mérges szóra sehol nem akadsz. 

Annyi ezer nép és vers közt egyedül vagyok én csak 
A’ kit megsértett versem elébb , vagy utóbb.

A’ bajomon nem örül tudom azt egy jó hazafim se 
Sőt fájlalja nagyon sok veszedelmeimet.

E’ leverettetten nem tapsol'senki Örömmel,
Még jámborságom hogy ha szeretve vagyon.

Ah! te az én, mint a’ más kérésére hajolj már 
Oh Atya! oh Felség, óh hazabéli remény!

Nem hogy vissza mehessek az Országomba, hanemha 
Majd meg gyöződöl sok liiredelmim után :

Bátrabb számkivetést kérnék, és több nyugodalmat; 
Hogy legyen a1 bűnhöz szabva keservem’ oka.

77) Római Kálendáriom. Először Augustusnak ajánlotta, 
azután Germanicusnak : úgy látszik az elsőnek halála után 
adta k i, mert későbbi dolgokról van szó benne. 7p) Medea 
nevű Játékja, fejedelmi; mert a’ Tragoediaban Fejedelmek 
hozattatnak fel , fent járó , vagy fentre ható beszéddé1 —■ 
stylo sublimi. így Ítél erről Quintilianus ; Medea inrjvit Ovidii 
videtur mihi ostendere, quantum vir ille praestare potue
rit, si ingenio suo temperare, quam indulgere maluisset.
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H A R M A D I K  K Ö N Y V .

I-ső K E S E R V .

Ezt is meg személlyesítve Romába küldi. Kéri az ob  
vasót, fogadja-el, ne féljen, nem foglal magában szerelmet. 
Meg újjítván emlékezetében Rómának helyeit, elő szám
lálja. Esenkedik Augustusnak bátorságosabb helyre vitesse.

E > '
városba ijedve jövök,mint számkivetettnek 

Könyve: barátom nyújts a’ pihenésre kezet.
Nem félhetsz, hogy azért rajtad történne gyalázat, 

Egy verset se találsz, a’ mi szeretni tanít.
Mert az Uram szomorú környül - állása nem ollyan 

Hogy víg tréfával kelljen el ütni neki.
Kárhoztatja ama’ munkát is, jaj noha késő!

A’ melly zöldellő korbeli müve vala.
Mit hozok azt nézd meg, szomorú versnél egyebet

nem
Látsz , az időhöz lön általa szabva az is.

Ennek sánta hogy eggyik lába, okozza vagy az , hogy 
Távólról jön, vagy hogy neki híjjá vagyon l)

Ilogy ne legyek czífrább az Uramnál, hát ki simított, 
Es czédrussal kent, nem vagyok én ez okon.

Vagy ha betűm el fent,’s motskokra talál szemed ebben, 
A’ Vers-írónak könnye csepegte be azt.

l)EIméskedik itten a’ Poéta a’ második sor középen éy 
végén verse megszakadván, mint egy bitzeg.

£
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így lia deák szava történetből rossz, az okozza,
Hogy vad népek közt. 2) írta az énekeit.

Itt i degen lévén, ha nehéz nem Iessz, ki elolvas 
Mondja meg azt kérem, hogy l ôva ’s merre

megyek.
Ezt mikor a’ számon tilkonn akadozva ki ejtém , 

Eggyet alig lehetett lelni ki útba vive.
Adja, meg annak az Ég, a’ mit meg vont az Atyámtól. 5) 

Elljen békével jó születése helyén.
Földön, tengereken, fáradtann érkezek ámbár 

Messze vidékről — vígy mégyek utánnad — eredj.
Engede és vezetett: a’ Czézár Fóruma úgymond,

Itt emez, és szentnek /4) mondatik erre az út.
Temploma Vestának, mellybenn a’ Palladium, Szent 

Tűz ég; Núma’ csekély lakhelye itt vala rég’.
A’ Palatínusi hegy kaput értük jobbra : először 

Róma ezenn épült, itt laka Rómulus is.
Fegyvertől ragyogó ajtót lát ék; azokat mind,

Egyre csudálván — és Isteni lak - helyeket.
A’ Jupiter palotája 5) ez, a’ mit gondolok onnét 

Mert csprfás koszorú 6) van ki akasztva reá.
Erre — meg — értvén , azt felelém meg nem csalaték hát» 

A’ nagy Felségü TJr palotája ez itt.
Úgy de, borostyánfák mért vannak ezen fejedelmi, 

Es felséges nagy Háznak az ajtajiban ?
Tán hogy részes vólt mindég a’ gyózedelemben ■’ 

Vagy hogy Apolló ezt szíveli minden időn. 7)
Avvagy az a’ vígság’ és békesség’ jele, mellyet 

Császárunk szerzett, a’ maga népeinek, ö)

i )  Barbarus, más nemzeteket így neveztek a’ Görögök 
és Rómaiak. 3) Ovidtól. 4) Via sacra , így neveztetett, 
mert Romulus itt kötött Frigyet Tatiussal a’ Sabinusok’ Ki
rályával. 5) Augustus. 6) Corona civica, vitézségért ada
to tt, ezen felvül írással vólt ott: Ob Cives servatos. 7) 
£)aphnéért, kit borostyánná változtatott. Appolló pedig 
Augustus’ véd — Istene. IS) Vagy hogy igen pompás , és 
víggá teszi az embert: ’S a’békességnek jó jelo , mellyet okoz.



iis  valamint zöldell mindig, nem hervad e l, akként '■ 
Dísze ezen Háznak fen marad , el nem enyész.

A’ fel függesztett koszorú mint mondja az írás,
A’ hív l\ómai nép általa tarlata meg.

Jó Atya add a’ meg tartott Haza-néphez az eggyet» 
A’ ki kiüzetvén, messzire vetve eped.

Híven meg válván érdemié számkivetését;
Csak hogy nem valamelly bűn, de hibája miatt. 

Rettegek én nyavalyás e’ helytől és hatalomtól;
Kínos réműlés fogta betűimet el.

Melly halavány sárgák levelim jól láthatod aztat:
És eggyik lábam mennyire reszket ihol.

Adja az Eg valahára, meg engedvén az Atyámnak» 
Épnek lásson még e’ Fejedelmid alatt.

Erre magos léptsőn viteték amaz üstökös Isten’ 9) 
Szép házába; ugyan félve miként ez előtt 

Bélus’ magzati két oszlopba be metszve, ki húzott 
Kardal láttatik itt a’ fene durva Atya. 10)

Régi ’s az újj korbann a’ túdós a’ miket íra, 
Használlás végett itt le-tetettek azok.

A’ testvéreimet keresém , 11) azokat de ki vévén— 
Kiknek nem kellett vólna születni soha. 12)

Ott ezeket mikoron híjjában néztem — az őrző 
A’ Szentegyházból csak hamar útat adott.

A’ Játék-színnél lévő Templomba l 3) menék hát;
Am de be lépni nekem nem vala ott se szabad. 

Még csak ama’ pitvarhoz sem lehetett közelítnem ,
Hol leg elősször az illy könyveket öszve szedék. 14)

9) Apolló, nap súgáriért neveztetett így. 10) Danauí 
leányival, és Aegyptus fiaival. 11) Több Könyveit Ovid
nak. J2) Ars amandi. i 3) Marcellus’ TÜieátrumánál lévő 
Könyv - tárban , mellyet Octáviának tiszteletére állított Au
gustus. Octaviae Porticus Bibliotheca. t/() Atrium liber
tatis : Asinius Pollio állította fel. — Bibliothecam dicando 
ingenia hominum rempublicam fecit. Plinius. Ebből vilá
gos, hogy a’ szám ki vetetteknek Könyveik a’ közönséges tárak
ba nem vétetlek bé.

Eü
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A' nyomorult író’ nemzetiségére is elhat,
Hát a’ rossz, a’ mit már maga szenyved amott. 

Majd tán mind hozzám sok időre kemény kevesébbé 
Lessz a’ Császár, mind őt kegyelembe veszi. 

Istenek esdeklek ( senkit mást kérni nem is kell) 
Császár Isteni Ur! vedd fogadásomat el.

Mert ha közönséges helyben nincsen maradásom , 
Lenne szabad különös helyre be vonni magam. 

Ennyi gyalázat közt el - áléit, könyvem te fogadd fel 
Jó szívű köznép; hogy ha szabad neked is.

II-dik K E S E R V .

Panaszolkodik számkivetéséről·, az annál keservessebli 
néki bogy becsületes életeiéit, csak a’versei voltak hivat- 
kodók. Kéri az Égieket serkentsék a’ szunnyadozó Farkakat, 
metszék el élete’ fonalát.

Isteni végzésből meg kellett látni teltát a’
Gönezöl csillag alatt Scythia, bérczeidet?

Sem Látónának fia i) nem nyújtott segedelmet,
Sem pedig a’ túdós Pieri Mú’sa sereg.

Hogy vétek nélkül írtam, nem vólt haszon, és hogy 
Csak Músám tréfás; életem annyira nem.

Földön, tengereken szenyvedtem sok veszedelmet: 
Pontusi durva hideg szüntelen egyre gyötör.

A’ port 2) a’ ki kerültem csendességre születvén, 
Tűrést nem szoktam, ’s gyenge valék ez előtt.

Jó kikötő nélkül lévő tenger, meg az út kit,
El nem veszthettek; vég gonosz árja epeszt.

Szívem elég vólt a’ rosszhoz, sőt meg neveié á’
Test erejét: iszonyú dolgokat álla ki az.

i) Apolló· s) Pontanuf szerént.



Olt mikor a' habokon kétség közt hányt vala Eurui, 
A’ nyomorúság nem hozta eszembe bajom.

Utamat el-végezvén, és magamat ki pihenvén.
Végre eme’ földönn a’ hova vetve vagyok.

Minden jneg ríkat, szemeimből nem kevesebb könny 
'Hűl mint a’ tavaszon hó-vize menni ha kezd.

Róma, Hazám, házam szeretett helyeimmel eszem be  
Jut mind az, valamim hátra maradva vagyon.

Én nyomorult! sírom min már zörgettem elégszer, 
Hogy fel nem nyíltál ennyi időre nekem.

Mért szaiadék a’ fegyver elől: sokszor fenyegetvén 
A’ szélvész ; mért nem vette el életemet P

Istenek a’ kik rám eggy Istennel haragudván, — 
Állandón rosszak vagytok erántam igen.

Szunnyadozó Párkát serkentselek ti, halálom’
Ajtaja már ne legyen zárva az éltem előtt.
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III-dik K E S E R V .

Jeleségét tudósítja súlyos betegsége felöl szívre ható 
érzékenységgel. Nehezíti betegségét, élet-társa távolléte. 
JEsdeklik holta után csontjait Rómába vitetvén, a’ sírkövé
re írasson fel egy j>ár verset.

IL Levelem ha csudállod mért van más keze állal 
írva: l) ez a’ felelet, mert beteg a’ te Urad.

Nagy betegenn a’ főid’ vég pontján, annyira hogy bús — 
Éltemhez nem volt már bizodalmám elég.

Mit vélsz szívemről e’ rossz helyben nyomorultan ,
’S lankadtan fekvén Samiata, (léta közölt?

Nem szokok a’ vízhez, nem szenyvedem a’ levegőjét, 
Nem tudom a’ földjét, mért ki nem álhatóm én?

t) Volt hat vele más Római is.



Kirmsen jó házam, se betegnek jó eledelt, sem 
Orvost nem kapok itt, a’ ki segítene fel.

Semmi barátom nincs, lassú napomat ki el űzné 
Yigasztalgatván drága beszédjeivel.

Messze határban, vég nép közt sínlődve eszembe 
Jön nyavalyámban most, rnínd valamim tova van.

A’ mi eszembe jut, azt mind meg győződi) feleségem, 
Szívemben leg több rész bizonyára tiéd.

Távol lőttedben téged szóllítlak, az eggy éjj,
Vagy nap nem múl el, hogy ne nevezne szavam.

A’ mint hallottam, mikor ép nem vólt az eszem 5)
még,

Akkor is a’ számból hangza csak a’ te neved.
Bár fél hóit légyek, nyelvem le-ragadjon az ínyhez, 

A' rá cseppentett bor se emelje fel azt.
Egybe meg újjúlnék mihelyest mondnák jön az Asszony, 

A’ te reménylésed nyújtana élet erőt.
Én hát kétséges lévén a1 meg maradásban,—

Már nem is említvén, víg napot élsz te talán?
Nem töltesz nyilván van előttem az Angyali lélek, 

Nállam nélkül bús, kínt nevelő az időd.
Napjaimat., mint tartoza a’ sors; már ha be-lő lté  

’S Uly hamar éltemnek végire jutni fogok.
Rajtam veszni valón könyörülnötök istenek óh rnelly 

Sokba kerül! úgy mint földbe temetne Hazám.
Vagy húzódott volna halálomig e’ vereségem ,

Vagy pedig annál lett vólna halálom elébb.
Még szabadon halhattam vólna meg a’ minapában, 

Meg maradék, az hogy számkivetödve legyen.
Hát idegen főidőn lészen szomorú temetésem:

A’ hely végett, hogy még szomorúbb legyen az.
A’ testem se magam nyoszolyáján hervad e l, és nem 

Lész ki siratna mikor már ki terítve leszek.
Égy kévésé éltem nem fog terjedni az által 

Hogy feleségemnek könnye peregne rcám.

?} Meg haladod. 3) Mikor betegségében eszén kívül vált,



"Végső rendeletét nem adok', sem vég nevezés .közt, 
Egy kedves kéz nem zárja örökre szemem’.

Minden szép temetés, sír kö nélkül siratatlan,
Vad lold hantja alá fog be - temetni tehát.

Hahj! mikor ezt hallod lelkedben mért zavarodsz meg, 
És hív niejjed’ már mért üti sárga kezed?

Hahj! híjjába fogod karod’ e’ tájjékra ki nyújtni,
És hijjába fogod már kiabálni nevem’. 4)

Kedvezz hát lelkem; hajadat le ne nyírd, se ne sértsd
meg

Képed’: először nem most vesz el a’ te Urad.
Hóltnak vélhettél mihelyest Rómát, oda hagytam ,

Az nékem szörnyűbb és hamarábbi halál.
Ah! ha tehedd kedves feleségem örülj ha ki múlok, 

Nem lehet: e’ rossznak majd noha vége szakad.
A’ mellyet te erős szívvel tűrvén kevesíthedd,

El készülvén már ennek előtte reá.
Bár csak az óhajtott gyújtmányon mind oda lennék, 

Lelkem testemmel semmibe menne azon. 5)
Mert ha igaz mondása ama’ Sámósi öregnek,

’S lelkem holtom után a’ levegőbe repül.
így a’ Római lélek örökre bojongana a’ vad 

Sarmata lelkek közt egy maga számkivetett.
Kérlek csontomat egy kis edénybe tetetve vitesd el 

Számkivetett ne legyek hóltoin dtán magam itt.
Mert azt senki se tiltja : meg ölt bátját be temette 

A’ jeles Antigoné, bár nem akarta Creon.
Azt Jerikóbeli rósa porával, 5) ’s mint levelével — 6) 

Hintve temessed bé Róma’ határaiba. 4

4) A’ testet meleg vízzel meg mosták, a’ közben kia- 
balták a’ nevét a' hólttnak. 5) Némelly Pogányok úgy gon
dolkoztak, hogy hóitok után lelkek az élők közt marad; 
kívánja tehát hóitta után veszne el az is , mint sem ott él- 
Ye maradna. Különösen Pythagoras után hitték , hogy a* 
levegőbe megy, azután más testbe. 6) Amomum, Jerikó·· 
beli ró’sa Paris Pápai: mások Pipacs. Theophrastus írja , 
hogy mindjárt a’ Narczis után virít tavaszkor.
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A’ siető utas hogy el olvashassa, az emlék —
Kőre magas jellel metszd fel Örökre szavam:

„Itt fekszek Násó a’ gyenge szerelmeket író ,
A’ kinek elmém vóit a’ veszedelmem’ oka.

Erre ki el ballagsz ne legyen nehez — a’ ki szerettél.
Mondani: Násónak csontja pihenve feküdj. “

Mint hogy az én könyvem sírkőnél megmaradandóbb, 
 ̂ Arra elég lészen jegyzeni ennyi befűt.

Úgy hiszem a’ könyvem noha árta , örök nevet és hírt 
A’ Szerzőjének számos időkig adánd.

Mindazonáltal tégy temetéskori áldozatot, ’s oily 
Bús koszorút mellyet szem-vized áztata meg.

M ért ámbár a’ tűz testem’ hamuvá tegye, a’ bús 
Hamvam — melly hív légy érzeni fogja maga; 

Többeket íratnék, de szavam megfárada immár, 
Elszáradt, nyelvem : szóllani nem hagy azért. 

Légyen, egésséged, mellyel nem bír ki tenéked 
Ohajtá ezeket, tán legutólszor ugyan.

IV-dik K E S E R V .

Egy Nemes lelkű barátjának, meg mutatja mennyireve- 
szedelmes a’ Nagyok’ baráttsága ; állítása’ bizonyítására pél
dákat hoz elő , javasolja magához hasonlókkal tartson.

mindég kedves, de leg inkább lelki barátom 
A’ veszedelmembenn a’ mikor el-hozaték.

A’ te barátodnak ha hiszel, ki tanúit maga kárán, 
Ellj magad a’ nagy Lírát,messze kerüljed igen. 

Mennyire csak teheted külön éllj, fényes palotától 
Fuss : onnét csapa rám a Jupiter nyila le ;

A’ nagy Lírák használjanak ámbár, úgy de kiárt,ha 
Nem használ még jobb; mint sem utánna ha árt 

Meg szabadul a’ nagy széltől le-eresztve vitorlád ,
A’ széles ki feszült lessz veszedelmed’ oka,



-  7 δ

A’ könnyű fa hajat víz színt úszkálni tekinlhedd ,
A’ háló ha nehéz vízbe merülni szokott.

Intő a’ ki Vagyok ha be vettem vólna az intést»
Mostan Rómában vólna lakóhelyem úgy,

Míg magam éltem , X) míg könnyű szél vitte személlyem’, 
Csendes szép folyadék hordta hajóm’ az alatt. 

Ritkán történik ; de ki a* sikonn elesik, még 
Úgy esik, a’ földről fel lehet álni neki.

A’ nyomorult Elpénor fent helyről le-rohanván ,
A’ fejedelméhez. 2) Lelke zokogva mene.

Melly oka volt annak, hogy Daedalus a’ levegőben 
Meg maradott; Icarus nagy vizet elnevezé.

Mert ő fent szárnyalt, de az Attya alatta repüle: 
Egynek sem lévén a’ maga tolla magán 5)

Hígyj nekem , a’ ki magát megvonta ,{) az élte helyes vólt, 
Senki ne héjaznék a’ maga eorsa felett.

Eumédes, ha az Achilles’ szekerébe belé nem 
Kívánt vólna bolond gyermeked élne Dolon 

Mérops’ lyányai nyárfákká váltak, fia 5) láng közt 
Elvesze; apjával — hogy nem elégede meg.

Félj te is 6) emlékezz feltételeidre: vitorlád 
A’ mikor Eg fele megy hirtelen öszve szorítsd, 

Mert botlás nélkül lévő életre, szerencsés 
Sorsra , bizony méltó vagy te barátom igen.

Oh de meg érdemeled, hogy kívánjam neked eztet;
Vonszó hűséged, ’s drága szerelmeidért 

Láttalak olly színben keseregni veszélyemet akkor, 
Képem miilyenné változa én nekem is.

0  Dum mecum vixi. Cnipp>gglus: Dum tecum vixi — 
Míg veled éltem. Pont. míg a’ nagy Urakkal nem tartott, 
középszert követett, nem érte veszedelem. 2) Ulysseshez. 
öl Mesterséggel csináltak magoknak szárnyat. 4) Jíagyra 
nem tarjászkodott, alacsony sorsával meg elégedvén , — 
szegény maradt, — bátorságban élt. S) Phaéton. 6) Félj 
te is a’ nagytól vigyázva, magadra vitorlád ’s a’ t. az aa 
mérsékeld kivánságidat.
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Láttám két orczádra legördült könnyeid’, annyi 
Csókok közt eggyütt hív. szavaiddal ivárn.

Elveretett pajtásodat ímé most is igyekszel 
Oltalmazni, midőn az csak alig lehet ám.

Irígyiett Uraság nélkül csendes napokat tolta :
Veiled egyenlőek légyenek embereid,

A’ Náso nevet; a’ melly nincs maga számkívetódve, 
Kedveld: mert egyebem Scythia hírtoka mind. 

Tudniaiilik az&, melly a’ Gönczöl szekeréhez 
Leg közelebbre eső, és csikorog fagy alatt. 

Bosphorus, és Tanais, Scythák tava,η) esnek odébb
csak,

Némelly annak alig tudni való helye még.
Túl nincs semmi egyéb, hanem a’ szörnyű hideg

és jég :
Hahj! a’ vég földhöz , melly közel estem Egek ! 

Messze hazám »kedves Feleségem , messze van a’mind, 
E’ kettőn kívül a’ mi becses vala még.

Bár lehetetlenség testtel közelítni feléjek;
Elmémmel látom mind valamennyi ivagyon. 

Házunk’, a’ város színekkel sok helyek , a’ hol
Ezt vagy amazt tettem: rendre eszembe veszem.

Λ’ Feleségem’ mintha előttünk állani látnám;
Most esetem neveié, majd kevesíti megint.

Terheli mert tova van; kevesíti mivel szeret, és a’
Rá tett nagy terhet szenyvedi, védve segít:

Tik is szívünkön fügtök kedvelte barátok ,
A’ kikkel neveken szólni szeretne Ovid.

Megzaboláz okosann a’félelem és kötelesség,
Tán nem akarnátok gondolom Édeseim.

Azt akarátok régen, sőt becsület vala az, ha 
Versembenn akkor róhatok énekelék. 

Kéttségeskedvén, szívemben szóllok azért, hogy 
Félelmet szerző senki előtt ne legyek.

7) Bosphorus Cimmerius,
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Lappangó pajtásimat a’ Versem ki nem adja: 

liedveljen titkonn a’ ki elébb vala hív.
Tolietek ámbár messze — Világ válasszon el engemj 

Szívemben veletek legközelébbre vagyok.
A’ ki miként tud az én bajomon könnyítene: kéren* 

Töllem hívségét megne tagadja soha.
Hű legyen a’ jó sors hozzátok, hogy ti hasonlót 

Kérni ne lennétek kéntelenek soha se.

*V -dik K E S E R V .

Ismét egy szerelmes barátjának küldi ezt a’ levelet; ki
vel kevéssel esmérkedett meg el-vitetésp előtt. Bíztatja ma
gát az Augustus kegyelmével: nemes indúlatok’ példáját ’s 
ma’ga ártatlanságát hozván fel erősségül. Kéri ékes szóllá- 
sával kövessen el mindent a’ Fejedelem előtt. Veszedelmé
nek leg főbb oka hogy szeme volt.

L ajtásságoddal kévésig lehetett nekem élnem:
Azt könnyen lehetett, vólna tagadnod azért:

Hogy ha le nem köteleztél vólna szoros szeretettel, 
Míg a’ sors hozzám’ jó valamennyire volt. l)

A’ mihelyest lerogyék,rohanásomtól futa minden;
Es hátat mutatott, a’ ki barát vala rég.

Ellenben Jupiter’ nyila érte tagom’ te tapintni,
Nem féltél; ’s a’ bús házba be lépni merél.

A’ mit alig tészen két három régi barátom,
Ujj pajtás lévén, végbe viszed te magad.

Láttam háborodott képed’, szád’ melly az enyímnél 
Sárgább volt — könnytől mennyire nedvesedett. 

Láttam könnyeidet minden szavaidra peregni;
Szám be ivá azokat,2) két fülem a’ szavad’ úgy.

1) M inell: — Tán akkor jó szél vitte a’ hajómat, ’s oly 
iyan volt a’ szerencsém, hogy szerethettél. CflipjnggiHS.
2) Csókok közt könnyeidet.
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A’ esüggő nyakamon függő karodat meg Öleltem,

Es zokogó szádról csókjaid elfogadám.
Távol lettem alatt is vedel kedves — ez a’ szó 

Kedves; igaz névnek van helyiben tudod azt.
Több nyilván lévő jele van még nállam ezeknél 

A’ jóságodnak, melly soha einem enyész.
Adja az Ég’ Ura a’ tieid’ menthesd az enyímnél 

Sokkal jobb ügyben; kelletik a’ mi időn.
E’ közben hihető, tudakozgatsz mit cselekészik 

E’ földön, ki ugyan már oda lett az előtt.
Egy keveset bízok: mellytől te ne fossz m eg, a*

Isten 5)
Majd még hozzám fog lenni kegyelmes Atya. 

llár igazán bízzak, vagy helytelenül, de te kérlek 
Hogy meg történhet helybe hagyásodat add. 

Fordítsd arra az ékes szóllásod’, bizonyítsd meg,
Hogy kívánságom hasztalanul nem esik.

Mennél több valaki, annál hamarább meg is enged,
A’ nemes elmének gerjedezése nemes.

A’ nemes , ámbátor vad oroszlánnak, ha leverte 
Ellenségit, elég; a’ dühe csillapodik,

Undok medve pedig, vagy farkas holtja nyakán van* 
Minden nemtelenebb vad követője neki.

Már Aehillesnél ki nagyobb a’ Trójai hadban?
A’ Priamus’ könnyét még se vetette meg ő. 3

3) Augustus. Ebben méltán meg botránkozhat egy tisz
ta tudományit keresztyén, midőn a’ halandó Augustusi Is
tennek szállítja Ovidius: nem vélt e’ botránkozas a Római 
ember előtt: Fejedelmeiket, Császárjokat hóitok után az 
Istenek közzé számlálták, mint Romulust, Caesart; és Au
gustusi is. Mór ez amannak fogadott Fia leven bár hízel
kedett is Ovidius szerencsétlen sorsának jobbítása végett 
így szólván — nem vala felettébb hízelkedő. Divinus Is
tenné lett mind a’ hóltalu-ól, mind az élőkről mondatott. 
„Cara Deum Soboles, magnum Jovis incrementum“ Asinius 
i’ollio kisszulötjét igy nevezi Virgil. Eclog. IV.
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Melly kegyelemmel bírt Nagy Sándor, Pórus, akár az 
Illendő temetés meg bizonyítja nagyon. 4)

Már nem hordok elő több meg szilát emberi bosszút;
Júnónak, kit elébb úldöze, az veje lett. 5)

Nem lehet az,hogy mégnereményljek megszabadulást: 
Nem gyilkosságért hoztanak engem ide.

Nemvala szándékunk a’ főidnek nagy Fejedelmét 
Meg gyilkolván , szélyt rontani mindeneket.

Nem szólítana valamelly bosszontó szókat az ellen,
A’ bor-ital közben, rút szavakat se, tudom. 

Véletlen látván egy bűnt, bűntettetek érte;
Hogy szemmel bírék a’ leve vétkem’ oka.

Bár gyarlóságom’ nem menthetem is ki egésszen, 
Vétkem’ nagy részét még is okozta hibám.

Van bizodalmám azért enyhíteni fogja idővel 
A’ Vereségem et, és másuva küldeni fog.

Vajha azon napot a’ tündöklő hajnali Csillag 
Hirtelen el hozná a’ sebes égi lován,

V I-d ik  K E S E R V .

Augustus esmeretségében lévő harmadik barátjának ír, 
kivel kölcsönösen minden titkait közlötte; fájlalja, bogy 
azt is ki nem jelentette'néki; a’ miért számkivettetett: de 
már örökösen el halgatja, külömben is azt , mint rútat il
lő el fedezni.

A*égi baráti frigyilhk’ el nem tagadod: ha akarnád 
Sem lehet azt kedves, jól tudod azt magad is.

41 Clitus Nagy Sándor dajkájának fia , ’s ezzel eggyütt 
nevekedett barátja, igen szabad szavakkal vetette Sándor 
szemére,  hogy a’ Persa szokásokat követi, mellyért Sán
dor ötét részeg fővel által ütötte. Kijózanodván, magát 
hasonlóképpen meg akarta ö ln i, ’s harmad napig sem ételt 
sem italt magához nem vett, végre elhitetvén véle mások, 
hogy Clitus méltán ölettetett meg, királyi fényes pompá
val temettette. 5) Hercules az Istenek száma közé vétetvén, 
Jujjo a’ maga leányát Hébét adta néki feleségűi.
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Míg tehetém, az egész Rómábann annyira kedves 

Mint te nekem, ’s neked én senki, bizony nem akadt. 
Minden előtt igen esmeretes vóit a’ mi szerelmünk: 

Sőtt csak nem jobban, mint te vagy én magam is.
És melly tiszta szerelmed van pajtásod eránt, az 

Kit szívből tisztelsz 1) ő maga tudja igen.
Semmit nem takarál el elöltem: sőtt sokat ollyat, 

Bíztál töbször rám, a’ mi Örökre titok.
Úgy te valál , kinek én minden titkom’ ki beszéltem: 

Eggyen kívül, melly engemet el-temetett.
Bár csak előtted nem titkoltam vólna el azt sem ;

Férjfi tanácsod megtartana, ’8 élne Ovid.
Ab! de fejem’ ragadá a’ vas sors a’ vereségre.

Ettől minden jó’ ajtaja béesukatik.
Már vagy akár lehetett okosan ki kerülni ezen bajt, 

Avvagy az észnek nincs semmi hatalma azon. 
Mindazonáltal régi időbeli lelki barátom ,

Kívánságom’ fő tárgya , szerelme, java:
Emlékezz szabadulásomra, erőd’ nosza használd 

A’ mit az a’ kegyelem 2) nyújthat ez okra neked, 
felségünk’ bosszúja szelídülvén , valamelly más— 

Helyre tetetnék át, és kevest-dne bajom.
Ám de csak úgy mikoron szívemben semmi go

noszság
Nincs bírságomnak fő oka is ha hiba.

Nem bátorságos , röviden se lehet ki beszélni,
A’ gyászos bűn , mint ötle szemünkbe nekünk. 

Emlékezni azonn órára iszonkodik elmém;
Fel szaggattatván általa régi sebem.

A’ mi szemérem nélkül nem mondódhatik , illik 
Az, hogy süril éjj fedje örökre nevét.

Semmit nem mondok csak ez eggyet, véle szen.éllyem;
Úgy de valójában nem nyereség veve rá. 

Ostobaságom kell véteknek mondani, hogy ha 
E’ dolgomnak igaz, jó nevet adni akarsz. i)

i) Augustus, 2) Mollybeu vagy a’ Császár előtt··
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Már ha szavam hazug , egy messzebb Országba
vitessél.

Mellyhez képpest ez Róma határia lehet. 3)

VII-dik K E S E R V .

Kedves Leányának küldi ezt a’ Levelet, serkentvén a* 1 
tudományra, jelesbben a’ vers költésre. Mert a’ gyönyö
rű képet el rútítja a’ vénség-, koldussá lesz a’ gazdag: csak 
a’ virtus, és a’ tudomány örökös birtok. Ezek által hól
tunk után is fenn marad a’ nevünk. Inti tehát, halálával 
el nem enyésző hírre törekedjen.

Hirtelen írt levelem, szavaim’ szolgája , Perillám’ 
Mennj siető lábbal drága Hazámba — köszöntsd.

Öt vagy az édes szülőjével lelni fogod; vagy .
A’ Könyvnél és a’ Pimpla leányi között.

Ezt, ^agy amazt tegye bár, mihelyest meg tudja jö-
vésed

El teszi; mért jöttél kérdezi— mint vagyok én P 
Mond neki még élek, de meg úntam az életem’ immár, 

Ennyi idő semmit nem kevesíti jajom’
Vissza menék a’ Másához , noha annyira ártott.

És alagyás verset *) költöget édes Atyád.
Mond meg ugyan l) mi okon fekszel velem egy tudo

mánynak ; 2)
Tudós, nem szeretős verseket írogatol? 3)

Ό Pontanus. Ha hazudok, vigy még eygemet annyira 
innét, mint Kóma ide. Minell. Más pedig; vigy ollyan 
helyre, melly még ennél is veszedelmesebb ; ’s a’ hoz kép
pest ez Róma.

Szomorú.
1) üt quid, num quid? 2) Poesis. 3) Pont: Minell: ha

nem íontos tárgyakról Írsz. non patrio more, sed Graeco. 
Cníppig. Ezt bizonyítja ebből „ Sola tuum vates Lesbia 
vincet opus. “
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Mint hogy az Ég szép képpel ió erköltsöt adott vo lt, 
Ritka tehettségű elme kegyelmeivel.

Mellyeket a’ Pegasushoz Atyád vezetett leg először,4) 
Bőv folyamatjok’ hogy hasztalan el ne veszítsd.

Gyenge leány korban voltál mikor észre vevém azt; 
Arra vezér követő mint Atya egyre valék.

Már akkor (de szerelmünk el torié az idő tán)
Téged igen szeretett kedvesem édes atyád.

Szívedben ha azonképpen lángolni fog e’ tűz,
SapphÓ győzhet meg verseiben nem egyéb.

Nagy veszedelmem meg -restit, félek kevesebb lész 
E’ történettel lelki erőd ne — talán.

Míg lehetett olvastam enyímet, majd Je tiédet. 
Mestered , és bírád váltva valék az alatt.

Dalijaid olvasván halgattalak, és, ha azokban 
Sznnnyadozál, neveiéin a’ heved és az erőd’

Édes Atyád’ mivel a’ vers meg sértette, talán már 
Rólla tanulsz ’s nem ügyelsz a* tudományra tovább.

Tedd le Perillám a’ félelmet: csak ne tanuljon 
Versed után rosszat férjíi, ’s az as?zonyi nem.

Annakokáért tudós magzatom a’ heveréssel,
Hagyj fel; vissza siess a’ tudományra viszont.

Mert amaz ékes kép meg rútúl hosszas időre;
A’ vén homlok majd általa ránczba megyen.

A’ káros vénség csendes lépéssel elő-áll 
Szép formádra kezét rá teszi, ’s el temeti.

És mikor azt mondják , szép vólt emez— elkeseredvén 
A’ tükört okozod , mért hazud annyira az.

Jószágod se sok: ámbár méltó vagy sok ezerre, 
Sokhoz egyenlőnek, nézheted aztat ugyan.

A’ sors a’ mit adott tetszésire vissza ragadja,
A’ ki ma Craesus vólt, hirtelen Irus az ám 5) 4

4) Az Attya tanította a’ Poesisre, látván szép tehetsé
gét. 5) Lydus Dulichio non distat Croesus ab Iro. Pro- 
pert. L. 3, EI. 3.

Mind
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Mind no beszéljem elő : nincs semmink meg maradandó;
A’ jámbor szív , és a’tudomány maga csak. 

ímé riállatok, és házam kívül lakom én most;
A’ mit csak lehetett, mindenem’ el-ragadák. 

Mindazonáltal az elmém itten van; vele élek,
A’ Császári erő arra ki nem hata már.

JBátor akárki gyilokkal az életemet vegye e l, de 
Még is hóltom után fel marad árva nevem. 

Olvastatni fogok valamíg hét halmairól a’
Győző Róma le néz sok birodalmaira.

A’ tudományban légy te szerencséssebb az Atyádnál; 
Ellj túl a1 síron mennyire végbe vihedd.

VIII. K E S E R V .

Hazájába vonszó forró kívánságát adja elő. Ki fakad, 
hogy inkább ölette volna meg Augustus, de az az ő kegyel
mével nem fért öszve; következés képpen reményű masuvá 
lehető küldettetését.

K'lost a’ Triptolemus szekerére fel ülni szeretnék, 
Régeiden búzát a’ ki vetett leg elébb. 1)

Most Médéáriak sárkányit fel zaboláznám ,
Miken Kórintból a’ gonosz el szalada. 2)

A’ szárnyadra fel ülni szeretnék Perseus, avvagy 
Daedalus, és mennék a’ levegőbe ma még , — 

Hol csendes széltől vitetődvén — drága Hazámnak, 
Földjét láthatnám széltire hírtelenül.

El hagyatott házam’ , jó Pajtásim’, de leg inkább 
J ó , kedves szeretett, hajdani hitvesemet.

1) A’ ki leg elsőben szántata búza alá. 2) Médea Mi- 
nellius szerént, a’ Pelias meg ölése után sárkányokat foga
tott szekerébe. Pontamis szerént pedig meg ölte a’ Jasou- 
tói lett fia it, Korintusból Athenaebe szaladt.

F



Balgatag azt gyermek módjára haszontalanul mért 
Kívánnád, a’ mit nem hoz elő az idő.

Yágy ha ugyan kívánod imádd érette az Istent, 5)  
Érezted, 4) neki kell hát könyörögni azért.

O menten villám szekeret, vagy szárnyakat adhat;
A’ menetelre : lehetsz általa még ma madár-

Ezt ha te kéred (mert nem kérhetsz tőlle nagyobbat;) 
Félek kérésem szemtelenül ne legyen.

Erre jövendőben mikoron bosszúja el oszlik,
Kellene tán őtet kérni felette nagyon.

A’ mi kevésbb ennél: de nagy irgalmas kegyelemlész, 
Innét más valamelly helyre vitetni ha fog.

Kern jó ennek földje, sem a’ vize, sem levegője;
Jaj mindég bádjadt testem ezenn az okon.

Ezt testemnek akár a* búsult lelkem okozza ,
Már vagy akár a’ roszsz főid’ okozatija legyen.

Csontvázzá váltam, mivel a’ Poritushoz el érvén, 
Nincs álmom : nem esik jól nekem a’ mit eszem.

Olly színű lettem, valamint a’ jókori dér a’
Zöld fa levélt ősszel meg veszi hirtelenül.

A’ tagom el sárgúlt: az erőm mind el fogya immár 
És panaszolkodnom minden időn van okom.

Olly formán beteg a’ lelkem, mint testein, azért hát 
Kettős ínséget szenyvedek el hagyatott.

Egy valamelly nagy test módjára lebeg szemeimben 
Kedvetlen sorsom’ képe : mivólta szerint.

Emberi erkölcsök, hangok, ruha, sok helyek eggyütt 
Jutnak eszembe az is, hogy mi valék, mi vagyok.

Annyira óhajtnám múltom’ panaszolkodok ímé ,
A’ bosszús Császár, hogy maga meg nem ölet.

Nem: mert mérséklett haragú volt eddig is, és e’ 
Számkivetést jobbal váltani fogja fel ő. 3

3) Augustusi. 4) Hogy ö mindentevő,



IX-dik KESERV*

Elő adja Tomisvár’ nevezetjét hol vette. Eleven szín* 
íiel festi Médeának testvérén el követett borzasztó csele* 
hedctét.

H  ogy légyen Corögök’ gyarmatja l) ugyan ki hihetné, 
illy embertelen és durva nevezte helyen?

Hát Mílétumból ide is jöttek lakosok rég,
Es a’ Géták közt meg telepedtenek ők?

Absyrthus szélyt szórt tetemétől lön nevezetje :
Sokkal elébb mint sem jöttek az új lakosok.

Mint hogy ama’gallyán, melly a’ Paliás segedelme 
Által Jelt ’s leg elébb láta vizek - vizeit.

A’ mi időn szakadott a’ rossz Médéa siralmai 
Atlya előtt, a’ mint mondatik erre futott.

A’ kit meg látván a’ dombról, egy bizonyos kém, 
így szólt: jó jövevény! Colchisi gállya jön itt.

Meg rémültek az Argonauták , fel szedetének 
A’ vasmacskák és a’ sereg útnak eredt.

A’ Százféle gonoszt tett ’s tévő Colchisi gaz lyány
* Mejjét verte, mivel tette eszébe jutott.
Es ámbár szörnyen mérész vala , mindazonáltal 

A’ sárgult ijedés ő neki képire ült,
Látván jönni hajót úgymond, már kézre kerülünk ί 

Tartóztatnunk kell csalfa okonn az Atyám’.
Kérdezi mit tégyen? mikoron mindenfele nézett, 

Történetből ott látja az öttse hogy áll.
Ot meg pillantván e’képp dörgött szava: győztünk 1 

Absyrtus véred meg szabadítani fog.

a) Új szállás Colonia, csudálja hogy Görögök lakjanak 
köztük, kik akkor Görög Országban igen pallérozottak vol
tak, ’s kellemetes ég hajlat alatt éltek, Jónia városából Mí- 
letusból mentek oda lakni.

F 2
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A’ mikor Absyrlus nem félne, eszébe se venné, 
Ártatlan testét , fegyvere át - szegezé.

Osztán el tépvén a’ környéken darabpkban,
Több helyeken széllyel szórta dühödve maga. 

Hogy meg tudja az Atlya; magos kő szálra fejével, 
A’ véres kezeit fel teszi a’ fene nény.

Illy bánatjától le veretve fiának az el szórt 
És hidegült tetemit míg szedi hátra legyen.

Hát a’ mint mondják, mivel itt darabolta fel öttsét 
A’ gyilkos testvér, lett neve néki Tomos. 2)

X-dik K E S E R V .

A’ szerentsétlen Poétái le írja lak-helyét rémítő lakosé
va l, vad tájékával, csikorgó levegőjével. Jelenti, hogy 
nem csak ö ott bóldogtalaii, hanem az egész föld népe.

Számkivetett Násó emlékezetébe ha jönne,
Ottan némellynek ’s fenn vagyon a’ neve még. 

Tudja meg egy borzasztó Országban lakok, ollyan 
Csillag alatt, a’ melly el nem enyész soha s e i)  

Rettenetes Bessus , Geta , Sarmata vesz karikába : 
Mennyire méltatlan népek eszemhez ezek.

A’ mikoronn az idő lágy, oltalmazza fejünket, 
EllenséginktŐl a’ Duna habjaival.

Szennyes 2) képével ha elő áll a’ szomorú tél ,
’S földünk mint a’ kő annyira össze fagyott.

2) Tomus, a’ többes számban Tomi Tomi.’-vár Törö
kül Eski - Pargana , vette nevét e’ görög szótól - seeo
metszem - darabolom - τομος - sectio - metszés - darabolás , 
rész Régenten volt Pontusnak fő városa a' pénzeken így ta- 
láltatik— μβτςοπ ποπου τομεος.

j )  Ursa major - le nem megy, mert mindég felettünk 
látjuk a’ Polus Arcticust-Északon lakott Tomiban. 2) Nem 
rnaga a’ tél annyira borzas, mint a’ föld.



Mormol az északi szél, szakad a’ hó: északi sarknál 
Hogy lakik e’ nemzet látni való dolog az.

Mord hideg északi szél, örökössé tészi fagyával;
A’ havat, a’ nap, eső által az el nem enyész.

Még eggy el sem megy, már a1 másik be borítja:
Két nyarat és telet ér sok helyekenn az után,

Á’ dühödő szélvész a’ ház tetejét le sodorja ,
És a1 nagy tornyot hirtelen allyra veti.

Durva komor hideg ellen bő nadrág ’s kaczagánnyal, 
Élnek , az orrok nincs csak be takarva csupán.

A’ jég csap sokszor csörög a’ lakosunk’ haja fürtjén;
És a’ zúztól. a’ barna bajusszá fejér.

A’ bor meg fagyván az edény formája marad meg;
Es darabokban kell venni, nem inni levét.

Mit mondok, valamennyi folyó van bé fagy erŐssen: 
Fejszével vágják és törik a’ vizet itt.

Sőt maga a’ Nílusnál nem kissebb Duna , a’ m ellyő) 
A’ Pontúéba szakad hét csuda torkolaton.

Rettenetes széltől át álván szőke vizével,
Jég fedezetje alatt Pontusi vízbe szakad : 

így nyárbann a’ min gállyák mentek, gyalog utak 
Vannak azon, ’s lovakon járni, kocsizni lehet.

És a’ Sarmata nép szekerébe fogott tulokokkal,
Mint valamelly hídonn a’ habokon megy odébb. 

Eztet alig hiszik e l: 4) de mivel nincs érte jutalmam 
Hogy hazudok: mért nem kellene hinni ugyan:

A’ nagy mélységes Pontust bé fagyni előttem ,
Látom mint leszen itt a’ vize jég özöné.

Nem csak szemléltem, de kemény tetejére sok ízben, 
Fel menvén, száraz lábam alatt vala az.

A’ keskeny tengerbe 5) be nem fúlt vólna Leander, 
Hogy ha ezenképp’ lett vólna be fagyva az is. 3 * 5

3) Némellyek szerént hat, mások szerént pedig hét ága·,
kon. 4) A’ Rómaiak, kiknél ha hó esik hirtelen el olvad,
5) Hellespontus.



A’ jégtől ha akarna is a’ külső levegőre ,
A’ disznó hal nem jön, ti) ki se nyújtja magát· 

Szárnyát csattogtassa az északi szál, de az örvény, 
Semmi vizet nem adánd ő neki még is azért.

A’ jégtől be csukatván a’ sok tengeri gállya 
All: az evedzö nem metszheti néki vizét.

Látánk sok nyomorult halat a’ jég közt fel akadni, 
Mellyek közt némelly rész eleven vala még.

Már vagy akár észak száraz dühödő erejétől,
A’ zajgó tenger habja keményre be fagy :

Vagy ha akár attól olly formán a’ Duna át á ll,
A’ fene ellenség gyors paripára fel ül.

A’ ki derék lovagos, nyilait könnyen lövi messze, 
A’ szomszéd népet messzire dúlja, öli.

Némelly el szalad: a’ pusztán hagyatott mezejében 
Nincs ellent állás: mindene préda leszen.

É’ kóldús nemzet’ jószága ; Fakó. szekeréből
Áll, ’s mezejébenn a’ gyors lova ’s barmaiból, 

Egy részt hátra kötött kézzel hajtják el előttök;
És híjjában néz vissza lakó helyire.

A’ más rósz méreggel kerít horgas nyilaiktól,
Meg sebesíttetvén, veszti az életit el.

A’ mit az ellenség el nem visz rontja rakásra,
A’ kunyhókat mind lángba borítja elébb.

Mádtól rettegvén békességbenn is ez a’ nép, 
Szüntelen: a’ főidet senki se szántja tehát. 

Ellenségeiket lesik , a’ vagy félnek azoktól, 
így hever a’ föld, és senki be nem veti azt.

Híis levelek közt nem függ a’ szőllö, se sotóból 
Nem csorog édes must kádba, ’s edénybe sehol. 

Nem terem alma: miért nem tudna Acontius itten, 
Cydjppéjének verseket írni mire. 6

6) Mint írják némellyek , a’ gyermekeket igen szeretik; 
ha a’ hajóból ki esnek, ide ’s tova hordozzák hátokon a’ 
tengeren.
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ΐ,Ιδ fák nőikül látnád mezejét: nyomorult fold 
Egy boldognak sem kénközelítni feléd!

Hát mikoronn a’ föld illyen nagy, ’s messzire terjed, 
Veszteni okáért lett Pargana fel fedezett. 7)

XI dik H E S E R  V.

Hallotta hogy egy gyáva marezongja, még pádig úgy 
Játszi!: közönséges helyen: Midőn egy nyomorultat bánt, 
alacsony lelkiségét— érzékenységre vált hús indulatjából 
megtámadja: a’hoz hasonlítván a’ mi leg kegyetlenebb 
az ég alatt: inti az emberi sors változását vegye gondolára.

J*os3z ember ki veszélyemben bosszontol-örökkő 
Vádolsz szomjazván vérem , elölni akarsz l)

A’ kőszikla között, sziliétől, és vad’ teje táplált,
Tűzkő a’ szíved, mondhatom és nem egyéb.

Még mi lehet szörnyűbb a’ mit kíván fene mérged» 
Es veszedelmemből hátra nagyobb mi vagyon?

Barbarusok földjén a’ Pontus durva vidékén , 
Szenyvedek a’ havazó északi csillag alatt.

Nem lehet értenem e’ vad nép’ nyelvét; valamennyi 
Hely hova csak nézek nyugtalanítva ijeszt.

Mint fél a’ szarvas mikor a’ medvék be - kerít ik,
Vagy bárány mellyet, farkasok érnek utói.

Jgy én had - viselő néptől lévén be-kerítve —
JRetlegek azt vélvén , érik az óldalamat.

Már ha kevés bőn — bérnek tartod, hogy feleségem’ 
El vesztéin, Rómát, ’s drága barátaimat;. * 1

7) Vesztem okáért lett fel felezett Tomivár.
1) így szidta Didó Aeneast: Sed duris genuit te cauti

bus horrens Caucasus ·, Hyrcanaeque admorunt ubera tl- 
gres. Aeneid. 4,
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Semmi bajom ne legyen, maga a’ Császár haragudjon, 
Hát nem elég Ínség gerjedezése csupán P

Yan még is ki be nem borzött sebemet le szakítja 
’S erkölcsünk ellen gaz sima szájjá ki nyílt.

A’ könnyű ügyben lehet ám Prókátor akarki 2)
A’ mi 1̂  rogyni való, szét-töri egy kis erő.

Várakat és az erős kő falt szélyt rontani virtus ;
A’ leg gyávább is rá tápod az ha le dűlt.

Kern vagyok a’ ki valék, te az árnyékot töröd ősz ve , 
El temetett hamvam’ mért hajigálod ugyan ?

A’ ki az ütközeten Hector vólt, nem vala többé,
A’ mikor Achill’nek hordta erős lova őt.

így kinek esmértél ez előtt én sem vagyok immár'- 
Néhai Násóból forma az a’ mi maradt.

Gyilkosomé’ képet mért rágalmazza beszéded?
Hagyj békét meg hóit lelkemet érdekelő ! 5)

Vétkem igaznak véld —* a’ mit cselekedtem cgésszeri 
Bűnnek mond ; ’s abban nem vala semmi hiba.

Szenyvedek íme azért; telljen bé szíved ezen rossz 
Számkivetéssel, melly e’ csuda földre eselt.

Sorsomat a’ hóhér meg szánná, mindazon által 
Egy magad ítéled, hogy kévés ennyi gonosz.

Rettenetesbb vagy azért Busirisriál, vagy pedig annál 
A’ ki ökörbe veté égni az embereket.

Es ki ajándékozta ezenn ökröt Phalarisnak ,
Meg kedveltetvén vélle beszédjeivel.

Felség! a’ csupa formájára ne nézz ez ökörnek; 
Annál sokkal több haszna lehet neki még.

Látod e’ ? jobbra vagyon bele ajtó, erre tetesd bé, 
A’ kiket kívánsz általa veszteni el.

A’ bé zároltat lassú tűznél sütögeltesd ,
Abban mint az ökör, bőgni fog egyszeriben.

Melly leleményemet elmémhez méltó jutalommal 
Érdemesítsd fő Úr kérlek alázatosan.

2) Mikor már kárhoztatva van valaki, tehetetlen nyo
morult, 5) Polgári értelemben már meg hóit.
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Ezt feleié Phalaris: kínok csuda mestere úgymond ,
A’ munkád millyen tudd meg elébb te magad. 4) 

Mem vóit késedelem: mint néki mutatta kegyetlen 
Módon silttetvén, bőge iszontatason.

Siczeliek veletek mi közöm Szittyák’s Geta nép közt ?
Hozzád bár ki legyél búm szava vissza siet.

Hogy lelked szomját bé töltsd véremmel, örüljön 
Vágyódó szíved; mennyire kedve telik.

Anrivi veszélytszenyvedtem az úton , hogy ha te tudnád 
S/íved gondolnám el keseredne belé.

Hidd el Ulysses véllem hogy ha vetődni fog egybe·— 
Neptun’ mérgénél a’ Jupiter dühe több.

Ámbátor ki legyél, vétkem’ többé ne feszengesd —
És sebeimről már vedd le te durva kezed’.

Engedd a’ feiedékenység vétkem’ be takarja;
’S hadd bőrödzön bé a’ mi hibába esek.

Félve meg emlékezz a’ múló emberi sorsról,.
Melly a’ kit fel emelt, azt le-hajintja megint.

És mivel a’ mit nem vélhettem vólna felőled ,
Olly nagy gondod van rám csak ugyan neked. is. 

Nincs mért rettegjél, mert sorsom leg nyomorúltabb , 
Császár mérgével több gonosz 5) egybe vegyül.

Mind igazak szavaim, ’s nem költőm, hogy te hihessed, 
Kívánom jutnál e vereségre magad. .

X I I -d i l i  K E S E R V .

Mennyire örvendetes legyen Rómában a’ tavasz — ellen
ben miben áljon Tomiban — említi. E’ közben óhajtja Au- 
gustusnak a’ Németeken vett győzödelméröl venne b ír t ; 
kik ekkor újjonnan fel támadtak. Ki ezt hírül viszi neki, 
házánál kedves vendége lesz. 4

4) Tu primus experire—tudd meg elébb te magad Mi- 
n ell: mások, incipe —kezd el elébb magad azt: indue, — 
bújbe magad leg elébb; Perillus. 5) Sokféle ínséget szerez.
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•"-dniűlván ez az év l )  a’ télt, melly régi telemnél 
Hosszabb volt a) a’ szél kezdi el űzni tovább, 

Immár a’ Hellét rosszul hordott kos az éjjelt 
Nappal egyenlővé teszi ezenn az időn 3)

Gyermekek és lyánykák szaggatják a’ violákat 
A’ rétenn, azokat senki se ülteti bár.

Szép színes sokféle virág sarjadzik azon szélyt:
A’ madarak’ soka mind víg kikeletnek örül.

A’ mai fecske az annyanál hogy jobb legyen ■— a’ kis 
Fecskéknek fészkét rakja 4) eresztek alá.

A’ fű a’ mi borozda alatt vólt, gyenge csiráját 
Át melegültt főidből tolja fel a’ rög alól,

Melly helyeken szőllő vagyon, a’ kezd hajtani bimbót 
A’ vidító bor mert ide messze terem.

Élofák a’ hol vannak, kezdnek leveledzni.
Mert a’ Szittjákhoz messze teremnek azok 

Most pihenés van amott, a’ játék rendre adódik 5 )
A’ Törvény széken halgat az ügy — folyamat.

Most lovakat futtat 6) laptáz , bajtvív 7) amaz ékes 
Romábann a’ nép, vagy karikázni szokott ö)

A’ mikoronn az olajjal kentt iíiak mosogatni 
Fáradt tagjaikat, szűz Tiberisre viszik. 9)

1) Romulus uralkodásakor Martius vólt az esztendő’ 
kezdete. Martis erat primus mensis Venerisqve secundus. 
2) A’ Rómában eltelteknél. Mások : A’ 2Jephyr űzi — te
lünk’ elmúlván már ez az év: illy Nagyra nem emlékez 
semmi öreg Tomiban. 3) Martins: mikor a’ nap a’ kos jel
be megy. 4) Progne. 5) Minerva ünnepén. 6) Eqviria. 
7) Ludi gladiatorii a’ Saturnus és Minerva ünnepén kívül 
győzedelemkor adták a’ Rómaiak’ mulatságokra, kik ebben 
a’ véres játékban igen nagy kedveket találták , ekkor szám
talan emberek és állatok vesztették életeket. Trajanus meg 
győzvén Decebalust, tíz ezeren viaskodtak; tizenegy ezer 
állat öletett meg. Dio XLVIII. 8) Trochus — csapó csiga — 
játék’ neme, érczböl vólt készítve, köröskörül csörgő vólt 
rajta, ostoron vagy vesszőn meg forgatván a’ gyermekek 
el hajították, y) Aqva virgo — mert valaha egy lyány mu
tatta meg a.’ katonáknak.
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A’ három Fórum’ helyibenn ugyan annyi Teátrum 
Zeng: bennek tüzesül a’ fogadásra kiki lo)

Ob négyszer, süt számtalanul bóldog! kinek ekkor 
Kómában bízvást lenni, mulatni szabad, 

lit mikor a’ lakosok nem vágják a’ vizet, és megy 
Már a’ hó; tavaszunk’ e’ teszi, semmi egyéb. ·

A’ tenger ha be nem fagyván, a’ szőke Dunának 
Hátán nem zörög a’ Sarmata járta szekér. ·

Es mi .dóim idegen gállyák veszik útjukat erre 
’S kezdenek isméden szántani tengereken 

Látván a’ gally ást szaladok, köszönök neki gyorsan 
Kérdezem ő,t honnét jön , hova megy , ki legyen? 

Nagy csuda vólna ha nem szomszéd Országbeli lenne;
kiért bátorsággal más nem evedzhet ide.

E’ tova és kikötő nélkül lévő Oczeánra,
Kómából ritkán látni evedzni hajót.

Bár ne Latán , ha Görög légyen , szeretem; noha inkább, 
Azzal kedvellek szóllani a’ ki Latán.

A’ keskeny ’a Márvány tengerről ii)  nem lehetetlen 
Kedvezvén a’ szél,' eljön egész ide még.

E’ vagy ama* legyen az, kedves dolgot cselekészik , 
Az mikor újsággal fog közelítni felém.

Hallani óhajtnám, hogy győzött a’ Fejedelmünk;
Es Jupiternek azért tett fogadások’ adák.

Tudnia illik ama’ feltámadt Teutoni nemzet 12)
Kóma’ vezérjének lába elébe borúit. l5)

10) Fórumok vagy Törvény-tévő helyek voltak Római, 
Julius, és Augustusé , Teátrumok Pompejus ; Balbus és Mar
celluse — Fogadni szoktak mellyik játékos kap több tapsot, 
n . Propontis. 12) Németek kik P.Qv. Várust megölték, se
regét el törlötték, Herman vagy Arminius Cheruscusok’ Ve- 
zérje alatt, kit idővel a’ tudatlanság Istenné tett. Ollynagy 
búba ejtette ez Augustusi, hogy sokszor így kiáltott fel 
P. Qv. Vare! redde mihi Legiones. J. Caesar ugyan meg
verte Ariovistust; azután is sok hadakozásokkal a’Rómaiak 
egy vagy más birodalmokat a’ Németeknek elvették: tie 
egésszen soha meg nem hódoltatták. 13) Tiberius 9 eszten
deig hadakozott a’ Németekkel. Vellejus Paterculus,



Házamnál kedves vendég fog lenni ki erről
Szóll: de kesergek azon, mért nem előttem esik. 

Hát házam jaj Egek! fScythák közt lészen e nékem 
Bűn-fizetés végett, a’ magaméi helyett?

Istenek adjátok csak szállásul legyen adva 
A’Császártól e’ ház vereségre csupán.

X III. K E S E R V .

Neheztel születése’ napjára, mint valamelly személyre: 
Tomiban nem tarthatván a’ szokott mód szerint: inti ne 
virradjon fel reá , míg Scythiában lesz.

ím e  haszontalanúl születésem’napja jelen van, 1)
A’ születésemben, mert mi haszon van ugyan?

Durva nap illy nyomorúlt esztendeihez mi ok indít 
Hogy te viradj ? kellett vólna be végzeni rég ?

Már ha szeméremmel bírnál avvagy szeretettel,
Nem jönnél többé úgy te utánnam ide.

Es a’hol rosszul megpillantál legelőször 2)
Kellett volna neked lenni utólszorinak.

Vagy legalább Rómában kellett vólna barátim —
Ként búcsút venned, ’s nem közelítrii felém.

Pontushoz mi közöd vagyon , e’ fagyos és legutólsó - 3) 
Főidre nem a’ Császár’ mérge taszíta e el ? 1

1 )  20 Martius. 2) Sulmoban. 3) Ovidius mind a’ Pólus
hoz , mind a’ leg végső földhöz — kivévén mikor azon a’ 
Római birodalmat érti — igen messze v o lt: azzal szenyve- 
dése’ nagyságát akarta elő adni. De e’féle szóllással közön
ségesen élnek az írók, a’ nép’ vélekedéséhez alkalmaztat
ván magokat: illyet találok Ésaias 41: 9 Salamonhoz is a’ 
világ’ végiről ment Sabaea Királynéja, (vagy Sabe boldog 
Arábiában) Többeket lehet látni Plin. Lib. 2. Horat. Lib. 1. 
Carm. Od. 22. Lucan. Lib. 9. Tibull. Lib. 4. Elég. 1. Ultima 
vicinus Pliaebo tenet arva Padaeus. Curtiusnál is sok van.



Tán a’ hajdani tiszteletet várod; ma Ovidon ^
Tiszta fejér ruha fog lenni miként ez előtt ?

Felkoszorúzzuk az óhárt, és amaz isteni tűzön 
A’ morzsolt temjén égni fog ünnepemen?

Télied, méz — olajos bélést 4) fogok adni te érted , 
Élet — védlőmnek 5) ’s szívbeli hálaadást

FeitetszéSednek hogy örüljek legkevesebbé,
Környül állásom semmi esetre nem az.

Sőt a’ sírfarakás és a’ bús cziprusos óltár 
Illendő hozzám e’ születési napon.

A’ bosszús Égnek nincs kedvem nyújtani temjént'· 
Ennyi gonosz közt jó szó az eszembe se jön.

Tagy ha pedig valamit mai nap kell kérni — az eggyet 
Kérem ezen helybenn meg ne jelenj ez után.

Míg e’ csak nem utólsó Pontusifőld nyoinorítgat 
Melly hogy Euxinus volna , bizony nem igaz. 7)

~  133, -

XIV. K E S E R V .  .

Könyveit össze szedő barátjához ír. Kéri , mennyire 
lehet az által tartsa fel emlékezetét Rómában. Azokat ö 
a’fegyverek’ zörgési közt irta. Tehát bár miilyenek legyenek 
versei, méltassa kegyelmére , és mentse ki hibáiból.

T^dós Férfiak’ első ékessége Barátom!
I) Kit mindég szeretek, mit cselekészel ugyan? 1

4) Ezzel áldoztak, a’ látogatóknak belőle adtak, jót kí
vántak a’ Név nap’ tartónak, fj) Genius. 6) Rogus. 7) f® 
bene- _ Rospes - bene hospitalis- jó szivü- népű- szá
last adó ·, így neveztetett a’ Jóniaiaktól, kik városokat épí
tettek körülte. Strabo Lib. Geogr. 7. A’ régiektől és Ovi- 
diustóí szállástagadónak mondatott, a’ kikötők’nem
létté , dühösködő szelek, ’s kegyetlen lakói miatt.

1) Minell. Hát mindég becsben tartod e verseimet ? 
csudálkozva kérdi barátját, ki öszve szedte, verseit - hogy 
azerencsetlenségében is góndja van reá. Font.



* ' *
Hát valamint épségemben nevemet felemelted 

Mind ne legyek távol; most is igyekszel azon.
Felfogadod híven hát könyveimet, de ki vévén 

Melly Ámorról szóll, ’s Mestere’ gyilkosa lettí’
Jól vagyon újj költők’ szeretője : könyörgök azon légy 

Tartsd fel az én nevemet, mennyire csak hat erőd.
Ámbár számkivetett legyek : a’ könyvem nem az eddig 

A’ vereségemet ez mert nem is érdemeié.
Gyakran számkiveték az atyát; és gyermeki otthon 

Lakhattak szabadon, senki se szólla azért.
Paliás módja szerint született 2) fiam és maradékon»

A’ könyvem; mellynek nem vala annya soha.
Otet ajánlom azért, a’ mel’y mivel árva szegényke 

Úgy a’ gondviselés lenni fog arra nehézb.
Három gyermekeim 3) veszedelmem’ sorsosi : nyilván 

A’ többekre legyen gondod örökre ugyan.
Ötször három az át formált csuda dolgokat írja 4)

A’ temetésemről 5) vissza viteltek azok.
E’ munkánk’ ha be végezhettük vólna elébb mint 

Elvesztünk : hírünk általa lenne dicsőbb.
A* népnek keze közt igazíttatlan forog ; arról 

Nem tehetek: ha ugyan menne kezekbe nekik.
Azt se tudom te az én könyvemre felől miket írjál 

Melly idegen földről mégyen elődbe oda.
Kívánom ki megolvasgatja, tamilja meg aztat,

Hol földön , mi időn lettének énekeimé
Versemről igazán ítél ki eszébe veéndi —

E’ kínos helyet, és számkivetési időt.
El fog hülni belé illyen sok rossz, özönében 

És gyötrelmek közt ennyit is írni tudék.

2) Költők szerint a’ Jupiter’ fejéből született; aztVul- 
kánus ketté hasítván — ez azt teszi - a’ bölcsesség’ az ész’ 
szüleménje. 3) A’ szerelem’ mesterségéről írott könyvei. 
4) Metamorphosis. 5) A’ tüzbe vetette temetésekor, az az 
«zamkivetésekor. Mellyben azt mondja, jobb lett vólna> 
neki is meg égettetni, azaz; meg halni akkor.



9 5

Λ’ Veszedelmem az elm étnet megtörte : amúgy is 
Hitván kútfeje, és csak nyom orúlt erevólt.

Nem —· mivelés , és a’ hosszas heverés ki apasztá 
Azt, ’s elszánté bár minemű vala is.

Nincsenek itt könyvek , nem tápláltathatik elmém ;
A’ könyvek* helyiben kard* d’sida, lánd’sa zörög. 

Nem lakik e főldönn ollyan ki meg értse beszédem’ 
Hogy ha elolvasnám nékie verseimet.

Csendes helyre mezőre ki nem mehetek: becsukatva 
Tartják a’ kapuink’ a’ fene Géta miatt.

T öbb ízben kérdnék valamelly h elyet, és nevet av·*
vagy

Szót; de ki megmondná, nem lelek itt soha se. 
Sokszor erőiködök (a’ mit azonbann mondani szégyen) 

Nem jut eszembe szavunk , már kitanúlni fogok. 
Éácz, vagy Scytha szavat hallok harsogni körültem :

És már láttatok én írni Geták’ szava - ként.
Félek, hogy ha leénd vegyesenn ez az Ausoni szóval 

És versemben sok Pontusi szóra találsz.
Bár millyeri versem, méltóztasd a’ kegyelemre;

És sorsom’ nézvén — ments ki hibáim alól.
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N E G Y E D I K  K Ö N Y V -

I-ső K E S E R V .

Engedelmet kér hibás verseiről. A’ versírásban keresi 
fájdalma enyhülését. Nem hírért ír: hanem hogy elméjét 
a’ szerencsétlenségéről.másra fordíttsa. Elő számlálja azo
kat a’ rettentőségeket a’ miknek ki van tétetve.

ki hibákra találsz, mert lésznek sok levelimben, 
Nézd az időt tudom azt általa mentve leszek.

Nem hírért írok; hanem a’ bú hogy ne emésszen 
Mindég? és az eszem másra iránzva legyen. 1)

A’ lánczon dolgos rab azért dúdol, hogy az által 
Könnyebbedjen erőss terhe, felejtse baját.

A’ víz’mentében ki hajót húz a’ nagy iszapban;
Néki hajolván, azt húzza danólva tovább.

A’ Csajkás mikoronn az evedzőnek neki fekszik, 
Daliás közt veri a’ duzzadozó hab özönt.

A’ fáradtt pásztor botján,vagy kőre le-ü lve  
Sípol; azon képpen frisseli gyapjasait a) 

így a1 szolgáltok fonván, az unalmas időket 
Daliással szokták többnyire tőlleni el.

Azt mondják az erős Achilles Hippodamíát 
Elvesztvén lantot pengete bánátiban. 1 2

1) Számkivetett lévén nem hírért; a’ pihenésért 
írok: az Ínségem’, hogy ne tekintse eszem.

2) Mulcet oves —recreat, Tulajdonképen magát vidít
ja fel.

Or-
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Orpheus Eurydicét kétszer vesztvén e l, az erdő 
Es kő, bús dalló hangja után 5) erede.

Engem is a’ Músáni vidít: e’ pontusi földre 
Számkivelésemkor csak maga jött velem el.

0  egyedül nem félt a’ Ráczok4) fegyverből: sem 
Tenger, szél, avvagy Scythia’ emberitől.

Tudja hibám mi legyen, mért küldtek számkivetésbe, 
A’ mért elvesztem nem vala bűn , de hiba.

Megjobbúlt hozzám, bár árta velem cselekedvén 
A’ bizonyos rosszat, melly ide számkivetett.

Va)ha tehát »oha nem kezdettem volna Camoenám’ 
Szent tudományához, mert siralomra hozott 5)

Ügy de ugyan már most 6) mit tegyek vélle, hatalma 
Rabbá tett: szeretem balgatag a’ mi megölt.

A' mint a’lótosz fa’ gyümölcs ártott az Ulysses 
Emberinek, de azért egyre evék azok azt. 7.)

Erezi a’ szerelő kárát, nem hadja azért el 
Édes vétségét: még cselekészi tovább.

így noha árta nekem versem, kedvem’ lelem abban 
A’ sebehiet szerző fegyverek édeseim.

Érte talán riémelly eszelősnek mond: de hibázik,
Illy eszelősségben van bizonyos haszon is.

A’ mi is ez; hogy az ész függesztve veszélyire nincsen 
Mindég, sőt kévésé vélle felejteti el.

3) Azaz; az erdőkben lakó, érzéketlen, vadon élő 
emberek is meg szánták ötét. 4) Kik hajótörést szeny- 
vedtek, a’ Ráczok vagy meg ölték, vagy rab szolgává 
tették. Úgy féltek töllök más becsületesebb nemzetek, 
mint szerencsétlen Eleink £  Krimi Tatártól. 5) Vajba te
hát soha nem nyúlt volna kezem Tbaliának Szent lelemé
nyéhez ’s a’t. a’ Poesisbez. 6) mit tegyek? tart erejével. 
A’ verset szeretem, esztelen, árta ha bár. 7) Ulyssest a’ 
szelek Afrikához vetvén, hol a’Lótosz terem, úgy megsze
rette a’ népe, hogy sírtak mikor el kellett neki menni. 
Eggy babnyi sárga édes gyümölcse van a’ Lótosz fának , Tu« 
nis és Tripolis körül sok terem : az idegenek, mint íratik , 
el felejtették tölle hazájokat, Plinius.

G



Mint sehe Bacrhisnak nem fája midőn düKödésben 
Verseket ordított sokszor az ída’ begyén. 8)

Úgy mikor a’ szent tűz’ lángjától pvúladoz elmém — 
Testi világon tű! tészi az életemet, pl 

Akkor nem jut eszembe ezen hús Seythia ország ,
Es hogy az Egbeliek gyűlölik életemet.

Mintha bizony I.éthéböl ittam vólna, veszélyem’
Nem veszem észre , nem is vérezi szívemet úgy. 

Isteni asszonyaim tisztellek benneteket hát,
Hős Helieonról kik jöttetek erre velem. 

Méltóztattátok nyomaim’ kísérni az úton ·*
Tengereken gállyán, földre ki szálva gyalog. 

Óhajtom kedvelljenek ők , ha az Istenek éppen 
Augustussal mind üldözik életemet.

Mennyi homokja lehet ’s hala a’ tengernek, az Eg rám 
Annyi gonoszt küldött;’s mennyi halikra vagyon.

A’ sokféle kalászt, kikelet színelte virágit,
Ősszel az almát vedd számba, utánria havat: lo) 

Ügy tudod a’ rosszat, mellyet szenyvtjdtem az úton. 
Míg Euxínusnak partjait érte hajóm.

Meg telepedtemmel sorsom jobb nem leve semmit,
A’ szomorú végzés eljőve véllem ide.

Rá esmértem vólt nyavalyás éllern’ fonalára,
Rút feketés szöszből nyújtatik ellenem az. 11)

Nem hinné némelly a* mit láttam, noha úgy van, 
Nem számlálom elő sok veszedelmeimet.

Mel’v nyavalyás élet Bessus, Ceta közt lakozása 
Népünk szájjában szüntelen a’ ki va la ,i2)

8) Pont. szerént, nem érzi sebét, mellyet diibössésrébeu 
magán tesz: mások szerént pedig, nem érzi bogy diibös- 
ségben van, és elment esze. p) Poldi veszéllyen — emberi 
sorson túl. io) Ezek nem igen egyeznek a’ jó ízléssel ; ha
nem szokás a’ Poétáknál rövidebb kifejezésben , vagv részen
ként. Nyárra kalászt, kikelet színsltte virágit: az almát — 
Ősszel számláld meg: télre kerülve havat, n )  Ott is sze
rencsétlen, íz) Dicsértetek.
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ílástyával, t e  Csukott kapuval ’a kis kőfala által 
A’ Városnak alig tartja meg árva fejét.

A’ sanyarú hadtól örömest szaladdk iíijantan,
Fegyvert forgatván a’ mulatósra csupán.

Mar öregebb korban szükség nekem a’ pai’s és kard, 
Oszlae vegyült fejemet most nehezíti sisak.

A’ lármára mihelyt jelt adnak az őrök ijedve,
És reszketve mi mind kardra , nyilakra kapunk.

A’ fene ellenség méreggel kent gyilokokkal,
A’ lehegő lovakon járja szagúldva kapunk’.

Mint az akol kívül leltt marhát hordja az éhes 
Farkas az erdőkön, ’s búza vetőn fel, alá:

Akként a’ kapukon kívül maradott lakosunknak 
A’ dühös ellenség megkaparítja nyakát.

Egy részt rablánczára kötözvén hajtja előtte,
Több részt méreggel kentt nyila végezi ki.

Illy félelmekkel telly es főldönn epedek hát,
És iszonyú lassan foly veszedelmes időm.

Még is elébbeni szent munkám követem; mivel ennyi 
ínségben egyedül Calliopicia fedez.

Itt kinek elmondjam készített versemet, ollyart 
Aincsen, nyelvünket senki sem értheti meg.

írom is, olvasom is dallom’ mert mit cselekedjek? 
ítélések alól így menekedve marad.

Sokszor mondom azért mi okon gyötröm magam ezzel, 
Hogy Geta , és a’ vad Sarmata nézze körül?

írás közt gyakran szemeimből könnyek ömölnek,
És meg nedvesedik még maga a’ level is.

Régi sebét szívem, valamint biz az újjakat érzi; 
Hönnyem eső módon bús kebelembe pereg.

A’ mikoronn el múltt, és mostani sorsom eszembe 
Jut; hova és hóimét űztenek engemet el.

Több ízhenn, eszelős kezem i5) a’ tudományra ma
gára

TSosszonkodva, veié tűzre, az énekeim’

G i
Jó) JÉrtsd magáról.



100

Λ’ sokból ezeket: minthogy kévés a’ mi megéle — 
Jó néven vegye hát a’ki kezébe veszi.

Róma te is versem , bátor nem jobb az időmnél, 
Kérlek, jó szívvel hív kebeledbe fogadd.

II-dik K E S E R V .

Meg hallotta Tibériusnak a’ Németek ellen lett mene
telét: tehát úgy vélekedik, hogy meg gyozettettek eddig. 
Mivel ő abban a’ győzedelmi pompában jelen nem lehet, 
elméjében képzeli miképpen megy véghez.

M int az egéssz főid a’ Császárok lába elébe, l)
A’ vad Német nép 2) gondolom arczra borúit.

Sőt tán a’ palotáikat a’ koszorúk fedik eddig,
’S a’ napot a’ temjén1 füstje homályba viszi.

Tiszta fejér tulkok fejszével főbe veretvén, 
Bársonyszín vérek főidre buzogva ömöl.

A’ kegyes Isteneik házokbann a’ fejedelmek ,
Készek tenni az ő szent fogadásaikat.,

A’ két még ifiú Császárral 5) hogy maradékjok, 
Bírják a’ főidet, felfele századokon.

Lívia két menyivel kedves magzatja hogy élő /j) 
Szíves ajándékát nyújtja az Isteninek.

Úgy szintén az Anyák, és kiknek gondjok alatt van, 
A’ szent tűz ; szűzen töltik az életeket. — 5)

O Augustus Tiberius, 2) Hadakozó. 3) Germanicus 
D"'usus Fia és ugyan csak Drusus, Tibériusnak Agrippíná- 
tót lett Fia. 4) Livia Augustus’ Felesége; menyei voltának 
Agrippina , Julia , es Agrippa’ leánya, Germanicus’Felesége: 
és Livia, Germanicus’ testvérje, ’s az ifiú Drusus Felesége. 
Az Angustus Felesége áldozott fiáért Tibériusért. 5) Virgi
nes Vestales.
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örvend a’ jó nép , a’ Sénátussal ama’ Rend, 6) 
jNein rég még mellynek része valék magam is. 

JSiem tudok a’ köz vigságról, illy messzire lévén;
Ennyire a’ hírből egy kévés a’ mi jöhet.

Győ zedelein pompát szemlél, számlálja az elvett 
Városokat minden, ’s vert hadaik’ fejeit.

A’ rablánczra kötött fejedelmeket ott kiki látja,
A’· győző koronás négy paripája előtt 7)

Némelly rab szomorú az időként, másika szörnyű;
jNem jut eszébe dühös, mostoha sorsa neki.

Eggy tész a’ dolgot ’s az okát, neveket tudakozza;
Más felel ámbár nem tud bizonyost maga sem.

Az, ki dicső bársonyban fénylik fő Vezető vo lt,
Leg közelebb hozzá fő hadi tisztje lehet.

A’ nyavalyás ki amott szemeit le Szögezte, nem ollyan 
Volt mikoron kardot forgata Márs mezején.

E’ legfőbb hadi-tiszti Tanácsnok ’s a’ viadalra 
Serkentő, kinek ott a’ szeme vérbe merült.

A’ ravasz orczájára ki ronda haját le ereszté,
Jo katonáinkat tőrbe kerítni tudá.

Úgy mondják, az amott papjok, ki gyakorta leölte 
Sok nyomorult rabját Istene’ ellenire, 

íme ezen hegyek, a’ vizek, és várak, tavak, a’ sok 
Vérrel, hóltt testei tömve lehettek ugyan.

Drusus Ö) az attyához 9) méltó szülemény — neve
zetét ,

E’ földön szerzé bajnoki tetteivel.
E’ letörött szarvú víz a’ Rénus, maga népe’

Vérével foly; nem jól takará gaza e l, 10J 6

6) Lovagok Rendje, Ordo Equestris. 7) Fel voltak bo- 
rostyánozva. 8) Az öregebbik , nyert gyözedelmeiért Ger- 
mani'-us névre neveztetett: a’ ló öszve törte. 9) Tiberius 
C. Néró. 10) Sássa, az az benne nem búhattak el a’ Ró
maiak’ fegyvere előtt: nem illik reájok ez a’ mondás, mint 
a’ kik Varust egész seregével le vágták. Szarv formára 
iestettek , mint hogy görbén folynak.



A’ Ki kezébe minap fegyvert foga, most Kötélén van j 
Kardunk’ élének nyújtja elébe nyakát.

Szétszórott hajjal mondják Germánja búsan 
A’ győző Császár’ lábait át öleié.

Bársony köntösben vitetel Császár te utánnok 
Győzedeiem koesidonn a’ haza’ színe előtt.

Merre vitetsz, az örömbe merült nép tapsol: az útat, 
Tarka virágokkal hinti be attya előtt.

Sok homlok koszorús, katonánk víg győzedeiem dalt 
Fúv: kiabálja 1U ! győzedeiem ma iO !

Négy lovak a’ tapstól, musikák, ’s ló hinnyogatástól 
Hánykodnak: nézik mint tüzesednek azok.

A’ Capitolium és Jupiter’ házába megy a’ nép:
Néki babér koszorút ád fogadása szerérit.

En mint számkivetett, ezeket csak képzelem itten:
A’ Haza nem tiltván meg legalább nekem ezt.

Végetien földön szabadon járkál szanaszét ő ; 
Képzeletem szárnyán hirtelen Égbe repít.

Rómának közepette lehet szemem általa egybe; 
Minden jó nélkül lenni nem enged eszem.

Egy pillantat alatt ott lészen, azonn elefántcsont 
Győzedeiem szekeret kedvire nézegeti.

Ezt igazán látják a’ bóldog Rómaiak most,
Jó győzőjükkel víg örömök’ zaja közt.

Én pedig ezt egyedül képzem tova vetve azoktól, 
Es füleim fognak részes; lenni tovább.

Sőt kívánságunkra ki hírül hozza minékünk 
Ennyire Kómából , olly nehezenn akad ott.

Vagy legalább későn fogjuk meg tudni egésszen 
Akkor is azt mihelyest hallom örülni fogok.

Elközelít az idő mellyben nem gyászolok : a’ köz 
Yígság meg győzvén a’ különös jajom itt.



ΙΙΙ-dik K E S E R V .

A’ nagy él kis Gönczöl szekeret megszóllitjá, nézzék * 
hogy viseli magát a’ Felesége, emlékezik e’ meg rólla? 
magába szálván , széli miért tudakozza , a’,mit bizonyosan 
tu ii: fájlalja, hogy bút szerzett neki. Serkenti, legyen to
vább is hív.

—  m 3 —

Arctophylax, ki igazgatod a’ Sídon beli népet, 
l)  És Helicé; kire néz a’ vizeken, ki Görög.

A’ mikoron mindent a’ fen Égről ti ki Iáitok 
’S a’tengerbele nem szoktatok esni soha.

És az Egek’ várát környülvévén karikátok,
Látszotok a’ főidről ám de nem éritek azt.

Vesztire holRémus régenn át ugra az árkon,
Nézzen alá szemetek Róma lakossaira.

A’ Feleségemhez sűgáraitok* le lövelvén,
Hozzátok hírül, engemet ő szeret eP

Á h! te remény, kéttség mit vérzed szívemet , és mért 
Kérdezem a’ bizonyost, ’s annyira tudnivalót?

Hidd azt a’ mi igaz, ’s kívánod; tolle ne féljél 
A’ fő hűséghez légy bizodalmas ugyan.

A’ pólusnak ezen két Csillaga a’ mire nékem 
Nem mondhat bizonyost, arra felelj te magád.

Emlékezni szokott róllad , kivel annyira gondolsz 
És vele hordja neved’, menny ire tölle telik,

Úgy függeszti az elméjét képedre ha még é l ,
Mintha jelen vólriál : oily igazán szeret ö.

Λ’ mikoronn elméjét a’ búnak neki adja,
Vallyon aludhat e ő kedvire életiben?

Nem: mivel a’ tenger gondok meglepnek az ágyban, 
Es hogy az elmédből vess ki — nem engedik azt.

O És Helicé, lűre néz a’ Görög a’ vizeken: ut-aque 
sicca: non subeatis aquas; intacta circulus extet hu.no: 
mind a’ három vers egyet tesz. Az elsőre néztek a’ Phoe- 
niciaiak , tengeri útjuk alatt.
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Néki hevűlsz, a) szörnyű hosszúnak tetszik az éjjel :
A’ sok forgásban fáj tetemed tudom azt. 

Megtörténnek ezek rajtad nem kétlem: Uradhoz 
Vonszó hűségből így keseregve epedsz.

Annyira búslakodni mint a’ Hector’ felesége,
Látván hó Itt testét, hogy viszi Aemoni ló. 

Elmémben habzók téged mire kérjelek édes,
Meily indúlat közt tőlesed az életedet.

Bús légy: sajriáliom fájdalmidat én, hogy okoztam;
Víg légy; jó Feleség nem cselekedheti ezt.

Fájlaljad tetemes károd, kedves feleségem:
És nállam nélkül; töltsd szomorún az időd!

Bánd esetem’ , valamelly gyönyörűség sírni ; sze
münknek

Könnyeivel szívünk’ kínja oszolni szokott.
Vajha ne életemet, de halálom’ kellene mostan 

Fájlalnod ’s volnál elkeseredve azon.
Lelkemet ajkaidonn adhattam vólna ki otthon:.. ' ' ψ

Öntvén Férjednek mejjire könnyeidet.
Égre emelt szemeim legvégső óra ütéskor 

A’ te kezed fogván bé nekem édesem ott.
Hamvam, azon főidőn, mellyen feküvék leg először,5) 

Drága Élőimmel lenne temetve nekem 
Oh ha midőn vétek nélkül éltem, ha kimúltam 

Vólna, vagy a’ mikoron számkivelé9be jövék ,
En nyomorúlt! ha pirulsz, azt Halván számkivetettnek 

A’ Felesége vagy, és a’ szemed’ eltakarod.
En nyomorúlt! ha te szégyenled , hogy vagy feleségem, 

És rútnak látod véllem az egybe kelést.
Boldog idő hova lett, rnellyhen véllem dicsekedtél;

Nem szégyenletted vallani: férjed Ovid’?
Bóldog idő hova lett, ha te azt el nem tagadándod 

Mondtad örömmel eriyím vagy , jut eszembe ma is.

2) Goniba merülsz, hústakodol. Cnippig. 3) Gyerme
keiket, meg születvén, a’ földre tették, és Ops Istennét hív
ták segíttségül.
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Mint illik kegyes asszonyhoz tetszettc-m egésszen 
Nyájas hűséged sokszor az Égig emelt,

Senkii, előmbe nem állítottál volna, se semmi 
Férjt nem kedveltél annyira szívrehatón.

Most sem kell szégyenleni hozzám hogy feleségűi 
Jöttél: ámbátor sírni vagyon nagy okod.

Hát te nem olvastad Capaneust Évadne Urának 
Nern szégyenlé, kit Menny’ Ura földhöz ütött.

Nem tagadák meg azért Phaétont az övéi , hogy ótet 
A’ Menydörgőnek menykqve főidre veté.

Nem hidegült, Semeléhezmeg Cadmus, hogy az ollyant 
Kére híúságből, melly neki végire járt.

Gyenge fejér orczád ne piruljon el annakokáért 
A’ mikor engemet is főbe csapott amaz Ür 4)

Sőt mident véghez vívén a* mentegetésben,
Hű Feleségemnek lenni mutasd ki magad.

Minden virtusidat szedd össze ezenn esetedben!
' A’ felséges hír nagy dolog által esik.

Trója veszélye nyitott a’ nagy tettekre fel útat,
Hector előtt: másképp’ rólla ki tudna ma már? 

Mesterségeitekről nem szól senkise Típphys,
Es Phoebus, 5) ne legyen hab se pedig ki beteg, 

ívtally virtus hever a’ bóldogságnak kebelében;
Nagy veszedelmekbenn a’ magas Égre repül.

Gyász esetem bőven nyújtott módot neked arra,
Hogy felemeld nevedet , ’s híred örökre legyen. 

Szabd az időhöz azért magadat, bízz benne tovább is: 
Tágas tér nyílt fe l, hogy magad érdemesítsd.

IV-dik K E S E R V .
Fő nemzetségből született barátjának küldi ezt; kinek 

attya előtt Ovidius kedvességben volt. Hogy ötét meg dí- 4

4) Capaneus a’ Thebai hadban legelső támasztotta a’ 
lajtorját a’ kőfalnak, ’s a’ várból leszórt kövek verték le. 
Innen eredt az a’ Mese, hogy Jupiter menykővel ütötte meg. 
Evadne annyira szerette, hogy midőn hóit teste meg éget- 
letnék, a’ tűzbe ugrana. 5) Es Phoebus , ha habok nincse-, 
nek és betegek.
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eséri; ha talán hi tudódna az által ne féljen, hiszen Jupi
ter sem tiltja meg, hogy a’ Poéták rólla ne énekeljenek. 
Pylades’ és Orestes’ történetét; a’ mi tolle nem messze esett* 
elöbeszélli.

te , ki híres ősidtől lett fényes születésed’ ,
Szép erkölcsödben fen haladod sok előtt.

A’ kinek attya dicső őnszínüsége valódi,
Emberi szívében mély gyökeret vere már.

Annak az ékes szóllásával bírsz, kit is akkor,
Senki felül nem múlt a’ Haza’ Fórumain.

Kénteleníti nevedet jellel fejezem ki; ha árt ez , 
Virtusod és nem más fogja okozni bajod?

Nem véltek vele; esmeretes jóságod elárul :
Meg tetszel ki legyél;— el fog enyészni hibám.

Jó Fejedelmed alatt, te ne gondold a’ kötelesség,
A’ mit tesz versem , hogy veszedelmet okoz.

A’Haza’ Attya , ki leg felségesbb , szeriyvedi azt, ha 
Versemben látják festve az érdemeit.

Köz dolog, a* Császár maga nem tilthatja meg aztat^ 
Éri a’ köz jónak részese, hogy ne legyek. 1)

Engedi azt'Jupiter, hogy minden szájjá imádja,
És a’ Verskőltök virtusit énekelik.

Két isten példája után félelmed enyésszen ,
.Eggyik az Égben van , másik uralkodik itt.

Tőllem dícsértetned ugyan nem kén — de hatalmad, 
A’ versemre ki nem terjed: azért teszem ezt’.

Hogy hozzád szóltok, nem most hantiak leg elősször, 
Ezt sokszor mivelcm otthoni lettem alatt.

A’ gyűlölségtól ha ugyan kell félni, atyádnak 
Kellett volna nagyon félni ez okra elébb.

Mert hiúságomtól fogva becsültet.e tollem 
Kedves atyád ; és ezt el ne tagadd soha se.

Emlékezhetsz rá, elmém’ melly nagyra beesülte, 
Sokkal jobban mint láttam az érdememet.

ti Ko^y rólla ne írjak mint Haza attyárúl.



Versem azonn ékes szájjával emelte az Égig *
Mellyről híres volt, mint születése után.

Nemzettségidnek kedvekbe való esetemmel,—
Elmém nem téged csalt meg — atyádat elébb. s) 

Ölel sem : minden tettem ltözzül az utolsót 
Hadd el; hientegetést érdemel életem úgy.

Jól tudván rendjét a’ rémítő esetemnek,
Azt bűnnek ne nevezd, engemet a’ mi meg ölt. 

Arra okot ha hibám ada már, vagy akár ijedésem;3) 
Inkább az, mint ez: hadd ne beszéljem elő.

Annak az említésével még a’ be se forrott 
Seb ne szakadjon fel, fáj az amúgy is igen.

Mint méltán lakolok, 4) valamelly bűn tollem azon·»
képp1

Bűnre való szándék és akarat tova vólt.
Ezt maga Augustus jól tudja, azért hagya élnem; 

Másoknak sem adá bírni vagyonjaimat.
1 Tán e’ számkivetést, élvén el fogja törülni,

A’ bosszúja midőn el fog enyészni soká·
Most más helyre való vitetésért kérem; előtte 

Mérésem ha ugyan szemtelenül nem esik.
Egy jobb számkivetést kissé közelébbre hazámhoz, 

Messzire e’ fene nép’ vad dühe, ’s fegyveritől 5) 
Olly nagy keggyel bír, ki talán kéretve sokaktól, 

Adná kegyelmet vagy, másuva küldene el.
A’ szállást tagadó fagyos Euxinus’ vize mellett. 6) 

Tartatom: a’ melly úgy hívala régi koron.
Itt idegen Gállyáknak nincs csendes kikötőjük,

Es dühödő szélvész fúv neki habja felett.

2) Értelme ez: gyakran szólt az atyád, hogy elmém 
után szerencsés leszek, ’s nagy méltóságra jutok : ímé szám. 
kivettettem, de nem gonoszságimért. 3) Hogy nem mer
tem magam menteni. 4) Meg ne sértse Augustusi azért szólt 
igy· 5) -óz ’s meg hosszabitja az előtte lévő szótagot, ha 
mássalhangzón végződik, külömhen nem , ha a’ következői 
consonánson kezdődik is, mert az más hegyre esik. 6) 
Axenus.



Földje vizénél nem bátorságosbb: iszonyító —
Vért szómjúzó és préda lakóji miatt.

A’ kiket hallassz olly öldöklő bunyikoknak,
Laknak csak nem azon csillag alatt velem ők. 

Taurica 7) nem tova van hozzám, hol az emberi testtől, 
Cynthia g) óltárod hízik iszontatosan.

Áztat C mint mondják ) a’ mit tigris lakosának,
Senki nem irigyel; bírta Thoás az előtt.

A’ ki helyett szarvast öltek, Pélops’ unokája 9)
Itten tett hajdan emberi áldozatot.

A’ Dühödök 10) ide űzték a’ bátját is Orestest;
A’ ki gonosztévö yólt nem e’? kétve marad í l)  

Tiszta igaz szeretet’ példájával Pyladessel,
Bár két. testek volt; egy vala lelkek ugyan,

Délia’ 12) óltárához hurczoltattak elösször,
Melly vérben feredett Temploma’ ajtajinál.

E’ se, ama’ se keserge halálán, nem; hanemleggyik 
Másika vesztén vólt szánakozólag epedtt. 13)

A’ papné gyilkos kezeit kardjára vetette,
Már mind a’ kettő meg koszorúzva vala. 14)

A’ mikoron rá esmért a’ testvérje szavára ,
El vetvén kését erre az át öleié.

Szörnyű áldozatit megunó képét Hecaténak,
Egy jobb helyre vivé anriakutánna maga.

Hát közel olly helyhez lakok , a’ melly szinte utólsó, 
’S emberek Istenek azt, messze kerülik igen. 

Földemhez közel ■ily borzasztón áldozik a* nép ,
Ezt az enyímnek már ,'hogy ha nevezni fogom.

7) Taurica Chersonesus. 8) Diána, 9) Iphigenia. 10) 
■Fúriák. 11) Nem bizonyos: az Areopagusban nagy vétói
ké lés vólt Orestesen ; hanem azután a’ büntetés alól fel ol
doztatott. í i )  Diána, ι;) Mikor a’ neveket kérdezték, Py
lades magát Orestesnek mondta , hogy öljék meg érte : O- 
restes pedig magát Pylädesnsk nevezte , esénkedetl haljon 
meg ő — amaz ne vesszen el. 14) Meg koszorúzták a’ kit föl 
áldoztak.



A’ szél bár csak Orestesként Rómába repítne; 
’S tenne le a’ békélt.t isteni férjfi előtt.

V-dik K E S E R V .

Más barátjának fedhetetlen jóságát a’ kikötő hasonla
tosságában festi le. Elragadtatván a’ háládatosság’ tiszta 
érzésétől, kicsinybe múlt, hogy a’ nevét ki nem írta. Örök 
hírre emelné hivségét, hanem fél. Kéri fogja ezután is párt
ját Augustus előtt.

J ó  pájtásim közt főképp’ kedvelle Barátom, 
Eggyes megtartóm , a’ veszedelmes időn !

A' búbann el áléit lelkem szavaidra megéledt,
Mint az olajtól a’ lámpa’ világa szokott.

A’ ki kinyitni meréd kikötőd’ , ’s híven be fogadtad 
Egy nagy menykőtől öszvetörötte hajóm’.

Augustus ha ugyan meg fosztott vólna javamtól, 
Nem hagynál engem lenni szegénynek azért.

Oh Feledékenység! nevedet most majd ideírtam, 
A’ te le írásod mennyire elragadott.

Égy is elérted: híred’ felmaradása’ okáért,
Kívánnád véllem mondani én vagyok az.

Oh "ha te engednéd, fen hagynám híred’ örökre 
Nagy hűségeddel fényleni századokon.

Jaj de rebeg szívem ne talán ártsak, neved’ a’ ki 
Nem jó órában hirdetem , írom ide.

Szívedben örvendj: bátorságos, szabad ez , hogy 
Én velem azt miveléd : én se felejtelek el.

Míg csendes szellőt kapok isteni engedelemből 
Cállyámnak karodat nyújtsd valamint ez előtt ])

Oltalmazd fejemet, mellyet nem tarthat egyéb meg 
Csak ki belökte ama’ Styx vize’ habjaiba 2) 1

1) Míg meg engesztelödik a’ Császár, óltalmaz engem, 
a) Augustus, ki számkivetett.
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És te ( m! ritka dolog) valamit kívánna baráti 
Szent kötelességünk; azt soha el ne mulaszd·

Más segedelmére így ne szorulj; sőt mást te segéljélí 
’S lenne szerencséd jó, szüntelen álhatatos· 

így legyen a’ Feleséged jóságodhoz egyenlő;
Es házasságod bús, panaszos ne legyen.

A’ testvéredtől ollyan formán szeretődjél,
Mint szerété Castort a’ maga attyafia 3)

Légyen az erkölcsödre hasonlító fiad — a’ szép, 
Virtuséban téged lásson az emberi — nép 

Hymen lyányod után ipaságra segéljen, az által 
Kis repeső unokád lásd ifiúi koron.

Vl-dík K ESER V.

Az idő mindent meg változtat: csak az ü ínségét nem.' 
Fogy ereje: testénél betegebb lelke, szüntelen elméjében 
forgatván feleségét, barátjait: hanem reményű ínségének 
nem sokára véget vet a’ halál.

-Ibvek , múlta után az ökör megszokja igáját,
És a’ járom alá nyújtja törődni nyakát.

A’ délczeg paripák engednek hosszas időre, 
Felzaboláztatván, hámba fogatnak azok. 

így amaz Afrikabéli oroszlánnak dühe megszün , 
Esztendők telvén ; ’s annyira nem fene ·—vad. 

India’ rettentő elefántja szelíd iga — bordó —
Lészen idővel majd mestere’ kénye szerént.

Azt is idő cselekészi, bogy a’ szőllő szeme musttal 
Bételjen mikoron megnőve fürtje neki;. 3

3) Pollux.
i)  Merum: must, az a’ mi tzőllőbol ki tapostatok: bor 

J>edig a’ mi már ki fort.
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Úgy a’ búza - kalászt az idő sárgítja meg: a’ rossz 
ízű almát is , mind csak az érleli meg.

Kikopik a’ gyémánt,’s ekefog 2) szint úgy sok időre, 
Es az erős tűzkő általa öszvetörik.

Szűnteti a’ dühödő haragot, kevesíti siralmát 
A’ szívnek , pihenést ád csuda kínjaiban.

A’ lassan haladó kor azért mindent kevesíthet;
Ah! csak az én kínom nem kevesítheti meg.

A’ lovak a’ szérőn kétszer nyomtattak az ólta, 
Bacchus kétezer szűrt számkivetésem alatt.

Ennyi időre se lett békességes tűredelmem;
* Szívem mint újjal még ma is érzi sebét.
Mert az idős ökör is fut jármától, zaboláját 

A’ jámbor ló sem szenyvedi szüntelenül.
Mostani ínségem szomorúbb mint volt. az előtti,

Bár ugyan az: naggyá tette de azt az idő.
Annyira nem tudtam, mint most tudom a’ vesze

delmem’
Annakokáért az tűrcdelemre nehezbb.

Inkább elszenyvedni lehetne , erőm nevekedvén , 
Vagy nem emésztvén meg szívbeli bánataim !

Λ’ ki legelsőben .5) megyen a’ viadalra erőssebb, 
Mint kinek elfáradt karja az ütközeten.

Gyorsabban harczol ki sehol nincs megsebesítve,
Mint kinek a’ kardján a’ maga vére csurog.

A’ míg újj gállyád , a’ szélvészt szenyvedi könnyen ;
Csak kis záportól szét megyen a’ mi avúlt: 

így magom is könnyebben tűrtem vólt veszedelmem ?
Míg a’ hosszas idő annak erőt nem adott;

Higyjétek lerogyok: testem’ nem sok gonosz éri:
Úgy veszem észre magam hátra kevés az időm:

a) Terram findentis aratri, Pont. IWinell: renovanti» 
Burmann, Cnippiggius: patientis Vatican. 3) A’ ki meg 
újúltan. ’s a’ t.
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Mert azerőm elment, sáppadt vagyok, annyi kevés liús 
Rajtam alig van melly béfedi csontjaimat.

Sínlődő testemnél lelkem még nyavalyásab b ;
A’ szomorú sorsát érezi szüntelenül.

Lelki barátaim, a’ mindennél jobb feleségem ,
’S a’ kedves Város messzire estek igen.

E’ távol lévők valam int a’ Scytha , Getáknak 
Nadrágos seregek szívemet egyre ölik.

Táplál mindazonáltal ezek közt annyi reménység, 
Nem sok időre halál bánatom orvosa leszsz.

VII-dik KESERV.

Barátjának kímélve szemére veti, két esztendeje, hogy 
Rómát oda hagyta, még sem ír: mindazáltal inkább elhi
szi a’ leg képtelenebb szörnyetegeket, mint hűsége felöl 
kételkedne.

Már két durva telet töltöttem számkivetésben ,
Titan kétszer vólt Hal -jegyiberin 1) az alatt.

Ennyi idő telvén , mi ok, egy leveled se veheHem?
Bár kötelességed vólna, hogy írj te nekem.

Esmeretes hűséged ugyan mért laSsodik P írnak 
Kikkel csak kévésig tarla baráti frigyem.

Mért bíztam valahányszor más levelét, ki kötöttem, 
Hogy nevedet fognám látni fel írva azon ;

Egiek adnák hogy sokszor kiildtél, noha abból 
Mind eddig nem jött egy se kezembe nekem.

E’ nyilván vagyon : elhiszem inkábblan Medusának, 
Kígyóból állott a’ haja szála fején.

Elhiszem a’ Scyllát, nem költés a’ mi Chimaera,
Mint melly a’ torkán lángot okádni szokott. l)

l )  Februáriussal végződött a’ tél ’s az esztendő.

A’
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A’ csuda embereket, kik négy lábbal szüleiének 
A’ három testűt,’s annyi fejű nagy ebet. a) 

Sphinxeket, a’ Gígásokal és a’ Hurpyíákat:
Száz kézivel Gygest, ’s bogy vala Minotaur 

Elhiszem én ezeket hamarább, mint fellegyen) aztat, 
Hogy megváltoztál kedvesem, és nem ügyekz. 

Számtalan ér, síkság, hegyek , és sok tengerek, utak 
Fekszenek én közttem , meg te közölted ide.

A’ gyakran küldött leveledből, hogy kezeimhez 
Egy sem jött, oka vólt annak ezer meg ezer.

E’ sokféle okot győzd meg sok szép leveliddel,
Hogy ne legyen szükség mentegetésre tovább.

Vlil-dili K E S E R V .

Panaszolkodik , hogy már öregszik·, ezen élet korban 
pihenni kellenek neki, nem nyomorogni és epekedni , a’ mit 
valaha a’ Jövendő mondásra l)  se hitt volna. Inti barátit, 
hogy a’ hatalmas Augustus kedvében járjanak*

ár fejem a’ hallyú toll színét kezdi követni :
A’ hó szín vénség őszbe vegyíti hajam’.

Elközelít az erőtelen és a’ restes idő — szak; 2)
Már nehezen mehetek : mert az erőm oda van.

Itt az idő mikoron bú, haj, gondtól menekedvén ű) 
Félelmen kívül kellene élni napom’.

A’ mi nagyon kedves vólt mindég, a’ nyugalomban 
Szép tudományommal tölteni életemet.

Házamnál lévén a’ védlő Isteneim közt,
V agy jószágomban, melly ura vesztve hever- I)

2) Három agyú nagy ehe t— Cerberus.
I) Jövend-mondás— íhlés oraculum. ») Idő rész. 3) po

sito line laborum — malorum. I t t  az idő , mikoron nein kel
lene igy nyomorognom.

H



114

A’ Feleségemnek karján 4) a’ kél unokámmal, 
Kellene vénségben élni Hazám’ fala közt. 

Éhképpen véltem régen , bogy telni fog éltem : 
Méltónak tartám boldog időre magam.

A’ Mindent tehetőnek másképp’tetsze, ki vízen , 
És földön hányván , Sarmatiába vetett.

A’roncsolt gallyák biztos tartókba vitetnek — 
Szélyt ne omoljanak a’ tengeri szélvészeken.

A’ vén ló , a4 * * 7 sok diadalmat, főidre eséssel 
Hogy be ne mocskolná, a’ legelőre verik: 

így az öreg katonát mikoron fegyverre erőtlen, 
Elküdik ’s kardját Isteninél teszi le 5) 

Lankasztó vénség megtörvén már az erőmet,
Itt az idő szint úgy kéne pihenni nekem 6)

Itt az idő, nem kén idegen levegőre szorulnom, 
’S a’ Geta’ nép főidén szomjamat óltani el. 

Nem: hanem a’ Városban jóakarók’ seregében: 
A’vagy kertemben lúgasim’ enyhelyiben 7)

Illy nyugodalmas Öregséget kívántam az, Égtől, 
Nem tudván mit fog hozni reám az idő. 

Életem első része szerencséssen mivel elteltt, 
Balsors, a’ végét most nehezíti nagyon.

Ötször tíz évet 8) tőlték minden hiba nélkül: 
Vénségembenn ért a’ veszedelmes eset.

4) Inqve sinu Dominae carisque nepotibus. Pont.
Minell : Burmann. carisque sodalibus Cn. 5) Vagy a’ 
házi Isteneknél , vagy a’ Hercules’ ’s Mars’ Templo
miban. 6) Me quoque donari jam rude tempus erat. Itt az 
idő nekem is kellene adni botot. Imé a’ szőrűi szóra való 
fordítás: ezt teszi tehát ; az idejeket eltöltött katonáknak
és a’ Gladiátoroknak sokszori gyozedelmek után szabadság’ 
jeléül adtak pálma ággal fel czifrázott bototskát, rudis.
7) A’ fáim enyhítő árnyékai alatt. 8) Jamque decem lustris 
etc ekkor nem ötven , hanem ötvenkét esztendőfelé járt: a’ 
régiek sokszor a’ kissebb számot elhadják, csak a’ százasokat 
ás tízeseket említik.
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Már közel a’ czélhoz, mellyet láttattam elérni,
Fi eltűnt óképpen n , a’ kocsim öszverogyott. 9) 

Esztelen azt haragítottam magam ellen e őssen 
Λ’ ki az élők közt legkegyesebb , ’s igaz Úr. 

Meghaladd vétkem jóságának sokaságát, 
Mindazonáltal nem vette el életemet.

Messze Hazámtól a’ pólus fele; Pontusi Euxín’
Bal partján szükség végzeni napjaimat.

Dódona, Delphi hazug Város lett volna előttem;
Ezt ha jövendölték vólna előre nekem.

Semmi erőss nincsen , bár gyémántból legyen, a’ mi 
A’ Jupiter’ tüzinél lenne nagyobb vagy erősbb 

Nincs olly fentre emeltt, ’s veszedelmen túl tetetett, hogy 
A’ Mindenre ható karja alatt ne legyen.

E’ gonosz’ egy részét mert bátor vétkem okozná , 
Még is azon-Felség’ mérge nevelte meg azt. 

Példámoífti tanuljatok, és amaz istenesülőt,
4 Jó akarójának tenni akarja kiki*

IX-dik K E S E R V .

Megtámad egy rágalmazót: inti jobbittsa meg cselekede-* 
tét, mert a’ mit írni fog nyugoton rótta , keletig lógják tudni 
mindenek. Bosszúságát a’ Kómái Circusban ki botsátott bi
kának barczát meg előző indulatjában adja elő. írni kel
lene ellene; még is félre teszi a’ tollat: hanem készen tart
ja magát a’ viadalra, ha békét nem hagy.

Hogy ha neked tetszik nevedet gonosz emberi tetted’
Elfedezem ’s a’ bús Létbe vizébe vetem.

A’ mi kegyelmünket, ha sokára haladtt siralommal 
Egybe kötött búdbann engedelemré veszed.

9) Vette a’ hasonlatosságot azon helytől — méta —hol 
vetélkedve kocsikkal futtattak. Öregsége felé lett szeren-
tsétlen.

H 2
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Kárhoztasd magadat, ha tchedd, ás Tísiphonékénl 
Élt napodat kívánd lépni ki i) sértegető.

A’ gyiílőlségtől ha pedig lángol fene szíved,
Kénteleri is búmban kardom előragadom.

Bár a’ főid’ végső pontjára legyek ki hajintva;
Bosszúló haragom’ karj'a elér oda még.

Minden jussaimat meghagyta kegyes Fejedelmünk: 
Tudd meg bűn-bérem számkivetés, nem egyéb. 

Sőt honnyomba ereszteni fog, ha az élete terjed:
Λ’ Jupiter nyila értt tölgyfa gyakorta kihajt.

Végre ha nincsen erőm a’ bosszúm tölteni rajiad, 
Calliopém fegyvert adni fog arra ’s erőt.

Mert noha a’ Scythák országában nyomorogjak, 
Legközelebb észak csillaga tájjaihoz,

A’ mi kiáltásunk ’s panaszunk sok nemzeteken túl 
A’ földön szét megy ’s mindenüvé kihat az. 2)

A’ mit napnyugoton fogok írni te róllad , egésszen 
Napkeletig fogják mindenek érteni azt. 3)

Földön tengereken túlnat hallatni fogunk mi,
’S bús zokogásunk nagy hanggal adódik elő- 

Nem csak-századokig fogják megtudni te miilyen 
Bűnbe merültt ember légy ; hanem ezredekig. 

Harczba vegyülök ih o l; még sem ragadok nyilat, óh
nem ---

Azt akarom ne legyen még viadalra okom.
Elmarad a’ Cireus, hanem a’ küzdő bika készül 

A’ homokot bosszús iába kavarja , veri.
Többre menék a’ mint akarám; fújj vissza vonulót 

Músám , még tehetem halgatok , e’ ki legyen. 1

1 )  Cupias eradiare. i )  A’ mi gyalázásunk. · Minetí: 
Meg dícsérésem valamint sok nemzeteken túl el hat egész 
földönn , úgy az igaz panaszom. 3) Pont. — A’ mi tatán/ 
szavaink’ keleten, nyugoton ; kiki fogja érteni; róllad mit 
könyvbe be írni fogok: mint Olasz országinak. Cnip.
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X.  K E S E R V .

Az élete leírása: megmondja, hol és mikor szjiletett, 
Micsoda hivatalokat viselt. Kik voltak barátjai. Keservesen 
emlékezik a’ késérőkre: öszve szedte erejét; kivetvén eszé
ből " clébbeni nyugalmas életét, használta a’ fegyvert, 
a’mit az idő adott, úgymint a’ bckes - tűrést. Gyötrelmein 
versekkel könnyít.

érzékeny maradék, Násót, a’ játszi szerelmek’
Dallóját, mikororm olvasod értsd ki legyen.

A’ forrásokkal bövös Sulmó haza földem:
Róma kilenlzven ezerléplnyire 1) fekszik oda, 

Ottélzületék : hogy az istudtodra legyen mikor, akkor 
Két Consult. 2) mikor a’ ILars’ dühe főidre levert-5)  

Az ha teszen valamit, nem most vagyonőrt , ha
nem a1 tős,

’S hív Elejim’ rendjén lettem ama’ Lovag Úr 4) 
.Nem legelői születők, egy bátyám már megelőzött: 

Esztendővel elébb látta meg a’ napot ö.
Mind kettőnknek azonn egy nap volt a’ születésünk;

Más évbenn : ugyan egy nap vala áldozatunk 5) 
Eggyik az a’ pai’sos Pallás’ ünnepjei közzül 6)

A’ mellyen legelébb küzdeni vívni szokás. 1

1) Mondjuk ezt: minden lépten, nyomon. 2} A’ Con- 
sulok leg főbb hivatalú személlyel· voltak Rómában: a’ Ki
rályok’ ki űzettetése után R. E. 244· lettek, esztendőnként 
ketten rendeltettek. Eleinten csak nem ollyan nagy hatal
mok volt, mint a’ Királyoknak: de azután határ közzé 
szoríttatott. Minden Tisztviselők ő alattok voltak, kive
vőn a’ Nép-szóllót — Tribunus plebis. Öszve hívták a’ Se- 
nátust és a’ népet, annak tanácsot adtak, azt igazgatták: 
az idegen Királyok’, Követeit ki halgatták, Armada’ Vezé
rek voltak ’s a’ t. 3) Pansa. Aul. Hirtius. 4) Eques —Ne
mesi Rendbeli. 5) Mellyel értünk tettek Szüléink. 6) Quint 
quatria — Öt napból állott ez az ünnep , az elsőn áldoztak, 
* másodikon kezdődött a’ bajvívás.
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Gyengéded korbnn , mindjárt a’ Városi 7) bőlcsebb 
Tudósoknak adoti által az édes atyám.

Bátyám a’ lármás Törvény - székekre születvén,
A’ csinos szállást 8) kezdte tanulni tehát.

Énnekem akkor már a’ szent tudomány vala kedves , 9) 
Es Mu sám tilkonn a’ maga részire vont.

Gyakran szólt, az atyám híjjába való tudománynak 
Mért fekszel? semmit nem hagya ládd e’ Homér.

Szót fog tdék, *s búcsút révén az egéssz Ilelicontól, 
Vers nélkül kezdek írni továbbra tehát jo)

Úgy de beszédem mind mértékre ütött ki , valóban 
A’ mit próbál:am mondani versre mene.

Teldegelének az esztendők, a’ felszabadító
Tógát 11) mind kelten már mi magunkra vevénk;

A’ bársony köntös 12) villámról csügge le immár,
A’ kedveltt tudomány, mind csak elébbi vala

7) Római. 8) Eloquentia. 9) Poesis. 10) Szorgalmato
sán tanulta a’ Rhetoricát, mint írja Seneca Lib. 2. Controv, 
és jó Declamator volt. Portius Latro Rhetornak , kit ü- 
gyelmetesen halgalott sok sententiáit versekre tette által : 
Kon vides ut immota fax torpeat, et exagitata reddat 
ignes? Raso,—Vidi ego jactatas mota face crescere flam
mas. Et rursus nullo concutiente mori. Amor. Lib. 1. Eleg. 
2. 11) Toga virilis: neveztetett azért, hogy a’ sühederek
— Ephebi. — közűi a’ férfiak közé írattak — viri — ekkor 
letévén a’ nevendék ifiak a’ Praetextát — bársony prémes 
hosszú köntöst — ezt vették fel. Libera, mert ebkor körűi
tek ki a’ Mesterek kezek atúl: vagy pedig azért hivatott 
így , mert Baechusnak ünnepén, kinek más neve Liber, öl
tötték fel elsőben- Mikor ezt fel vette Ovid 15. Esztendő
nek a’ végin, vagy a’ 16. kezdetében volt. Masson , in vi
ta Ovid. Ezen ruha fel vételére 15 Esztendő’ eleit tászi 
Ferrarius Lib. 2. de Re Vest. Rom. 12) Tunica Laticlavia
— latoclava insignita, széles bársony paszamántos ruba. 
E’ vó!t a’ Senátorok köntöse , jóllehet a’ tudósok vetélked
nek ennek a’ ruhának formáján : még is meg valják , hogy 
mind a’ kétféle bársony volt, és a’ Tunicára varratott, 
vagy be szövetett. Erről így szóll Svetonius in August. C. 
94. Augusto sumenti virilem , Tunica laticlavi resuta ex
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A’ testvér bátyám húsz esztendőt haladott meg;
Öt mikor a’ végzés sírba temette szegényt.

Jó idején iiiú-kori tisztségekre emeltek;
Három férjíi viseltt hivatal l 5) át-adatott.

Hátra csak a’ Sénatorság 14) vala, a’ minek olly nagy 
Terhes volta igen fenhaladá az erőm’

Arravaló testtel nem bírék, sem pedig ésszel:
’S a’ tisztség — keresést messze kerültem igen.

A’ szűz Kastaiiák i5) csendes tudományt javasolták, 
Ezt szeretém hevesen vélekedésem után,

Akkor időbeli költőket tisztelve szerettem,
Úgy nézvén őket, mint csak az Isteneket:

utraque parte, ad pedes decidit. Kérdésbe tétetik mikép
pen vehette Jel Násó a’ Laticlaviat, mint Lovag? Statius 
Siivius írja: hogy három kívántatódott meg arra, ha a’ 
Cáriéra felvétettni kívántak a’ Lovagok’ Fiai, Census, Fe
jedelem’ jóakaratja, születés. Tehát meg nyerhették ezt a’ 
Szülék gyermekeiknek, kikhez reménység volt, hogy Se- 
nátorok lehetnek. — Másik neme volt ennek az Angusticla
v ia , vagy keskeny paszamántos köntös, melly már szőkébb 
volt, 's kurtább is lehetett—clavi mensura coacta est. Cn. 
E’ volt meg hiilömböztetó ruhájok a’ Lovagoknak. Felvette 
ugyan amazt Nasó: de midőn lemondott a’ Senátorságról , 
ezt kellett ismét felöltem : a’ Tunica pedig alsó ruha volt, 
mellyre a’ Tógát vették felül. Az említett paszamant (cla
vus, linea ad instar fasciae oblonga quadrata) felülről 
lefelé ment a’ mejjen. Rabenius de Re Vest. 1. C.2.

i 3) Triumviri Capitales, Tömlöczökre fel vigyáztak. Az 
jdegenyek és szolgák által el követett bűnt meg vi’sgálták , 
a' Fő tisztektől hozatott sententiákat, a’ többek közt a’ ha
lálosokat, végre hajtották. 14) A’ Patríciusok, fő Nemesek 
közül választattak. Eggy Senátornak leg alább 800 Sester- 
tiumot érő Jószágának kellett lenni: tehát két annyinak 
mint a’ Lovagnak. Ók igazgatták a’ Status’ dolgait. Fel- 
vigyáztak a’ Vallás’ dolgára, hogy idegeuy Isteni tisztelet 
hírek nélkül fel ne áljon. A’ Kincstárra ügyeltek. A’ tar
tományokban Igazgatókat, Követeket neveztek ki. Gyöze- 
delmi pompát rendeltek, az idegeny Fejedelmeknek királyi 
czírnet osztottak, vagy ellenségnek ítélték. — Gondoskodó 
lak az Armada szükségéről ’s a’ t. 15) Músák.
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Melly kígyó csípjen, melly fű használ, ’s inada-
í'idról,

Gyakrann olvastál a’ füleimbe Macer.
Sokszor el olvastad te Propertius, a’ szeretetrői 

írott verseidet, régi barátod előtt.
Ponticus, a’ Jambusról híres Bassus örökké 

Hív kenyeres tarsirn vóltanak énnekem ők ,
Sok rendű versek’ költője Horátz is előttem,

Lantján szép tudós verseket énekele.
Virgilt ,r csak láttam ; hamarább ki ragadta Tibullust 

A’ fösvény végzés, mint szeretetbe jövénk,
Ot követé Gallus, ’s a’ rendre utánna Propertz’ lett: 

Hallj ! magam ennyi után mennyi időre levélt.
Mint magam a’ kissebbeket; a’ nagyok annyira néznék 

És szeretett Thaliám lett hamar esmeretes.
Egyszer kétszer alig nyírtam le szakállom elősször 16) 

Én mikor a’ népnek verseim énekelém.
Elmém’ fel tüzelé a’ költött lyánka Corinna 17)

A*'kit egéssz város’ népe gyakorta dicsért ;
.Sokfélét írtam, hanem a’ mit bűnnek ítéltem 

Jobbúlás végett tűzbe veték sokat én. 
Számkivetésemkor haragudván vers tudományra 

Egy részt, versemből· újjolag abba veték.
Lágy szívű lévén Cupidónah hódola szívem: lf!)

Csak kévés ok ’s kis tárgy’ ingere részire vont.
Bár illyen voltam ’s legkissebb tűzre hevűltem;

Semmi hibás hír nem kőltete róllam azért.
Szinte gyerek korban lett egy hitvány feleségem ;

Vélle kevés ideig laktam ezenn az okon.
Mást vettem; bátor nem vólt ő annyira vétkes 

El váltunk ismét, ’s özvegyi sorsra jutáké

16) A’ szakái le borotválására 21 esztendőt ír Macro
bius — ter septenos annos. 17) Nem tudták azt, ki lett lé
gyen Corinna. Et multi quae sit nostra Corinna rogant, 
18) Nem vólt e’ szégyen —meg vallani midőn Amor Isten 
vélt.



Mostanival sok időt éltem: nem szégyeneié azt, 
Számkivetett Férjnek, hogy Felesége legyen 19)

E’ házasságból lett lyányomtól 20) születőnek 
Két unokáim : már két ura volt neki is.

Már az atyám meghalt, tíz esztendőt ha kivészel 
Százból; meg tudhadd mennyi idős vala ő<

Égy siratám őtet,mint 0 sírt vólna felettem, 
Annakutájpia anyám’ csak hamar eltemetém. 

Boldogok ők; mint hogy hamarább a’ főidbe tetettek, 
Mint a’ bőn -  dijjom’ napja viradt vala rám.

Én magam is buldog vagyok; éltekben nyomorulttá 
Nem lévén; nem volt mért keseregni nekik.

A’ néven kívül, ha marad más a’ temetőn túl 
Es a’ gyújfrnányon nem marad élet-erőnk. 21) 

Hírem hozzátok ha pokolba le mégyen ; ama’ nagy 
Bírák 22I székén lessz emberi vétkes ügyem., 

Számkivetésem’ okát tudjátok meg hiba, nem bőn 
Szerzé : most vétek vólna hazudni nekem.

Nékik elég eddig: hozzátok vissza megyek — kik 
Tudói szeretnétek , mint folya élet időm.

J5ó!d>g időkori napjaim 25) el múlván, az előbbi 
Hajfürtök helyibenn ősz hajak áltak elő.

Fisánál születésemtől a’ számkivetésig,
A’ győző tízszer nyert olaj ág koszorút, 2/j)

Akkor az Euxin’ bal partján lakozó Tomitákhoz , 
Augustus haragos nagy szava számkivetett.

lg) Fábius Maximus’ Familiájábúl való volt. 20) Fon
tanus így vélekedik: kiilömben még ebből nem lehet meg 
határozni : Filia mea bis prima foecunda etc. annyival i* 
inkább, hogy Suilliusról ekképen szóll: Nam tibi quaecon- 
jux , eadem mihi filia pene est, et quae te Generum, me 
vocat illa virum Lib. de Pont. 4· E- 8· Úgy ítélem, már 
így nem is ö^tolle született: hanem ha más’ személy volna 
az: a’ mire semmi bizonyságot nem nyújt: e’hez képpest 
kedves jó feleségem Lyányától születének. 21) Spiritus. 22) 
Minos, Aeacus, Rhadamautus. 23) Ifiúkori. 24) 50 eszten
dőt meg haladt.
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fjeit veszedelmem’ okát minden már tudja felettébb ; 
Nem szükség nyilván , azt kijelenteni hát.

A’ rossz őrzőket ’s kísérőket ki beszélni 
Nem szabad, ínséges vólt velek érni ide.

Méltatlanságnak tartván lelkem le veretni,
Össze szedő erejét, ’s gyözedelemre talált.

Erre felejtve magam’, nyugalombann éltem is ámbár; 
Olly fegyvert ragadék, inillyet adott az idő. 25)

A’ két égi sarok közt, hány csillag van az Égen; 
Földön tengerekenn, annyi gonosz jőve rám.

Tévelygésem után a’ nyílviseló Geta, szörnyű 
Sarmata nemzetnek főldjire át teteték.

Itt a’ fegyvertől környülvétetve Camoenám ,
Sorsomat enyhítőm; mennyire tői le telik.

Nincs kinek olvasnám a’ versem’ , mindazonáltal 
Verselek: úgy töltöm ’s meg rövidítem időm’.

Hát hogy míg élek, meg nem tört a’ nyomorúság»
JÉ.s bajló éltem’ napjait einem úná :

Hálá Músa neked, mert vigasztalsz ’s nyugalommal 
Éltetsz a’ gond közt; ’s kínomat orvosolod.

Csak te vezettél és követéi ide a’ Duna’ partról, 
Hirtelen a’ Helikon’ szent kebelébe viszel.

Még élek ( melly ritka) te nagy nevezetre emeltél ,
A’ hír ezt mással tészi csak éltté után.

Ninc9 ollyan munkám, a’ mit még a’ csuda irigy, 
Mérgesedett foggal bántani, sérteni mert.

A' mi időnk nagy .fő költőket szült; hanem a’ hír, 
Elmémhez sem volt. mostoha , ’s rossz akaróm.

Nem leszek én kissebb, mint kiket többre becsültem, 
Nátlam: egész főldörm olvas az emberi nem.

A’ Vers íróknak ha jövendölések igaz, bár 
Egybe kimúljak, fold! nem leszek a’ tied én.

Hírem akár méltán versemmel, akár kegyelemből 
26) Nyerjem jó Túdós megköszönője vagyok.

3,5) Békességei tűrést, 26) Hírem akár kedvedből kap
jam , akár Thaliámért, —

- Qa színű Túdó* ’s a’ t.
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Ö T Ö D I K  K Ö N Y V .

I-ső K E S E R V .

Ez a’ könyv is , hogy ollyan szomorú legyen mint a’ 
többi, jele.nti·, azért ír keserveket szüntelen, mert sokat 
«zenyved. Ha a’ Hazájába vissza mehet, víg verseket fog 
írni; de nem bijjába valókat: hanem a’ miilyeneket maga 
Augustus is helybe fog hagyni, Azért küldi verseit Rómá-' 
b a , hogy legalább ekképp’ barátival lehessen.

■*-smét a’ levelem Tomiból küldöm ki barátom,
A’ már küldött négy könyvhöz adódjon ez is l 

Oilyan ez is, mint a’ Versíró’ sorsa siralmas, 
Hönyvemben néni lelsz semmi örömre valót. 

MiKyen az állapotom, dallom szint annyira gyászos, 
A’ mi matéria van benne i) az ille reám.

Míg boldog voltam, szeretós víg verseket írtam, 
Már most restellem , hogy magam arra vevém. 

Hirlelenül történtt esetem’ magam énekelem, mert 
Én vagyok óh nyomorúlt! arra ki adtam okot.

A’ mint a’ hattyúja C ay stern ek , ha halálát 
Erezi , mint mondják, annak előtte keserg.

Úgy én Sarmátiába kivettetvén, temetésem ,
Hogy ne legyen némán ; végbe viéndem elébb, 

Búja szerelmes verseket a’ ki keres levelimben, 
Inteni előre az én könyvemet a’ tegye le. 1

1) Reám szabatott.
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A hoz jobban tud Gallus, szép szájjá Propertznek 
És sokak, a’ kiknek nagy nevek élve marad.

Vajha az ő számok közt nem lett vólna Ovid is,
Bár tréfát soha sem tud vaja Calliopém.

Meglakolék ; mivel a’ Scythákhoz számkivetődött,
A’ tegzes szerelem’ néhai énekelő.

Itt szerelemről nincs: olvassák drága barátim: 
Emlékezzen rám általa mindenike.

A’ ki okát: tudakozza, miért szenyvedfem ezen sok 
Rosszat, mellyet elő adnak az énekeim.

Nem mesterségből ’s elmésségből eredének:
Sok veszedelmemben lett leleményes eszein,

A’ ki meg olvashatja, miket szenyved , be szerencsés
Én hányadik részét tettem azoknak ide?

Hány fa levél van az erdőn, és homok a’ Tiberis ben 
’S hány puha fű szál ηδ a’ Haza’ Márs mezején.

Annyi gonoszt értünk, a’mik közt írt, ’s nyugodalmat 
Nem szolgáltat más Pieri Músa sereg.

Kérdezed e’ szomorú Alagyának vége mikor lessz? 
Mostani sorsomnak végire majd ha jutok.

Hogy panaszolkodjak tele szájjal, sorsom okozza;
Hát ezek a’ végzés’ és nem Ovid’ szava mind.

Annyira, hogy ha Hazám” s feleségem’ vissza adándod, 
Mint az előtt vóltam , víg leszek egyszeriben.

A’ mindég, győző Császár’ bosszúja ha szűnik; 
Vígsággal telljes verseket írni fogok.

Ám de nem úgy játsznék, mint játszék ennekelőtte 
Nem lennék tréfás, ’s búja se lenne danám. 2)

Enyhítvén sullyom’ szabadulván barbnriából 3)
Azt írnám a’ mit helybe hagyándana Ö.

Mit tegyek én az alatt mást, mint búmbann epekedjek 
Sípomból addig jön temetési keserv.,

Azt feleled te: ha halgatok, ezt elszenyvedern inkább 
Es ha palástolnám lelkemet érte bajom.

2) Dallom. 3) Hó ’s jég lepte Geták’ földjéről meg iza 
hódítván,
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Sok kínzások után kívánod e senki se nyögjön,
Sibbe eseti févén tiltod e könnyeimet?

Nem tiltotta meg a’ bika’ gyomrában csukatottól 4) 
A’ kínps bőgést még Phalaris maga sem.

Achillt nem sértette meg a’ Priamus zokogása:
Több mint ellenség, sírni ki tiltana meg. 

Gyermekitől Niobét megfosztván Phoebus az, eggyet 
Meg nem tíltá volt, hogy ne sirassa baját.

Egy keveset könnyít, ha veszélyben sírhat az ember, 
Progné, Halcyon is síra epedve ezért.

Lemnusi barlangban, hogy Phíloctétes is annyit 
Jajgata kínnjábann , ez cselekedte vala.

Kínoz az elfojtott keserűség; nyugtalanít bent;
És gyötrö erejét megsokasítja vele.

Engedj hát: avvagy könyvem vesdel kezeidből,
A’ mi nekem használ, hogy ha tenéked az árt. 

Nem lehet ártalmas: több munkám sem leve másnak 
Szerzőjén kívül kárba veszélybe vivő.

PvOsszak megvallom : de szabad nem venni kezedbe , 
Vagy ha kezedbe veszed , félre hajintni szabad. 

Tedd azt a’ mit akarsz : de ha már olvasni akarnád, 
Annyira nem darabos, rnilVt születése helye. ,5)

Vers — íróival öszve ne vessen Kóma— idővel: 
Elmésnek tartánd Sarmata és Geta nép 6 )

Nem kapok a’ dícsérérésen , ’s híren , noha a’ hír 
Által erős ösztönt kapjon az ember esze.

Nem hagyom elsorvadni az elmém’ gond’ özönében, 
Meltyek előjönnek, bár ha tilalmazom is. 

Megrnulatám mi okon írok: mért küldöm; az a’ czél 
Mindenképp’ veletek lenni szeretne Ovid. 4

4) Ferit tus. 5) Tónii. 6) Polgársággal tisztelték meg: 
hihető azon verséért , mellyet Geta nyelven írt az Au
gustus’ halálra.
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Il-dik KESERV.

Feleségét tudósítja egéssige felől. SzámlálhatatlanokhoZ 
hasonlítja szenvedésit. Augustus másuvá vitetné őtet, ha 
élet - társa jól folytatná dolgát. Keserveitől elboríttatvA 
felkiált ; lássa hozzá járulok ha gyűlöl is ; hiszen egy Isten 
lem űzi el a’ könyörgőt magától.

■^^ért sárgulsz, i) levelünk ismét hogy Sarmatiábóí 
Megy: mért tészed rá annyira rémve 2) kezed? 

Bátor légy: az egésségem jó, testem is, a’ melly 
A’ nyomorúsághoz nem vala szokva — erősbb.

A’ rosszhoz hozzá szoka hosszas időre az, avvagy 
Nincsen ürességem, hogy beteges legyek itt.

Ah! de beteg lelkem, nem lelt ekkorra erősebb, 
Indulatja csak a’ hajdani szüntelenül.

Melly sebeket véltem, hogy hosszas időre be fórnak , 
Mint maiak szintén fájnak iszontatosan.

Orvosa a’ sok idő kissebb számú gonoszoknak,
A’ nagyok ellenben még nevekednek azon.

Lám Paeáritius a’ mérges kígyó harapásban,
Csak nem tíz évig sínle keserveiben.

Megholt vólna Teleph’ ha azon kéz 3) orvosi írét 
0  neki nem nyújtott vólna, mitől sebe lett.

Vajha az én sebem is, minthogy nem tettem igen
nagy

Bűnt: meg gyógyítná ; a’ ki okozta vala.
És megelégedvén kínommal az δ feneketlen 

Tengere1 árjából egy keveset vegyen el.
Bár ha sokat vészén el, de temérdek sok leszen úgy is, 

Abból egy rész is gyötrene , mint az egéssz.
A’ mákban hány szem vagyon, a1 szép kerti virág

hány,
’S a1 tenger parton hány csiga háza hever.

1) Úgy ?’ hogy elsárgúlsz. %) Rémülve. 3) Achilles.
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Mennyi madár repes a’ levegőben ·, mennyi bal úszik 

A’ Vízben , ’s vaddal töltete a’ berek el.
Annyi gonosz rongál , azt számba ha kellene vennem 

A’ tenger’ vizeit kellene tudni elébb.
Hogy ne beszéljem elő a’ tengeri, úti veszélyem’

’S hányszor fogták rám kardjukat útam alatt 4)
Itt végső földönna* barbarusok’ seregében 

Tartatom : ellenség körbe keríti fejem.’
Mint hogy nem voltam gyilkos , más helyre vitetnék 

Ott ha ügyelnél rám, annyira, mennyire kell.
Mert kinek a’ vállán olly jól áll Róma hatalma , 

Ellenségéhez is már kegyelemre , hajolt.
Mit rettegsz , ’s habzol, járulj hozzá’, ’s esedezzél: 

Széles földön nincs nálla kegyesbb, se nagyobb· 
Mit tegyek én nyomorult! ha te is megvetsz— nyakad

ottan
Rontsoltt jármom alól szinte ki venni fogod. *) 

Mindenem elvesztvén, honnan kérjek segedelmet, 
iNincsen vasmacskám, hát hova menne hajóm.

Bár ellenze , futok szent Oltárához, 5 )  az élőt 
Onnét nem szokták űzni az Istenek el.

111-dik K E S E R V .

Mint fellyebh említette , esedezésével járul Augustusho* 
mint a’ földön lévő Istenséghez, hogy vitesse másuvá.

Embernek ha szabad Jupiterrel szóllani : hozzád 
Itt lévő Isten ! szóllok alázatosan.

ISagy Felség ! kinek élete azt. bizonyítja , az Égnek 
Ausoni nemzet eránt isteni gondja vagyon. * 4

#) Hova legyek ha meg unván, felhagysz vélem nyomo
rultak

4) A’ késérők. 5) Oltalmadhoz. A’ szerencsétlennek, 
iildöztettek, az oltárokhoz futottak j’s-bánthatatlanok voltak.
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Óh te hatalmaddal boldog Haza’ képe’ virága ,
Olly nagy Felség mint a’ birodalmi erőd !

Éilj itt e ’ földön , kívánjon az Eg sok időre ,
Mennj amaz ígértt fő Isteni helybe soká.

Irgalmazz kérlek, menykődből legkevesebb részt, 
Végy el: elég kín lessz, a’ mi maradna felül. 

Mérsékelt! ugyan a’ bosszúd; mert életet adtáli 
Római jussom van, szint.’ az elébbi nevem. 

Jószágom’ nem adattata másnak : számkivetettnek, 
Eltiltásodban nem nevezél sehol js.

Ettől mint féltem, mivel úgy érdemleni véltem,
Mint vétkem·—haragod nem leve annyira nagy.

A’ te parancsolatod vólt, a’ gállyám hasogassa 
' A’ Pontust, ’s tegyenek Scythia’ szélire hi.
Így Euxínusnak zordon partjára hozattam;

A’ havazó észak’ sarka alatt mi vagyon.
Jobban nem gyötör a’ mindég hidegültt levegője;

Hogy nyomorult földjét jég fedi szüntelenül.
’S többire, e’ vad nép nem tudja az Ausoni nyelvet, 

A’ Geta rossz szóval van tele a’ Görög is.
Minthogy Bellona környékez; kis kőfal aliglan , 

Védhet'ezen földnek szívtelen emberitől.
Üllykor béke vagyon bizodalma de nem lehet a’hoz, 

E’ népnek, hadtól fél, vagy is abba megyen.
Csak változhatnék, inkább a’ Zanclei örvény;

Nyeljen e l : a- pokolig habja merítse fejem.
Avvagy az Aetnának tűz moslékjába szakadnék,

Vagy Leueádénál telne az életem el.
E ’ mind büntetmény: nyomorult ne legyek, nem a

karnám ,
Azt kérem bátrabb helyre vitetve legyek. 1) l)

l) Nyomorult.

IV-dik
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IV. K E S E R V .

Bacchus’ ünnepére készítette ezt. Az Istenek eggyütt tár- 
salkodván, vegye kegyelemre Augustusi, azt kéri benne 
Szólt a’ Poétákhoz is , az áldozatkor könyörögjenek érte.

Bacche ! ha meg nem csalt az idő ; a’ tiszteletedre 
Λ’ több vershőltők e’ napot ünnepelik.

Homlokaikra szagos koszorút kötvén — bor ital közt. 
Most ülik azt, ’s vígan hirdetik érdemedet.

Én se valék köztök gyülőlséges te előtted ,
Míg engedték a’ mennyei rendeletek.

Itt Erymanthiisi medve 1) alatt élek; fene, nyers, vad 
Sarmala és Geta nép lakta vidékre vetett.

A’ ki elég könnyű puha életet éltem, Apolló 
Tudós lyányai kozta) verseket énekelék.

M essze Hazámtól, környültem Geta’ fegyvere csattog, 
Szörnyűt szenyvédvén míg ide hoztanak is.

Már ez akár történet, akár bosszúja az Égnek,
Vagy Párként vólt bús a’ Születési napon.

Még is imádóid közzül karod által az eggyet,
Libera) Aidáin kellett vólna fedezni neked.

Hát a’ végzeteket4) szerző Párkait’ akaratja,
A’ több Istenség’ kénnje alá nem esik?

Téged is érdemeid szerzettek vólt be az Égbe, 
Mellyre az út tetemes munka’ bajával esik.

Kern laktál otthon: Strymon’ hó lepte vizéig 
Jöttél; hol lakik a’ had szerető Geta nép.

Innét a’ Persáklioz ama’ nagy Gangesi vízhez 
Mentél; el járván India’ tengereit.

A’ szomorú Párkák róllad kétszer születettről,
Mert úgy végeztek kétszeri ének alatt. 5) I

í)  Északon, a) Músák. 3) Bacchus. 4) Fa tűm. 3) Lásd 
az életét.

I
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Hogy lia szabad példát Istentől venni — hasonlón 
Engem is a’ vad sors’ rettenetes keze nyom.

Kern kevesebbet esek annál, ki hiú szava végett, 
Thébénél Jupiter’ karja alatt rogya le. 6)

Még is hogy hallal egy ménykötől le veretni — 
Szánhattál légyen; nézve az édes Anyád’. 7) 

Ünnepeden látván a’ Költőket - tudakozhadd ,
Λ/ídor imádómnak meliyike nincs 111a jelen?

Légy segedelmem Éván 8) így a’ szilfát vegye körriyűl 
A’ szőllő, 's hővenn öntse edénybe borát.

Tiszteletet tegyenek papnéid gyors Salyrokkal, 
Tljjongásokkal telljen el a’ kerek Eg.

A’ főidben ne legyen békével csontja Lycurgnak : 
Pentheus, a’ lelked végye el érdemeit.

Szép feleségednek 9) gyönyörű koronája az Egén,
A’ több csillagokat fénnyire múlja felül·

Kosszá siess , legszebb , ügyemet fogd fel, ne felejtsd cl 
Kásót, embereid’ száma között ki vagyon. 

Minthogy az Istenek eggyütt, társalkodnak, erőddel 
O Bacchus! Czézárt vedd kegyelemre tehát.

Tik is szent seregem, tudományom’ sorsosi Költők, 
Otet kérjétek borbeli áldozaton.

A’ nevem’ egy némelly közzűlletek ott ki kiáltván , 
Könny elegyes borral tőltt poharát vegye fel.

A’ mikor e’ leve, át nézvén mind, mondja ulánna 
Hahj te karunk’ kedves része ma hol vagy Ovid? 

Uns zinüségern kedvességtekrc- ha méltó ,
’S ítélésemmel senki se sérlete meg.

Mert mikor a’ régibb írókat tiszteletemmel 
Illettem: t it eket néztelek annyira én.

Kektek légyen Apolló költésben segédeimül: 
Minthogy nem tiltják ezt; ne felejtsetek cl.

-i.

) Capaneus. 7) Semele. U) Bacchus. 9) Ariadne.
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Y-dik K E S E R V .

Személyesített levele által hív barátjának példázolva 
nyilatkoztatja ki szenyvédéséit, és hozzá mutatott hűségét-, 
kéri továbbá segedelmét.

**■ Pontus pariról Násótól érkezek , úton ,
És a’ tengerekenn el fogya minden erőm.

Sírván így szóllott: Rómát lásd m eg, kinek a’ nincs 
Tiltva minő bóldog sorsod, enyím be gonosz.

Sírt mikoronn írt is , nem nyállal kente pecsétjét, 
Nem , hanem a’ forró könnye vizezte meg azt.

A’ ki keservem’ okát tudakozza, az aztat akarja,
Néki mutalná olt a’ napot egy valaki.

Gallyat az erdőn a’ nem lát, ’s vizet a’ folyadékban: 
A’ nagy rétségen fűre sehol nem akad.

Mért sírjon Priamus Heetort el vesztve — csudálja: 
Szinte Philoctétes mért hyöge kínjaiban ?

Egiek adnák azt, illy környűlménje ne vólna , 
Senkinek ínségét szánni ne kellene már.

Még is mint illik , sorsát δ tűri, nem úgy mint 
Vad ló zabláját szokta viselni maga.

Bízik, az Istennek nem tart bosszúja örökké, 
Tudván, nem bűn vólt a’ veszedelme’ oka.

Sokszor szók, miilyen könyörülő légyen az Isten;
A’ példák közzé tészi gyakorta magát.

Néki köszönheti éltét, és hogy bírja vagyoriját;
’S Római polgár még szinte miként ez előtt.

Oh ha hiszel nékem, szívében δ neki'nincsen, 
Nállad semmi koron több, ’s szeretetre valóbb.

Tégedet Euryalussának mond ’s Théseusának 
Pyladesének; ’s kit i) szívele Aemonius. 2)

i)  Patroclus. 2) Achilles.

l a
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Nem kívánja Hazáját jobban , ’s a’ miket azzal 
Elvesztett volt, mint téged obajlni szokott.

Edessebb neki a’ te személyed, mint sem azon méz, 
Mellyet az Attica kis rnéhe szerezni szokott.

Nagy szomorún emlékezik Λ az időre , kescrgi 
Hogy nem halhala meg sokkal azon nap előtt.

A’ veszedelme elől mikoron mások szaladának,
’S a’ küszöbön sem mert lépni be egynéhány,i.

Kik kevesen vagytok hozzá hívek , jut eszébe :
Két , hármat keveserm érteni hogy ha fogunk.

Búr rémiiltt vala , ő látott, mindent, te hogy őtel 
Úgy siratád éppen, mint maga síra haján.

A’ zokogó szavad’ és ábrázolod’ egyre heszélli,
A’ kebelét körmyid mennyire el vizezék.

Mint vigasztaltad, mint nyújtottad segedelmed’
\  igasztaitatnod kellete bár neked is.

Emlékezni fog ő ezekért , fogadó, valamíg él ■
’S hív lessz, bár a’ föld fedje be hantjaival.

O maga ’s a’ te fejedre szokott esküdni; előtte 
A’ liéd oky kedves, mint rriagaé , tudom azt.

Tenger jóságod’ bő háló fogja követni;
A’ munkád nem fog semmibe menni soha.

Számkivetett I rámát védelmezd hát ezután is,
Jói esmér, ’s nem kér; kérlek azért magam én.

VI-dili K E S E R V .

Felesége születése’ napját ünnepeli. Kéri az Egeket,ne 
bocsássanak arra több Ínséget: légyen elég az, a’ mit érte 
.yzenv vei. Hanem a’ szerencsétlenségben gyakorlott hűség 
dicséretes. Ezt példákkal bizonyítja , és serkenti ölet

H őség’ tiszteletét kíván szeretett feleségem’ 
Napja, tehát kezeim tegyetek áldozatot.
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Pénelopé születésének napját Ura tán így,
Ünnepeié a’ főid’ messze vidékeiben.

Nyelvem kedvezzél l) a’ sok rosszat ma felejtsd el, 
Nem panaszost melly már szólni alig ha tudok 

Egyszer az esztendőn, sorsomtól bár ha küiümbüz, 
Tiszta fejér légyen már ma az öltözeted.

Zöldellő puha hantból készüljön fel az Oltár,
A’ tűz helyre legyen téve virág - koszorú.

A’ lobogó lángot nevelő tömjént, ide gyermek 
Hűségem’ jeleül, önts bele drága italt a)

Drága nap! én hozzám végső Ország’ lakosához,
' Vígann érkezzél gyász napom’ ellenire.
És valamelly ínség őtet ha ugyan fenyegetné,

Légyen elég az enyím , múljon örökre el az 3") 
Szörnyen megrontván gállyáját a’ minap egy szél, 

Csendes szél vigye már élete’ tengerein. 4)
Bírja Hazájával házát lyányával egyemben :

Légyen elég ha magam, tőllok elesve vagyok. 
Mennyire élte szerencsétlen bennem, soha annak 

Tündöklő fényét, köd ne borítsa tovább.
Éljen számos időt legyen állandó az urához ;

Távol létté alatt: mert vele tartozik ő.
Ilozzájok tenném az enyímeket, úgy de veszélyem 

Dögleletes mérgű, félek azokra ragad 5)
Nincsen az ember előtt bizonyos: ki hihette valóban 

Hogy Geta közt vinném véghez ez áldozatot. 
íme ezen temjén’ füstjét a’ lengedező szél,

Jobb óldalra vivé Hóma’ vidékeire.
Mintha biz érezné szándékomat, úgy cselekészik : 

Kívánságom ként semmi egyéb nem esik. * 3

j) Favete lingvis — Áldozatkor szólt ás formája volt; 
mellyel csendesség parancsoltatok, ’s a’ t. 2) Bort eleget.
3) Pont. 4) Számkivcttetésem’ szívét meg-sebesityén. g) 
Szerencseken esztendeien az övét meg vesztegetik.



Kész akaratból lették egy gyújtmányra az egymást 
Meg gyilkoltt testvért, Cadmea’* Yára körül 6) 

Ellenkezve magokkal füsljök kétfelé oszlott:
Mintha parancsolták volna', hogy úgy legyen az. 

Ezt lehetetlennek nevezém hajdan,jut eszembe:
’S azt mondám: hazudott Battiades, 7) nemigaz. 

Most mindent hiszek , a’ rnikoron tudvást Olasz Ország, 
Tájra megy e’ füst, itt hagyja az északi részt,.

Hogy ha ezen nap fel nem tetszett vólna , bizonnyal 
Ünnepem itt nem lett vólna , tudom soha sem.

E’ nap tészi egyenlővé erkölcsöd örökre ,
Eetion Icarius lyánya szerelmeivel.

Tiszta szemérem, jámborság, hűség veled eggyütt 
Lettek azon nap ; jaj nem született az öröm.

Sót az igaz panaszod, hogy csak nem az özvegyi
sorsba,

Estél; gond, Ínség, mostoha állapotod.
Mostoha sors idején gyakoroltt jámbor kegyes erkölcs, 

A’ dicséretnek tárgya örökre leénd.
Pénelopé boldog lett vólna, de híre nem élne,

Nem szenyvedvén Hős férje sok évek alatt.
Meg lehet otthon sem tudnák Evádne ki volt, ha 

Bé ment vólna ama’ vár* kapuján az Ura 8)
Annyi leányi közül Peliásnak mérttsak az eggyél?

Nagy lelkűképpen meghala férje helyett 9)
Trójai főidre ha más ment vólna előre ki, lo) senki 

Nem tudakozgatná Láodamía ki volt.
Asszonyi hűséged sem tudnák (bár ne tudatnék _) 

Csendes szél hajtván íszüntelen a’ mi hajónk’ 11) 
Istenek és Czézár, ki az Isteni Karba menéndesz,

Csak hogy elébb n e , hanem : Nestori élted után : 
Nem nekem, e’ rosszat ki megérdemlőm , hanem a’ ki 

Méltatlan kesereg, nyújtsatok édes időt.

6) Eteocles és Polynices. 7) Lallimaebus. 8) ‘Capaneus 
Thébae városába. 9) Alcestis. 10) Protesilaus, u )  Ha sze
rencsések lettünk vólna.
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VH-dik KESERV.

Szemére veti barátjának hüségtelenségét; ki régen óí-< 
talmazta, most nem gondol vele: holott meg nem sértet
te. De ha az úgy volna i s , —a’ mi azonban nem igaz, ki 
az , a’ ki haragudhat a’ szerencsétlenre? megint száma nél
kül valókhoz hasonlítja szeny védéséit.

j\L t te is , a’ ki erős okokon fundáltt bizodalmám 
Voltál, jó kikötőm, sokszori béfogadóm.

Leik» barátodnak gondját, ’s a’ szent kötelesség’ 
Terhét illy szaporán tolled odébb veted e? *

Megvallom, néked t.erliedre*vngyoJt : leveléndő 
Lévén most; terhein mért szereted ez előtt?

Hat. Palinűr gállyám a’ hab közt veszni hagyod ? légy 
Hív:mesterséged’ mint tudod, és ne szaladj.

Gyáva ijettségből elhagyta e Automedon hát'
Achilles’ lovait Bellona’ lángja között ?

Hát Podalirius azt a’ kit bölcs gondja alá veit 
’S felválalt avvagy rólla le - monda e majd ?

Szebb , ha be nern fogadod vendéged’ mintha kihajtod, 
Melly Oltárt fogtam, fogjam idővé? is azt.

Nem tettél egyebet, mentél eleinte : továbbra 
Ments: ítéletedet tartsd te meg , engemct is.

Ujj vétek bennem ha ugyan nincs, és nem az által 
Nyertem, hogy hozzám ennyire meg hidegűlj.

Élet - erőm , melly a’ Scyfhák’ nyomorult levegőjén 
Tengődik, nyavalyást, haggyon el engem elébb.

Mint buta vétkemmel megsértném emberi szíved,
’S méltatlan lennék, hogy te szeress, ’s ne felejts.

Annyira nem nyoma el még rémítő veszedelmem, 
Hogy már elmém sem vólna helyén ez után.

Bátor mondjad nincs : az Oresles durva szavától 
Hív Pylades hányszor bántata míg oda ért l)

») Tauricába a’ Diána Templomához Túriaktól űzet-
Ütvén.
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Sőt hihető őtet néhányszor meg veregette:
O még is hozzá hív vala únlalanúl ,

Annyi egyenlőség vagyon a’ boldog , ’s nyomorult közt 
Mind a’ kettőhöz hajlik az emberi szív.

A’ bársonyt viselő fő tiszti Karoknak az úton 2)
’S a’ nyomorult vaknak szinte ki térni szokás.

Hogy ha nekem nem kedveznél, kedvezz esetemnek: 
Senki haragjának , nincs helye ellenem ott.

Sok veszedelmemből válaszd a’ leg kevesebb részt, 
Sokkal több lesz mint volna panaszra okod.

A’ vizenyős helyeken hány nád terem, és piczi szájjá 
Méhet mennyit lát Hybla vetője hegye.

Mennyi szemet szoktak keskeny csűrökbe időnként 
A’ munkás hangyák gyűjteni, hordani bő.

Higyj nekem : Ínségem több mint panaszom kifejezné : 
Glly sok bokros rossz nyomja az életemet.

Búza vetésre kalászt, tengerbe vizet, ’s fövényét hord 
. Tenger partra ; kinek sok gonoszom nem elég.· 
Helytelenül habzó félelmed’ hát zabolázd meg :

A’ tenger’ közepén veszni hajóm’ te ne hadd.

VIII-dik K E S E R V .

Mit csinál, és mennyire rettenetesek a’ Tomibcliek, ba
rátja kívánságára ismét elő beszéld. Annak jelentésére , 
hogy a’ Theátrumon olvastatnak versei, ’s annak tapsol 
a’ nép, ezt feleli: noha nem vágy MÚsája a’ tapsra, de 
azért kedves előtte. Már Sarmata nyelven is beszéli, tán 
a’ könyvében is lesznek a’ vad nép’ szavából; ez nem az ő 
hibája, hanem a’ helyé.

M elly levelem kezeden forog, a’ tájról mene hozzád, 
Tengerrel hol ama’ nagy Duna egybe szakad.

2) Nevezetesen a’ Consuloknak : nagy tisztelettel köszön
tek, előttük fel állottak mindenütt, még a’ Senatusban is 
ha bé mentek.



Régi szerencsémből még egy rész meg vagyon: élted 
Í gy ha szerencsés, víg, mennyire érdemeled. 

Hedvesem a.zt kérded szünetlen mit cselekészek ? 
bátor halgassak, tudhatod aztat igen.

Én nyom orúllt vagyok: a’ mint minden az , a’ Fejedelmet.
Megsértvén: gonoszom summa szerént ide megy. 

Arra vagyon gondod: miilyen nép lakta vidék ez?
’S meily erkölcsei bír a’ Tomibéli lakos?

Jóllehet ők itten vegyesen legyenek Görögökkel;
A’ Guta vad-ágot szívta ha mindenike.

A’ mindég lovakon kóborló Sarmata nemzet 
És Geta köztök több , mint Görög a’ ki lakik.

Senki ezek közt nincs , ki be nem kenné viperának 
Szörnyű mérgével mind fene fegyvereit.

Vad szava , ábrázatja ijesztő, képe halálnak :
JNa'ncs neki nyírva csuvasz, ronda szakálla, haja.

E’ csuda nemzetség hand’sárt visel a’ derekán, ez ' 
Mindnyájának van ; gyors keze vágni vele.

Ah! illyek közt él, ezeket szemlélgeti — hallja 
Vers íród: l) esziből a’ szerelem tova ment.

Bár élnék: nem halnék e’ gyülőltte helyen meg;
Lenne az árnyékom messze az élet után.

Hogy pedig a’ Játék színen tánczolni szokásba 
Jött a’ versemnél , ’s tapsol azokra kiki 2)

Tudhatod e’ végett Játék színekre nem írtam :
Tapsra az én Músám nem vala vágyakozó.

Még is, hogy nevemet meghalni nem engedik; íllyeu 
Számkivetett hírben van , becsülöm magam azt.

Bár ha meg átkozom a’ Miksát és versemet ollykor,
A’ mikor észbe veszem, hogy nekem árta nagyon, 

Bár sokszor tegyem ezt; nállok nélkül lehetetlen 
Élnem: apolgatom azt, a’ mi veszélybe hozott. 

Aegaeum’ habján, rnelly Dórisi gállya be horpadt,
Az Gapharéához vesztire vissza siet. 3) I)

I)  Már nem tudja, mi a’ szerelem, a) Medea nevüTra- 
goediája. 3) Lásd Capharea.
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Még is nem hírért írok mostan, hogy idővel 
Lenne nevem : jaj bár rólla ne tudna Hazám.

Elmém’ versköltésre adom, hogy csaljam az által, 
Bánatomat, ’s gondom’ tudjam elűzni mivel.

Mert magam e’ sivatag földön mást mit cselekedíek 
Hol lelljem másbann a’ segedelmem’ adót?

A’ tájat nézem szeretetlen, nálla sehol már
E’ földön rosszabb , nincs szomorúbb se sehol.

Nézem az embereit, nem méltók e’ nevezetre 
A’ farkasnál is vért szeretőbb vadak ők.

Hasztalan a’ törvény, az igasság enged erőnek,
A’ leverettetvén, fegyver alatt nyög, eped.

Bőv nadrágja vagyon, szőrös bőrt 4) hord hideg ellen, 
Torzomborz képén nagy haja csüggve vagyon,

A’ Hellén 5) nyelvnek csak alig látszik nyoma immár, 
Rút Geta nyelv hangtól durva vad a’ mi maradt.

Nincs köztök, ki csak egy könnyű szót tudna latánúl 6) 
A’ maga nyelvéből meg magyarázni nekem.

így az Olasz Költő ( Músák engedjetek óh meg) 
Gyakran mostan már Sarmata módra beszél.

Vajmi szeméremmel vallom meg — vissza — szokásból 
Honnyi' szavam csak alig juthat eszembe soká.

Nem kétlem hogy ezen könyvben is durva szavat lelsz, 
Nem lehet a’ mi hibánk , lakta helyünk teszi ezt.

M égis, hogy ne felejtsem el Ausoni nyelvem’ egésszcn 
És abban majdan néma ne lenne szavam.

Hát e’ végre magamban szóllok, "s a’ veszedelmem’ 
Szerző Mú’sámnak szép szava vissza kerül.

Ekképp’ űzöm el a’ napot a’ gondal, — magam a’ sok 
Rossz érzésétől elvonom egy—kévésig.

Szívem’ kinnja felejtését versben keresem csak:
Általa meg nyervén, már nekem annyi elég. —· 4

4) Kaczagánt , ködmönt , bundát. 5) Görög. 
Deákul.



— íBg

lX-dík KESERV.

Szerencsétlenségét nevelő ellenségének készítette : in t!, 
gondolja meg a’ sors’ álhatatlanságát; meg történhet, hogy 
neki Augustus meg kegyelmez , — ö pedig számkivetésbe 
mehet.

B ár nyomorúságban legyek, és útáltt; de kinél nincs 
TJtállabb — nállad nem vagyok éktelenebb.

Gyáva’, mi indítá fel lelkedet ellenem, és mért 
Bosszontasz, mire még juthatol így magad is.

Lelkeniig értt kínom Csendessé nem tesz e’ téged?
A’ mért szánhatnak még magok a’ vadak is.

Nem rémít amaz ingadozó gömböly l) tetejében,
Álló Istenné, kénnyé, hatalma, szava.

fiám nyomorultra miért tapodol ? llamnúsi'a tudd meg 
Méltán bosszút á ll, ’s megfizet érte neked.

Mondtam már— látván bemerülni ki gállya-töréskor 
Mást nevetett, Oezeán nem vala illyen igaz.

A’ nyomorúltaknak hitvány étkét, ki nem adta 
Koldus étekkel tengeti már ma· magát.

Forgandó a’ sors, tébolygó lábbal odébb áll 
Nem lehet állandó; és bizonyos helye nincs.

M ost, mosolyog vígan , majd ábrázatja komor les3z , 
Ingadozásában szüntelen álhatatos.

így mi virágoztunk; de virágunk hirtelen elhúlt,
’S szalma tűzünk lobogó lángja hamar ki aludt.

Még is azért igen a’ vad lelkedberi ne örüljél;
Bízok — az isteni Ur még kegyelemre hajói.

1) Görgő , golyóbis : a’ mire a’ szerencse festetik. 2) 
Hirtelen elmúltak boldog napjai, mint a’ szalma lángjapil- 
lantatig tart. Dicső szokás a z , hogy midőn Romában a’ 
szentséges Pápát fel szentelik, egy csomó kendert meg gyúj
tanak illyen fel kiáltással: Pater sancte, sic transit gloria mun
di, „Szent Atya igy enyészik el a’ világ dicsössége.l*
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Már'vagy azért esetein vétek kívül van; az ámbár 
Szégyen: gyülölség nem nehezítheti azt.

Vagy mivel a’ nap kőltétői nyugotig kegyesebb nincs 
E’ nagy Felségnél a’ birodalmaiban.

Mint soha senki erővel meg nem győzheti őtet,
Úgy a’ félőnek kertire szíve kegyes ,

Isteni példa szerint, kikhez járul maga majdan;
Engedelem kívül’többet is adni fog ő.

Esztendőn által számláld a’ tiszta napot meg;
Több napfényre találsz, annyi idő ha le foly.

Hát Násó’ nyomorult voltán ne örülj te Felettébb;
Gondold meg hihető vissza vitethetek én.

Enyhülvén hozzám bosszúja — te elkeseredve — 
Nézhetsz rám a’ szép Róma’ lakóji között.

Hogy több vétségért mennj szárnkivetésbe; az els» 
Kívánságomhoz legközelebbre vagyon.

X-dik K E S E R V .

Háládé szivét nyilatkoztatja ki barátjához : míg é.I lel
ke szerént kész lesz neki szolgálni. —

U h  ha megengednéd nevedet levelembe betenni, 
Hányszor nem látnád általam írva magad ? 

Érdemed’ említném egyedül számos levelemben ;
Minden lap róllad szóilana únfalanúl.

Tudná a’ Város mit tartozom adni lenéked;
Ott ha kiolvasná, azt ki elűzve vagyon.

Tudná mind ez az év, mind a’ később te be jó légy, 
Hogyha az írásom felmaradáud sok időn.

Áldana a’ tudós, ki elolvasná, te hogy engem 
Megtartál: örökös lenne az érdemed így.

Eletemet köszönöm Czézárnak először: utánna 
A’ meny’ — bíróknak — végezetére neked-



U melly éltet adott oltalmazod, arra törekszel,
Még ez ajándékot bírjam idővel is én.

A’ mikoron sorsunk a’ legtöbb részt iszonyítja,
A’ni'ás rész is akar félni nagyon hiszem azt l)

Gállya— törésünket fent helyről nézte , kezével 
A’ meg ülő hab közt, nem közelíte felém 2)

Styx vize’ partjáról fél lióltan vissza vezettél 5)
,V te ajándékod mind, hogy eszembe jön ez. 

Minden közt leg főbb óhajtásom , hogy az Égnek 
Es Angustusnak kedvese légy ez után.

Én ezeket, ha akarnád, elmés könyvbe beírván —
/Sok szemnek tenném nézni ki minden előli.

Músárn még is alig tartóztathatja magát meg,
Ámbár l/Jtva vagyon, meg ne nevezze neved’.

Mint amaz összekötött ebeket nem tartja meg a’ láncz 
A’ félénk szarvas’ nyomra ha mennek azok.

Mint az erős ló a’ sarkával, végre fejével 
A’ bézárt ajtót rúgja, taszítja, veri.

Így a’ megtiltott ’s bézárt Músárn ki akarna 
Rontani és szabadonn, Írni akarja neved.

Háládó pajtásodnak hívsége ne ártson 
És te ne bánfassál engedek : óh sose félj.

Nem tenném, de te gondolod azt, emlékezek én rád;
’S Háládó leszek; ám ezt te se tilthatod el.

A’ napot (óh de soká ne legyen ) míg látom , irántad 
Ilív kötelességét lelkem örökre teszi.

X I-d ik  K E S E R V .

Három esztendei Tomivári lakása, tíz esztendőnek tet
szik neki. Mind untalan beszélli a’ körűt lévő Nemzetek’ 
rettenetess-gét. Ha érdemlett is ki üzettetést; leg alább 
nem ott. Féltében vissza húzza szavát, hogy halálra i* 
méltó telt volna. 1

1) Kik még barátim. 2) Veszedelmemben. 3) Halál
r éviről.



Háromszor fagya hé már a’ Duna íme, ’s az Euxin; 
A’ mi időn Tomiban töltöm az életemet.

Ügy esik olly régen vagyok én tova drága Hazámtól 
Mint a’ Trójai nép tartata ostrom alatt.

A*" komor esztendő olly lassan tészi. folyását ,
Úgy vélnéd az idő , nem megyeri, álva marad.

Hosszú éjjelimet rövidebbé nem teszi a’ nyár, 1)
Sem pedig a’ mord tél számkivetési napom’.

Hát meg változa a’ dolgok’ természete nékem: 
Búmmal hosszúnak tett vala mindeneket.

Yallyon az Eg rendes forgását tészi e’ avvagy, 
Éltemnek hosszak napjai szertelenül ?

Kit rosszúl nevezett Euxin , ’s a’ jól nevelődött 
Scythia bal tájék 2) meg kötözött, nem ereszt.

Szárítatlan népek környül haddal fenyegetnek,
Rút nem rablásból élni az életeket.

Senki se bátor kint, a’ várost helyhete , δ) és a’ 
Keskeny kőfala osak nagy nehezen fedi be.

Itt terem a’ sűrű ellenség a’ madarak ként,
Véletlen mindent hirtelen össze rabol.

A’ bézárt kapukon berepültt mérges nyilakat bent, 
Kőfal közt lehet itt szedni akár mikoron.

Ritka ki a’ földjét merné fel szántani; avvagy 
Egy kézzel szánt, a’ mást teszi fegyverire.

Zabszár sípjából e’ nép pásztorja sisakban 
Sípol, had , nem vad réinleti 4) néki jubát. 1

1) Hosszú éjjelimet rövidebbé nap csilapítás (nyári - 
nap-állás) nem teszi a’ tél sem, ’s a’ t. Solstitium. So'is 
statio; az Eclipticában azok a’ pontok, a’ mellyeken a’ nap 
leg fentebben, vagy leg alantabban á ll, nap csillapító, 
vagy , Solstitialis pontoknak neveztetnek ; az idő , mellyben 
ez történik Solstitium , nyári és téli. Ovidnál a’ nyárért , 
estéiért vétetik. 2) Bal -  sinister — rósz, szerencsétlen. 
Balkézfele való résziben lakott. 3) Helylieztehése. Már 
ezeket mondotta; úgy gondoljaCnippiggius hamisan íródtak 
ide. 4) Rém -félelem , rémítem . rémietem.
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A1 város sem elég védlő, mert a’ Görög éppen 
ri öbb más r ád néppel többnyire rettenetes.

Semmi külömbség nincs, a’barbarusok velem eggyütt 
Laknak, ’s a’ ház’ nagy része csupán az övék.

Hiktől bar le ne félj; gyűlölnéd egybe ha látnád; 
Bundában jár, és nagy haja testire csügg.

Még azok is, kiket tártnak Mílétumiaknak,
Persává tették az haza’ öltözetét. 5)

Egy más nyelvével vegyesenn élnek ; ha akarnám 
Mondani ezt vagy amazt 6) szóllom az újjaimon.

Durva paraszt vagyok én, mert senki se ért, ha deákul 
Szóllék, ostoba nép mind valamennyi nevet.

Róllam akármi gonoszt nyilván ki beszélnek azért ők : 
Számkivetésemet is, tán szemeimre vetik.

A’ mikor érteden szavokat helyben hagyom , avvagy 
Nem; rosszat vélhet mindenül egyszeriben.

Itt az igazságot fegyverrel Szabja ki a’ nép , ·
A’ piaczonn egymást meg sebesítni szokás.

Oh kínzó Párkák hogy nem rövidítitek éltem’ ,
A’ ki születtem ama’ bú tele csillag alatt.

Hogy mi barátinktól ’s Rómától messzire estünk,
És a’ Scylhák közt, meg sokasúla jajunk.

Nagy vereségek ezek : de ha érdemlém is az elsőt, 
Úgy de nem érdemlém Sarmata , Géta között.

Ostoba mit szóllok, meg sértvén a’ Fejedelmet;
Én érdemleltem vólna halált is azért.

XII-dik KESERV.

Negyedik szomorú levél a’ feleségéhez, ki arról pana
szolt, hogy egy becstelenitö számkivetett feleségének nevez
te. Fájlalja; hanem keményítse meg szivét: hazud az a’rá
galmazó. Augustus’ kegyelme magasztalásán végzi beszédjét.

á) TomibéJiek. 6) Újjaimon mutatom.
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Ο ι vastam panaszod’ hogy számkivetett1 hitesőnek,
Egy gaz czívódó édesem el nevezett.

Fájlaltam, nem azért, hogy rosszul szollá felőliem, 
Mert meg szokta erőm, hogy nyomorult legyek én. 

Mint sem azon szégyent, a’ mit nem akartam, okoz-
* tam,

Es azt, hogy te pirulsz, gyász esetemre talán.
Légy te kemény; tűrd e l: sokkal gonoszabbak is értek, 

Már mikor Augustus férjedet el viteté.
Esztelen az még is, ki nevezget számkivetettnek·'

A’ mi hibánk kissebb, buníizetésre való.
Leg suüyosbb nekem az , hogy meg sértőm amaz Istent, 

Vajha ki múlhattam vólria az óra előtt.
Meg rongálva vagyon gállyám, de fenékre le nem

ment;
Nincs ki kötője, de még víz tetején lebeg az.

A’ ki sem életemet, jussom1; vagyonim1 se vévé el, 
Ámbár vétkeimért— mondhatom érdemeién!.

Hát mivel én szánt szándékos bűnt nem cselekedtem;
Rómából küldött számkivetésbe csupán. » «

És valamint sokhoz, kiknek nincs számok j azonképp1 
Hozzám irgalmas vólt az az isteni Ur.

El küldött névvel nevezett, nem számkivetettnek , 
Bátorságos lett általa még az ügyem. I)

Méltán énekelem versembenn ez ha csekély is, 2) 
Érdemed Országló mennyire telhet erőm.

Méltán kérem az Isteneket, zárják be előtted,
Még az eget ’s Isten légy sok időkig alant.

Néped is ezt óhajtja, miképp a1 tág Oczeánba 
A1 nagy víz; úgy a1 kis patak ömledezik 3) i)

i)  Kik e’képpen ki tiltanak, reménylhették a’ ki sza
badulást, ’s hazájokba való vissza vitettetést. 2) Tudni
illik a’ versem ha csekély is. 3) Itt a’ tender az Eg , nagy' 
víz a’ nép kérése; kis patak Ovidius’ könyörgése. Tehát 
mint a’ nép könyörgése Augustusért; úgy az övé fel hat 
az Égbe.

Hát



Hát te , ki álnok száddal számkivetett nevezettel 
Illettél, sorsom szünny nehezülni tovább.

XIII-dik K E S E R V .

Felel barátjának a’ ki állapotja’ enyhítésére továbbra 
is a’ vers írást ajánlja. AZt irja nehéz az intése mert a’ 
vers csendes elmét kivan. Továbbá a’ dicsősség szeretete te
szi termővé a’ lelket, azzal pedig nem gondol. Meg kell 
még is vallani hogy nem tartóztathatja meg magát a’ ver

seléstől.

I
1rád, bús napom’ édessé a’ szép tudománnyal 

Tégyem: lusta penész hogy he ne fogja eszem’! 
Pajtás, terhes áz intésed: mert víg dolog a’ vers ;

Csendesedett vig ész kelletik ö nekie.
A’ mi szerencsénket borzasztó szélveszek űzik:
* Sorsunknál nincsen semmi esetre nehezbb.
Kívánod Priamus vigadjon gyermeke vesztén,

A’ síró INiobé tanczba vitesse magát:
A’ siralomnak e vagy tudománynak ajánljam az éltem’ 

E’ végső Geta közt, egy magam a’ ki lakok.
Annak az δ rettentbetlen szívét, 1) kit Anytus 

El vádolt, ámbár én nekem adjad ide.
Még a’ böclset is ennyi temérdek eset letiporja.

Isteni bosszú több, mint sem az embereké. 
Socrates, a’ kit Apoll bölcsnek mondott, 2) esetemben 

Tollat nem vehetett vólna kezébe tudom. i)

i) Socratesnek. 2) Kit leg bőicsebftnek nevezett Del- 
phiben az Oraculum ( Jövend - mond - hely, vagy Jövendő- 
mondó hely).

K



A’ feledékenység’ árjába merülne Hazámnak, 
Elkövetett vétkem’ tudta ’s az édesimé:

Még se lehetne követni Camoenam reltegetés közt, 
Számtalan ellenség’ rajja keríti fejem!

Add hozzá: az idős heverés’ ro’sdája az elmém 
Bélepvén — kissebb , mint lehetett ez előtt.

A’ termékeny föld nem szántat van gyakor ízben ,
Gsak füvet ter'em, és rossz tövisét hoz elő. 

így melly ló sokat áll, rosszul futván az előbbi 
Álló —helybe δ) utói megy be haszontalanúl.

Meg hasad a’ csónak, (s a’ szú megrágja idővel,
A’ vízen kívül, hogy ha soká marad az.

Vége reményemnek : hogy eszem mint vólt legyen
ollyan·,

Mert ez előtt sem vólt, fentre ható: de kicsiny. 
Meg zavará a’ kín’ hosszú tűrése: nem ollyan, 

Gyors, és éles mint ennek előtte vala.
Még is mint sokszor táblámon van kezem éppen:

És szavaim verses lábra egyengeti szám.
Mi nt tudod a’ környűi állásomhoz, ’s az időmíiöz 

Alkalmaztattak mindenes énekeim.
Hír, név, nem kissé szaporítja eszünk’ erejében;’·

A’ dicséret, vágy, bő folyamatra veszi.
Míg csendes széltől vitetett vólt a’ mi vitorlánk;

A’ fényes nevet, és hírt szeretém az alatt.
Nem vagyok olly jól, hogy gondolnék véle, akarnám 

Senki se esmerné , hogy ha lehetne eszem !
Azt javasolja, mivel jó vólt az előbbi szerencsém 

Hát mért nem követem, verseket írva megint.
Mása sereg nekem engedjen, mikor a’ veszedelmén!’ 

Fő szerzőjének mondani kelletik azt.
Mint méltán el vette Perillus bűne’ jutalmát;

Oként verseimért meg lakolék magam is. 3

3) Carceres , hol a’pályázó lovak tartattak.
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fiáliya törést szenyvedvén, a’ tengert hi kerülnöm 
Kellene; arra nekem mát nem ügyelni tovább. 

Oktalanul ha előveszem a’ gyászos tudományom’, 
Vélém a’ vershez fegyvereket lelek itt 4)

Egy könyv sincs; se ki halgatná munkám’, se ki értnŐ 
A’ szavamat köztök — nem lelek eggyet is én. 

Ordas, ’s vad darabos nyelvű nép lakta megyében 
Borzasztó Geta hang tölte be mindeneket.

Úgy látom ki tanultain már a’ Római nyelvből *
A’ Geta, Sármata szó ként gagyog Óvidius.

Meg vallom teneked ·, még is Músam lehetetlen 
Vers írás nélkül, hogy legyen egy kis időn. 

írunk ’s irásünk a’ tűz prédája gyakorta;
így a’ munkánknak sokszori bére hamu.

Nem tudok írni: nem is kívánnék eggyet is írni;
Erre tekintvén, azt többnyire tűzbe vetem.

A’ tüzből történetből, fortélyra maradt Jneg
Hozzátok mi kevés rész , ’s maradékja megyen * 

Vajha az én könyvem hamuva lett vólna, azonképp 
Mint flaelly véletlen mestere’ gyilkosa lett. 5)

X IV. k e s e r v .

Óldal fájásáról kesereg barátja előtt — Hibázik hogy rit
kán vigasztalja levelével: mind azonáltal tökélletesén meg 
Van győződve hűsége felöl. Hogy semmi helye né legyén 
a’ kétségnek — kéri írjon neki gyakorta.

4) Könyveket, 5) Vajha az én mesterségem szint 
úgy hamuvá lett vólna; mi véletlen ’* a’ t. Ars A- 
mandi

U a
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H ogy ha kinek mije nincs másnak küldhet, Geta
földről

Küldök egésséget; kedvesem íme neked!
Elmémről ragadott nyavalyám testemre : csak egy rész 

Bennem hogy ne legyen, fájdalom álta el azt. 
Oldalfájásban sinlődök sok napok ólta.

A’ mit is a’ szörnyű durva hideg hoza rám.
Néked egésséged ha vagyon : nekem is vagyon egy részt.

Mert nyomorult éltem vállaidon vagyon ott.
Mint ki felette nagyon ki mutattad drága szerelmed’ 

Mindenképp mentvén Édesem életemet.
Ritkán vigasztalsz leveleddel, vétkezel azzal,

Hív dolgot tészel, nem tagadod ha meg azt.
Ezt igazítsd hát meg kérlek: mikoron cselekészed, 

Ékes testedben nem leszen egy hiba sem.
Több szavaim vádolnának, hanem el hiszem’, írtál 

Csak hogy nem jöttek mind kezeimhez azok.
Égiek! adjátok panaszom hebe hurgya ·—csalárdul 

Vélekedék hogy nincs gondod Ovidra tovább*
A’ mit kérek igaz : vétkeznék hinni szerelmed 

Hogy meg változzék, annyira vett az erőt 
Eri hamarább hiszem , a’ Pontusnál nem terem űröm 

És balsam fü nincs Hybla vidékeiben.
Mint sem akár ki után hidjem, hogy nem szeretel

már;
Mert éltem’ szösze még nem feketüle meg úgy t) 

A’ mi gyanúságunk, tudom azt rossz, úgy de te még is 
Távoztasd;a’ milly’ nem vagy, az ám ne legyél* 

Mint szoktunk hajdan sok időt el tölteni szóval,
A’ napból ki fogyánk, annyi beszédre jövénk. 1

1) Az a’ kender, metlyet az életem’ rendelő Fárkák fon
nak , annyira nem fekete : az az nem üldöz még úgy 
szerencse.
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Hát vigye ’s hozza n>eg a’ levelünk csendes szavainkat;
Szánk kötelességét tégye levelre kezünk 

Ennek létté felöl kétségem, hogy ne lehessen, 
Intésül vegyed azt, most mire kére szavam, 

íme fogadd el ezen lévelem’ rendes be - rekesztőt: 
Légy te szerentsésebb, mint magam, élj sok időt!

XV-dilí KES ER V.

Könyvét feleségének küldött levelével végezi. Halhatat
lan nevet Ígér neki ; ki mint boldog állapotában fedhetetlen 
volt — tündököltesse Tü hűségét: mert — könnyű jónak lenni 
ott, hol semmi akadály nincs. Mikor az Isteni bosszú kezét 
felemeli ; akkor meg nem vonni férjétől segedelmet, ez hű
ség, ez házassági szent szeretet. Példákkal bizonyítja 'V 
hiv Hősnek dicső híre felmaradását.

M i ndennél drágább feleségem! látod eléggé,
Melly emléket hagy versem az élted után.

A’ sorsnak tessen tőllem megvonni akármi', i)
Versem után néked híred örökre leénd.

És neved’ olvassák, mikor én olvastatok, a’ bús 
Gyújtmányon nem fogsz, mind elenyészni, hiszem.

Fátumomért, ámbár nyornorúltnak lásson az ember 
Ollyat lelhetnél, a’ ki cserélne veled.

Bóldognak mondván, írígylik híredet, a’ ki 
Vég veszedelmemből nem keveset veve részt.

A’ gazdagságnál többet hagyok én neked ; a’ dús 
Nem viszi el pénzét; itt marad a’ mije volt.

Díszt, ’s örökös nevet adván, a’ tied ím ez ajándék: 
Ennél többet már, nem tudok adni neked 1

1) Üldözzön, vagy—'Híremből sokat a’ sorsnak tesjen 
1·· faragni.



Végre midőn egyedül te vagy a’ védlőm, becsületből 
Nagy rész háramlik már csak azért te reád.

Hagy sose balgatok én róllad, ’s illy’ vélekedése 
Légyen férjednek; benne 2) lehetsz te kevély.

Légy hív, hogy gondatlannak szavamat ne nevezzék, 
Tartsd meg férjedet, és tiszta szerelmed’ ugyan. 

Míg fenn állottunk ocsmány vétkes hiba nélkül,
Vólt jámbor híred: ’s nem vala fedve soha.

Nagy veszedelmemben jámborságod ma is ollyan : 
Tündöklesd ki tovább asszonyi virtusodat.

Könnyű jó feleségnek lenni, hol ellene vonsző.
Nincs: ’s kötelességét a’ mi miatt ne tegye.

Sdtt mikoronn a’ menykő hűli5) nem futni előlle,
E’ jámborság, és virtusos asszpnyi hit.

Nyilván ritka az a’ virtus, roeliyet nem igazgat 
A’ sors: és ha fut ez , hogy ne szaladna az is, 4) 

Még is hogy ha van eggy oily jó δ) melly bére ma·*
gának ,

’S a’ szomorü sorsban nagyra emelte magát.
Bár minémú az időd 6) nem lessz év , sem pedig olly 

V hely,
Λ’ földön melly nem hirdeti érdemedet.

Látod e’ a’ dicséretes és hív Pénelopénak,
Hány száz évig vann fenn becse, híre, neve· — 

Ládd eP Evadne, kimert a’ bús gyújtmányra felállni, 
Admétus’7) ’s Hector’ hitvese még ma is él.

■—™ ι 5 ο  — .

*) Kevély lehetet. 3) Üldöz a’szerencse. 4) Kevesen vágy
nak, kik a’ szerencsétnem követik inkább'mint a’ virtust. Ezzel 
jelenti, nehéz feleségének hűségesnek lenni, boldogtalan urát 
einem hagyni. 5) Si qua tamen (virtus) pretii sibi petiti, 
idest sui meriti: ha van ally jó ember, kit nem a’ szeren
cse igazgat, (mert ritka ki híjjában légyen jámbor) ha
nem a’ virtus belső becsiért jó — ipsa quidem virtus sibimet 
pu'rherrima merces. Silius. 6 )  U t  tempus numeres, etc. 
valamelly hivalkodó megint az Ovid személlyébe öltözött 
Onijpp. 7) Alcestis.
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Láodamía, azonképp férje kinek leg elösször,
Lépett a’ híres Trója’ határaiba.

Értem nem szükség meg halnod: hív szeretet kell, 
Illy nehezen nem kell hírre emelni neved’.

Azt te ne hidd, hogy azért intiek, mert nem csele*
készed

Serkentlek, bátor jól megyen a’ te hajód. 8)
A’ ki meg int cselekedd, a’ mit már úgy cselekedtél, 

Intéssel dícsér, ’s tettedet el fogadá.

S> Hűséges vagy.

V É G E .



P.  O v i d i i  N a s o n i s
I l l u s t r i o r e s  S e n t e n t i a e ,

s ive

V e r s u s  M e m o r i a l ©  s

L I B E R  I-us

Carmina proveniant animo diducta sereno.
Carmina secessum scribentis et .otia quaerunt. 

Terretur minimo pennae stridore columba 
Ungvihus accipiter, suacia facta tuis.

Nec procul a' stabulis audet discedere, si qva 
Excussa est avidi, dentibus agna lupi.

Scilicet ut fulvum spectatur in ignibus aurum, 
Tempore sic duro est inspicienda fides.

Dum juvat et vultu ridet forturia serendi ;
Indelibatas cuncta seqvuntur opes.

At simul intonuit, f-miunt: nec noscitur ulli 
Agminibus comitum , qui modo cinctus erat. 

Donec eris fe'ix , multos numerabis amicos 
Tempora si fuerint nubila solus eris.

Horrea formicae tendunt ad inania nunquam 
Nullus, ad amissa« ibit amicus opes.

Utqve comes radios per solis euntibus umbra est.
Cum latet hic pressus nubibus illa fugit:

Mobile sie sequitur fortunae lumina, vulgus; 
Quae simul inducta nube teguntur·—abit.



P,  O v i d i u s  N  á s ó n  a k
J e l e s e b b  m o n d á s a i ,

v a g y

E m l é k e z e t e s  V e r s e i .

I-sd K Ö N Y V .

Mert a’ vers különös csendes , víg elme’ szülőije.
A’ Vers írónak csendes hellyel nyugalom kell. 

Minden féle galamb meg reiten, bár maga Szárnya 
Csattogjon, mellyel: meg sebesít az ólyü.

Nem megyen a’ bárány aklától messzire a’ melly 
Éhes farkasnak volt foga közt az előtt.

Mini az arany millyen jó a’ tűzben tudatik meg;
I gy az igaz hőség a1 veszedelmes időn.

Víg te szerencse kezed nyújtod, mosolyogva tekint-
getsz ,

!S ép a* gazdagság; mind valamennyi szeret.
Ügy de mihelyt dördül szélyt futnak, senki reá nem 

Esmér a’ ki körül hemzsege annyi barát.
Míg boldog lészel számos fog lenni barátod:

Hogy ha eged be borúi, el hagyatol ’s magad élsz. 
Mint a’ hangya üres pajtába be nem megy orozni;

Égy te barát nem mégy, hol ki fogyott az arany. 
Mint ki sütő nap alatt jár, árnyéktól követodik,

El fut tőlle mihelyt a’ napot éri homály, 
így amaz ingadozó nép is fénnyére tekint a’

Sorsnak : melly ha komor, szélyt szalad egyszeriben.



L I B E R  II-dus

E xorant magnos carmina saepo Deos.
Si quoties peccant homines sua fulmina mittat, 

Jupiter, exigio tempore inermis erit, »r- 
Sed tamen ut fuso taurorum sang vine centum,

Sic capitur minimo thuris honore Deus.
Dum coepit quassata domus subsidere, partes;

In proclinatas omne recumbit onus.
Cunctaque fortuna rimam faciente dehiscunt,

Ipsa suo quaedam pondere tracta ruunt.
Nube solet pulsa candidus ire dies 

Ac veluti ventis agitantibus aequora non est 
Aequalis rabies, cuntinuusqve furor.

Sed modo subsidunt, intermissique silescunt,
Vimque putes illos deposuisse suam.

Sic abeunt redeuntque mei , variantque timore» ,
Et spem placandi dantqve, negantque tui.

Nil prodest, quod non laedere possit idem.
Eripit interdum, modo dat medicina salutem.
Quique alii lusus (neque enim nunc persequar omnes) 

Perdere rem charam tempora nostra solent.

—  ι54 —

L I B E R  Ili us

Tlsibqs edocto si quidquam credis amico ,
Yive tibi et longe nomina magna fuge.

Vive tib i, quantumque potes, praelustria vita: 
Saevum praelustri fulmen ab arce venit 

Nam quamquam soli possint prodesse potentes;.
Non prosit potius, si qu,is obesse potest. 

Effugit hybernas dernissa antenna procellas 
Lataque plus parvis vela timoris habent.



1 Lelik K Ö N Y V .

M eg kérleltetnek versel az Istenek is.
A’ hányszor vétünk Jupiter ha az égi tüzet ránk* 

Küldi rövid nap alatt fegyveribőt ki fogy úgy.
Még is mint szintén száz tulkok’ vére, csak egy kis 

Temjén akképpen kedves az Isten előtt 
Hogy ha le dűlni akar valamelly ház, merre hajói az;

Minden terhe azon részre feküdve vagyon,
Szélyt bomlik minden ,honnét te szerencse tovább mégy: 

A’ maga terhe alatt sok dolog össze rogyik. 
TündöklŐbb a’ nap felleg’ enyészte után.

Mint. a’ tengereken fúvó szélvész dühe folyvást,
Nem tart szüntelenül, ’s annyira az nem erős ,

Az hanem el halgat, ’s ottann ottan csilapodván ,
Azt vélnéd meg szűnt már iszonyú dühe ipind. 

így az ijedségein most el megy, majd meg elő áll, 
Iliztat hogy könyörülsz: és ha reményiek ijeszt. 

Semmi se használ, hogy kárt ne okozna viszont. 
Néha az Orvosság ipeg gyógyít, néha ki végez, 
higgy és más játék ( mellyet nem hordok elő itt) 

Mind a’ drága időt vesztetik el mi velünk.

—  135 —

III-dik K Ö N Y V .

A te barátodnak ha hiszel, ki tanúit maga kárán 
Ellj magad ; a’ nagy Urat messze kerüljed igen. 

Mennyire csak teheted külön élj ; fényes palotától 
Fuss: onnét csapa rám a’ Jupiter nyila le.

A’ nagy Urak használjanak ámbár, úgy de ki árt, ha 
Nem használ még jobb , mint sem utár\na ha árt· 

Meg szabadúl a’ nagy széltől le eresztve vitorlád ;
A’ széles ki feszült lees2 veszedelmed1 oka.
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Aspicis ut summa cortex levis innatet unda»
Cum grave nexa simul retia merget onus.

Crede m ihi, bene qui latuit, bene vixit, et intra 
Fortunam debet quisque manere suam.

Vive sine invidia, mollesque inglorius anno»
Exige amicitias et tibi junge pares.

Quoqvis enim major > magis est placabilis irae 
Et faciles motus mens generosa capit.

Corpora magnanimo satis est prostrasse Iconi 
Pugna suum finem cum jacet hostis , habet.

At lupus et turpes instant monentibus ursi;
Et quaecunque minor nobilitate fera est.

Ista decens facies longis vitiabitur annis,
Rugaque in antiqua fronte senilis erit. 

Injicictque manum formae damnosa senectus 
Quae strepitum passu non faciente venit.

Nempe dat, et quodcunque libet fortuna - rapitqve 
Irus et est subito, qui modo Croesus erat.

Nil non mortale tenemus, 
Pectoris exceptis, ingeniique bonis.

In causa facili cuivis licet esse diserto;
Et minimae vires frangere qvassa valent, 

Subruere est arces, et stantia moenia virtus;
Quamlibet ignavi praecipitata premunt. 

Humanaeque memor sortis, quae tollit eosdem 
Et premit, incertas ipse verere vices.

L I B E R  IV-us

Sentit amans sua damna fere: tamen haeret in illis, 
Materiam culpae proseqviturque suae.

Fleque meos casus, est quaedam flere voluptas : 
Expletur lacrymis egeriturque dolor.
Ardua per praeceps glóriát vadit iter.



A’ könnyű fa-hajat víz szint úszkálni tekinthedá;
A’ halló ha nehéz, vízbe merülni szokott.

Higyj nekem, a’ ki magát el vonta az élte helyes vóltj 
Senki ne héjaznék a’ maga sorsa felett.

írígylett Uraság nélkül csendes napokat tölts:
Vélted egyenlőek légyenek embereid.

Mennél több valaki, annál hamarább meg is engedi 
A’ nemes elmének gerjedezése hajói.

A’ nemes, ámbátor vad oroszlánnak ha Ie-verte 
Ellenségit, elég, a’ dühe csillapodik.

Undok medve pedig, vagy*farkas hóltja nyakán van i 
Minden nemtelenebb állatok erre valók.

Mert a’maz ekes kép meg rútul hosszas időre 
A’ vén homlok majd általa ránczba megyen.

A’ káros vénség csendes lépéssel elő - áll ,
Szép formádra kezét rá teszi ’s el-temeti.

A’ sors a’ mit adott tetszésire vissza ragadja,
És ki ma Croesus vólt hirtelen Irus az ám.

Nincs sémmink megmaradandó;
A’ jámborság és a’ tudomány maga csak.

A’ könnyű ügyben lehet ám Prókátor akárki,
A’ mi le rogyni való , meg töri azt kis erő.

Várakat, és az erős kő falt szélyt rontani virtus,
Leg gyávább ember rá tápod, az ha le-dúlta

Félve meg emlékezz á’ múló emberi sorsról:
Melly a’ kit felemelt, azt le hajintja megint.

IV -dik  K Ö N Y V ,

•^rezi a’ szerető kárát, nem hagyja azért el 
Édes véttségét, egyre csélekszi tovább.

Hand esetem’, valamelly gyönyörűség sírni, szemünknek 
Könnyeivel szívünk’ kínja oszolni szokott»
A’ felséges hír nagy dolog által esik·



vae latet, inqye bonis cessat non cognita rebus 
Apparet virtus, argurturque malis.

Nil adeo validum est adamas licet alliget illud,
Ut maneat rapido (irmius igne Jovis.

Nil ita sublime est, supraque pericula tendit 
Non sit ut inferius, suppositumque Ueow 
Saepe Jovis telo quercus adusta viret.

L I B E R  V-u*

Strangulat inclusus dolor; atque exaestuat intus: 
Cogitur et vires multiplicare suas.

Est aliquid fatale malum per verba lavare.
Denique nulla mihi captatur gloria, quaeque 

Ingenio stimulos subdere fama solet.
Scilicet exiguis prodest annosa vetustas i 

Grandibus accedunt tempore damna malis.
Nil homini certum est.
Scilicet adversis probitas exercita rebus.

Tristi materiam tempore laudis habet
Turpius ejicitur, quam non admittitur hospes.
Vilia qvi qvondam miseris alimenta negarat 

Nunc mendicato pascitur ipse cibo:
Passibus ambiguis fortuna volubilis erat:

Et manet in nullo certa tenaxque loco.
Sed modo laeta manet, vultus modo sumit acerbos 

Et tantum Constans in levitate sua est.
Carmina laetum,

Sunt opus et pacem mentis habere volunt.
Eertilis assiduo si non renovetur aratro,

Nil nisi cum spinis gramen habebit ager.



Melly virtus hever a’ hóldogságnak kebelében,
Nagy veszedelmekbenn a’ magas Égre repül.

Semmi erős nincsen, bár gyémántból legyen, a’ mi' 
A’ Jupiter tüzinél lenne nagyobb vagy erősbb. 

Nincs oily fentre emelt, ’s veszedelmen túl tetetett
h°gy

A’ Mindent tehető, ka ĵa alatt ne legyen.
A’ Jupiter’ nyila ért tölgyfa gyakorta ki hajt.

V -ik  K Ö N Y V .

Iv/noz az elfojtott keserűség nyugtalanít, bent,
És gyötrő erej’ét általa meg-neveli.

Egy keveset könnyít ha veszélyben sírhat az ember
Nem kapok a’ dicséiésen ’s híren; noha a’ hír 

Által erős ösztönt kapjon az ember’ esze.
Orvosa a’ sok idő kiesebb számú gonoszoknak:

A’ nagyok ellenben meg nevékednek azon.
Nincsen az ember előtt bizonyos.

Mostoha sors idején gyakorolt jámbor kegyes erkölcs 
A’ dicséretnek tárgya örökre leénd.

Szebb ha be nem fogadod vendéged’, mint ha ki hajtod.
A’ nyomorultaknak hitvány étkét ki nem adta, 

Kóldús étekkel tengeti már ma magát.
Forgandó a’ sors, tébolygó lábbal odébb á ll:

Nem lehet állandó: és bizonyos helye nincs.
Most mosolyog vígan, majd ábrázatja komor léssz: 

Ingadozásában szüntelen álhatatos.
"Víg dolog a’ vers,

Csendesedett lélek kelletik ő nekie.
V termékeny föld nem szántatván gyakor ízben,

Csak füvet terem , és esak tövisét hoz elő



Denique non parvae animo dat gloria vires,
Et foecunda facit pectora laudis amor.
Nil feret ad manes divitis umbra suas.

Esse bonam facile est, ubi quod vetat esse remotum est: 
Et nihil officiis nupta quod obstet habet.

Rara quidem est virtus, quam non fortuna gubernet: 
Quae maneat stabili, cum fugit illa pede,

Qui mohét ut facias, quod jam facis; ille monendo , 
Laudat; et hortatu comprobat acta suo.
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Hír, név, nem kissé szaporítja eszünk’ erejében:
A’ dicséret,Vágy, bö folyamatra veszi.
Hólta után a’ dús nem viszi kincseit el.

Könnyű jó Feleségnek lenni , hol ellene vonszó 
Nincs : ’s kötelességét a’ mi miatt ne tegye 

Nyilván titka az a’virtus, mellyet nem igazgat 
A’ sors, és ha fut ez, hogy ne szaladna az is.

A’ ki meg int cselekedd— a’ mit már meg cselekedtél* 
Intéssel dícsér, tettedet el-fogadá.

L
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Pi Ovidius’ Nasó szomorú Verseiben találtató 
Neveli’ Magyarázatja , betűrend szerént.

A .

A b y d u s és Sestus két városok voltak, amaz A’si.í 
ban , ez Európában , hol ma a’ Dardanellák közül Kúme- 
li-H issár es Anatoli - Hissár fekszenek, őrzik a’ Fekete ten
gerbe való menetelt Konstantinápolyhoz. I tt szállott ki 
Dárius serege Görög’ Ország szabad földjére, me’ly a' 
M arathoni mezőn le vagdal ta to tt : i t t  vitte át egy marok
nyi vitéz seregét Sándor ; erre mentek a’ Keresztes hadak. 
A. P l a u t u s  Kómái szín-játékos (Comicus) Poeta m. h. k. 
u. e. ií?4- e. A c h i l l e s  egy leg nagyobb Görög Vitéz a’ 
T rójai hadban , Peleusnak a’ Mirmidonok k. és Thétisnek 
fia·, mivel meg jövendöltetett , hogy ő Trójánál el esik, te 
hát az annya leány ruhába öltöztetvén , P y rrha  név alatt 
Lycomedes’ K. udvarában annak leányaival neveltette. 
Hanem nem soká kitettsett férjfiúsága, m ert a’ Lycome
des’ egyik leánya Deidamia általa anya lett. Azt jöven
dölvén Calchás, hogy a’ Görögök Achiles nélkül meg nem 
vehetik T ró já t; tehát a’ fortélyos Ulysses gyanítván hol lé
té t , drága portékákkal, mellyel; között fegyverek is vol
ta k , Lycomedeshez ment. Achilles a’ leányok közt a’ fegy
verekhez nyúlván , ki ösmértetett, ’s Ulysse-tol reá vétel- 
te te tt a.’ hadba való menetelre. Sok nagy tselekedetei után 
meg ölte Páris , midőn testvériét Polixénát eljcgyzetle. A- 
c o n t i u s  Cea szigetéből való szegény ifjú , Délosban a Di
ána’ Templomában meg szeretvén a z  igen szép ’s gazdag 
C ydippét, ’s tudván, hogy hozzá nem megy — tehát egy 
almára ezt metszette; esküszöm néked Diánára , hogy fele-



séged leszek : azt a’ leány lábához vete tte , a' ki el olvas
ván köteleztetett feleségének lenni, mert törvény vélt azon 
Templomban, hogy a’ ki mit mondott, meg kellet tartani* 
A c t a e o n  Cadmus’ unokája, Dianát mezítelen látván fü
rödni. , szarvassá változtatott ’s kutyáitól el szaggattatott, 
A d m e t u s  Epirusi k. számkivettetése u tán , bé fogadta 
Themistoclest. Az Oraculum javaslása szerint csak úgy gyó

gyu lhato tt fel betegségéből, ha valaki érette attyafijai köz- 
zíil meg ha ln a , felesége, Alcestis ha lt meg érte. A d r i a  
tenger kebel Olasz és Dalmatia között. A e g e u m  Tenger 
a’ Földközi tengernek része. A e g y s t h u s :  i t t  több sze
mélyeknek történetét egybe foglalom: Pelopsnak és Hippo- 
damianak fiai voltak Atreus és Thyestes. Atreusnak Aga
memnon , és Menelaus. Thyestesnek Aegysthus. Agamem- 
nounak Orestes. Minthogy Atreus , és Thyestesnél jobban 
szerette Pelops Chrysippus nevű fiá t — a’ ki más Feleségé
től l et t — meg ölték azok a z t, és futásnak vették mago
kat. Hippodamia , gyanakodván reá , a’ férje — ki végezte 
magát. Azután Atreus el vette Aeropét és Mycenébe Thye- 
Stess 1 uralkodott. Aerope gonosz eletet élt Thyéstessel és 
tolle két gyermeke született. Ezt meg tudván A treus, e lk e r
gette az ottsét. A’ ki a’ báttyának egy fiá t e lragadta, ma
gáé helyett fel nevelvén , véle Atreusl meg akarta ö le tn i, 
hanem ra jta  vesztvén , kínos halállal ölette meg a’ sZeren- 
tsétlen atya a ’ maga gyerm ekét, mcllyet idővel tudott meg. 
Ö is Thyestesnek Aeropétöl lett fiá t meg főzetvén véle 
meg étette: annakelötte már te tte te tt szívessége által jó  
emberének tévén Thyestest. Ezt a’ gonoszságot, hogy ne 
lássa a’ nap , viszsza felé fordult a’ Poéták szerént. Azután 
meg ölte Aegystus A treust, sőt magához csábítván Clyte- 
m nestrát, és az Agamemnon feleségét, mig δ Fővezérkedne 
a’ T rójai hadban —· haza érkezésével — nemkülömben meg 
ölte. Hanem Attyáért boszszút állott Orestes. A e g y p t u s  
Égyptomi k. az Assyriai k. unokája, k iűzte testvérjé tDa- 
naust, ez azt úgy boszszúlta meg, hogy 50 leányait Ae
gyptus’ ,50 fiaihoz.adta férjhez : azon parancsolattal , hogy 
éjjel kiki ölje meg mátkáját. Csak e g y  k e g y e l m e z e t t  meg 
hí!vessenek , a’ ki azután meg ölte Danaust. A e o l u s  sze
lek’ Istene: hihető azért, hogy a’ tengernek járásából és 
egyébb észrevételekből a’ Szelet előre meg tudta m ondani, 
és a' v ito rlá t fel ta lá lta , m int mondják. A e m o n i u s  A *  
éhül es. Aemonia vagy Thessalia tartom ánnyá volt Görög

■X- %



i ő 4

0-iiak a’ ho) született. A e n e a s ,  Anchises’ és Venus’ fia, 
T rójai fő em ber, Priamusnak veje , vitézségét többször Iá 
m utatta , különösen Trója meg vételekor, a’várat mini  n á 

dig oltalm azta, míg belőle a’ nép az Ida hegybe ment, Vég
re magához vévén a’ házi és más Istenek’ képeit -  az öreg 
a lty á t, a’ hátán , 's Ascanius nevű fiát  á t vitte az égő vá
roson. Ezután külömbféle módon adják elő,  hogy hová 
ment légyen; tagadják némellyek azt is, hogy valaha Olasz 
O-ba m ent, és azt csak a’ Virgüius költeményének hiszik 
lenni. De ő előtte mind a’ Görögök, mind a’ Kómáink hit
ték azt. A’ Görögök közt Lycophron már említi azt, a’ 
ki 3oo e. élt a’ k. e. sok ide ’s tova való hajókázása után 
Olasz O-ba é r t ,  midőn Latinus k. éppen a’ Rululusokkal 
hadakozott. O vele szövetséget kötvén , el vette leányát, 
Laviniat; és együtt folytatták a’ háborút a’ Rutulusok el
len: abban mind T urnus, mind Latinus el esvén, o lett a’ 
k. hanem a’ Rutulusok Mezentiustól segittetvén, ismét fegy
vert fogtak, és Aeneas Lavináimnál elesett. A e r o p e  lásd 
Aegysthust. A e t n a  tűz okádó hegy Siciliában. A g r i p p i -  
n a Julia és Marcus. Agrippa’ leánya, Germanicus’ felesége. 
A j a x  Salamini k. Mivel Achiles’ halála u tán , fegyverét 
nem neki, hanem Ulyssesnek Ítélték , dühödéséhen egy sereg 
baromnak a ’ mezőn nagy részét meg ölte. A1 c a t h  óus ok, 
Megarából ki űzetett nép Alcathous k-ról nevezettek igy. 
A l c e s t i s  Feliás’ leánya 1. Admetus. A l c m e n a  Amphitrio’ 
felesége, felettébb való szépségéért meg szeretvén Jupiter, 
hogy véle lehessen , a ’ férje formáját vette fe l, ’s nemzette 
tőle Herculést. A l e x a n d r i a  V. Egyp tómban , N. Sán
dor építette 330. e. a’ k. e : az Academia’ épületjében állott 
a’ királyi könyvtárnak egy része 400,000 darab könyv: a’ 
másik része pedig a’ Jupiter Serapis templomában 300,000, 
Amazt a’ J. Caesar dühös katonái, ezt mint némellyel: ír
ják , N. Theodosius a latt az eszelős keresztyének el akar
ván foglalni azon templomot, a ’ tudományoknak soha ki 
nem pótolható kárára  átkozottul hamuvá tették. A’ lakosok 
száma volt 300,000. Diodorus XVII. C. 5 1 . A l t h e a  Oene
us k. felesége. Midőn Meleager fia született, a’ Párkák egy 
üszltöt vetettek a’ tűzre , ezt mondván : míg e’ ta r t , addig 
fog ez a’ gyermek élni: az anya ki kapta azt a’ t: “ízből , ’sei 
tette. T örtént azoinba, hogy idővel Meleagerrel az nnnya 
testvérjei öszve veszvén, tolle meg ölettek, ezért az an- 
nya az üszköt a’ tűzre vetvén, fia kínos haláltel veszett
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el. A m o r ,  szerelem, és annak hatalmas Istene. A n a·* 
e r e  on Lantos költő , Jóniáuak Téjos nevű V-ából való 
532 e. a’ k. e : egy szőllö magtól fúlt meg. Mindég kedves·* 
ségben voltak versei, minthogy felettébb könnyen folyók, 
’« jó Ízléssel készültek, k á r, hogy búja szerelmét gyakran 
emlegeti. A n c h i a l o s  Tbrácia’ helysége a’ Fekete tenger-· 
nél alsó Moesia’ szélén. A n c h i s e s  Aeneas’ a tty a , egyik
ről ö rólla van ez a’ vers felyebb a ’ 2. könyv 5oo. v . ,, Leszszf 
olly Endymiont Lunára, Venusra pedig ki Anchist, Céres- 
hez Jásiusát viszi fel ; értelme ez ; bé ménvén a ’ leány a’ 
Templomokba, midőn meg látja Venus képét, eszébe ju t; — 
Pont.-.nus szerént, hogy fia legyen Anchises : de e’meg nem 
áihat , — mert Hesiodusból ki tettzik , hogy Anchisestöl 
lett neki fia Aeneas. E’ szerént a’ leánynak, eszébe ju t ,  
hogy Luna F.ndymionnal, Ceres pedig Jasiussal bújálkodott. 
A n d r o m a c h e ,  Ciliciai k-nak Cetionnak leáuya Hector- 
uais felesége, férje temetéskori siralmát érzékenyen írja  Ho
lt e r  1;. 20. v. 71 o. Azután ’sákmányúl esvén Pyrrhusnak az A- 
chill’ fiának felesége lett. A n d r o m e d a  Cepheus k. leá
nya , mivel az annya szebbnek ta rto tta  bizonyos Nymphák- 
nál , azoknak kérésére Neptún árvízzel és egy tengeri csu
dával pusztittatta a’ tartom ányt. Ez csak úgy szűnhetett 
meg, hogy a’ király Andromedát egy kősziklához kötöztet- 
vén, a’ csuda állatnak prédáid tette. Szerentsére ott kötött 
ki Perseus, meg ölte a ’ tengeri csudát. Az ígéret szerént 
feleségül ment hozzá Andromeda. A n s e r  Római Poeta 
M. Antoniusnak kedves b ará tja , annak a’ cselekedeteit ir ta  
meg, Virgiliusnak ellensége-volt. A n t i g o n e  Oedipus’ leá
nya , Polynices’ testvérjét éjjel a’ körmével ásott homokba 
el temette. A n t i m a c h u s  Jonia V-ából Clárosból vagy Co- 
lophonból való (mellyek szomszédok voltak) Görög Poéta 
300. e. k. u. e. A n y t u s  Athenei Rhetor Socrates’ halálá
nak egyik okozója. Valaki ötét is kővel agyon ütötte. A o- 
n i a  Eaeotia hegye , a’ Mú’sák’ szerette helye. Ap i c i -  
u s hárm an váltak ezen néven Rómában Augustus és T i
berius alatt. Minden gyönyörűségeket az ételben és az ital
ban tartottak. Egy különösen tanította az embereket, mint 
keljen torkoskodni. Minekutánna harmadfél milliót a’ ha
sára el vesztegetett, harmadfél tonna aranya maradt, mind
azonáltal meg ölte magát, félvén az éhei hálástól. Ap o l l ó  .Γη* 
piternek és Latonának f i a ,  a’ mu’sikának , orvoslásnak, kü
lönösen %f»Pocsisnek Istene, a’ niú’sáknak feje. Másképpel»



a ’· Nap, Titan. Phoebus. A pp  o l l o n i a  kettő v ó l t , egyik 
Mysiában Cyzicus’ h a tá ráb an , másik Thraciaban a’ Pon- 
tusnál. A r c t o p h i l a s  csillag a’ nagy Göntzöl szekér mel
le tt ,  Bootes. A r g ο n a u t  á k , így neveztettek azok a ’ vi
téz hajósok , mintegy 50. kik Jásonnal Colchisba mentek az 
arany gyapjúért. A’ történet meg értése véget szükséges tud
n i; Deucalionnak fiától Helléntől szárm azott Aeolus: kitől 
Athamás és Salmoneus születtek, ennek leányától pedig Pe- 
liás és Aeson, a’ Jáson attya Athamásnak N ephelétől, kit 
magától el űzött; és Inót vette e l— gyermekei voltak Phri
xus és Helle. Ezeket a’ mostoha annyok Inó , Cadmus’ leá
nya el akarta veszteni, hanem Néphele egy kost adott né
k ik , mellynek gyapja arany szálakból állott — hogy azon 
szökjenek el. A1 tengeren le maradt a ’ leány, és rólla a ’ 
tenger Hellespontusnak neveztetett. Phrixus pedig Colchis
ba ment, a ’ kost Jupiternek fel áldozta , a ’ bo rít pedig a’ 
Marsnak szentelt berekbe fel akasztotta. T örtén t az alatt, 
hogyPeliás meg fosztotta örökségétől, Jolkostól (Thessaliá- 
ban fekszik) A esont: különösen a’Jáson életére tö rekedett; 
azért is annak el kellett hagynihazájat. Hanem fel nevel
kedvén viszsza ment1 Jáson, és kívánta az örökségét, Haj
landónak tettette magát Pelias , de egyszersmind tanátsolta 
az ifjúnak , hogy örök h i r t , nevet szerezne magának az ál
ta l , hogyíhozná viszsza az arany gyapjút,rem énylvén , hogy 
azon nagy próba tételen el veszne Jázon : mert azt egy re t
tenetes sárkány és tüzet okádó bikák őrzötték. El érvén 
Colchisba Jázon Aéetes k-tól viszsza kérte az t, a’ ki a’ töb
bek közt úgy ígérte neki , ha a’ sárkány t meg ölné. O min
deneket véghez v itt Medeának , a’ király’ bűbájos leányának 
mestersége á lta l, ki Jasonba dühösen bele szeretett. Aée
tes még ekkor is halaszgatta a’ gyapjú által adását; tehát 
Medea Jásonnal elszökött, az előtt már meg esküdvén néki, 
hogy el veszi: el vitte magával az öttsét is Absyrthust 
(könyv. III. keserv 9.) Egy darabig élt Jáson M edeával, majd 
másba szeretvén el hajtotta magától: annakokáért Medéa 
tölle lett gyermekeit meg gyilkolta. A’ tö rténetben , mellyet 
a' Poéták igen fel czifráztak , e’ lehet a’ valóság ; annak a’ 
hajónak, mellyen Phrixus a’ kincsét v itte , kos vólt a’ czi- 
mere. A’ kincset Colchisban nagy őrizet a la tt ta rto tták : 
Medea segedelmével vághatta le az őrzőket Jáson , hajója 
Argónak nevezte tett, kormányosa vólt Thipbys. A r i a d n e  
Iáid Theseus. A r i s t i d e s  régi Görög író , ír t a’ Mifctumiak'
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feslettségéröl: többet rólla nem tudhatni. A r m e n i a ,  Ör
mény Ország Asiában , kis és nagy Armeniára osztatott fel. 
A s t i n o m e  vagy C h r y s e i s ,  Chrysesnek az Appolló papjá
nak leánya, prédába ju to tt Agamemnonnak, kibe az felet
tébb bele szeretett. Az attya ki akarta v á ltan i, de Aga
memnon nem adta. Ezért Apolló pestist bocsátott a’ Görö
gökre : igy adatott viszsza a’ leány, A t  a 1 a n t  a Schoeneus’ 
Seyrosi k. leánya, annak igértetett fé rjh ez , ki nálla jobb 
lutó volna. Venus tanácsából Hippomenes három arany al
mát hajigáit el az úton fu ttában , míg a’ szép szűz szedte, 
hátra maradt. A t h e n a e  Attica tartom ánnyának ( tulaj- 
donképpenvaló Görög O-ban) fő városa, mindenféle szép 
mesterségeknek, tudósoknak, nagy vezéreknek hasonlítha- 
ta tlan  h azá ja , 12 kapui voltak, az utolsót Hadrianus Csá
szári építtette , felette sok nevezetességei közt lehetett látni 
a ’ Poecilében a’ h e  menetelnél a’ Solon emlékjét, belől pe
dig H e r c u l c s n e k  , Theseusnak , M inervának, Sophoclesnek 
képét, a’ M arathoni és az Amazonokkal való ütközetet T ró
jának rorplását ’s a’ t. az Istenek annyának templomát, hol 
a ' Tanács öszve gyűlt. Prytaneum ot, mellyben a’ fő fő Se- 
natorok együtt voltak , mind ők mind más nevezetes embe
rek , követek, az Olympiai játékban győzedelmesek, hasznos 
szolgálatokat te tt Status' költségén ta rta to tt személyek , ebé
deltek vagy rendégelteftek Odeumot vagy muzsika szálát. 
A’ K irályi tornáczot, hol ollykor az Areopagus tarto tta  
ülését. A’ Bacchus’ és Agrippa’ te á tru m it, fegyverházat, 
mellyben 50,000 emberre való fegyver volt. A’ Propylaeá- 
ka t, vagy a’templomokba való pompás bé meneteleket (mel? 
lyek oszlopokkal voltak fel ékesítve) ; csak a’ mellyet P eri
cles építtetett 2,800,000 tallérnál többe került. Gymnasiu- 
m okat, a’ várat sok nagy emberek emlék oszlopaikkal. Ezek 
közt volt egy kolossális képe Minervának érczböl. Sok tem
plomokat u m. a’ P arth en o n t, vagy a’ M inerváét fejér már
ványból : ebben állott annak sok kintset érő képe I. Pallá
dium ot: ma Metset. Pántheont. A’ Jupiterét drága már
ványból , kinek a’ képe abban aranyból és elefánt csontból 
készült. Ennél volt a’ könyv-tár és egy pompás Gymnasium 
Lybiai márványból ’s a’ t. A u g u s t u s  (C. J. Caesar Octa
vianus) nagy hírű Római Császár sz. 63. e. k. u. e. attya 
volt C. Octavius: annya Aceia a’ J. Caesar testvérjének f ia : 
azért is ez a’ nagy ember ötét f iá v á . fogadta. A’ föld b á 
rom részében több hadakat szerentsésen folytatott , hanem
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leginkább más vitézsége által. Alexandriai meg vévén , mi« 
d8n Syrian által A’siába t é r t , nyilván isteni tiszteletre vá
gyott;. megengedte , hogy Nicomediában és Pergamumban 
templomot épittsenek néki. Mint fellyebb is meg jegyzet
tem , mi csuda, ha Ovidius annyira istenelte? PhroatesPar- 
thiának k. viszsza adta néki a’ foglyokkal az el vett zász
lókat. Neápolisban midőn a’ születése^ napjának tartására 
menne Líviával , titkon meg látogatta az unokáját Agrip- 
p á t , kit a’ feleségének szavára számkivetett. Has menésbe 
esvén m. h. Nólában élétének 76-dik esz. Gyanú volt Líviá
ra  , ha nem ő étette e ’ meg, nehogy meg békéfjen Agrippá- 
val Tiberiusnak kárára. Adakozó, mértékletes, tudomá
nyokat elő segéllö volt: de az álnokság és kegyetlenség alól 
pem lehet ki menteni. A u s o n i a  OIpsz Ország.

B.
B ac ch  i s, B a c eb  a Bacchus papnéja , többed magá

val nagy kiábálással ta rto tta  a’ Bacchus’ ünnepét éjjel dü
hösen fáklyákkal szaladgálva. Némellyek szerént sebeket is 
ejtettek magokon. ' B a c c h u s  Jupiternek és Semelének. fia 
Cadmus unokája , volt a’ bornak istene. Némellyek »Nim
ródnak , mások Noénak tartják . A’ Scythák semmire se néz
ték , minthogy a ’ bor dühössé teszi az embert. Kétszer mon
datik  a’ Poétáknál , hogy szü le te tt; m ert Juno féltvén tol
le fé rjé t, Semele dajkájának formáját vette fel, és azt a ’ 
kéltséget gerjesztette Semelében ; ha vallyon igazán szeret
né e’ , és nem szégyenlené e’ ötét Jupiter? tehát feltette ma
gában , hogy meg kéri a z t , hogy isteni formában menne 
ho zzá , ne mindég csak ember képiben. Ezen kérését csak 
akkor jelentette ki Jupiternek Semele , midőn m ár meg es
küdött neki a! Styx’ v izére, hogy minden kérésétbé tellye- 
siti. Viszsza nem lehetett húzni szavát: menykövekkel fel 
fegyverkezve meg jelent nálla ’s porrá égett. Terhes lé
vén Bacchussal , ki vágta Jupiter Semelének hasából, és a’ 
maga ezomjába v a r ta , ’s ott hordta még a’ születés rendes 
ideje el jött. B a s s u s  vagy B a t t u s  külömbféle verseket 
Irt , mellyek nagyra betsáltettek , főképpen ki tettzett a’ 
lantos versezetben (Lyricum Carmen). B á s  t a r  n a e , a ’ Vis
tu la kezdetétől, a’ Carpatusok mentében a’ Duna’ tengerbe 
való szakadásáig laktak, egy részek Thraciaba is ment.A’ 
Görögöktől neveztettek Celtáknají Polyb exc. de leg. 62. inert



éjszakra más torsok népet nem ismértek a’ Celtáknál, vagy 
tán hogy Németek is lakhattak közöttük, A’ Rómaiak My- 
thridates’ táborában esmérték meg ’s Németeknek nevezték 
Plin. VII. 26. Tacitus l^euciuusoknak nevezi, ha a’ Sarma- 
tákhoz vagy a’ Németekhez számlálja e’ ? kételkedik. Mi
vel Sirabó a’ VII-dik Könyvének az elein a’JBastarnákokat 
nyilván meg külömbüzteti a’ Németektől, és mind a’ Peu- 
c'usokat, mind a’ Roxolánusokat az ö részeknek mondja len
ni. Pa torius nevezetes Lengyel H istóriát író már a’ Roxo- 
lanusokról azt mondja: (de őrig, Sarmat.) ollyan bizonyos, 
hogy Sarmaták voltak, minthogy Rómában foly a ’Tybcris, 
Livips a ’ Scordiscusokkal egy nyelviteknek és szokássak
nak lenni állítja azokat. Plutarehusból tudjuk , hogy Per- 
seust Macedóniának K. 21,000. emberrel segítették a’ Ró
maiak ellen. Mindent meg vetve hadakozásból éltek, ’s ke
gyetlen népek voltak. J. Caesar idejében át kelvén a’ Due 
n án , Mysiat Tr iballusokat, Dardanusokat meg hódoltat- 
ták. Dió. B e l l e r o p h o n  Epirusi K irályfi, történetből 
meg ölte Belleros nevű attyafiát. Féltében Proetus Királyhoz 
szaladt: mig ott mulatott a’ Királyné Stenoboea meg szeret
te , mivel pedig hidegséggel viseltetett eránta , férje előtt erő-· 
szak tétellel vádolta. A’ Király Proetus vendégen boszszút 
m in akart, állani ·, hanem Jobateshez az ipához Lyciába 
egy levéllel küldötte, hogy őlesse meg. Johates sokára ol
vasta el a ’ leyelet, az a la tt igen meg szerette az ifjút. Γ)β 
majd meg nézvén mi van a’ Levélben, ollyan veszedelmes 
próbákra tette ki ö le t, a’ hol gondolta, hogy külömben is, 
meg hal ;  tudnillik egyik volt, hogy a’ Chimaera csuda ál
latot ölje meg, melly elöl Oroszlán, derékban ketske, far
ban pedig kígyó yólt ’s lángot eresztett. Chimaera tu laj
donképpen hegye vált Lycianak, mellynek a ’ tetejében 
roszlánok, a* közepiii ketskék, a’ tövében pedig kígyók ta
láltattak  és tüzet okádott. Úgy hiszem, ott ölt még vala
mi fene v ad a t, vagy mint némellyek akarják azon nevű 
prédáié, hajót fogott el. B e 11 ο n a a ’ hadak' isfennéje, 
Mars húga. B é l u s  lásd Aegyptust. B e s s u s o k  T hrácia’ 
lakosi. B o s p h o r u s  C i m m e r i u s  tenger szorulat, mel
lyen a’ fekete tengerből a ’ Moeotisba mennek. B r i z e  i s 
vagy H i p p o d a m i a  Virgiiiusnál Hippodame, Brizes’ leá
nya :  Lyrnessusban kapta prédában Achilles, és felette belé 
szeretett. Ezen veszett öszve Agamcmnonnal. Mert midőn 
Ag.éuiemnpnrjak viszsza kellett adni Chryseist, δ is el vette

—  1&9 —
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AchillestSl Brizeist: de viszsza adni kéntelenittctett. Bu· 
s i r i s  Égyptomi kegyetlen K. az idegeneket meg áldozta 
Jupiternek. B y z a n t i u m ,  a ’ mai Konstantinápoly, erős 
kőfallal volt körül véve , Vára , pompás Gymnasiuma ésszá- 
mos templomok ékesítették. Constantin után a ’ Római Csá
szárok vetélkedve igyekeztek annak ékesitésén.

c.
C a d m e a  Thébénék vára. C a d m u s  Phoeniciai Ki

rálynak Agenornak f ia , Európa’ testvér je , építette Thébét. 
C a e s a r  J u l i u s  Római nagy ember y8. e. a’ K. e. Pom- 
péust meg győzvén Romának, igy a’ fél világnak urává 
lett. Meg öletett 43, e- a’ K. e, C a l l i m a c h u s  Cyrenébol 
való Görög Poeta Battusnak f ia , Ptolemaeus Philadelphus 
K önyv-őrje. Quintilianus az Elégiákban leg jobb Poétának 
ta rtja  a’ Görögök közt. 0  is írt Ibis név a la tt Apollonius 
Rhodius gyűlöletes tanítvánnyá ellen , bár mint gyűlölték 
egymást, egy sírba tem ettettek. C a l l i o p e  1. Mú’sa. C a
l y p s o  Atlás’ leánya: lakott Ogygia szigetben : hét év:g 
enyelgett nálla Ulysses. C a l v u s  Római Poeta és Orator Ci
ceró’ ellensége ’s vetélkedője. De azért mind ö , mind Quin
tilianus dicsérik ékes szóllásáért. C a m o e n a  a’ leg régibb 
Olaszoknál egy Istensége volt a’ leg főbb Isteni bölcsesség
nek. Azután ezen név a la tt értettek a ’ Mú’sák. C a m p u s  
M a r t i u s  egy nagy térhely volt Rómán kivül , nagyobb ré 
szét a’ Tiberis folyta körül , vette nevét az ott lévő Mars’ 
templomától. C a n a c e  Aeolus’ leánya, testvériétől Maca- 
reustól teherbe esvén , attyától meg ölettetctt vagy kín- 
szeritette , hogy magát meg ölje. C a p a n e u s  egy 
azon hét Királyok közzül , kik a’ Polynices és Eteocles közt 
való háborúkor Thébét ostromlották , a’ menykő ütötte meg, 
azt mondván kevélyen, bogy ba Jupiter nem akarná is , meg 
veszi a’ Várost ·, hóit testével meg égette magát szerelmes 
Felesége Evadne. C a p h a r e u s  Kuhoea' tengerbe nyúló 
hegy V körülte sok veszedelmes kő-sirtok találtai nak , hol a’ 
Trójától viszsza ment Görögök hajó törést szeny védték. Ca
p i t o l i u m  fő temploma Rómának, 200 láb hoszszaságú, 
i!i5 szélességű, aranyból és elefánt csontból volt benne a ’ 
Jupiter képe: a’ csúcsán volt a’ quadriga értzböl megara
nyozva. A’ fedele aranyozott rézzel volt bé fedve (Plinius 
ugyan XVIII. cserép ’sindelynek írja  ) illyenek váltak az 
ajta i is. Drága$ági le írhatatlanok; csak maga az aranya*



i d s  1,976,250 font sterlingbe került (Plat, in Poplic) ©. SReöI 
edjtiüffúpii l’0ti C. P. gutiFe. C a s s a n d r a  Priamus leánya 
prédában Agamemnonnak ju to tt, ’s vólle együtt meg öletett 
Mycenében Aegisthusthól. C a s t o r  és P o l l u x  Lédának fiai, 
az első Jupitertő l, a ’ másik Tyndarustól született: azért is 
Tyndaridáknak neveztetnek; Pollux halhatatlan volt mint 
Jupiter fia : Castor pedig nem : hanem Pollux kérésére fel 
osztotta vélle Jupiter a' Pollux halhatatlanságát; ’s mind 
kettőjüket csillagokká változtatta (Gemini, kettősök) mikor 
eggyik láttszik, a ’ másik el enyészik. Mint Istenek ügyel
nek a’ tengerekre: éltekben vitézségekről és egymáshoz 
való nagy szeretetekről hiresedtek el. C a t o  Val. élt Sylla’ 
idejekor Virgiliusnak egyik motskolója vélt ; búja verseket 
i r t  Lydia és Dianáról. C a t u l l u s  C. Val. Sz. P6. e. ja’ K. e. 
Veronában. A’ Poesisban való szép tehetségével mind Cice- 
ro , mind mások előtt nagy kedvességben élt. Szeretője volt 
Clodia kit Lesbiának nevez. C a y s t e r  Jónia’ folyója a ’hat
tyúk kedves helye. C e n c h r e a e  egyik ki kötője Korinthus-, 
nak. C e n t a u r  us  ok csuda állatok félig lovak, félig embe, 
rek voltak a’ Peeták szerént a’ Pelion hegyén. Valósággal pe
dig Thessaliának felettébb vad lakosi , kik mondatnak , hogy 
először meg szelídítették a ’ lovakat, ’s azokon jártak . A’ 
mi eleinte felettébb különösnek tettszett. C e r b e r u s  pokol 
ajtaját őrző fene eb , a ’ be menőket farka’ csóválásával fo·, 
gadta , de ki többet nem eresztette, kígyó farka volt, Ce
r e s  Saturnusnak és Opsnak leánya, a ’ gabonának Istenné- 
je : mint a’ ki először tanította az embereket a ’ föld mive- 
lésre. C h e r s o n e s u s  T aurica, fél sziget Thraciában a ’ 
Hellespontus és Fekete tengernél, ma Crim vagy T auria . 
C h i m a e r a  1. Bellerophont. C i n n a  Római Poeta könyve. 
Smyrna tíz esztendeig simitgattá. C i r c e  lakott az Óceán 
szigetében , hires boszorkány és varázsló. Ulyssestől gyer
mekei lettek. C i r c u s  vóltak Rómában ollyan épületek, 
hol az Istenek tiszteletére játékok adattak , küzdöttek ’s a ’t. 
C l y t e m n e s t r a  1. Aegisthust. C o l c h i s  Asia’ tartom án
nyá a’ Caucasus és Pontusnál. C o r n i f i c i u s  Q. Syriai 
helytartó és Poeta, Virgil’ ellensége, a’ hadban katonáitól 
el - hagyattatván , meg öletett, C r e o n  Korinthusi azután 
Thebei K. Mivel az ö leányáért Glauce vagy Creusáért Já- 
son el űzte magától M edeát, fel gyújtván házát a z , bele 
égett. C r  o es u s Lydiának K, 550 egynéhány e. a ’ H. e. 
a ’ miilyen szerencsés volt uralkodásának elein, ollyan sze-s



rencsétlen lett végtére. A’ kis Asiai Görögöket több tartó» 
Hiányokkal hatalm ába ha jtv án , sok kincset gyűjtött. Nálla 
lévén Solon a’ma hires Görög bölcs , megmutatta néki kin
cseit és kérdezte: k i volna a ’ leg boldogabb e’ világon ? 
rem ényiette, hogy majd ötét mondja : a’ bölcs pedig azt 

* felelte ; halála előtt senki se , a’ mit Croesus kedvetlenül 
Vett. De majd kéntelenittetett azt el h in n i, mert először 
kedves f iá ta ’ vadászaton el vesztette, majd Cyrussal hadba 
keveredvén tölle meg gyözetett. Minden Oraculumokat elő
ször meg tudakozott, hanem homályosan feleltek. Végre 
Delphiben az t felelte az Oraculum : Croesus Halyn ρ6ης- 
tran s  magnam pervertet opum viin. At menvén Croesus a ’ 
Halys folyón , nagy birodalm at fog fel forgatni, ö érette 
a’Cyrusét. Ezért Delphibe küldött 3ooo ök rö t, 117 téglányi 
a ra n y a t, egy egy talentumot é rő t, egy arany oroszlánt, és 
több temérdek a ra n y , ezüst edényeket. Sardes városából 
ki indúlt 4*0,000 emberrel. Cyrusnak csak fél annyi vo lt, 
még is meg gyözetett tőle. Herodotus szerént elevenen akar
ván meg égetni — már lobogott a’ láng a la tta : ekkor ju t
ván eszébe a’ bölcs mondása, igy k iáltott fel: Óh Solon ! 
Solon! ezt meg halván C yrus, tudakozta ki légyen az,’ ’s 
meg értvén a’ dolgot, ham arjában meg kegyelmezett nék i, 
sőt barátságára m éltóztatta. C u p i d o  v a g y  A m o r :  ket
tő t  költőnek a’ Poéták, egyik a’ tiszta szeretet Istene Ju
p iter’ és Vénus f ia , másik Erébus’ és az éjjnek szülemén
nyé , kinek társai részegség, czivakodás, fájdalom — értsd- 
a’ búja szerelmet. C y a n e  két kő-sziklás szigetek a’ Kon
stantinápolyi keskeny tengeren. C y d i p p e  1. Acanthis. 
C y n t h i a  neve Diánának a’ Cynthus hegyről , mellynek tá
ján született Délósban. C y p r i a  Venus neve Cyprus szi
g e trő l, hol temploma volt. C y s i c u s  V. a’ Propontisnál 
Asiában azon nevű szigetben.

D .

D a e d a l u s  híres mester ember Athénében Attyafiát 
meg ölvén , fiával Icarussal Crétába Minős K-hoz szaladt. 
Akkor készítette a’ Labyrinthust, vagy föld alatt való te- 
kervényes barlangot. Hanem fia a’ Királynéba szeretvén, 
mind ketten abba zárattak. Szárnyakat csinálván magoknak 
el szöktek ; de a’ fia szót nem fogadván , a ’ tengerbe ve
szett. D a n a e  Acrisius K. leánya, az attya egy erqs ró»
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toronyba z á ra t ta , m ert az Oraculum azt jövendölte, hogy
unokája meg öli. Jupiter arany essövé változván teherbe 
ejtette: az az megvesztegetvén az őrzőket, tölle lett Per
seus, ki tsak ugyan meg ölte Acrisiust. D á n  a u s  1. Aegyp- 
tust. D a r  i l a n u s  és Jasius P lectra’ fiai, ki Atlás’ leánya 
volt. Dardanusnak attya Jupiter , ez pedig Coritusnak Tus
cia Királlyának. Dardanus öszve veszvén a’ trónuson, meg 
ölte Jásiust és Phrygiába szakadott, cl vette Teucer leányát. 
Pia volt Erichthonius, címek pedig T rós, ennek fia Ilus. 
Dardanus építette D ardaniát, ezt Trós nevezte T ró jának , 
Ilus Hiúmnak. D á r i u s  C o d o m a n n u s  Persa Királlyá lett 
a ’ K .  e. 33Ő. e. meg gyözetvénNagy Sándortól a ’ Gránicus 
folyónál, Issus Városnál és A rbelánál, Bessus nevű H elytar
tójától meg öletett, kit Sándor tisztességesen el temettetett. 
D e i d a m i a  Licomedes’ Scyrósi K. leánya , Achillestől szül
te Pyrrhust. D e l p h i  V. Beotiában, hol Apollónak Oracu- 
luma volt. D i á n a  Jupiternek és Látóimnak leánya , Apol
ló húga, vadászatnak Istennője ; a ’ földön Dianának , az 
Egén Limának, a’ pokolban Hecaténak m ondatott. D i o n i i -  
s i o p o l i s  V. építette Bachus. D o d o n a  Chaonia’ V. Epi- 
rusban Jupiternek papjai jövendőt mondottak benne mel
lette egy berekben. D o l o n  Eumedes’ T rójai Úr f ia , kém
leni menvén a’ Görög tá b o rt, meg öl te Ulysses v ag /D  i o m e- 
de s .  D o r i s  egy kis tartom ány kis A’siában, lafkták Gö
rögök. D u l i c h i u m  sziget a ’ Jóniaí tengeren, b írta  Ulys
ses. D r u s u s  Cl. Germanicus Livia Drusillának fia  Tibe
rius testvérje, vitézkedett a’ Németek ellen a ’ lórúl leesvén 
meg halt. A’ másik Driisus volt Tiberius Császár’ f ia ,  ki an
nak gonosz életét követte ; a’ gonosz Sejánust pofoncsap
ván , az 6 feleségének Líviának segítségével méreggel Öle- 
te tt meg.

E.

El ec tr  a Agamemnon leánya, segítette báttyát Ore- 
stest az annyoknak Clytemnestrának meg ölesében. Elp e- 
IIor Ulysses úti társa, Circénél részeg korába ki tört a’ 
nyaka , midőn már útra készültek , a’ mese szerént sírva 
jelent meg a’ lelke Ulysses előtt, hogy ötét temesse el; mi
vel úgy vélekedtek a’ Pogányok, hogy a’ ki el nem temet- 
tetik, 100 esztendeig kellene neki tébolyogni. E n d y m i o n  
szép pásztor : mások szerént Elise K. Luna’ szeretője; ez a’
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költemény azt te h e ti, hogy érte tt a \  hóid járásához. E n 
n i u s  Q .  Római Poeta Sz. 236. e. a’ K. e. anyai nyelve 
görög volt: hanem tudott jól deákúl és azon ö írt először 
hexameterekben, hamvai a ' Scipio Africanuséhoz temettet- 
te k ; szép elmével b ir t ,  de írása módja faragatlan vo lt: 
mint írja H oratius, a’ vers nem sült tö lle , míg le nem itta  
magát. E r i c h t o n i u s  Athenei K. görbe lábú lévén , hogy 
ne lássák h ibáját fel találta a’ szekeret. Pallóstól és Vulca- 
nustól született. E r y m a n t h u s  A rcadia’ hegye, rólla ne
veztetett. Calisto Arcadiai K. leánya. Mivel vélle kedvét 
tölté Ju p ite r, Juno medvévé válto z ta tta , Jupiter azután 
a’ csillagok közé -tette. E é t i o n  Audromaché attya , The- 
bei Király ·, Ciliciában városát le rontotta  Achilles a’ T ró
ja i hadkor, és ötét meg ölte. E t e o c l e s  Oedipusnak f ia ,  
testvérjével Polynicessel úgy eggyezett meg, hogy egyszer 
egyik, másszor másik uralkodik Thebéhen. Öszve vesztek : 
háborúra kelt a’ dolog: hét Királyok szövetkeztek öszve 
és Thébének mind egyik egy egy kapuját foglaltáé'. A’két 
testvér egymástmeg ölte , testeket egy rakás fán égették meg; 
akkor is mintegy egymással ellenkezve a’ füstjük két felé 
ment. E u  b i u  s Historicus , tan íto tta  miképpen ke'l an- 
nyok’ méhében el veszteni a’ gyermeket. E u b o e a  sziget 
Görög O-ban az Aegeumi tengeren , hegye Caphareus. Eu
m e d e s  1. Dolon. E u r y a l u s  Trójai ember Aeneassal ment 
Olasz O-ban, ’s kedves barátjával Nisussal éjjel a’ Kutu'u- 
sok’ táborában sokat meg öltek , reggel az ellenségtől körül 
vétetvén , készebbek voltak meg halni, mint egymást el 
hagyni. E u r i d i c e  Orpheusnak felesége, csakhamar a’Ha
lál által el vesztvén — férje bájoló éneklésével Plútótól ki 
kérte pokolból, az a la tt a’ fel tétel a la tt, ha reá  nem néz
ne, míg a ’ fel világra jönne. De Orpheus eztet meg nem 
álhatván , örökösen elvesztette ötét. E u x i n u s  P o n t u s  
a’ Fekete tenger. E v a d n e  1. Capaneust.

F.

F a t u m Isteni végzés, vagy olly hatalmas valóság, a’ 
kinek végzésének Istenek és emberek alája vettette!!. Sar
pedoni ámbár igyekezett az attya Jupiter a’ haláltól meg
menteni, még se lehetett. Ebből a’ láttszik, hogy a’ régiek 
egy leg főbb mindenható valóságot hittek. A’ Fatum ren
delésének végre hajtói a’ kérlelhctlcn Párkák voltak; ezek
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íonták az ember életének fo n a lá t, vagy is rendelték annak 
kezdetét, fo lyását, végét. Clothó a’ rokkát tarto tta  , Lache
sis a ’ kereket h a jto tta , Atropos a ’ fonalaiéi metszette. F ú 
r i á k  pokolbeli Istenek , fejeken haj helyett kígyók voltak, 
szemek szik rázo tt, korbácsot, és fáklyát ta rto ttak  kezek
ben. Azokká! büntettek, ezekkel fel keresték a’ bűnöst. Réz 
lábok volt, mert nem mindég érkezik el hamar a’ bünte
tés. A’ Fúriák ezek: Alecto, M egaera, Tisiphone,

G.

G a l l u s  C o r n .  Római Poeta és O rátor , egyszer’smínd 
jó v itéz , Galliából való , Virgiliusnak kedves b a rá tja , ir tt  
4. könyvben Elégiákat szeretőjéről Lycorisról, Augustus É- 
gyiptom’ helytartójává te tte , m in ta ’ mellynek meg hódí
tásában nagy segedelmére volt. Hanem gondatlan szaváért 
és gyanús maga viseletéért számkivettetvén, nem csak a* 
Császár, hanem a’ Tanács által is: magát megölte életének 
4o. e. meg siratta  Augustus. G a n g e s  Indiának folyója, 
G a n y m e d e s  Tróosnak fia  , felettébb való szépségéért az 
égbe vitetett és az Isteneknek pohárnokjokká rendeltetett. 
G e n i u s  az embereket őrző kissebb rendű Istenek e’ föl
dön: velek jártak  , keltek ’s vigyáztak reá jok , minden a’ 
születése’ napján, Genius!a’ képét meg koszorúzta, temjén- 
n«l meg füstölte ’s a ’ t. G e r m a n i a  Német 0 . a ’ Rómaiak 
fel osztották felsőre (superior v. prima) alsóra (inferior v. 
secunda) ez a’ rész tartozo tt ismét a’ Rhénuson való Ger- 
maniához (Cis rhenana) a ’ másik pedig tú l a ’ Rhénuson 
való Germaniához (Trans rhenana) terjedt Galliáig. G e r 
m a n  i c u s  Caesar, Drusus Germanicusnak és Antóniának 
f ia , M. Antoniusnak unokája , felesége volt Aggrippinp Au- 
gustusnak unokája: jeles fejedelmi tehetségekkel biró és nagy 
vitéz volt. Az álnok Tiberius titkon méreggel meg ölette. 
Fia volt ugyan fsak D rusus, kit nem kíilömben éhséggel 
Vesztett el Tiberius. G e r y o n  három fejű vagy testű Ó- 
riás. Azért költötték ezt felölle, hogy a’ Baleári szigetek
nek (M ajorca, M inorca, Ebusa) K irállyá Volt. Mások sze
ré n t pedig, hogy három testvérjeivel ollyan szép eggyes- 
ségbe é l t , mintha három testek , de tsak egy lelkek lett 
volna. G e t á k  Rácz nemzetbeli nép Herodotus u tán : kik 
a ’ Haemuson túl a ’ Duna körül M oesiában, Daciában és a ' 
mai Oláh O-han terjedtek el. Hibásan zavarják öszve né-



nieilyek Őseinkéi a’ Szittyákkal. M ert a’ Geták gondatlan
ságból Dáriusnak ellent állván , ám leg erősebbek és legiga- 
zabbak voltak a’ Ráczok közt, szolgaságra jutottak. Úgy 
de a’ Scythák R. Idan thyrus, a’ ki Dariushoz nem akarta  
adni Férjhez a’ leányát, rettentőképpen meg verte a’ P er
sa tábort. Strábó is í r ja ,  hogy a’ Rácsokkal ésMoesiáiak- 
kal voltak vegyesek. Azoknak társok és velek nemzetbe- 
liek voltak: ό μ ο < γ λ ω τ Τ ο ι  $e  t i t n v  o i  y n a i  70?; ΔακοΙς. 
G ig  ás ok iszonyú csudás emberek: lábaik kígyókból vol
ta k : fel támadtak az Istenek ellen. Ossa , Pélion, Rhodo
pe és más hegyeket raktak egymásra, és kőszikla darabok
kal ostromolták az Eget. Talán’azt teszi az: hogy p a r it
tyákkal és kövekkel vivő iszonyú emberek voltak. 'JVtel’y 
szörnyű erejüeknek kellett lenni némelly régi embereknek, 
lehet látni azon kő falnak maradványából, mellyet le ír Ber- 
tuch. Hanem az Istenek őket meg győzték, némellyel:re 
egész hegyet és szigetet borítván: mellyek alul tű z ;t  okád
nak. Neptún Polybotesre tette Coost. Minerva Enreladus- 
ra  Siciliát. Némellyek szerint a’ Gigásokon kell érteni a’ 
tűz okádó hegyeket, azoknak rettentöségekkel. G y g e s  
irtóztató Óriás testvérei voltak B riareus, és Cottus, lodke- 

.zek  és 5o fejek vo lt: a’ földtől, és Uranustói születtek, 
Uránus tüllök félvén a’ föld gyomrába lánczolta le őket: 
míg Jupiter több rokonival ki nem szabadította őket. A’ 
Titánokkal való hadban szükség lévén reájok. Ez a latt vé
lekedésem szerént valamelly erős nemzetek’ viadalját -‘áll
ták elő a’ Költők.

H.

H a e m o n  Thébei K irálynak Creonnak fia : Antigonét 
felettébb szeretvén magát érte ki végezte. Antigone a’ 
Creon’ kegyetlensége miatt ölte meg m agát; mint a’ kit el 
akarván veszteni a zé rt, hogy bátját Polynieest, kit a’ ma
darak eleibe vettetett C reon—tilalma’ ellenére el temette. 
Ezt Creon Eteoclesért cselekedte, kinek az annyával test
vér vó 't. H a l c y o n e  Atlás’ unokába, férje a’ tengerbe 
halván annak a’ haboktól a’ parthoz ki vert testét keserves 
zokogás közt könnyeivel el borította , és maga is a’ teng?r- 
be ugrott. Meg szánván őket az Istenek jég madarakká 
(Halcyones) változtatták. Onnét eredhetett a’ költemény , 
hogy a’ madarak bús hangon szólnak. H a r p y j á k  iszon-

tató
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tató csudák voltak Celaeno, Aello, Ocypete; ábrázatjoh 
leány formát m u ta to tt, testeknek alsó része pedig madarat , 
inellyek ragadoztak mindég éhen voltak, és soha meg nem 
elégedtek. H e h e  az ifiuságnak Istennője, Jupiternek és 
Junónak leánya. Junó meg engeSztelödvén Hercules eránt, 
feleségül adta neki H e c a t e  Diánának névé. H e c t o r  
Priamusnak fia, T róját a’ Görögök ellen nagy vitézségével 
soká oltalmazta. Végre meg ölte Achilles, és Priamusnak 
sok pénzért adta ki testét. H e l i c e  Nympha csillaggá le t t ; 
az Ursa M ajor, vagy a’ Gönczöl szekérnek Görög neve: a’ 
kissebbiknek pedig Cynosura, Virgilius Arctosnak nevezi 
a’ kettőt. Nem lévén mágnestójök a’ régieknek, melly sze
rén t igazgathatták vo lna,a’ hajót; ’s tudhatták volna, mely 
tájon járnak éjjel a’ csillagokra néztek. H e l i c o n  hires 
hegye Boeotiának , a ’ Músáknak kedves helyek, kiknek it t  
templomok ’s tiszteletekre oszlopjaik voltak; úgy szintén 
Appollónali. H e l l a s  valaha város volt ThesSaliában, a r
ról neveztetett Hellasnak Görög 0 . H e l l e  1. Argonauta- 
hat. H e l l e n  Deucalionnak fia Thessallai H. tolle nevez
tettek a’ Görögök Helléneknek (Hellenes). H e l l e s p o n 
t u s  szoros tenger Europa és Asia közt — Dardanelli ú t 4oo 
Stadium a’ hosszasága (egy Stádium 125 lépésnyi fö ld )He
rodotus IV. 15. szélessége pedig 7 St. Asiából Görög O- ba 
it t  volt az átjárás. H e m i t h e o n  meg ír ta  a* Sybaríták fes
tett életet. H e r c u l e s  Jupiternek és Alcmenenek fia, Sz. 
i2üo e. a ’ K. e* Boeotiában, Felettébb való erejéről neve
zetes. Az Argonauták közt ő is ott volt. Kik minekután- 
na Colchisból vissza mentek hazájokba, bizonyos játékok
ra öszve gyűltek, hogy továbra is fel maradjon közfiök a* 
barátság, ügy gondolják némellyek , it t  vette eredetét az 
Olympiai játék. Sok Herculesek Voltak : és a’ mit azok cse
lekedtek , egynek tulajdonították a’ régiek. H e r m i o n e  
Menelaus K. leánya : először Orestesnek ig é rte te tt: azután 
Pyrrhusnak adatott: kit azért Orestas az Apolló’ templo
mában meg ölt. H e r ó  Vénusnak papnéja Sestosban lakott: 
Abydosból a ’ szeretője Leánder éjjelenként a’ tengeren ál
lal úszott: végre a’ tengerbe belé fú l t : Heró is busúltában 
belé ugrott. H i p p o d a m i a  Elisi K. Oenortiausnak leánya. 
Annak ígérte az a tly a , a* ki a ’ szekerén való nyargalásban 
ötét meg győzi. A’ kit pedig a’ Király meg győzött, ha
lál volt a’ fején. Pelops Thessaliai Király’ fia , azon ígére
té r e ,  hogy első éjjel vele hálatja  Hippodamiát —a’ köcsis-
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aal egyet értett. Midőn leg sebesebben ment a’ Király sze
kere el tö r t t ,  vagy fel d ű lt, igy Pelops lett a’ nyertes, 
hanem a’ kocsis meg jutalmaztatás végett a’ tengerbe vet
tetett. H i p p o l y t u s  Theseusnak f ia , nem engedett mo
stoha annya’ gonosz kívánságának , az tehát magát fel a- 
kasztván, egy czédulát ta rto tt kezében ,'mellyben azt ir ta , 
hogy ötét a’ mostoha fia bűnre erőltette: Theseus ennek 
hitelt adván , a’ fiát meg átkozta: a’ lovai egy tengeri csu
dától meg ijjedvén, halálra hurczolták. H i r t i u s  Aul. és 
Pansa, C. R. E. e. 711. e. mind ketten Consulok, a’ Muti- 
nai (M odena) hadban Auguslussal hadakoztak Antonius 
ellen. Mutinának segítségére menvén Pansa , eleibe ment 
Antonius — népét meg v e rte , magát meg sebesitette. Vissza 
menvén az ö népétől bé kerített M utinához Augustus és 
Hirtius meg ütköztek véle, nagyon meg v e rté k : hanem H ir
tius a ’ gyözedelem között el esett. H o m e r u s  halhatat
lan h írű , és leg régibb Görög Poeta: élhetett a’ K. e. 1000 
e. a’ születése helye bizonytalan: sok városok kívántak vol
na azzal dicsekedni ezen vers szerén t; Sm yrna, Rhodus, 
Colophon, Salamis, 'Chios , Argos, A thenae: Orbis de Pa
tr ia  ce rta t Homere tua. Sok Országokat be utazván meg 
tanulta a’ G eographiát, és sok nemzetek erkölcsét. Egyik 
szemére meg vakult. Könyve örökké tiszteletben volt és 
lessz. N. Sándor egy iskatulyából kitette a’ Darius leánya’ 
drágaköveit, és abban hordozta magával Homerusnak ver
seit. Némelly írók azt erősítik , hogy nagy szegénységben 
élt ; mások pedig tagadják. Az életében bizonyost monda
ni igen nehéz. H o r t e n s i u s  Q. hires Római O rá to r, az 
ékes szóllásban Ciceróval vetélkedett. Ámbár a’ derék At- 
ticusnak b ará tja  vo lt, még is úgy tartják , ő ír ta  azon tisz
tátalan  verseket, mellyeket említ Ovid: vádoltatik asszo
nyos élet m ódjáért, és öltözetéért is. H o r a t i u s  F l a c 
cus  örök hírű  Római Poeta Sz. Venusiában 6 5  e. a’ K. e. 
katona is volt Brutus a la tt Philippinél. Mind Augustustól, 
mind más fő Romaiaktól nagy kedvességben tarta to tt. Yir- 
giliussal belső barátságban élt. Vannak, a ’ kik az ö erkül- 
tse ellen is ki keltek: hanem Lessing menti. H y b l a  volt 
városa Siciliának, mellynek mezejét és hegyét igen szeret
ték a’ méhek sok féle virágiért. H y l a s  Herculesnek ked
vese igen szép ifjú. El ragadták a’ Nymphák, midőn vi
zet m erített Herculesnek, az az a’ kútba fúlt. H y m e n  
a ’ házasság Istene.
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I.

l e  a r iu s  Pénelopénak attya, I c a r u s  Daedalus’ fia. 
a ’ Poéták szerint feilten repülvén , a’ pennáit öszve fogla
ló viaszkot elolvasztván a ’ nap a’ róla nevezett Icariai 
tengerbe esett, Samos táján : 1. Daedalust. I d a  nevezete* 
hegy Phrigiában, I l i a  vagy Rhea Sylvia Numitor’ leánya, 
Romulus’ és Remus’ annya. Amulius ö ttse , Numitort a’ 
trónusból le v e tvén ,Iliá t Vestális szüzek közé a d ta , hogy 
gyermeke ne legyen. De ö teherbe esvén hihető valamelly 
katonától, azt hitette el másokkal, hogy Marstól esett meg. 
Mihelyt meg született Romulus és Remus , a’ Tiberishez té 
tette ki a’ K irá ly ; hanem éppen az ő pásztorja reájok ta 
lálván , ez a’ feleségével fel neveltette. F,kkor Numitort 
méltóságába vissza helyheztették, Amuliust megölvén. Az
után Róma városát építették. De mivel csúfságból Remus 
az új város kerítését által ugrotta — életével fizetett; má
sok szerént pedig mivel meg nem egyezhettek, hogy kinek 
a ’ nevéről neveztessen az új város. I l l y r i a  I l l y r i 
c u m —I l l y r i s  Rácz nemzetbeli nép lakta az A driai ten
ger közt, egy felöl Macaedoniáig más felöl Italiáig (Olasz 
Or.) te rjed t: L iburniára és Dalmatiára osztatott fel. Im 
b r i a  — I m b r u s  sziget az Aegeuini vagy Szigetes tenge
ren , nem messze Chersonesus Tauricától. I n d i a  Asiának 
nagy tartom ánya , a’ Gangesen belől és a’ Gangesen kívül 
lévő Országokra oszlatik. Másik folyója Indus. I p h i g e 
n i a  Agamemnonnak és Clitemnestrának leánya. Mivel az 
attya véletlen egy szarvasát Diánának meg lőtte ; bosszút 
állott a’ Görögökön a ’ tengeren Diána. Diánának meg en- 
gesztelésére, meg kellett áldoztatnia Iphfgeniának. M ár 
az ó ltár előtt állott a’ szűz; midőn meg szánta az Istenné, 
helyébe egy szarvast kü ldött, öt pedig Tauricába vitte : 
Thoás Király papnévá tette a’ Diánának templomában, 
hol a' kik ki kötöttek Görögök, vagy hajó törést szeny- 
vedtek —fel áldozták. Ezen történetnek az eredetét so
kan a’ Jephte’ leányának históriájában keresik. I r u s  Itha
cába való koldus, meg rongyolván utazás a la tt az Ulysses 
serege; Ulyssest koldusnak gondolta lenni : azért is nem en
gedte ki szállani Ithacába, hogy el ne szaporodjanak ottan 
a ’ koldusok ; míg ollyan pofon csapást nem kapott a’ Hős
től , hogy egyik fogát a’ másik után köpte k i, a’ Penelópe' 
kerőjiben való bizodalom m iatt vetemedett azon vakmerő-

M 3



ség're , lüknek postája volt. Az ö szegénysége példa beszéd- 
dé le tt: a’ földhöz rag a lo tt szegényről azt szokták monda
ni·, Irusnál is szegényebb: Iro  pauperior. I s i s  vagy lo , 
Inacus’ leánya. A’ lesekedő Júnó éppen Jupiterrel kapta 
vo lna, hanem az h irte len , egy szép ünové változtatta. Ész
re  vette ezt a’ gyanús Istenné, ’s ajándékban meg nyervén 
férjétő l, a’ 100 szemű Argus’ őrizetére bízta. I)e ezt Mer
curius által az asszonyokban telhetetlen Jupiter meg ölette. 
E zért Junó ló t egyik furia által dühössé tévén, sok földön 
tengeren űzte , mig Egyiptomba ju to tt. Jupiter által eléb- 
beni formáját vissza nyerte , Osiris K, el v e tte , végre 
Istenné lett. Mások szerint a’ tengerbe u g ro tt, meílyet az 
ο nevéről Joniainak neveztek. I s t h m u s  az a’ szoros 
föld melly Pelopönnesust a’ száraz földel öszve köti Ko- 
rin thusnál, a’ Szigetes és Jóniai tenger között. I t h a c a  
egy kis kösziklás sziget, a’ Jo.niai tengeren, U l y s s e s ’ hazá
ja. I t  is Tereus Thráciai Királynak és Prognénak az Athe- 
nebéli K. Pandion leányának fiai Tereus erőszakot te tt 
Philoraelán, a’ felesége testv.érjén; a’ melly gonoszságát, 
hogy ki ne v a lja , nyelvét el vágta, el z á rta , és feleségé
nek , ki reá bízta hogy hozza Jiozzájok -  Athénéből — azt 
m ondotta, hogy meg hóit — Philomela ezt a’ gonosz csele
kedetét Tereusnak, szövésben , vagy varrásban a’ nénnyé- 
nek tud tára  ad ta : a’ ki bosszúálló kétségbe esésében , Itist 
férjével riieg étette. Tereus ezért a ’ két testvért meg akar
ta  ö ln i, hanem a’ költemény szer ént Tereus büdös banká
vá , Progne fecskévé , Itis fáczánnyá, Philomela pedig Fi- 
lemilévé változott. J a s i u s  Jasion Jupiter’ és Electra’ fia . 
Atlas unokája, Dardanus’ testvérje, igen szép lévén bele 
szeretett Ceres. Apollodorus szerént, mikor éppen együtt 
ölelkeztek—Jupiter menyküvel csapta agyon: hogy Ceres: 
szere tte , azt teheti, hogy a’ szántást, vetést Crétába ö 
Vitte. J a s o n  1. Argonautákat. J á s z o k ,  J a z y g e s  Sár- 
matákhoz tartozó nép. Minekutánna M itridates a’ Pon 
tustól a’ Sarm atákat ki szorította a’ Jászok is , mellyek az 
előtt az Éjszak keleten laktak, nyugotnak a ’ Dniper felé, 
és délfelé a’ fekete tengernek takarodta!:. Ott sokáig ha 
talmasok voltak. Idővel elébbeni helyeket vissza vettél, 
a’ Borysthenes és Meotis közt: sőt az első Római Császá
rok alatt a’ Bastarnákkal együtt M oldvába,O láh  Országba, 
Moesiába törtek. Egy rész Claudius Császár a latt a‘ Duna 
és a’ Tisza közé telepedett le, és egész az 5-dil: Századig
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»eg  tartották szabadságokat: akkor a’ Gothusoktól el nya· 
mattattak. A’ Görögök Metanastáknak nevezték őket. — 
Sirábó a’ Sarmaták és Roxolanusak közzé teszi őket. A’ 
Jak Litvániában le telepedtek--kegyetlen nép volt a’ harcz- 
b an : az ellenség elöl el nem fu to tt, hanem vagy győzött, 
vagy meg gyözettetett: végre mind egy lábig le vagattat- 
tak. Matthias Michovita in Hist. Lithvaniae.. Ptolemeus, 
Meotishoz teszi őket. Plinius Lib. 4- Cap. 12. midőn Pan
nóniának és a’ Dunának h a tá ra it le í r j a , azt mondja : Cam
pos et plana Jazj ges Sarmatae tenent. J o l  e Eurytus Ki
rálynak leánya. Hercules el akarta vonni, de Eurytus nem 
adta , tehát meg ölvén a z t, Jólét el ragadta. Herculesnek 
cselekedetét felesége Dcjanira az által bosszulta meg ; hogy 
ö belé szeretvén Nessus Centaurus, kit agyon, lőtt Hercu
les, haldoklása közben a rt javasolta Dejanirának, ha a’vé
res ingét adja férjére , mást nem fog szeretni : meg tö rté n t; 
mert az ingben lévő méreg Herculest ki végezte a’ világból. 
Jó  ni a Tartomány kis Asiában a’ szigetes tenger, Carta 
és Aeolis közt. Jóniai tenger pedig S i 'i lia , és Görög Or. 
közt. J u l i a  Augustus Csé,szárnak és Scribóniának egyet
len egy leánya·, elősször férjhez mpnt Marcellushoz Octa- 
viának fiáhojf. Azután N. V. Agrippához , kitől szülte Ca- 
ju st, Luciust és A grippát, és Jujia , Agrippina leányokat. 
Már ekkor minden tudta" feslett é le té t, de az ally a előtt 
titokban vélt. Meg halván A grippa, Tibériushoz adatott 
Férjhez. Éltkor sem hagyott fel fesletségével, végre meg. 
tudván az a tty a , nagy nehezen életét meg hagyván Panda-, 
taria puszta szigetbe számkivetette. De majd Rhegium vá
rosába vitette. Míg az attya élt , Tibérius tetette hozzá 
jóságát: de azután el zá ra tta , kevés pensióját el fog ta , és. 
nagy szükségben hóit meg; a’ leányát is Lucius Paullus Fe
leségét, Augustus fajtalanságáért Tremera szigetébe küldöt
te. J u n o  Jupiternek felesége éshúga, Saturnusnak ésRhe- 
ának leánya , Férje féltéséről nevezetes. I  u p i t  e r  leg főbb 
Jstenjek a ’ Pogányoknak. A ttyát a’ trónusból le vetvén , 
a’ világ’ birodalmát Neptunus és Pluto testvéreivel fel osz
totta. A’ Másakat nemzette : kiilömbféle személyektől szám
talan gyermekei lettek: m ert a' hizelkedök igyekeztek né- 
nielly fő emberek’ származását az Istenekhez fel vinni. A’ 
titkos szerelemből sziiletteket is azokra foghatták. Sokak 
pedig képes elő adás szerint lettek az. Istenektől és Istsn- 
nckto 1«
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Κ.

K a s z t a l i á k ,  C a s t a l i d e a :  igy neveztettek a ' Mú- 
’aák Castalia vagy Castalius kú tfő tő l, meliy a’ Parnassua 
hegy alatt volt Delphinél. K o r i n t h ,  C o r i n t h u a :  egyik 
híres városa Görög Országnak Peloponnesusban, egy fold 
nyelven (Isthm us)

L.
L a m p s a c u m ,  L a m p s a c u s  kis Ásiának V. a’ Hel

lespontus mellett. L a o d a m i a  Protesilaus Thessaliában 
Phylacei K. fiának felesége. M egjövendölte az Oraculum, 
hogy a ’ ki először ki lép T ró ja’ h a tá ráb a , meg kell iieki 
halni. Meg tö rtén t Protesilauson Hector’ fegyvere által 
(mások szerint más Trójai vitéz á lta l) Laodamia azt kérte 
az istenektől, hogy még életben jelennyen meg a ’ férje né
k i, meg engedték, férjének nyakába borulván, ki múlt a’ 
világból. L a t i n m  Olasz 0 . tartom ánnyá, lakták a’ Lati- 
nusok: gyakran vétetik az egész Olasz Országért. L a t o n a  
Jupiter’ szeretője, Ju n o , ország világ üldözte. Neptunus 
meg szánván , fel hozta a’ tenger alúl Delóst; ott szülte Di
ánát és Apollót. L e á n d e r  1. Hero. L e m n u s  sziget az 
Acgeumon. L e s b u s  sziget az Aegeumon ; városa volt Mi- 
tilene: Pittacus’ és Teophrastus’ hazája. L e t h e  pokolbe
li folyó, a ’ meg hóit ember lelke ha abból iv o tt, minden 
elébbeni dolgairól el felejtkezett. L e u c a s  ma St. M aura, 
V. Leucadia szigetben Acharnánia partjainál volt itt egy 
kőszikla·, többeket el halgatván, a’ szerelem kínjaitól me- 
nekedni kívánók arró l ugrottak a’ tengerbe , m int Sapphó 
i s : el hagyván ötét a ’ szeretője Phaon. A’ bűnösöket is 
onnét vetették le: de ki fogván számkivetésbe küldöttek. 
L i v i a  D r u s i l l a  T ibérius Claudius Nérónak felesége; a’ 
kitől lett Tibérius Császár és Drusus Germanicus, Scribo- 
niát magától el hajtván , Líviát terhesen vette magához fér
jétől Augustus. Igen tudta hasznára fordítani az Augu
stus’ szivét. L i v i a  az ifjú Drusus’ felesége. L u c r e t i u s  
jeles Római Poéta , szeretője vagy felesége szerelem gerjesz
tő ita lt adván be néki, meg dühösödött: és meg ölte ma
gát ; az Epicurus’ tudományát követte. VI. könyve van de 
Rerum N atura. L y c o r i s  C. Gallus’ m átkája, kit el hagy
ván M· Antonius szerelmére hajlott. A’ ki valamit akart
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meg nyerni tőlle , Lycorishoz kellett annak folyamodni mind 
addig, mig az Cleopatrába nem szeretett. L y c u r g u s  
Thráciai K. Bacchust ki verte Országából : azért diihössé- 
get bocsájtott reá Bacchus, abban fiát meg ö lte ; és azt 
gondolván , hogy a ’ szőllö vesszőt vágja ki — a ’ maga lábát 
el vágta. Apollodor III. 5. 1. Hyginus pedig iŐ2. meséjében 
az t mondja, hogy nem akarta meg ösmérni Istennek: reá 
vévén az , hogy igyon a’ borból, meg részegedett és az an- 
nyán erőszakot akart tenni. Azért ki vágatta a’ szőllö tö
két midőn ki józanodott. Ezen cselekedetéért Bacchus dü
hössé tette ’s a’ t.

M.

M a c a r e u s  I. Canace. M a c e r  A e m i l i u s  Római 
Poeta Veronából való , Augustus’ idejében ír t  a ’ madarak
ró l, k í g y ó k r ó l , füvekről ’s a’ t. munkái el vesztek ; neki 
írta  Ovid. Amor. lib. 11. Elég. lg- M a r s  had’ Istene, Ju 
piternek és Junónak fia , felesége nem volt, de im ittam ott 
sok gyermeket nemzett. Szerette Venust, vele kapta egy
kor Vulcanus mezítelen ; hálóval bé kerítvén őket, az Iste
neknél: meg m utatta. Lucianus Apollónak Mercuriussal va
ló beszélgetésében nevetségesen adja elő , m int szokta az 
illyeneket elméssége szerint. M á r v á n y  t e n g e r  P r o 
p o n t i s  a’ Hellespontus és a’ Thráciai Bosphorus közt lé
vő tenger szorulat. Hossza Strábó után 1,500. Herodotus 
után hossza 1400. szélessége pedig 500. Stadium. M e d e a  
1. Argonautákat. M e d u s a  Phorcus nevű tengeri Istennek 
leánya, felettébb való szépségéért, kiváltképpen arany szin 
h a jáért bele szeretvén Neptunus , a’ M inerva templomában 
vele közösködött, ’s tőlle született a’ Pegasus; ezt nehezen 
szenvedvén M inerva, annak hajait kígyókká változtatta , 
úgy hogy a’ ki azokra nézne kővé válna. Perseus a ’ kinek 
Mercurius a’ maga lábain lévő szárnyait adta , fejét vette; 
azután Minerva a’ Medusa fejét pai’sára tette, Némellyek 
szerént a’ véréből lett a ’ Pegasus. Medusa és a ’ húga Gor- 
gonoknak neveztetnek kegyetlenségekért. M e g a r a  Creon 
Királynak leánya, Hercules felesége, a ’ kit négy fiaival 
Hercules dühössegében meg ö lt, mellybe Junó ejtette. Tra* 
goediát ipt rólla Seneca. M e m m u s ,  M e m m i u s  Római 
Orátor ős P o rta , Bithyniai Proconsul volt Caesar a la tt, 
indulatos, kevély és testi gyönyörűséget követő ember, Lu-



U'etius barátja, a’ ki munkáját Me mm i innak ajánlotta, 
szám kivetésbe küldetett húzó vonó lévén. M e n a n d e r  
igen hires Comicus Poéta , Atheneben sz. mint egy 340 e. 
a’ -K.e. 109. víg játékokat irt, mellyel« közzül nyoltzért ju
talmat nyert. Úgy tartják fürdés közben a’ vízbe fúlt. 
Terentius mustráid tette magának, és komédiáiból sokszor 
?zórúl szóra fordított, M e n e l a u s  Agamemnon’ testvér
be, Spártai K. a’ mit felesége Helena után kap»tt ki Tyn- 
darusnak volt leánya. Midőn távol volt Menelaus, Pari» 
Priamus Trójai Királynak fia különös szépségéért el ragad
t a : a’ mi miatt lett a’ Trójai had. Helénától született 
Hermione leánya. Helena a’ Menelaus halála után a’ Kho- 
dusi Királynéhoz, mint attyafiához ment, a’ ki ötét fel 
akasztotta. LadvocatHist. Diet. M e r o p s  a’ fia Phaeton, 
az annya’ szava után nem tartotta attyának; hanem Apol
lót. Ezt Epaphus Jupiternek fia tagadta kérte tehát Apol
ló t , hogy tölle lett származásának meg bizonyítására adja 
által néki egy nap hajtani a’lovait. De a’ ,hoz nem tudván 
otet el ragadták. Látván Jupiter, hogy a’ földet azonnal 
mind fel gyújtya, az Erydanus vizébe vetette, menyköjé- 
vel agyon ütvén. Szomorúságokban húgai nyárfákká ba- 
páttya pedig Cygnus hattyúvá lett. M e s e m b r i a  V. Thra- 
ciában a’ fekete tengernél ki kötővel. M e t e r e k  ( Mete- 
rea tarka Ovid.) Meterea Városában laktak a’ Thyrás 
folyón felyül Tómi’ tájékában. M i l e t u m  M i 1 e t us : ne
vezetes V. Jóniának. Ovidius búja életekről jegyzi, meg, 
Tomi az 0 újj szállások volt. M i n e r v a  vagy P a l i á s  
a’bölcsességnek , jeles mesterségeknek, és a’hadakozásnak Is
tennője. Minerva származását játtszi elmésséggel adja elő Lu- 
cianus , midőn Vulcanus a’ Jupiter fejéből ki vágta: töb
bek közt ö találta a’ fonásnak igen hasznos mesterségét 
Sisakkal és paissal festetik, mellyet Aegisnak hívtak, külö
nösen tiszteltetett Rómában és Athénében , hol egy 39 láh 
magosságú elefánt csontból és aranyból készítette a’ képét 
Phidias: 40 talentumot érő arany ment reá. Az ottani tem
ploma egész a’ mostani Görögök’ revolutiójáig fenn állott ; 
leg nevezetesebb volt Trójában a’ képe, mellyet Palládium
nak hívtak, melly felöl azt hitték, hogy az égből szállott 
alá. Addig tartották épnek Tróját, mig a’ közöttök v ó lt: 
hanem Diomedes és Ulysses el lopták. Rómában is vóltegi 
képe, melly a’ Vesta’ templomában állott. Mivel a’ Tró
jaiak többeket készítettek annak az egynek formájára, hogy
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ei ne lopják: a' Romai azok közzül lehetett, Sőt bizonyos 
Nauses nevű embernek , az Aeneas társának által adta Dio
medes, midőn Olasz Országba veretett a’ szelektől, a' való
ságos Palládiumot: ö néki nagy szerencsétlensége jövendől- 
tetvén, ha nem cselekedne. Sérv. ad Yirg. Aen. Jíerodia- 
mis bizonyítja , hogy ollyan rejtőkben tartották azt a’ Ró
maiak, hogy Commodus Császár alatt látták először , midőn 
meg égett a’ Vesta' temploma. Mi n o s  Crétai K. Európá
nak a’ fia, igazság szerető lévén pokolbeli bíróvá tétetett. 
Annak unokája Minos hasonlóképpen törvény adójok volt 
a’ Crétaiakpak, felesége volt Pasiphae , a’ ki bele bolon
dulván egy szép bikába, szülte tölle a’ Minotaurus nevű 
csudát, e’ félig bika, félig ember volt: ekkor éppen nálla 
mulatott Daedalus, kivel építette a' Labyrinthust, a’ hová 
zárta azon csudát az emberek szeme elől. Némellyek sze
lént azért rekesztette a’ Labyrinthusba Daedalust, merta’ 
Feleségének a’ bikával való dolgát tudta. Történt szóm. 
ban , hogy a’ fia Minósnak Androgeus minden játékokon 
győzedelmes le tt: a’ nép’ szeretetét nagyon meg nyervén , 
az ottani Király' Aegeus, féltvén tölle Királyságát., haza 
mentében orozva meg ölette. Minos az által állott bosszút, 
hogy meg yévén Athénét, esztendőnként 2 ifjút, ’s ugyan 
annyi leányt kellett küldeni a’ Minotaurusnak. Végre The- 
seusba bele szeretvén Ariadne,a' Minős’ leánya adott The- 
seusnak egy gombolyagot, azon ígéret a la tt, hogy ötét el 
veszi — a' gombolyagot a’ hé menetelnél meg kötvén — és 
a’ csudát meg ölvén, ki jött Ariadaéval ’s el szökött: ha
nem a’ tengeren egy szigetben el hagyván Ariadnét, Bac
chus reá talált és feleségűi vette : holta után Ariadnénak 
koronáját a' csillagok közzé vitte. Minósnak másik leánya - 
volt Phaedra, kit Theseus vett el. M o e s i a  magába fog
lalta a’ mai Serviát és Bulgáriát. M ú ’sá k  a’ szép tudo
mányoknak és jeles mesterségeknek Istennél: különösen pe
dig a’ Poé’sisnek. Mnemosynének ( Memoria ) és Jupiternek 
leányai, szüzességben éltek. Egy egy közzűlök mindnyá
jokért gyakran vétetik a’ Poétáknál. Neveik Calliope, Clio, 
Erato, Euterpe, Melpomene, Polihymnia, Terpsichore, 
Thalia , Urania.

N .

N a g y  S án do r Macedóniai K .  Philippusnah és Olym- 
yiásnak halhatatlan hirü fia, ez született Bellában a’ K. e.



ι86

3.56- e. Uralkodó lévén meg hődoltatta Thráciát, Thébét 1« 
íontotta , a’ Persa birodalmat hatalma alá hajtotta. Meg 
siratta ellenségének Dáriusnak halálát és felségéhez képest 
el temettette. Indiának is minekutánna egy részét hatalma 
alá hajtotta, Babylonban méreg által meg hóit 34 e. korá
ba. N e p t u n u s  Jupiternek testvérje, tengerek Istene. 
N e r i t i u s .  Ulysses neveztetett így Ithacának Neritus he
gyéről· N e s t o r  Pylósi K. a’ Trójai hadba ment Aga- 
memnonnal, és azt bölcs tanácsával tartotta, Homerus 
szerént már akkor igen öreg volt, úgy mint három száza
dot élt. Hanem mások egy egy századon 30 esztendőt ér
tenek. A ’ Poétáknál ezen hosszas életéről nevezetes. N í
lu s  Egyiptomnak folyója Afrikában: a’ régiek nem tud
ták fel találni az eredetét. Szemmel látott tanú P. Pays 
nevű Portugallus irta meg azt minden Európaiak között leg 
elősször (úgy látszik 1618-ba) hogy Abyssíniából ered Gó- 
jám Országban Geesch Districtusban. A’ hely a’ hol há
rom forrásokból támad, egy nagy motsár; tulajdonképpen 
pedig erednek azon források némelly kis gyepes dombokból -, 
mellyeknek óltár formájok van. Az a’ domb, mellyböl a’ fő 
kútfő támad, 3 láb magosságú; 12 láb szélességű. A’ hi
res Jámes Brútze 1770. vi’sgálgatta ezeket, ’s a’ t. 7 ága» 
kon szakad a’ Földközi tengerbe. Régen ittak hát már a’ 
Nilus forrásából. N i o b e  Tantalus’ leánya és Thébei K 
Amphioijnak felesége, 7 pár egyenlő Férjfi ’s leány nemű 
magzatokat szülvén , katonánál többre nézte magát. A’ 
bosszús Istenné Apollóval és Diánnával agyon nyilaztalta 
szive kedveseit: ’s bújában kővé vált. Vélem addig sírt, 
míg bánatjában meg nem halt. N i s u s  ezen néven ketten 
voltak, egyikre 1. Euryalust. Másik volt Megarai K. a' 
költők szerént haja fejér volt , némelly veres szálakon kí
vül , mellytöl függött az Országnak sorsa, mint jövendől- 
tetett. Minos Athene ellen menvén, meg szállotta Mega 
rát is. Nisus leánya Scilla az attya haját el metttszvén^, 
meg vétetett a’ város, Minőst meg ölte. Nisust az Istenek 
karaj madárrá, Scyllát pacsirtává változtatták: amaz ezt 
mindég üldözi. Szomorú játék íratott róllok. N u m a  
P o m p i l i u s  második K. Rómában sokféle vallásra tartozó 
szertartásokat vitt be. Hogy nagyobb ereje legyék rende
lésének, azt hitette el a’ néppel; hogy Aegeria Nympha 
tanította arra; 42, esztendeig uralkodott,
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ο.
Ο ( l e s s o n  O d e s s u s  V. Alsó Moesiában a’· fekete ten

ger partján. Oe d i p u s  Thebei K-nak Lajusnak és Jocastá- 
nak fia; az oraculum tudtára adván az attyának, hogy el
tet meg öli, egy szolga által a’ vadaknak kitétette. Meg 
Szánván ötét a’ szolga, egy szijjat húzván lábára egy fára 
függesztette. Meg találván pedig a’ Korinthusi K-nak Po- 
lybusnak juhásszá, Urához vitte, kinek külömben sem volt 
gyermeke Hanem ugyan csak az oraculumtól megértette, 
hogy attya’ gyilkosa lessz, ’s el bujdosott. Azornba Lajus- 
sal együvé találkozván, öszve veszett, ’s azt agyon ütötte. 
Azután Thébénél a’ Sphynx meséjét ki találván, jutalmul 
adatott néki Jocasta; tolle születtek Eteocles, Polynices, 
Antigone. Végre meg tudta ugyan azon szolgától szárma
zását, ki az erdőre vitte — szemeit magának ki vájta. O p s. 
R h e a  C y b e l e  T e l l u s  Saturnus felesége, az égnek és a’ 

^földnek leánya, sok várakat és városokat épített, (Ladvo- 
cat Hist. Diet.) a’ városok oltalma alatt voltak. Or e s t e *  
Agamemnonnak és Clytemnestrának f ia , húgának Electrá- 
nak unszolására meg ölte annyát: úgy szintén Pyrrhustaz 
Achilles’ fiát Hermionéért. Ezen cselekedete miatt· meg dü- 
hösödött, és hogy bűnéért eleget tegyen — Tauricába ment 
I) iánának templomához; — itt szokás szerint meg áldozták 
volna ö tét, de a’ húga Iphigenia reá ösmért. Hiv követője 
volt Pylades Phocisi K. fia , ki ötét semmi veszedelmében 
el nem hagyta. Orestes meg ölvén Thóást, a’ szigetnek ke
gyetlen Királyát , Iphigeniát el vitte onnét.

P .

P o e a n t i u s ;  P h i l o c t é t e s ,  Poeás’ fia , Herculesnek 
hűséges úti társa. Hercules halála előtt meg esküdtette , hogy 
az ö temető helyét senkinek ki nem mondja; a’ hydra (vizi 
kígyó) véribe mártott nyilait neki adta. 0 is el menvén a’ 
Trójai hadba kijelentette a’ Hercules sírját; eslíüvése’ meg 
rontásáért egy nyíl a’ lábára esvén , meg sebesitette ; ezt 
teszi Ovidban, hogy a’ kígyó meg marta. így a’ Görögök 
el hagyták ötét Lemnusban, hol io esztendeig kínlódott. 
Végre meg gyógyítván a’ lábát Machaon, el ment a’ had
ba és Párist egyik nyíllal agyon lőtte, P a l a t i n u s  hegye 
Kómának, P a l i n u  rus  Aeneás’ kormányosa: midőn men-
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us Olasz 0 . fe lé , el nyomván az álom, a' tengerbe esett, 
ívj úszott ugyan a' partra; de. ott meg ölték. Neápolisban 
az a’ h ely , a' hol el temettetett Palinurónak mondatik. 
Pa 11 As. Mi n e r v a .  P a l l  a d i u  in. 1. Minervát. P a n n ó 
n i a  fel osztatott felsőre és alsóra: Magaba foglalta Austria- 
nak, Magyar 0-nak nagy részét, Slavoniát· P a r i s  Tró
jai K-nak Priamusnak fia. Midőn az annya teherben véli 
vele , azt álmodta, hogy égő üszők van a’ méhében : ezzel 
a’ jövendöltetett, hogy ő miatta el vesz Trója. Tehát az 
attya egy szolgának parancsolta , vigye el és ölje meg. Ha
nem az annya az, Ida hegyén bizonyos pásztoroknál fel ne
veltette; idővel hazakerült: Görög 0 -ban járván , be ment 
Spártába, hol Menelaus szívesen fogadta : hanem az hazú- 
rúl el menvén, reá vette Helénát az el szökésre: 1. többet 
rólla Menelaus’ életében, ügy Pyrrhust tartja meg ölűjé
nek, más Phyloctetest. P á r k á k  1. Fatum. P a r t h i a  ha
talmas nemzet A’siában az Industól az Euphratesig·. Pa
ir  o c 1 us Moenetiusnak fia : együtt neveltetett Achillessei. 
Midőn Achilles Agamemnonnal öszve veszvén, nem akart 
menni a’ hadba; annak fegyveréhe öltözött; Achillesnek 
gondolván ötét a’ Trójaiak meg futottak elöttek, Sarpedont 
levágta. De kiesmértotvén — Hector levágta ; eltemetésekor 
Achilles >1 Trójai ifiút szabdalt le sírjánál. P e g a s u s  
csudálatos szárnyas ló. Bővebb meg értésére 1. Medúsát és 
Bellerophon t. A’ Helicomon nyargalván, patkójával, a’ 
rólla neveztetett Pegasus forást vagy Hippocrenet felütötte 
( /7ΤτΓΡς - ló νξηΐΐΥ] - forrás - kútfő) mellyben a’ Músák föröd- 
tek , körülte mulattak. Majd a’ csillagok közzé repült · avvagy 
a’ Jupiter lovai közzé tétetett. A’ régi Poétáknak , mind a’ 
több, úgy ezen költemények* borítékja alatt is bizonyos 
történet rejtetett el. Hanem olly szövevényes kiilömbözés- 
se l, ’s hihetetlen mese formában festetik áltatok; hogy bi
zonyost mondani igen nehéz. Böttiger után mindazonáltal 
úgy lehet gondolkozni, hogy itt a’ költők azt a’ nagy és 
hasznos munkát adják elő,  mikor a’ lovat Afrikának éjsza
ki résziből elhozván Neptunus avvagy a’ Phoetiiciaiak, 
meg szelídítették ,ξ reá ültek. Innét lett a’ Centaurusokról 
való mese. így lett Medusától a’ Pegasus, kinek az Attya 
Phorcus (Pausanias szerént) Afrika’ partjain lakott.» Pe
l i a s  Neptunusnak fia , Thessaliai K. egyik leánya volt Al
cestis 1. Argonautákat. P e l o p s  Phrygia! K-nak Tantalus- 
liak fia. A’ földön járván egykor az Istenek, bé mentek



hozzá szállásra , meg akarván ötét próbálni minden túdő- 
»ágok, felöl Pelopsot feltette nekik vacsorára több húsok közt: 
nem nyúlt hozzá a’ többi Ceresen kívül , a’ ki akkor iá 
leányán búslakodván meg nem tudta : ’s ö megette jobb 
vállát. Majd feltámasztván Jupiter , elefánt csontból esi·1 
nált neki vállat 1. Hippo lamiát. Ezen gonoszságáért a’ po- 
Ijplra vetették Tantalust: hol a* víz és gyümölcsei a’ gal
lyak szájáig értek; de mihelyt részesülni akart azokban, 
a’ víz elfutott töl le , a’ gallyak pedig felemelkedtek. P e- 
n e l o p e  Uíyssesnek ritka hűségű felesége. Míg férje részint 
a’ Trójai hadban, részint másutt csavargóit 20. e. férjhez 
sokan kérték, azt akarván véle elhitetni: hogy férje meg 
halt. Azt kívánta tőllök várakozzanak addig míg a’ vásznát 
meg szövi, azomban a’ mit nappal szőtt, éjjel elrontotta* 
Hazajővén férje a’ kérőket el őldöste, P e n t h e u s  Echion' 
fia Cadmus leányától, Thebei K. A’ Bacchus’ tiszteletét ti
lalmazta , 's azt meg fogatni akarván , és azokat, kik az o 
ünnepét (Bachanalia) tartották , el széleszteniszándékozván, 
az Annyától, húgaitól, és a’ Baccháktól agyon üttetett, el 
szaggattatott. P e r i l l u s ,  Athénéi mester ember. Az Agri- 
gentumi kegyetlen Uralkodónak, Phalarisnak, egy bikát 
rézből készített, hogy abban égettetné meg az embereket, 
kik ellene vétettek. Midőn a’ munkája’ árrát kérte Peril
lus, abba záratta Phalaris. Hanem 560 e. a’ íí.e. feltámad
ván ellene a’ maga népe, ötét is abba égették meg. Per-  
s ák Persiának lakosi Ásiában. P e r s e u s ,  Jupiternek és 
Danaénak f ia , nagy vitéz : Mercuriustól a’ szárnyát; Mi
nervától a’ pai’sát kapván , meg ölte Medusát. Tudat
lanságból ki végezte a’ nagy attyát Acrisiust. 1. Medúsát, 
és Danaét. P h a e d r a ,  1. Hippolitust. P h a e t o n  1. Me- 
ropst. P h a l a r i s  I. Perillust. P h a s i s  Colchisnak folyója, 
a’ Pontusba szakad. P h i l e t u s ,  P h i l e t a s  elegiacus Poe
ta Filep és N. Sándor idejében, Cos szigetéből való Taní
tója volt Ptolemaeus Fhiladelphusnak, szerette Battist. Mus
trául tette ötét magának Propertius : ollyan száraz ember 
volt (ha igaz) hogy ólmot hordott magával, hogy a’ szél 
e i ne  vigye. Vid. Grad. ad Parnassum. P h i l o c t e t e s ,  1, 
Paeantiust. Ph i 1 o me 1 a l. Ityst. P h o e b u s  1. Apollót 
P h r y g i a  Bis Asia tartománya. P i e r i e k  Pierides. A’ 
Músák neveztettek így. Hol vették a’ neveket, külömbféle 
módon gondolják a’ tudósok. Pierius K. 9. leányitól (Pieri
des) kik a’ Másakkal a’ Musikábaa vetélkedtek : ítélek yól-



lak a’ Nymphák. Meg gyözettetvén pedig a’ Músáktól; becs- 
telenitették azokat, tehát az Istenek kevélységekért szar
kákká változtatták. Győzedelem’ jeléül felvették a’ Mú’sák 
neveiket. Pierus’ hegyétől Thessaliának, hol laktanak. Pie- 
riatól, melly Macedóniának határjában van, hol születtek. 
Pierisről, (Attya vagy fia Linusnak) ki rótok verset írtt 
leg először. Ismét Pieriosról, ki Thaespiében fel állította 

/ a ’ tiszteletjeket. P i mp l a ,  P i m p l e a ,  hegy, és forrás Ma
cedóniában, és helység Pieriában. Tőlle a’ Mú’sák nevez
tettek Pimpleae, Pimpleides. P i r i t h o u s ,  Jupiternek és 
Diánának, mások szer ént Ixionnak f ia , Theseusnak hűsé
ges barátja. Meg halván felesége Hippodamia (hármanvol
tak ezenn a’ néven, egy volt ennek a’ felesége, más á’ Pé- 
lopsé, harmadik az Achilles szeretője) el ment Théseushoz 
Athénébe , a* ki nem kiilömben özvegy volt. Öszve szövet
kezvén, Spártából Helénát el lopták. Azután sorsot vetet
tek reá, ollyan egyezéssel, hogy a’ kinek az jut, tartozik 
a’ másiknak segittségül lenni valamelly Isteni vérből lett 
feleségnek szerzésében. Elragadták Helénát, és az The
seusnak jutott: de a’ ki azután azt Castornak és Pollux- 
nak vissza adván, Menelaushoz ment. Pirithous Proserpi- 
nát kívánta, le mentek tehát a’ pokolba értté : mind a’ 
ketten rajta vesztettek. Theseust ugyan kiszabadította Her
cules , de Pirithoust a' Cerberus el szaggatta, vagy; 3oo 
lánczal köttetett meg. Hor. C. L. III. 0 . 4. Pi sa  V. volt 
Élis tartományban, Peloponnesusban, Minthogy Görög Or
szágnak virágzó idejében lerontatott; a’ régiek sokat ve
télkedtek felette. Közel hozzá volt Olympia nevű hely , ’s 
Jupiternek temploma; hol ama’ híres játékokat tartotta 
Görög O. Jupiternek tiszteletére, és az egymáshoz való szo
ros egybe köttetésre, minden ötödik esztendőben, ’s innét 
számlálták esztendeiket, melly idő Olympiásnak mondatott. 
Olympias ugyan 4· Lustrum pedig 5. tellyes esztendőt tett; 
de mivel az 5. elein kezdődtek a’ játékok, 5. esztendei idő
nek veszik ném ellyírók, mint Ovid is. P l u t o ,  Jupiternek 
és Neptunusnak testvérje, a’ pokolnak Istene. P o d a l i 
r i u s ,  Aesculapiusnak f ia , Machaonnak testvérje, mini 
ketten hires orvosok; kik a’ Trójai hadban sok Görögöt 
meg gyógyítottak. P o l l u x ,  1. Castort. P o l i n  i ces ,  1. E-  
teoclest és Oedipust. P o n t i c u s ,  Római Poeta·? a’ Thebeí 
hadat írta le , Ovidiusnak barátja. P o n t u s ,  1. Euxinust. 
P o r t i c u s ,  befedett Tornácz, ollyan épületek voltak.
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mellyek részint szabadon állottak oszlopokon, részint tem
plomokhoz, teátrumokhoz, és más épületekhez voltak ra
gasztva' mellyek alatt a’ nagy melegben , vagy essöben sé
táltak, mulattak. Dicsősségesek voltak a’ Líviáé, Octáviáé 
Marcellusnak teátrumánál. De leg inkább a’ Pompejusé, 
arannyal kivart szőnyeggel fel ékesítve száz oszlopokonn ál

dott. lígy gyönyörű Platanus erdő kerítette, méllyben fa
ragott képek állottak, a’ K. sz. után 249, e. le égett. Po
r u s  Indiai K. az ütközeten elfogattatván N. Sándor elei
be vitetett: a’ ki azt kérdezte tölle , mint kiványja, hogy 
vele bánjanak? azt felelte; úgy mint Királlyal; mert a’ Ki
rály nevezet mindent magába foglal. Meg szeretvén ötét 
Sándor, barátságába vette, és Országát vissza adta néki. 
P r i a m u s ,  szerencsétlen Trójai K. Laomedonnak fia: U- 
ralkodása alatt rontatott le Trója. Meg ölte Pyrrhus. P r o 
g n e  1. Itist. P r o p e r t i u s  Sext. Aurel. Római Poeta, a’ 
Lovag rendből (Ei^ues) való volt, Ovidiusnak jó barátja. 
F.legiájiban Hostia , vagy Hostilia nevű Római Aszszonnyal 
való szerelmét írja; kit Cynthiának nevez. P r o p o n t i s ,
1. Márvány tengert. P r o t e s i l a u s ,  1. Laodamiát. P y l a 
d e s ,  1. Orestest. P y r r h u s ,  Achillesnek és Deidámiának 
fia  , eröss vitéz v o lt , kegyetlenségét nagyon meg mutatta 
Trója’ megvételekor : Hectornak fiát egy magos toronyból 
levettette: attya’ temetőjénél Polyxenát meg áldozta. P y 
t h a g o r a s ,  igen híres Görög Bölcs, élt a’ K. e, mintegy 
500. e. némellyek szerént Sámosban született. Sok Országo
kat bejárt. Olasz Országban lakott. A’ közjóeránt annyira 
buzgott , hogy még a’ nagyok’ Palotájikban is merte a’ vir
tust tanítani: az erkölcsöket jobbította. A’ Metempsycho- 
sist, vagy a’ Léleknek egy testből más testbe való által köl
tözését hitte. Halálát sokképen adják elő.

Q u i r i n u s ,  Romulusnak neveztethetett i. Quiris vagy 
Curis szótól, melly a’ Sabinusok nyelvén tett dárdát: te
hát Quirinus dárdás , hadakozó, a’Rómaiak innét Quirites.
2. A’ Sabinusoknak Cures nevű Városától, minekutánna 
azokkal egyesültek, 3. Ezen Görög szótól κυςιος 1. Romulust.
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R h a m n u s i a ,  a: Görögöknél Nemesis, a’ boszszúál- 
lásnak és az igasságnak Istennője. R h e a  Saturnusnak fele
sége, 1. Opsot, R h a e t i a  Vindeliciával , határozták az Al- 
pesek, a’ Duna, Noricum és Olasz 0 . Lakosi, kik Olasz Or
szágból származtak valaha , lakták az Alpeseket, Helve- 
tiától kezdve Tyrolison által Carinthiáig és Carnióláig, 0- 
lasz 0 . felé pedig Comumig és Veronáig, kegyetlen rabló 
nép volt. R h e n u s ,  Német O-nak folyója, ered a’ Rhae- 
tiai Alpesekben, szakad az Éjzaki tengerbe. Cornibus hic 
fractis Ovid, T. Lib. II, azt teszi: a’ Rhenus kiirül lakó Né
met népeknek lerontatott a’ hatalma. Cornua , igy nevezte
tett a’ folyóknak torkolatja (ostia) R e m u s ,  1. Iliát. Ko
m a , a’ föld kerekségén leghatalmasabb Római birodalom
nak minden városokat felit) múlt nagy és dicsösséges városa, 
lípült közép Olasz O-ban Látium’ Tartományában, a’Tibe- 
risnét a’ K. e. 7.52 , vagy inkább 754. e. nagyobb részint 
annak Keleti óldalán, ezekenn a’ nevezetesebb hegyeken 
t. mert, volt több is , u. m. Picius, Vaticanus, Janiéul us ) 
Palatinus, Quirinalis, Aventinus, Caelius, Viminalis, £s- 
squiliuus, Capitolinus. Építette Romulus. De már a’ Tró
jai had előtt fel századdal Görög O-Iról szállítványt vivén 
Olasz O-baEvander, és a’ Herculessel oda mentt Görögök 
—· megtelepedtek ott, ’s építették Pallantiumot. — Nétnelly 
írók azt hagyták emlékezetben, hogy Romulustól vette ne
vét, az Ulysses és Circe fiától. Mások az Aeneas és La
vinia fiától, a’ ki épített először Várost. Másokpedig ettől 
a* Görög szótól Ρωρί (erősség, hatalom) valentia. A’ di- 
csüsségnek leg felsőbb pólczára Augustus alatt hágott: de 
a’ szép benne szétszórva és rendetlen állott. A’ pompás Pa
loták körül nyomorult kunyhók Voltak. Hanem az emberi
séget levetkezett Néró fel gyújtatván (gonoszságát a’ Ke
resztyénekre fogta) midőn Római4 osztályból állott, 3 egész- 
Szen leégett, 7 pedig nagyobb részint. Ekkor kezdett osztán 
felségesen és rendesen épülni. Nem csak Nérónak tündök
lőit háza az aranytól, hanem mások is vetélkedtek eg^nás- 
sa l, hogy mennél több leg szebb márványt, elefánt cson
tot, gyöngy - termő - csiga héjjat, sőt gyöngyöt, drága kö
veket, aranyat és ezüstöt pazérollyanak házaikra. Népes-, 
sége vólt t.(3oo,ooo, az idcgenyqket és a’ rabszolgákat oda

nem



«em számlálván; mert úgy két annyi; minthogy egy Utv 
nak is volt lo o -io o  szolgája. K o mu l  us ( 1. származását 
Ilia) a’ nagy attya Numitor, hogy csendességben uralkoii- 
hasson, javasolta neki, ésRémusnak, hogy épittsenek ma
giaknak egy Várost. Ezt véghez vivén az öszve szövetkezett 
pásztorokkal, feleség híjjával voltak, Mint gyülevész népnek 
senkise akarta adni a’ leányát férjhez, tehát egy játékra meg 
hívták a’ szomszédokat, és egynéhány száz feleséget ragadtak 
magoknak. Ebből hadak lettek de egyik Várost a’ másik után 

.meg győzték a’Rómaiak. Leg veszedelmesebb ellenségei voltak 
*’ Sabimisok miglen Feleségeik közbe vetvén magukat, békes
ségre léptek. Királyok Titus Statius együtt uralkodott Ro 
múlussal 6. e. akkor megötettetván (Romulusra volt a’ gyanúi 
Romulus lett az uralkodó. Mivel önn kénnyé szerént uralko
dott: egy mustrakor, nagy égi háború támadván, szít sza
ladt a’ nép, magok maradtak a’ Senátorok, használták az 
alkalmatosságot, Romulust meg ölték. Félvén a’ nép dühös 
ségétol, azt mondták, hogy az égbe ragadtatott, és Quirinus 
név alatt kívánta magát tisztelteim. R t i t u l u s o k  Latiam
nak régi lakosi, Királyok volt Turnus ; megölte Aeneas,

s.
S a m o s  sziget és V. az Aegeumi tengeren Kis Ásiában 

Ephesussa! által ellenben. S a m o t h r a c i a ,  a’ Ráczok 
tói , kik bírták Thraciának Samothraciának pedig 
dig a ’ Sáinosbéliektől neveztetett. Az előtt hívták 
Dardaniának, Dardanustól. Sziget az Aegeumon , közel 
Lemnoshoz. S a p p h o  Lesbós szigetében Mitylenéből 
való nagyon jeles Vers-iró asszony, a' K. e. mintegy 
6oo e. Lantos verseket, Elégiákat ’s a’ t. írtt, 0  találta fel 
a’ róla neveztetett vers nemét, Sapphicum Carmen. A’régiek 
csudáivá dicsérték könnyen folyó és lágy érzésekét szült 
verseiért. Felettébb való érzékenysége miatt szerencsét
len vólt, sok Fő asszonyoktól, kik írigyeí voltak, űl- 
döztetett : mint hóit meg 1, Leucast. S a r m a t i a. Ezen ér
tették a’ régiek nagy részét Északi Európának ; és egy 
részét túl a’ Caucasuson. A’ lakosit a’ Görögök Sau- 
romatáknak a’ Rómaiak Sarmatáknaknevezték. Laktak ke
letre a’ Scytháktól túl a’ Tanaison ; annak torkától hátra 
felé Északnak 15. napi járó földre. Herodotus IV. 21. Nagy 
részint tehát ki terjedtek a’ Tanais és Volga közt. Az As-

N



szoayok szint úgy mentek a’ vadászatra és az ütközetre 
mint a’ Férjtiak, és egy leány sem k-ipotthamarább férjet, 
mig ellenseget nem ölt: ugyan ő IV. 117· Pomponius Me- 
la szerént (III, 4) magába foglalt a' keleti tengertől egy 
keskeny földet valamennyire Nyugotra a’ Vistulától··, de 
Délnek annál nagyobb volt a’ ki terjedése a’ Duna hosszá
ban és tovább a’ Tanaisig. Ptolemaeusnál Sarmatiat teszi 
az a’ föld,  a’ mi van a’ Vistulától a’ Volgáig és a’ Tanais' 
fel osztja Európaira és Asiaira. Az elsőt határozták a’ Vis* 
tu la , Carpathus , iBriister , Borysteues , Pontus, Maeotis és 
az Ocean. Az Asiait pedig az Európai Sarmatia, Tanais, 
a’ Maeotisnak keleti partja, a’ Cimmeriai tenger szoros, 
és a’ Fekete tengernek Észak keleti partja a’ Korax folyóig, 
a’ Caucasus a’ Caspiumi tengerig és a’ Volga. Az első szá
zadban , a’ Rómaiak keletre a’ Vistulánál a’ molly népekre 
találtak, nagy hasonlatosságot találtak bennck azokkal a’ 
Sarmatákkal , kik a’ Fekete tenger felett laktak; azért is 
azokat úgy nevezték: és azt következtették, hogy Európá
nak Északi vidékein mindenütt Sarmaták laktak A’ Mitri- 
datessel való háborúban a’ Roxolanus és Jászok’ neve. alatt 
jönnek elő a’ Sarmaták. Minekutánna a’ Scytha ny elv el
enyészett , Nyugotra a’ Dnieper és a’ Fekete tenger pártjain, 
találtattak, ’s uralkodtak mig a’ Gothusok ki nem szorítot
ták őket : hallem a’ hatodik században ismét úgy jelentek 
meg, mint nagy nemzet a’ népek közt Slavusok’ neve alatt. 
Még itt ezt meg jegyzem Sarmatiára; Ptolemaeus így szóll 
a’ Sarmatákról. Tenent autem Sarmatiam gentes maximae 
Venedae, per totum Venedicum sinum et super Daciam Pe- 
ucini et Bastarnae Lib. 3. Cap. 5. Némellyek egyenek veszik 
a’ Peucinusokat és a’ Bastarnákat. Tehát Aurelius Császár 
alatt Német O-tól a’ Vistula választotta el, mert akkor a’ 
Balticumnak kebele , mellyr a’ Vistulának tengerije való 
szakadásától a’ Fenunsok Földéig terjedt: Sinus Vcnedicus- 

■ nak mondatott. Ά ’ Peucinusoktól vették neveltet a’ Paciua- 
czitak. Pastorius azt mondja, hogy bizonyos, hogy a’ Rá- 
ezok és a’ Geták között mind innét, mind túl a’ Dunán lak
tak a’ Sarmaták Strabó szerént Es köztök a’ Jászok. Isák 
Casaubonus Írja , hogy Trajanus idejében a’ Bosphorus 
Thracicus’ szomszédságában laktak a’ Sarmaták, tehát a' 
Geták és Sarmaták vegyesen laklak.

S a t y r u s o k  Faunusok erdei és mezei istenek, kiket 
kecske lábbal és farkai, szarvval, vad tekintetű formában 
fejtetlek régiek Ezen csudái kép alatt bizonyos ideát ad*



tál· eíő*. tán képezték az által az igen régi emberek őllo- 
/é té t, kik az állatoknak le húzott boréit szarvakkal együtt 
fejekre húzván , azokba burkoztak : egyszersmind azoknak 
vad, kegyetlen, nyers életeket. S c y l l a  kettő volt: az el
sőre 1. Nistist. A’ másik volt a’ Sieiüai tengeren egy iszo
nyú csuda állat, Homerus szerént 6. feje és mindegyikben
3. sor i'otra volt. Ulyssesnelt C. emberét ette meg. Mások 
ezerént Phorcusnal; a’ leányát meg szeretvén Glaucus , ki- 
iueg vetette Cireét, Circe az által bosszulta meg a’ leányt, 
hogy azt a’ vizet: mellybe íürdeni szokott Scylla , meg mér
gesítette : igy annak alsó része tengeri kutyává váit. és bu
jában a’ tengerbe ugorván kősziklává változott (mások sze
rént' azon lakott.) Tulajdonképpen Scylla egy kőszikla, 
mellynek messziről emberi formája van, a’ habok hozzá 
ütő ivén , úgy hallattzik , mintha kutyák ugatnának. S c y 
t h i a . — Eruere e tetricis populorum secla tenebris, 

Sistereque in clara tempora prisca die,
Herculeum pensum est, et magni cura laboris,
Nec nihili est, Nili quaerere velle caput.
Egy ollyan nemzetnek , a’ kimar az ellőtt sok századokkal 

elhagyta iakó helyét, hasonlithatatlan vitézsége által szünte
len nevelte birodalmát : már csak a’ dicső Magyar nemzetbe 
és a’ Históriákban é l , annak mondom lakó helyét kiszabni pon
tosan csak nem lehetetlen. Még is mivel Magyar vagyok , 
bár ha egészen nem ezen könyvre tartozik is , és kezemnél 
régi mappák nincsenek, bátorkodom ennek a’ Labirintusnak 
rejtelijeit nyomozgatni. Strabó azt jegyzi m.eg; αιταντας ftqV

rí; TT̂ ós ßoppa; ϋοΐίώς oi 7τ«λα/ο/ rab συγ^αφίΐ^
'(χ ίθαςκ ,Κιλτοσχόθας éx αλχν: a’ régi Görög írók minden 
Északi nemzeteket Scytháknak és Celto-Scytháknak nevez 
tel·.. Nem látom szükségesnek, hogy Strabó’ ezen szavaira 
fel hozzak némelly írókat, csak azt jegyzem meg, hogy 
még azok is , a’ kik a’ Sarmatákkal őket őszve vegyítik, 
—•másutt világosan külön választják, ’s meg külömböztetik. 
Ugyan is Herodotus Lib. 111. a’ Xerxes’ táborában lévő 
idegen nemzeteket számlálván elő , meg kiilömbözteti a’ 
Sacakat (igy neveztettek a’ Persáktól a’ Scythák) a’ Mos- 
schusoktól vagy Muszkáktól. Strabo is meg kiilömbözteti 
őket a’ Sarmatáktól midőn igy szóll: ház helyett fedett szeke
rekkel élnek a’ Scythák és Sarmaták. Továbbá igy szól! , 
Herodotus; TuVuTV ποταμόν SiußctVTi αχ irt rrxuöiHM



«A.’  ̂ μ ε t πζιίτη των Λα£("»» 'Σαύςομα.τΜ') έςί ο! ix  τΐ 
μ υγβ  άρΐ,αμειοΐ τηζ μαίοτι ο̂ύΐ, λί/ζν^ς /έματαί τε προς βο- 
ςεψ άνεμον. Lib IV. Túl a’ Tanaison nem a’ Scytháknak 
birodalma van, hanem a’ Laxius Sarmatáké, kik a’ Maeotis 
megett kezdve az Északi részt lakják. Pomponius Mela Lib. 
I i. C. i. az Európai Scythákat öszve keveri ugyan a’ Sar- 
matákkal, de lib. III. más czikkelyben száll Sarniafiáról , 
másban Scythiáról. Solinus’ szava is ezt bizonyítja; Monti 
Haemo Moesi, Getae, Sarmatae, Scythae et plurimae insi
dunt nationes. Nicephorus Gregorás lib. II. Hist. Bison ti
nae más nemzetekkel öszve zavarja őket. Annyi szava igaz; 
kik ellen a’ Seythák mennek, azokat többnyire meg győzik 
é* a5 más Országon uralkodnak: Scythiát pedig, még soha 
senki meg nem hódoltatta'. Sozomenus Thomost isSeylhiába 
teszi. Virgilius R. Pápa Valentinianust, a’ Tomibeli Püspö
köt Scythia’· Metropolitijának nevezi. Sőt a’ nagy Hugó 
Grotius is azt igyekezik meg mutatni ( ad Hist: Gothi
cam Proleg.) hogy a’ Scytháknak közös nyelvek volt a' Ger
manus okkal. De Procopius (in H ist: Vandalicae Lib. IV.) vi
lágosan szóll ; Nam quicunque homines illa mundi extima 
tenent, universe quidem Scythae appe.lluntiir , distincti in
terim in nominum species, Sauromatae, Melanchlaeni et 
qnae sunt alia. Úgy látom elég ennyi arra—hogy többe
ket el halgassak—hogy a’ Sarmata nemzetnem egy a’ Scythá- 
val. Az hogy némeliy Sarmatákat a’ messze földön vitéz
kedett Scytháknak Feleségekkel öszve feküdt szolgáktól szár
maztatta a’ Historia, nem ad nekik just a’ nemes nem
zettől való származáshoz. Úgy de a’ Sarmaták derék ma
radékinak nincs is arra szükségek (noha vannak ollvan 
SÍ av nemzetheli írók) hogy nagy Apjaikat a’ vitéz Scy- 
thákhoz kössék, midőn magok is a’ Saymaták, mind régi
ségekre, mind kiterjedéseikre, mind vitézségekre hírrel 
névvel diszeskedtek. Már hogy a’ Scytháknak lakásáról em
lékezzek. Herodotus Srythiának határát e’képpen írta meg; 
Dél nyugotra Duna. Keletre a’ Maeotis tava és Tanais, 
Nyugotra a’ mai Erdély Orszig hegyei és Bog’ vize, Észak
ra Borísthenes torkolatjától mintegy 360 mérföldre, mel
lyen túl laknak az ember evők, Délre a’ Pontps Euxin. Te
hát ahhoz tartozott Oláh és Moldva O. Bessarabia, keleti 
része az Austriai Lengyel Országnak, egész Podolia, és 
Kioviának fele. Ptolemaeusnál egészen más fekvése és ki 
terjedése van Scythiának. Nem csudálom, mert nagy az
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idö hét író között, sokképpen változtathatták helyeket a’ 
Scythák. Tehát Scythia alatt bé foglallya mind azt a’ föl
det , a’ mi van Ásiában Északra Sogdiánán és a’ Sacák 
(Sacae) Tartományán felyül; még Mongóliának is egy ré
szét. A’ Sacák mint valós gos Scythák birodalma határo
zódott hát akkor az Indiából jövő Imaustó!, ’s magába fog
lalta a’ kis Buchariát, Kírgisiának részét, nyugoti táját 
a’ Kóbé pusztának , Tibetnek pedig Észak nyugotit. Feloszt
ja Ptolemaeus Scythiát belől az Imauson, vagy nyugotira : 
ennek határi toltak Nyugotra a’ Volga, Asiai Sarmátia, E- 
szakra az e.sméretlon Földek ·, Keletre Imaus , Délre a’ Sa
cák birtoka Sogdiana, Oxus, és a’ Caspiumi tenger. Kívül 
az Imauson : ezt határozták Északról a’ már említett, és az 
író előtt valamelly esmeretlen tartomány. Nyugotra az 
Imaus, Délre az Indiai hegyek innét a’ Gangesen: Keletre 
Serica. Hanem meg kell jegyezni, hogy Ptolemaeus ezek 
eránt azon Kereskedőktől túdósittatott; kik Kóbin által E- 
ezaki Sinába és a’ Kalmükök Földjén keresztül a’ Selenga 
partjaira kereskedtek. Herodotus azt jegyzi meg , az egész 
Scy tkjában egyetlen egy nemzet lakott, a’ benne lévő nép 
váilamelly Királytól magát Scolotjinak nevezte; a’ Pontos
nál5 le telepedett Görög újj lakosok pedig Scytháknak, kik 
származtak Herculesnek fiától Scythástól. Már Strabó azt 
írja,· ho^f. vegyesen laktak a’ Sarmadákkal. Továbbá He
rodotus említi , hogy a’ Caspiumi tengertől a’ Messageták 
által el fizettetvén , a’ Maeotis nyugoti tájára költöztek, 
hofinét a' Cimmeriusokat el fizták. Midőn a’ Masza- 
geták a’ Caspiumnak keleti és nyugoti oldalain egész a* 
Persiai határokig laktak, úgy a’ Scytháknak e’ volt azf 
akkori lakó helyek'; még pedig a’ Déli része annak. 
Minthogy az Araxisoj» által költöztek Európába jöttek. 
Déltől Északnak Ibérián ’s a’ t. által a’ Maeotishoz. Ez a’ 
vándorlások lehetett Dárius Histaspis uralkodása előtt rood 
a’ K. e. pedig -íöno e. kevéssel le telepedések után ismét 
vissza fordultak Asiába, űzvén a’ Címeriusokat; de el té
vesztvén az utat, mind addig mentek míg Mediába nemér
tek , és azt meg nem hódoltatták: 2S. e. alatt bé kóborlot- 
ták a’ szomszéd tartományokat, elő nyomultak egész Egyip
tomig; Pala^stinában és egyebütt Városokat építettek ’s ma
gokról nevezték. Hanem végre a’ sok út és ütközetek el fo
gyasztván őket, kéntelenek voltak haza menni, hol tulaj
don szolgáiktól véres ütközet által lehetett vissza vennie!: 
földjüket és fele«igeiket. Mindezekre némelly Tudósok azt



jegyzik meg, hogy· Herodotus a’ Seythákcak ezen történe
tét ugyan sok környul állásokkal bizonyítja, de költemény 
is van benne; különösen ; miképpen lehet meg fogni, hogy 
azon hazájából el sz.aiadott nép ?g. e. alatt annyi vitéz né
pekkel viaskodván , haza menetedkor erőszakkal vissza vr- 
rette birtokát. Minthogy a’ régi írók azt erőssí tik , hogy 
Cyrus a' Massagetákkal és a’ Sárákkal a’ leg végső Dél tá
jon, tű i  d illik a’ mai Burh.iriában, Turkestánban, az A- 
raxisnál Media’ és Armenia.’ határiban ütközött, vagy azt 
kell hinnünk hogy a’ Sárák, voltak ezek, a’ kik Mediába hó. 
ütöttek: mert mi módon eshetett válna a’ meg, hogy gyer
mekeiket 's feleségeiket annyi ideig el hagyván—kiket sze
kereken magok után szoktak hordozni — eléggé írősstk let
tek vó’na, ha a’ pártot ütött szolgákat, kik már Feleségeik 
után Urak lettek ’s orozva lett gyermekeiktől is segittethet- 
tek -  el nyomhatták volna. Hihető tehát hogy birodalmaik 
egész az Araxison túl nyúlt, és ha egy rész ki költözött is, 
újabb erőve1 növekedett, Ugyan csak Herodotus szerént a’ 
Nemzetnek Fősokasága a’ Don és Dnieper között lakott, 
kik Királyi, Pásztori, és szántó vető Scythákra gKt&ttak, 
és nyugoti,oldalán a’ Dnyepernek laklak. A’ Scytháknahné- 
melly része a’ Fö torsoktól el szakadva lakott' a’ Görögök
kel vegyesen— Galíciának, Bukovinának, Moldvának , Po- 
doHának , Volk Írnának ’s a’ t. részeiben : valóságos Scyt- 
Jiák , kik mi vélték a’ földet és ki terjedtek a’ Dnyepernél 
Kioviáig. Ezen által v o lta ’ Gr.rhus puszta, hol a’ Királyai
kat temették. Keletre toll.;!: kezdődött a’ pásztori Scythsák 
mezős ege. Tovább ismét keletre laktak a’ Királyi Seythák. 
Délre ki nyúlt a’ Földjük a’ Tauriai fél szigetig: keletnek 
az egész Maeotis mentiben a’ Don folyóig. Észak felé pedig 
20 napi járó Földre a’ Mclanrhaenusok, kik végre Mitrida- 
tes Eupator Vitéz Királytól ki szorittattak a’ Pontostól, és 
aZ azután következő írók az ő helyekre teszik a’ Roxola- 
nnsokat és Jászokat. Hanem nem lehet hinni hogy egészen 
el enyésztek volna. Nyugatnak,  Lengyel és Muszka Ország
ba kellett nekik menni. Itt sokáig esni'rétiénél; voltak a’ 
Rómaiak előtt, mikor ki ismertettek a’ Rómaiaktól Sarma- 
táltunk tartattak. S e m e l e  1. Bacchuse. S e r v i u s  Sa l -  
p i  t i a s hires törvény tű ló Rómában és Consul, Cicerónak 
barátja. Mint Horlcusiusró! , úgy orról is kétséges, ha 6 
lett légyen é , kiről szólt Ovid a’ í i .  Könyvben; úgy hisz 
Cnippigius, ő rúíln mondja ezt Ausonius: prurit propter



rminis lasciviam. S e s t o s  1. Abydos!.. S i d o n  igen ré
gi Város i Phoeniriánah: kereskedéséről, mcliyet kézi mii» 
vei ve ' gyakorlott, híres vél t ,  nem külömhen az iiveg ké
se ■' ésroi. S i s e n n a  Rómának Históriáját írta 13 Könyvben 
( ieerónak és AMicusnak barátja. Római nyelvre fordította 
Aristides!;, me Ily nek némoliy maradványai meg varrnak. 
S o c r a t e s  igen híres Görög bölcs, ’s egy a’ leg nagyobb 
emberek közűi , kik valaha c' világon éltek. Sz. Athéné
ban a’ K. e, 4%· e. az annya Phaenareta. bába, az attya 
Sophroniscus kép faragó volt: ámbár szegények váltak szü- 
iéi , de tisztességes nevelést adtak néki ’s taníttatták. Egy 
darabig az attya mesterségét folytatta, hanem Criton lát
ván az ő szép lelkét, cl hívta attól. Hazáját fegyverrel is 
szolgálta és több ütközetekbe vitézségét ki mutatta (Neuér 
P!u>rch von Γ. Blanchard á. Szorgalmatosai! ^olvasgatta a' 
Poetik’ és a’ Philosophusok munkáit ·, hanem el vonván ma
gád a’ haszontalan riiiioxophnsi specula idők t i! — egyedin a’ 
Prac.'lca P.hi'osopIiUir.1 fordította tehetségét. Magát ior- 
midta*Li először a’ jóban és az emberi kötelességekben , 
előbb lett p’ virtusnak mustrája, azután tanított mást arra. 
SjQves, nyája*, szemérmes , engedő és a’ barátságot tüze
sen szerető volt. Leikének csendességét, képe vonásait a 
mag sértés meg nem zavarta. Ha cllenságtnek ala Sony- csele
kedetei yáltözásba hozlak is a’ vérét, igyekezett el nyomni 
a’ haragját, lassabb hangon kezdett beszélni. Az ételben 
és a’ ruházni ban igen együgyű volt, és a’ természetet kö
vette. A’ nagy hidegben sem hordott csizmát, hogy ne. ké
nyeztesse a’ testét, és a’ divatjában lévő luxusnak annái 
inkább ellent édion : hanem az ünnep napokon csinossan fel 
öltözött, maga basznál semmiben sem kereste. Minden ere- 

árra fordítóivá, hogy az emberek szivét a’ jóban for* 
mi i ) ' ,  a szeren sétieneket vigasztalja, tanácsoljon . az egy- 
; eis er .nt való ellenséges sziveket meg békéltesse, a’ rom- 
lott-éer’él másokat a’ virtusra vezéreljen. Hanem a’ ravasz 
'■■■ kevéiv Sopbi;: Iáknak, kik a’ haszontalan speculati ókkal 
foglabilviskti.lt.ik, n i e erségos okoskodásokkal éltek, inkább 
V rt U-'k miid. építettek ; mindenütt ellene szegezte magát. 
Riüőn'í w  besoélgei.ve , kérdések és feleletek által vette, ki 
i da kihűl azt,  a’ mint vélekedett: hasonlatosságokkal és 

''dákkal tan ital t ; beszéde természetes, világos, de erő* 
λ '·' és in'.! tó sárgái tcilycs volt. Mint Cicero mondja felőlié, 

•te hozta az égből a' bölcsességet, és a’ Városokba helyhez-
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tette; az aZ midőn mások az elemen turnékról*;csillagokról 
’S a’ t. eszeskedtek szüntelen, azomba fel hagytak az erkői- 
tsökkel : ő a’ virtusról és a’ tisztább vallásbéli igazságokról 
értekezett. Az Oraculum ötét minden Görögök közt légből* 
ésebbnek mondotta lenni. Az Istenről, kit a’ természetből 
esmértetett meg, a’ Gondviselésről , Imádságról és Áldoza
tokról a’ tisztább tudományt tanította. 6  volt az első a' 
ki tanított egy leg főbb Valóságról. Meg támadta a’ bűnt, 
és a’ természetet esinértette meg Tanítványával ’s a’ Vallást 
tisztogatta, úgy mindazonáltal, hogy maga is áldozott. 
Keze alul a’ leg nagyobb tudósok, vezérek és Status embe
rei kerültek ki. Vétkesen vádoltatik azzal , hogy bűnös 
hajlandósággal viseltetett volna az ifjakboz. Senki sem kelt 
ki keményebben azon bűn ellen mint ö , (Memor. Socr. 1. 
2. Xenophon Symp. V. 4.) mindazonáltal gonosz ellenségei 
Anytus egy kevély Sophista, Melitus egy rossz Poeta és 
Lycon Orátor, ellene esküdvén, el vádolták, hogy a’ Sta
tus’ Isteneit nem hiszi és az ifjakat rontja. Hihető hogy 
ezek vigyázatlanul szólhattak az igazgatás ellen, Socrates 
a’ leg nagyobb bátorsággal meg jelent a’ törvény szék előtt. 
Nem annyira igyekezett életét meg tartani-, mint a’ maga 
fedbetétlenségét elő adni. Maga érdemének* érzésével és 
méltósággal beszéllett: a’ mit az ellenségei kevélységnek 
ítéltek: hogy rövideden szóljak arra ítélték , hógy méreggel 
Siettessen meg. A’ tömlöczbe vettetett', hanem azt templom
má változtatta, midőn ott is tanított. Eljővén a’ végső óra, 
barátainak , ’s Feleségénei: szív vérző zokogási közt csen
desen fel hajtotta a’ mérget az emberi nemzetnek ez az 
egyetlenegye. S p h i n x  kettő volt, egyik Egyiptomban, 
ennek ember feje, a’ több része pedig oroszlán volt,  kép 
oszlopát ma is lehet látni (hanem nagy részét már a’ ho
mok borítja) 27 láb magosságú, kő sziklából ki vágva. 1. 
Canabich közönséges Geogr. Úgy tartják a’ höltsességnek 
és az erőnek volt a’ Symboluma. MásiJi vélt Görög Ország 
ban a’ Thebei hegyben: leány feje és méllyé, szárnya és 
Oroszlán teste vo lt, vagy a’ mint némellyé]* akarják , teste 
a’ kutyáéhoz hasonló volt. Körmei mint az Oroszlán
nak,  emberi szava, kígyó farka. Az el menőknek hizo 
nyos meséket tett fe l, a’ ki meg nem fejtette, szét szaggat
ta. p. o. Mi a z , reggel négy lábon, délben két lábon, 
estve három lábon jár? Minthogy Greon Királynak az öl 
tíét el ragadta, Jocastát, a’ húgát, annak ígérte feleségül
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a' ki meg fejtené. Oedipus fejtette meg, hogy az teszi az 
embert, mikor gyermek négy lábon csúszik , azután két 
lábon jár, öregségében pedig a’ botjával segít magán. Ak
kor a’ Sphinx le ugorván a’ kb szikláról, agyon ütötte 
magát. Ennek eredetét és értelmét a’mceés'régíség homály
ba borította. Palaephatus úgy adja elő,  hogy az alatt kell 
érteni Cadmusnak a’ feleségét egy Amazont, ki midőn fél
je más feleséget is vett — a" hegybe vette magát többed ma
gával és sokképpen ártott, míg Oedipus meg nem ölte. 
S t e i l o b o e a  1. Beüeropbont. S t e r o p e  Állásnak és Píe- 
jonének leánya, egy a’ hét csillagok közzül, 1. Plejades. S t ry- 
mo n folyó Thráciának és Macedóniának határiban. S t yx 
tulajdonképpen vólt Arcadtának folyója, olly nagy tiszte
letben volt az Istenek előtt, hogy arra esküdnének: meg 
nem tartván eskűvéseket too esztendeig meg fosztattak isten
ségektől és a’ licitárral való éléstől. S u l m o  közép Olasz 
Országban a’ Pelignusoktiak egyik Városa: benne született 
Ovidius. Építette Solymus , a’ ki Aeneással ment Trójából 
Itáliába 1706-dike. a’ föld indulás miat öszve omlott. S y- 
b a r i t á k  laktak Sybarisban, melly hires V. vólt alsó 0 - 
lasz Országban, felettébb termékeny földön: népességét 
3oo,ooo-re teszik. Minthogy olly nagy vólt nállok a’ luxus 
és puha élet, hogy példa beszéd lett felölök; ezt máskép
pen hinni nehéz: hanem azt hisszük , hogy nagyítva adták 
elől a’ bujaságokat. Az által lett vége a’ Városnak, hogy 
a’ nép 5oo-at a' fő emberek közzűl ki űzött, és azok Cro- 
tonába szaladtak. Ezeket ki adni kívánta a’ nép, de a’ 
Crotonabéliek ne ti cselekedtek. Hadba kerekedvén a’ két 
Város, győztek a’ Crotonabéliek és Sybarist földig le ron
tották a’ K. e. 510. e. S z i c z e l i e k ,  Siciliaíak, Sicilia 
nagy sziget Olasz Országban.

T.
T a n a i s , Don Pliniusnál, ered éjszakon a’ Riphaeusból, 

Ptolomeus szerént , a’ sz. 50. grad. keletről határozza Eu
rópát. T a u r i c a  I. Chersonesust. T e l e g o n u s  Ulyssesnek 
és Circének fia , fel nevelkedvén Ithacába az atlyának lá
togatására ment. (Hyg.Fnb. 127.) A’ szélvész Ithacához ver

d e ; a’ szükség rablásra kénszeritette. Ulysses a’ fiával Te- 
lemachussal ellene ment esméretlenül meg ütköztek; Ulys
ses ej esett', Telcgon ed vette Pénelopét, kitől lett Italus
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Telemacha* Circét: tolle származtatják Xatinust. T e I *- 
•phus Mysiának K. a’ Trójai hadban meg scbe.síttetvén A- 
chillestől , az Oraculum azt jövendölte néki, hogy csak az 
gyógyithat'tya meg, a’ ki meg sebesítette. Tehát az Achil
les dárdájáról le vakart ro’sdájából készítettek kenőcsöt 
úgy gyógyult meg: avvagy meg békéit Achillessel és ő gyó- 
gyittatta meg Chironnal. T e m p y r a, T e m p y r u m V. Thra- 
ciában Rhodope'hegy alatt. T e r e n t i u s  Publ. Chartagó- 
ból való híres Római Comicus Poeta. Terentius Lucanus 
szép elméjéért, a’ kinek szolgája v o lt , szabaddá tette. Ci
cero nagyon ditséri: m. h. a’ K. e. 15t;. e. T e r e u s  l. Ityst. 
T e u t o n o k ,  T e u t o n e s  Németek, vétetnek a’ több Né-« 
metekért, Teuto vagy Thuiscóról neveztettek: a’ Vistulá- 
íiál mondatnak, hogy laktak, T h y e s t e s  I. Acgysthust. 
T h a l i a  Mú’ja. T h e b a e  nevezetes V. Görög O-nak Boeo- 
tiaban: épült a’ K. e. mintegy 1500 e. ki terjedése volt 70. 
Stad.; talán a’ várral együtt sok dicsősséges templomai és 
épületei között említést érdemelnek : a’ vára Cadmea. Bac- 
chusnak , Minervának Themisnek , á’ Parkáknak és Hej-cu- 
lesnek temploma, mellyen Praxiteles dolgozott. Továbbá 
Minervának, Dianának , Bacchusnak, Mercuriusnak , Her- 
culesnek oszlopai, mellyeket Scopás, Phidiás és más nagy 
hírű művészek készítettek. Cadmeában állottak Pra- 
xitelesnek , F.paminondásnak , Pindarusnak emlékjek, Fiira 
K. halála után, ki őket meg fosztotta régi szabadságoktól, 
fel támadtak N, Sándor ellen, a’ ki Thebae', főidig le ron
totta, T h e s e u s  1. Minőst és Pirithoust. T h  ó ás Bory
sthenes fla I. Chersonestus, és Orestest. T h r á c i a  határoz
ták Északról Moesia Haemus , keletről a’ Fekete tenger; Dél
ről a’ Márvány és a’ szigetes tenger, nyugotról Nestus fo
lyó. Romániának neveztetett Constantinus Császártól. T h y 
n i a ,  így neveztetik az a’ főid a’ Pontus partján , a’mi van 

Duna’ torkától a’ Konstantinápolyi szoros tengerig — a- 
2on nevű Várossal. T i b e r i s  Olasz O-nak folyója, erei 
az Apenninusokban, keresztül folyja Rómát. Elébbi neve 
volt Albula: bele fúlván Tiberinus K. (Albula, quem Tibe
rim mersus Tiberinus in undis Ovid.) Tiberisnek nevezte
tett. Tibris nevét pedig mint mondják — vette TibrisThu- 
•ciai K-tól. T i b e r i u s  Cl. N e r o  Angustusnak mostoha 
f ia , fiává fogadván az igazgatásban segítségül vette magá
nak, sok hadakat folytatott általa. Ravasz, álnok, alatto- 
ihos kegyetlen ember vélt. Angustusnak halála után Csá
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szárrá lett 760. e. Uralkodásának kezdetébe» ' eltitkolta hi- 
dúl;ltját; de azután char akté ré t nyilván ki m utatta, a’ lej; 
borzasztóbb vért szomjúhozó kegyetlen lett. Titkon az attya- 
fiai közül a’ Livia mesterségével már az előtt is némellyé* 
két e! vesztett, kiket gondolt, hogy akadályul lesznek neki 
a’ Császárságra való menetelben: hanem éppen az annya 
volt az első a’ kitől meg vonta a’ tiszteletet. Azután pedig 
egy vagy más módon el vesztette a’ jó és igaz Germanicust, 
feleségét Jú liá t, Agrippinát annak fiával Drusussal. Csak 
a’ sok ártatlanokat el vesztett gonosz Sejánust ölte meg mél
tá n ,  azt is azért, hogy már félt tőlle maga is. Betegségében 
meg fojtotta C. Caligula. T i b u l l u s  Római Lovag és első 
rangú Elegiacus Poeta. Ladvocat a’ maga Hist. Dictiona- 
riumában azt mondja felőlié. Horatiusnak, Macernek és 
Ovídiusnak b a rá tja ; el hiszem a’ kettőnek, de miképpen 
lett légyen Ovídiusnak nem tudom·, midőn igy szóll róll.a: 
Virgilium vidi tantum nee avara Tibullo Tempus amicitiae 
fata dedere meae. Született Tibullus7U e. m. b. 735. e. ke- 
sergi őtet Ovid Amor lib. III. Elég. 9. Barátnői voltak Ne
mesis és Delia. T -ic i d as, T i  e i d e  s Poeta (rólla és ba má
kokról hogy keveset szóllok az az oka, hogy nem találtam 
f.d őket az íróknál) Elégiákat irt Perilla szeretőjéről. T  i- 
p h i s 1. Argonautákat. T i s i p h o n e i .  Furia.T i t  an  1. Apolló 
T r ó j a  Troás tartománynak V. kis Asiában a’ Hellespon- 
tusnál : a’ Simois és Scamander folyók között. Troásnak 
liosszaságát teszik 0., szélességét 6. m. f-re , egész területét 
pedig (superficies) So □  m. f-re. Strábó ugyan a’ Homér e- 
ránt. való szerétéiből , messzire terjeszti. Dardanus az Ida, 
begyének nyugoti ágán épített egy V árost, meilyet azután 
az unokája Trós magáról nevezett; majd ennek f ia llm  re- 
sidentiáját a’ begytől valamivel továbbra sikon építette ’s 
Hiúmnak nevezte. Laomedon ollvan erős kő fallal kerítette 
körül ,  hogy az Istenektől mondatna építtetettnek lenni. En
nek fia-Priam us, mind addig csendesen élt a ’ maga számos 
famíliájának kebelében, míg Paris Idelenát el nem ragadta. 
Hanem már az előtt is volt ellenkezés a’ Priámus és az Aga
memnon háza közt: irigyen nézte egyik a’ másiknak neve- 
kedő hatalmát. A’ Helénáért volt hoszszú állás fel fegyver- 
keztette Görög O-got, nevelte azt a’ prédálásnak és a’ sza
bad hajókázásnak reménylése. Priamus is több szövetséges 
Fejedelmektől segittetett: több mint 100,000 Görögöt Aga
memnon -vezérlett: a ’ Trójaiaknál pedig Hector vezírkadett.-.



2 0 4

A háború tartott 1183 -1 '93-ig az Agamemnon eránt való ha
ragból lángoló szerelminek bosszús keservekké vált gyötrelmei 
közi búsongó Achillesel vonván magát az ütközettől, ügy
kor ;t‘ derék Hector vitéz seregét a’ rettenthetetlen Görö
gök s.inczoin helöl vitte, egy részit már fel gyújtotta a’ ha
jóknak , midőn Patroclus fel vévén az Achilles fegyvereit, 
■s mintegy annak bátorságát magáévá tévén a’ kaoukig nyom. 
ta őket", hantim bátorságáért éltével fizetett. Éltkor a’ ba- 
tálság hatalmas ereje az okosság erejét meg győző , ’s kínjai
ban növekedő szerelem fájdalom ellenére Achilles fegyvert 
ragadott, lene vad módjára ölte rakásra ínir.l azt,  a’ mi 
•eleibe akadt : sokakat a’ Simoisba fojtott. Hector a’ bé zá
rolt Trójai kapukon kívül maradván, a’ rettenetes erősnek 
tekintete futásra kénszeritette-; el érte Achilles; ekkor ösz- 
ve csapott a’ két halálos ellenség , alaltok ingadozott a’ főid, 
bizonyos volt egyiknek veszedelme, egyik szörnyű csapást 
másik követte ; a’ fatum Hector életének itt szabta ki végét: 
az emberiségleien győzedelmes a’ Hector hóit testét lábai? 
nál fogva kocsijához köttetvén, vad' düh üdéjében hurczol- 
tatta meg Trója falainál ’s egyebütt. Még ezzel nem lett 
vége a” háborúnak , tehát csalárdsághoz nyúltak a’ Görii- 
gök. Epeus faragott egy fa lovat: (mit érthettek a’ Poé
ták ezen képes elő adás alatt, mert hogy valóságos fa ló 
Volt, sokan tagadják, nem tudhatni) e’ meg lévén mintha 
fel hagylak volna Trója' meg vételével a’ Görögök’; hajóra 
szállottak, tettették , hogy el mennek , hanem eléhb követe
ket küldöttek a’ Városba és ajánlották a’ fa lovat, hogy 
ők azzal Minervát akarnák meg engesztelni, kinek a’ képét 
(Palladium) el lopták. A’ bölcsebb Trójaiak nem akarták 
ezt be ereszteni a’ Városba, a’ nagyobb részel fogadta. Mi- 
nekutánna meg vi’sgálták, mivel be nem fért a’ kapun azt 
le rontván mesterségesen a’ belső Városba vitették. Azom- 
ban Ulysses, Diomedes, Menelaus és löhbek bele voltak zár
kózva. A’ Görögök el menetelét rosszúl vélő ’s sokáig viga- 
dozottnép minekntánna mély álomba merült; a’ lesben ál
lott társaiknak hirt adtak a’ bé zárkozott ravasz Görögök; 
fel gyújtván a’ Várost, kardra hánytak mindent, a’ ki ei
nem futott: a’ Várost földig le rontották. Hanem Caphareus 
hegyénél Nauplius Euboeának Királya tüzeket rakatván a’ 
hegyen, arra csalta a’ haza menő és'a* szélvészekkel küsz 
ködőket, hogy fiának Palamedesnek halálát meg bosszúllya; 
arra gondolván "azjutat — sok hajóik öszve törtek a’ kőszik-



Iák között, a’ kik a* tengerből ki szállal;, m?g ülette. M i
vel λ’ Mysiaiak és Phrygiaiak a’ hűl eleik vitézkedtek . egy 
nagy halységet ’$ Minervának templomát építettük : ezt mie
te meg Ovidius (-1. az életét) mellyel azután új) Hiúmnak 
neveztek. X e r x e s  mint moudalik , erre menvén, Minervá
nak 1000 ökröt áldozott. N. Sándor Privilégiumot adott an
nak. T u r n u s  1. Rutuhisokat. T y n d a r i d ú k  1. Cksíort. 
T y r u s  igen liíres V. Phoeuiciában : már a’ Sz. Dávid ide
jében virágzó V. volt·, a’ Meditnrranenmon terjesztette ki 
kereskedését kézi mivekkel különösen bársonnyal. Kő fala 
íöo. láb magasságúnakiratik, inelly gipszel foglaltától együ
vé. N. Sándor terhes munkával vette meg: és düh őrségének 
sok ezer ember lett áldozat a. Severus Császár alatt Romai 
újlakká ( Colonia) lett.

u .

U l y s s e s  Láértesnek és Anticliának fia. A' Trójai üt
közetbe nem volt kedve menni, azért is eszelősnek tettette 
magát, de Palamedes elh ívta , csalárdsága ki nyilatkozván 
a’ miért anpak halálának oka lett. A’ Trójai hadnak vége 
lévén, sok tengeri viszontagság után Circéhez jutott, a' lti 
némeüy társait disznókká változtatta, (tán a’ sok dobzódás 
miattiettek azokká) tolle Telc-ganust ésNausiphoustnemzol- 
te. Rólla írta Homerus az Odysseáját.

z.
Z a n c l e  M e s s e n a ,  V. a’ Siciliai tengernél ki kötő

vel , már Zanclaea Charybdis , attól nem messze egv vesze
delmes örvény·, rólla és a’ Scyllaról mondatik: Incidit in 
Scyllam, qui vult vitare Charybdim. Z e p h y r u s ,  Fa vo 
n i u s  Nap enyészeti lágyító meleg fuvalatjával el szokta 
hozni a’ Tavaszt. Z e r i n t h u s  V. Thráciának partján v. 
Samothraciaban : mások szerént barlang.

V.
V a r r ó  Atacinus , Római hitvány Poéta , Frantzia szüle

tésű. Léucadiával való bujaságát meg írta. Az Argó hajót 
a’ Phasisre vitte, mint Ovidiusban van; az az mint men
tek Cholchisba az Argonauták meg írta. V e n u s  a’ szere
lemnek Istennéje Vulcanus’ felesége, Hymenaeusnak , Cupi-



dónak, Aeneasnak és a’ Grátiáknak annyok: több Venusok 
voltak. V e s t a  kettő volt a’ Pogányoknál, az elsüt Uranus 
feleségének , másikat leányának , a’ tűz fel talál ójának tar
tották. Az elsőről már szóllottam (1. Ops.) a’ kissenbiknek 
Numa épített templomot. Minthogy azt hitték a’ régiek, 
hogy a’ iöld gyomrában szüntelen égő tűz van ; azért az ő 
templomában mindég égett a’ tűz. Ezen tűzre a’ Romai szü
zek közül választott leányok vigyáztak. Minthogy a’ tűz 
szűz, az az to lie semmisem származik; azon személyeknek 
is azoknak kellett lenni. És mivel Róma Vés tát oltalmazó-" 
jának tartotta, és szerencséjét azon sz. tüztól függesztette 
fel , arra igen vigyáztak , hogy el ne aludjon — Éppen az
ért nagy vólt a’ tiszteletek , mint a’ Királyokat és Consulo- 
kat lictorok követték’ szem közt találván a’ halálra itélte- 
tettet, az kegyelmet nyert. De ha valamellyik a’ szüzesség 
törvényét át lépte, elevenen temette tett el. Ha a’ tűz gon
datlanságából el alutt, meg vesszőztetett: 1. Brougthonnak 
Hist. Lexiconját. V i r g i l i u s  Ma r o  P. dirsősséges hírű V 
első rangú Kómái Poeta, Andesi mezőben született 70. e. a' 
lt. e. tanúit Mantuában, Cremónaban, Mediolanumban , 
Neapolisban. Végre Romába menvén A. Polliónalt esmeret- 
ségébe jutott, ö általa Maecenásnak és Augustusnak a’ ki
vel gyakran levelezett: és mind ezektől szép ajándékokkal 
teszteltetett. Nem csak a’ Poesist, hanem a’ Mathesist, 
Éhysical, Oeconomiat és Philosophiát is jól értette. A’Dcák 
Poé'sis fejedelmének méltán tartatik. A’Bucolicájában , Theo- 
eritust; a’ Georgicájában , Hesiodust, az Aeneisben Home- 
rust követte: benne különösen Rónának eredetét és Augu
stusnak eredetét fejtegeti; ezen 12. e. dolgozott; hogy Au
gustusi annyira hízelkedve dicséri sőt Istenképpen tiszteli 
az akkori időnek szokásából kell következtetni (mentségére 
lehet ez is Ovidnak). Életének 52 esztendőben árra határoz
ta magát, hogy Görög Ó ba menvén, az Aeneisétsimitgatja 
és a’ Bölcselkedésnek adja magát: hanem ott öszve találkoz
ván Augustussal, reá vétetett a’ haza menetelre. Megarába 
meg betegedett, azt nevelte a’ tengeri utazás — Brundu- 
siumba vagy mások szerént Tarentumba meg hóit. Betegsé
gében Plocius Tucca ésVárius Poéta jó barátjaitkérte,hogy 
mint tökéletlen munkát égessék meg az Aeneisét, de azok 
azt nem tselekedték. Tehát Testamentomba hagyta; vagy 
igazittsák meg, vagy égessék meg. Ezt mesének nézték né- 
mellyok, de mikor Gellius , Macrobius, Plinius Hist* Lib. VII
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». jo. bizonyítják, kételkedni fnlölle miért kellene? Hihe
tő , már ekkor maga is hanta, hogy Augustusi annyira ma
gasztalta , ki alatt Kómának hajdani szabadsága el veszett 
Elég az ahhoz hogy azt Augustas meg égetni nem engedte » 
ezt írván arról:
,, Ergone supremis potuit vox improba verbis 
„ Tam dirum mandare nefas? ergo ibit in igneis,
,, Magnaque doctiloqui morietur Musa Maronis?

És kevéssel alább:
„ Sed legum servanda fides ·, suprema voluntas 
„ Quod mandat, fierique jubet, parere necesse est. 
„Frangatur potius legum veneranda potestas,
„ Quam tot congestos noctesque diesque labores 
„Hauserit una dies.“
Tehát az említett Poétáknak parancsolta, hogy vi’sgállyák 
meg, rendellyék e l, tisztíttsák meg, — de semmit hozzá ne 
adjanak. V u l c a n u s  a’ tűznek és a’ kovács mesterségnek 
Jsteiie, Jupiternek és Junonak fia. Éktelen formájáért az 
apja le vetette az égből, akkor ki tőrt a’ lába és sántán 
maradott. Felesége volt Venus. Jupiternek ö készítette aé 
menyköveket.



Az*Előlizetést szives Indúlnljokkal segítő ’s be 
szedő T. T. Urak nevei.

✓
Tekintetes Nedeczei és Ruttkai Ruttkay György U r, 

több T. N. Vgyék’ Tábla Bírája: a’ ki mindazáltal bogy 
a’ szegény sorsú Tanúlók számára szép számmal vett 
Példányokat, mind pedig szíves igyekezetével számos 
vevőket szerzett. N. T. T. Dudás Xav. Ferencz, Sz. 
Ferenc*’ Rendjén lévő Áldozó Pap és a’ Gyöngyösi 
K. Gymnasium Professora· N. T. T. Rilnitza Jó’sef, 
a’ Po’sonyi Evang. Lyceumban az Isteni tudomány 
Professora. T. T. Péczely Jó’sef, a’ Debreezenyi Ref. 
Collegium Professora. Tisz. T. Majoros András , a’ 
8. Pataki Ref. Collegium’ Professora, Tek. Szalay 
Jó’sef, T. N. Pestb \ rgye’ Esküdje: és T. N. Neo- 
grád Vgye’ Tábla Bírája, N. T. T. Szabó Miklós, 
Praemonstraíensis Renden lévő Professor Szombathe
lyen. N. T. T. Elek András, a’ Rosnyói Püspöki Se- 
mináriumban a’ Napkeleti nyelvek’ Profes. N. T. T. 
Zsalúd Isidor, a’ Miskólczi H. Gymnasium’ Profes. 
Tisz. T. Boleman Sámuel, a* Selymetzi Evang. Gym
nasium’ Prof. N· Tisz. T. Zibrén Jó’sef, Érsek Új
váron Prof. Tisz. T Homonnay György, Szent Ersé- 
bethi Káplán , Tek. Farkas Károly Ügyvéd , és a’ ki
ket méltán leg elől kell vala említenem , mint a’ kik 
által az egész Hazában esmeretessé lelt tórekedésem 
t. i- Tek. Kúllsár István, és Tek. Igaz Sámuel lírák.

A’
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Példány
T. Ruttkay György T.B. 5o 
Tek. Kálnói Etthre Antal 

T. N. Neográd V· Fő 
Adószedője. - i

Tek. Etthre Károly T. B. 1 
Tek. Márkusfalvi Márjás- 

sy László T. B. 1
]V. T. Győré Bera Szé

chényi Gvardián. _ 2
Mélt. Szilassi és Pilisi 

Szilas.sy, Jós. a’ Fels. 
Hétszemélyes T. B. és 
K. Tanátsos - 2

Tek. Szilassi és Pilisi Szi- 
lassyJós.T. N. Neogr.
V. FeÖ Biztosa’s T .B. 

Tek. T. Tót- Pronai Pronay 
Maximilian T. B. 2

T.F. Kubinyi és N.Olaszi 
Hubinyi András T B. 2 

T. Domanovetzi Zmes- 
kal Gábor T. B. 1

Tek. Szent Ivátiyi Szent 
íványi Bogoméi' T. N. 
Neogr. V. Szolga Bírája 4 

Tek. Egyed Imre. M. Al- 
mássy Familia’ Direct. 1 

T.. Ruttkai Ruttkay Pál 
T . B . -  -  -  2

TurnaySándorHereskedo 5 
Tek. Szabó István Cs. K.

F6 Kapitány - - a
Tek. Ruttkay Mihály 2
Tek. Fráter Jósef. 2
Nzs. Vlő Pokorny Mi

hály Patikáriue 2
Tek. Horváthy Ferentz 2
Tek. Ivánka Imre T. B. 1
Tek. Fráter Lajos 1
Tek. Platlhy György 1
.Nzetes Balog Tisztartó 1

Példány

Tek. Ágoston Jósef Ügy
véd - 2

Tek. Ozmitz István Cs.
K. Kapitány - 1

N. ^Fdő T. Bornitzky Já
nos Potriázi Plébános. 1 

T. Fáj Fáy Riidolf T. B. 1 
T. Szántói Szabó Jó

sef. T. B. - - 1
Tek. Bernátfalvi Fóldvá- 

ry Miklós T. B. - 2
N. Vrana Imre Pómázi 

hites Jegyző - 1
Nzetes Mares Venczel * 
Nzetes Verebes István 

Számtartó - - 1
Ns. Hara Kasznár 1
Tek. Ónody Jonathán 

ügyvéd 2
Nzetes Trinkóczy János 

Tisztartó - - 1
Nemzetes Takáts Mihály 

Tisztartó - - .1
Tiszt. T. Esztergály Mi

hály Ev: P rech 1
Tek. Izsák Theresia 2 
Ns. Halászy Jósef 1

T. Szalay István ITgyész 1 
Tek. Hubinyi Ágoston 

Al-Jegyző - - l
Nzetes Vlő Pokorny Sá

muel Patikáiius I
T. Laszly Gábor. T. N.

Neog. V. Adó Szedője 1 
Nzetes Bélák Dániel 1 
Tek. Gáspár ’Su’sánna 1 
Tek. Grandios Horváth 

György T. Gömör és K. 
Ilonth. V. Szolga Bírája 1 

Tek. Czeglédy Sámuel 
Ügyvéd - 1

O

A’ T. T. E l ő f i z e t ő  U r a k  n e v e i .
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P é ld án )

Tiszt. Kováts János R. 
Szombatin Ref: Gyrn : 
Rectora - X

Csordás Jósef Rhetor 1
N.Nzates Vlő Szügyi Fe- 

rencz - - 1
Tek. Frenyó Dán. Ügyv. i 
Tiszt. Tud. Kálniczky Sá

muel Ref. Pred. 1
Tiszt. T.Tóth Mihály Ref.

Fred. · · - 5
Nzetes Vlő Horváth , Fe- 

renczLossoncz Várossá’ 
Hites Első Jegyzője * 

T. Farkas Lajos Lossoncz 
Várossá’Feö Bírája i 

Tek. Okolicsnai Okoli- 
csáriyi Péter T. B. 1* 

T. Vattay Ferencz T. B. X· 
N. Laky Bálint Kamotsai 

hites Jegyző - -  >
Sehaffon Adám Bérlő X 
Ns. Avakumovics János 

Kereskedő - - I
Tiszt. T. Kovács András 

Ev rPred. - 1
JNs. Doleschall Sámuel 

Tamási Hite« Jegyző X 
N.Bugyik fstv.Ev.Rector x 
Kurtányban - -  a
Tek. Liszy Pál Cs. K.

Posta Ügyelő - X 
Tek. Dózsa Benjámin 

Ügyvéd x
G. F. J. i
Mélt. Sztregovai ésKele- 

csényi Madách Imre , 
Cs. K. ValóságosHama- 
rás - - - S

T. Sebestyén László T. B. 4  
T. T. K. K. Erős - a 
P riv: Kis Körös Vá

rosa -* -  5

Példány.
Tek. Fábrinyi István T.

Eszterg.V.Számvevője- i 
T Tót - Prónai Pró- 

nay Antal T. 15. i
N. Frenyó András Rector I 
Mzetes Szeesődy , János 

Tisztartó - - 1
Nzs. Vaisz Jó’sef Tisz

tartó - 2
'I’ck. Benkó Jósef T. 15. » 
Tek. Fáji Fáy Jósef T. 

N.Neográd.V. Fő Ügy
védje - 1

Tek. Kis Csóltói Ragály 
r erencz 1. Uomor , 
és K. Honth Y. Feő 
Adó Szedője - 1

Tiszt. T. Mispal Gergely 
Professor l

Nzs. Gergely Jósef Föld
mérő l

Tiszt. T. Skultéty Mihály 
Ev. Pred. 1

Tek. Barkassy Imre T.B. l 
Tek. Órásy Antal T. B. 1 
Tek. Nátky Jósef Cs· 

K. Posta Ügyelő I 
TdŐ. T. Krisan Bertalan 

Professor i
Tek; Bizony Hároly Ügy

véd - 1
Tek. Barthus Jósef Ügy

véd - - l
Tek. Szepesi Szabó Ist

ván T. B. - 1
Tek. Vadnay Gábor T.B. i 
Tek.Szűcs Sámuel Ügy

véd - -  - 1
Tek. Darvas Dániel T. N.

Neogr. V.R. Eskattje i 
Ns. Fatavich Ferentz I 
Fatavich Amália Kiss As

szony - - - 1



2 1 1

Példány,
N. K ő r ö s r ó J .

Ns. Bartók Mihály Sená-
lor i

Ns.Beret.vásPéter Senator 1 
Tek.Beretvás SándorT B. 2 
Nzs. Beretvás Albert 

Hites Jegyző 1
Tek. Boboty Antal Cs. K. 

Lot haring:H erez: vasas- 
Ns. Ezredbeli Hadnagy 1 

Tek. GJőtz Lajos ugyan 
ezen Ezredbeli Γőliad-
nagy - _ - I

Tek.Gubody Lajos ugyan 
ezen Ezredbeli Cadét 
és A ll-T iszt - i 

T. Stauffer Adám ugyan 
ezenEzredbcli F ő Had
nagy - - 1

I ek. Dubraviczky Simon 
T. B. - - 1

Ns· Farkas Ferencz 1
Tek. Ferenczy Gergely 

T. Ns. PesihV .lLEs- 
kiittje - »

Tek. Gubody János ügy
véd és Cs. K. Posta ü- 
gyelő - 1

Tek. Halász Fercncz T.
N. Pesth V. Esküttjc 1 

Nzs. Hálmandy Ferencz 
Senator - - 1

Tek.Ladány Sándor T.B. 1 
Tiszt: T. Mészáros Ben

jámin Professor 1
Ns. Iff. Mólnár János 1 
T. Mocsy László T. N.

Pesth V. Földmérője 1 
Tek. Ruttkay Jósef És- 

kütt és Cs. K. Posta Ü-

r ő 1
Sárköczy Ferenz 

T. N. Pesth V, R, Es- 
kwttje - 1

Példány.
Tek. Szalay László T. N. 

Pesth V. Contract. 
Commissáriusa 1

Tiszt. T. Szilágyi Péter 
Professor - - l

Nzs. Vlö Tenke Sándor 
Körös M. Város’ Fő 
Bírája 1

Nzs. Vajkó Ferencz 1
Tek. Zsigray Zsigmond 

T.N. Pesth V. Eskütt- 
je - - Ϊ

Tek. Alsó Dabas) Halász 
Jósef - - *

A’ S. Pataki Ref, Colle- 
giumban részint fizet
tek , részint neveket fel
írták *■ - 70

A’ Gyöngyösi K. Gy-
ninasiumban.

N. T. Zatykó Jósef Gy.
Halászi Káplán, » 1

N. T. T. Balogh Ágoston 
a’ Sz. Theol : Proíes- 
sora - l

N. T. T. Gressner Antal 
Professor - - l

N. T. T. Yannay Orbán 
Professor 1

Tdő. Riezó Bonaven : Sz,
Ferencz Rendén lévő 4· 
évi Theol : - -  1

Másod esztendős Hu
manisták.

Berényi András -  1
Huberth Jósef - 1
Jablonilzky Ignátz l
Kovács Jósef l
Kubányi Jósef - Ϊ
Mracskó György - 1
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Példány.
Túza János -  - . 1
Zvarathó Mátyás 1

Első Észt. beliek.

Példány.
Vadászy István - i
Halász Sándor * χ
Tatai Dániel - χ
Vágó Sándor ·* χ
Jú’sa István - χ

Balázs János, - 1
Cselencsik Dániel - 1
Frajzajzen László 1
Gulyás Mihály - i
Kovács János * 1
Pancsek Ferentz i
Siposs András - ι
Sonnavent Móritz , i
Tego Ignácz ·* . i
Zsolnai Ferencz, Λ i

Negyedik esztend. 
Grammatisták.

Bedekovics Lázár 1
Eperjesi Antal -  1
Gyurkó Pál - 1
Hám István - 1
Hanisz Aloyz - X
Heller János - 1
Kováts Áron -  1
Ludányi Antal - 1
Markovits Mihály - i
Mosóczy Márton i
Posztóczki Károly - i
Seltner Jósef . - χ
Spitzer Herman - 1
Sztretsko Jóspf - ι
Vimberger Károly -  χ
Vagner János * i

A ’ Lossonczi Ref,
Gyrnnásiumban To* 

gátusok·

L o g i c u s o k .

Farkas Miklós 
Szathmari Pál 
Laszly György 
Mokos István 
Molnár János - 
Lipesey Zsigrnond - 
Dohai István -  
Peregz Pál 
Honyha Jósef 
Lengyel László 
Szabó Jósef 
Lengyel Lajos 
Tótn Ferencz Poeta 
Jaan Jósef ugyan az 
Farkas Károly tanuló- 

Pesten -t 
Ruttkay Péler * 
Fatavich Pál 
Vladár Antal 
Ács Jósef 
Győri Jósef

S z ó k ö t ő k, *
Madarassy Lajos ·*
Sallay Jósef 
Rabi Ferencz 
Bogyó Mihály 
Rodjs Pál - *
Fekecs János 
Györfi Jósef 
Kun Jósef Grammatista 
Ruttkay András ugyan az

I
1
I

1
r
I
1
I
1
1
1
1
I
1

1
J
I
1
I
1

1
1
I

X
1
1
T
I
1

Szabó Dávid
Vattav Sándor

A’ K a l o c s a i  
K. Gyrnnásiumban β»

1
1



Példány.
A’ K a ρ ο s V á r i 

K. Gymnásiumban ( 2o 
A’ S z o m b a t h e l y i  

Semináriumban -  ?o

A ’ Pósonyi Evang. Ly- 
ceumban.

Tonházi Lajos -  l
. Benedicti György - 1
Gróf Ráday Gedeon 1
Laeler Sámuel - 1
Mikuletzki Sámuel l
Gróf Ráday László 2
Hodossy Lajos - 1
Pékár István - 1
Schiller Károly - 1
Torkos Pál - 1
Hertfel János
Türkösi András - l
Pruck András - 1
Hubinyi Juliánus 2
Török Jósef - I
Albrecht Dániel -  1
Badány Antal - 1
Prónay István - 1

A’ Selmetzi Ev. Gymná- 
siurriban.

Radvánszki Albert 1
Szilniczki Mihály 1
Hubinyi Lajos - 1
Bodó Péter - I
Plachy ’Sigmond 1
Stephány Sámuel - I
Braxatorisz János - 1
Baloghy Mihály - i
Desseöffy Titus - l
Stech Jósef - 1
Baksányi Adolf - 1
Sáray Rudolf » 1

Veres Antal , -  I
Blássy Lajos _ -  1
Medveezky Dániel J.
Szekerka Hároly -  ι
Tabliczk András - *
Ebeczky Kálmán I
Köszeghi Bénjámiq I
Egy valaki 4

A’ Debreczenyi Ref. 
Collegium ban.

Lovász Imre Togátus és N 
a’ Poéták Tanítója 1

Bacher János Togátus X

Példány.

Somossi Ignácz * 1
Botka Imre - - l
Rásó Lajos - - 1

Vers - tudományosok  
(P oetae.)

Tóth Mihály - I
Szőnyi Pál * X
Magyar Mihály - l
Gómöri László -  1
Miskólczi Károly ■ 1
Osváth Imre - X
Nagy Zsigmond - X
Raaványi Lajos - 1
Szathmári János - 1
Kerekes János -·. 1

A’ Rosnyói Seminá
riumban.

N, Tdö T. Tohó István , 
Püspöki Titoknok és a’ 
szent Szék Jegyzője. X 

N. Tdő T. Kálmán János 
Magyar Litterat. Pro
fessura i



példány.
N. T-dő T. Nagy István 

Seminárium’ Ál Igaz
gatója - - -  i

N. T-dő T. Hollók Imre 
Succentor - -  χ

N. T-dő T. Csernyevies 
Antal a’ Vers tudomány’ 
Prafessora i

Humanisták.
Jancsó Mihály - i 
Kováts György 1
Massza Aloiz ·. j

A ’Mískólczi K. Gymná- 
siumban

N. T-dő T. Hegedűs 
Norm. Oskcrla- Prof.. i. 

Marjássy Gábor Poéta 1 
Tomka György ugyan 

az i
Reisz Sándor ugyan az 1

példánya
Ékes szóllást tanúlók  

(Rhetores)

Almássy Károly - t
Knót Lajos - I
Steiger Antal - i
Steiger Ferencz - t
Szalay Jósef - I

Szó kötők (Syntaxistae)

Engelmeyer Antal 1
Orosz János - 1
Hubisch Lajos - 1
Tindira Sándor - l

A’ J á s z b e r é n y i
H. Gymnasiumban -  lo

Az É rse k ú j v á r i
ll. Gymnasiumban la
Boszlánszky János Nyi- 

trán Poéta -  - 1
Konlegner Károly N. 

9 zombathban Gram
matista - - 1

A’ Kiadónak a' nyomtató helytől való távol léte 
miatt a’ betűkben , ’s néhol talán szavakban is marad
hatott hibákat a’ kegyes Olvasó méltóztassék meg igazít- 
tani: nevezetesen a’ Q9 oldalon a’ 2o-dik Sorban Lal- 
ljopicia hellyett Calliopéia nevet tenni,



J e g y z é s ,

niáltt Augustusi Pesti vásárra elkészült a’ Könyv; de 
a’ levelem, mcllyben a’ Példányok’ szét küldése végett a’ 
TT. Collector Urak’ neveit megírtam T. Trattner Urnák 
•— elveszett: így helyben maradván a’ Keimnek, T. Tratt- 
ner Ur egy pár napra közlötte azt velem a’ hibák’ igazí
tása és észrevételekért. Tehát a’ TT. Olvasó jegyezze meg 
1-ször ezeknek : Helyben, házban, ottan , gyakran, okon 
•— kél n-el kellett volna nyomtatódniok. “

a.) Ezeknek a’ neveknek pedig ekképpen: Vellius,— 
Vellejus, Halicntikon , — Halieutieon, Aeneas (a’ versére) 
Aenéás , Augutus, — Augustus, Ptolemaeus, Halcyon,— 
.Halcyone, Arctopliilás, — Arctophylax, Pompeust — 
Pompejust, Hioniisiopolis— Dionysiopolis , IN. Agrippa 
— M. Agrippa ,. INauses — Nautes , Chersonestus— Cher
sonesus , Virgilius Pápa— Vigilius, Galicia, — Gallicia , 
Sárkötzy — Sárközy. 3.) Farkas, Feleség, Angyali— far
kas, feleség, angyali, ’s t. e’ féle. 4.J Ha a’ kurtító, 
és más külömbözteto jelek mindenüvé lei nem nyomtattat
tak ; ki csodálja? 5.) Gállya , veiled opinaris— ahhoz—, 
a’hoz gálya, véled. Elleiiben ősze — össze. A’ többi e 
képpen igazíltatik:
Lap Sor Hi b a . I g a z í t á s .

.5 35 de ha a’ magyar és ha a’ magyar vers 
mértéke be tenni nem 
engedi.

ö 4 l mon mond
7 22 meg tamíltarn míg tanultam
y 4 hangyán. ha ugyan

JO 33 istenesilett. islctiesíto
13 16 czímed ( ide megy )1 3
U5 20 munkám lurje ti .munkám szenyvede ér

demeként ( így vau a’ 
kézírásban)

18 28 vala ö vala az
V) 27 szómat számat
2CS on tudtok Tudtok
•26 1 válthatsz válhatz
*2o SO hemségc hemzsege

Theseust28 31 Theseus
40 34 Haedus IfaediAstrumlIaedorum
4ü 10 Azt ha teszed Azt te teszed ; mert’ Id

ejűé facis.
54 .6 Cercshez Iasinst Céresbcz Jásiusát
.59 i f Ly rondáról Lycorisról



tap
7*
76

9δ
93

lpl
ΐο5
118
1 2 ' i
I24

Sor Hi ba , I g a z í t á s .
8 Úgy , Úgy

17 valaki mennél több némclly (í̂  
kézírás szerint)

16 mtílly hogy A’ mi hogy
11 kísérni kísérni
6 vérit hadaik’ fejeit (vagy) kapitányaikat

12 hiúság hiúság
34 latoelava lato clavo
»7 míg élek még élek
4 Rár tréfát’s a’t. Bár sose tréfáltál volna

126 25 dicscrérésem
127 28 Leucadénál
184 12 Eetion ’s a’ t.

i34 *3 Annyi leányi kozott 
&? t·

1 4 8 11 vigasztalsz
i 5o •9 minémü
15Ö 22 erat
161 2 A’ dicséret, vágy
i65 -Sí Clytemnestrát és
l 63 3« megölte
16.5 18 Ilcas 20 V. 7 io
167 i 5 császári.
»67 2 5 rendelgelteltek
170 39 Plin. XVIII.
175
löd

39 Elise
21 elotlek

RU 32 Romulusnak neveztethe
tett

192 10 Ovid. Tr. L. 2.
19O 29

hanem a’196 4 .
J96 37 mérföldre
193 26 nyugoti
2o5 1 császárrá lett 76O e.
204 3 ütközettől

te Calliopém; (a’ kézírás 
szerént.)
.dicsérésen
Leucas szigetén
érts Androinaeliét, és
Pénelopét

( értelme ) mért leve hí
res — Csak maga egy? 
mint hogy meg hala lér
je helyeit, 
vigasztalsz 
m i nemű 
errat
A’ dicséret vágy 
CLytemnestrát is 
megölte Agamemnont 
l l  a> 71O
császár
vcndégeltellek 
Plinius XX11I.
Elisi
előtte

í- llomul usnak neve : ne
veztethetett 
Ovid. Tr. L. 4. E. 2.
CugrfcdPiti; 
hanem az első a’ 
mértfóldre egy puszta,
déli
767
comma kell ide nun 
pont.

Végre a’ tiídos Cr. Úr (lásd 77 lap 27) a’ Clilus’ teme
tését írta be. Qvaeducis Emathii fuerit clementia Fonts. 
Praeclariq ve ducent funeris exeqviae : tudom helyes óln ál 
lógva esett: tán nem hiba oda teán i a’ Dariusét is, nagjoih 
kegyelemre mutat ez. Fonta nus , MinelUus.


