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ELLINGER ISTVÁN’ kir. priv. Könyvnyomta- 
tó-Intézet’ Könyváros-bóltjában Kassán, 355. 
szám alatt lévő tulajdon házánál, és a’ fő úttzán 
M. Gróf Csáky Tivadar házánál lévő Könyvárá
ban cgyébb újjabb és régibb könyveken kivűl 

ezek is taláitattnak:
(Áruk Conv. pénzben.)

Éppen m ost hagyá el a’ S ajtó t:

B I M B Ó  F Ü Z É R
Somogyi Lászlótól.

Magba'an foglal: D alokat, Balladakat, Epigrammákat 
és Amarantokat. Kassán 1836, 16-rétben kötve 1 ft.

LONDON és LAKOSAI
Jelenkorunkban.

Rosenberg’ hű rajzai ntán közli Staut Jó’s e f , Cs. Kir. 
Felhadnagy. — 8-vo K assán , 1835. Boriték. kötve 36 xr.

F. M . OR. M IN E itW A ,
Folyó-irás 1825-dik Esztendő ólta megjelent 10 Észt. 
folyamatok 40 K ötetekben, 40 mejképpekkel egy- 

gyiitt 40 ft.
A’ X V III-dik Század’ utolsó tízedének

GYÁSZOS ALKONY JA .
Ki-adá Csemniczei Csemniczky Sándor, Cs. K ir. nyu
godalomra lépet Lovas-Kapitány. Eggy a ’ Párisi Fog
ház (B a stille )  erőszakos megvételét ábrázoló eredeti 
Rajzolattal. K assán, borítékba kötve 1 fl.
G U ID O , Rege Van dér Veidétől. Egy Czímképpel. 1835.

8-vo Kassán. 36 xr.
A D OLF és H E D V IG , vagy: Az Indulatok’ szélvészei 

8-vo 36 xr.
A D ELIN E, egy érzékeny Rajzolat. 8-vo Kassán. 2 Kö

te t,  szép Rézmettszéssel. 1 ft.
A ’ BUJDOSÓ LEÁNYKA. Rézmettzéssel 8-vo 20 x r . 
A' Világnak három részeiben BU JDOSÓ, Rézkép. 2 0 xr. 
Az ELRA G AD TA TOTT LYÁNKAK. Rézkép. 20 xr. 
A’ HÁROM JÓ  BARÁTOK. Rézképpel 20 xr.
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56.

• E le in te  minden intézvényeink csak interim álisok vol
ta k ,  m ert hogy is lehete tt volna egyszerre olly nagy 
és sok  tá rgyakban , o lly  tudatlan és tapasztalatlan em
bereknek tökélletest ’s hibátlant előállítani? D e  a ’ 
szokás, ez a ’ leghatalmasb kényű r, a’ legbotránkoz- 
tatóbb tárgyakat is annyira természetünkké te t te ,  hogy  
sok ember mindent absolntomnak,- és így változhata t- 
lannak vélvén, semmit tovább tökélletesítteni nem ak ar . 
’S  éppen ezen veszedelmes elv m iatt harciséinak ö rö k  
harczot egymással, whigek a ' torykkal. A5 toryk’ e lve  
szerint fennálhatna ugyan az emberi társaság a’ legrosz- 
szabb ’s erkölcstelenebb intézvények m ellett i s , ha  az  
emberi nemzet soha többre, egy kis kerek számnál nem  
szaporodnék; de mivel a’ toryk magok is ha thatósan  
szaporítják a’-népességet: már mennél több ember le s z , 
annál több és többféle a ’ szükség is ,  melly ha n e k i 
törvényes ü t nem ny ittafik— végre maga ny it m agának  
ű ta t e rő szakkal, m int az árvíz. Jobb volna hát az á r 
víznek előre szép egyenes lecsapoló árkokat ’s u ta k a t  
készíteni, m int elébűk gá to t rak n i, mert egyszer m in 
dennek eljő ide je , ’s megtelik pohara. Ellenben a ’ 
tvhigek o tt  hibázzák el a’ do lgo t, hogy mivel a ’ j ó t
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nem lehet eléggé s ie tte tn i, inért rövid a z  é l e t ,  ’s csak 
egyszer é lünk , —  te h át m indent e g y s z e rre  ’s  h irte len  
akarnának  jobbá változtatn i. Ez ism ét t u l s á g ,  és sem
m ivel se jo b b , m in t a’ to ry  röv id lá tás. L e g jo b b  volna 
elébb azon elvet m eghatározn i, ke ll é j a v í t á s  vagy  néin ? 
m ert egynéhány m ár j a v í t ,  m ikor a ’ .n a g y  rész  m ég 
errói nem is álm odozik, ’s ha az elv m e g á l l í t t a t i k : a k 
kor sorba venni egyenkint minden j a v í t á s t ,  a ’ legszük
ségesebbeken kezdve j — ha  pedig m e g n e in  á l l í t t a t i k , 
a k ko r a’ nevelésiül ke llene  várni a nnak  i d e j é t ,  —  m ert 
hogy jav ítan i k e l l , azt e*ak az nem lá t ja  ,  k i  a ’ h istó 
r iák ’ igazságát tagadná.

A ’ legzsivatagabb pusztaságon is  l e h e t  legpom pá
sabb v á ro s , a’ m inthogy minden v á ro s’ h e ly e  valaha 
pusztaság volt. Először apró hazak , v é g re  ro p p a n t palo
tá k  kereked tek , ’s táinodnak szakadatlan ,  ’s  m ég  a’ to - 
ryk  is régi alkalm atlan házuk h e ly e tt, m e lly b e n  szület
tek  , szép uj házakat á llítt a n a k ; m ert á t l á t j á k  hogy a’ 
jav ítá s jobb a’ régi szükségszűlte k e z d e tn é l , ’s  m in tegy  
interim ális menedéknél.

M indent reform álni kell idővel, ’s a n n a k  idejében. 
Ig a z , hogy még soknak  nincs i t t  az id e je  : de  soké  m ar 
el is múlt. N agyban csak az az a n a ló g ia  á l l ,  a ’ mi 
k its ín y b ea ; m ert úgy szólván az egész te r m é s z e t  egy vé
g eden  annalogia. É s könnyebb a ’ b a jn a k  e le jé t  venn i, 
rniht megorvosolni.

' 57

Az emberiségnek nagy része , nem a ’ jó z a n sá g b a n ,, 
m érték le tességben , íe lvigyázásban, ’s a ’ b a j ’ mcgelőzé- 
szében , hanem az orvosságban keresi m e n e d é k é t ,  ’s sok 
ember egész é le té t, ’s minden e re jé t , m e l ly e t  iszonyú 
haszonnal boldogulására ford íto tt v a la , j ó z a n  eszm élete 
m e lle t, csupa orvoslá sra , to ldás fo ldásra  h a sz n á lja  e l ,



csupa nyikorgás egész élete. Soká é r még ide a’ nagy- 
sokaság! sokat veszt és szenved ennek raegisméréséig!

58.
A ’ maga fakjában k ik i mester és biró lehet, sőt 

nem lennie szégyen. Legcompetensebb biró a z , k inek 
fákjára valamelly tárgy legjobban tartozik , és it t  szük- 
sé g , hogy mindenek az ő szavára halgassanak. Azomban 
v igyázzunk, mert ez a’ dicsősség srkam ió,  rövid ideig 
ta rtó  , és igen nagy kísértete az emberi gyarlósásnak, 
mivel sok ember, ha egyszer kétszer competens bíró 
ta lá l t valamelly tárgyban le n n i, ’s mindenek az ő sza
vára ha lgattak ; ez á ltal annyira megvakul, hogy min
denben birótíl akar fe lá llan i, ’s vége a’ dicsősségnek.

58.

Interdnm insanire jurát.
Dulce est desipere in loco etc.

Illyen leczkéket mondanak a’ régi bölcsek H oráttzal 
együtt. Ez azt te szi, hogy nem kell szünet nélkül a’ 
mély józanságba e lm erülni, és szakadatlanul a’ kom oly 
gondokon évelődni ; hanem, néha szükség, bohóskodni is. 
D e a’ mai kor’ szelleme még tovább m én, ’s azt tan ítja , 
hogy legboldogabb a z , a ’ k i soha se józan , a ' k i nem 
ism éri a’ komolyságot, — azért is ritkán kell az em
bernek józannak le n n i, érzékenységét el kell a lta tn i, 
külömben megkell tébolyodnia ezen álnok v ilágban; 
—  részegnek, kábának kell lennie, ki i t t  élni akar. 
E zt magunkon is tapaszta lhatjuk, mert mihelyt borral 
jó l la k u n k : tüstént paradicsomban vagyunk ezen "a’ vi
lágon a’ legjobb bajainknak közepette is ,  ’s ha ez a’ 
részegség őrökké ta rtan a , és soha k i nem józanodnánk; 
melly boldogok lettünk volna e’ testi életben! de óh 
fájdalom ! még k i is kell józanodni! ’s nem élhetünk 
örökös poé'sisben!



K i o’ gonosz világot igazán ösm eri, ’s lát 
i t t  segíteni nem lehet, m ert egy ember nem 
a’ nagy sokaság pedig nem in d á i; kéntelen 
a’ ke'tse'gbeese's e lő tt menedéket keresni a’ részi 
boho'ságban, jdzantalanságában, dévajságban, 
denben a’ mi az é lete t regényesíthe ti, ’s i 
ságot elűzheti, csakhogy az életnek valdságc 
miben lé tté eszébe ne ju thasson . Ezért keresik ; 
rek  a’ sokféle részegítő m u la tságokat, futna’ 
ho l a’ m ásikba , lá rm áznak , dobzddnak ’s ájnf 
bohóságokat k igondolnak , csakhogy józanság) 
ne m aradjon, kerü lik  erőltetve is a’ m agányt, 
józanságnak legfogékonyabb tap ló já t, ágy k 
k5z t a lig  ta láln i egy bö lcse t, k i a1 sokaság’ hiási 
vetvén , csendes magányba Vonulva, vagy Dem 
nevesse, vagy H eraclytussal sirassa az ember 
szerencsétlen boldogságát.

E zt a? részegséget, ezt a’ bennünket ringa 
tó  regényes poezist annyira  szeretjük, ’s űzz 
ny á ján , egy ké t rideg bölcsön k iv ű l, hogy ki 
gyünk egy pa játzrínak , k i bennünket megnevt 
cséretet tap so ln i, ’s erszényünket megnyitó 
égy józan lé leknek , k i bennünket erkölcsre,j< 
és az egész emberi nemzet’ igazi boldogságé 
nagy részint megvetéssel fizetünk. Mindenben 
k á b ítá s t,  andalítást ha jhászuuk , és még ebben 
te len  változtatást ó h a jtu n k , m ert félünk, hoj 
ká ig  ta rtó  egyformaság figyelmünket főbbé nen 
dozván , könnyen józanságra vezethetne. — 1 
’s  mindig á jj  kell kényünknek. M int a’ ki 
magán kivül van őrömében , midőn áj játékot 
kom oly unalmától m egmenekedhetik, de cse 
megunván kedves já té k é t,  végre öszve tördeli, 
m ulatságát is  ra jta  végbe v isz i, a’ midőn elébbei



unalmára vissza esvén, újjabb já ték  neme után á sítoz ik ; 
így ’sa ’ t . — A ’ gyerek csak k isgye rek , az ember pe
dig nagy gyerek , kiknek mulattságaik mellett a’ sze
gény bölcsek máradnak o tthon, ház őrzőnek.

60.
Minden embernek van saját akara tja , és nincs sem

m i, embernek édessebb, mint saját akaratját követhet
n i, ha  bár óriási feltétben i s ,  m ert ez a’ szabadság: 
ellenben nincs embernek, k i saját akarattal b ir , lealá- 
zóbb, mint más akaratját te n n i, ha bár parányi feltét
ben i s , mert ez a’ szolgaság. De akármit csinálunk, a’ 
magunk akaratját mindenben nem követhetjük, f e lk e li 
ezt áldoznunk a’ más akara tjának , külömben mi lenne 
a’ világból ? Legnagyobb ú r az , kinek akaratjának leg
többek' akaratja feláldoztatik, erre törekszik minden em
b e r, és mind azt akarná , hogy mások az ő akara tjá t 
tegyék , ő pedig senkiét, m ert minden em ber, k ivá lt 
a ' rövidlátó , magát valamelly nagy bölcsesség bálvány- 
jának  véli, másokat pedig csak éretlen gyerekeknek te 
k in t, k ik  maguk még nem képessek idvességesen gon
dolkozni, ’s jó l akarn i, ’s azért az ő akaratja legszen
te b b , ’s a’ t. Egyszóval a' más akaratjától mintegy ir 
tózunk , mert nem akarunk éppen erőműveknek tek in te t
ni , ha egyéb okát nem említtem is. — Ez a’ tulajdon
ságunk, valamint sok jó n a k , tigysok rossznak ső t nyo
morúságnak is fo rrása, mivel még a’ legcsekélyebb 
emberben is iszonyú mértékben uralkodik, •—• U gyan is  
sók felséges boldogító terveket a’ többek között azé rt 
nem lehet ki v inni, mert az, a’ más a kara tja , ta lán  egy 
mélyebben látó nagy elméé volt. Már pedig magánál böl- 
csebbet ösm erni, és magára más akaratját vonn i, még 
egyes ember is ritkán  elég hajlandó , annyival inkább 
egy egész büszke társaság illyentől idegen, ’s marad a’ 
szent tárgy régi. fertőzetjében. H a a’'közönség* akaratja



volna , égy könnyű lenne a’ végbevivése i s ; de egy kö
zönség szégyen! egyes ember akara tjának  m asinája  len
n i ;  magának pedig tá n  nem volt a n n y i b e lá tá sa , azt 
k ita lá ln i, m ert ahoz tudom ány, mivelődés , ta p asz ta lás , 
’s nagy előkészület k e l l ; mi ő nékik h ibázott. Ez o káért 
tehát legjobb e lvárn i, míg a’ nagy sokaság  annyira  
kimívelődik, hogy a’ reform ok’ th e o riá já t is m aga gon
dolja ,J maga dolgozza k i előre m agának : a k k o r  bizo
nyosan az akaratja is  nyomban következik  u íá n n a , —  
m ert a’ m it valaki magában előre rég ó lta  k ido lgozo tt: 
tü stén t o tt az akara tja  is . D e egyes em ber nagy köz 
dolgokban szokszor Injában' dolgoz k i  e lő re  va lam it, k i
vált miveletlenebb nép köz ö tt; m ert az  ő a k a ra tja  o tt  
le h e t; de éppen azért ve tik  h á tra , hogy  az ő a kara tja .

A’ melíy író a’ maga akara tjá t bé  akarja  vé tetn i 
olvasóival; azt ko rán t se úgy adja e lő , m in t m aga aka
ra t já t ,  hanem m int a’ né p ét, vagy az olvasóét m agáét! 
mellyre ő csak em lékezteti az o lvasó t, —  és még ezen 
emlékeztetésben is szerény legyen ; semmi te k in te te t 
magának ne követeljen , m ert egy szóval, a ’ más aka
ra tjá tó l irtózik még a’ gye rek , még a’ barom is.

K i a1 magáéból el nem élhetvén, más kenyerére  
vagy legalább segedelmére szorul, és íg y  más á lta l él
he t e l ;  (de k i az a’ biztosított i t t  e’ fö ld ö n , k i  ezen 
feltét alól mentve vo lna?  és m ondhatná: én emberre 
nem szorulok!) —  az kéntelen a’ más a k a ra tjá t elfogad
n i ,  és ez a’ szo lgaság ;—  következésképpen bizonyos te 
kinte tben  minden ember szolga. — D e , hogy  ezen szol
gaság ne csak terhes ne légyen , sőt b o ldog ítson , m in t 
a’ kedvünk szerint való legkedvesebb do log : csak ab
bó l á ll az egész t i tk a , hogy a’ más a k a ra tjá t tégy tik  m a
gunk  akaratjává , —  úgy nézzük az t, m in tha  előre ugyan 
a z t mi magunk kidolgoztuk volna: íg y  osztán nem az 
ő akaratját tesszük , hanem a ’ m agunkét,  íhe llye t te llye- 
síteni öröm és gyönyörűség.



Nézzük meg az oktalan állatokat. Lám a 5 pudli-ku- 
tya  örömmel ugrik a’ vízbe, mikor ura bele kü ld i, 

•mert ő maga is úgy a karja , és it t  a ’ ké t akarat egye
sítve van; ellenben a’ juhász-kutya csak akkor inén a’ 
vízbe, mikor maga a k a r ja , és ekkor a’ dunát is átúsz- 
sza; de ha más akaTja, sőt száz ember te re lje , szo
rítsa  is őt erővel a’ v ízre; elszalad, és annál job
ban irtózik a’ víztől.

M it az ember igazán a k a r : azt örömmel tcllyesítti 
minden erőltetés nélkü l, sőt alig várja hogy láthassa 
s ik e ré t, — nincs o tt habozás, nincs k ifogás, mentség, 
a lkudozás, nincs é jtszaka , nincs hideg, nincs meleg, 
nincs messzeség, nincs nehézség, nincs k ivétel, nincs 
f e lté te l, nincs clausula, nincs d e , nincs hanem , ’s a’ t. — 
hol illy  kifogások , inentegetések, alkudozások mennek 
e lő : o tt még nincs akarat.

Szerencsétlenség a’ más kenyerére szorálni; de 
még nagyobb Szerencs -tlenség, abból is saját ostobasága 
m ia tt k ie sn i, ’s éhei haló tolvajjá lenni. Minden em
ber a’ maga szerencséjének és sorsának gyárnoka. H a 
tehát a’ más kenyerét eszed; szükség hogy annak aka
ra tjá t is tedd, ne a’ m agadét. így bizonyosan boldo
gulsz ez életben. De ha a’ magad akaratján jársz a’ más 
kenyerén ; úgy ne csudáid, ha el nem élhetsz.

Nem mindig vagyunk mi idegenek a’ más akarat
já tó l, ji. o. a’ k it szeretünk, óh annak nem csak aka
r a t já t ,  de még gondolatjút is kívánnék helyette tenn i, 
m ert tu d ju k , hogy ez á ltal még nagyobb malasztját nyer- 
nők. — Mennél büszkébb, szilajabb az em ber; annál in 
kább irtózik a’ m ásakaratjá tó l, mint a 'v a d  állatok. És 
mennél míveltebb, szelídebb az em beriség; annál jobb az 
akarat i s ,  és annál hajlandóbb a’ inás akaratjára i s .  
m int a’ szelíd állatok. — Azomban bölcs akaratnak hó
do ln i, ha egy koldusé volna is a z , soha sem szol



10

gaság , m ert az egész emberi nemzetet b o ld o g í t a n á é s  
m indnyáját, nem csak egy kis re'szt, — ’s ig a z á n , nem 
pedig csalSka képzelt álboldogsággal á ldaná meg. D e  
fájdalom! ha az a k a ra t, mellynek hódolni k e l l ,  m ég 
ostoba is !  Ez már ám a’ szolgaság !

61.
H ogy a’ pajkosság , be tyárság , k e v é ly sé g , g ő g , 

büszkeség, ’s a ’ t. csupa relativum ok ’s h iú sá g o k : m eg
tetszik onnan, hogy ugyan azon szem élyektől i s ,  csak  
bizonyos helyen, csak ho l ők o tthon  vannak ,  űzethet
nek. M ert a’ leggarázdább betyár i s ,  v e tő d jék  a’ sors 
á lta l idegen földre , idegen emberek közév k ik n e k  sem 
m i szokásukat nem ism eri; úgy megvonja m a g á t , hogy  
meg se pisszen, bezzeg letörik  i t t  a’ sz a rv a , m ellyel 
otthon kevélykedett, ö k le l t ,  ‘s ha  a’ m aga szem etjén 
fő úr volt i s ,  bezzeg megismeri i t t  porszem nyi k ic sin y 
ségét , —■ m ert hej ! vajmi olcsó o tt  az em ber a’ ho l 
nem ism érik , és ho l rá  szükség nincs ! N agyon  igaz 
ama példabeszéd: minden kutya a’ maga szem etjén  h a 
talmas. A ' miveletlen durva nép m ind o tthon  len n i vé 
li  magát ebben a’ v ilágban , és azért olly g o ro m b a , ke- 
vély, hatalmaskodó, lárm ás , víg, károm kodó ’s a’ t. —- 
H a pedig ugyan azon durva te sti ember k in u v e lte tik ,  
szeme k in y ílik , esze felvilágosodik, és e’ v ilá g o t ig a 
zán megisméri; már akkor inegném úl, ’s a’ fö ld e t töb 
bé nem hazájának, hanem idegen számkivetcsnejc te k in 
ti  , hol ő csak vendég, egy parányi Ö sm eretlen fé r e g . 
azért is magát megvonja, lá rm át nem ü t ,  félve csendessen 
é l, senkit nem hábo rít, egy szóval égész é le tében  o lly  
szerényen viseli m agát, m in ta ’ vendég első napon . L e 
hetne i t t  vigadni, mulatozni annak ide jében ; de n y ili t  
szemm el, nem vakon. M ost még vakoké a ’ v ilá g , a ’ 
ká téknak  csak szögletbe ke ll vonulni. •



62,
A ’ reformnak legnagyobb ellenségei köztt elegen 

ta lá lkoznak  ollyanok, k ik  a’ magok ü gye t, t .  í. a ’ l é 
g ie k n é l való m aradást, nem parókában, nemczopfal és ba j
zacskóval , nem térdig érő nagy gombé mellényben vív

j á k  k i ;  banem nyírett ha jjal, kondorított ba jusszal, 
pan ta lón ra  kötött kardal, ’s egésszen reform ált öltözet
ben á llanak fel peroráln i, reform ált bin tón , reform ált 
equipázson jelennek meg, ’s a’ legmodernebb commodi- 
tá sb a n  oltalmazzák a ’ régi feszességet. Ez az o k a , hogy 
e g y  öreg to ry  fe lk iá lto tt: o tempóra ! o mores ! senatus 
haee  in te llig it , eonsul' v ide t! hic tamen v iv i t!

63.
A ’ más baját sokan nem tudjuk é rezn i, csak a’ ma

g u n k é t. A ’ sok éhező k öz t, mindenik magát ta rt ja  leg
é kesebbnek , úgy vélvén, hogy a’ többi jobban várakoz- 
h a t ik .  M ás, —  így itél m agában, —  m ás, várakozzék, 
m e r t  ő csak m ás: de é n ! é n ! — nem is képzeli m á s , 
m inő  éhes vagyok én! ’S ezen elvnél fogva gyakran  
m e g esik , hogy a’ gyerek , anyja’ szájából vonja k i  a ’ 
f a la to t ,  az  anya pedig gyerekei elől lopja el az élelm et, 
é s sok  em ber, k ivált a’ részeges, to rk o s , parádés, még 
é lv e  megeszi sa ját gyerm ekeit, ’s e lő re , lenyeli a’ jö 
v endő t. —  H ogy valami nagy família örökös légyen és 
soha  k i ne pusztuljon, ’s el ne alljasod jék ; erre nincs 
tö b b  mód a’ teremtőtül felhagyva, m in t a’ bölcs ne
v e lés . E ’ nélkül nincs semmi törvény , melly ő t örö- 
kösíthesse .

64.
A ’ theoreticns tu d a t, praxis né lkül o llyan , m in tha  

egy  határ térképet elküldenők száz m értfőldnyire, hogy 
o t t  rajta  valamelly bölcs szabályozási te rvet dolgozza
n a k  k i. M indent tudnak belő le, még se tudnak sem m it 
i s  a ’ tudósok.
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A ’ practicus tudás pedig theoria  ná lk fil, csak ol- 
ly a n , mintha valaki minden térkép  nélkü l öszvejárná  a ’ 
ha tá rt, ’s minden terv  nélkül elkezdené szabályozni. 
Mindent tudna, még se tudna semmit is .

A’ theoria , csak a’ p raxissal p á ro sítva , és ig y  a’ k e t
tő együtt teszi az emberiség’ k in csé t, — kü lön  válasz t
va mindenik csak kontárság és charlatanság. Jo b b  kézzel 
tetszés szerint ha jítha tunk , —  de nem bal kézzel i s ,  b á r 
tudjuk a ’ hajíttás’ term észetét, m ert nincs p r a x is u n k , 
és így bal kézzel , nem hajíthatunk, — A ’ leg jobb  tö rvé 
nyek is , theoriának szépek ; de prax is  n é lk ü l , vég rehaj
tá s  nélkül annyi, m int semmi.

65.
A’ .Krisztus, nem abstractumhan ta n í to t t ,  hanem  

concretumban. Nincs rosszabb, 'm in t gyerm eket theo- 
riával k ínozni, ’s abstractumokkal gyö tö rn i, h o lo tt  a’ 
kézzel fogható concretum ot, m ellyet é r t ,  o lly  könnyen  
felfog ja! ’s egy ha llás ra , egy lá tá s ra , egy tapasz ta lás
ra sajáfjává tészi.

66.
Sokszor pofon ü tik  addig az ifjú  í r é t ,  in ig  sa já t 

kárán m egtanulja, vagy észreveszi a z t,  hogy Írásából 
kimaradtak e’ féle szótskák: sokszor , tö b b n y ire , nagy 
részint, néha, majdnem, jó  form án, h ihe tő leg  ’s a’ t. 
’S utoljára e’ nélkül még kétszer k e ttő t se m er írn i,

67.
Senki a’ maga birája nem lehet. D e m it m ondok? 

hibázom , mert a’ tigris, medve, kutya, ’s a’ t. m ind m aga az 
ítélő és végrehajtó bíró is a’ maga ügyében. M á r , ha a ’ 
párviadal azt té sz i, hogy az ember az á lta l tnaga szerez
ze vissza elvesztett vagy m egsértett b e csü le té t, n a ,  
ga tartja  magát megsértett fé lnek , és egyszer’sinind 
végrehajtó bírónak is ;  vallyon becsület é  a z ,  egy ik  
biint, másikkal tetézni? ’s vallyon v isszaállo tt é  az



elvesztett becsület párviadal á ltal?  Sőt annál inkább 
elveszett, és baromisággá változott; m ert barom igen 
i s , de ember nem lehet maga magának birája.

68
E m ber, embernek farkassa! holott ember nélkül e l 

nem élhetünk , ha bár a ' világ’ minden kincsét birnók is . 
—  M elly szomorú a ’ pusztaság, ember nélküli Próbáid  
egy haznál csak két nap egyedül lenn i, —  már harmad 
nap a’ szomszéd’ társaságára szorulsz. Ha az embereket 
k iir to d ; magadat is kiirtod. É ln i és é lte tn i! ezért szü
le ttünk . K i ezt nem tud ja , ’s nem gyakorolja, szeren
csétlen neveltetését árulja el.

69
A’ jó llé t lessz a’ rossz állapotból, de igen rossz 

legyen a z , m ert a’ közönséges rosszal elnyomorong az 
ember századokig is , még se segít magán; de ha a’ rósz 
nagyon vastagon hozzá l á t : akkor az ember eszére té r ,  
's  nem nyugszik , mig alapossan nem jav ít D e bezzeg 
viszont megfordítva, a’ fos íz állapot is a’ jóllétből ered , 
mert a jóllétben (h a  csak bölcsen nem nevelte te tt) el- 
kényesíü, elpnbúl, ellustul az ember, ’s  irtózik min
den legkissebb munkától. íg y  habzik az élet’ te n g ere , 
’s így forog szüntelen sorsunk’ kereke fel ’s alá. A ’ 
szegényből lessz gazdag, a’ gazdagból szegény ’s a ’ t.

70
Az érzés adja meg mindennek a ’ maga becsét. A’ 

tyúk’ elébe híjába hánysz gyöngyszemeket. A’ gyermek 
nem érzi a z t, hogy ő arany időben é l ,  és így ő nem él 
arany időben, —  ezt csak mi á llítjuk , kik vas idő’ sul- 
lyában élünk. Az emberi érzéketlenség annyira uralko
dik , hogy a’ positivus jó t el nem akarjak  ösmérni, ha
nem csak a’ negatívumából tudjuk meg, mikor nélkülöz
zük , mi volt a’ jó  ? A’ jó  u ta t senki se dicséri, de bez
zeg átkozza minden a’ rossz u tat. .Mi légyen a’ pénz ?
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csak az tu d ja , kinek semmije nincs. Cicero is az t mond
j a :  carendo inagis in te lle x i, quam fruendo. Érzés nél
kü l kőbálvány az em ber; ha nem egésszen fene vad is.

71.
Az éhezőnek vagy a d j , vagy ne egyél e lő tte , m ert 

éhsége kétszerte keserves. A ’ boldogtalan e lő tt ne fi
togtasd boldogságodat, m ert őt sorsa kétszerte  nyomja,
  k ivált h a  ő nem vétke m iatt le tt  bo ldogtalanná, te
pedig nem erényedért boldoggá. E zért u tá latos a’ ke- 
vély gazdag, k i a’ szegény sokaság e lőtt h íz ik , ha pom
páját , fényességét bám nltathatja. Elég ha gazdagabb vagy, 
’s szebb ruhád v an , mint ezer szegénynek: ne tedd ma
gadat még erkölcsöddel u tálatosabbá, ’s azokat ellened 
ingerlettebbekké, m ert ezt még meg is sira thatod . 'Nem 
tud az ember halála’ érájáig  semmi bizonyost, minő eset
re  lehet sorsa feltartva ? —  O sztán, ha  őseid te ttek  illy  
boldoggá a’ miről magad se tehetsz, mid van h á t , a’ mit 
magad szerzettéi % vagy ha magad szerzetted i s : de val
ljo n  magad teremtetted e? Imé mástól ve tted , hát mi
ben kevéljkedel?  H iú  nevelést, vagy a’ mi mindegy, 
neveletlenséget árul el a ’ magainutogatási vágy, melly az 
asszonyi nemben még erőssebb, ’s bizonyos megvetéssel 
is pá ro su l; pedig ha veszedelemre jön  a’ s o r , k i ijed 
meg jo bban , ’s sikolt a’ segítségért, m int a ’ gyenge 
asszonyi nem. Az ember soha meg ne feledkezzék magá
ró l a’ legnagyobb szerencse’ közepében i s , ső t i t t  még 
jobban vigyázzon m agára, ’s ne csak kerü lje  tellyes ere
jébő l a’ kevélységet, de ső t gyakorolja m agát a’ szerény
ségben , szelidsegben; jó té te lben , ső t éppen ekkor van 
legjobb módja magának mennél több jóakarókat csinálni, 
és így  ne ellenségeket szerezzen. M ert a’ gazdagság egy 
sikamlós kisértetése erőnyünknek, ’s próba köve nemes
ségünknek.

(Folytatása következik.')



A’ Székely-Nemzet’ eredete, változása, 
ésrend e, 374-ik esztendőiül fogva 1063-ig 

egy rövid kéz-iratból.

JtÜzen Kéz-irat Kolosvárról jött ez előtt jó idővel 
néhai T. Lukátsffi László, Ns. Udvarhely-Szék ér
demes V. Király-Birája' kezébe 1790 körül egy ne
velten irótói; az említett Király-Bíró, nem csak 
az igazságnak egyenes lelkű kiszolgáltatója; hanem 
a’ tudományoknak is nagy baráttya lévén, igen 
gyönyörködött a’ régiségekben ’s azoknak ki keresé
sekből részt is kívánt venni; éppen az idő tájban 
állottam én is bé a’ Sz. Udvarhelyi R.ef. Ns. Fó-os- 
kola Filozófiai professori Kathedrába; a' nevezett 
Király-Biró, mindjárt is közlötte velem ezen kéz
iratot, olly kéréssel: hogy magam mellé vévén az 
oskolából uémeliy ifjakat, azokkal az ezen Kéz-irat
ban említett Bond-vára* fekvését, annak a’ hegy’ ol
dalán bévakart ablakait ’s a’ t. keresném-ki, meg 
is tettem azon próbát, de az ablakokra nem találtam ; 
fenn a’"hegy tetőn a’ mit a’ vár’ fekvéséről kitanul
hattam mind azt Sz. Udvarhely Anyavárosral kö
zönségessé tett rounkátskámban, melly a’ Kassai 
Minervában ki-is jött, fel-jegyzettem. Ez eddig a’ 
kezemhez jutott, Székely-nemzet’ eredetéről szólló 
Kéz-irat* esmertetésérí! való Jegyzet.



Következik a munka.

A’ Székely-nemzetnek eredetét, változásait, és 
viselt dolgait sok írók sokféleképpen rajzolták-lc; 
és csak nem mind igen homályosan ; némellyek gu- 
nyolással, hizelkedéssel és gyalázással; mások a’ 
valóságot is elhalgatták;. mások dicső tetteiket vét
kek’ köntösseibe öltöztették, csak azért hogy köl
tött alkotmányt tsinálván beleülök , az irigy nemze
teknek á’ Székelység* dicsőssége bétakarásával ál
dozhassanak ; némellyek végre mulatságos meséket 
irtanak rólok, úgy annyira, hogy nagy része a’ Szé- 
kelység’ dolgairól kőit Írásoknak csupa költemény.

Mi az oka mind ezeknek? valóban hagy meg
fontolást érdemel; mert ezeket a’ sok gúnyolásokat 
a’ Székely-nemzetre öltöztetni igen sértő méltatlan
ság. Én ugyan egyéb okát nem láthatom , hanem 
hogy a’ Székely-nemzet hadakozó nemzet lévén , késő
re izelithette meg a’ tudományokat, meilyek ál
tal viselt dolgait chroniconba .vehesse, inellyből az is 
következett; hogy viselt dolgait eleinek, mind ide
gen nemzetek’ Írásiból kell tanulni; a’ kiket minden
kor a’ magok’ nemzetéhez vonszó szeretet ösztönöz
vén , azoknak Írásaikban a’ Székely-nemzet’ virtussá? 
valóságos képekben le nem festethettek.

Hol vagyon tehát rólok és viselt dolgaikról az 
' igaz írás? Erre mi a’ felelet, hirtelen rnagam sem 

tudom ; mert a’ mái kényes világ még az igén fi
nom érzéseket is igen megrostállya, s különös dá
tumokat kíván annyira, hogy ha Csak Diplomát nem 
mutat az író, hitele nincsen. Mindazáltal ezen 
nemzetről oLt vagyon az igaz irás, a’ hol az igaz 
emberiség; közönségesen pedig sokaknak szivükbe, 
’s elméjükbe be vagyon a’Székely-nerhzet’ dolga nyom
va, mellyel a'" nyelv sem tagadhat; de fel is kellene 
íedezui valahára, és világosságra hozni.
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De én , a’ ti a’ Székely-nemzet’ eredetétsok írók
nál olvastam, Diplomát arról m égis nem láthattam, 
szándékozhatom e írásba venni, ’s anya-nyelvünk
re által hozni? Reményiem, hogy ezt a’ nemes nem
zet nékem megengedné; hanem változásait, és rend
tartásait sehol írva még nem láttam; Diploma sin
csen arról; rnelly úgy is későbbre született a’ világ- 

,ra. Ugyan azért én Diplomát ezen nemzetről egyé- 
bütt nem kereshetek, hanem csak a' Teremtő’ mun
káiba, mellyek közt az ember természetes szabad- 

-sággal ’s nemes lélekkel teremtetett. Minémü váltó-* 
zásokon ment pedig ez az eredeti szabadság által, 

•azt a’ nemzet’ régi rendtartásaiból lehetne legjobban 
kitanulni.

Viselt dolgairól a’ Székely-nemzetnek most sem
mit nem szóllok, mert azokat a’ kik tudni akarják 
olvassák-meg a’ Práy munkáját, a’ ki eredetét is a’ 
Székelyeknek roegirta; jóllehet ugyan, hogy a’ Hun- 
nusokról, Avareselről, és a’ Magyarokról irt régi 
esztcndőlésiben (annales) a’ Páczináczitákról akarja 
le hozni, de más Köíetjeiben ezen hibáját meg- 
esmérte, és megigazította; de minthogy magyar 
nyelvünkén ez nem találtatik, felvenni szándékozom 
eredetét, leszállók változásaira, és leirom polgári, 
és katonai rendtartásait, mellyből ki fog tetszeni, 
hogy a’ Hunnusok Scylhák voltak, és ezekből a’ 

•Hunnusok’ maradékiból Scythulusok, a’ Scythulu- 
•sokbói Székhelyiek, a’ Székhelyiekből végre Szé
kelyek miképpen lettek.

Tudván pedig a’ mái világ’ linóin érzését és 
nagy kritikáját, hogy álhassak elé bizonyítás nél
kül? ügy állok tehát efő , a’ mint Kázi Lajos 1250-ik 
esztendőben költ és még világosságra nem jött 
Írásai, rész-szerint pedig a’ megtörtént esetek uta
sítanak.

Utasítom tehát az olvasói;



Jaisőben a' Jászság’ és Kunság’ Archívumába 
Jász-Berénybe, a’ hol hogy a’ Székely-nemzetről sok 
jegyzés légyen, bizonyos.

Másodszor: Konstautzinápolyba, a’ hová, mi
dőn édes Hazánkat a’ Török bírta, sok könyveit ’s 
drága leveleit Hazánknak elvitte ; de mái napig is 
tartja mint győzedeimei’ fényességét,

Harmadszor: a’ Bud-vára, vagy helyesebben 
Bond-vára’ üregeibe, mcllynek déli részre lévő ab
lakai sok századokat felyúl múló időktől fogva bé 
vakolva vágynak, de hogy ezen mező közepén lé
vő kőszál’ üregei ki állal, mikor, és mi okon va- 
koltatlak-bé? semmi emlékezet arról n incsen , ha
nem a’ mint a’ Kázi Lajos Írásának mássából látni 
lehet, azon Boud-váraa’ Scithulusok’ anya vára volt; 
ott tartatott a’ nemzet’ gyűlése, és mezején a’ lustrum, 
üregeiben pedig gabona , fegyver és kincs tartatott; 
a’ miut hogy maga meg-valja, hogy szemeivel látta 
is az üregben már elsenyvedett sok gabonát, réz, 
on, és kő-táblákat.

Ezek tehát az utasitások, de mindenik terhes, 
és költséggel fáradsággal is egybeköttetett mód a’ 
nemze^’ rendtartásai’ tökéiletes kinyomozására, nem 
is kecsegtethetem magamat azzal, hogy ezt véghez 
vihessem, mert ámbár fáradságomat nem sajnálom, 
de értékem a’ költséget fel-nem éri. Azért tehát az 
irt i25o-diki kézirás’ mássából a’ mint kitanulhat
tam , azt legalább emlékezetbe hagyni itt, vala szán
dékom, s ha ezen kézirás foglalaltyának valóságában 
kételkedem; úgy egyenesen tőrbe esem r mert a’ 
Bond-vára romiadott maradványa ma is megtetszik, 
a’ bevakolt ablakok ma is meg vágynak , az el rol- 
hadoti és kék sárrá vált gabona is talám valóságot 
esmertetne, ha láthatnám; de a’ több réz, o n , 
kőtáblákra metszett Írások, állatok’ bőreire tett régi 
rajzolatok, meilyekre ezen kézirás igazít ’s utasít,



rneg-vagynak e azon bevakolt üregekben, vágynia* 
csenek , arról jót nem állok; mert az 1250-dik esz
tendő ufán sok változásokon forgott a’nemzet; mind
azonáltal uieg-lévén az üregek, vakolások, kőfal 
romladékok, és Bond-vára' nevezete, nem tehetem, 
hogy ne hidjem, azon üregekben elrejtett régisé
geket, meglenni.

.. Csak a’ jöhetne tehát méltóképpen kérdés alá, 
h ogy ki és mikor rejtette volna azokat oda? erre ha 
bizonyos feleletet nem tchetek-is, vélekedésemet ide 
ragasztom.
: Tudjuk, hogy a’ X-dik és Xl-dik századtól
Fogva, a’ XII-dik század is még nemzeti áldozato
k at tartott sok helyeken, tehát Béla Magyar Király 
-J063-ban az Apostoli követséget felvállalván, a* 
Scituiusokat is meg akarta keresztcltetni; erre néz
v e  minden várakat ierontatott; a’ nemzeti áldozato
k at meg-tiitotta ; a’ falukat, famíliákat Szentek’ ne
veire neveztette, S.cituliát kerületekre osztattatta, és 
Székhelyeknek neveztette, meilyek miatt igen magy 
változások alá jött az egész nemzet; mert egy része 
bevette a’ keresztyéni nevezetet, meg is keresztel- 
k ed ett, és nemzeti nevét Szentek’ neveivel felcserél- 
t e ;  de még is sok familiák maradtak, a’ kik nemzeti 
neveiket fel nem cserélték, sőt a' Béla Király ren
d elései ellen magokat erossen oltalmazták. Ezek te
h á t  a' nemzet’ dolgait és ügyét felvévén ,  midene- 
k e t ,  a’ mik a' régi nemzeti jussaikhoz tartozók va
lón ak , felszedtek, és Bond-vára’ üregeibe elrejtet
t e k , és lassan-lassan a' sok zenebonával tellyes 
időkben, a’ hoszszas vérengezések és azt követett 
■változások miatt egészen feledékenységbe borultak. 
JEzen kéz-irás pedig azt tartja, hogy olt3n meg vágy
n a k  a1 Ilunnusok’ eredete, változása, feloszlása, 
kijovelele, viselt dolgai, Tribussai, 108 Tribusok, 
ixieüy tízszer száz nyolezvau ezer emberekből állott;



ezetaek öt eszléndőnkint lustrumi, ’s a’ t. nevezetei 
sem pedig 374-től fogva 1068-ig mindennémű vál-  
tózásai, mind a’ két császárokká! telt frigy k ö tése i; 
a' Huuous birodalom’ elenyészőié, Scithulusok’ dol
gai mind addig, roig Székhelyeiknek neveztettek ’s 
az eredeti nemzeti rendtartás elenyészett.

Ebből áll vélekedésem, a’ me.'ly ha Valósággá 
és minden ellenvetéseken kívül bizonyossá télett-el- 
hetnék, ki nem írhatom ínrily nagy öröm’ őzönébé 
merítené szávéffiét. B e  minthogy azon üregek előttem  
ma esmeretlcnek, járatlanok; bízom ezen gyönyörű
séges kioyoüieZást oilyairrá , V  Vkinek tehetségében 
á l t  ezen megBlohosodott régiséget ttíár válahára an i 
nyi századoktól fogva felfedezni - E x o r ta r e  a l iy t i i í  
m a t t i t  e x  ossibus u lto r  J a’ ki a’ sók irigy nénjU 
z e n i’ ellenvetéseit a’ régiségben: heverő dolgoknak: 
felfedezésével véuelmezze.

Ob ha a* Székely-nemzet a* tanulás* módjában 
arra vigyázó11 volna eleitől fogva, hogy teltei lel je
gyeztessenek . ma nem szűkölködnénk régibb irá- 
sok’ olvashatásában, sem a’ régiség annyira feled é* 
kenységbe nem ment volna. —  De fájdalom ! kiazj 
a’ Ú a’ Scithák’ betűit csak látta is volna? De tú l 
vagyunk már a’ sopáiikodáson, ’s köszönhetünk so 
ka! a" Gyarmathi Grammatikájának, mert a’ Scithák  
a’ tőle feljegyzett régi betűkkel éltek , a’ Ilunnusok  
is azokat gyakorlottak; hanem minekutánna Dacaid
ból ki kergették a’ Gothusokat, azonnal bévették  
a' Gcthus irást; majd a’ Romai írást is megtanul
ták; de a’ sok viszontagsággal telyes idők, elfelej
tették a' nemzettel azokat, és úgy hajtották a’ más 
nemzetek’ irdi pennájoknak jármai alá.-

Valaki azért a’ Hunnus eredeti kéz-iratokat o l - _  
vasni akarja, azon Gyarmatitól említett A -B -C -é t  
tanulja m eg, ’s úgy foghat hozzá.
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Ezen vélekedésemnek megerősítésére még az is 
tartozik, hogy midőn gyermekkori időmben. Udvar
helyt Grarpipatikát tanultam, a’ Bond-váfa’ kő szála 
alatt folyó egyik patak' partján foldsüljedése. lévén, 
sokan gyermekekül Majális idő töltés’ kedvéért,. ot
tan jártunkban láttunk két kis újnyi vastagságú cse
rép darabokat kiásva, mellynek feneke még a’ föld
be benn volt szorulva, ’s egy csomó hamu volt ben
ne; már midőn én ezt szemeimmel láttam, váljon 
nem győzcltclbetero e meg erről, hogy azon cserép 
nem egyéb volt, hanem egy régi halaudó ember
nek hamvait magában foglaló edény; ’s ki tudja mi
csoda derék ember’ hamvai lehettek azok?

Midőn ezeken a’ fenn irttak szerint meg vagyok 
győződve; nem emelkedhetik e még felségesebb tár
gyakra is gondolatom azön dicsősséges helyről; ugyan 
is azon Bond-vára' kőszálát, annak sánczát, és tete
jén. lévő tágas kies térségét ha jól megvizsgálom, 
es a’ régiek’ hadi sistémájokkal egybevetem, már 
magamban egy olly dicsősséges erősséget képzelek, 
hogy azon időben nem lehetett olly hatalmas erő, 
tnelly azon várat megbódoltathatta volna, és így 
egy nemzet fő erősségének, anyavárának igen mél
tán állíthatom ; annál is inkább , hogy Udvarhely-Szék ; 
még ma Anya-szék ; de Anyaságának sokan sok okait 
adván, én csak ezt az egyet ragasztom hozzá , hogy a’ 
Bond-vára anya-vára lévén az egész nemzetnek, mi 
nekutámia a’ nemzeti régi rendtartás elenyészett, és a’ 
Bond nemzeti név eltöröltetett, elsősége vagy is 
anyasága a’ Széknek el nem töröltethetett, mi vei azt 
a’ természeti fekvés rendelte ; hanem csak a’ rendtartás’ 
változásával, neve szenvedett változást, és Bond 
helyett Udvarhely ncyet kapott, taiám azért: hogy 
a’ Fő-Rhabanbáo’ udvara ottan volt.

Végre bizonyos Hármas törvényünk szerint az, 
hogy a’ Székely-nemzetnek régibbjj neve Scithnlus
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volt; a* hivatalokat, nemzetségek és lineák’ ágazati 
szerint választotta ; semmi adóval senkinek nem tar
tozott; csak a’ Haza’ oltalmára bizonyos rendtartások 
szerintihadakozni kötelessége volt. —  Bizonyos más 
Diplomákból is az: hogy régi nemesi szabadsága a’ 
Székelyeknek sok királyok, fejedelmek és nemze
tek által megerősíttetett és megesmérletett ; ’s lejött 
egésszen 1 6 9 1 -ig , de erről többet szóilani nem ezé- 
lom ; mert ezen tárgy 1227-dik esztendőn innen , bizo
nyos Diplomákon, Gonstituliókon és Ország’ végezésein 
épült; a’ mostani pedig királyi rendeléseken függ 

Most azért egészen i 063-dik esztendőn nmen 
semmit nem említek, hanem ezen kicsinységgel 
állok nemzetem’ eleibe, hogy kicsiny határok közzé 
szorittatott gondolkodásom többre nem mehetett. 
Csak az az egy örömem, hogy a’ következendő vi
lágban legalább sokan fognak felébredni, kik ezen 
kicsinységet olvasván, nagyobb dolgoknak is Írására, 
ennek is megbővítésére feiélesztetnek.

Közli Sz. U dvarhelyről 
Frefeuar Szigetit Gy. Mihály.
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T Ö R E D É K E K ,
Cicero’ leveleinek magyar fordításából.

<[Folytatót.)

XV. 

CAJUS ANTONIUS IMPERATORHOZ.

m U d iklen .

• J ó l l e h e t  feltettem  volt m agam ban, hogy ajánló leve
le k n é l egyebet hozzád nem íro k : nem azé rt, m intha 
lá tn ám , hogy azok nálad sokat tehetnek ; hanem , hogy 
a z o k n a k , a’ k ik  engem a rra  kérnek , okot ne ad jak  
a z t  gondo ln i, m intha elébbi barátságunk’ kötele megtá- 
g til t  volna: mindazáltal m ost, midőn Titus Pom pomvs, 
a z  a* férjf iu , a’ k i erántad való gondolkodásomat és 
szívességeim et legjobban esm éri, hozzád nagyon ragasz
k o d ik  ’s engem igen szere t, a’ te  tartományodba u ta z , 
szükségesnek tartottam  hozzád egynéhány rendet í r n i ,  
annyival is inkább , m inthogy Pompomustól inaradhatat- 
la n  voltam.

H a én te  tőled annyi szívességet kívánnék i s , va
lam ennyit egy ember a’ m ásikkal te h e t, senki sem csu-



dálhatná. M ert mindent cselekedtem veled. valamit hasz
nod . tekinteted ’s méltóságod kívánt. H ogy mind ezért 
tőled semmi köszönetét nem vettem , abban magad leg
jobb bizonyságom lehetsz. Ső t hogy ellenem dolgoztál 
azt is sokaktól ha llo ttam ; m ert nem merem mondani, 
hogy világosan k itanu ltam ; nem akarván azzal a’ kife
jezéssel é ln i, mellyel te  engem et, a ’ m int ha llom , gya
ko rta, jóllehet ok nélkül csúfolsz. 4?) D e m iket hal
lottam  légyen jobb szeretem , hogy ne ezen levelemből, 
hanem Pom pohiustól tudd-m eg, a’ kinek azok szintén 
olly kedvetlenek vo ltak , m in t nékem. M elly igen szí
ves indulattal viseltettem légyen e rán tad , annak a’ Se- 
natus és a’ romai nép élőbizonysága. M ennyire voltál 
légyen azért há ládatos, azt magad határozd m eg; men
nyivel tartoztál nékem ; határozzák-meg mások. A’ mit 
az e lő tt éretted cselekedtem, az jóakaratból származott, 
a ’ m it utóbb , gondolkozásomban való állhatatosságból. 
D e hidd-el, hogy azok a* szolgálatok, m ellyeket ezu
tán tennem k e ll, sokkal több gondba, munkámba "s fá
radságomba fognak kerülni. H a reménylhetem, hogy nem 
fogom azokat h ijában tékozoln i, mindent teszek, a’ mi 
tőlem k ite lhe tik ; ha pedig lá to m , hogy nem lelnek il
lendő kedvességet, nem fogok okot adui a r ra ,  hogy 
eszelősnek tarts.

Mire czélozok i t t ,  és melly fontosságúak lehetné
nek ezen szolgálatim , azt Pom poniustói megtudakoz
hatod. 4S)

Ezen Pom poniust, jó llehet nem kételkedem , hogy 
magáért is tész vele minden szívességet, még is részem
rő l is ajánlom , ’s  ké rlek , hogy ha hozzám még valami 
k is  szeretettel v ise ltetel, azt ezen barátom dolgának elő
mozdításában mutasd-meg. Ennél kedvesebbet nékem 
semmit sem tehetsz. Isten hozzád! -



XVf.

P0MP0N1US ATTICüSHOZ.
691 -dikbeu. (

A’ mi Trójai asszonyunk 49) felette lássa po rték a ; 
le g a lá b b  Cornelius azolta nem volt Terentíánál. Gondo
l o m  Conjidiushoz, A xinshoz , vagy Selieiushaz kell fo
ly a m o d n u n k ; m ert Caeciliustíl legközelebb való rokonai 
* * «  csalhatnak k i egy kis pénzt is tizenkét procenton 
a l ó l .  50)

De hogy ismét a’ T ró jai asszonyra! szó ljak , nem 
l á t t a m  én annál soha szemtelenebb ’s érzéketlenebb te 
r e m t é s t .  —  „ Elfogom egyik megbízott emberemet hozzád 
A iild e n i. 'i —  „ Titusra bíztam.^  *) Merő kifogások és 
h a lo g a tá so k !

Azonban nem tudom ; ha a’ vaktörténet nem ád-e 
j  ó b b  tanácso t, m int mi magúnk 5 1 ) , mert Fompejusnak 
ö l ő r e  megjött társai azt mondják, Pompejns nyilvánsá- 
fg o s a n  fogja k ívánni, hogy .Jttiloaiusl fel kell mással 
- v á l t a n i , ’s  ugyan akkor a’ P raetor is a rra fogja a’ népet 
u n s z o ln i .  A ’ dolog o llyan , hogy én ezt az em bert, ha 
c s a k  becsületemet ’s mind a’ nép’, mind a’ Senatus’ 
3  ó b b  gondolkodású tag jai e lőtt való tekintetem et kocz- 
J k á r a  tenni nem akarom , nem védelmezhetem; ’s a’ mi 
n a g y o b b  védelmezni sem akarom. M ert valami adta elő 
m a g á t , a’ m it minden környülállásokkal együtt néked 
e lb e s z é l le k , hogy végére já rh a ss , mi van a’ dologban. 
" V a g y  egy szabadon bocsátott emberem , a’ k it  én igen 
r o s s z n a k  ta rtok , Hilarnsról szóllok, a’ k i elébb számtar
t ó i n  v o l t ’s néked cliensed. É rrő l azt írja  V ulerius, A n -  
- fo n iu s3 tolm ácsa, ’s a’ pénz váltó Chilins is ugyan ar

*) Ezek a’ Teucris’ saját szavainak látszanak lenni.
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ró l tu d ó s í t, hogy ez az em ber A nlonium ál tartózkodik , 
’s  A nion in t a zt szok ja , midőn tartom ányában pe'nzt sar- 
e z o l, m indenek’ hallattára  m ondogatni, hogy annak egy 
része számomra szede tte tik , ’s azért küldöttem  volna 
egy felszabadított embert o da , a’ k i a’ közös nyereséguek 
egyarányos felosztására vigyázzon. Ezen híren nem ké
vésé bosszonkodtam ’s még sem hihettem-el. Annyi azom- 
ban b izonyos, hogy valam i illyes hirlelődött.. V i’sgáld- 
meg te h á t az egész d o lg o t, mennél szorgalmatosabban 
já r j  v é g é re , ’s  ha  lehet hajtsd-el azt a’ gaz embert a rró l 
a ’ tá jró l. Valervut azt mondotta ,  hogy ő ezen h ír t  Cnaeug 
Planciutlál *) ha llo tta . A zért írok-m eg m indent, hogy 
a nnál könnyebben nyomába akadhass a’ dolognak. 52)

K étségen  k ivül v a n , hogy Pompejus hozzám jó  in - 
dn la tta l 53) vise lte tik . M uciétól való elválását mindenek 
helyben hagyják . 54)

H allo ttad  rem ényiem , hogy P allius Clodius • * ) ,  
A ppinsnak fia asszony ruhába öltözve kapattatott-m eg 
Caesar’ házában , midőn o tt a ’ Bona Dea’ innepe ta rtato tt, 
hogy oda le tt vo lna , ha egy szolgáló leány meg nem 
m en tette  ’s a* házból k i nem szabadította vo ln a , és hogy 
m indenütt igen gyalázatos hire van ezen esetnek. Semmi 
kétségem  nincs benne, hogy te  is ne bosszonkodnál 
ra jta .

Egyéb a’ m it írnom  kellene nincsen , ’s valóban 
nincs is az íráshoz eléggé csendes szívem ; m ert mosta
nában m egholt nálam Sosisfleos egy szeretetre méltó 

i f jú ,  a ’ k ivel olvastatni szoktam , ’s halála mélyebben hat 
szívem re m in t tálára egy szolgáénak kellene. 55)

*) Ugyan a z , a’ k it utóbb Cicero tudva lévő Oratiojival vé. 
delmezett; Ez 691-dikben Macedóniában Antonius’ se
regénél Óbester volt. /
Lásd Cicero’ élete. § 18. /
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ír j  kérlek  hozzám gyakran. H a fontos tárgyad az 
írásra  nem lesz , ú j  a’ mi eszedbe jn t.

Januárius’ első napján M a ro n  M etsula és M arén*  
P ir i  Consulságok alatt.

XVII. 

PU B L IU S SE X T U S PRO- 
QUAESTORHOZ.

692-dikben.

Midőn számtartód liechis hozzám jö t t ,  ’s az abban 
való munkálkodásra k é rt, hogy Quaeslorságodhan tovább 
is megmaradhass; elébbeni leveleid még olly friss em
lékezetben voltak nálam , hogy jóllehet őt becsületes 
és hozzád hív embernek ta rto m ; még is a lig  hihetem -el 
n é k i, hogy te gondolatodat úgy megváltoztattad volna.

D e minekutánna Corneliád Tererttiával szállo tt, ’s  
én Corneliussal értekezvén a? dolog kétségen kívül té 
te te t t ,  azon voltam , hogy valamikor Senatus ta r t a to t t , 
mindenkor jelen lehessek, ’s nem kevés munkámban k e 
r ü l t ,  mig Qiiinlns Futius Trihunuit, és m ásokat, a ' k ik 
nek ugyan azt Írtad volt a’ m it nekem , arra vehettem , 
hogy nékem többet hidjenek mint leveleidnek. Azomban 
az egész dolog Januáriusra ha lasz ta to tt, ’s akkor kö n 
nyen m egnyertük, a’ mit akartunk.

Azon gratiád á l ta l , mellyel ez előtt nehány h e tek 
kel , mintha Crastuslól házat vettem vo lna , a’ vételhez 
jó  szerencsét kíván tál, a rra indítattam , hogy azon há
zat nem sokára azután valósággal megvettem negyed fél 
millió sestertiusokon. M ost tehát annyi adósságom v a n , 
hogy nagy kedvem volna a’ köztársaság ellen czimbo- 
ráskodn i, ha az öszveesküvők társaságokba bévennének.



D e ezek szerencsétlenségemre m indnyájan gyűlölnek; 
némellyek minthogy m in t egy öszveesküvésnektudva, lé- 
vő esmeretes megbossziílóját gyűlölnek, mások minthogy 
nem bíznak hozzám ’s fé lnek , hogy kelepczében akar
nám őket k e ríten i; azt sem h ihetik , hogy annak pénze 
ne volna a’ k i Romának uzsorásait az ostrom alól fel
szabadította , ’s a ’ k i ha t procentumra elég pénzt kap. 
Igazat mondván nyertem  is érdemeim á lta l a n n y it, hogy 
h ite lt érdemlő embernek tartatom .

H ázada t, ’s munkában lévő épületeidet megszem
lé ltem  , ’s ízléseddel igen megelégedtem.

Jóllehet A ntonius felő l mindenek az t v a lják , hogy 
kévéssé báládatos erántam , még is nagy huzgósággal 
és szorgalm atossággal védelmeztem ő t a’ Sena tusban, ’s 
mind beszédem nek, mind tekintetem nek reája nézve nem 
kevés foganatja volt.

Szeretném  ha gyakrabban írnál leveleket. Isten 
hozzád 2

X Y IÍÍ. 

POMPOiNIUS ATTICÜSHOZ.

692-dikben.

M ár három leveleidet vettem , egyet M ura it Cor- 
neliustól, ,  mellyet ba jó l emlékezem, Trestulernuban 
adtál n é k i; a’ m ásodikat, mellyet Canusinmi esmerősöd 
adott kezem hez; a ’ harm adikat, m ellyet a* mint írod , a’ 
hajóban a ’ vasmacskák’ felszedetése után irtál. Mind a’ 
három  tudós Rhetorhoz illő m unka, m ind a ’ három tisz
tán beszél, tudományokkal kim ivelt le lket m u ta t, ’s te
le  van a’ hozzám való szeretetnek jeleivel. Ezen levelek 
által hathatósan  ösztönöztettem az Í rá s ra ; de azért va
gyok restebb , m int tennem kellene; mivel nem találok



bíátórságos levélvivőt.'M ert hányadikra lehet valami fon -! 
tos levelet b ízn i,■ e/ n é lkü l, hbgy az olvasás á ltal vala
m it a’ fóntbol tó  ne vénné. Ide já rn i az is ,  hogy nem 
tudom k i m ikor megy E piru tbk  Azt is gondolom hogy 
m ihelyt Á m akléádM h  áz áldozatot véghez vitted ,  azon
nal elutaztál' Sicyont megszálláni. Még azt sem tudom 
bizonyosan, ! m ikor uíazol-el Ánloniushwz ’s m ehnylfdeig 
kése l Epiriislnri. Ugyan azért', sem Achojála sem E pi- 
rtláhá" rtienő ■emberekre nem mérek valamivel* szabadabb 
levelekét biZU LTörténtek pedig elmeneteled után ö llyan 
do^bfryiniellyek méltók volnának a’ m egírásra, de a’ 
m éliyekkel'nem  tanácsos ollyatf koczkára tenn i, hogy a’ 
levelek vagy elvesszenek, vágy1 IfelböntaSSanák, vágy el- 
fogattassanak. •

Tudd meg tehát mindeneknek e lő tte , hogy a’ ta 
nácsnak ezerf1 eszténdőbéli első gyűlésében'ném én -kér- 
deztettéin először vélekedésemét; bánóm áz Állobtöge^ 
sek ' m egbékéltetője előmbe té te te tt , még 'pedig, vágy 
hogy eZért a Senatus zugól ódcftt, en pedig í'ppah’nem 
nehezteltem. M éri rookt’Már nfeiii Vágyók kenteken annak, 
&'■ hitvány embernek * )M v aro Íó í, 's  Méltó.ságomáta’ köz
társaságban elléríéré is'jöbbari' ̂ fenntarthatom. Eülömben 
i s a ’ második helyen való voksolás az első helyen va
lóval csákóéin egyenlő tek in te tte l b ir ; ’s annyiban még 
tiyértesebb j minthogy a ’ Consul eránt nincs különössen 
lekötelezve. CatuluS a’ haífnádib j é s  (ha azt is ákarod tud
n i) H ortensius a’ negyédifc-volti
i vr*-*í J9L'*CÍoBsnl 'maga kicsiny éá' alacsony lelkű euiber, 
’s szüntelen gúnyolódó, de á  gunyolásnak ama’ komor 
nem ével, melly elmésség nélkül is nevetséget okoz, nem 
annyira az elme’ fu lánkjával, m in t az ábrázat’ fulaszko- 
dásával. Egy ollyan em ber, a’ k i a ’ köztársasággal sesu-



mit sem gondol, soha az O ptim aterekkel nem ta r t ,  ’s a’ 
k i az országnak semmi jó  szolgálat e r á c t ; rem énységet 
nem nyújt, mert nem a k a r ;  semmi félelm et nem okoz, 
m ert nem mer. A’ m ásodik Consul ellenben mind e.rán- 
.tam nagy tisztelettel v ise lte tik , mind a ’ jó  felekezetnek 
buzgón pártját fogja. Ső t már aprólékos, visszavonások 
is m utatják magokat a ’ k é t Consulok között.

D e attó l félek , hogy az első Consul’ r'ühe többek
re ne ragadjon, islert h a llo ttad , gondolom,, *) hogym i
dőn ̂  mulCesztendőben a’ Bona Dea’ m ysterium a Cae
sar’ házában ta rta to t t, egy férjfiasszonyi öltözetben oda 
m en t, hogy másnap a’ Y estalis szüzek az tékkor félben 
szakasztatott áldozást újra e lkezdették ; hogy Q . Corni- 
ficius legelsőben le tt  a’ Senatnsban emlékezetet ;  ő volt 
e’ részben e lső , ne gondolkodjál valakiről közzülünk 
hogy a’ dolog eránt egy végzés á ltal a ’ Pontifexek  kér? 
deztettek m eg, ’s  ezek azt vallás ellen való; bűnnek mon
dottak lenn i, hogy a’ S ena tn sa ’ Consulokra bízta annak 
a’ nép eleibe való te rjesz tését, és hogy C aesar ezért el
vált feleségétől. M á rm o st Piso  C onsul, Publiüs Clo- 
dius eránt való barátságból, mindenképpen azon igyeke
z ik , hogy a’ dolognak m egvisgálása, m ellyet maga ta
nácso l’s  a’ Senatns végzéséből ta rtozik  tanácsolni, ’s 
melly a’ vallást ille ti a’ nép á lta l félre  tétessék. Mes- 
sala még eddig igen hevessen ellene dolgozik. A ’ jó  em
berek Clodius’ kérdésére félre  á llanak a ’ jó  ligy tő l, az 
erős gyámotokat szerez m agának; én magam i s , a ’ k i 
eleinfén Lieurgusi keménységgel láttam  a ’ dologhoz, 
naponkint jobban jobban meg szelídülök. Egyedül Cató



állhatatos és engesztelhetetlen. M it mondjak hozzá ? A t
tó l f é le k , hogy ezen dolog, mellyel a’jók  keveset gon
dolnak , ’s inellyet a’ rosszak erőssen védelmeznek, a7 
köztársaságnak nagy szerencsétlenséget fog okozni.

Ama barátod pedig, (tudod k it értek) a’ kiről azt 
íro d , hogy engem minekutánna alázni nem m ert, dicsér
n i kezde tt, külsőképpen nagy szeretetet és szívességet 
m u ta t, ’s mások e lőtt minden alkalmatossággal magasz
ta l de titk o n ; úgy m indazáltal, hogy észre lehet venn i: 
irigyel. Az egész emberben semmi kedveltető tulajdon
sá g , semmi term észeti egyenes lé lek , ’s az országos 
dolgokkal bánásában semmi erkölcsi jóság , semmi 
ny ilt szivüség, semmi nyomosság, semmi szabad ember
hez illő indulat nincsen. D e ezekről másszor világosab
ban fogok írni". M ert még eddig sem elegendőképpen 
végére nem já rtam , sem ezen esméretlen emberre nem 
merek olly fontos dolgokra! szólló levelét bizni. ..

A ’ P raetorok még nem vetetlek sorsot a’ Provin
c iák eránt. A’ dolog még eddig ollyan állapotban van a’ 
m illyenben hagytad. ■

Misenumnak és Puteolínak le irásá t, mellyet k í
vánsz , beszédembe bé fogom iktatni.

Hogy hibásan irtam levelemben December’ harma
dikat , azt magam is észre vettem.

Beszédeimnek azon helyei m ellyeket dicsérsz, né
kem is nagyön te tszettek ; de nem mertem elébb kinyi
latkoztatni. M ost midőn helybe hagyásodat megnyerték, 
még sokkal A tticaibbaknak tartom  őket m int elébb. A’ 
Metellus ellen , ta rta to tt beszédhez tettem valamit azt 
hozzá. Elfogom nem soká küldeni; minthogy hozzám 
való szereteted téged Philorhetorrá te tt.

Ú jságot mit írjak ? írok még is valamit. Messala 
Consul Antonius’ házát \ e tte meg három millió hét száz 
ezer sestertziákon. Azt fogod mondani mi közöm ahoz ?
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Csak a n n y i, hogy ezen vétel az én vételemet is jóvá  ha
g y a tja , és az emberekkel m egérte ti; hogy szabad vé
te l á ltal jó  barátink’ pénzével is méltóságunkon segíteni.

A- T ró jai asszony igen lassú p o rték a , de még is 
van renxénység. L égy r a j ta ,  hogy a’ dolog tökélletesség- 
-re-mennyen. -Minden ó rán  szabadabb levele t várhatsz 
tőlem. Januarius’ huszonötödikén M. Valerius M essalának 
-és M. Pupius Calparm anus Pisónak  Consulságok alatt.

■ • X IX .

A TTIC U SIIO Z.

- " A ttó l ta rto k , Büszkeségnek fog te ts z e n i, h a  azt 
írom , hogy felette sok* dolgom van ,, ’s  még is  igazán 
sok van  úgy , hogy ezen rövid levélkének Í rá sá ra isa l ig  
vehetek egy k is  id ő t, ’s  a ’ ini kicsinyt veszek, a’ leg
fontosabb foglalatosságoktól lopom-el.

M illyen volt légyen Pom pcjus’ első beszédje, azt 
már másszor m egírtam , hogy tudniillik  a’ szegénység
nek nem nyújtott vigasztalást, a ’ rosszaknak nem oko
z o tt féle lm et, a’ gazdagokkal nem kedveltette-meg ma
gáit, ó’ jó l  gondolkozóknak nem hato tt szívükre. U gyan 
azért valam int maga hideg v o lt, ágy  hidegen hagyott 
m indeneket.
' Nem sokára az után Pisó  Consulnak indításából a’ 

•szeles Tribunus Fu tiu s  a’ nép’ gyűlésébe vitte  Porape- 
ju st. A ’ gyűlés a’ Circus Flaminiusban ta r ta to t ,  a’ hol 
éppen akkor nagy vásár volt. A’ T ribunus k é r te , nyi
la tkoztatná  k i mindenek’ h a lla ttá ra , ha vallyon ő is ol- 
lyan vélekedéssel van e ,  hogy a’ Clodius dolgának meg
vizsgálására rendelendő tórák’ választása a’ P ré to rra  bi- 
zattassék. E ’ volt tudniillik  Clodius’ vétke ex-ánt a- Se- 
nátusban végezve. E kkor Pom péjus igén aristocraticus



módon és bő beszéddel azt fe le lte , hogy ő a ’ Senátus’ te
k in te té t minden dolgokban szentnek ta rtja  ’s mindenkor 
annak tarto tta . Azután iYiesala Consnl a’ Senatusban 
megkérdezte Pom pejust, meiiy vélekedéssel volna # io- 
diusnak vallás ellen való bűne, ’s ennek a’ nép’ elei
be való terjesztése iránt. Pompejus úgy szállott a' Se- 
ná tusban, hogy annak minden végzéseit altaljában ma
gaszta lta , ’s midőn ismét le ü lt, azt mondotta hozzám: 
rem ényiem , hogy ezen dolgok eránt is elegendőkép
pen k inyilatkoztatta gondolatjait. Cő)

Midőn Crassus lá tta , hogy Pompejus beszédje azért 
fogadtatott kedveliéssel, mivel az emberek azt gondol
tá k , hogy az én Consuiságommal való megelégedését 
akarta  azzal k im u tatn i, felkelt és Consulságomról nagy 
m arasztalásokkal szállott. Azt mondotta nagy buzgá- 
sággal, hogy mind Senátorságát, mind Romai polgár- 
lé té t , mind szabadságát, mind életét nékem köszöni, és 
hogy valahányszor feleségét, valahányszor házát, vala
hányszor hazáját látja ; mind annyiszor az én jótétem é
nyeimet szemléli. Egy szóval azon az egész helyen, mel- 
ly e t én beszédeimben (mellyeknek Aristarchusa te  vagy) 
ólly sokféleképpen szoktam festegetni, hatalmasan vé
g ig m e n t,  ’s a’ tű z rő l, v a s ró l’s egyéb előtted esrnere- 
tes bájoló szerekről nagy pompával beszélt. Minthogy 
Pompejus mellett ültem , észre vettem , hogy ő ez á ltal 
m eg iték ete ít, nem tudván, h a  vallyon Crassus csak a ’ 
kedvemre járásnak azon alkalm atosságával, meliyet ő  
elm ula to tt, kíván é é ln i, vagy a ’ dolgok, mellyeket vég
hez vittem valóban olly nagyok voltak é , hogy az>k_... 
a’ Senátusnak ^H y szembetűnő megelégedésével magasz- 
taltassanak, k ivált egy ollyan em bertől, a’ ki ezen di
csérettel nékem annyival kevesebbé ta rta to t t , minthogy 
minden leveleimben, Pom pejust az ő sérelmével di
csértem.
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Ez a’ nap engem igen lekötelezett C rassná  e rá n t; 
’s mindazáltal még is ,  a zt a ’ m it amaz d ic sére tem re  el- 
ledezTe m ondott, agy ve ttem , mintha nyilvánságosan 
szállott volna. Midőn pedig a’ szállásban a’ sor reám 
k erü lt, m agasegek! melly kevélyen k ite rjesz te tte m  szár
nyaimat nj halgato'm Pom péjus előtt.

H a valaha ekkor a’ Periódusok a’ m este rséges csa- 
varnlások, a’ csalfa okoskodások, ’s a’ k e d v e l te  tő ékes
ségek nagy hőségben m utatták m agokat. M it mondjak 
egyebet, magas hangon m ent minden , m ert. a’ volt beszé
dem5 tá rgya , melly bölcsen viseltem agát a’ S e n a tu s ; melly 
egyet értést m utatóit a’ Lovagok’ r e n d je ,  melly hű
ség uralkodott Itáliában ,  melly igén k i i r t a t o t t  az ösz- 
veesküvésnek minden maradvánnyá ,  m e lly  olcsóság van 
m indenütt, melly csendes nyugalom. E sm e re d  harsány 
hangjaim at, midőn efféle dolgokról s z á l l ó k ; olly har
sányok vo ltak , hogy szükségtelennek ta r to m  rólok bő
vebben szo llani, m ert bizonyosan ti  is m e g  hallottátok.

A ’ romai közönséges dolgok pedig következendő ál
lapotban vágynak. A ’ Senátus valóságos A reopágns ; nem 
lehet álhatatossabbat , keményebbet és erő ssebbet gon
dolni mint ez. M ert midőn az a’ nap e l j ö t t , mellyen a ’ 
tudva való dolgot a’ nép’ eleibe  ke llett te rje sz te n i ,  szám
ta lan  pelyhes á llá  i f ja k , Catilinának m in d e n  maradvány- 
j a i ;  Cario ' leánykájának vezérlése a l a t t ,  68)_jninden- 
felíil őszve tód u ltak , ’s kérték  a’ n é p e t, h o g y  ne enged
né meg a’ vizsgálást. P iso Consul, a’ k i a '  Senátusban 
ezen megvizsgálást maga is sürgette; m o s t  a ’ népnél 
ellene dolgozott.. A’ Ciodius á ltal bérben fo g a d o tt parasz
tok e lfoglalták a’ hidakat. A’ nép között o llyan  tábláls- 
kák osziogattatfak-ki, mellyeknek egyikére  sem  vóitheiy- 
ben hagyó válasz írva. E kkor felugrik C a to  az oráló- 
székbe és égy derekas legiínyoló beszédet t a r t  P iso  Gonsul 
e llen , ha külöínben gunyolásnak lehet az o llyan  beszé



35

det mondani melly tellyes vök  hathatósággal, m éltó
sággal és a’ haza boldogságára czélozó buzgósággal.H or- 
tensinsunk és sok más jó  gondolkozásnak á ltal is hat
hatósan e lő seg íte te tt; különössen nagy bnzgóságot mu
ta to tt pedig Taconins.

Ennyi Optimatesek’ együtt munkálkodása azt cse
leked te , hogy a’ nép’ gyűlése széllyel bocsáttato tt, ’s 
a’ Senatns öszve hivattatott. Midőn a' nagy számmal 
öszvegyült Senátorok között a’ dolog voksolásra k e l t , 
jó l lehet Piso minden erejéből harczolt ezeknek na
gyobb száma ellen , a’ k ik  azt k íván ták , hogy a’ Con- 
sulok a’ népet a’ Rogátiónak elfogadására in ts ék , ’s 
jóllehet Clodius egyenkint minden Senátornak lábai
nál térdre e se tt, még is Curióvul a’ k i azon végzés te 
vését ellenezte, csak mint egy tizenöten ta rto tta k ; a ’ 
másik részen pedig négy száznál is többen vo ltak , ’s 
a ’ végzés’ tökélletességre inent. Ekkor Fiifius tribunns 
el takarodott, Clodius ellenben siránkozó beszédeket ta r 
to tt  a’ néphez , mellyekben Lucullusi, H orlemiusl, Cajus 
Pisát, i h  itala  Consult rá tá i sértegette. Ennékem csak 
azt hányta szememre, hogy mindent jó  kézből vettem. 
Meg kell jegyeznem , hogy a’ Senátus előre meghatá
rozta , hogy se a’ P raetorok Prov inciá járó l, se a’ k ü l
dendő követségekről, se egyéb dolgokrul ne legyen 
addig tanácskozás, míg Clodius' vétke a’ nép’ eleibe nem 
terjesztetik.

Ezek azok , a’ miket az ország mostani állapotjárói 
irhatok.-D e egyef'inég hozzá kell tennem a’ mi rem ény
ségemet felyül haladta. M arnia  igén de rék , b á to r, á l-  
ha ta to s , ’s szorgalmatos C onsul, engem igen szeret, 
minden alkalmatossággal dicséi és példámat követni igye
kezik. A’ másokat az az egy hiba teszi a’ leghibásabb-- 
nál jobbá, hogy Pom pejust is azon beszédje u tá n , mel
lyel a’ Senátust d icsérte, gyűlölni kezdette. Ugyan azért 
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minden jó  gondolkozásunkat fele tte  e lidegeníte tt magá
tó l. E rre pedig nem annyira  Clodiushoz váló barátsága 
b írta ö t . m int altaljában a' rósz ás veszedelmes igyeke- 
Betekre való hajlandóság. D e a ’ mi legjobb a’ m ostani 
magistrafusbéli személlyek között egy sincs hozzá hason
ló. Az egy Tv fiúson  k ivül minden T ribnnnsok  jó  gon
dolkozásnak ; Cornnliis pedig örömöst m ásodik C átónak 
akarna tartatn i. M itak a rsz  többet?

Hogy már ti' magam dolgaira té r j é k , a ’ T ró ja i 
asszony végre tellyes/te tte  Ígéretét. T e  láss hozzá, ’s 
hajtsd vdgré a’ m it magadra nsdakál.

Qnintus öcsóm az A rgjletum i épületnek még hátra  
volt három negyedrészét is megvette 725 ezer sestertm - 
so io n , ’s aizon jószágát m ellyet Tusculum m elle it b ír ,  
á ru lja , hogy megvehesse ba lehet Raciláia'’ házát.

bu rc e jttta l, szeretnem , ha megbékélnél ; otlly igen 
kész ő , a’ mint latom  , a ’ m egbékéllésre, hogy örömest 
könyörögne, ha nem áitallaná .

En a’ közbenjárást magamra vállalom.
Tudósíts mennél e lébb, m it csinálsz, ho l v agy , ’s 

mint folynak dolgaid. Febr. 13-dikán.

X X .  

ATTIC Ü SHO Z.

R . F . 692-díie'ien.

Hogy Asia’ provinciája kedves öcsémnek Quintusnak 
ju to t t ,  eddig már fogtad ha llan i, mert nem kételkedem  
hogy a köz hír ezt előbb tudtodra nem adta volna m in t 
akarm ellyikönk’ levele. M ár m ost édes ba rá tom , m int
hogy tudod , rnelly igen szerettem  m indenkor a’ dicsé
retet , ’« meliy igen Görögök’ barátjának ta r ta to n y /s  m elly



s o k a k ’ gy iilö lségét vontam magamra a’ köz jó  m ellett 
va ló  buzgokodásom m al; legyen reám gondod minden t e ' 
k é ts é g e d  sz e r in t, ’s vidd véghez, hogy minden Asia- 
b é lie k tő l szerettessem  és dicsértessem. De erről többet 
irolc azo n  levelem ben, mellyet Q uintusnak magának 
fo g o k  á lta lad n i.

A z  a la t t  is ké rlek  tudósíts mennyire mentél mind
azo k b a n  , a’ m iket reód bíztam ; mint saját dolgaidban. 
M e rt m io l ta  Brundusinmból elm entél, még semmi leve
le t se m  vettem  tőled. Igen óhajtom tudni mint vagy ? 
M a rt iu s  15-dikén.

X X Í. 

ATTICUSHOZ.

R . r .  m -d iké b en . —>  \

A z t  kérded tőlem mikép tö r té n t, hogy Clodins’ 
ü g y e  o l ly  vá ra tlan  módon végeztetett e l , ’s  mind aka
rod  tu d n i  m iért nem barczoltam ezen alkalmatossággal 
s z o k o tt hevességemmel. Homerus módjára fogok felelni 
az a z :  a ’ második kérdésre e lébb, inint az elsőre. Tudd 
meg t e h á t , hogy én válamíg a’ Senátus’ tek in te tét vé
de lm ezn i k e lle tt o lly  hevesen és hathatósan"viaskodtam, 

-hogy m inden fe lő l tapsolások ’s dicsérő szózatok har
s o g ta k ,  ’s a’ je le n  voltak, seregesen á llottak részemre. 
V á ló b an  , ha valaha a’ közjó vitéz bajnokának ta rto ttá l, 
ezen a lkalm atosságga l fogtad volna csudálni bátorságo
m at. M e r t  midőn Clodins, nem tudván magán -máskép 
s e g í te n i , m indenütt a’ hol egy csoport hálgatókat ta 
l á l t ,  b eszédeke t ta r t o t t , ’s az á ltal a’ népet ellenem in
g e re ln i igyekezett 7 2 ) ,  hatalmas Istenek ! melly tüze
sén  ü tköz tem  meg az ellenséggel ’s mint megtörtem 
a z t!  m in t  megtámadtam P isát, Curíótés Clodiusnak égési'-



seregét? M int kikeltem  a ' vének lá gysága , az ifjak ’ za- 
bólátlansága e llen! Becsületemre m ondom , sokszor sa j
náltam , hogy te ,  a’ k i gondolkodásom’ form álására o lly  
•sokat te tté l, egyszer’smind vitézségemnek is tanú ja  ek
kor nem lehettél.

D e minekutánna H ortejisim  azt a ’ szerencsétlen ta 
nácsot ad ta , hogy Fufius T ribunns ezen vallást illető  
dologban egy ollyan törvényt terjesszen a’ nép’ e le ib e , 
roélly a’ Senátns’ végzésétől csupán abban az egyben (de a’ 
mitől minden függött) kü löm bözött, hogy a’ b irák  ne 
Praetorofc, hanem sorsvetés á ltal válasz tassanak; ’s mi
nekutánna ezen tanácsnak követeset minden .erejéből vi
ta t ta ,  miTel magával is  m ásokkal is  elhite tte  j hogy 
Clodins seramikép sem menekedhetnék m eg, akár k ik  
lennének is  b irá i; akkor levontam V itorláim at, előre 
lá tván , melly nyomorult b irák  fognak le n n i; ’s m ikor 
bizonyságot ke lle tt is tennem) semmit sem mondottam 
egyebet, hanem csak a z t,  a’ mi o lly  világos és tudva 
való vo lt, hogy azt semmiképpen elnem halgathattam .

H a tehát (hogy már első kérésedre térjek) azt aka
rod tudn i, mi volt legyen a’ vád a lól felszabadításának 
o k a , nem mondhatok egyebet, hanem a’ b irák’ szegény
sége, és rosszasága. E rre  pedig egyedül H ortensius 
ado tt alkalm atosságot, a ’ k i a ttó l való féltében , hogy 
Fufius T ribunns, a ’ Senatusnak végzését e llenzi, ta 
lá ln á , nem lá t ta ,  hogy jobb le tt  vo lna , CIodiust a’ gya
lázatos cselekedet hírében keveredve hagyni, m in t ügyét 
egy erőtlen törvényszékre bízni. D e gyülölségétől e lra
gadtatván , mindenképpen s ie te tt a’ dolgot törvényesen 
elvégeztetni; mivel erőssen h itte , hogy (a ’ m int maga 
m ondotta) akárm.elly ólom fegyver is elégséges lenne egy 
ollyan bűnösnek kivégzésére.

Talám több kőrnyűlállásait is kivánod tudni ezen 
dolognak, mellynek olly nem várt kim enetele u tán  k i-



Hortensius tanácsát átkozza, jóllehet eleintén egy«- 
dül én voltam a’ kinek az nem tetszett. A’ birák’ kivá
lasztása igen lármássan ment véghez, minthogy a’ vá
do ld , mint egy jó ra  való Censorhoz ill ik , a’ legrosz- 
szabbakat viszsza ve te tte ; a’ bévádoltatott ellenben, 
m int a ’ bajvivásnak lágy szivü kormányozói szoktak, a ’ 
legjelesebbeket félre nyomta. Mihelyt a’- kiválasztattak 
helyüket elfoglalták, igen kezdettek csüggedni a’ jó  gon
dolkozásnak. Soha sem volt akáriuelly koczkázó asztal 
m ellett is ezeknél alább való társaság együtt,rósz  hirü 
Senátorok, holt szegény lovagok , fülig adósságba me
rült Tiiluinusok. Voltak csakugyan közöttük egynéhány 
jó  emberek i s ,  a’ k iket a' bűnös elvetni nem m ert, a ’ 
k ik  szomorúan ’s csüggedt fővel ültek a’ hozzájok o lly  
kevéssé illő társok k ö z ö tt, mintha a ttó l féltek vo lna , 
hogy ezeknek rútságok reájok fog ragadni. Eleintén m i
dőn elöljáróban a’ szükséges kérdések té te ttek , fele tte  
nagy keménység tűnt mindenütt szembe; a’ bévádoltatott 
mindenek e lő tt vétkesnek látszott ; a’ vádoló nagyobb 
helybenhagyást nyert m int kívánt. Hortensius a’ m in t 
elgondolhatod örvendve dicsekedett , hogy olly jó l elta 
lá lta  a ’ dolog’ kimenetelét; nem volt senk i, a’ ki CIo- 
d tm t olly vétkesnek nem tartotta volna, mintha m ar 
ezerszer kárhoztató szententiát kapott volna. Midőn pedig 
én bizonyságnak előállottam , hallottad volna c sak , melly 
nagy lárm át indítottak akkor Clodius’ szószóllói, ’s lá t
tad volna csak mint keltek fel mellettem seregesen a ’ 
b irák , melly sűrűn.nyomakodíak hozzám, ’s m in tnyuj- 
to tták  nyakaikat. Clodiusaak az én fejemnek védelmezé- 
sére'; egy ollyan dolog, inelly reám nézve nékem még 
dicsősségesebbnek lá tsz ik , m int az, midőn a te P o lgár
társaid *)' Xemcratesnek  nem engedték meg , hogy bi-

*) A’ régi Athenaiak — egy kompliment, mellyat Cicero At- 
ticusnak mellesleg tesz.



zoüyság’ tételét esküvéssel erősítse , vagy midőn (atyáink’ 
idejében) MetaUtu N um id iu t  birái a’ nék ik  szokás sze
r in t á ltaladattatott, ’s közöttök köröskörül já r t  számve
té st m egsem  akarták nézni. Azt mondom, a’ mi ezen 
alkalmatossággal rajtam  tö r té n t, az mind a’ kettőnél 
sokkal nagyobb volt. *) U gyan azért a ’ b íráknak  erán- 
tam illy egyenlő értelemmel m uta tott hajlandóságának az 
volt következése, hogy a’ bűnös e lcsüggedett, ’s vele 
együtt minden pártfogói is. És hozzám ellenben m ásnap' 
reggel nem kevesebb számú kisérő sereg g y ű lt, m int 
a* vo lt;m eM y ar C ensalságból váló kilépésem kor körül
vett ’s  hálómig követett vala.

A’ dicséretre méltó Áreopágiták **) ekkor fenn 
szóval k iá ltoz tak , hogy nem fognak többé őszve gyűlni, 
ha őrizet nem adattatik  melléjek. T anácskoztak magok 
között. Csak egyetlen egy vóks vo lt, m elly  az őrizetet 
nemkivánta. A’ dolog a’ Senatus’ eleibe te rjesz tetik ; ez 
egy bölcs és tisztességes végzést hoz : megdicséri a’ 
b íráka t, ’s kívánságuk’ tellyesífését a"' M agisfralnsra 
bízza , ’s nem, hiszi se n k i, hogy az az ember többé a’ 
törvényszék’ előtt magát mentse.

Mondj át ok-meg már m ost, M usák , mikép' táma
dott elsőben a’ tűz ? —  ***) ,

Esméred Calvust, a’ N annquri kótyavetye Calvu- 
sá t értem, ama m agasztalom at, a’ kinek engem tiszte
lő beszédjéről a’ minap irtani. Ez ké t nap- a la tt egy 
szolga, még pedig egy az a’ Gladiatori nyájából való

*) Cicero’ szemei előtt igen, minthogy a’ dolog őt il
lette.

**) Clodius’ bírái.
***} Tréfás czélozás az Hiás’ XVI, 42-dik és 116-dik 

verseire, a’ hol Homertis a’ Mn’sákat hivja segítségül, 
minekelőtte elbeszéllené, mint gynjtották-meg a’ Tró
jaiak a’ Görögök’ hajóit.



szolga által. *) végre hajto tta  a’ dolgot: magához hivat
ta  a’ b írá k a t,  ígéretet te tt n ék ik , kezességet vállalt 
m agára , kész pénzel fizetett 75-)Sok bíráknak (kegyes 
E g e k , melly vesztünkre té rtü n k !) még bizonyos asszo
nyok’ éjtszakai ’s némelly nemes származása gyerme
keknek hozzájok’ vitetései is fizetésül, sőt bőséges jn ta -  
lomnl szolgáltak, ’s még így is*, jó llehet a’ jó  gondol
kozásnak az íté le t mondáskor magokat nagy részint 
vissza vonták , ’s a '.Fórum  tele volt rab szolgákkal; hu
szonöt b irák , ha szintén é leíeket veszedelemben lá tták  
is  lenn i, "-készebbek'voltak elveszni, m int az egész köz
társaságot elveszteni. Csak harminczeggyen vo ltak , a ’ 
k ikné l többet te tt az éhség, mint a ’ dicsösség’ szerete- 
te. M időn Catulus c * k  közül eggyel öszve találkozott, 
ezt mondotta n e k i: minek kívántatok tőlünk őrizetet? 
talám  a ttó l fé ltek , hogy valaki el ne vegye tőletek a z t 
a ’ p énzt, m ellyet kaptatok! "  r

I t t  van olly rövid-Summában, valamint esak lehe
t e t t ,  az Ítéletnek minémfisége, ’s Cloéhis felszabadítá
sának oka.

A zt kérded továbbá, millven a’ köztársaság’ á lla- 
pof j a , ’s miilyen az enyim ? Tnd<kmeg, hogy a’ köz
társaságnak azon a llapo tja , mellyet mind ketten erős
n e k , te  az én okosságom’ , én isteni gondviselés’ se
gítségével megerősítetettnek gondolunk, ’s melly minden 
jó  gondolkozásnak’ egyet é rtése , ’s az én Consulságoni' 
példaadása á ltal elronthatatlan fundamentomra látszott 
építve le n n i, ha csak valamelly Isten reánk könyörülő 
szemekkel nem te k in t, egésszé n oda Iessz ezen eggyet- 
len egy törvénytétel á lta l , ha törvénytételnek lehet ne
vezői a z t, midőn harminczan a’ legrosszabh ’s legalább

») Úgy látszik, hogy Crassus sok ezer mindenfele mester
ségeket űző rabszolgái között Gladiátorokat is tartott.
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való Rom aiak közzü l, egynéhány pénzből álló zsoldért, 
m indent a ’ mi szent és tiszte le tre  m éltó , lábakkal tápod
n a k , ’s egy Tolna , egy Plautus egy Spongia és más il- 
lyen szem ét-em berek egy  o llyan dolgot, mellynek meg- 
tö rténését nem csak az em berek , hanem még a’ barmok 
is tu d já k , nem tö r té n tn ek  áüítának.

M indazálta í, hogy valam ennyire vigasztaljalak, meg 
k e ll jegyeznem , hogy  ám bár illy  nagy seb esett is a’ 
k öz társaságon , a ’ gonoszság  nem őrölhet győzedelmén 
o lly  v íg a n , m in t a’ rossz  gondolkozásnak reményiették. 
M ert ezek egésszen e lh ite tték  m agokkal, hogy ha a’ 
vallás , ha  az e rk ö lc s ,  h a  a’ törvényszékekhez való bi- 
zodalom , ha  a’ Sénatns’ tekinte te  illy  nagy k á rt válla
ltá n a k , a ’ győzedelmes gtlzság és szemtelenség minden 
tartózkodás né lkü l bosszút állhatna minden fájdalomért,

. m ellyet az én Consulságom ’ keménysége minden gonosz
tévőkkel é rezte te tt. D e ugyan az a’ Consul (mert nem 
gondolom , hogy  kevély  kérkedés’ vétkébe keveredném, 
ha magam ról te  veled többetskét szóllok, kivált egy 
o lly  levélben , m e llyet akaratom mal kívüled senki sem 
olvas) ugyan én magam tehát a’ jó  gondolkodásunknak 
bús sz ívüket m egvigaszta ltam ,  egyenkint biztatván és 
bá torítván  m indnvá joka t, ’s azon buzgóságom á lta l, mel
lye l a ’ m egvesztegete tt b iráka t üldözöm és kínzóm , ama’ 
ru t győzedelem bará tja inak  ’s kodveliőinek szájakat bé- 
z ártam ; Piso  C onsnlt sem m i szándékában boldogulni nem 
hagytam ; Syria  P ro v in c iá t, melly inrir néki volt ígérve 
tő le  e lvettem , a’ S enatusí ism ét elébbeni bölcs kemény
ségére vissza hívtam , ’s csüggedő bátorságát újra fel-ele- 
v e n íte ttem ; Clodinst jelen létében  a’ Senatns előtt rész- 
szerin t huzamos fontos beszéd, részszerint heves öszve- 
szóllalkozás á lta l öszvetortem. Mind a’ kettőből adok 
ha te tsz ik , egy k is  k ó s to ló t;  m ert nagyobb része min
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d e n  e r e j é t  ’s kellemét elveszti » ' viaskodnsnak azon tü
z e  n é l k ü l ,  mellyet ti  Görögök a jw -nak  neveztek.

M id ő n  t . !. a’ Senatusnak Május 15-dikén tartato tt 
g y ű lé s é b e n  vélekedésemért m egképeztettem , a’ köztár
s a s á g '  á llapotjáról bőven beszéllettem ’s egy istenség
t ő l  i l l e te ttn e k  buzgóságával azt mondottam : „hogy a’ 
S e n á f  o ro k  ne csüggedjenek-el ezen egy csapás miatt ; a’ 
s e b  o l ly a n ,  hogy sem azt. eltitkolni, sem tőle igcn meg- 
i j e d n i  nem k e ll, minthogy az első esetben oktalanok
n a k  ,  ’s  másodikban pedig gyáváknak kellene tartatnunk. 
J L e n tn lu s  ké tszer, Catilina is kétszerszabadítatott-fel a’ 
v á d  a l u l ; Cloiius most a’ harm adik, a- ki a’ bírák által a’ 
k ö z tá r s a s á g r a  szabadon- bocsáttatott." — „De megcsalod 
m a g a d a t ,  G loiiut!  a birák csak azért nem küldöttek szám- 
k i v e t é s b e ,  hogy a’ városban mint egy tömlöczben zárva 
l é g y  ; nem  polgárnak akartaktéged’megmarasztani, hanem 
a ’ szám k ivetésse l együtt já ró  szabadságtól akartak meg
f o s z t a n i .  Bátorodjatok-meg tanácsos A tyák, ’s tartsá
t o k  f e n n  méltóságtokat. Még most is meg vén a’ köztár
s a s á g b a n  a’ jógondolkozásnaknak elébbeni egyetértések, 
e g y  o k o k k a l több van a’ fájdalomra, de fedbetetlensé- 
g e k  n e m  csortmlf-meg. U j k á rt nem vallottunk, csak az 
a ’ k á rv a l lá s  jö t t  napfényre, melly már meg v o lt, 's ez 
a z  í t é l e t ,  melly egy megromlott embernek ügyében té
t e t e t t ,  több hozzá hasonlókat esmértetett-ideg velünk."— 

D e  mit cselekszem ? Csak nem az egész beszédet lé
t r á i n  levelemben. Most már az öszveszóllalkozósratérek 
7 6 } -  F e lk é l a’ gyönyörű gyerm ek ,4)  azt veti szememre 
h o g y  Sajóéban  voltam. — „Csípősen ! de mit akarsz ezen 
sz e in re v e té s s e l , szintén úgy illik  az reám , mintha az
z a l  v á d o ln á l, hogy a’ Bona B ea ’ kárpitja megett yo l-

* )  „Pulchellus11 a’ Clmdiusoi'nemzetségének, méllyből Cle- 
iius  származott, Vulcher (szép) volt vezeték neve.
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iám. 77) — Minek egy arpinum i embernek a 5 m e le g  
tik? monda továbbá. —  „Kérdezd-meg, féle lék . párt- 
fogédnédtél, a’ ki az arpinum i vizet igen meg !<irán
ta  ; de magad is tudod ,  m ire va ló ; m ert Iám a’ tengeri 
v íz re -is reá szorultál. '4 78) —  Meddig fogjuk tű r n i ,  
m onda, ezen K irály t?  —  „Csudálom fele lék , h_ogy ezt 
a’ szót E ex  szádba mered venni, ho lo tt egy R c:v , a’ 
kinek  örökségét reménységedben előre felfa ltad , te stá 
men tornában rólad semmi emlékezetet sem te tt. 79) Az
után  a z t vetette szememre, hegy házat vettem. —  Nem 
vádolhatsz mondók, mert te  b írák a t vettél. —  Ezen bí
rák  , monda, néked nem h itték , ámbár megeskfldtél. v -  
S ő t nékem , mondók, huszonöt birák h itte k ; tenéked a’ 
te  harminczegy biráid ollykevesé h ittek , hogy előre meg
kell e tt nékik fizetned. E kkor olly nagy tévedtség tá
m adott, hogyujiz ember elnémult és öszverogyott. —■ 

A’ mi a’ magam állapo tját i l l e t i , az a’ jó  gondol- 
kozásuaknál most is ollyan a’ miilyen v o lt, m ikor Ht 
h agy tá l: a’ város’ mocskánál és seprejénél pedig 80) 
még sokkal jobb. M ert még az seid á rt semmit is ,  hogy 
Clodins ellen te t t  bizonyságom olly keveset látszo tt é r 
ni. Ez egy ollyan érvágás volt az irigységen , m elly ál
ta l az  enyhült ’s a’ melly nékem annyival inkább sem f á j , 
m inthogy magok azon gonoszságnak pártfogói is kén- 
telenek megváltani, hogy a-' dolog világos vo lt és csak 
pénzel sikáltatott-el. Ide já ru l az is , hogy a’ népnek éhes 
és rongyos része, ez a ’ kincstár’ nadálja 8 1 ) ,  erősen azt 
h isz i, hogy Pompejns engem igen szere t; ’s valóban o lly  
sokszor vagyunk együtt ’s ollykelJemetesen barátkozunk 
egym ással, hogy Catilinának evő ivó , pelyhes á llá  paj
tásai őt dősöléseikben csak Cmeus Cicerónak hjvjáfc 
U gyan azért minden közönséges já tékok ’ alkalm áfossá- 
g á v al, mellyeb azoíta a datta ttak , csodálkozásra méltó
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tapsolással fogadtattam , a’ né lkül, hogy csak egy pász
to r i síp’ *) piszegése is hallattatott volna.

Mi m ost a’ Consulválasztó gyűlést vá ijuk ; ’s M ag. 
nm ünk  azon van , hogy A u la i fiját 82) nyomja-bé a’ 
Consulságba. E’ végre pedig tekintetével, sem a5 nép 
e lő tt való kedvességével, hanem azzal az eszközzel é l ,  
m ellyel a ’ Macedóniai Philippus minden várat megvehe- 
tőnek ta r to t t ,  m ihelyt'abba egy arannyal megterhelt 
szamarat béküldhefett. -A' Consnl pedig, a’ ki Dolerion 
83) Komédiásnak mássa, úgy m ondják, magára vállal
ta  a ’ dolognak végre hajtását, ’s hivisorohut ta rt házá
b a n , a’ k ik k e l a’ pénzt kiosztogattassa; de a’ mit én 
nem .hiszek.

Azomban Cafo* és Domitius' sürgetésére a’ Senatus- 
nak két gyiilölséges végzései jelentek-m eg, mollyekről 
az a’ közvélekedés, hogy a’ Consul ellen ‘Hagynak in
tézve: az egyik megengedi, hogy még a’ Magistrátusbéli 
személyek’ házaiban is tartathassanak nyomozások; a’ 
m á s ik a ’ haza ’ ellenségeinek nevez mindeneket, a’ kik
nek házaikban Dimsorok találtatnak. Lurcö Tribunus pe
d ig , m ihelyt hivatalát, elkezdette, feloldoztál ott Aeh'tts 
és Fnsius’ tö rvénye i;á lé i, á ’ végre, hogy a’ megveszte
getés ellen új törvényt terjeszthessen a’ nép’ eleibe, 
mellyet sán ta  létére is szerencsésen közönségessé tett. 

.84) Éhez képest a’ nép’ gyűlése Jnlius' huszonhetediké- 
re rendelte tett. Ezen törvényben újság az, hogy a’ ki 
valamclly Tribusnak pénzt ig é r , ha meg nem fizette,

*) „Síné pastoritiá fistnta , tréfáson piszegés helyett; mint
hogy a’ pásztorok' sípjának piszegó hangja van. Mikor 
a’ nép’ gyűléseiben valainelly lö rendű ember jelent- 
meg, a ’ nép azt vagy tapsulassal, vagy piszegéssel fo
gadta, á  szelént, a' mint az kedves, vagy gyűlölt 
ember volt.
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egész életében esztendőnkint három ezer *) se ste rtiu ssa l 
adós minden Trilusnak. Én ezen a lkalm atossággal azt 
mondottam, hogy Clodius ezen tö rvényt, m inekeló tte  
bozattatott volna már m egtarto tta; m ert m ár ré g e n  szo
kása ígérni és nem adni.

De barátom nem látod é ,  hogy az a’ consu li mél
tóság , mellyet Cnrio Apotheosimak nevezett, ha o llya tt 
Consulokat kapunk , m int A fra n in t;  csupa já té k k á  vá
lik  ? 85) Legjobb lesz tehát philosophálnunk, ’s a z  iily  
Consttlságokért egy babkát sem adnunk.

. Azt írod ,  hogy e ltökélletted magadban te stvé rem 
mel Á’siábanem  menni. Én ugyan jobb szeretnem h a  el
menne! ; ’s félek , hogy ezen e ltökéllésednek 'reánk néz
ve kedvetlen következése fog lenni. M indazáltai a n n y iv a l 
inkább sem szólhatok feltételed e llen , m inthogy m agám  
sem fogadtam-el semmi Provinciát.

Azon felyül Írásokkal, mellyeket A m díheonedlan  
te tté l, annyival is inkább meg fogok elégedni; m in thogy  
Chilius e lhagyott, ’s Archiás még eddig rólam sem m it 
nem i r t ;  sát a ttól is ta rto k , hogy most midőn L u cu l-  
lusra ir t  görög versével már koszén van , va lainelly  
Caeciliuti darabot fog kezdeni. 86)

Antonius’ szívességét nevedben m egköszöntem , ’s 
a’ levelet Manliuslol küldöttem-el. Abban téged nem 
kévésé dicsértelek. H ogy pedig hozzád eddig r i tk á n  ír
ta m , az onnét v an , mivel senki sem volt, a’ k i r e  le
veleimet bízhattam volna, ’s azt sem tudtam , hová 
küldj em.

H a Cincint dolgaid közziil valamit reám b iz , ö röm es t 
felvállalom. D e most elég aksága van a’ maga do lg a iv al,

*) Háromszáz foriotal; köretkezésképen, minthogy akkor 
35 Tribus vagy ezéh-osztaly volt, öszrezéggeí 10500
forintal esztendőukint. ; '
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’s azokban sem m ulatókul semmit, a’ miben javára 
lehetek. .

M ihelyt tudom , hogy valahol egy helyben maradsz, 
gyakorta várhatsz tőlem leveleket; de te  is gyakrabban 
küldj.

Tudósíts kérlek , valamivel bővebben Amulthconod- 
ról, annak ékességeiről ’s fekvéséről, ’s:közöld velem, 
ha mi verseid vagy históriáid vágynak, mellyek Asnal- 
theáról szóllanak. Arpinumi jószágomon valami hason
ló t akarok tenni, En részemről írásaimból fogok vala
m it az t kü lden i; most semmi sincs készen.

X X II. 

ATTICUSHOZ.

R. V. m i  dikében.

Azon leveledből, mellyben Qüintns’ testvérem hoz
zád í r t , némelly leveleinek mássat velem közlöd., igen 
szembetűnő bizonyságait látóin annak , hogy mind erán- 
tad való gondolkozásában, mind rólad való vélekedésé
ben ’s ítéletében nagy változásnak kellett történni. Va
lam int ezen dolog énnekem mind kettőtekhez vonszó 
szeretetemhez képest, szükségesképen nagy kedvetlen
séget okozott; úgy más felül nem győzöm csodálni, 

•mi adhatta magát elő, a’ mi testvéremet úgy meg ille t
hette  , ’s szívét tőled annyira elidegeníthette. Vettem 
ugyan észre már jó  időtől fogva, — a’ m it, a’ mint 
lá tta m , elmeneteledkor magad is gyanítottál, — hogy 
k e lle t t, nem tudom melly idegenségének lenni; ’s va
lami módon megsebhetett szívében néminémü ártalmas 
gyanúságnak lakni. Igyekeztem is a’ bajt mind az előtt 
gyako rta , mind kiváltképpen azo ita , miolta neki a’ sors 
á ltal Á’sia Provincia jutott-, megkettőztetett szorgalma-



tossággal orvosolni. D e mindenkor úgy ta láltam , hogy 
egy felül nem látszott o lly  igen neheztelni, m int le
veleid mondották; más felül pedig nem mehettem an
n y ira  ve le , mint akartam . M indazáltal azzal vigasztal
tam  m agam at, hogy ő veled vagy Dyrrachiumbun, vagy 
más valamelly helyen azon tájon bizonyosan öszve fog 
jö n n i; a ’ meiiy esetben erősen rem ényle ttem , sőt ma
gammal egészen e lh ite ttem , hogy egymással beszélge
té s ie k  ’s  értekezésiek, ’s már maga az együttlétel ’s 
egymás’ meglátása is  okvetetlenül véget fog vetni minden 
egyenetlenségnek. M ert nem szükség , néked , a’ k i 
a z t jó l tudod, mondanom, hogy Quintus testvérein, egy 
a’ legjobb] szivü ’s legvidámabb természetű emberek’ köz- 
z ü l, ’s  valamelly könnyen iagereltetik  h a ra g ra , szint 
olly hajlandó a’ megbékélíésre is. D e az volt a’ szeren
csétlenség, hogy sehol sem kerültetek-öszve. M ert az 
ok o z ta , hogy némelly ravasz incselkedők’ sugallásának 
inkább engedett, m int a’ kötelesség’ , atyafiság’ 's  régi 
barátságos hajlandóság’ szavának; mellyet legszentebb
nek kellett volna tartania .

.Mi légyen tulajdonképpen ezen egyenetlenségnek 
o k a , a z t könnyebb elgondolnom, mint m egírnom ; mi
vel a ttó l ta rto k , hogy midőn, az egyiknek pártjokat 
fognám , a’ tie ide t megtalálnám sérteni. 87) M ert én 
előttem  bizonyosnak lá tsz ik , hogy ámbár a’ sebet nem 
sa já t hozzá tartozandói e jtették is r a j ta ,  azt ők csak 
ugyan meggyógyíthatták volna. De az egész sérelem
nek m ibenlétét, melly valamivel szélesebbre te rjed , 
m int lá tsz ik , élő szóval jobban megmagyarázhatom.

A ’ mi azon levele t, mellyet teneked The&saloniká- 
ból í r t ,  ’s azon beszédeket ille ti , m ellyekkel tégedet 
a’ m int írod, Romában lakó bará tidnál, ’s  az ú tpnsé r
tegete tt ; semmiképen néni látom á l ta l , m i adhatott vol
na reájok okot; de az egész kedvetlenség’; elhárítása



érán t minden reménységemet nemes gondolkozásodban 
helybe/tetem . Ha meggondolod, hogy a’ legjobb embe
rek  sokszor legkönnyebben gerjednek haragra , de  leg
könnyebben; imég: is engesztelődnek; hogy a’ szívnek 
ezen lágysága ’s úgy szólván hajíhatosága csak nem 
m indenkor jó  indulatnak je lensége, és a1 mi a’ fő  do
lo g ,  hogy jelen való állapotunkban elmuihatatlanűl szük
séges egymás1 erőtlenségeit, h ib á it, sőt sértegetéseit 
is  kölcsönösen.eltűrnünk; reményiem hajlandó lesz a 1 
megbocsáttásra. ’S hogy ezt cselekedő, arra igen szí
vesen is kérlek. M ert é n , a' k i tégedet oliy v éghetet
len űí szeretlek , semmit sem óhajtok oliyan igen, mint 
a z t ,  hogy senki se legyen hozzám tartozóim között, 
a 1 ki tégedet ne szeressen, "s a’ ki tőled is viszont ne 
szerettessék.

Leveled’ azon része egészen szükségtelen vo lt, 
jnellyben azt számlálod e lő , melly sok alkalmatosságo
k a t m ula ttá l-el, midőn mind a’ városban, mind az or
szágnak egyéb részein , egyébkor i s ,  különösen pedig 
az én Consulsagom a la t t , magadnak hasznot ha jthattál 
volna. M ert én előttem neines -sűrűséged egészen es- 
meretes , ’s nem tartottam  soha is közöttem és közöt
ted  egyéb külömbséget, hanem csak életünknek önkint 
választott külömböző m ódjait; minthogy engeinet egy 
bizonyos nagyra törekedés a’ közönséges hivatalok1 ke 
resésére , téged pedig egy másnemű, de szint olly fed
hetetlen indulat a1 tisztességes nyugodalom’ választására 
b irt. A bban, a’ mi igazán dicséretet érdemel, az er
kölcsi jó ságban , szorgalmatosságban, jólelkiesméret’ 
jncgőrizésében, sem m agam at. sem mást senkit elődbe 
nem teszek. A’ hozzám való szeleteiben pedig testvérem 
és hozzám tartozóim után te  érdemelsz első he ly et 
M ert életemnek és sorsomnak külömbféle változásai 
között elég. alkalmatosságom volt téged’ tökéletesen 
*. M. OR. MIK ÉRV A 11. KEGYED. 1S35. 4



jnegesm erni, ’s mind balsorsomban szom orúságodat, mind 
szerencsémben örvendezésedet lá tn i ; 's  dicsossegemen 
való örömöd az enyímét gyakran nevelte , ’s félelmeim 
között való vigasztalásod szivemet gyakran megnyugtat
ta . Sőt most is , midőn tőlem távol vagy , nem csak ta 
nácsodat, mellyel mindeneket felülhaladsz, hanem ba
rátságos beszélgetésedet ’s társalkodásodat i s ,  melly 
reám nézve olly kim ondhatatlanul kellem etes, számta
lanszor óhajtóm , mind a’ köztársaság’ do lga iban , mel- 
lyekbez restü l látnom  nem szabad , m ind Forurni fogla
latosságaimban , mellyeket e íébb nagyra-vágyásból válasz
tottam  , most pedig folytatnom  k e l l , hogy méltóságo
mat a’ nép elő tt való kedvesség á ltal fenntarthassam ; 
mind pedig végre házi kürnyülállásim  közö tt, mellyek- 
re  nézve barátságos ’s m eghitt beszélgetéseidre egyéb
k or is , különösen pedig m iolta  testvérem  elm ent, fe
le tte  nagy szükségem vagyon. Rövid szóval, som fogla
latosságaimban , sem üres óráim ban, sem törvényes sem 
házi dolgaim’ fo lytatásában, sem a’ köztársaságot, sem 
a’ magamat illető á llapotokban nem lehetek-el tovább 
szeretettel tellyes tanácsaid ’s kellem etes beszélgetéseid 
nélkül.

Eddig soha seríi hagyott a’ szemérem ezen dolgok
ról emlékezni; de most kénszeri te tt reá levelednek azon 
része, mellyben magadat ’s életed’ m ódját m ented , .’s 
azon okokat, mellyek erre bírtak  előszámlálod. Egyéb 
eránt testvérem’ szívének szerencsétlen elidegenedésére 
nézve, azt az egyet még szerencsének lehet mondani, 
hogy mind nekem, mind más barátidnak m ár az e lőtt 
több ízben értésünkre a d tad , melly kevés hajlandósá
god legyen valamelly P rov inc iában  h ivatalt felvállal
ni , és hogy ebcz képest az öcsémmel együtt nem lé
tei , nem nézettelhetik a’ közöttetek tám adott egyenet
lenség’ következésének, hanem szabad akaratból és jó 
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zan meggondolással előre te tt  választásnak. Ugyan azért 
annál inkább lehet reményleni, hogy a’ sérelem meg 
fog crvosoltatni, ’s a ’ közöttem és közötted mindenkor 
szentül m egtartatott barátság tovább is sérthetetlenül 
fenn fog maradni.

A ’-mi a ' köztársaságot i l le ti , annak állapotja nyo
m o ru lt, erőtlen és minduntalan változó. Keménylem, 
fogtad h a llan i, hogy a ’ lovagok csak nem egészen meg- 
hasonlottak a’ Senatus ellen. Elsőben is azt igen nehez
te lték* hogy a’ Senatus egy végzést te tt , melly szerint 
azon b írák e llen , a’ kik voksaikat pénzért adták ®) 
törvényes visgálás rendeltetett. Történetből nem voltam 
je le n , mikor ez a’ végzés té tetett. Midőn lá ttam , hogy 
a ’ lovagoknak egész rendje azért neheztelt, ha szintén 
neheztelését nyilvánságosan nem jelentette  i s ; megfed- 
dettem  a ' Senatust, ’s a ’ mint én gondolom, igen hatha
tósan ; V  ámbár a’ lovagok’ ügye nem nagy tiszteletek
rő l ’s szemármélességekről te tt is bizonyságot, még is 
a rró l nyomosán és hosszasan szállottam. 88)  De íme 
ism ét egy új és alig rzenvedhető tréfát kezdőnek a’ Lo
vagok ; ’s én még is azt nem csak elszenvedtem, hanem 
fel is czifráztam. Az árendátorok t. i. k ik  a’ köztár
saságnak A’siai jövedelmeit a’ Censorokful hérben fel
v e tték , azon panaszolkodtak a’ Senátus e lő tt, hogy kí
vánságaiktól elragattatván felette sokat ta láltak Ígérni, 
’s  azt k íván ták , hogy a’ Contractus töröltessék-el. Én 
voltam az e lső, a’ k i kérésöket előmozdítottam; vagy 
igazabbat mondván, a’ második; mert hogy kérni me
részeltek annak Crassus volt az oka. A’ dolog már ma
gában is gyniölséges v o lt, ’s az által hogy oktalansá
gokat m egvallottak, még rutabbá lett. De attól lehet 
ta rta n i, hogy, ha kérésüket meg nem nyernék, egészen



elpártolnak a’ Sena tustól. Ezen egyenetlenséget is  leg
inkább én intéztem-el. Annyira v ittem , bogy a’ Sena- 
tus Beczember’ első és-m ásodik napjain nagy számmal 
öszvegyült, ’s erántok jó  indulatot m uta to tt. Én mind 
a’ két rendnek méítóságárul bőyen beszéllettem , vala
m int arról a’ haszonrul i s ,  mglíyet mind a’ ke ttőnek 
egyetértéséből az országra nézve rem ényleni lehet. A ’ 
dolognak ugyan nincsen még egészen v ég e , de legalább 
a5 Senatus már kim utatta jó  hajlandóságát. Csak az egy 
választott ConsnlÁfefeffaí ellenkezett; jó llehe t Catoam a’ 
nagy bajnokunk is e llenkezett vo lna , ha a’ nap’ rö
vidsége m iatt a’ beszállás’ szere reá kerü lhete tt volna. , 

E ’ szerint, a’ m int látod elébbeni törvényeimet meg
tartván , a’ mennyire le h e t, sértbetetlenül kívánom fenn- 
marasztani azt az ügyességet, m ellyet én forrasztottam - 
öszve. De minthogy ennek tartósságot nem ígérhetek , 
egy más úton próbálom tekintetem et m egerősíteni, a’ 
mellyet bátorságosnnk ta rto k , de a’ m ellyről levélben 
hosszasan nem irhatok. Csak egy k é t szóval jelentem  
azt ineg : Pompejussul igen barátságos szövetségben va
gyok. Tudom , m it fogsz mondani. Ő rizni fogom ma
gam at, a’ miben őriznem k e l l , . ’s másszor bővebben 
m egírom, miképen szándékozom a’ köz-társaság’ k o r- ' 
mánnyát vezetni.

Tudtodra adom azt is , hogy Lnccejus 89) haladék 
nélkül szándékozik a’ Cönsulságot keresni. A zt mond
já k ,  hogy csak k é t vetélkedő tá rsa i lesznek. Caesar 
A rrius’ eszközlése á ltal szándékozik m agát vele egyesí
te n i; Bibnlus pedig rem ényű, hogy P iso  á ltal Caesar
nak társa  lehet a’ Consulságban. — Nevetsz ? — elhidd, 
nem nevetségre valók e ze k !

írhatnék  még so k a t, 'd e  más időre hagyom ; tudó
s íts , mikorra várhatunk. A rra i s ,  a’ m it ig e n  óha jtok ,



illendő  szeméremmel k é rle k , az a z : hogy mennél elébb 
jö j j  meg. •— Deczembér’ ötödikén.

XXI1Í. . 

ATTÍCUSHOZ.

R . V. 693-dókában, ....

Quintus Metellns Celer’ és Lueius Afranms’ Con- 
sn lságok  a latt.

Legnagyobb fogyatkozásom, hogy megtudjad, most 
abban  á l l ,  hogy nincs olly emberem, a’ kivel mindent, 
a ’ m i aggodalmat okoz, közölhetnék; a’ k i engem sze
re tn e  , engem m egértene, a’ kivel minden képmutatás. 
ta rtó zk o d á s, vagy titkolódds nélkül beszélhetnék. M ert 
Q u in tu s  testvérem , a’ k i talp ig  emberséges V  egyenes 
sz ívű  em ber, ’s engem egész szívéből szeret , tőlem távol 
van 90 ); te  pedig , a’ k i gondjaimat és fájdalmaimat 
beszélgetéseddel és tanácsoddal olly sokszor^ enyhít ed- 
te d  ; V»a’ k i mind a* közönséges dolgok* folytatásában 
seg ítő  társéin , mind sa ját állapotomban hűséges részt 
vevő barátom voltál, m indent, a’ nii engem ille te tt , 
t u d tá l , ’s a ’ kivel minden szándékimct közlöttem, melly 
szegletben tartózkodói? Annyira elvágyók mindenektől 
hagy atta tv a , hogy ezen kevés időn k ívü l, a’ wiit felesé
gemmel , leánykámmal és kedves kis Cicerómmal to lto k , 
sem m i nyugodalmam ’s enyhülésem' nincsen. M ert azok 
az  előtted esmeretes szép képet mutató tündöklő ba
r á ts á g o k , mellyekben részesülök, a’ Fórumon ugyan 
fényes sugárral ragyognak, de házamnál semmit sem 
használván , semmit sem használnak. Ugyan azért ha ko 
rá n  reggel látogatókkal tellyes házomból egész sereg 
idegenektől késértetve a’ Fórumra m egyek, a ’ nagy
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seregben nem találok egyet i s ,  a’ k ivel kénszerítés 
nélkül tréfálhatnék, vagy szabadon sóhajtozhatnék.

Ezen okra nézve nem csak várlak ,  hanem szívesen 
óhajtlak is ,  sőt hogy haza jö jj  mindenképpen kérlek. 
Száma nincsen ba jaim nak, mellyek engem háborgatnak 
és nyughatatlanítanak, ’s m ellyeket úgy gondolom , 
egészen kiunthetném szívem ből, ha csak egyszeri sétá- 
lással beszélhetném is k i magamat előtted.

Házi aggodalmaimról ’s vesződségeimről itten  bal
g á tok ; nem akarván azokat ezen levélben z á rn i, ’s es- 
méretlen levél vivőre hízni. ’S ezek (hogy felettébb ra j
tok  meg ne indúlj) szenvedhetek ; jó llehe t csak ugyan 
ollyan fulánkok és töv isek , mellyek Szúrnak, ’s annál 
mélyebben ha tn ak , minthogy nincs o llyan szerető bará
tom , a’ kinek tanácsa és beszélgetése enyhülést nyújtana.

Ellenben ha a’ köztársaságról gondolkodom , úgy 
ta lá lo m , hogy most is megvan ugyan elébbeni szívem 
és akaratom ; de az annyira ju to t t , hogy már orvosolni 
sem lehet. V alóban, ha szintén a z t, a*' mi elmeneteled 
ólta tö r té n t, csak rövid summában foglalom i s , még is 
így fogsz fe lk iá ltan i: lehetetlen hogy a’ Romai köztár
saság tovább fennmaradjon.

Elmeneteled u tá n , ha nem csalatonf, CIodius’ ko- 
moediája volt az első já ték . Azt én jó  alkalm atosságnak 
tartottam  az ifjúság’ zabolátlanságának megtámadására 
’s megalázására; ’s lelkem nek minden tehetségeit nagy 
hevességgel ’s vesztegetve fordítottam  e’ végre ; nem va- 
lamelly egyes ember eránt való gyülö lségből, hanem ollyan 
bizodalonunal, hogy n’ köztársaság’ veszedelmes sebét 
Meggyógyíthatom. 91) E gy magát pénzen eladó gyalázatos 
törvényszék minden iparkodásomat m eggáto lta , ’s a ’ köz
jó t  felforgatta. Lássad már m ost, mi következett azután.

Egy ollyan Consult csaptak nyakunkban , a’ k it 
kivülöttünk Philosophusokon k ivű l, senki sem nézhet



a n é lk ü l ,  hogy nagyot no sóhajtana! M elly veszedel
mes s e b ! A’ Senatns a’ M agistrátusbéli személyek’ vá
lasztásánál ’s az íté lő -székekné l uralkodni szo k o tt, 
vissza éléseknek akadályoztatására egy végzést ho
zott. D e az nem terjesz tetett a’ nép’ eleibe. Maga ezen 
T anács sokféleképpen sértegetteíett, ’s tőle a ’ róm ai 
L ovagok elidegeníttettek. E ’ szerint ezen egy esztendő 
a ’ köztársaságnak amaz általam felállított k é t erős osz
lopá t e ldön tö tte ; m ert mind a’ Senatns’ tek in te té t meg
ron to tta  , mind a’ k é t rendnek egyességét felbontotta.

M ost egy más még jelesebb esztendő kezdődik. E n
nek kezdete abban á llo tt , hogy azon pompás áldozat, 
m ellyaz  esztendő’ elején a’ Juventa Istenné’ számára tar
ta tn i sz o k o tt, nem ment véghez, minthogy Meniinius 
M arcus Lucullus feleségének másféle áldozattal ked

veskede tt. E zt az ú j  Menelans rossz néven vévén, elvált 
feleségétől. D e a’ rég i P á r is , az Idái pásztor, csak M r-  
nelaust magát gyalázta-m eg; az uj P áris ellenben A ga- 
memnonnal sem úgy bánt mind tisztességes em berekkel 
illik . 92) 1

Tribunusaink között egy bizonyos Cajus Hereitirius 
is v a n , a’ k it  te  talán nem is ismérsz: jóllehet nem le 
h e te tlen , hog7 esm éred, mert veled egy czéhosztályból 
v a ló , ’s az A ttya  Sexlus szokta a’ pénzt ezen osztályban 
k iosztani. 93) Ezen ember Clodiust valamelly Plebejusok 
közül való famíliába akarja plán táln i, ’s azt k ív á n ja , 
hogy az egész nép voksoljon ezen dologban a’ M ars’ 
mezején. 94) Én- ezért Clodiust úgy fogadtam a’ Sená- 
tu sban a’ m int szoktam ; de semmi sem lehet szívósSabb 
m in t ez az ember.

M etellus derék Consul ’s engemet szeret; csak az 
által tesz k á rt tek in te tének , hogy azt a’ Clodiusnak a ’ 
Plebejusok közé való felvételének módjáról a’ nép elei
be terjesz te tte , jó  okon fundáltnak mondja lenni. 95)
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De Aldus' fia’, nagy Is tenek! melly h i t v á n é s  gyáva 
teremtés hadi ember lé tére! ’s melly igen megérdemli 
hogy Palicanus mindennap annyi sértegető szót mondjon 
e llene , a ’ mennyit mond.

Flavins Tribunus á ltal , a’ földek* elosztása eránt 
uj törvény terjesz tetett a ’ nép’ eleibe 96), e g y sze les  gon
dolat ’s  a’ Plolinseval csaknem egészen egyenlő. Azom- 
ban csak egy sem ta lá lta tik  , a ’ k i jesak  álmodnék is 
arról hogy igaz Politicus' legyen , ’s a ’ fcözjórul gon
dolkodjék- Az a ’ k i lehete tt volna az én m eghitt bará
tom  (m ert ngy ía n  &V dolog , akarom hogy tudjad) Pom - 
péjus, megelégszik azzal, ba. czifráa k iv a rro tt trinjnfi 
köntösét halgatása m ellett mások’ te tszésére viselheti. 
Crassns csak egy szót sem e j t , -a’ mi a’ hatalm asok’ ké 
nyét megsérthetné. A ' többieket esm cred. azok olly esz
telenek . hogy a’ köztársaság’ élenyészése után is re
m ényük halas-tavaiknak megmaradását. Csak egyetlen 
egy van a’ ki a’ dolgot szivére veszi: de inkább álha- 
tatos és  jó  mint elmés és előre lá tó , okos ember m ódjára; 
ez pedig Cetió,  a’ ki a’ szegény á rendásoka t, a ’ k ik  pe
dig ő t felette  szerették , már három holnapiéi fogva 
-zak latta, ’s  nem engedi, hogy a ’ Senatus nék ik  felele
té t adjon. E ’ m iatt kéntelenefc vagyunk a d d ig , míg az 
árendásoknak válasz nem a d a tik , minden egyéb dol
gokat félre te n n i, ’s ligy gondolom , hogy még az 
idegen követek i s , a ’ k ik  audieníziára vá rakoznak , ak
korra fognak halasztatni.

L átod , melly haboktól há n y atta tu n k ,  ’s ha  abból 
a’ m it írtam éles látásodhoz L épest, a n n ak , a’ miről 
nem irtain fontosságát!) elgondolod: jö j j  vissza már 
valaha , ’s lássd meg állapotunkat. Jó llehe t a’ hely a’ 
hová h ív lak , o ilyan , hogy örömest e lfutnánk o n nan ; 
cseiekedd még i s , ’s becsüld annyira  szere te tünke t, hogy 

mind ezen kedvetlenségek között is élj vele ’s gyönyör
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k ö d je i benne. E h  k ihirdetem , ’s a’ kihirdetm ényt min
den  szeg le t házokra felszegeztetem, hogy a1 Censorok’ 
távo llé tében  ne irjanak-bé tégedet a ’ Polgárok’ la jstro 
m ába. A ’ törvényes számba vevésnek elvégzédese titán 
ped ig  csak a’ kereskedők szokták magokat a’ lajstrom 
ba  íra tn i. M inekokáért azon lé g y , hogy m ennél elébb 
m eglássunk. — Februárius’ 1-ső napján.

X X IV . 

ATTICUSHOZ.
It. V. WA-dikáhnn.

H a  szintén annyi ürességem volna i s , m int néked 
v a n , ’s ha olly rövid leveleket akarnék is í r n i , m int 
te  i r n i  s z o k tá l; akkor is felülhaladnálak ab b an , hogy 
so k k a l gyakrabban írok mint te . Most pedig annyival 
is  inkább  felülhaladlak, minthogy végbetetlen sok és 
fo n to s  foglalatosságaim között sem küldök egy levelet 
i s ,  m ellyben valameliy tudni való dolog, "karró l való 
vé lekedése i^  nem foglaltatnék. ■

S t o s í i s  tehát tégedet, m int hazáját o lly  híven sze
re tő  p o lg á r t , legelsőben á’ mint illik a’ köztársaság’ 
do lga iró l tud ó sítlak ; azután pedig, minthogy azonkívül 
s e n k it sem  szeretsz úgy m int engem et, a’ magam dol
g a iró l is megfogom írn i a z t ,  a ’ m it reménységem sze
r in t  , felőlem tadn i szeretsz.

A ’ köztársaságot most leginkább háborgatja a ’ Gal- 
lu so k k a l való háborúnak félelme. Az Aedúusok, *) ezen

°) Aeduusoknak hivattattak akkor az utóbbi Burgundiái 
Herczegségnek lakosai; Sequanasoknak pedig azok, a’ 
kik abban a’ tartományban laktak, melly utóbb Brún
óké Cornte' nevet viselt. Az elsőbbek, minthogy re'gtől 

í fogva igen ragaszkodtak a’ Romaiakhoz, ezek által 
atyafiaknak hivattattak.
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a ty án k f ia i, m ár hadban vannak e llenünk , vl Sequanusok 
m egvere tte ttek ; ’s a’ Helvetziaiakról bizonyos, hogyfegy- 
T ert fogtak, ’s Provincziánkba o ttan-ottan berohannak. 97) 
A ’ Senatns azt végezte, hogy a’ Consulok a’ ké t Gal- 
l iá é r t vessenek egymás között so rso t, hogy katonák fog- 
d osta ssanak , ’s a’ katonáskodás a lól senki se szabadít- 
ta ssék  f e l ,  ’s hogy G alliának köztársaságaiba tellyes 
hatalom m al felruházott követek kü ldettessenek, a’ k ik  
azoka t a’ H elvetziaiakkal való öszvoszövetkezéstiil vissza
ta rtó z ta tn i igyekezzenek. K öveteknek neveztettek: Qiiíh- 
tug M elelhis ,  Creíieus, Tjuchis Valerius F laccus , és (hogy 
a’ lencse se m aradjon ’sír né lkül) I xn tu lu s , a ’ Clodia- 
n u i  fia. - „

I t t  nem halgathatom -el,  hogy midőn a ’ követek 
e rá n t sors v e tte te tt , a’ Consnlárisok *) között az én  
sorsom  legelőször e se tt ,  a’ Senatns ,  m elly ekkor igen 
számos v o lt, egy szívvel lé lekkel azt í té lte , hogy en- 
gém  a ’ V árosban ke ll m arasztani. U gyan ez tö rtén t én 
utánnam  Pom pejnssal is. Úgy látszik te h á t, hogy mi 
k e tten  a ’ köztársaság’ zálogainak ta rta tu n k , a’ k iknek  
a’ közbátorság  végett itthon kell maradnunk. M iért vá
rakozzam  im m ár idegenek’ m agasztalására, ho lo tt annak 
itth o n  is  o lly  nagy divatját látom? 98)

A ’ városban magában pedig a’ dolgok következen- 
dőképpen vagvnak. A ’ földeket illető tö rvény , m elly- 
nek  valóságos szerzője Pom pejns, ’s mellyen szerzőjén 
k ivü l semmi sincs, a’ mi a ’ néphoz való szeretete t mu
t a tn a ,  F lav ias  T ribunus á lta l már egynéhányszor nagy 
tűzzel sü rgettete tt. 99) Az én vélekedésem, melly a ’

*) Az efféle követségek rendszerint három személyekből 
állottak, mellyeknek egyike Consnlaris, másika Prae- 
torius , harmadika csupa Senator volt.



nép’ gyűlésében nagy kedvességet ta lá lt, abban á llo tt, 
hogy ezen törvényből minden kihagyaítassék, a’ mi a ’ 
mostani birtokosoknak káros lenne: minden fö ldek , 
mellyek P uliim  Mwcius Scaevola és Lucius Culpurnius 
Piso Consulságok a la tt (G29-dikben) az országé v o lta k , 
bánfás nélkül m aradjanak, minden földbirtokosok, a ’ 
k ik  birtokaikat Stilldldlkapták, azokban tovább is meg- 
crősi'ttessenek; a’ Yolaterránusnk és Árretinmok, k ik 
nek jószágaikat Sulla e lvette, de nem osztogatta-k i, 
hasonlóképpen azoknak bírásában maradjanak; csupán 
azt hagytam-meg ezen törvényből, hogy az Országnak 
azon pénzén, inelly az újonnan elfoglalt tartományokbul 
ö t egymásután következő esztendők alatt béjött ,  véfet- 
tessenek jószágok a’ szegény Polgárok’ és Pompejus’ 
katonái között való elosztásra. A’ Senafns az egész tö r
vényt ellenezte, attól tartván , hogy Pompejus ez á ltal 
víj hatalm at akar magának szerezni. Pompejus pedig 
erőssen feltette magában, hogy a’ törvényt egész mivol
tában megerősítse. Én ellenben a’ földbirtokosoknak 
nagy inégéiégedesökre kinek-kinek a’ maga sa já tjá t bá
torságban helyheztettem (m ert a ’ vagyonos emberek te 
szik a’ mint tudod az én. hadiseregemet) ’s egyszer’smind 
a’ népnek és Pompejusnak is (m ert ezerekre is néztem) 
eleget tettem a’ vétel á l ta l ; a’ melly ha okosán intéz- 
te te t t vo lna , a’ városi nép’ alja  és sepreje k itisz títta -  
t ó t t ; ’s Itáliának pusztái megnépesítethettek volna. D e 
az egész dolog félben szakasztatott ’s alkalmasint meghűlt 
a’ Galliában támadott háború által.

M etellus valóban jó  Consul ’s engem igen szeret ; 
de a’ másik o lly  olly igen semmi sem , hogy még azt sem 
tudja m it te tt. 100)

Ezek azok, úgy vélem, a’ miket a’ köztársaság’ á l
lapotjárói irha tok , ha csak még azt is ide tartozónak 
nem gondolom, hogy egy bizonyos Herenniits nevű



T ribunus, a’ k i veled egy czéhósztályból való ’s igen 
sem m irekellő  és szegény, m ár egy nehány szór el kezdet
te azon szándékját, melly szerint Clodiust a’ P lebeju
sok köze' akarja beoltani 1 0 1 ) de m indenkor nagy el- 
lentállást talált. *) /

A’ mi tulajdon személyemet i l l e t i , m iolta ama ne
vezetes ötödik Deczemberben **) rendkívül való :s hal
hatatlan de egyszer’smind ollyan dicsősséget is nye rte in , 
melly nékem sok  irigyeket és ellenségeket szerze tt, so
ha  sem Szöátent-még a’ köztársaságra nézve hasonló nagy
lelkűséget ntntatni , ’s ezen magammal való egyenlőség 
á lfal akkor nyert tekintetem et és- méltóságomat fenntar
tani. B e midőn utóbb Clodius’ felszabadításából tö r
vényszékeinknek erőtlenségét ’s álhata tlanságát tapasz
ta ltam , *s lá tta m , melly könnyű PubHkúvusuinkat ®8*) 
a* Senatustól e lidegeníteni, jó llehet [ők hozzám most 
is ragaszkodnak; ’s midőn végre észre vettem , hogy a’ 
gazdagok (azokat a’ halasztó-kedvellőket, a’ t i  b arátitokat 
értem , erántam való irígységöket nyilván k im u ta tták : ágy  
tartottam  hogy ríj segedelmet és erőssebb gyám otokat kel
lene keresnie.

E’ végre mindeneknek előtte Pom pejust, a’ ki Con- 
snlságom’ dolgairól felette  sokáig ha lgato tt, annyira meg
nyertem , hogy a ’ Senatusban nem egyszer, hanem sok
szor és sok szókkal nékem tulajdonította á’ köztársa
ságnak , sőt az egész föld kerekségének nyugodalmát. 
E z t néni annyira magamra nézve becsültem nagyra (m ert

O) Azon szókat, mellyek az elébbeni kiadásokban itten kö
vetkeztek : Haec sunt ut opinor in rspuhlieu, Eniesti 
méltán kitörölte.

*•) Mellyen ó mint Consul Catiliua’ felekezeti-nek fejeit 
megölette.

***) A’ romai Lovagokat.



az én cselekedeteim sem nem olly esméretlenek, hogy 
tanúbizonyságokra, sem nem olly kétségesek, hogy ma- 
gasztalásokra volna szükség (m int inkább a’ köztársa
ságra nézve, minthogy voltak olly  rossz gondolkozá
snak , a’ k ik  azt rem ényletfék, hogy az ezen dolgok 
erán t knlömböző gondolkozásaink megkasonlást fognak 
közöttünk okozni. Ezzel én magamat olly szorossan ösz- 
vekapcsoltam , hogy ezen öszvekapcsoltatásnnk á lta l 
mindenikfiiik, mind a’ maga dolgaiban , mind a’ köztár
sasággal való állapo tában  erősebben á ll m int elébb. 
M ég azon gyülölséget i s , melly a’ zabolátlan és el pu
h á it ifjak  között ellenem tám aszta to tt, annyira megeny- 
h ite ttem , magam viseletében való nyájasságom á lta l , 
hogy azok m ost senkit sem tisztelnek jobban mint en
gem. Egy szóval semmit sem te szek , a’ mi m ásokat 
ellenem ingerelne ’s még is sem felette nem hízelkedem 
a ’ népnek, sem elébbeni törvényeimet meg nem taga
dom ; hanem egész magam viselete ágy van m érsékelve, 
hogy a’ köztársaságra nézve ugyan állhatatosan az va
gyok , a’ k i  vo ltam ; de minthogy a’ jógondolkozásuak’ 
erő tlenségét, az irigyek’ igazságtalanságat, ’s a 'ro sszak ’ 
gyülölségét lá to m , a’ magam dolgaira nczve nagyobb 
vigyázassál vagyok; úgy m indazálíal, hogy az újon
nan kö tö tt barátságok’ gyakorlása közben ama ravasz 
Sicziliai küllő Epid.arfnvs gyakran füleimbe súgja ezen 
én ek e t:

..Ébren tégy ’s ne liidj felettébb könnyen !
Semmi sem erősíti meg a’ lelket úgy mint cz.“

’s e’ szerint életem’ módjáról irtani an n y it, a ' mennyi 
reád nézve szükséges.

Tudva való dolgodról gyakorta írsz hozzám, azon 
én most nem segíthetek. 103) A’ Éenátusnak az ciánt: 
hozott végzését a’ Peilarü/scií’ 101) tülekedése okozta: 
a ’ nélkül hogy egy is közzülűnk annak akarója le tt vol



na. M ert hogy nevemet azok között lá to d , a ’ kik a’ 
P ro  tocolum írásakor je len  v o lta k , 105) a z ,  a ’ m int a ' 
végzésből észreveheted, egymás ugyan akkor fenn for
g o tt dologra nézve tö r té n t ; a5 szabad népeket illető  vég
zés 106) Publius Servilius á l t a l , (a’ k i titolja felé vok
solt) adattatott hozzá minden ok nélkül. D e m ost nem 
lehet m egváltoztatni; 's  ugyan azért a z o k , a’ k ik  az ál
ta l esdekeltetnek, m egszűntek magok között gyűléseket 
ta rta n i, mellyek eleintén igen népesek voltak. H a te 
nyájaskodásaiddal valam i k is summácskát a’ íáicionbé- 
liek tő l k i tudtál csikarn i, cselekedő- m eg , tudósíts eránfa.

Consulságomnak egy Görög nyelven ír t  h istó riá já t 
nem régiben hozzád küldöttem. H a valam it találsz benne, 
a’ mi egy olly A ttic a in ak , a’ miilyen te  vagy , nem 
eléggé tudósnak ’s nem szép görögséggel ír tnak  látszik 
le n n i; nem fogom azt m ondani, a’ m it LucuUus néked , 
ha jó l  emlékezem, Panurmnmban a ' maga á ltal ir t  h is
tó riáró l m ondott: hogy kész aknrtva h in te tt bele iinitt 
am ott larburism mohut és soloecisímcsokat,  hogy : annál 
könnyebben rom ai ember m unkájának ism ertessék. Ha 
az én munkámban valam i efféle ta lá i ía t ik , az tudtom 
n é lk ü l,  és akaratom  ellen csúszott bele. A’ D eák mun
k á t is megküldöm, m ihely t kész lesz> E gy harmadik 
m unkát versekben vá rha tsz , hogy dicséretemnek semmi
féle nemét se mulassam-el. Ne ruházd e’ részben reáin 
ama görög példabeszédet: k i  dicsérje sa já t a tty á t? Ha 
van valami nagyobb és jelesebb az emberek között, 
dicsértessék a z , ’s é n  szenvedjek p irongságot, hogy nem 
magasztalok inkább más do lgoka t, m in t a ’ magam te t
te it 107) ; jó lleh e t, mindent jó l m egfontolván, az a1 
m it írok  nem magasztaló beszéd, hanem csak história.

Q uintus testvérem igen  m enti magát egy levelé
ben , ’s azt e rő síti, hogy senk inek  sem szállo tt semmit 
is kissebbségedre. — D e ezen kényes tárgyró l együtt



létünkben ’s nagy gondal és vigyázassál ke ll beszélget
nünk ; csak azon lé g y , hogy már valaha egymást meg
lá thassak.

Ez a ’ C ossinins, a’ kinek ezen levelet á ltal adom , 
igen jó  és nyomos gondolkozása embernek látsz ik  len
n i ,  tégedet igen szeret, ’s  egészen ollyan , a’ millyen
nek leveled ő t lenn i mondotta. M artius’ 15-dikén.

X X V .

ATTICUSHOZ.

R . V. 69Z-diíáian-

Midőn M ájus’ tizenkettődikén Pompejánumombul 
Romába v isszajöttem , Cincius barátunk kezemhez adta 
azon leveledet, m ellyet te  Februarius’ tizenharmadikán 
biztál-reá. E rre  fogok jelenvaló levelemmel felelni.

Mindenek’ e lőtte örülök azon , hogy olly világosan 
látod , m illyen íté le tte l vagyok felő led ; azon pedig még 
sokkal inkább ö rü lö k , bógy azon dolgokban, mellyek- 
ben , a’ magam ítélete szerin t is é n , és hozzám ta rtozó im , 
nagy keménységet és raóstohaságot m u ta ttunk , magadat 
olly igen tudtad m érsékelni, ’s ezen mérséklést ágy  né- 
zem : m int hozzám való szeretetednek, nagy elmédnek 
és bölcsességednek egyaránt je les  bizonyságát.

M inekutánna már ezen dolog irán t magadat olly 
szelídséggel, olly nagy gondal, olly szeretette l és ba
rátsággal ny ila tkoz tattad -k i, hogy nem csak többet nem 
kívánhatok , hanem sem tőled sem akárk itő l mástól olly  
nagy engedelmességet és szelídséget nem is tudtam re
ményleni ; úgy tartom  lég jobb lessz ha az egész á lla
potról levélben többé semmit sem említek. Midőn sze
mélyessen együtt leszünk; a k k o r, ha a’ környülállások 
kíván ják , élőszóval bővebben beszélgethetünk.
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A’ m it a’ köztársaság* dolgaira nézve í r s z , az mind 
hozzam való szeretetedet, mind okosságod nagy m érték
ben megbizonyítja, ’s azt is m egm utatja, hogy ezen tá r
gyakról való gondolkozásod, az én lépéseimm el nem e l
lenkezik. Nem is teszik  ezek szükségessé, hogy vagy 
méltóságomból valam it feláldozzák, vagy inagam aí a1 
magam erejére való támaszkodás nélkül valak inek  ol
talma alá ad jam ; ’s  valóban abban a’ k irő l í r s z , semmi 
nagyság , semmi nemes indula t, semmi o lly a n , a’ mi 
az alacsonyon és közönségesen felülem elkednék, nincsen. 
M indazáltal azon lépések ,  m e llyeket. te tte m , jelenvaló 
környűlállásaim  között magamra nézve ta lám  nem vol
tak  haszonta lanok; a ’ köztársaságra nézve pedig bi
zonyára még sokkal-hasznosabb v o lt, hogy a’ rosszul 
gondolkozó polgároknak ellenem in tézett dübősségöket 
megzaboláztam, midőn ezen nagy gazdagságú, tek in te 
tű  ’s a’ nép e lő tt o lly  kedves embernek rólam  való jó  vé
lekedését, meily ide ’s tova ingadozott v a la ,  megerő
sítettem , ’s ő t magát cselekedeteim’ magasztalójává 
tévén, a’ rósz indulatunk’ reménységét semmivé tettem . 
H a ezt valami alacsonyífó módon k e lle tt volna véghez 
vinnem , nincsen semmi .a’ világon o lly  drága , a ’ m iért 
ezen áldozatot tettem  volna; de m indent úgy vittem  
véghez, hogy véle való egyesülésem á lta l nem csak 
mások’ ; szemei elő tt semmit sem veszte ttem , hanem in 
kább ő látszott nagyobb fontosságot nyerni.

Minden egyéb dolgokban úgy já ro k -e l , ’s úgy 
fogok mindenkor e ljá rn i, hogy a z t ,  a ’ m it a ’ köztár
saságra nézve te ttem , senk i, csupán a’ ra k  tö rténetnek  
ne tulajdoníthassa. Azokat a’ hozzám jó in d u la tta l visel
tető derék .em bereket, *) a ’ kikre leveledben czélozol, 
és az t, a mit Spartám nak nevezel 10 S ), nem csak so-



el nem hagyom , hanem , ha valaha ettől elhagyatfat- 
nám i s ,  még is  mindenkori® álhatatosan megmaradok 
e lébbeni gondolkozásom m elle tt Azt mindazáltal, kér
le k , ne fele jtsd-e l, hogy Catulus’ halála n táa  ezen az 
Optim atesek’ u tjá n , esak egyedül magam já ro k  minden 
kísérők  és őrzők né lkü l; mert ágy van , a ’ m int ha jó l 
emlékezem, Rhintoii mondja: *) Némellyek semmit sem 
é rn e k , mások semmivel sem gondolnak.

M elly nagy irigységgel viseltessenek különösen ha- 
lustósuink erdntam , azt más alkalmatossággal megírom, 
vagy öszvejövetelünk’ idejére hagyom. Azonban a’ Se- 
ná tustól semmi sem fog engem elszakasztani; rész-sze
rin t mivel a’ kötelesség úgy kíván ja; rész-szerint mivel 
sa ját hasznom ezt hozza magával; rész-szerint pedig, mi
vel éppen nem bánom, hogy e lőtte olly nagy becsületem van.

A’ Sicyonbéliekre nézve. a’ mint már megírtam ss)  
keveset lehet a ’ Senatustól rem ényleni; m ert most se n 
k i sincs, a’ k i ennek végzése ellen panaszolkodnék. H a 
tehát a’ végzés’ m egváltoztatását várod , az soká lesz. H a 
lehet más u ta t próbálj. M ikor a’ dolog a’ Sena tusban 
e lő -fordult, senki sem. gondólta-meg, k iket illethetne 
a z , ’s a ' Pedárimok s ie tte tté k , valamint le h e te tt, a’ 
meghatározást. Ezen végzésnek eltörlésére még most 
nincs id ő ; rész-szerint minthogy senki sem panaszolko- 
dik e llene ; rész-szerint pedig, minthogy sokan , némel
lyek  kártékonyságbul; mások a zé rt, m ert igazságosnak 
ta r t já k , örülnek néki.

M etellüs barátod igen jeles Consnl. E gyét nem sze
re tek  benne, az t tudn iillik , hogy Galliából a’ háború

*) Egy régi Tarentomi költő, a’ ki vígjátékokat írt *s ak
kor é lt, midőn ezen város még független köztársaság volt.

•*) Lásd az ez előtt való levelet.
M. OK. MIKSRVA. II. KEGYED. 1835. 5



lecsendesedésének h iré t nem örömest ha llja . Ú gy gon
dolom a’ trinmfálás’ dicsősségét kívánja. Ez egyben sze
retnem . ha magát jobban m érsékelné; egyebekben m in- 
dcniilt igen dicséretes. D e az Anlus’ fiija, úgy viseli ma
g á i, hogy G'onsulsága nem C onsulság, hanem egy rú t 
kelevény M agnutuuP  *) ábrázatján.

írásaim közzűl elküldötteru számodra Consulságom- 
nak görög-nyelven ír t  h istó riá já t. Ezen könyvet L u - 
eius Cossinius fogja á lta l adni. Reine'nylem gyönyörkö
dül deák kásáim ban; ezen görögöt pedig görög léted- , 
re  irigy leni fogod. H a mások valamit írn ak , m egfogom  
küldeni; de hidd e l , a’ k ik  ezen munkámat o lvassák , 
nem tudom hogyan, elkezdett m unkájokat is félben- 
hagvják. ,

Nem rég en , — hogy még egyszer a’ magam dol
gaira v isszatérjek, —  Luciu t Papimul Paetus, a’ k i  
jógondolkozásu em ber, ‘s engem igen szere t, megaján
dékozott azon könyvekkel, mellyeket néki Servius Clau- 
diits hagyott. .Minthogy Cinciül barátod azt m ondotta, 
hogy a ' Cinciusi törvény 109) megengedi ezen a jándéknak 
elvételét, azt feleltem , hogy örömest elfogadom a z t ,  ha 
hozzám küldi. —  H a tehát engem szeretsz, ’s tudod , 
m elly forrón szeretlek , eszközöld b a rá tid , c lienseid, 
esmerőseid, szabadosaid, és szolgáid á l ta l , hogy a’ 
könyvekből csak egy levél se vesszék-e l; m ert mind- 
a’ Görögökre, mellyekre hihetőképpen, mind a’ D eá
kokra , mellyek bizonyosan ta láltatnak  ezen hagyomány
ban , nagy szükségem vagyon; m inthogy minden idő
m et, a’ mi a" Forurni foglalatosságtól fennmarad, na- ■ 
ponkint örömestebb fordítom a ’ tudományokban való 
mulatozásra. N agy , m ondom, fele tte  nagy szívességet 
cselekszel velem, ha e’ részben o lly  szorgalmatos lé s z ,

*) Pompejusén, a’ ki út Consulságra segítette.



mint egyébkor az ollyan dolgokban, m ellyeket előttem  
kedveseknek lenni gondolsz, lenni szoktál. Paetus’ dol
ga it is aján lom ; mellyefere nézve, már eddig m uta to tt 
szívességedet is igen köszöni. Hogy végre már egyszer 
bennünket m eglátogass; arra nem csak kérlek ,  hanem 
tanácsolva is serkentlek.

XXVI. 

ATTICUSHOZ.
Ugyan azon EsztendSben.

Midőn Junius’ első napján Melellm  Consul Gluiia- 
torjai elől Antinmba mentem 110 ), előmbe jö t t  egyik 
szo lgád , ’s kezembe adta leveledet, ’s Consnlságomnak 
á ltalad görög nyelven ir t t  históriá já t.-Igen ö rü lök , hogy 
ugyan azon nyelven ’s ugyan azon tárgyról í r t t  köny
vemet imrr áz e lő tt Cpssiniustmk általadtam számodra; 
m ert ha a ’ tiédet é lőre olvastam volna, azt m ondanád, 
hogy megloptalak. Jóllehet midőn munkádat nagy k í
vánsággal V  nem kissebb figyelemmel o lvastam , úgy 
te tsze tt , m intha az kevéssé volna meggyalúlva és feléke
s ítve ; m indazáltal'nem  soká azután annál ékesebbnek 
lá tszo tt, mennél kevesebbet vágyott ékességre, ’s a’ 
m int az asszonyokra! mondani szokás, éppen azé rt jó l  
illa to z o tt, m inthogy semmitől illato t nem kölcsönözött. 
Az én könyvemre ellenben Isocratesnek egész drága ke
netes szekrényét, ’s tanítványainak minden füszerszá- 
mos iska tu lyá it, ső t még AristoUlesnek sok  festék je it 
is  reá ruháztam. E zt t e , a ’ mint egy másik leveledben 
írod , már Corcyrúban is futva által-nézted, ’s azólta 
ve tted , reményiem Cossiniustól is. Én ■ ezt nem bátor
kodtam volna néked m egküldeni, ha még egyszer nagy 
gondal és a’ legfinnyásabb ízléssel el nem olvastam , ’s



egész megelégedésemig megnem jobbíto ttam  vo lna ; jó l 
lehet m ár az előtt Posidonivs (a ’ kivel a’ végre közlöt- 
te n i , hogy azon dolgokról valami szebb m unkát ír jo n ) 
a zt felelte  Bhoduslól; hogy ő t  em líte tte  írásom nak o l
vasása , nem csak az ezen tárgynak  kidolgozására nem 
se rk e n te tte , hanem inkább a ttó l e lijesztette. M it mon
dasz hozzá? Egész G örög-országot úgy m egháborítottam , 
hogy mind azo k , a’ k ik  előbb sü rg e ttek , hogy adnék 
nék ik  m atériá t a’ k ido lgozásra , m ár m ost m egszűntek 
rajtam  alkalm atlankodni. H a ezen könyv néked te tsze
ni fo g , legyen gondod a r r a ,  hogy azt mind Állienuban 
mind G örög-országnak ógyéb városaiban meglehessen 
k a p n i; m ert nékem úgy te ts z ik , hogy a z , a ’ m i d o l
ga ink ra  *) nem kevés fényt fog terjeszteni.

M inthogy tégedet azon m unkáim , m ellyeket az ékes- 
szóllást gyakorló ifjak’ kedvéért íro k , gyönyörködtet
n e k ; nem csak azon rövid beszédeket, m ellyeket kívánsz 
megfogom küldeni, hanem még többeket is. M ert m int
hogy ama hazádfia Dem ostlenes azon beszédjeivel, mel- 
lyek PMlfppicutokttak nevezhetnek - ’s akkor nyert lég 
inkább h írt nevet ’s ország dolgaihoz értő  embertől 
m egkívántaié te k in te te t, midőn az ékesszrillásnak per
lekedésbeli ’s durva nemét e lhagy ta ; illendőnek ta rtom  
én is azon igyekezni, hogy legyenek nekem is  o llyan 
beszédeim , mellyek Consularisohnak neveztessenek. E zek 
közzűl a’ két elsők azok , m ellyeket az A grárius  tö r 
vény rő l, egyiket Januarius’ első na p ján , m ásikat a’ nép 
e lő tt mondottam: a’ harm adik Oího T ribunus 1 1 1 ) , a ’ 
negyedik R ahirius, m ellyet az ö tödik a ’ Bulla á lta l 
szám kivettetteknek gyermekei ellen 11 2 ), a ’ ha todik a’ 
sors á lta l nékem esett Provincziáról a’ nép’ gyűlésében 
való lem ondáskor, a’ heted ik  Calilinának a’ városból

Szemérmesen e’ helyett; reám és dicső cselekedeteimre.



kifizettetésekor, a 1 nyolczadik kifizettetése után való 
nap a’ nép e lő t t , a ’ kilenezedik az JMolrogesek’ követ- 
be inek  vallástételök’ a lkalmatosságával hasonlóképpen a’ 
nép e lő t t ;  ’s a’ tizedik Deczeraber’ ötödikén a’ Senatus- 
ban ta rta to tt. Ezekhez já ru lnak  még két rövid beszédek, 
m ellyek az A grárius  törvény ellen tarto ttnak  mintegy 
toldalékjai. Ezen egész gyűjtemény nem sokára kezedben 
fog lenn i , ’s  m inthogy írásaimban nem kevesebbé gyö- 
ny örködül, m int cselekedeteimben; ezen könyvekben 
mind a ’ ke ttő t együtt fogod ta lá ln i, mind az t, a’ mit 
cselekedtem , mind a z t ,  a ’ m it mondottam. Yagyba nem 
gyönyörködöl, nem ke llett volna beszédjeimet kívánnod; 
magam szerint nem kötöttem  volna őket reád.

Azon kérdésre., m iért szorgolom olly’ igen idejö- 
vésede t, ’s azon je len tésedre , hogy jó llehet foglalatos
ságokba vagy keveredve, még i s , ha épen szükséges, 
n e m csa k  m egjösz, hanem megjösz mihelyt kívánom , 
azt felelem: hogy megjöveteled nem elmulhatatlanál
szükséges. Azonban agy  látszik még is ,  hogy utazá
sod’ idejét ’s m ódját jobban rendelhetted volna el. Fe
le tte  soká vagy távo l, '  k ivá lt a z t meggondolván, hogy 
közel való helyeken tartózkodói. Mind ketten szenve
dünk e’ m ia tt ; én nem gyönyörködhetem társaságod
ban ’s te  is érzed veled nem létemet.

M ost ugyan nyugtom v a n ; de ha a’ gyönyörű ember
kének dühössége, kénnyé szerint találna nevelkedni, 
igen kellene kívánnom visszajöveteledet. Még most M e- 
ieilm  ő t akadályoztatja, ’s tovább is zabolában fogja 
ta rtan i. M indent egy szóval meg m ondván, MeteUus* ha
zá já t igazán szerető C onsul, és a’ m int róla mindenkor 
m ondottam , ő már születésétől fogva jó ra  term ett.

Clodiut már most nem titk o lja , hogy a’ nép’ Tri- 
bunusává akar lenni. D e midőn ezen dologrnl a’' Sená- 
tusban szó v o lt, igen megforgattam ő t, ’s azon állha-



ta tlan ságá t keményen szemére ve tettem , hogy 6 ,  a’k i S i- 
eziliában Aedilisségre vág y o tt, m ost T rihunusságot keres. 
Azonban nem k e l l , úgy s z é lie k , ezen i s , felettébb ag
gódnunk ; m ert ha Plebejus Iessz i s , semmivel sem lessz 
nék i szabadabb a’ köztársasa'got m egrontan i, m in t az én 
Consulságom a la t ta , a’ hozzá hasonló Patríciusoknak 
volt. 113)

Sicsiliából vissza jőve te le  u tán a’ népnek , egyik gyű
lésében azzal ké rk e d ett, hogy ú tjá t a ’ szoros tengeren 
keresztü l R om áig , h é t nap a la tt  e lvégezte; ső t Romá
ban éjszaka érkezett-m eg ,  és senki sem m ent eleibe. 
É n  azt m ondottam , hogy semmi ú jság sem tö rté n t ez ál
ta l ra jta . Sicziliából hét nap a la tt  Romába jönn i csekély
ség annak ,  a’ k i Romából Interamnába három óra a la tt 
e lm egy; és hogy éjszakának idején már másszor is  lo - 
pódzott 5 b é , a’ né lkü l, hogy eleibe mentek v o lna , jó l
lehet akkor leginkább ille tt  volna eleibe menni. 114) 
M it akarsz többet? M indenképp’ igyekezem ezen szi
la j embert m egszelídíteni, ’s szemérmetessé te n n i, rész- 
szerint huzamos fontos beszédek , rész-szerint efféle 
gúnyoló mondások által. Ső t már a ’ közönséges társal
kodóéban is minden alkalm atossággal vagdalom őt 
enyelgő hangon. 115)

Midőn nem régiben egy Candidaiusl k ísértünk  ha
za ,  azt kérdezte tő lem , ha  szoktam é a’ Gladiátorok 
já téka iná l az o tt  megjelenő Sicziliaiaknak *) helyet sze
rezn i?  Én azt m ondottam , hogy nem. D e é n , felele ő ,  
fogok szerezni; jó llehet még nem régen vagyok Pa tro - 
nusok. Csak az a’ b a j, hogy testvér néném , a’ k i m in t 
Cpnsul’ felesége , az Amplatheatrumban olly nagy hellyel 
b í r ,  nem akar többet adni egy lábnál. Ne panaszolkod- 
j á l , felelék n é k i, testvér nénédnek m ásik lába  e llen ,

*3 A’ kiknek Cicero Pairónusok volt.



m e r t  ha akarod mind a7 kettőt is könnyen felveheted , —  
E z  nem Consularishoz illő  mondás, azt fogod mondani. 
M e g v a llo m  azt; de fele tte  gyűlölöm ezen Consnlaris asz- 
s z o n y t ,  a’ k i otthon csupa fergeteg ’s férjével nyilván- 
s á g o s  háborúban é l; ső t nem csak férjével, hanem  még 
f e lé b b e n !  szeretőjével) Fábinssal is ,  ’s  egyedül a z é r t ,  
i r i i v e l  nem szenvedheti hogy engem kedvelnek.

Az Agrárius törvény, *) mellynek mibén lé té rő l 
ta d a k ö z ó d o l ,  tígy lá tsz ik , egésszen feledékenységbe' 
m e n t  A ’ mi Potnpe/nssal barátkozásom ért való gyenge 
fed d ő d é s id e t i l l e t i ; sajnálnám , ha azt gondolnád, hogy 
o l ta lm a z o l  kerestem benne, midőn magamat vele öszve 
k a p c s o lta m : de a’ környíilállások ollyanok v o lta k , hogy 
a ’ legk issebb  közöttünk való egyenetlenség is  nagy visz- 
s z a v o n á so k a t okozott volna a’ köztársaságban. Ezen sze
ren c sé t len sé g n ek  olly nagy vigyázassa! vettem e le jé t,  
h o g y  gondolkozásomnak előtted esmeretes m ódját éppen 
n  e in . /vétfeeztem-le, sőt inkább ő le tt  jobb gondolkozásu- 
v á  ,  ’s  a’ népnek felettébb-való kedveskedésből Szármá
z d  állhafa tlanságnak egy részét letette. Tudd-m eg, h ogy  
ő  ,  a ’ k it  olly sokan ingere ltek ellenem , sokkal nagyobb 
d ic s é r e t te l  széli az én te tte im rő l, m int az övéiről. A zt 
m o n d ja ,  hogy ő csak hasznos ta g ja , én pedig m egtartó
j a  vo ltam  a’ köztársaságnak. M ennyit használhat nekem 
a z  - hogy ő így  beszél, nem tudom ; de azt tndom , hogy 
a ” köz társaságnak  igen használ. ’S hát ha m ég Caesart 
i s  » a ’ k inek most nem igen kedveznek a’ sz e le k , jobb  
g o n d o lk o z ásá v á  teszem ; vallyon ártan i fogok a’ köz
tá r s a s á g n a k  *

H a egyetlen egy irigyem sem volna , ha engem 
a ’  m in t  illenék k ik i kedvelne i s ; még akkor is nagyobb' 
h e ly b e n h a g y á s t érdemelne az orvoslásnak azon m ódja ,

*0 Mellyről a’ két az e lítt való levelekben szó volt.



melly a ' köztársaságnak sebes részét m eggyógyítja, m int 
melly azt kiakarná metszeni. M ost pedig, midőn az a’ 
Lovas-sereg ,  *) mellyet én eg y k o r, a’ te  zászlód ’s ve
zérlésed a la tt a’ Cafitolinug balomra belyheztetten i, a ’ 
Senatust elhagyta; most midőn legfőbb rendű főembe- - 
re in k , ha ollyanok vágynak halas-tavaikban , meilyek 
egy jeladásra hozzájok a sznak , ’s  kezekből esznek , az 
eget vélik újjaikkal il l e tn i , s egyébbel sem m it nem gon
dolnak ; m it gondolsz, nem használok é eleget ha azt 
cselekszem, hogy azok ne akarjanak ártan i a’ k ik  á rt
hatnak?- Oltónkat bizonyossan nem szereted jobban , mint" 
én. Mindazáltal megtörténik néha , hogy ő ,leg jobb  szán
dékával is á rt a’ közjónak. M ert úgy vokso l, m intha 
Ptátá’ köztársaságában, nem Romulus’ szemetei között 
élne. M i lehet igazságosabb, mint azokat törvénybe 
idézn i, a’ kik a’ törve'nytételért pénzt ve ttek-el ? E zt 
erősítette Cátó, ’s a’ Senatus részére h a j lo t t : a ’ Lova
gok tüstént hadat izentek a’ tanácsháznak; nékem nem 
m ert én nem állottam részére. — Mi lehet szemtelenebb, 
m int az ásiai vám árendátorok, a’ kik confraetusaikról 
lem ondottak? ’S még is hogy a’ Lovagok’ rendje egyet
értésben m aradjon, készeknek ke llett volna lennünk; 
valam int azt a’ hajéba! kivetnünk. Cátó e llen t á llo tt és 
győzött. Mik le ttek  a ’ következések? Midőn a’ mitiap 
a’ Consnl fogságba v ite te tt , ’s egyszer másszor az olta  
is  zendülés volt; egy sem mozdűlt-meg segítségére azok 
k özül, a’ kiknek öszvetódulása á lta l én és az utánnam  
következett Consulok a ’ köztársaságot védelmezni szok
ta k . **) Hogy hogy? azt fogod m ondani, hát fizessük 
ő k e t, hogy kötelességeiket tegyék?  — D e há t m itcse -

*J Equitatasille, tréfásezélozás, e’helyett a’romai lovagok.
**) Metellns Consnl Flavins Tribunus parancsolatjára meg-.. 

fogattatott.



leked jtink , ha  más mád nincs?  Y allyon inkább a’ sza
badosoknak vagy éppen a’ szolgáknak szolgáljunk e ?  
— D e  e lég m ár erről.

Favonius az én czéhosztályom f elő tt nagyobb ked
vességet ta lá l t ,  m in t a ’ magáé e lő t t ;  Luccejusétót e l
lenben kevés voksot kapott. N asikát keményen bévá- 
d o l ta ,  de  vádolásában olly  parasztosan s z á llo tt;  m in tha  
RItodusban nem M elónál, hanem v a lam elly  malomban 
tö ltö tte  volna ide jét. En reám egy kévésé ne h ez te lt,  h ogy  
a’ bévádolta to ttnak  védelmezését magamra vállaltam . 
M ost á jra  tisz tséget k e re s , a: köztársaságot akarván  bol
dogítan i. 117)

Lnccejus *} m in t légyén , azt m egírom , m ih e ly t 
Caesarra l együ tt le szek , a k i k é t nap a la tt  i t t  lessz. **) 

H ogy a ’ Sicyottbeliek m egkárosítanak , a z t Cáiónak 
és a’ véle vetélkedő Serviliusnák tu lajdonítsad. M it m ond
ja k  hozzá? ezen csapás nem kevés jó  po lgárokat é rtt . D e  
m inthogy (a* szoros igazság m e lle tt harczolóknak) úgy  
t e ts z e t t , meg kell nyugodnunk ra jta . U tóbb a z t n y e r jü k  
v e le , hogy  m ikor egyenetlenség tám ad ,  egyedül h a g y a t-  
ta tu n k . ***) Amultheám  v á r t  tégede t, és szűkölködik ná
lad nélkü l. Tusculanumomjés Fampejanumom engem igen  
gyönyö rköd te tnek ; csak az az  egy szerencsétlenségem  
van b e n n ö k , hogy ezek engem a ’ k i o'lly sok gazdagok
nak  b irtoka it m egtarto ttam , —  egész nyakig adósságba 
sü llyesz tettek . 118)

G alliában , Úgy rem ényijük , csendesség fog u ra l
kodni. ■

Aratusnak  az időjárás* je leirő l görögül i r t t  's  á lta lam  
deákra  fo rd íto tt m unkáját apró beszédjeimmel e g y ü tt,  
rövid idő a la tt  várhatod.

*) H ihető, Luceejusnak Cousulságra vágyását érti.
**) Cusitániából, a ' Propraetor volt.
-***) Tudniillik a’ Seuatussal ta rtó  telekeret.



Azonban is add tu d to m ra , m ikor szándékozol visz- 
szajönni. Pomponia *) a z t iz en te , hogy Julius hónapban 
Romában lesz. Ez azon leveleddel, mellyben elindulá- 
Bodrnl ír tá l, ellenkezik.

Paetus, a ’ m int m ár egyszer i r tá ra , testvérének 
reá m aradott m inden könyve it nékem ajándékozta. Ezen 
ajándékban való részesülésem  a ’ te  szorgalmatosságod- 
tó l függ. H a engem szere tsz , légy ra jta ,  hogy ezen 
könyvek épségben m arad janak , ;s hozzám küldettesse- 
nek. E nnél kedvesebb do lgo t nékem nem tehetsz. M ire 
nézve még egyszer k é r le k , légyen gondod a rra , hogy 
mind a’ görög , mind k iv á lt deák könyvek sérelem nél
kü l juthassanak kezembe. Ú gy fogöm ezen k is ajándé
ko t n ézn i, m intha tőled származnék. Octaviusnak 119) 
írtam . Elő szóval azé rt nem aján lo ttalak  n é k i, m ert 
nem tudtam , hogy dolgaid az ő Provincziájával egyben 
függnek; sőt nem is  g y an íto ttam , hogy efféle dolgaid 
volnának. 120) D e m ost o lly  nyomosán ’s hathatósan 
írtam  n ék i, a' m int irn i tartoztam .

XXVII. 

ATTICÜSHOZ.
R . V . C9Z-dikában.

Légyen gondod k é rle k  , édes barátom Cicero k is 
öcsénkre ; úgy te ts z ik , m in tha  magam is beteg volnék 
vele. 121) -

E n  i t t  **) Dicaearchns PeUenaeususaival 122) mula
tom m agam at; sőt egész egy rak á s t csináltam körülöttem

*) Atticus’ testvére ’s Quintus Cicerónak felesége.
**) Tusculannmjában, a’ hol ekkor mulatott. —



könyveiből. ,M elly  nagy ember ’s melly sokkal többet 
lehet tő le  ta n u ln i, m int ProcHtustól? *)

A’ Korintfmsbeliekrol ’s Alhe'ndbeliekről i r t  munkái, 
h a  nem csalatom , Romában meg vágynak könyveim 
között. Olvasd őket mostani ürességedben, hidd-el -csn- 
dá lkozást érdemel az az ember. Herodes, ha józan esze 
v o ln a , inkább ezt Olvasná, mint sem maga csak egy 
b e tű t is im a. Ez a’ Heródes engem egy levéllel látoga- 
to tt -m e g ; néked , a’ mint lá tom , egészen nyakadra ment. 
K észebb lennék a ’ köztársaság ellen öszveesküdni, m int 
az öszveeskiive'snek az a la tt a’ feltétel a latt ellent álla- 
n i ,  bögy firkálását olvasni tartozzék. 123)

A ’ m it Lollim ról mondasz, azzal csak tréfálsz, Vi- 
niv.s e rán t egyértelemmel vagyok veled. 124)

D e , barátom ! nem látod e ,  hogy Janaarins* első 
napja ezennel i t t  lesz, ’s Antonius még most sem jö tt  
m e g , jó l  lehet b irái már öszve hajtatnak? 125): Lega
lább JYigiditis T ribunus, a ’ m int nékem árják,, a’ nép’ 
gyűlésében azzal fenyegetődseőtt, hogy azt a’ b iró ,  a’ 
k i  a n nak idejébéh megérnem je len ik , befogja kergettetek 
C sakugyan , ha A ntonius’ jöveteléről valami bizonyossab- 
b a t hallo ttá l ird-meg nékem ; s minthogy idenem jösz, 
vacsorálj nálam December’ utolsó napján Romában; *s)  
d e , hogy bizonyosan számot tarthassak reád. Légy jó  
egésségben.

*>) Egy ■ ismeretlen író , a’ ki úgy látszik, hasonlóképen 
nemzeteket’s országokat esmértető , vagy természet’ his
tóriához tartozó könyveket írt. Neve még egyszer elő
fordul. Piin. VIII. 2.

**) A’ hová Cicerónak vissza kellett a’ falusi mulatozásból 
menni, hogy a’ 694 esztendőnek első napján az uj 
Consuloknak hivatalban lépésékor jelen lehessen.



XXVIII.
ATTICUSHOZ.

R . V. 693. Deczemlerben.

Mindeneknek e lőtte köszönettel tartozom  szép tfj- 
ságodért, ugy-e ? Valerius tehat H ortensius’ védelme- 
zésére felszabadíttatott? Nem is  várhatta tok  egyebe t, 
hanem hogy a’ birák  Aldus’ fija  kedvéért ezt fogják 
cselekedni. De gyanítom , hogy az igen hatalmas is ,  a* 
m int írod csupán pajkosságbél, já tszo tt a ’ dologban. 
M e rt, igazat mondván, az ő katonái’ sarui ’s k ré ta  fe jé r-  
ségü pántlikái nekem soha sem tetszettek. M iben legyen 
tnlajdonkép, a’ dolog, meg fogjuk tapaszta ln i, m ikor 
meglátogatsz. 26)

Midőn ablakaim’ szűk voltá t szememre v e ted , tudd-' 
meg hogy a’ Cyropaediát illeted szemrehányással. M ik o r 
építő-mesterem nek, Cyrusnak ugyan ezen e llenvetést te t
tem , azt mondotta: hogy a ’ kertekbe ’s erdőkbe való 
kilátások széles ablakokbul nem olly ke llem etesek, m int 
keskenyekből: mert tegyük  (m onda), hogy a’ szem A ,  
t f  látás’ tárgya B  C ,  a’ sugárok JD E  volnának ’s a ’ t. —  
A’ többit ha le nem írom is,..elgondolod. Ig az , ha Iá- 
tásunk bizonyos képek á ltal okoztatnék , m ellyek a ’ 
tárgyakból k ifolynának, (a’ m int t i  Epicureusok hiszi
tek) úgy az efféle képek megszorulnának a’ keskeny ab
lakokban ; de a’ sugarak  o ly  könnyen fo ly n ak , és oly 
könnyen általöm lenek, hogy kész öröm nézni. H a  még 
több ellen is van k ifogásod, nem fogok hallgatn i a ’ m a
gam m entésével; k i vévén ha valam it ollya t i l le tn e , a ’ 
m it költség nélkül változtatni lehetne. 127)

Már most Januariusra és a’ köztársaságnak m ostani 
áilapofjara térek ; mellyről a’ Socraticusok’’ m ódjára m ind
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a ' megtámadó mind a’ védelmező okokat előhozzuk; de 
utóbb sa já t vélekedésünket i s ,  valam int azok, meg
m ondjuk.

A ’ dolog nem kicsiny fontosságú lessz, .’s nem ke
vés meggondolást k ivan ; m ert az Agrárius törvényről 
lessz  szó. I t t  vagy ellent kell á llan i, a ’ m i nehéz; de 
dicséretes harczot ohozna: vagy egészen hallgatni, a’ 
m i a n n y it tenne , m int Soloniumba vagy Ántiumba men
n i;  128) vagy pedig érette ’s mellette  k ikeln i, a’ mit a’ 
m in t h a llo m , Caesár nagy bizodaloinmal vár tőlem. Mert 
Cornelius Balbus, Caesarnak egyik megbízott embere hoz
zám jö t t  egyedül oly szándékkal, hogy értésemre ad
ja  , hogy Caesar semmit nem akar megegyezésein és Pom- 
pejus’ megegyezése nélkül te n n i, és hogy Pompejnssul 
Crassust is szándékozik öszve egyeztetni. H a magamat 
vele egyesítem , melly soka t nyerhetek! Pompejussal 
m ár szoros eggyességben vagyok ; ha Caesarral is abban 
akarok  le n n i, egyszeriben m egbékélnek ellenségeim, a’ 
sokaság csendességben marad ’s nyugodalmas életet vár
hatok  öregségemre. D e liiit használ mind ez? A’ tudva 
való költeményem’ *) harm adik könyvének eme serken
tése igen hathatósan zeng füleimbe :

R a jta ! tovább is eredj ifjúságod’ jeles útján,
Mellyen, mint Consult olly hír ö le l, annyi dicsősség j 
Menj azon , és ne felejts még szebb fe'nyt nyerni nevednek.

M inthogy ezt egy ollyan könyvben , melly tele van 
Optimatesekhez illő gondolkozásnak bizonyságaival, maga 
Cattiope parancsolja; reményiem álhatatosan azt fogom 
(Hoirierüs’ Hectorával) ta rta n i:

Szent az az egy jel csak, melly int harczolni Hazánkért.**)

*) A’ maga Consulságáról, raellyben ezen serkentés a’ Cal- 
liope’ Mú’sa szájába van adva,

**) L. Az másnak XII, 243.
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D e az efféle dolgokrul bővebben beszélgessünk a’ 
Compitáliák’ 130) alkalm atosságával sétálgatásunk  köz
ben. El ne felejts e ljőni. A’ feredőt számodra is el
készítetem. Terentia, Pomponiát in v itá lta ; anyádat is 
fogjuk hívni. Hozd-el veled Theophcastusnak a" dicsőség" 
sseretésről ír tt  m unkáját Quintus testvérem’ könyvei kö
zűi. 131)

MAGYARÁZÓ JE G Y Z É S E K
Cicero’ folytatott leveleinek könyveihez.

XV.

46.) Ugyan az, a’ ki 690-dik esztendőben Cicerónak a’ 
Consnlságban tá rsa, ’s ekkor azon egyeze's szerint, mellyre 
magok között léptek (lásd Cicero’ e'Iete rajzolatját a’ 72-dik 
szám alatt) Macedóniaion Procousul volt. Melly kévéssé elé
gedett Iégyen-n,eg Cicero ezen minden érdem nélkül való ’s 
még is ó általa igen pártoltatott embernek maga viseletével, 
annak a’ jelenvaló levél szóiló bizonysága: de meg nem en 
gedésének igaz oka ollyan titok volt, mellyet csak ketten 
tudtak, ’s csak ketten is tudhattak, ha becsületüket kisseb- 
bíteni nem akartak. Azomban még is Romában az a’ hiTyolt, 
hogy Cicero Macedónia Proviucziát nem egészen minden ha
szon-keresés nélkül engedte által Antoniusnak (a’ mint maga 
a’ világgal elakarta hitetni (hanem Antoninssal egy titkos 
kötésben azon gazdag Provinczia jövedelmeinek egy részét ma
gának Igértette. Azon panaszoknak tehát, meliyek Cicerónak 
ezen és némelly más leveleiben foglaltatnak, igaz okát alkal
masint abban kell keresni, hogy Antoniusnak nem volt kedve 
az említett titkos kötést tellyesíteni. Valóban ha csak vala
mely titkos okot fel nem teszünk nem lehet megmagyarázni, 
miért fogta Cicero egy oly megvetést érdemlő embernek, a’
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ved; de miért adott légyen néki (ha szintén rigyázatíjíság- 
iból igaz nevivel nevezni nem akarta volna is) éppen Hlyen 
csúf nevet, az ollyau csomó , mellyet nehéz feloldani, ’s melly- 
nek feloldása nem is oly véghetetlenől fontos, mint némelly 
magyarázók képzelhették. Legjobb feltennünk, hogy Cicero 
nem mindenkor latolta úgy meg tréfáit, inint magyarázóji. 
Antoniust nem akarta tulajdon nevén nevezni, ’s midőn vala- 
melly őt lefejtő csúf névről gondolkodott, talám Enniusnak 
ezen verse jutott eszébe :

O nera* Fhrygiae, neque eniin Pkryges,
’s a’ Phrygiabélieknél viszont a’ rokon gondolatok sebes ösz- 
vekapcsoltatása által megfordult elméjében ez a' szó is Ten
ort* , mellyel egyszerre mind Antoniusnak puhaságára, mind 
azon gyavasagra, mellyet kevéssel az előtt a’ Dardanusok el
len való csatában mutatott *) akarhatott czélozni; annyival 
is inkább, minthogy a’ régi Trójaiak a’ kőltőktül Dardaniu- 
zoknak is Tenceresekuek is neveztettek , ’s Ttucris annyit 
te sz, mint Trójai asszony.

• 50.) Ezen hely ’s az egész levél azt mntatja, hogy 1. 
Cicero akkor pénz’ dolgában szükséget látott (a1 mi rajta 
gyakran megtörtént. 2. Hogy Aulaniuson keresete volt. 3. 
Hogy ez az adósságot ugyan nem tagadt i-el egy-általán-fogva, 
de szüntelen halogatta a’ megfizetést, mindenképen menteget
te magát, ’s az által Cicerónak értésére ad ta , hogy talám ad 
Graectts Calendas, az az sohanapján fog fizetni. Nem lehet 
tagadni hogy az a’ h ír , melly Romában azt rebesgette, mint
ha Cicero és Antonius között valamelly titkos egyezés lett 
volna, ezen környülállás által valamennyire hihetővé lészen. 
Az itt  megnevezett becsületes nri emberek Confidius, Axius, 
és Seciliut úgy látszik-; jó hírű nevfi Romai pénzváltók és 
pénzel-kereskedők voltak ’s alkalmasint nem egészen oly 
kemény szívfiek, mint Atticus báttya Caecilius, a’ kitől tel- 
lyességgel nem kapott senki is( pénzt, ha csak minden hóna-
ponkint száztól egyet nem fiz e te tt .   —■

51.) Ez kétségkívül, értelmek ezen homályos szóknak, 
séd nescio an rabtojiOTiW lijitov mellyek Menandernek egy 
példabeszéddé vált versére' czélóznak, ’s csak ezen Cicero

*) L. Vio Cassius. L. XXXVIII, 10.
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által kihagyott szóknak x a lla i/ pskavctmí hozzá tétele által 
lesznek elegendőképen értelmesekké.

52) Cicerónak nagy okai voltak ezen történeten bo. 
szonkodni, ’s a’ kissebbftő híreket inkább elnyomatni mint 
megvisgáltatni. Azért kéri barátját olly igen, hogy haj- 
tassa-ki Jlilárust mennél elébb Görőg-országbnI. Ha ezen do
logban egészen ártatlan lett volna, hihető, más eszközökhez 
nyúlt volna. Még gyanusabbá teszi ót az: hogy, jóllehet 
Attiousnak azt írja , hogy nem foghatja Antoniusnak pártját 
becsülete’ sérelme nélkül; még is nem sokára azután a’ Se- 
natust árra bírta, hogy ennek Proconsulsága Macedóniában 
még két esztendővel meghosszabbíttatott.

53) Cicerónak Pompejushoz irt levele tehát, a’ mint 
látszik foganatos volt ; ’s ezen okos ember, a’ ki Cicerót jó 
okokra nézve nem akarta magában tartani, arra birta; hogy 
kedvező módon nyilatkoztatta-ki magát, meliy kinyilatkoz
tatást Cicero igaz szivbeli barátságból származottnak tarto tt; 
a’ mi pedig, a’ minta’ következés meg fogja mutatni; nem volt.

54) Ezen asszony, Clodius’ második testvér nénje, fér
jének távollétében oly rosszúl viselte magát, ’s különösen 
Juliul Caetárral való szerelmeskedését olly vigyázatlanul gya
korlottá ; hogy Pompejus szükségesnek tartotta még Á’siaból 
haza menetele előtt néki az elválásról való levelet meg
küldeni.

55) Mert a’ Romaiak* szokásai ’s törvényei szerint, a’ 
rabszolgák tulajdonképpen nem embereknek , hanem csak in
gó bingó jószágnak tartattak. — Meliy nagynak kell a’ gyer
mekségtől fogva bészopott balvélekedések erejének lenni, 
ha még Cicero sem ta rto tta , minden philosophiája mellett is 
azt a' gondolatot, mellyet itt kifejez, igazságtalannak?! —

XVII.

56) Se itiu i , és Sextius(két familiai nevek, mellyek a’ 
régi Romai írók’ kézírásaiban egymással sokszor felcseréltet
nek) ugyan azon egy famíliának két ágai jelentik, mellyek 
közzül az eggyik P átriáu l, a’ másik P lebejut volt, ’s amaz 
Statusoknak , ez pedig a’ Sextiutobiak nevét viselte. Az a’ 
Publius Sextius, a’ kihez ezen levél Íratott: ekkor Cajus An
toniusnak Macedóniai Proconsnlnak Quaestora, vagy a’ mi 
*. M. oa. MIMERVA II. SBSTEI1. 1835. 6





tani. Ezen levelekben sok példáit találjak annak, melly ár
tatlan volt légyen Cicero e’ részben,  ’s melly gyakorta el
lenkezett légyen maga magával.

XVÍII.
60) Amalthea vagy Amallícian azon falusi jószágnak 

neve, mellyet Attikas Epirusban b ir t, ’s hihető, gazdag jö
vedelmeiről nevezett így a’ Jupitert szoptató Nympba vagy 
kecske AmalLkeúnak bőség’ szarvara való czélozásával. —Cicero 
kivált Attikushöz irt leveleiben szereti a ’ tréfás mondásokat, 
mellyeket a’ fordításban lehet egész valóságokban kitenni. 
Sicyan Feloponetusban Argalis tartománya’ szélén, hajdan a’ 
szabad Görög-országnak egy nevezetes köz-társasága volt, ’s 
minthogy a' Corinthusi tenger - öböl mellett feküdt ’s lako
sai igen azték a’ kereskedést, a’ Romaiak' oltalma alatt ismét 
virágzó kereskedő várossá lett. A’ Sicyonbeliek ngy látszik , 
nem akartak valamelly nevezetes summát megfizetni, mellyet 
A ttikas rajtok követelt. Kéntelen volt ez maga a’ dolog* sür
getése végett Sieyonba utazni, ’s Cicero a’ ki ezen utazást 
czéljára nézve tréfásán Sicyon megszállásának nevezi, úgy 
vélekedik, hogy Atticns nem késett tovább Amáltheájában . 
m int a’ mennyi idő , táborozások* kezdetekor, szokásban volt 
jeles áldozat tevésre megkivántatott, az az : hogy csak ke
vés időt töltött ottan.

61) Senatusban a’ Consnl á lta l, a’ voks - adásra el
sőben szóllíttatni ollyan tisztelet volt, melly rendszerint a’ 
consularisok közzül annak adatott, a’ ki előtte való eszten
dőn első Consul volt-, ’s az ezen tisztelésnek birtokával mind 
addig m aradott, míg a’következendő esztendőre Consuloknem 
választattak; mert attól fogva az első designatus Consnlnak 
volt reá jussa. Cicero, a’ ki 691-dik esztendőben ezen meg
tiszteltetést b irta , úgy látszik azt reményiette, hegy az új 
Consul Marcits Fupius P i te , ezen esztendőben is először őt 
fogja megszollítani. Dé ez jónak találta Cicerónak csak a* 
második helyet engedni, az elsőt pedig a’ maga rokonának 
Cajus Fisának adn i, a’ ki" 687-dik esztendőben Consul ’s 
azután a’ Narbóni Galliában Proconsul volt. Cicero ngy tet
te ti ugyan magát, mintha ezen elmellőztetéssel semmit 
nem gondolna; de oknak kellene annak lenni, a’ ki ne



lá tn á , melly igen megsértetettnek tartotta ez által lenni 
magát. Mi szükség volna egy oly dologról, mellyel nem tö
rő d ö tt, sokat szóllani. Minek veszteget ennyi szót a’ máso
dik rang, jobb és kivánatossabb voltának megbizonyítására. 
Mire taió az a’ megjegyzés, hogy a’ Senatns megütközött, 
és zúgolódott? és annak cmlíttése, hogy még is két régibb 
’s  igen érdemes Consulárisok Calullus és Hortensius előtt szál
lítta to tt meg. Miért nevezi a’ végre az eleibe tétetett C. V i
tá t csúfolódva az Allobrogesek' Vacifcalorúnakl *) Melly ki
mondhatatlanul kellett magát szeretnie, minthogy az 'o lly  
éles és csinos eszű ember előtt ..a ’ miilyen Atticus volt, a’ 
maga gyengeségét így el tudja* nyílni.

G2) Cavillator genere illő iaoroso, quod etiam sine di- 
cacitate videtur, facie magis, qnam facetus ridiculns. — Fa- 
cetiarnra duó snnt genera , azt mondja Cicero de oratore L .
11-do Cap. 54. alterum aequabiliter in omni sermone fnsum ,
alternm peracutum a breze ; illa a veteribus cavillatio iaec-
Az Allobrogesek ezen Viita’ Proconsnlsága alatt egy kis zen-
dőlést okoztak, mellynek lecsendesíttését nehezen tartotta ez
olly érdemnek, hogy ez á.Ital, az egész. Romai világ megszá
baditójara homályt borít;nd gondolta Tolna. Haec altéra di-
cacitas nominata est. Ezen magyarázat volt i t t  a’ fordítás
közben szemem e lő tt, ’s azt a’ játékot, melly ezen két szók-
bán facie ét facetus van ; másképpen próbáltam kitenni.
Egyébaránt azonképpen , mellyel Cicero itten Cupiut Piso
Consulról fest ; kiki reá eismérhet az ártani akaró képíróra.
Ezen Piso, koránt sem tiolt olly rósz megvetést érdemlő és
rú t ember a’ miilyennek ezen rajzolat után tartani lehetne.
Cicero maga is egészen inősképpen szóll felőlle Brutusának
67-dik részében; a’ mint kiki észre veheti, csak az igazság

*) Más helyen (de orato•re C. 26.) z ’.facetiakot á’ helyett
hogy catillatura és dicacitásra osztaná, az utolsónak
teszi ellenébe;, ’s inind a' kettőt a’ Salesek’ nemeinek
mondja: Sálit,m dno genera snn t, unum facetiarum ,
alterum dicacitatis. Egy látszik tehát, hogy maga sérti
tudta tökélletesen ezen szók’ értelmét; mindazáltal i t t  
is azt mondja, hogy a’ „iicaeitat in jaciendo, mitten- 
doque riiiculo“ á ll; az az abban, ha az elmés, szúrós 
szók, mintegy nyíl sebességgel lövettetnek el.
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volt czélja. Piso úgymond, ifjúságától fogra megkülömböztet-
te magát a’ maga idejebeli oratorok közt ’s minden előtte 
dióknál többre* mint a’ Görög literatnrában való esméretben 
'a a ’t. Más helyen ismét az egynéhány esztendőkkel későbben 
(Orat. pro Plancio cap. 5.) Homo nobilissimns, inneeentissi- 
mus, eloquentissimas neveket ád néki, ’s hogy katona érde
mek nélkül sem volt, onnét ki lehet hozni, mivel Spanyol
országi Propraetorsága után triumphált.

63.) ’S  mit kell ezen különös rallástétel ntán Cicero* 
politikájáról ’s erkölcséről ítélni? Azon panaszolkodik, hogy 
a’ jó gondolkodása Senatorok, Clodius által meg haggyák 
magokat engeszteltetni, ’sa ’ t. *s még is megvalja, hogy ő 
maga is naponkint lágy melegebb lesz a' jó ügy eránt, jó lle 
het attól fél, hogy ezen lágy melegség a' kSxtártaságnak nagy 
boldogtalanságára fog szolgálni. Ki foghatja meg a’ kSxtúrta- 
tág megtartójának ezen magával való ellenkezését. Miért nem 
mondja meg buzgósága meghűlésének módjait, mellyeknek 
rendkívül erősseknek kellett lenni, holott miattok a z t ,  a ’ mi
vel a’ köztársaságnak és magának tartozo tt, félre teszi.

64) Hogy ezen nevezetes helyen Pompejusról légyen a’ 
szó — a’ ki kevéssel az előtt ment vissza Á’siából ’s helyet 
foglalt a' Senatnsban a’ legfőbb rendű Consnlarisok között, 
abban nincs kétség. Az a’ kép ,  mellyet Cicero itt  arról az 
emberről fest, a’ ki kevés esztendőkkel az előtt még bálvá- 
nyabb volt, a’ mint kiki lá tja , nem hízelkedő tollal van írva. 
De akármellyigen külömbözik is a ttó l, a’ mit róla Manilins’ 
törvénye m ellett ta rtott beszédjében magasztalva rajzolt-, 
még is ezen levelekben elég bizonyságot fogunk arról találni, 
hogy minden vonásai igazak, és jól el vannak találva. De honnét 
van a’ nagy oratornak ezen magával való új ellenkezése, val- 
lyon más emberré lett é Pompejns, mint az előtt öt esztendő
vel volt? nem! Pompejns most is ugyan az volt-, de a’ kör- 
nyülállások változtak meg. Akkor Cicero még nem lépett a’ 
köztársaság’ legmagasabb tisztségére; de most már el é rte 
nagyra vágyásának ezen végső czélját, ’s a’ nagy Pompejns- 
sal egy sorban á llott, ’s valamint előbb nagyra vágyása azt 
kívánta, hogy őt mindenek felett magasztalja, ngy most 
hiúsága azt hozta magával, hogy azon nimbnst, mellyel azt 
maga ruházta fel, eloszlassa ’s annak hibáinak visgálási ál
tal magát minden eráut vigasztalja, a’ mivel az őt felül
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haladta, sőt most úgy ndíte Pompejust mint adással, ’s ha 
szintén politikai tekintetekből még előbbeni hajlandóságát 
mutatta is eránta, csupán azon feltétel alatt cselekedte azt, 
hogy Pompejns is az ő érdemeit megesmérje, ’s magát agy 
viselje, hogy barátságoknak felbonthatatlan voltán, senki 
ne kételkedjék. De mind ezt, a’ szerencse’ kedvezése által 
kevéllyé tétetett Pompejus el mulatta. Minthogy már eggyik 
sem akart a’ másiknak valamit kívánságaiból el-engedni, 
minthogy Cicero azt a’ megsértő halgatást, mellyról a’ tizen
kettedik levélben panaszolkodott, soha sem felejthette e l: 
könnyen meglehet magyarázni, miért szóll rólla itt és más 
sok helyeken is olly idegen hangon, ’s miért nem leltt kö
zöltök ezen időtől fogva más, hanem csak politicai ’s egymás 
személyes hasznától függő ’s színtelen változó barátság helyet.

65) Manutins megbizonyította, hogy itt  az eredeti tex
tusba hiba csúszott-bé ,  és hogy S. trities septies az az3,700000 
sestertiusokat kell olvasni. Metsala Censul Antonius házát 
nem csak kétszázezer Sestertiusokkal drágábban fizette, mint 
Cicero a’ magáét, hanem szintúgy jó barátja’ pénzén vettem 
mint Cicero. Ez tehát i t t  tréfás hangon azon való örömét je
lenti , hogy egy olly nemes és közönségesen tisztelt Patri- 
cias, mint Messala őt a’ közönség’ kissebbítése által mint
egy felváltotta, példájával megbizonyt'tván, hogy az oliyan 
embereknek mint ők, illik hasonló esetekben barátjaik’ erszé
nyét adózóvá tenni,

XIX.

66) Alig szükséges az olvasót az egész helynek hang
jában lappangó iróniára figyelmessé tenni, a’ hol Cicero csak 
együgyüen ’s rövideden látszik ugyan elbeszélleni, mint 
szóllott légyen Pompejus a’ Senatnsban és a’ néphez; de elég 
világosan értésünkre adja, hogy a’ Senatus eránt altaljában 
raló szállások’ formái által mutatott tiszteletével csak annyit mon
dott , mint a’ semmi. Mert az kivántatott, várattatott tőle , hogy 
a’ Senatnsnak, mellyékről szó volt, meghatározza .’s htt- 
l'tinSsen fejezze - ki a’ maga értelmét. De ahoz nem volt ked
ve annak az embernek, a’ ki mindent magára nézve te tt és 
sem a’ Senatnsnak, sem a’ néppel tartóknak felekezetit ma
ga ellen ingerelni ugyan nem akarta-, de másfelől egyikhez



sem kiránt úgy á llani, hogy az által kezeit megkötözte ’s 
tulajdonképpen való ózdijának , az az : mind a’ ketten való ural
kodásának elérését nehezebbé tette rolna. Hogy egyébaránt 
Cicero azt az úri tekintetet, ’sábrázatot, mellyel Pompejus 
az ó Consulságába illeti végzéseket ’s tetteket csak ezen dol
goknak nevezte , nevetségesnek találta légyen ; azt úgy látszik : 
csupán Pompejus szavainak előhúzásával is elegendőképpen 
értésünkre adja.

67) Cicero itt  egynéhány a’ Rhetoricából vett ollyan 
szókkal é l, mellyeknek még értelmek is bizonytalan. Ugyan 
azért a’ magyar fordító is csak ollyan szókat ve tt; mellyek- 
kel Cicero’ értelméhez legalább közelíteni gondolt. Különö
sen ezen szó syátzjxv)txae, csalfa okoskodással van kitéve. 
Wieland Cicerónak és Quiníilianusnak gondos öszve verete
séből azt hozza-ki, hogy az Enthymema ollyan okoskodás, 
melly szerént a’ pugnantibus vagy contrariis valami következ
te tik  vagy bizonyíttatik, ’s hogy Quintilianus annak külö
nös nagy erőt tulajdonit.

68) Dacé filiola Curionis. Ezen becstelenítő szókkal 
épen azt a’ Curiot rajzolja, a’ ki egynéhány esztendőkkel 
utóbb eleintén njint Caesarnak ellensége, azután pedig mint 
annak legbuzgóbb követője hazáját inegrontani tőle kitelhető
képpen segítené. Nellejus Paterculus kevés vonásokkal ollyan 
képet fest ró la , mellyhez a’ köztársaságnak ezen utolsó ide
jében Romában a’ maga rangjabeli embereknek nagy része 
igen hasonlított. Vir nobilis eloquens, auiax saae alienaeque 
et fortunae et puiicitiae prodigus.

69) Midőn a’ Romai polgárok valamelly Rogatio vagy tör
vényhozás eránt való voksolás végett öszvehivattattak, az ujon-

közönséges helyekre fel volt verve, egy hirdető által fen 
szóval elolvastatott. A’ Consul vagy Praetor, a’ ki ekkor 
Praeses volt, megkérdezte (rogabat) a’ népet ezen formu
lával: velitis jubeatis Quirites, ha helyben hagyják é az t, vágy
éi vetik. Ekkor a' 192 Centnriák, mellyekre az úgy nevezett 
nép osztva volt, rendbe állíttattak és azután egy tágos desz
kákkal bekerített helyre (sepíum vagy ovile) mentek, a’ hová 
egy centmia a’ másik után egy keskeny hídon (pons vagy 
ponticulus) ment által. A’ hid’ végénél minden polgár az a’ 
végre rendelt személyektől (Diribitores) két táblátskát ka



p o tt,  mellyeknek egyikere V. R. (úti R ogas, a z  az helyben 
hagyom az új törvényt) a’ másikra pedig A. lA ntiguo  el retem) 
volt irva. E’ meglétén, minden azon centuriához tartozó 
polgár egyet azon kát tábiátskák közzttl tetszése szerint az 
ovile' ajtajánál találtató ládába ve tett, ’s mihelyt az  egész Cen- 
toria ekképpen voksolt: a’ Custosok, a’ kiknek tisztjek volt 
a’ jó rendre Tigyázni, kivették a’ táblátskákat, megszámlál
ták a’ voksokat, annyi pontot írván egy o tt függő táb lára , 
a’ hány táblátska találtatott. A’ mit már a’ többség eképen 
végzett, a’ mint az egész centnria’ kívánsága egy  hirdető ál
ta l kiaáattatott, ’s a’ gyűlés’ Praesesének, .a’ ki a’ maga 
törvényszékében ín  Selta curuli ü l t ,  á’ centnria’ Rogátora ál
tal tudtára adatott. E’ szerint voksolt egymásután minden 
centnria, míg végre a’ többség által m eghatározta to tt; meg 
erősítették a’ Quiritesek a’ törvényt, vagy el ve te tték . A’ D i
ribitorol, Custosok, és Rogatorol rendszerint nevezetes rang
béli emberek és a’hozatandó törvénynek előmozdítói voltak. De 
ekkor az a’ hatalmas felekezet, mely Clodiust m egakarta menteni; 
valamiképpen módot ta lált abban, hogy a’ D irib ito rok  magok 
közül rendeltettek; mert másképpen nem lehetne magyarázni, 
hogyan eshetett volna, hogy a ’ kiosztandó táb iátskák  között 
eggyen sem lett volna: l ' l i  Rogas. Azonban CIodius ba rá ta i
nak is által kellett volna lá tn i: hogy ezen csalárdság mind
já rt az első centnria’ voksolásánál észre fog ve tetődn i; a’ mi 
meg is történt.

70) Argiletumnak neveztetett egy h e ly , vagy piacz, 
Roma városának tizenegyedik szakaszában a’ Circus maximus 
és az Aventinus halom között, a’ hol a’ könyvárosok és sok 
más kereskedők’ boltjai voltak, kik bo ltjaiké rt nagy bért 
fizettek. Régenten a’ költeményes Királynak Evandernek  ide
jében itt  egy szent liget ’s abban egy bizonyos árgusnak sír
ja  vo lt, a’ ki az említett Királynak-jövevény ismérősse lé
vén, annak élete ntán leselkedvén, Hercules’ segítségével 
megölettetett. Ezen regére czéloznak az Aeneis 8-dik köny
vének 345 és 346-dik versei:

Nec non et Sacri monstrat (Evander) nenms A rgileti,
Testaturque locum, et lethum docet hospitis Argi.

XX.
71) Ezen hely az áital lesz egészen esm eretessé, ha 

meggondoljuk, hogy Cicero midőn Atticusnak- o lly  igen szí
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vére kötötte? „effice ut ah omnibos et Iandemur et amemur“  
abban a’t vélekedésben vo lt, hogy Atticus Quintus Ciceróval, 
mint sógorával a’ Provincziába lejatutktpen el fog menni, 
a’ mint Qiiintius kivántn, ’s Atticus eleintén ajánlást is tett 
Á’sia Provinciának, melly a’ sors által Quintiusnak jutott 
Praetorságában legnevezetesebb, leggazdagabb, '« legtöbb 
városai görög coloniakbót állottak, mellyek a* görög-nyel
vet, erkölcseit, vallását, mesterségeit és tudományait ma- - 
gokksl együtt az ezen Provincziához tartozó városokká elyitr 
ték. Az omnitut-on tehát tulajdonképen az a’sia! görögöket 
kell érteni, a’ kik közzül attól félt, sok ellenségei lehetnének,
’s azért, hogy ,ő a’ romai lovagokat (a’kik Á’siában a’ vámo
kat és köztársaságnak egyébb jó jövedelmeit árendában bír
ták , ’s a’ kikkel a’ görög kereskedők ’s egyéb birtokosok 
gyakran öszve vesztek, csak nem mindig egyenetlenségben 
éltek,) minden alkalmatossággal védelmezte, mert azoknak a’ 
Senatussal való egyetértésöket, a’ köztársaság’ boldogságára 
nézve felette fontosnak tartotta.

X X I.

72) (junrn ille ad conciones confugtssefc — Concio, egy 
régi nyelvtanítónak, Feotumak náagyarázatjá szerint annyit 
tesz, mint couventns coetos pppnli ad oratorem andiendum, 
non tamen guiSiet séd is , qnl a Magistratu vei Sacerdote 
publico per praecrmem canvocatur. De az utolsó eset itt nem 
találhat helyet, mert Cloiiuo még akkor nem viselt ollyan 
tisztséget, a’ melly neki jnst adhatott volna a’ népnek praeco 
által való öszve hívására, ügy keli tehát érteni a’ mint for
dítottuk. Clodius tudniillik minden alkalmatossággal beszé
det ta rto tt, a’ hol történetből á’ piaczon egynéhány ember 
együtt volt 5 vagy követői által, szántszándékkal is buzdította 
a’ népséget az efféle öszve indulásokra, minthogy Píjo Con- 
sulnak és egyéb hatalmas embereknek pártfogásokban bizván, 
mindent megengedett magának.

73) Hogy Cicerónak ezen itt tréfásan előadott ütköze
tei a’ Senptusban történtek légyen, az úgy látszik; az egész 
levél’ folyamatjából ki lehet hozni.

74) Itt Quintus Metellusról van a’ szó , a’ki 644-dikben 
Consul volt, ’s a’ Numidiai Királyon Jugurthán vett gyére-



delmeiről íiumidicusnak neveztetett. Ez egy volt a* magaidc- 
jebeli legnagyobb és legfedhetetlenebb emberek közziij. Az az 
Anekdota, mellyről it t  Cicero emlékezik, akkor tö rtén t, mi
kor Metellus esküdtellenségének, Marcusnak követője á ltal azzal 
vádaltatott, hogy az ország’ pénzével hűségtelem'íl b á n t; a’ 
közvélekedés, oly bizonyosnak tartotta Metellus’ árta tlan 
ságát, hogy birái azon számadását, mellyet írásban eleikbe 
adott, megvi’sgálni, vagy csak vi’sgálásképpen bele tekinteni 
véteknek tartották; hanem a’nélkill, hogy bele néztek vo lna , 
kézről-kézre adták. Lásd Cicero in Orat. pro Cornel- Balbo C. 5.

75) A’ kapásson nem mást ért Cicero, hanem a’ gaz
dag Crassust, ha szintén a’ magyarázók mindenféle külömbö- 
ző vélekedésekre vetemedtek is. Craesue, a’ mint tudva va
gyon, szerfelett való gazdagságának az által vetette-meg 
fnndamentomát, hogy Stílfa Dictator által protcritállattok
nak kótyavetyére bocsátott jószágainak nagy részét igen ol
csón megvette. Nsnnejnsrél ngyan csupán Quintus Cicerónak 
de petitioné Consulatu» titulusa kis munkájában vagyon emlé
kezet, «) de a’ melly itt  kevés világot ád, azonban a’ kis 
helynek öszvehasonlításából alkalmasint ki lehet hozni, hogy 
Sulla által protcribáltattak között egy nagy több Nannejueok- 
nak vagy Xanniueoknak is kellett lenni, a’ kiknek vétkük csu
pán nagy gazdagságokban állott. Talán többen is kívánták a’ 
kótya-vetye’ alkalmatosságával ezen szerencsétleneknek jószá
gait magok között megosztani, ’s az íllyenek minthogy tálára 
valameliy ollyan környiilállások adtak elő magokat, mellyek 
a’ dolgot különösen rúttá és gyűlölségessé tették, csúf név
vel neveztethettek Nonnejanusoknak. A’ Sonnejusok’ jószágai
nak vevői közé tartozott Craesus is , ’s ha az elébbeni véle
kedést feltesszük, könnyű általlátni, miért nevezi őt Cice
ro ex Sannejanis illám. Egyébaránt megkell vallani, hogy 
Cicero midón itt ugyan azon Crassusról illyeu hangon szóll , a’ 
kiről kevés napokkal ele'bb Alticnsnak azt í r ta : „hic díes me 
valde Crasso adjuniit,“  vagy igen háláadatlan vo lt, vagy 
eme’ szókat csak ironice értette; minthogy tudniillik azon ma- 
gasztalásokat, mellyeket Crassus reá árasztott: (ő a' k i azt 
jól esmérte) szívből származóttaknak nem tarthatta.

*) Hihető: hogy Xanniue és Xanuejui ugyan azon egy nevet 
tiszteli, ’s a’ külömbség csak a’ leíróktul származott.
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Miért fogta légyen Crassos, mind a’ mellett is, hogy 
köztársaságnak egyik legnevezetesebb feje volt, Clodinsnak 
olly buzgón pártját ? az a’következendő okokbnl kitettszik :

1. Clodias egyik legrégibb romai famíliából származott 
és sók fő házakkal atyafiságbaó-volt.

: 2. Crassus ,  a’mint Saiustios Cati linójában mondja: a’ lég' 
veszedelmesebb ’s legerkölcstelenebb embereket mindenkor vé
delmezte, mivel

3. A’ legfőbb hatalmat vagy magájérá tenni, vagy leg- 
íellyebb is csak Pompejussal és Caesarral megosztani szán
dékozván, szükségesnek tartotta a’köztársaságot, ’s különösen 
az ország’ közép1 pontját Romát; a' mennyire lehetett, szün
telen zenebonás mozgásban tartani.

76) Azon csípős és szórós beszédeknek, niellyek a 
Senatusnak Clodias felszabadulása ntán első ülésében mon
dattak , itten előadott próbái szükségesképpen csodálkozásra 
indítják az olvasót. Efféle cis. veszőllalkozások, a’ mi erköl
cseink szerint inkább illenének akármelly betyárhoz, mint 
egy ollyan Consnlárishoz, a’ millyen Cicero volt, és egy ok 
lyan felséges gyűlés'eleibe, a’ milJyennek a’ romai Senatost 
gondolnunk kell. Csaknem még inkább lehet bámulni azon, 
há látjuk v miképpen kérkedik Cicero azzal, hogy egy olly 
semmire kellő pajkos ifjút mint Clodias, pajkos elmésséggel 
és csúfolódással felül tudott haladni. Legnagyobb mértékre 
kell bámulásunknak lépni,ha látjuk, miképpen felejti elméltó- 
ságátezen nagy ember annyira, hogy még illetlen csúfolódások
hoz , sőt Metellusuak a’ maga barátjának feleségére való mocskos 
czélozásokhoz is folyamodik, csak hogy egy ollyan vetélkedőt, 
a’ kinek a’ szemtelenségben kevés volt párja, meggyőzhesse. 
I)e Cicerónak, a’ msga szerencsétlenségére, az volt egyik 
gyöngesége, hogy egyszer’smind a’ magaidejebeliek között a’ 
legelmésebbnek, ’s legtréfásabbnak is akart tartatni. Való
ban Luciannson kivill nehezen is van valaki, a’ ki e' részben 
vele megmérkőzhetnék, ’s levelei, kivált azok, mellyeket At- 
ticushoz í r t ,  szembetűnő jeleit.mutatják, melly természetévé 
vált légyen néki a’ tréfáló hang, és az iróniának egy bizonyos 
neme, melly a’ tréfa,és valóság között szántszándékkal kö
zép úton j á r ; ’s ugyan ez teszi ezen leveleket még kedve
sebbekké, mint a’ millyenek a’bennek foglalt dolgokra nézve 
különben is volnának. Hogy egyébaránt egy ollyan ember, a’



ki tréfás is  a’ csúfolódás’ talentomát oly nagy mértékben b ír ta , 
’s a’ ki azzal sokszor még a’ törvényszék előtt ta rto tt be
szédjeiben is jó foganattal é lt ,  néha n.éha, kivált mikor ol- 
lyun emberrel volt dolga, mint Clodius, ollyan tréfákat és vag- 
dalkozásokat is e jthetett, mellyek az ocsmánysághoz is köze
lítettek , azt inkább okozták az akkor uralkodó erkölcsök mint a’ 
maga ízeveszetse'ge , — ’s ollyan emberi gyarlóságok közzé kell 
azt számlálni, mellyeket ha illendő kime'léssel Ítélünk , a’ leg
nagyobb embereknek legkönnyebben megbocsáthatunk.

77) Bajae, mellyet kellemes fekvéséért ’s meleg fer
déiért a’ gazdag ’s csélcsap romai férfiak ’s asszonyok igen 
sürüen meglátogattak, ekkor az o tt uralkodó erkölcsi zabo- 
látlanságra nézve olly rész hírbe keveredett, hogy a’ be
csületesebb embereknek kissebbségekre v á l t , - ha csak látták 
is Bajae’ vidékét.

Opertum, annak a’ vastag kárpitokkal bé vont helynek 
neve volt, a’ hol a’ Borút Dea mysterinmai ta rtattak . Ciceró
nak ezen felelete falsam, vagy más olvasás szerint salsnm ! 
séd tamen quid hoc? simile est qnasi dicas in operto fuisse, 
kettős értelembe vétethetik. Vagy azt akarhatja m ondani, szint
úgy nem hiszik, hogy Bajaeban voltam volna , mintha azzal 
vádolnál, hogy a’ Bona Dea kárpitjain beüli találtattam  vol
na. Vagy pedig ezt teheti : ha szintén Bajaeban lettem  volna 
is , több volna é a z , mintha a’ Bona Dea kárpitjai megett 
lappangtam volna. Válasszák az olvasók a’ mellyiket akarják, 
a’ felelet mind a’ két esetben egyeránt csípős.

78) Ezen helyeket azoknak, a ’ kik e lre jte tt értelmeket 
el nem tudják ta lá ln i, nem egy' könnyen lehet értelmesekké 
tenni, ha a’ nálunk szokásban lévő szemérmctességnek törvé
nyeit meg nem akarjuk sérteni. A’ kevély ’s az Arpinum kis 
várossából származó novus homo-ra megvetve tekintő Patrícius
nak ezen büszke kérdését: quid homini A rpinati cum aquis 
calidis ? a' franczia fordító Mongault igen jól magyarázta: 
i l  appartient bien á un rustaud d’ Arpinum d’ aller á lesb a in s; 
’s Cicero’ felelete i s : narra patrono tu o , qui arpinates aquas 
concupivit, nosti enim marinas — hasonlóképpen valamennyi
re  világossá lessz ugyan azon Mongaultnak szabad fordítása 
á ltal: je ne rapporte rien á la  soeur, qui se seroitbien acco- 
inodée de ce rustaud, comme les Pirates, qui vous prirent s 
accomoderent de vous. Hogy ezen szók alatt patruo tuo Clo-



diusr nénnye Clodia S ie tte tik , ar«ki tűle ki telhetőképpen így e_ 
k e ze tt a’ bírákat testvére részére hajtani, az nem szenved 
ké tség e t; valamint az sem, hogy Cicero itt azon mesterkedő, 
sekre czéloz, melly.ekkel Clodia Cicerót, a’ feleségétől Terén- 
tiá tó l való elválásra ’s az ő vele való házassági öszvekelésre 
1>irni igyekezett. Ezen utóbbi környülallásra czéloznak tehát 
ezen szók: aquaeArpinates, valamint ez a’ szó: marinae, egy 
Romában szárnyaló közhírre; melly szerint Clodins,  midőn 
Á’siában Lucullus alatt szolgált, a’ Cilicziai tengeri tolvajokéul 
e lfogatta tott, ’s kéntelen volt kezekből az által kiszabadulni, 
hogy magát általok meghagyta fertőztetui. Mire való volt lé
gyen a’ víz az ollyan alkalmatosságoknál, mellyekxől Cice
ró i t t  szó ll; azt Ovidiasnak következendő versei elegendőkép
pen megfejtik:

Neve suae possent intactam scire pnellae,
Dedecns hoo sumpta dissimulavit aqna.

79) CIodias, midőn Cicerót a’ Romában olly igen gyű. 
lölséges Király (Rex) névvel nevezi, csak azt újítja meg a’ 
m it a ' Cicero által védelmeztetétt Publius Sulidnak vádolója 
egy esztendővel az előtt cselekedett, midőn azt vetette sze
m ére , hogy Romában mint Király és Tyrannus uralkodni akar, 
’s minthogy magának mindent megenged, az egyenlő vétke
sek közziil tetszése szerint némellyeket kárhoztat, másokat 
szabadon bocsát ’s  a’ ti Torqnatus a’ többek között azt mon
do tta : hogy Romában hajdan két idegen Királyok voltak, 
Numa és Tarquinins Priscus; Cicero most a’ harmadik, ’s ő 
nem szándékozik ezen királyságát megszenvedni. Cicero jónak 
ta lá lta  Torqaatusnak nyomos és fundamentoinos feleletet ad
ni , de CIodiust eszében sem volt ennyire becsülni. Egy szó
beli játékkal felelt néki, niellyre az a’ környülállás adott al
kalmatosságot, hogy Romában egyik legnevezetesebb famíliá
nak Rex volt vezeték neve. Qnintus Március Rex Clodius’ má
sodik testvér nénnyének férje, úgy látszik, kéréssel ez előtt 
ho lt m eg , a’nélkül hogy ezen sógorárnl testamentomában meg
emlékezett vohia, a’ minta’ Romaiaknál, az elmellőztetettnek 
méltatlanságára mutatott, ’s nagy kissebbse'gnek tartatott.

80) Nem hiszem hogy Cicero ezen szók alatt sordes 
és fex nrbis“  a’ köznépnek alját jelentené, a’ mint némelly 
magyarázók gondolják, hanem a’ Romai nemességnek rósz



gondolkozása ás megromlott részét; minden a’ mi követke- 
xik, különösen ezen kifejezések „missns est sanguis ínvi- 
diae sine dolore“  ezen vélekedésemet erősítik.

81) Illa coneionalis hirndo aerarii misera ac jejnna ple- 
becnla11— itt  Cicero a’ köznépnek legalsó, ’s legszegényebb 
részét elég világosan megbillegezi, ’s ebből is kitetszik, hogy 
a’ sordes és fex nrbis , a’ népnek más részét jelentette. Szo
rul-szóra fordítani it t  is lehetetlen vo lt, valamint sok  
más helyeken.

82) Ezen Anlus’ fija, a’ nem sokára azután Consullá 
választatott Lncius A franius, egy minden nemes szárma
zás és személyes érdem nélkül való ember, a’ ki csak 
az által lett nyertes, hogy Pompejus’ Legátussá lévén, min
denben kész volt azt tenni , a' mit Pompejus’ kívánt. Pom- 
pejus igen szükségesnek tartotta egy i l y  tőle függő, ’s néki 
kedveskedő Consulra szert tenn i, kivált a’ 693-dik esztendő
ben ; hogy annak segítségével, minden rendeléseket, méllye- 
ket mint fő-vezér a’ Mithridatesnek való háborúnak elvégzése 
után Á’siában és az újonnan elfoglalt tartományokban t e t t ,  
Lacullus ellenkező felekezetének ellenére a’ néppel megerő- 
sítethessen. Hogy ebben megcsalatkozott légyen, azt utóbb

fljának, minthogy Aulus egészen esméretlen ember volt, ’s 
következésképpen fiára semmi fényt nem hagyhatott.

83) Minthogy Cicero a’ szókkal-játszásnak nagy ba
rátja volt, könnyen meglehet, hogy Doterionis histrionis 
similis kell olvasni, ’s Cicero ezen szónak Doterion (melly- 
nek magyarul az Ádám név alkalmasint megfelel) származá
sára czéiaz, a’ melly nevet a’ mint némelly régi magyarázók 
mondják, egy Komédiás viselt.

84) Úgy látszik, hogy a’ Senatusban a’ jobb gondol
kozásnak , a’ leik Pompejus’ nagyravágyását ’s nagy hatalmát 
hideg vérrel nem nézhették, Lucnilus’ barátjaival egyesítették 
magokat, hogy Afranius' választását megakadályoztathassák. E ’ 
végre Aufidios Lurco Tribunussal egy uj törvényt hoztak, 
mellynek czélj^ az volt,  hogy a' legfőbb tisztségekre való 
választásban a’ pénzel való megresztegettetés nehezebbé és 
veszedelmesebbé tétessék, mint akármikor az előtt tétetett 
volt. Hogy ezen törvény annál bizonyosabban megerősíttet- 
hessék, a’ Senatus feloldozta Lurco Tribunust két régibb tör-





folódik így : mivel irígylette, hogy Archias a’ Metellusoknak 
ő felette elsőséget tulajdonított.

X X II.

87) Könnyű eltalálni, kivált ha az első levőinek egy 
ide tartozó helyét, eszünkbe ju ttatjuk , hogy Cicero i t t  nagy 
kíméléssel Atticus’ testvérét Pomponeát, Qnintus’ feleségét 
okozza, ’s annak tulajdonítja a’ két sógorok között való 
visszavonásnak nevekedését. A’ Romaiaknál úgy látszik, szo
kás volt, mikor kedvetlen alkalmatosságokkal igen közelről 
való rokonokra! szőllottak, ezen meghatározatlan szókkal: 
az enyimek, a’ tie id , és a’ többes számmal é lni; ha szintén 
egy személyek értetődnek íi. Az enyimek, és a’ tie id , nem 
egyebet mondanak tehát i t t ;  hanem testvérem és testvér 
hágod.

88) A’ Senatus tőle kételkedőképpen igyekezett Clo- 
dins’ dolgában a* bírák megvesztegettete'sét akadályoztatni; 
sokan közzülök még is meghagyták magokat vesztegetni; Ci
cero Clodias’ felszabadítása után a’ Senatns első gyűlésében 
ezen történet ellen hevesen buzgott, ’s most midőn a’ Sena
tns kötelességéhez, ’s méltóságához képest a*, megvesztegette- 
tett bírák ellen (a’ kik között a’ mint látszik, legtöbben a> 
lovagok’ rendéből voltak) szoros megvi’sgálást rendelt, nem 
altalja azt azért megpirongatni, hogy kötelessége’ utján, a’ 
lovagok’ rendének neheztelését magára vonta; sót úgy lá t
szik kérkedik is abban, hogy ő ezen rendnek, ámbár in cau- 
sa non verecunda, igenbuzgón és nyomosán pártját fogta. M it 
kelt illyen vallástétel, után Cicero’ erkölcsi tnlajdonságairól 
ítélnünk? — Ha illendő kíméléssel akarunk k itérn i, ’s ha őt 
a’ Stoa bölcseihez nem akarjuk mérni, nem egyebet; hanem 
hogy néki, mintegy ollyan polgári tisztviselőnek, a’ ki a’ 
köztársaság’ javát kívánta egy ollyan időben, mellyben az 
erkölcsök’ romlotsága olly nagy ’s gyógyíthatatlan volt, vagy 
egészen vissza kellett magát a’ közönséges foglalatosságok
tól vonni,  vagy magát arra tökélleni, hogy a’ kötelességek' 
üszveütközésének eseteiben mindenkor azt válassza, a’ mi 
meggyőződése szerint, a’ közjóra nézve a’ kissebbik rósz 
volt. A’ fedhetetlense'g Cicero’ politicai környülállásai között, 
csak a’ legfőbb czélnak álhatatos keresésében á llo tt: az esz-



közök’ választásában, ha a* czélt elvéíteni nem akarta, csu
pán a’ politikai okosságtól kellett tanácsot kérdenie. Cicerót 
rendkívül való talentuma, dicsősség1 kívánása, első ifjúságától 
fogva a’ köztársaság’ emberévé tette. Ő Pompejus, Caesar, 
Crassus nem lehetett, ha szintén akart volna is. Nagyra vá. 
gyására nézve egyik sem volt alább való: ő is valamint ezen 
három, az első ember akart lenni az országban. De melly 
sokkal jobban kedveztek amazoknak a* környülállások; mint 
egy Arpinumi embernek, a’ ki minden ősök, hatalmas rokon
ságok, katonai talentomok, nagy gazdagság nélkül azt a’ 
merész szándékot tette  fel magában, hogy velek a’ világ biró 
Komában a’ legelső helyért vetélkedjék. Mindenné, a’ mire 
vágyódott, maga által kellett lennie. Bitka elmebeli tehetsé
gek, mellyeket az orátori talentomnak szüntelen gyakorlása, 
a' legnagyobb grádicsra emelt, hamar megkülömböztették 
őt polgártársai között. Azon érdemek, mellyeket az által 
szerzett, ’s mellyekkel minden rendű ’s félekezetii embere
ket magának lekötelezett, vagy mihelyt akart lekötelezhetett, 
megnyerték néki a’ nép’ kedvét, ’s öszvekapcsolták ót az 
Optimateseknek nagy részével; az ország’ tisztségeiben mu
ta tott okos, példás, és fedhetetlen magaviseleté közönsé
ges tisztelétet, ’S' á' jó gondolkozásnak között határ nélkül 
való bizodalmat szerzett néki. Végre Consnlsága otlyan ma
gasságra emelte ő t, ’s" Ollyan fénfiyeTrnbázta fel, a’ millyen- 
nel még egy római Sem dicsekedhetett. Ezen időtiil fogva kö- 
telességének'tartotta a’ köztársaság’ kormányát kezéből le 
nem tenniy ’s arra az esetre i s , ha csalárdsággal vagy hata
lommal tőle elvétetnék, ismét mennél előbb vissza venné. 
Végre^a’ Senatns előtt való tekintetének fenntartása annál 
szükségesebb volt, minthogy a’ nép előtt való kedvességet 
Tnár küiömbeo is tökéletes mértékben birta. Da ezen gyámol 
is minthogy a’ Senatus’ tekintete naponkint gyöngébb, 
’s-„ erőtlenebb le tt , támasz nélkül szűkölködött; ’s illyen tá. 
maszt kívánt, Cicero mind a’ Senatusnak, mind magának az 
által szerezni, högy Consulságában a’ lovagok’ rendjét a’ Se- 
natussal mennél szorossabban öszve kapcsolta, a’ közöttök 
való egyetértésnek fontos és szükséges voltát minden alkalma
tossággal sürgette, ’s a’ lovagok’ rendjét minden kitelhető 
módon hasznos szolgálatok által magának lekötelezte. Ezek
ből megmagyarázhatjuk, miért neheztelt a’ Senatusra azon 
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Tegzeséért, melly a’ lovagoknak olly sajnosán esett, ’s  miért 
fogta még akkor is pártjokat, midőn kérésük’ törvénytelen 
volt; ’s egyszer’smind azt is láthatjuk, hogy nem ellenke
zett magával ezen cselekedetében, úgy a’ mint első tekin
tetre látszik; hanem most is csak azt te tte , a' mit a ’ köz
társaság megtartására szükségesnek ítélt.

89) Ugyan az a’ Lucius Luccejus, a’ kinek A tticus el
len való nehezteléséről feljebb egynéhány levelekben szó vo lt, 
a’ Consulságot azért reményiette; mert Caesarral, ollyan 
egyezésre lépett, melly szerint azt ígérték kölcsönösen egy
másnak, hogy Luccejus a’ ki igen gazdag, de a’ nép e lő tt al
kalmasint esméretlen vo lt, a’ választó Centuriaknak a ’ maga 
és Caesar’ nevében ajánlott summákat kifizetteti; Caesar el
lenben őt a’ nép előtt való kedvességével mindenképpen elő 
segitti. De az Optimatesek,  a’ kik Caesárt abban az esetben , 
ha egészen tőle függő Collégája lenne, igen veszedelmesnek 
tartottak, Calpurnius Bibulust, a’ ki igen buzgó hazafinak ’s 
Caesar’ ellenkezőjének esmértetett, arra b írtá k , hogy ő is 
szintén annyit ígért a’ Centuriaknak, ’s az a’ végre megkí
vántaié summát magok között öszveszedték, a’ mit annyival 
bátrabban cselekedtek, minthogy maga Cato is azt mondot
ta : hogy a’ jelenraló esetben a’ köztársaság’ ja v a , mint 
legfőbb törvény megengedi a’ megvesztegetés ellen hozott 
törvénytől való eltávozást. A’ nép tehát mind a’ két felekezet
iéi kapott pénzt; Luccejus kimaradott, ’s Bibnlus le t t  Cae- 
sárral a’ 694-dik esztendőre Consullá. L. Sueton. in Julio Cae
saré C. 19.

X X III.

90) Az eredeti textusban itt  e’ van; „Metellus non ho
mo, séd littus atqne aer el solitudo mera.l‘ Mit tész e z í 
Miképen jő Metellus, midőn a’ lelkibarátokról van s z ó , Cice
ro’ testvére és Atticus közzé. Akármennyit törték is a ’ ma
gyarázók ezen helyen fejőket, legjobb megvallani, hogy ez 
a’ hely még eddig orvosolhatatlan. Schiitz, de csak a’ maga fe
jéből , illyen javítást tanácsol: et illius nunc domus e s t , 
lit tu s , atque aer et solitudo mera ; a’ melly olvasás szerint, 
azt kellene feltenni, hogy a’ mei et illius a ’ leírók á lta l Me- 
tellussá a’ nunc domus pedig azon homová vált volna.



915 Megesik néha (a’ mint egy oliyan sok foglalatos
ságokkal , gondokkal ’s bajokkal megterhelt emberen a’miilyen 
Cicero volt, csodálni nem lehet) hogy Cicero elfelejti a’ mit 
kevéssel ez előtt írt. Az olvasó ngy fogja találni, hogy it t  
is az tö rtén t, ha ezen helyet azzal öszve hasonlítja, a’ 
mellyhez a’ 63-dik jegyzés tartozik.

92) Az az Anecdota, mellyre it t  Cicero’ tréfája czéloz 
kevésbé esméretes, mintsem hogy véle ezen helynek homá
lyosságát megvilágosítani lehetne. Mert nem lehet elegendő
képpen á ltallátai, miért nem történhetettmeg a' Juventa Is
tenasszonynak számára az esztendő’ kezdetén tartatni szokott 
áldozás., csupán azon okbul, minthogy Mnmmius Marens Lu- 
cnllusnak feleségét a* maga mysterinmiba (in. suis sacris sci- 
licet pygiacis) avatta bé. A’ régi Parisnak az ujjal t. i. Mum- 
miussal való öszvehasonlításának elmésségét az teszi szem
betűnőbbé, hogy Mnmmius a’ mint Plntarchus Lncull ns’ életé
ben ír ja , Tribnnns korában igen tüzesen ellene szegezte ma
gát Luoullus triumphi-pompájának, ’s Agamemnon a la tt , Ln
cull us értettetik.

93) Mind a’ mellett is , hogy a’ megvesztegetés ellen 
sok törvények hozattattak, igen szokássá vált az, hogy a’ 
főbb tisztségnek candidátusai választások előtt a’ Cnriák és 
Centnriák között pénzt esztogattattak-ki , ’s efféle adakozások 
á ltal ajánlottak magokat. Azok, a ' kik a’ kiosztogatást ma
gokra válalták, ugyan ászért divisoroknak neveztettek, de a’ 
közvélekedés ezen nevet még is kissebbség és gyalázat czíme- 
réuek , vagy csúf névnek tartotta. Midőn tehát Cicero Heren- 
nius Tribunusról azt mondja, hogy egy divisor’ fijavolt, nem 
nagy dicséretet ruház reája.

94) Ha valamelly Patrícius, törvényes módon akart va
lam ely Plebejus nemzetségbe felvétetni) a’ mi csak úgy es
t e t e t t  m eg, ha valamely Plebejust adoptáltak; tehát a’ Con- 
sulnak a’ dolgot a’ Senatus’ tudtával és megegyezésével a’ Cu- 
r ia tá  c-omitiákban a’ nép eleibe kellett terjeszteni, ’s követ
kezésképpen Curiánkint kellett volna a’ népnek voksolni. Mint
hogy nem volt titok, miért akar Clodins a’ Patríciusok köz- 
zttl kilépni, ’s minthogy Clodius előre láthatta, hogy a’ 
Senatusnak véle ellenkező része, ha meg nem akadályozhatni 
is a’ dolognak a’ Cnriák’ eleibe való terjesztését, legalább 
ezekben győzedelmes fogna lenni , módot talált abban , hogy



a’ nép’ eleibe
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pejus azoknak a’ Veteranusoknak jntalmál ígért, a’ kik a’ 
Pontút’ és Armenia’ királyjain való triumphálásra segítet
ték. Nem volt titok , hogy ezen Rogatio tulajdonképpen Pom- 
pejustól származott, ’s az egészen ettől függő Tribunns hu- 
cius Flavius csak eszköz gyanánt szolgál azon Rogatíónak a’ 
nép’ eleibe való terjesztése végett. Mit értett légyen Cicero, 
midőn azt mondotta, hogj? ézén Rogatión semmi sincs po
pu lá ris , kivévéir annak szerzőjét (tudniillik Pompejnst, a’ ki 
eddig mindenkor bálvánnyá volt a’ népnek) az homályosnak 
látszik lenn i; de világossá lessz, ha azon törvénynek Cicero 
által javasolt módosítását figyelmesen megolvassuk.

100) lile  altér (Afránius) ita  nihil e s t, nt pláne quid 
e m eritnesc ia t— az az: még a’ Consnlságot sem tndja hasz
nára ford ítan i, jóllehet azt drága áron vásárlottameg.

101) Megjegyzést érdemel, melly kévésé gondolta Ci
cero ekkor , mikor Clodiusnak a’ Patríciusok’ közziil kilépé
sérő l, mint valami csekélységről szállott, hogy valaha ez a’ 
dolog reája nézve oly veszedelmes következéseket húzzon

‘ maga után , a* millyenekef húzott.
102) „Beatos homines (hős piscinarios dico amicos tiios). 

Ezen piscinariusok alatt Lueuthis, Borteneius, Marciul Plti- 
lip p u sés egynéhány nías első rangú ’s gazdagságú Consulá- 
rlsók értetődnek, a’ kik résZ-szerint mulatságokra, rész-szerint 
hogy az esztendőnek mindén részeiben mindenféle ritka ’s jó 
izfi1 halakkal vendégeskedhessenek, nagy halas-tőkattartottak; 
rész-szerint Róma’ szomszédságában, rész-szerint Bajae’ vi
dékén, ’s egymással igaz Sybariták’ módjára vetélkedtek, mel- 
lyik tud legnagyobb, legkövérebb ’s legjobb ízű halakat ne
velni. Minthogy ezek a’ Sbnatnsnak jobb gondolkozást; fele- 
kezétéhez ta rtóztak , annyivál inkább rósz néven veszi Ci
cero , hogy az efféle mulatságok által a’ köztársaság’ java 
iránt meghidegedtek, legalább ollyan lágy melegséget mutat
ta k , melly egy felül fö-rangjokhoz , ’s méltóságokhoz nem 
ille tt , másfelől pedig az országra nézve könnyen káros lehe
te t t ,  sót következéseiben szükségesképpen káros is volt. Ezek
nek vetette az élőbbéül levélben is szemökre , hogy miattok 
az egész köztársaság elveszhetnék, ’s azzal nem is törődné
nek, csak halas-tójik maradnának-meg.

103) Kétség kivid ugyan azon dologrul van itt szó, 
mellyről m ár a’ 18-dik levélben emlékezet volt.



104) Pedariutoknak azok a’ Senatorok neveltettek, a" 
kik még ttlla curulittal ős zve-köttetett tisztségeket nem vi
seltek, ’s minthogy rendszerint a’ szóban forgó dolog eránt 
értelmeket szÓTal ki nem nyilatkoztatták, az elő-ülőnek vé
lekedésével való megegyezéseket az által jelentették-ki,  hogy 
felkeltek, ’s annak melléje állottak, ’s ezt teszi pedibas in 
sententiam ire. Pedárinsoknak neveztettek te h á t , . mivel ngy 
szólván, lábaikkal voksoltak.

105) Mikor valamelly Saiatut Comultum— az az: va- 
lamelly dolog eránt a’ Senátasban a’ többség’ voksa á ltal meg
erősített végzés írásba té te te tt , vagy a’ mint mondani szok
tak improtocolláltatott,  hogy ennek nagyobb hitele lehessen, 
szükséges vóll ég'j'hehány első rangú Senatoroknak jelen len
ni , ’s ezeknek nevei a’ végzés alá íra tták , ezen szóllás for
májával: Scribenio aifuerunt.

106) Minthogy az a’ dolog, mellyról a’ Senatusnak ezen 
rendelésében tulajdonképpen szó volt, előttünk esméretlen: 
a’ legjobb magyarázók sem adhatnak ezen helynek világosí- 
tására egyebet, hanem csak puszta gyaníttásokat. A’.rende
lé s , úgy látszik, valamelly ollyan dolgot ille te tt, a’ melly 
a’ romai hatalom alatt álló szabad Görög provincziák' lakosai 
és a’ köztársaság’ árendás vámosai között peres volt. A’ Ro
maiak külömbséget tettek a’ szabad és szövetséges városok 
között, jóllehet mind a’ két rendbelieknek meg-engedték , 
hogy saját tőrvénnyeik szerint kormányoztathassák magokat: 
az első rendbéliek civitates liberae , semmi adót sem fizettek 
a’ romai köz-társaság’ kincstárjában; a’ második rendbéliek 
ellenben (foederátae) tartoztak fizetni. A’ Sycionbeliek hihe
tő a szabadok közzé számiáltattak, ’s ezen jussok m ellett ta- 
gadtákmeg Atticustól azt a’ summát, a’ mit rajtok követelt. 
Ezen környűlállásból kitetszik, hogy követelése nem oly sum
mákat illetett, melly eket nékik kölcsön ado tt; mert ezen 
esetben a’ Sycionbélieknek semmit sem használt volna a’ kö
zönséges adózás alól felszabadítások. Ha tehát Atticus (a’ 
mint Cornelius Nepos írjaja’ köztársaságnak jövedelmei’ áren- 
dálásában soha sem avatkozott, alig lehetne egyebet gondol
n i ,  hanem hogy valamelly Puiticanusok, a’ kiknek pénzt köl
csönözött volt, őt a’ vissza-fizetés eránt a’ Sycionbéliekhez 
utasították; ’s ekkor is felkeltene tenni, hogy bizonytalan 
vo lt, ha vallyon a’ Sycionbéliek tartoztak é a’ Pnblicanusok'
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számára adózni, vagy nem? A’ Sycionbéliek azt állítatták , 
hogy nem tartoznak t 's  állításokat a’ Senatus’ azon végzésí- 
nek, mellyről it t  szó van, befejezésére fandálták, melly* 
a’ mit Cicero mondja, ok-úélk&I toldatott azon végzéshez, 
’s mellyért leginkább ServiUmt, Catónak rokonát és követjét 
okozza. Az egész'hely azt látszik matatni, hogy Atticus 
azon való csodálkozását jelentette, miért, nem akadályoz
tatta Cicero azon reája nézve o ly . káros v é g z é s ts ő t miért 
erősítette-meg alul-írasával. Ciceró úgy mentegeti magáit, 
mintha is maga megesmérte volna ,  hogy hibázott. Leghihetőhb, 
hogy Cicero, a’ kinek feje egészen más gondolatokkal volt 
t e le , mikor az említett végzés tétetett Atticusról, ’s annak 
a' Sycionbélieken való keresetéről egészen el felejtkezett, ’s 
az egész dolgot, mint valameliy csekélységet a’ voksok’ több
ségére bízta.

107) Meg kell vallani, hogy nem könnyen lehet erő
sebben és mélyebb érzéssel valamit maga felől mondani, mint 
a’ mit Cicero itt  mond: — ’s jusson eszünkbe ez a’ hely 
utóbb, midőu számkivettetésében a’ csaknem megmsgyaráz- 
hatatlau kétségbe esést, melly minden akkor írt leveleiből 
ki-tetszik, azzal fogja menteni;, hdgy senki sem képzelheti, 
melly magasról esett ó le. ",

; ■ x x ¥ i   ̂ ’ “* ^  ■ *■
108) „Eam ,  qnam mihi dicis obtigisse eTtagrcG/ Atticus 

ezen szóval élhetett Ciceróhoz írt levelében, ezen görög pél
dabeszédre czélozván a-zagTOW ekoĉ ST raurr,y xodjis 3 az az: 
Sparta le tt Hazád, válj dicsősségére.

109) A’ les cintia, melly Stszáznegyvenkilenczedikben 
hozattatott egy bizonyos Marcns Cintins Tribunus á ltal, ’s 
693-dikban már alkalmasint feledékenységbe ment, megtiltot
t a ,  hogy a’ szó-szóllók a’ törvényszék előtt tartandó akár vé
delmező , akár vádoló beszédekért ajándékokat ne vegyenek, 
vagy inkább, hogy a’ törvényszék előtt védelmezésre, vagy 
vádolásra ajándékokért ne szegődjenek; mert ez látszik tulaj
donképpen értelme lenni azon törvénynek , mellyről Tacitus 
emlékezik Annak X I, 5- ne quis ob causam orandam, dona et 
munera capiat. Hogy Cicero ezen törvényről itt csak tréfából 
’s csak azért emlékezik, hogy a’ Cintíut névvel játszhassék’, 
s hogy Cintim megkérdezése nélkül is tudta, megengedi é



a’ törvény a* ajándék’ elvételét, vagy nem ? mind ez őnkint 
’s magyarázat nélkül is világos.

XXVI.

110} Cicero nem volt barátjok a’ gladiátor! játékoknak; 
a’ romai köznép ellenben olly indulatosan szerette azo k a t, 
hogy a’ Nagyok semmivel sem találhatták inkább kedvét, m int
sem ha ezen kegyetlen néző-játékkal gyönyörködtették. An- 
tium , a’ hol Cicero különös házat b ir t , ékkor egy'nevezetes 
város volt a’ Tyrrhemimi tenger’ partján, harmincznyolcz ro 
mai (ezer lépésekből álló) mértföldnyire Romától; ’s mint- 
hogy igen szép fekvése vo lt,  a’ romai nagyoknak nagy része 
pompás házakat építtetett  ottan. Most csak düledékei lá tta t
nak, ’s elóbbenl dicsősségéből csak az ábizio neVet tartotta-meg.

111) C. Boteim  O ttó, a’ kiről it t  szó va n ,'686-dikhan 
mint Tribunus egy törvényt hozott, mellyben az rendelte
te tt, hogy a’ romai lovagok, a’ kik addig a’ néző já té 
kokban csak egyveleg ültek a’ Plebejusok között, ennekután- 
na tizennégy különös székekkel bírjanak mindgyárt a’ Sena- 
torok’ székei megett.

Négy esztendővel azután a’ romai plebs, ezen megtisz
teltetésért neheztelvén , Ottót a’ Cicero Consulsága’ kezdete
kor adatott játékok’ alkalmatosságával a’ theátrumban kipisz- 
szegte; a’ Lovagok-ellenben mind eggyül-eggyig felkeltek, 
's egész erejőkbül csattogattak kezeikkel. Ebből olly nagy 
zendülés támadott, hogy Cicero kéntelen volt közben-járó 
lenni ’s kétkézzel kapván ezen jó alkalmatosságon, mellyel a ’ 
Lovagokatmaga eránt lekötelezhette, a’ népet tüstént öszve- 
gyüjtötte Bellona’ templomába, ’s ahhoz minden készület 
nélkül, ollyan hathatós beszédet ta rto tt, hogy az azonnal 
vissza-ment a’ theatrumba ’s megelégedésének bizonyságára 
O ttót szint’ ollyan nagy buzgósággal tisztelte-meg , a’ mil- 
lyennel előbb kicsáfolta volt. Ezen beszéd volt Cicero, con- 
snlaris beszédjeinek gyüjteménnyében a’ negyedik, dea’ melly 
valamint az ötödik és hatodik is elveszett.

112) Sulla Dictator korában a’ Mariuo’ és Cinna’ felé
kezetéből proscribáltattaknak fijait minden főtisztségekbőí 
örökre kizárta. Ezen szerencsétlenek, a’ kiknek Rómában 
sok nsgy tekintetű barátjaik voltak, Cicero’ Consulsága a la tt



mindent elkövettek, hogy esen törvényt eltörölhessék: ’s hihető, 
hogy boldogultak Tolna is szándékokban, ha Cicero aiagát 
egész erejéből ellenek nem szegezte és (a’ mÍBt Piso ellen tarto tt 
beszédjében maga mondja) saját gzíre’ érzéseit a’ közjónak felnem 
áldozta volna. Mert jóllehet az a* törvény magába® igen kemány 
és igazságtalan volt, még,iz előre lehetett lá ta i , hogy a’ pro- 
scribál(attaknak ő ja i, mihelyt a ' legfőbb tisztségek’ viselésére 
jutottak volna, Snllanak minden egyéb törvényeit jés-repde- 
léseit is eltörölték, ’s az által nem csak az optimateseknek 
tekintetét ’s a’ nép’ felekeze te felett való hatalmat semmivé 
te tték ; hanem a* egész köz-társaságot is a’ legnagyobb zűr
zavarba keverték, sőt végső romlását is siettették volna.

. 113) A’ kSztársaságot emészteni, ’s Cicerót elveszteni-,
Cicero’ gondolatja szerint mind egy volt ; ’s valóban , hogy 
az ő romlása a’ köztársaság’ romlását is maga után fogná 
vonni azt mindjárt általláthatták mindenek, a' kik hazá- 
joknak polgári alkotyánoyát fenntartani kivárnák, ’s ugyan 
azért nem nyugodtak mindaddig, mig vissza-hivatfcatását 
nem eszközlötték. Cicero tehát csak annyiban hibázott, a’ 
mennyiben azt képzelte, hogy a’ köztársaság’ végső romlása 
az 'óvét tüstént nyaraiban fogja követni- Ezen képzelődésre volt 
bátorsága felől való bizodalma fundálva, melly olly nagy 
volt, hogy Clodirtstal nem csak minden félelem nélkül szem
be szállott, hanem azt, minden alkalmatossággal,, sokszor 
ok nélkül is sértegette, ésboszontotta.

114) Clodius’ proqessusa’ alkalmatosságával, ártatlansá
gát leginkább abból akarta megbizonyítani,  hogy ő azon idő
ben, mellyben a’ vádolás szerint Caesar’ hazába bément , ’s a’

tása szerint nem volt Romában, hanem Interamnúban, a’ melly 
Romától kilencz vagy tíz német mértföldnyire feküdt Cam- 
pania’ szélén. Cicero ellenben arról tett a’ törvényszék előtt 
bizonyságot, hogy .a’ mysteriumok' tartatása előtt három órá
val későbben Inecramnában teljességgel nem lehetett.

115). Nehéz elhinni, hogy egy olly értelmes ’s az ern- 
beri természetet esjmérő ember mint Cicero, által nem lá tta  
volna, melly gyógyíthatatlan sebeket ejtsenek az efféle vag- 
dalódzások. Azomban abból a’ környiilállásból, hogy efféle 
csúfolódásokat magának kó'zőnséges helyen megengedett,  és 
hogy ezeket barátjának dicsekedve elbeszélli, ki lehet hozni,
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melly magas helyen Télte magát lenni, melly megvetr.e né- 
zett-le onnét Ooiiutra ,  's  melly hevesé volt eszében ezt oly 
veszedelmes ellenségnek ta rtan i, a’ miilyennek egy esztendő
vel utóbb, de nyugalmára és dicsősségére nézve már későn, 
tapasztalásából megesmérte.

116) A’ nép’ tribunusái bizonyos esetekben szintén oly 
hatalmat akartak a’ Consnlok eránt gyakorolni, a’ miilyent 
Spártáian az Ephorutok a’ Királyok eránt gyakoroltak; de 
ezen gyülölséges jussokkal csak ugyan ritkán éltek. Flavius 
Tribnnus értetlenül ezen jussal bátorkodott élni a’ közönsé
gesen tisztelt Melellut Celer Consul ellen, azt remény Ivén, 
hogy a* által V  Senatust megijeszti, ’* a’ többszer emlí
te tt Agrárius törvénynek helybeB-hagyására kénszerítti. De a’ 
Senatusnak állhatatossága, melly szerint s’ Consult a’ fog
ságba kísérte, ’s tanácskozását ott tovább is folytatni akarta, 
semmivé tette az erőszakoskoskodó Tribunus’ szándékát; ’s 
Pompejut, a’ ki a’ Tribunnst titkon vezette, tanácsosnak tar
totta ennek értésére adni, hogy á’ Consult bocsássa szabadon 
’s halassza szándékának végrehajtását kedvezőbb alkalmatos
ságra.

117) Ezen egész hely boszonkodást látszik mutatni, melly 
magát örömest irónia és csúfolódás alatt akarná elrejteni.,Fa- 
voniut Senator, Catónak nagy csudálójaés buzgó követje, a’ 
ki a’ törvényekhez még Catonál is forróbban ragaszkodott, a’ 
romai lovagoknak fellyebb említett ügyében is azok ellen , a’ 
kik ezeket kímélni akarták, bevessen k ikéi, ’s annyival is 
hevesebben , minthogy a’ Praetofságra vágyásban czélját el 
nem érte. Helyette Seipio Nasiea , a’ ki -utóbb Pompejus’ ipa 
le t t , választatott Praetorrá; ’s hihető , hogy Favoniut ezt de 
ambitu vádolta.

Ezen helyet legjobb Sehütttel igy olvasni: Nasicam ac- 
cusavit moleste , ac tamen dixit ita etc. így tökélletes értel
met ád. A' Molo és Mola szókkal való jádzást szerencsénkre 
magyarul is kilehetett fejezni. Ezzel Cicero a’ durva Favoniu»’ 
darabos beszédjét csúfolja, melly szerint ez mesterének a’ 
Rhoiurí híres Rhttorna.lt Mólónak nem igen vált becsületére.

Ezen szók: nunc tamen petit iterum , nehezen tehet
nek egyebet, hanem hogy Favoniut, ámbár Praetorságra nem 
léphetett, a’ Tribunusság után akart esni. I tt is titkon csu- 
folódni látszik Cicero , hogy tudniillik Favoniut oly fontos
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nak tartotta magát, mintha a’ köztársaságnak oda kellene
lenni, ha csak ő nem kormányozná azt.

118) Cicero méltóságához illendőnek ta rto tta , a’ men
nyire tálé k itelhetett, a’ köztársaság’ legelső ’s legnemesebb 
embereivel külsőképpen is egyenlő fényben ragyogni; ’s ugyan 
azárt nem csak Bomában pompás ápületet, hanem Tuscu- 
lumban ,  Pompejiban , Formiaeban, Cnmaeban , Pnteoliban, 
Antiumban, Asturában ’s a’ t. is kicsinyenkint szép házakat 
szerzett. Minthogy törvénytelen ’s rő t módok által nem kiránt 
meggazdagodni, természet szerint adósságba kellett kevered
n ie , mellyek néki néha néha aggodalmat is akoztak. Ezen szó
nak aet a’ deákoknál' háromféle értelme van , ’s Cicero ezen 
háromféle értelemmel elméssen jádzik; de ezen elmés játé
kot lehetetlen volt magyartél kitenni.

119) Az az Oetanius , a’ ki i t t  értetik, ’s ekkor Mace
dóniában Propraetor volt, ugyan a z , a’ kit Cicero egyik kö
vetkezendő levelében Qmntus' testvérének követésre való, pél
da gyanánt ajánl, a’ kinek az utóbbi Caesar Octavianus Au- 
gvstue fija volt. ;

120) „Nequete in. tocullionUus hahebam.“  Cicero fa’mint 
már eddig is láttok ’s ezután még többszer fogjak látni) igen 
szeret Atticussal tréfiiládni, Atticnsnak Macedóniában nagy 
summái voltak interesre kiadva; de úgy látszik rósz fizetők
kel, volt dolga, ’s azért kéri barátját, hogy Octavins Pro- 
praeto.rnál ajánlja adóssága’ dolgát mennél hathatósabban. 
Minthogy Cicero, tudta , hogy Atticus rendszerint nem illy 
aprólékos nyereségek által szokta pénzét haszonra fordítani, 
tréfássan egy ujj szót csinál, melly másutt egy deák Írónál 
sem fordál-elő; ezek görög szóbul tudniillik roxo; Cinteres) 
ezt a’ diminutivnmot csinálja toxu luw , ’s  ebből ismét a’ 
deák hangzású taculliót.

XXVII.
121) Ezen hely úgy a’ mint a’ régi kiadásokban van, 

semmi józan értelmet nem ád. E’ helyett ei nos Sso; videmur, 
Wieland és Schdtx Muretus’ javaslását vették-bé: ei nos avyyoaSlV 
videmur. Magyarul is e’ szerint fordítottuk.

I 122) Dicaearchus, Messinából Sicziliában , egy volt az
Aristoteles’ oskolájabeli leghíresebb tudósok’ közzül; sok köny
veket í r t , mellyeknek elvesztését annál inkább lehet sajnál
ni ,. minthogy szerzőjüket Ciceró olly igen magasztalja. Di-
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caearchusnak itt  említett könyvel, úgy látszik históriai és 
politicai elmélkedéseket foglaltak magokban a’ Valletta- Co- 
rintlms- és Athene/telieh’ igazgatásáról. Suidas egy hasonló 
munkájáról emlékezik, melly a’ Spartabéliek’ igazgatása’mód* 
já ró i, ’s polgári alkotvánnyáról volt Írva , és Spártában olly 
igen becsültetett, hogy az Ephorusok’ rendeléséből minden 
esztendőn egyszer közönséges helyen elolvastatott a' nép előtt.

123) Herodes si homo esset etc. — Ezen Athenai tu- 
dósrul semmit sem tndunk egyebet, hanem csak a z t ,  a’ mit 
i t t ,  és még ezen kivűl az Atticushoz ír t  leneteknek tizenne
gyedik és tizenötödik könyveikben egy két helyen találunk. 
Az átoftékbrul azt lehet kihozni, hogyaz  ifjn C icero, midőn 
Athénéként tartóit, ‘kaWitöhén -vnett-Üerddésnek' és egy bizo
nyos Leonidasnak gondviseiésekre‘Völf’lSQivá.' Az. öreg Ciceró
nak; tehát tizenhat1 esztendő múlva jobb- -vélekedéssel kellett 
Herodes felől lenni , mint -ékkor 693-dikbán. Midőn minden 
józan észtől megfosztatottnak álíítjá a z é rt, mivel- égy sovány 
és hideg Diatriiél ir t  Cicero’ Consulságáról ‘és* eatiliiiV  ösz- 
veesküvéséről, 1 "

■ 124) „De Xjoliio samis nón 'es; de "Vinio laudo.“  Mint
hogy nem lehet eltalálnunk kik lehettek ezen Lollius és Vi- 
niut!, ezín helynek szükségesképpen homályosnak és megma
gyarázhatatlannak kell maradni.

125) Cajus Antonius, a’ ki Cicero’ collegája volt a’ con- 
sulságban, három esztendeig ngy kiszívta Macedónia provin- 
cziát, hogy onnét elmenetelekor már - azon vádolás készen 
várt*1 Romában, melly őt a’ kizsarolt summáknak visszafize
tésére kereste. Azonkívül ellenségéi azzal is vádolták a’ tör
vényszék elő tt, hogy Catili-na' őszveéskiivésébén részt vett 
volna. Minthogy a’ bévádoltatott nem igen b ízott magához, 
könnyen ellehet gondolni, miért várakoztatott magára mind
addig , valamíg csak lehetett. Azomban egyszer csakugyan 
meg kellett, jelennie, ’s Cicero, a’ ki védelmezését (némely 
fellyebb való levelekből kitetsző okokra nézve) magára vállal
t a ,  mindent tett., a’ mit tehetett k itisztítására; de még sem 
akadályoztathatta-meg, hogy Itáliából holtig ta rtó  számkivé- 
tésre ne kárhoztattatett volna.

XXVIII.
126) Hogy ezen hely merő találós-mesének lá tsz ik , an

nak nem a> fordító az oka. Ki volt a ’ vád alul felszabadi-
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ártott Valért m  ? ki á ltal, & mi árt vádol tatott-bá, ki lehet az 
a’ Cajus A tilius, a /kinek tekintete a* bírákat Yalerius eránt 
kime'Ilésre bírta ? S s t a’ szót euassthu (melly mind jó  h írt 
mind hírmondónak adott'jutalmat jelenthet) tre'fássau kell é 
Tenni, vagy tréfa nélkül raló értelemben ? Mind ezek ollyan 
kérdések, mellyek közzill a’ négy elsőre, éppen nem, ’s az 
utolsóra csak tökéllstlenül lehet fejelni. A’ mi bizonyos
nak látszik lenni, az annyiból á ll , hogy Epicrates alatt 
nem más, hanem Pompejus értetődik, és hogy Valerius- 
nak , akárki volt is ,  nagy vétkének kellett lenni, mint
hogy oly szószóllóra volt szüksége mint Hortensius ,  és még 
akkor is csak hatalmas pártfogók és ravasz mesterségek által 
menekedhetett-meg.

A’ többire nézve csak bizonytalansággal kell megelé
gednünk. Hogy legalább értelmet adhassunk ezen levélnek, 
a’ következendőket jó lesz megjegyeznünk.

1-ször. Úgy látszik az egész levél’ folyamatjából, hogy 
ezt a’ szót £liasish.a ironice kell vennünk.

2-szor. A’ mit Érnesti tanácsol, hogy Cajo Otília he
lye tt Aulifilio olvastassák, az a’ csomo’ feloldásátvalamennyi- 
re megkönnyebbíti* Égt feltévén, ugy gondolom, hogy egy 
igen veszedelmes processusról van ezen levélben szó., melly 
processusban Afranius Consnlnak valameliy cliense volt keve
redve , a’ ki nem másképp’ , hanem csak a’ Pompejus’ párt
fogása alatt lévő Afranius Consnlnak segítsége által szaba- 
dulhatott-nieg. Minthogy már tudjuk, melly gyülölséggel vi
seltetett Cicero’ Afranius eránt, ’s melly igen kévésé elége- 
dett-meg P om pejussalm inden  további magyarázat nélkül 
világos, hogy a’ dolgot ironice kell venni. Ezen szók: „E t 
enim mihi ealigae ejus, ut fasciae cretatae, non plaeebant“  
„elmésen csúfolják Pompejus* nagyralátását ’s maga meghit- 
ségét, úgymint a’ ki m.ég a’ csekélységben is valami külö
nösséggel akarta magát egyebektől megkülömböztetni. A’ ro
mai katonák a’ topánkáknak egy különös nevét viselték, de 
csak a’ háborúban: Pompejus ugy látszik, Romában, sőt a’ 
Senatusban és a’ Comitiakban is viselte ezeket. Szárait is ha
sonlóképpen a’ romaiak ellen fejér gyolcsai tekerte-bé. Azt 
mondotta, hogy egésségére való tekintetből kell ezt tennie. 
De vallyon szükség volt é azt krétával megfejéríteni ? Fa- 
vonius ezt ugy magyarázta, mintha Pompejus a’ romaiaknak



királyjok akamA lenni, ’s előre azon időre akarná elktíszItte
ni , mellyhen a’ fejár gyolcsai homlokát fagná körül Tenni.

Ezen szókkal latcivum fu iste  azt akarja értésünkre ad
ni Cicero, hogy Pompejusnak semmi más oka nem Tolt Va- 
leriusnak pártját fogni, csak negédességből cselekedte, meg
akarván mutatni, hogy néki minden szabad.

127)  Ezen helynek elmés tréfája, a’ fordításban csak 
nem egészen elenyészik. Előszer is ezzel a’ szóval jádzik 
Cicero X!/$s-~oaoua Xenopían’ Cyropediájára czélozván, melly
ben Cyrut a’ fő személy; ’s hasonló nevet viselt egy hires 
Görög építő mester, a’ kire Cicero minden házai’ építtését 
bizta. Ez a’ szó TJXtotwi kettőt tesz, 1-ször neveltetés, 2-szor 
tudomány, vágy valamely dologhoz értés. Az eredeti az em
líte tt Cyropediával jádzás abban a ll, hogy egy szempillantá
sig bizonytalanná teszi, ha vallyon a’ gáncs Xeitophon’ Cy- 
ropediájat illette é , vagy azokban foglalt fó-személyt, vagy 
az építtőmester Cyrnsnak tndománnyát.

Továbbá, minthogy az említett építtő-mester, a* ki 
(valamint csaknem minden Romában tartózkodó görög tudó
sok és művészek) deákul semmit sem tudo tt, Cicerónak gö
rögül bizonyította-meg, miért jobbak a’ falusi kastélyokon 
a’ kicsiny aklakok, mint a’ nagyok: Cicero, hogy Atticus 
szájat úgy szólván egyszerre bedughassa, az építtő-niester’ 
szarait hozza-elő, még pedig görögül és szoros bizonyítása 
formábaa de midőn a’ valóságos megbizonyításuak következ
ni kellene, egyszerre félben szakasztja (mintha a’ többi ön- 
kin t értetődnék) a’ maga személye szerint szóll tudós áhrá- 
z a tta l, 's az egész dolgot tréfává változtatja, azt adván ba
rátjának értésére, hogy ha szintén Tuscnlanumában az ab. 
lakok valóságosan kicsinyek volnának i s , a’ gáncs már ké
ső volna', minthogy az építtés néki már eddig is igen sok
ba kerü lt, ’s ugyan azért akármit fogna is még azon épület
ben gáncsolni, mindenkor csak illyen mentséget várhatna, a’ 
millyen ezen levélben van; kivévén, ha a’ gáncs ollyas mit 
illetne , a’ mit költség nélkül meglehetne jobbíttani.

128) Az az magamat minden közönséges foglálatosságoktul 
visszavonni ’s Romából önkint számkivetésbe menni. Solonium egy 
tájék' neve volt Lanavium' városa’ szomszédságában , melly város, 
fekvésének kiességére nézve Antiummal vetekedhetett, a’ hol 
Cicerónak egy általa gyakorta megiátogattatott kastélja volt.



129) Compitalia egy ollyan innepnek neve vo lt, melly- 
nek alkalmatosságával a’ LareteF  számára a’ kereszt utakon 
jeles áldozatok vitettek. Ezen 'régi romai innepnek eredetét 
következe odúképpen adja-elő Plinius' természet’ históriája' 
36-dik könyvének ntólso részében: Tarquinio Prisoo regnan- 
te tradunt repente in foco ejus adparuisse genitale e cinere 
mascnlini sexus, eamque, quae insederat ib i , Tanaquilis re
gináé ancillám Ocrísiam captivam, consnrrexisse gravidam; 
ita  Servium Tnllium natum, qui regno snccessit; inde et in 
regia cubanti puero caput arsisse visum, creditumqae Laris 
familiáris fülűm; ob id compitalia et ludos Laribus primum 
instituissé. Ezen L,are«ek’ innepe a’ conceptiva feriáh közzé 
tartozott, az az: az ollyanok közzé, mellyel nem voltak az 
esztendőnek bizonyos napjára határozva, hanem a’ Praetor 
rendelte 's  hirdettette-ki, a’ mikorra akarta. Csak egy nap 
tarto tt ’s ekkor rendszerint December’ vége felé innepeltetet* 
egynéhány nappal a’ Saturnáliák u tán, mellyek December’ 
tizenhetedikén kezdőttek , ’s öt napig tartottak.

130) Az arra való maga eltökéllése, hogy (Calliope’ ser
kentése szerint) Flavius Tribunns’ szándékának magát állhata
tosan ellene szegezze, úgy látszik nem kevés maga meg
tagadásába került, ’S maga eránt alkalmasint kevés bizoda
lommal lehetett ,  minthogy Theophraitmhak a’ becsület’ sze
letesről ir t munkáját segítségül kellett hívni.



4.

N ém elly íz lé s i ,  és lélek tan i tünem ények.

M i g  a' szépet, gyönyörködtetőt, és kelletne- 
test egyedül á5 tárgyakban keressük ; addig el
határozó, kimerítő és megelégedést szerző fo 
galmunk egyikről sem lészen , mert oly tüne
mények ötlenek szemeinkbe, m ellyeket bár mint 
csavargassuk is a' tárgyi viszonyokat, magunk
nak egészien meg nem fejthetünk, sőt gyakran 
ellenmondó és fonákul ható nehézségekbe keve
redünk, melJyekből kibontakozni nem lehet, 
minthogy ha a* fölvett elv hibás , egynéhány kö- 
vetkezmeiijeknek ád ugyan a lapot, de végre 
ott sül f ö l ,  hol leginkább keres visgálódásunk 
nyugvópontot; pedig elm élkedés, és visgálódás 
után az igazságot, vagy is lelkűnknek nyugvó 
pontját föl nem leln i, meJly keserves állapot, 
jól tudják azok , kiknek a’ rendszeres gondol
kodás főbb gyönyörüségök. Én a’ gyönyörköd- 
tetőnek tehát, a* szépnek, és kellemetesnek is 
fő elvét ezen kitételben tehetségeknek erő
viszonya* arányban ható foglalatoskodásuk  
g y ö n y ö rk ö d te d  találom, de fői sem is akad
tam még eddig magányos fejtegetésimben ; tehát 
próbára némelly szövevényesebb íz lé s i, és lé
lektani tüneményeket visgálódás alá veszek , ’s 
véllem , nem lészen éppen unalmas értekezésem  
azoknak, kik az emberi rejtélyes természetről 
örömest gondolkodnak.



L
A z ízlésnek sokfélesége.

A* hangász panaszkodik, hogy szívemelő 
darabját , némeljyek csacsogással zavarják, 
mások megindulás nélkül halgatják, mások 
pedig osztozással mutatják unalmokat, ’s föl- 
sohajt, de sok ízlés nélküli ember van még 
jó ízlésriil hires századunkban! A.’ mivész 
költő elkészíti fölséges költeményét, ’s midőn 
örök létre áttündöklő koszorút vár homlokára, 
egy redős liomioku ’s máskint mély tudományá
ról nevezetes csoport megtámadja, és kurholja, 
hogy miért vesztegeti a' drága időt oly hiában 
való versgyártásban, és miért rontja ízetlen me
séivel a' valóságos történeteket; a’ költő bámul, 
's bámulását így jelenti, még sem tettem volna 
fö l, hogy ezen emberek minden izlcs nélkül le
gyenek, A’ szobrász kiteszi szemlélésre remek 
m iveit, tódul a’ sokaság, szemfüléskedik a’mi- 
vész, lesi a’ nézőknek ítéletüket, s megütkö
z ik , midőn itt egész csoportot lát mívei előtt 
hidegen elmendégelni, amott pedig orfintorga- 
tással gúnyolódni, sőt amott egynéhányat hall, 
milly fullánkos nyelvel ócsárolják a’ remeket —  
végre barátjának ezt súgja fülébe: „még sem 
igaz, hogy századunk annyira kipallérozott az 
ízlésben , mint kikiáltják. Egy tanítót így hallék 
panaszkodni: meg nem foghatom, mi annak 
oka, hogy a' mostani ifjúságnak a’ finomabb íz
lésre semmi hajlandósága sincsen, ime a’ romai 
ciassica Jiteraturában semmi gyönyört nem ta
lálnak, hiában ajállom Cicerót, Yirgiliust, Ovi- 
diust ’sa't. nékik, ők inkább Kisfaludiakat, 
Kazinczit, Vörösmartit, Bajzát, Czuctort ’s a’ t. 
dicsérik, pedig a’ valódi ízlést csakugyan a’
r .  M. OR. MINERVA, II. KEGYED. 1835. 8



régieknél kell keresni, ’sa ’t. — A.’ mathemati-
cus fájdalmasan em líti, hogy ezen felséges tu
dományt megvetik az emberek — a' Pliysicus 
bosszonkodik, hogy még oly emberek is talál
koznak, kik a’ természetnek gyönyörű tudomá
nyát is ócsárolják — a’ Philosophus össze ránczolt 
homlokkal fájlalja, hogy a mostani csapodár 
ízlés a’ mélyebb elmélkedéseknek nem barátja; 
szóval nincs egy mesterség, egy tudomány i s ,  
mellynek ocsárlói nem lennének. De ebből az 
következik é? hogy az embereknek nincs ízlé
sűk? éppen nem — hanem az még is következik, 
hogy azokra, mellyekre ócsárolnak, azon szem- 
pillantásban nincs ízlésük, azon'szempillantásban 
mondom j mert gyakorta megtörténik, hogy an
nak, mint előbb ócsároltak, egy kevés várako
zás után szenvedélyes kedvelőjük lesznek; sok
szor megtörtént már, hogy mit ma némellyek 
gyűlöltek, ugyan azt másnap megkedvelték,; 
mit ma utáltak, másnap megszerették, mire ezen 
a' helyen boszonkodtak, ugyan azt más helyen 
örvendettek; a’ mit ifjúságukban kedveltek, 
azt öregségükben megvetették; sokszor ki a’ 
költészségnek nem barátja , a’ phiiosopliiának 
szenvedélyes kedvellője; ki a’remek szobrászat
nak becsmérlője, a’ hangászatnak imádója; ki 
a’ komolyabb tudományokat névökrül sem akar
ja hallani, a’ szép mesterségeket jó ízléssel gya
korolja ’sa’ t. szóval, a’ tapasztalás bizonyítja: 
hogy az ízlés sokfele, és pedig nem csak kii- 
lömbféle emberekre, hanem ugyan azon egy 
emberre nézve is kiilömbféle időkben, és kör- 
nyütállásokban. Most már ha az ízlés sokféle
ségének okát a’ tárgyakban keressük , a’ nehéz
ségekből ki nem bonyolódunk, mert a' tárgyak 
többnyire ugyan azok maradnak, tehát ezek



miatt az ízlés nem változliatik , azonban ennek 
okát az említettem elvből könnyen kipuhatol*
hatjuk.

Az ízlésnek sokfélesége függ a’ szőkéstül, 
a5 tehetségek’ , és erők’ külömbféle fokú kifej- 
lésökbüi, és gyakorlotságokbul; neveléstől, ég
hajlattól, életkoriul, és más ezer elszámlálha- 
tatlan okoktul, mellyek tehetségeinkét inkább 
vagy kevesebbé izgatják, foglalatoskodtatják, te
hátgyönyörködtetik is ;  ugyan is ezen okok vál
toztatják ereink’ viszonyos hatásukat; ki nem 
tudjá ? hogy az öregség megtompítja az érzékeket, 
kissebbíti az életerő' sebes hatását; szóval, az 
értelmiségnek terjedtebb, az érzékiségnek pedig 
szúkebb határt szab — ki nem tudja? hogy a’ 
pallérozotság ereinket kifejti, ’s nékik rendes 
utat szab, a’nevelés hajlandóságinkatvalamelly 
meghatározott czélra vezérli, az oktatás né
mely tehetségeinket bizonyos tudományok’ kö
rére annyira lefoglalja, hogy a’ lélek’ majd 
csak nem egyedül abban kiván foglalatoskodni. 
— Az is bizonyos, hogy a’ példák a’ szabályo
zatlan tehetségeknek arányt adnak, az éghajlat 
testünk’ ereit külömbféleképpen módosítja, az 
állapot, környülállások, és viszonyok új és 
új eszméket szülnek, és így tehetségeinknek 
erőviszonyos arányú hatásukat sokfélekép’ ha- 
tározgatják, — így hát nem csuda, haa'hangász’ 
hanga ízlést nem lel mindenkiben, mert nem 
mindenkinek van kifejlődve és gyakorolva han
gái5 tehetsége; adja a’ költő remek munkáját a’ 
költészet' mesterségben jártas, vidám és élénk 
phantasiájú ember’ kezébe, meg fogja látni, hogy 
van ízlés az emberekben — Euclides* olvasása 
gyönyörködtető, de csak a’ mathemaiicusnak — 
a’ Spártaiak kedvelték a’testi gyakorlást, a'küz-



dést, és a’ vadászatot,; a’ Sibariták ellenben a’ 
lenyhe tunyaságot, és érzéki gyönyöröket sze
rették; mert amazoknak testi erejök hajléko
nyok és erősek, emezeknek pedig egész elpu- 
hulásig pulyák voltak.— Midőn ifjainkat egye
dül látánoknak neveltük, belőlük mintegy ró
mai polgárokat képeztünk, a' bonniakat előllök 
elrejtettük, vagy talán szivükbe ezek eránt meg
vetést is csepegtettünk, akkor égtek a’ romai 
classicusokért; most midőn a’ honfi szellem ifia- 
inkban is gerjedsz, és hazai literaturánk' édes
ségét ízlelik, nem csuda, ha hazai remekülőin
ket inkább kedvellik, mint a’ hdlt nyelvű mi- 
vészeket— a* philosophiának, és természet’ tu
dományának is csak azok ocsárlői, kik szűk- 
lelküség, és szűkkeblűség miatt föl nem szól
hatnak a* földi porbul az igazság' szent orszá
gába, és az anya természet' rejtélyes ugyan, de 
még is gyönyörű tárába — szóval minden mes
terség, minden tudomány, minden foglalatosság 
megkívánja az emberben kifejlett saját tehetsé
gét, és’egypdiil csak így szerezhet maga eránt 
kedveltető ízlést; tehát nincs általános, hanem 
csak személy, és tehetség.viszonyos ízlés.

De még is , így szólnak némelíyek, ha a'te
hetségek erőviszonyos arányú foglalatosságokul! 
fiigg a’ gyönyör, tehát az ízlés is , honnéntered 
a’ romlott , és xosz ízlés? nincs könnyebb , mint 
•erén nehézséget megfejteni. — Midőn a’ tehetsé
gek fejledeznek az emberben, kifejlésök ízlési 
viszonyban rósz arányt kaphatnak, és így foná
kul nyilvánítják hatásukat, a’ fonák hatású 
foglalat osság pedig szülhet ollyan gyönyört, te
hát ízlest is; de ezen ízlés romlott és fonák lé
szen, melly annál inkább megtörténhetik, mi
nél mindennapibbnak tapasztaljuk az elkorcso-



sodást, melly nem más, mint a’ természetitől 
eltávozás ; ebből az is következik,hogy ha ezen 
elkorcsosodást vagy is romlott ízlést elakarjuk 
kerülni, szükséges hogy a'természetieket szün
telen szemünk előtt tartsuk, másoknak jobb íz
lésüket vezér gyanánt kövessük; szóval, tehet
ségeinknek jó ízlése hatást szerezzünk; így hát 
nem igaz azon állítás is , hogy a’ jó ízlést nem 
lehet tanítani ; mert ha lehet tehetségeinknek 
jobb és természetivel egyezőbb hatású arányt 
mások’ befolyása által szerezni, úgy lehet a’ 
jobb ízlést is jobb ízlésűektől tanulni.

II.
M iért gyön yörköd te tn ek  a z  érzékiek inkáöös 

■ m in t a ’ szellem iek?
Minekelőtte ezen kérdést megfejtsem, egy 

észrevételt kell előre bocsátánom, melly az elő
gördíthető kifogást’ lá'rgyazza. — Vannak embe
rek, kikben a’ természet azt iátszatik megmu
tatni akarni , hogy néha a’ kiszabott ufjátóí el
térhet.— ügyan is ta  fát koZnak néha ollyanok, 
kikben az érzékiség óHy kévésé Iátszatik ural
kodni; hogy már éT földön fentebbi lényeknek 
tarthatnók őket; így némellyek az evésben és 
ívásban alig éreznek valami gyönyörűséget, 
másokban a' szerelem, ;állatisógunknakleginger- 
főbb gyönyöre, éppen nem mutatkozik, vagy 
csak szunnyadoz; mások már gyermekségükben, 
mintegy áthágván a’ gyermeki kort. megvet
vén a’ gyermekes mulatságokat, föllengezőbb 
értelmi és szív beli érzelmekben találják gyö
nyörűségüket. — Mi légyen az illy ritkább tü
neményeknek oka, nem keresem; elég az , 
hogy ezek a’ közönséges szabálytól eltávoz
n ak, és kivételt szenvednek. Nem tartoznak to



vábbá ide azok, kik némelly egyes tehetségü
kéi gyakorlás által annyira edzettek, hogy a’ 
többi mintegy elnémulva lappang, és szunnya- 
dozva ezeknek árnyékában hamvadoz; ezek 
kétség kivül a' kimivelt tehetségeknek inkább 
áldoznak , mint a’ parlagon hagyottaknak ; így 
a’ fejtörő tudós inkább olvassa könyveit, mint
sem tánczba egyengesse lábait, Nevton inkább 
gyönyörködött csillagászi elmélkedésében, mint 
az evésben, ugyan is a’ föllebb hatásra emel
kedett erő a’ többit elszunnyasztja, ’s hatalmas 
árnyékában lebilincselve tartja, és egy oldalú 
érzelmeiben boldogságát fölleii.

Minekutánna ezen kivételekkel az említett 
kérdést korlátoztuk volna, lássuk, mint fejthe- 
tő-meg a" mondott elvből. — Könnyen, — mert 
az érzékek létünknek zsenge erei, tehát legelő
ször ébrednek bennünk; az erő pedig mihelyest 
ébred, mindjárt foglalatosságot kiván,mihelyest 
pedig foglalatoskodik , tüstént gyönyörűséget is 
érez, tehát az érzékek legelőször gyönyörköd
tetnek bennünket; továbbá ezek sokáig egye
dül izgatják létünket, mert általok ébredeznek 
lassacskán a’ szellemi tehetségek is , de midőn 
ezek ébredeznek, már azok megerősödtek, pe
dig annyira, hogy némellyeknél életfogytáig 
uralkodnak, a’ szellemiek pedig csak lappan- 
ganak; végre az érzékek izgékonyabb termé
szetűek is reánk nézve, mert foglalatoskodást 
az egész természetben találnak, ’s pedig ollyat, 
melly reájuk nézve könnyen erőviszonyos, an
nál inkább, minthogy a’ természet maga is szün
telen ösztönzi őket, mert földi életünk, és ne
münknek fenmaradása tőlök függ; a' szellemi 
tehetségek ellenben későn és lassan fejledeznek , 
fáradozás által erősödnek, titkosabb és rejté



lyesebb tárgyakkal foglalatoskodnak, erőviszo
nyos hatású arányra nehezen akadnak, — mi kü
lönös tehát, ha az érzékiek inkább gyönyör
ködtetnek , mint a’ szellemiek ?

III.
Honnént van a z ,  hogy a megszokott i s s 

a’ szokatlan is gyönyörködtet ?
Ezen két tünemény mintegy ellenmondásban 

lenni látszatib, pedig bizonyos, hogy a' megszo
kottak annyira kellemetesek , hogy szinte ha ele
jén kellemetlenek voltak is , végre szükségesek
nek, és elmaradhatatlanoknak látszatnak ; szol
gáljon például a’dohányzás, mellyről mindenki 
mcgvalhatja, midőn először vett pipát szájába, 
kellemetlenséget, és émelygést tapasztalt, végre 
a’ szokás által, melly gyönyörűséges lett a’ bo
dor füstöt éregetni! azok tudják, kik véle fog
lalatoskodnak.— Ha az ember kevesekkel szo
kott lársalkodni, a’ zajos mulatságok kedvetle
nek előtte, és csak kevesek között találja meg
elégedését; á’ gyermek , kit szülői nagyobb tár- 
salkodásba soha nem vittek, sőt elég botorul 
tiltották ki vendégjeik, barátjaik és más isme- 
rősseik elől a' szobábul, ha emberek elé kell 
mennie, félénk, bátortalan és visszatartúzko- 
dd lett, a’ grönlandi sírva kívánkozik vissza je
geshazájába, és a’ gyomort keverő halzsír italra, 
ha mindjárt a’párisi Édent játszó kertben a' leg- 
eziezomásabb szakács rakná is elejbe válogatott 
édességeit, szinte így van a’ ruházatra, ételre, 
italra, ’s más effélékre nézt e a' dolog. — Más rész
ről ellenben az újság-kivánás majd csak nem ha
tártalan , mert sokaknál a régi csak azért is kelle
metlen, mertrégi, ázni pedig gyönyörködtető, 
mert üj ;aztíjságvágy miatta’ régi rendszerek föl-



120

forgattatnak, szokások gur.yoltatnak; ha vala- 
meliy szokatlan eset történik, vagy uj talál
mány mutattatik, legnagyobb kíváncsisággal tó
dulnak, ’s velők egész megelégedéssel gyönyör
ködnek az emberek. Ezen ellenmondó tüneményt 
egyedül csak az előterjesztett elvből lehet meg 
fejteni. Ugyan is:

A’ megszokott tárgyak a’ vélök összehangzó 
tehetségeknek fogékonyságukat mintegy még- 
edzik y ’s annyira emelik, hogy csak egyedül 
lesznek képesek foglalatoskodni; minthogy pe
dig egyedül foglalatoskodnak, szüntelen saját 
tárgyakat, az az a’ megszokott dolgokat kere
sik , mivel pedig már vélök megbarátkoztak, 
hatásuk könnyen lészen erőviszonyös, tehát 
gyönyörködtető i s , ezen gyönyör pedig a’ szo
kás’ embereit úgy kielégíti, hogy másokról nem 
is akarnak gondolkodni — és csakugyan kik ba
rátját a’ régi szokásoknak? azok, kik sziik élet 
körbe kárhoztatvák, minden tehetségeiket ki 
nem fejthették, tehát csak a’ szűk lelkű, és 
keblü emberek irtóznak a' hasznos ujításoktul; 
azonban az ujitástuli félelem a’ szokás barátinál 
nem éppen általiyános, mert ezek is némelly 
tehetségeiket más úton kiképezhetik, a’ kikép
zett tehetségek pedig fokonkinti újítást kíván
nak, tehát ezek csak némelly ujításoktul, mel- 
lyekre fogékonyságuk nincs, irtóznak; p. o. 
egy szűk lelkű ur, kit születése bőségbe helyhez- 
tétett ugyan, de lelki ereji a’ pulya nevelés ál
tal csak parlagon hagyattak, az ételben, italban, 
’* más érzéki gyönyörökben hajhássza az újí
tást; de retteg ellenben a’ polgári, tudományi, 
és, mesterségi józan ujításoktul; mert amazok
ra tehetségei ki vannak képezve, emezekre pe
dig parragon hevernek. Az ujitástuli fételem



következendő okokon alapul: 1. Az uj tárgy 
crőviszonyosan mm foglalatoskodtatja a’ szun- 
nyadozó tehetségeket, tehát nem gyönyört, ha
nem unalmat okoz. 2. Az uj tárgy a szokás’ 
barátjait szűk élet’ körökben zavarja, ’s mint 
egy uj élet körbe hajítja, mellyben mint készü
letlen vendégek ismeretlenek és idegenek, tehát 
vísszatartózkodók-is, a’ visszatartozkodó foglala- 
losság pedig nem erő viszonyos. 3. Az uj tárgy uj 
izgatást ád a’ tehetségeknek, tehát ezeknek szo
kott ősszehangzásukat háborgatja, és sokszor 
egészlen rendkívüli arányba heíyhezteti őket, 
íhellyhelyheztetés reájok nézve nem erőviszonyos.

Ellenben a’ szokatlan újság, és újítás kel- 
lemetes béiiyornást tesz azon emberekbe, kik
nek tehetségeik a’ szüntelen gyakorlás által ma
gosabb és magosabb tökéletességre emelkednek', 
melly által a’mindciinapiságból kiszálván,ujabb 
és tijabb hatásra gerjedeznek, és csak úgy elé- 
gíttetnek k i , ha a’ közönséges tárgyak köréből 
kilépvén, szokatlanokkal, és ujjakkal foglalatos
kodhatnak— így : a'magos elméknek unalmuk
ra ésfíek a* közéletnek egyforma történetei, azért 
mindenkor nagy változásokat forgatnak eszük
ben, és ha tervök valósodik, vagy nagy jót, 
vagy nagy rosszat árasztanak az emberiségre,— az 
eredeti ész unatkozik a' tudományok’ régi rend
szerén , ’s kész fölforgatni mindent, hogy újat 
alkothasson — szóval, a’jól kiképzett tehetségek 
nem engedik, hogy valaki szokás embere lé
gyen — azonban ezekben is valamint a’ szokás’ 
embereiben az újságvágy nem általános , hanem 
csak tehetségviszonyos, ha csak minden te
hetségek egyformán nem képeztetnek ki ma
gosabb tökéletességre, melly ritkaság. Hogy pe
dig az újság ezeket gyönyörködteti, követke-



zendők az okok: 1 ., mert táplálatot, és erő- 
viszonyos foglalatosságot ád nékik. 2., mert a 
kiképzett tehetségek hajlékonyok, tehát könnyen 
simulnak a’" szokatlanokhoz is. 3 ., a’ tökéle- 
tesbség a’ tehetségeknek terjedtebb kört enged 
a’ hatásra, melly által a’ szövevényesebb törté
netek miatt sem zavartatnak meg, sőt inkább 
általofc tápláltatnak, és erősödnek.

így tehát semmi ellenmondás nincs abban, 
hogy a' megszokott is , a’ szokatlan is gyönyör
ködtet, mert mindenik más, és más viszonyban 
történik, mélfyet tehetségeinknek többféle fo
kú tökéletessége , és tökéletlensége -szül.

IV.
M int szerezhet a’ divat gyönyörűséget s és 

hounént származik uralkodása ?
Ezen kérdés’ megfejtésére szükséges né- 

melly lényeges jegyzéseket előre bocsátani: í .  
a’ divatnak czikornyás pálezája nem uralkodik 
a’ magos elméken, és mély foglalatoskodasú lel
keken, mert ezeknek figyelmük nem a’ruha’ sza
básán, hanem a* szemök elejbe vett mély czélo- 
kon függ. — bizonyára Kepler, Nevton, N. 
Fridrik, Napóleon ’s a’ t. divatot nem igen va
dásztak. 2. A’ nép, meilynek hatásköre nagyon 
szűk, divat után nem kapkod, ’s közönségesén 
megelégszik nagy apjától reá maradott ősi men
téjével. 3. A’ tisztességest , tisztát és illendőt 
a’ divatossal öszvekeverni annyit tesz, mint a’ 
divat istenasszony’ napról-napra változó kényel
mét nem ismérni. d. Az embereknek nagyobb 
része nem azért követi a' divatot, mintha gyö
nyörködnék benne, hanem azért, hogy külön- 
czöt ne játszék, ’s gúnynak és megszóliásnak



ne legyen tárgya. 5. A ’ divat istenasszony’ ural
kodó pálezáját leginkább a’ közép miveltségft 
em bereken m utogatja, k ik  m iveitek  ugyan , de 
le lk i nagyság nélk ü l, pallérozottak U gyan, de 
valód i erény nélkül. így  hát:

A’ valódi tökéi nélkül finomított tehetsé
gek olly újítást keresnek, mellyek könnyű, és 
még is változékouy foglalatoskodást adjanak, 
minthogy pedig a’ komoly tárgyak az illyes 
lepke szállangásoktul idegenkednek, azért a’ 
külső tetszéskedések lehetnek csak erő viszonyos 
hatásnak ily  nemű tehetségekre nézve, a’ külső 
tetszéskedést pedig már régtői fogva a' testnek 
idomitásáhan, és az öltözetnek szabályozásá
ban helyheztétte a’ kényes finomodás, tehát 
az öltözeteknek kell fő szerepet játszani ezen lep
ke foglalatoskodásu lényeknél, a \ divat pedig 
mi egyéb, mint ily  lepke foglalatoskodásu 
tetszéskedés? mivel pedig a’ telszélkedők vagy 
valóban, vagy csak képzeletben nyernek is 
megtetszést, czélukat elérvén gyönyört szükség
képpen; éreznek magukban — tehát, nyilván va
ló , mint szerezhet a’; divat gyönyörűséget ? To
vábbá, mivel a’ külső finomság a’ polgári csi- 
nosodásnak, és miveltségnek egyik je le , a' tár
sas vigalmaknak pedig megkivántafó bélyege , 
azért azok is , kik föntebbi tökéletességgel bír
nak, netalán a’ piperéskedőknél szemet szúr
janak, Js mintegy boíránkozásukra legyenek, 
elfogadják a’ divatot, nem mintha benne gyö
nyörködnének, hanem hogy magokat a’ több
séghez alkalmaztassák, és igy a’ bölcs követik 
a’ divatot, de magában mosolyogja; e’ szerint 
nem csuda, hogy a’ divat’ uralkodása annyira 
kiterjed.



V.
A' kellemetlen tárgyaikul m e r íte tt  

gyönyörűség.
Az ember gyakorta oiy tárgyakbul is me

rít gyönyörűséget, mellyek inkább félelmet, 
iszonyodást, és rettegést, mint kecsegtetést szül
nek ; sokszor ijedezönk, m égis közelítünk a' 
félelmes tárgyhoz , a* könyörületesség kön
nyet sajtol szemeinkből, még is keressük a1 
kesergőket, és szomorgókat; a' tűzi, veszede
lem , hóhér pallos, véres tusák megrázzák a’ 
szívet, még is tódulnak nézésökre sokan, el
iszonyodunk a’ tatár’ pusztításán hazánkban, 
még is a’ játékszínben megjelenünk színmuta
tására; szívszorongatást okoz Ja' gyászos mo- 
hátsi veszedelem, még is több ízben gyö
nyörködve olvassuk; megkeserít kedveseink
nek halála, még is sirjokhoz támolygunb, ’s 
mintegy megelégedve andalgunk poraiknál — 
szóval, mennél borzasztóbbak , és szívreszket- 
tetóbbek az esetek, annál több nézőkre, és bal
gátokra akadnak— honnént van tehát ezen édes 
keserűség? —-

Voltak ollyanok, kik e’ tüneményt a’ szív
nek elvetemültségéből, és természeti vadsá
gából akarták megfejteni —- de ne legyünk 
nemünknek ellenségei, ne is vádoljuk ter
mészeti vadságról a' szívet, lám a' borzasz
tó történetekre összecsődülök készek vigasz
talni, enyhíteni, és megszabadítani a’ kárho
zottakat, ugyan is a’ tűz’ pusztításának nézésé
re tódulnak ugyan , de maguk’ feláldozásával a’ 
pusztító lángok közé is rohannak, oltanak, 
és holmikét szabadítanak; a’ nép zajogva fut
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ugyan a’ vesztő helyre, de midőn a’ rettenetes 
pallos’ áldozatját megtette, sohajlozás , siránko
zás , sajnálkozás hallatszik és látszatik a’ né
zőkön ; a’ borzasztó eseteket előtüntető szín
padok zokogó visszahatást nyernek, vagy talán 
ezek mind a’ szív’ vadságának következései? 
éppen nem, hanem a’ szívnek foglalatoskodá
sa i— vannak tudniillik a’ szívnek is tehetségei, 
úgymint: a’ rokony érzelem, könyöriiletesség, 
sajnálkozás, sohajtozó részvét, cngesztelhetőség 
’s a’ t. mellyek szinte úgy, mint más tehetsé
gek éldeletet keresnek, és ha erőviszonyosan 
foglalatoskodnak, gyönyört is okoznak; az ér
zékeny szívet pedig az érzékeny esetek úgy táp
lálják , valamint a’ föllengező értelmet az igaz
ságok és valóságok, ’s ha ezek gyönyört sze
reznek az értelemnek , úgy azok is a’ szívnek. 
Továbbá a’ borzasztó történetek nem csakf a’ 
szívnek, hanem az értelemnek is adnak élde
letet, t. i. a’ ritkaság, és újság, meíly az ü- 
Jyes esetekben előjön, az észnek vizsgálódé 
tehetségét is fpglálatoskodtatja•, tehát egyszer
re több erők tétetnek hatásba, azért is rázkód- 
tatnak meg oly keliemetesen a' kellemetlenek-- 
nek látszó tárgyak is.

V I.
Mindéit, em bernek s a já t  véleménye és cseleke

de te  legjobban te tsz ik .

Egy nyájas társaságban, mcilyben az em
bereknek külömbféle cselekedeteikről, és vé
leményeikről váltogatának szót, végre egy hegyes 
asszonyság is hosszú halgatása után megnyit a 
nagy kegyesen száját, ’s így szóla: „én meg



nem foghatom, miként lehet az, hogy csekély 
tapasztalásom után csak egy emberre se akad
hattam, kinek mindenben, és mindenkor iga
za lett volna, kivévén magamat“ a’ mondást 
csendes mosolygás követte, nem vévén szem- 
ügyre a’ halgatók, milly alapos igazság rejte
zik a’ hegyes kitételben, mert az egyttgyü 
mondás azt igazolja, hogy az embernek saját 
ötletei legjobban tetszenek, ’s honnént szárma
zik e’ tetszés, vagy is sajátságainkban való gyö
nyörködés?

Az ember maga magának mérlege á" valóság
ban , és igazságban — a' mi észfogalmaival össze- 
hangzik, az való, a’ mi elveivel megegyez, az igaz 
reája nézve; ez pedig nem is lehet másképpen, 
mert a* valóra, és igazra kell mérlegének lenni, és 
ezt csak ennenességéből veheti, mert a’ mi fogalma
immal vagy elveimmel össze nem hangzik, reám 
nézve való, és igaz nem lehet; más az, ha a' 
valóságot, és igazságot magán alva vesszük, 
ekkor csakugyan másképpen van a’ dolog — 
de itt az embert nem úgy tekintjük , mint el
vont eszmékkel bölcselkedőt, hanem mint a’ 
közéletben fellengező elmélkedés nélkül éldel- 
lő t ; a’ közéletben tehát mihelyest valami fo
galmaimmal vagy elveimmel meg nem egyez, 
azt mint hibásat elvetem; a* mi pedig vélök 
összehangzik, pártolom, nem keresvén azon 
szempillantásban, vallyon fogalmaim, és el
veim megálltainak é a' csupa észvilágánál alapí
tott fogalmaikkal és elvekkel, ha hibásak el
veim, vélemenyiin is hibásak lesznek, de nem 
reám nézve, hanem csak az igazság’ országá
ban; így hát én azt nem is tudom , nem is is
mérem, én azonban az ényímeket valóknak, 
és igazaknak tartom, mert ezen szempillantás



bán nincs más mérlegem, mellyből megítéljem—  ' 
innént látszik az oka, mért szoktak az embe
rek annyira kardoskodni tulajdon vélemények 
mellett, és miért szokták másokét majd nem 
gúnyolódva elvetni; innént látszik az i s ,  miért 
szoktuk a5 vitázásban leginkább az ellenek’ el
veit megtámadni, mert míg azokat sarkaikból 
ki nem forgatjuk, véleményünk el nem fogad
ható— annyi tehát bizonyos, hogy az ember 
véleményeit, és cselekedeteit saját fogalmaiból, 
és elveiből méregeti, tehát azon szempillantat- 
ban, midőn valamit gondol vagy cselekszik, 
legigazabbnak, és legjobbnak kell sajátjának 
látszatnia; úgy de a' magunktól talált igazság 
is mindenkor kecsegtet berniünket, mert te
hetségeinkkel erőviszonyos, tehát tetszik i s ,  
gyönyörködtet is ; így a’ következés is magá
tól folyik , hogy minden embernek saját véle
ménye, és cselekedete legjobban tetszik.

Vannak ugyan emberek, kik serénység- 
ből és békeszcretetből könnyen elfogadják kül
sőképpen mások'’ véleményét, de belsőképpen 
háborgást éreznek magokban, és úgy járnak, 
mint azon együgyű pór, kinek physicus fia el
mondó az okokat, miért kelljen inkábba’ föld
nek a’ nap körül, mint a’ napnak a’ föld körül 
forogni „látom , úgymond a‘ pór fiához, hogy 
nálamnál többet tudsz,* és igaz, a’ mit mon
dasz; de én meg sem hiszem, Azonban, hogy 
későbben elveinket változtathatjuk, és változ
tatjuk is, 'saz által véleményünk’ fonákságát is 
megismerjük, az igaz: de még ez nem történik, 
a' mi nem is szokott, egy hamarjában meg es
ni; addig csakugyan sajátságunk tetszik és gyö
nyörködtet.



%- VII.
A’ nagyságból származó gyönyörűség.

A ' nagyságból származó gyönyörűség magá
ban foglalja az erényi, értelmi, képzeleti, és 
testtömegi nagyságból gerjedező kellemetes ér
zelmet; és csakugyan a’ nagyság gyönyörködtet: 
a’ meredek szikla tömegek elbámészfanak, ’s 
ezen bámulás kellemetes, mert képzelődésünket 
foglalatoskodtatja; a’ nagy cselekedetek fei-e- 
metik lelkünket, mért erkölcsi vágyunkat iz 
gatják; a' folséges találmányok te tszenekm ert 
értelmiségünk' erejét hirdetik, a' roppant épü
letek , égbe nyúló tornyok , sziklacsucsokon épült 
várak megvarózsolnak, mert az emberi bátor
ságot és mivészséget nyilvánítják; ha a’ csil
lagos eget szemlélem, számtalan táborait kép
zelődésemmel méregetem , f ö ld ü n k n e k ,  s rajta 
én magamnak parányiságát fölvetem, a’ nagy 
m in d e n s é g e t  e g y  egésszé képezem, ’s magamat 
annak egy részének lenni megismerem; akkor 
egy elragadó, de mégis bájoló andalgásba szen- 
vedezem, melly mind testi mind lelki ereimet 
meghatja, és egyszerre foglalatoskodtat ja. Azon
ban vannak nagyságok, mellyel; elbóggyaszta- 
nak, tehát nem gyönyört, hanem unalmat, cs 
kellemetlenséget okoznak , p. o .‘ a' megmérhe
tetlen tengernek síksága, a’ nagy messzeségre 
terjedő rónaság, a’ füleinket megtompító rette
netes moraj 8 a’ t. — kérdés tehát, miért nem  
gyönyörködtetnek ezek is ? némellyek tehetet
lenségünkben keresik okát, t. i. hogy ezek te
hetségeinket meghaladván, vélünk erőtlenségün
ket megismertetik, ’s ezt mintegy magunk előtt 
szégyenelvén , unatkozunk a’dölyföstárgyakon;



én pedig elvein szerint okát abban találom , 
hogy ezen tárgyak egyes tehetségeinket hatván, 
azokat úgy fölmuiják, hogy magukkal eró viszo
nyosán foglalatoskodhatni azokat nem enged
hetik , így hát ezen tárgyak mellett erőviszo
ny os foglalatoskodás nélkül lévén, szükségkép
pen unalmat kell szerezniük; merthogy a1 nem 
foglalatoskodható nagyság tulajdonképpen nem 
szégyenít, kitetszik ezen hasonlitásbul: a’ ma
gányos polgár nem szégyenli azt, hogy Király 
nem lehet, fájlalja azonban azt, hogy fogékony
ságához viszonyos tisztséget polgár társai küzfitt 
nem kaphat, — továbbá, azillyes nagyságok mel
lett az ember nem szomorú, nem elcsüggött, 
hanem csak unatkozó , pedig a’ foglalatosság 
hiánya szül unatkozást, a’ szégyen pedig szo
morúságot , és elcsüggedést.

Áltáljában szereti az ember a' nagyot, mert 
nem csak a' nagy erények, de még a' nagy go
noszságok' hallásában is érez valami kellemetes
séget , annyira. hogy a’mindeühapiság, ha mind? 
járt erényes is ,  nem.érdekli Úgy szívét, mint 
a1 ritkább nagyság,Ttá mindjárt kárhozatos is; 
ugyanis az erényes fpldmivelő, ki hajnal túl se
téiig izzad, ’sfoglálatosságit a’ haza’javára vég
zi, senkiben sem gerjeszt gyönyörködést osz
tó figyelmet, azonban egy emberiséget véres 
kegyetlenséggel rettentő zsivány’ látására, és 
és borzasztó gonosz tettei hallására igen sokan 
tódulnak legnagyobb kíváncsisággal. Ezen tüne
ményt kétség kivit! az újság vágyból is lehetne 
fejtegetni, én azonban lelkűnknek azon sejtését 
gyanítom ebben, nielly állal tehetségeit a’ tii- 
kéletesbűlhetés által egy magos fokrá feleme
lendőknek szemléli, és azon magos fok által, 
mellyen a’ nagy tetteket már lenni gondolja,
r. M. «<jt, MISERVA II. WIGYED. 1835. 9



jö v e n d ő  nagyságát mintegy eleve tükröztemi 
véli, vissza borzadunk ugyan a' nagy gonosz
ság' hallására, de minthogy ebben is nagyot 
sejtünk, azért megbájoltatunk; kétség k ívül 
a’ nagy erény kellemetesebben bájol, mert 
ezzel a’ nagyságon kivül jó is van öszvekap- 
csolva; elég a z , a’ nagy cselekedetekben az erők
nek magosra hatását sejtvén magunkban föl-e- 
m e lk e d ü n k , meliy föl-emelkedés gyönyörködtet.

Y H 1 * . • -
.4 ’ s z ü l ő i ,  é s  f i ú i  s z e r e t e t '  g y ö n y ö r e .

A1 szeretet áltáljában, és mindenkor gyö
nyört okoz, ugyan is a‘ szeretet a’ szívnek édes 
foglalatosságot, és éldeletet nyújt, nem is okoz  
semmi nagyobb unalmat, mint az érzéketlen 
és szeretettül üres szív, mert a’ szelíd érzelmek  
olly szükségei a5 szívnek, mint a’ gondolkodás 

-a» észnek ki az emberektől idegenkedik, va- 
lamelly állatocskát választ szereteti tárgyául, 
magányban még a’ pókokkal is megbarátkozik 
az ember; a' szeretet annál erősebb, és tar- 
tósabb, mennél közelebb, és folyvástabb érinti 
a’ szeretett tárgy szívünk’ húrjait, mert annál 
erőviszonyosabb érzelmet készít, ’s annál in
kább összehangzik szívünk’ fogékonyságával; 
ebből következik, hogy a’ szülői és fiúi szere
tet leggyeugédebb, és tartósabb; a’ szülői sze
reteti érzelem közönségesen akkor kezdődik, 
midőn a' többi hevesebb érzelmek lelohadoznak ; 
ha pedig a' szülői szíveket még más hevesebb 
érzelmek is feszítik, akkor gjermekeik' erán- 
ti szeretetök nem oüy gyengéded; ezen állítás 
annál hihetőbb, mennél inkább bizonyítja a’ 
tapasztalás: ha a’ szülék korosodni kezdetiek,
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szeretetek nyő! gyermekeik eránt, az öreg apák 
unokáikért élnek, halnak, legfiatalabb gyer
mek szülőinek a' legédesebb bábja, ha csak egy 
magzat örvendeztette meg a szülőket, akkor 
ez nekik egész bálványuk; tehát a’ szülői sze
retet a’ magzatok eránt nem fogy idővel, sőt 
inkább növekszik, mert a1 szülői szíveket más 
egyéb gyönyörök Jassan-lassan elhagyják, és 
csak ez az egy marad még vigasztalásukra, azért 
ez koporsóig gyönyörködteti őket; semmire 
sem hajlandóbb a’ szülő, mint elpártolt gyer
mekét újra ölelni, ha néha ellenkezőt mutat is 
külseje, de szíve’ környéke mást mond; föl
függeszti külsőképpen a’ szeretet' jeleit csak 
azért, hogy egy kis várakozás után annál ol
vasztóbban ömlíthesse ki azokat. A’ gyermeki 
szeretet szülői eránt gyengéded ugyan , de még 
sem annyira, mint viszonyosán, mert kiskorú
ságában szeretető csupa érzéki, későbben a’ 
gyermekből ifjú lesz — kezdi az élet’ örömeit 
kóstolni, a’ barátság hevíti kebelét, egy hőn 
szeretett ideálja lopódzik szívébe, így hát a’ 
szív' érzelme oszlik, és szülői eránti szeretet 
helyett gyakorta csak mély tisztelet követke
zik : ez is ugyan szülöttje az igaz szeretetnek, 
de még sem maga a’ gyengéded szeretet ; hogy 
itt ott, kivált az elbeszélésekben, és rómánok- 
ban nem e' szerint történik a’ dolog, állításo
mat meg nem czáfolja, mert ennek okát magá
ból a’ természetből átláthatjuk.

Sokszor és igen sokszor törik a’ nevelők és 
tanítók azon fejőket: honnént lehet az, hogy 
a’ szülők magzatjaiknak legszarvasabb hibáikat, 
és legszembetűnőbb hijányai kát észre nem akar
ják venni? sőt gyakorta némelly tévedéseiken, 
és kicsapongásaikon mosolyognak is? Sokan ezt



a' szülőknek vak szeretetekből, mások ennenes- 
ségükböl akarják magyarázni: de gyakorta a’ 
legjózanabb érzelmű, és legokosabb gondol
kodású szülőkön is , kiket vak ’s majomi sze
rétéiről és ennenességről vétek volna vád oln i, 
megtörténik ez; tehát én ennek okát követke
zendő elvben találom: „Az erők, és a\tárgyak  
az éklelet által úgy módosítják egymást, hogy  
végre egészlen összehanguznak“ e5 szerint a' 
szerető kicsinyenkint úgy módosítja magát a’ 
szeretet tárgyhoz, hogy fogalmaik, és elveik  
egészlen eggyé forftak, melly által a’ hijányok  
is megsajátosíttatnak; pedig'tudjuk, hogy m in
denkinek saját gondolat ja és cselekedete leg
jobban tetszik; ezen ehet ha a’ szülőkre ’s mag
zatjaikra alkalmaztatjuk, könnyen megfejthet
jük a’ nevelőknek és tanítóknak fejtörő kérdé
süket; ugyan is a' szülők hárem okbul nem lát
ják magzatjaik’ hibáit: i. Tagadhatatlan, hogy 
a* szülők nemzrs által saját énjüket közük mag
zatjaikkal, tehát legtöbbször a" magzatok’ hijá- 
nj ai közösek a’ szülők’ hijányaival, ezek pedig  
a’ hosszú éldelet által már megbarátkoztak sa
játságaikkal, mert a’ hosszú szoktatás által fo
galmaikkal, és elveikkel, tehát tehetségeikkel 
is összehangoznak annyira, hogy már azokat 
hijány.oknak nem tekintik, igy hát ugyan azo
kat magzatjaikban sem vehetik észre, T> annál 
kevesebbé kárhoztathatják. 2. A’ gyermekek  
közönségesen ollyanok, miilyenekké szülői te
szik őket; a’ szülőknek van bizonyos czéljok , 
és néző pontjok, ntelly' szerint képezik a’ min
denféle mintához fogékony alakot, ezen czélt 
pedig és néző pontot saját fogalmaikból, és 
elveikből alkotják össze, a’ mi tehát ezzel meg
egyez gyermeikben, az szemük előtt jó ,  és tö



kéletes ; így a’ hijányok is , mellyek ezen czél- 
nak, és néző pontnak sarjadékai, szemük előtt 
nem hijányok, p. o. ha a’ gyermek kevéJy, és 
pöífeszkedő, szülői tették azzá, kiknek magos 
méltóságuk, születési rangúk, grófi vagy neme
si elsőségük szüntelen kápráztatják szemeiket, 
azok ugyan azt gyermekeikbe is jó korán beolt
ják, ’s mintegy mosolyognak , midőn a" hegy ke 
uracs nevelőjére, tanítójára, ’s más alantabbi 
sorsnakra félválruí néz, és úgy tekinti őket, 
mintegy alacsony, ’s vele nem is hasonlítható 
lényeket, ezt látván a’ püffeszkedő szülő, ön
nön magát így örvendezteti: csak kitetszik a’ 
nemes vér, sasiul gyáva galambok nem szület
nek; nem is illik , hogy illy nagy reményű fiú 
porba alacsonyítsa magát. Hogy pedig ez igaz, 
onnént kitetszik: hogy a’ szülők magzatjaiknak 
azon hibáit, mellyek czéluknak, és tervüknek 
nem sarjadékai. kárhoztatják, gáncsolják és 
kiirtani igyekeznek. 3. A' szülők magzatjaikkal 
folyvást! eggyüttlétök miatt annyira hozzá  szok
nak a’ hijányok hóz, hogy már föl sem veszik 
azokat, sőt közfolyamatú napi dolgoknak né
zik; valamint ha valamelly ismeretlen társaság
ba jövünk, szemünk mindenen fönn-akad; ké
sőbben úgy hozzá simulunk, mindenkihez,mint 
ha édes mieink között volnánk. Altaljában a’ 
szeretet mindent jóvá hagy , a’ parányi töké
letességet nagyra emeli , a’ hijányokat kisseb- 
b fti; szóval ott is angyalokat talál, hol mások 
a’ rósz lényektől, ijedeznek.

Kiirmtndy Kamill.
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GALANTHAI

E S Z T E R H Á Z Y  M IK LÓ S *
aranygyapjas Vitéz', Magyar-országi Nádor’ 's 

Kunok’ Birájoknak életrajza.

■EBim€rvánk> 1825-áik első évi Folyam alja’ 3-tUk N e- 
gyedét G alanthai H erczeg Eszterkázy Miklós Rom ai Sz. 
B ir. H erczegnek, aranygyapjas V itéznek', M agyar-orszá
g i N ádornak, a’ K onok’ Birájoknak emléke n y itá  m eg  ,  
k i  1635-ben Szent M ihály’ Hava 7-dikén K is-M árton - 
ban születvén "s ngyan i t t  1713-ban Böjtmás H ava’ 26- 
dikán meghalván I .  Leopold, I .  Jó*séf ’s IH -d ik  K áro ly  
K irályjaink a la tt vön buzgalommal és szorgalom m al 
részt H azánk’ kormányában. Az em léket megelőző k é p  
szinte az ő cziinzetét viseli —  hibásan. M inthogy az  
em lített Herczeg Eszterkázy P ár  megrendelt képe’ h e 
lyébe szinte Galaulhai E szterkázy  ugyan , hanem M iklós ,  
arany gyapjas V itéz , M agyar-országi Nádor és K án oknak  
Birájok rajzolódott Bécsben, k i 1582-ben Szent G yörgy  
Hava’ 8-dikán született G alanthán, 1645-ben Szent M i
hály Hava’ 11-dikén Hófleinban ha lt m eg, ’s I I -d ik  és 
III-d ik  Ferdinand K oronásaink a la tt  díszlett e rényjével, 
bölcsességével, akkor különösen borongva zajongó egün
kön. Miklós Nádor’ képe ’s Pál szinte Nádor’ em léke és 
életrajza tehát még az 1825-dik évi folyam at’ 3-d ik  
Negyedében közlődvén; mostan az á ltal szándékunk a ’ 
kőmetsző’ hibáját helyre hoznunk, hogy je len  k ö te tünk 
ben PáT képét ’s Miklós’ é letra jzá t teijesztendjük a ’ 
tiszte lt olvasó-közönség’ eleibe.
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M ik l ó s , ama d icső, V  Europh e lő tt híres N á d o r ,  - 
leinek díszes nagyra term ett le lket rejtező arczkéjve F o 
ly ó  ír á s u n k  1825-dik évi 'folyamat’ 3-dik negyedében 
lá th a tó ,  reg i híres fejedelm i Várhői származott. Ő sap
já n a k  a ’ H unnok’ egyik fejedelme ’s vezére O pos ás 
E u rs  ta rta tik . Az iidőnek mostohasága ’s ' forgandósága 
helyhezé  nemesi rangba nem zetségét A ty ja  F e r a tc z , 
Poso n y  Vármegye A lispán ja ; Anyja lllyesházy ‘‘S ó f ia , 
Istvánnak  a’ híres Nádornak testvérje ősi b ir tokukban  
G alunihán  örvendeztetének meg Miklós'' születésével 1582- 
d ik  áv’ Szent György Hava’ 8-dikán. Szüleji E vangye- 
lik u s o k  az evangyelika vallásban kívánnák nevelni m ag
z a to k a t  ; hanem az még gyönge korában k itén 'ttetvén  a ’ 
rom ai katho lika  H itr e , ebben annyira’ á lhata toskodott 
ás  buzgó lkodo tt, hogy készebb volt atyai széles ö rök 
sé g e itő l m égfosztatni, m intsem h ité t változtatni.

A nyja’ testvégének  a ’ híres gazdag és nagy ta p asz 
ta lá s é  lllyesházy Istvánná l H íve fe'vén; 21 évű korában  
1603-dikbán száműzetek Hazátokból, ’s Nagy bá ty jáva l 
e g y ü tt Lengyel - országban keress 's  riyere m enedéket. 
Ittyésházy  ugyan is í& thőri' Zsig-mond, erdélyi F e je d e 
lem ’ hírek neves U dvarnoka, Tréncsén’ várának örökös 
á r a , néitoely nyom tatott írásaiban vagdalódzva kelvén  
Ki R u d o lf Császár ellen , a’ Fejedelem’ haragjába e se tt. 
Be'csbe szá llítta tván : m egjelent ő maga m entségére; h a 
nem  ba rá tjá tó l közelgető veszedelme felől m eg in te tvén ; 
v issz a té r t *Frencsinbfe; ho lo tt őszveszedvén drágább k in 
csé it Észterhózy  * 'Miklóssal együtt Lengyel-országba sza- 
lad o ttá  E z  á la tt Bocskay 160'4-bén kiütvén ’s 'szerencsésen  
harczolván hazánkban, T rencsén t is kezére keríté  1605-ben 
’s  á ltaladé  számüzÖtt’s jószágaitól m egfoszta to ttB irtókos- 
sának  minden egyéb váraival ’s birtokaival együtt. H a 
za  ke rü lt ekkor lllyesházy , haza Eszter házy M iklós  is.



Illyésházy ezután közbenjárása á lta l a? lecri békességei 
eszközölvén 1606-ban Fő-H erczeg M átyás és Bocskay 
közö tt: az Udvar’ kegyelmébe fogad ta to tt; ső t 1608-- 
bán nádori méltóságra is m é lta tta to tt. Nem lévén mag
zatja : Eszferházy M iklósnak  az evnngyelika H itre  té rí t-  
tetésén fáradhatatlanul igyekezett. Trencsin* v á rá t ígér
vén nekie minden hozzája tartozó falukkal és vá rosokkal 
eggyütt. M ikiét azonban készebb vo lt m ostan is gazdag 
örökségét és a’ N ádor’,U dvarát e lhagyn i, m in tsem  h i
tében megrezzentetni.

Elhagyó tehát ő 1608-bap N agy-bátyja’ U d v ará t, ’s 
M agocsi F erencz, kassai Vezérhez fo lyam odott, k in e k  
U dvarában díszes e rkö lcse , kom olysága,, tisz ta  józan  
élete á lta l annyira  wegkedvelteté önmagát , hogy  köz- 
tisxtelete t ’s szeretetet érdemlene _ mindenektől. M eghal
ván igaz bará tja  ’s pá rtfogó ja , ennek özvegyét Sze r
dahelyi D ersffy Orsolyát válasz tá’s vévé feleségül 1611- 
be n : kivül széles b irtoko t és nagy gazdagságot nyervén 
M iklós ; nagyobb méltóságokra ’s  tisztségekre tö r t 's  
egyengetett! magának u ta t. M átyás K irá ly  e lőször is 
Báróságra m éltató  ő t ,  Gábor,  D ánie l és P ál te s tvé r
ié ivel együtt. Azután 1614-ben N áprágh i kalocsai É r 
se k , Lepcsy Bálint ny itra i Püspök , ’s több m ásoknak 
társaságokban je les követséget viselt Lifte z’ városában; 
holott nagy bölcsességgel és ékesen szállássa l e lő ter
jesztvén az O sztriaiaknak , S tá je rek n e k , Cseheknek , S i- 
lé s ia iaknak , E arin th iaiaknak  hazánk’ szomorú ’s pusz- 
tn lt t  á llapotját és a ’ T örökkel kötendő békességet dönt- 
hetetlen okokkal támogatván ’s a ján lv á n ; külföldön is 
h ír t nevet szerze magának. Haza térvén ’s  a’ ka th o li-  
ka  Egyház’ bomladozó á llapo tjára  fordítván figyelm ét, 
annak orvosoltatására ’s rendbe hozatá sára , a’ közjónak 
s  Egyháznak sz o lg ála tá ra  egyaránt k é sz , híres Priz

mán Péternek esztergomi Érsekké vá íasz ta lásá t, H a-



*ánk’ több nagyjaival egyesülve, M átyás K irály  e lő tt 
érdekli V  megnyeri 1616-dik észt.

A’ Haza5 ’s Egyház’javában ennyit fáradozván, ennyit 
munkálodván M iklós: 1617-ben ngyan Beréghi, &’ követ
kezendő 1618-ban pediglen Zólyomi gróffá ’s  királyi Fő-ud
vari mesterre' neveztetek a ’ Felség által- C sakham ar mi
után 1691-be két köve tségb iza ték  re á ja : egyik Cseh
ország’ Rendéihez; másik Bethlen Gáborhoz Nagy Ká
rolyba ,  ho lo tt a’ Fejedelm et hasztalan igyekező békés 
indulatokra hozni. Bethlen ugyan is a’ protestáns Vallás’ 
m ellett fölkelvén, ösztönöztetve azonFő-eniberektől, k ik  
é’ Posonban ta rtato tt közelebbi O rszággyűlését, a’ Val
lásró l széllé Czikkely fe le tt való versengés m ia tt, nagy 
békételenséggel liagyák e l ;  hanem segítségre szállít
ta tva  a' Csehektől i s ; haddal készült Hazánkra K irályunk 
ellen. Eszterházy Miklós minden ékesen szállásával sem 
akadályozbatá , m int lá tó n k , s ’ Fejedelem’, szándékát.. 
Épen olly  hamar elfoglald ő K assát a ’ Bánya Váro
sokkal és Felső-magyarországgal együ tt; ső t Posont is 
m egszállottá , mellyet elfoglalván mind a’ N ádort, .Fór-, 
gách ’Sigm ondot, mind .a’ korona őrzőket Pálfi Istvánt 
és Révai Pé te rt a’ koronával együtt kezére k e ríté ; ’s 
a ’ maga hűségére esketett N ádor á lta l , Szent András H a
va’ I l  d ikére ugyan Posonba O rszággyűlést hirdettete. 
Meghivá erre Bethlen különös levelében Eszterházy M ik
lóst i s , de ő királyjának esküdött hűségében álhátatos- 
kodván, a’ következendő 1620-djk esztendőben Beszter- 
cze-Bányán, ta rta to tt O rszággyűlése á ltal Prizmán Pá
terrel, Balás Tamással, Hommmay G yörgyei'& az egész 
Jezwita rendel együtt szám űzetett H azánkká'. Csak ha
mar ezután Lakempach’ várába sző ritta to tt és záratott 
Miklós M indszent .hé’ 1-sőjén H uszár István’ seregei
tő l ,  hogy vagy hűségében ineg tánforíttassék , vagy sza
badságától inegfosztassék. Dam pier császári V ezér siete



a* ő m entségére, k i  megvervén az ellenséget és Tárnái 
M átyást, a’ gyalogság’ Vezérét megölvén, szabadságba 
Itelyhezé Hazánk’ ezen oszlopát. Kiszabadulván a ’ ve 
szedelemből előbb B ainh trgban , azután N iko lslu rghan , 
követképen szerencsés kim enetellel javasló  Bethlennek  
1821-ben a’ békességet; —  melly érdem ét' becsülni 
tudván Királyunk II-d ik  F erdinand, K am arássá, és 
Ú jvári- ’s a’ Bánya-V árosok e lő tti ha tároknak ^ kapi
tányukká, majd ism ét Ország-birájává je leié  ’s neve
zd k i őt. M elly hivatalában szinte nagy hű ség g el, 
e rős lé lé k k e l’s vitézséggel szolgála H azájának ’s K i-  
rályjának- Bethlen ugyan is 1623-dik esztendőben, okul 
ve tvén , hogy a’ mkolsburgi hehe nem minden cz ikke- 
lyeiben te ljesítődött,  az eg ri és boszniai Basákkal egye
sülve tűzzel vassal pasztittatá M agyar- é s  M orva -  orszá
goka t. Újvári is megszállá az ellenség, de a’ szemes E sz
ter házy, kivezetvén < várából seregét, a’ N yílra  v izén 
lévő hidat le ron tatván , megtámadó vitézül a’ m agát bá
torságban gondolt ellenséget. M indjárt az első rohanás’ 
alkalm ával 300-an esnek el közzülök, a’ többiek m eg- 
szalasztatnak; számos foglyok nyerék vissza ezen győ- 
zedelem által szabadságukat; számos Tisztek ped ig len  
résszerint szaladás közben elfogatta tván , a’ nyert zász
lókka l együtt Becsbe küldettek Ferdinandhoz, d icsőíter.- 
dők Eszterházynak nagy nevét.

V itézi nsunkálódásait nj házassága szakasztá fé l
ben. Meghalván ugyan is 1619-ben hitvessé D ers ffy  
Orsolya; 1624-dik Böjtmás Hava’ 15-dikén B edeghi 
-Nyárt Krisztiná t, Thiirso Im re’ özvegyét vévé el fe
leségü l, k itő l születőnek azon gyerm ekei, k ik  a ty jo k -  
sa k  nyomdokait követvén mindenekben , Miklósnak  em
lé k ét halhatat laníták örökre hazánkban. Ezen ágból 
származónak hazánk’ .rendíthetetlen osz lopai, k ik e t a ’



késő maradék tisztelettel emleget és emlegetend min
denkoron.

É rdem einek füzéreiben és mnnkálódásaiban már csu
pán egyetlenegy fény h ibázo tt; mellyet azonban minden 
jobb .érzésű ’s nagyobb belátásé honossal kívánva k i-  
vánák több esztendőktől o lta fe jé re : hogy Magyar-or
szág’ Nádorává neveztetnék ’s  választatnék. A’ So- 
pronyi Országgyűlés el is választá őt 1625-dik év’. 
Szent András hava’ 29-dikén egyenlő akarattal Nádor
nak. Ferdinand  pediglen azzal tetézé megerősítíetését, 
hogy különös kegyelméből Sopron Vármegye’ Fő Ispány- 
jává  nevezé k i ; egyszer’smind Fraknó’ várának örökös 
U rává tévé ’s helyhezteté őt maradékaival együtt.

A ’ következő 1626-dik esztendőben Bethlen Gábor 
egyesítvén seregeit Murtezánesz budai Basával, á jra  
elkezdő az ellenségeskedéseket. Vallenslein császári Ve
zér kü lde ték 'e llenök , kihez csatolódék Miidós N ádor, 
a’ m agyar: segéd seregekkel. Murtezánesz már ekkor 
Neográd’ várá t ostrom lá , mellyet hallatlan vitézséggel 
és elszántsággal védelraeze királyi részről a’ Nádor: test- 
v é r je , Eszterházy Pál. Ide sietének azért az egyesült 
V ezérek; Neográdot fölmentik az ostrom a ló l, M vrte- 
záneszt pediglen megszalasztják. Bethlen ekkor föloszt
ván hadait a’ Törökök közé kemény csatához készült. 
M ár egymás ellenében á llott a ' két ellenség, már ütkö
zetre harsogott a ’ trom bita; midőn Bethlen látván az el
lenfélnek jó t  gyakorlott fényes roppant seregét, három , 
vagy legalább kétnapi fegyverszünésre szállítja föl Val- 
le n ste in t; mellyet a’ Nádor’ ellenszegülése mellett meg 
is  nyert. M ire Bethlen éjfél után fölszedvén minden sá
to ra it a’ T örökökkel együtt visszavonnia néma csendben 
’s szerencsésen k ijátszá c sa tá t, harczot szomjuhozó el
lenségeinek az egyszer vakált széínességöket. Nehezen 
szenvedő azt N ádorunk, hogy társának rövid belátása
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m ia tt, a’ kétségtelen győzedelmet illy  ham ar e lvesz ték  
felei. Hogy azomban H azánk’ békességét, m e llye t fegy 
verrel most nem eszközölhete, helyre á llíth a ssa , bölcs 
tanácsaival, és fáradhatatlan szorgalmával tö re k e d e t t;  
úgy hogy hire neve külföldön is tis z te lte te tt , becsű Ite- 
te tt. IV . Fülöp Spanyol K irály különösen a ra n y  gyap 
júval díszesíté az ő m éltóságát 1628-dik esz tendőben , 
je les  viselt do lgainak következendő em lítésok ’s m é l
tánylásuk ■ m e lle tt: „Habentes singularem  in fo rm atio -  
nem bonarnm qua lita tnm , yirtutum e t laudabilium  a c tio - 
nuiK,  ae m etitörüm  P ersonae , nostri chárissim i e t d i-  
lectissim i eogiiati Domini Nieofai Comitis ab E sz terház  in  
G alan tka , .F a la tiá iR egniH ungáriáé  etc. favénter in c lin a -  
t i  sumtts ipsutn eligere e t denominare, p ro u ti in  effectn 
e iegím us,  e t nominavimus eguitem e t confratrem  n ö s tr i 
Ordinis ete. <

Ezen díszes Rend* czímerével kitün tetve  a’ k a th o li-  
k a  egyházra ’s k iv á lt a’ Jezuitákra fordító legnagyobb  
figyelm ét, előmozdítván hasznaikat és gya rapodása ika t 
mindenképen. Pázinán' térítgető igyekezeteit ’s tö rekvé 
se it különösen pártolgatá nádori tek intetével. M aga is  
té rí tg e te tt 'te k in te te  és ékesen szállása á lta l m ind a ’ 
k é t  evangyelíka Szentegyház’ kebeléből többeket a ’ k a -  
thoííka- H itre. Nevezetesen második feleségét JVyáry  
K risztiná t 1625-ben; a’ Thiírzíkui, k ik  F e lsö-m agyar- 
országban jeles és hatalm as férjfiak valónak k o ru k b a n , 
1632-dik esztendőben megnyeré unszolásainak e lfoga
dásukra. De Kákóczy György több ízben a kadá lyozta tó  
vallásbéli búzgólkodásait ; ú g y , hogy sereget is k é n te 
le n íte tt ellene zászló ala szo llíttan i, melly azonban 
könnyű csaíázások ; után kétes győzedelem közben ve
z ette te tt ugyan á ltala  vissza.

H itvese K risztina  1641-ben Böjtelő H ava’ 17-kén 
szunnyadóit nz örökkévalóság’ dicsősségére á ltá l a ’
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Szintkavi várban ’s a’ Nagyszombati Bazilikában, mel- 
Iyet félje  kezde ép ítte tn i, teM etteték el nagy pompával.

Ez a latt idősb vagy I . Rákóczy György az Evan- 
gyelika Vallás’ törvénytelen sérelmeit akarván megbosz- 
szálni ’s orvosolfatni, szövetséget kö t 1643-ban a’ Své- 
kusokkal és haddal készül M agyar- országot elborítani. 
Megtudván ezt a’ Nádor,  számos leveleiben in ti ’s ké
r i  ő t ,  mondana le a’ Svékussal Hazánk’ veszedelmé
re  kötö tt szövetségéről ’s több alapos okokból ta rtaná  
fö l a’ K irállyal kötött békességet. De Rákóczy édesget- 
tetvén a’ Svékusoknak győzedelmeik és hitegetéseik á l
ta l , a’ Francziáktól is ösztönöztetve, segíttetve, beront 
nagy sereggel 1644-dik esztendőben Hazánkba; ’s elő. 
szőr is K assát m egerősíti, Felső-Magyarországot elfog
la lja  ’s púsztít egész M orváig, I I .  Ferdinand hű Ma
gyarjaival EszterM zy M iklóst, német katonájaival pe
diglen Pnchaim nevű Fezérét küldi e llene; megtámad
já k  ezek vitézül K assát; de nagy  álgyuk nélkül szű
kölködvén , kénteleáítetének az élelem’ fogyatkozása m iatt 
is  té li szállásokra v onulni, a ' né lkül, hogy valamit á rt
ha ttak  volna az ellenségnek. Következendő 1645-dik esz
tendőben ITT. Ferdiitand békére lépe Rákóczyval. Min
tán a’ N ádor, hadi és polgári viselt dolgai miatt egész 
Európában elhíresedve ’s tisztelteivé H azánk’ közsiral- 
mára elhunyt Hofkínban, ugyan azon 1645-dik év’ Szent 
M ihály Hava’ I l  dikén 63 esztendős korában; minek- 
utánna a’ Haza’ , Vallás’ ’s Nemzetsége’ boldogításában 
és virágoztatásában je les előmenetellel fáradozott ’s buz- 
gólkodott. Meghidegiilt tetem ei N a g y  Szombatba vitet
te k , holott a’ Jezuiták’ tem plom ában. az Eszterházy 
nemzetség’ sírboltjába té te ttek  Telegdy János, kalocsai 
Érsek oltári szolgálatba m elle tt nagy pompával örök 
nyugalomra. F ija  Pál 1 ílom ai Sz. Bir. H erczeg, Ha-
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iánk ’ nagy Nádora következendő versezettel diszesítte- 
té  A tyjának márványból készü lt em léket:

Y IA T O R  A T T E N D E !

PAVLVS ESTORAS.



143

Abi VIATOR !
et cum mágnás animas in qineres abiisse . 
audis , ingemiscens, nt his ex cineribua 

immortales resurgant 
Phaenices 

preCare; naM DeCet.
Ezen dicső emléken kivül eléggé ha lhata tlan ílják  

ő t előszámlált viselt dolgai. A ’ nagyszombati Basilica 
nevű ’s a’ Jezuitáknak számukra építte tett templom’ 
felséges, m esterséges, díszes készülete hirdeti az ő val
lásbeli buzgóságát. Sokat köszönhet néki különösen a ’ 
Magyar-országi katholika Szentegyház; mivel ezen ho- 
rongós, zajongó korban jForgách Ferenc- , Pázmán Pé
ter ’s Eszlerházy Miklós menték azt meg egyedül. A ’ 
Jezu itákat különösen pá rtfogo ld , ’s eszköz vala P dz-  
m ánnal, L ippa i G yörgyei, P dlffy Pállal, hogy hazánk
ban a’ Jesuitáknak tan ításuk és vezérlésük m ellett Gym- 
násinmok á llíttassanak.

M ennyire s z e r e t te ’s tisztelte légyen az igazságot, 
kitetszik következendő nagylelkű tettéből. Még m inek- 
előtte közhivatalra s^ő lííttáto tt. volna föl K irá lyunk tó l: 
általnézegetvén jószágairól szb'lló leveleit, ngy ta lá ld , 
hogy Regécz' várához nagyobb igaza volna egyiknek 
az ő cselédjei közziil, m int Ön magának. Előhivatá azért 
ezen Ifjú t ’s tisztességes öltözetben több Fő-N em esek
nek je len  létökben asztalához m éltatván, a ’ nevezett 
Yá r ' örökösének vallá tulajdon szolgáját.

Áldás és csend hamvaidnak Eszterhásy M iklós!  
szerencse, boldogság késő U nokáidnak is! Feje le tté l 
T e  nagy Nemzetségednek hazánkban; hűséged és igaz- 
sagszereteted ; bölcsességed, vitézséged tündököljöniva- 
dékidban, hazánk’ derengő E gén örökre.

Sémetky Pál.



A’ SZÉKELEK? RÉG I T Ö R V É N Y E IK . 

Egy J505-dik Észt. költ, hiteles kútfőkből me
rített Tudósítás.

l-tő.

A’ m elly széken a’ per elkezdődik a* B író -  had
nagy e lő tt, ha az első Széken ellene mondás nem lészen , 
há t a’ pert azon P rókátor végig v iselheti, ha h o l elle 
ne mondás leszen, bizonyíttsa meg a’ Bíróval avagy 
H adnaggyal, hogy vallott P róká to r; a’ más F é l do lgát

'2-dik. Ha megnera bizonyíthatja Székel - F ö ld in , 
három Giran marad; k i tészen másfél forintot.

3-dik. Ha Prókátor hivás lészen Székel-Földin , más
fél forintot tészen.

4-dik. Valamely dologhoz akárhány személy légyen  
eggyütt ke reső ; egy á j ítélettel érik-m eg, vagy egy 
sententiaval, éije-meg.

3-dik. Az új íté le t arra egy fo rin t, a’ Sen ten tia’ 
á rra  is egy forint.

3-dik. Egy k ivü l, ha valaki feles ö rököt, vagy feles 
malmot nyerne-meg, há t annak három forint a’ Senten- 
tiá ja ; a’ Sententia törés is három forint.

7-dik. Valamelly dologban Sententiát m ondanak, 
kétszer tereh nélkül benn tiltha tják ; harmadszor te r
he vagyon.

8-dik. Valamelly dologban Sententiát tö rn e k , a’ 
Sententia árra azé, a ' k i a’ Sententia’ árrát megadta volt.
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9-dik. V alamelly dologban Sententiát m ondanak, 
a‘ meggyőzött fél nj íté le tet ké r benne; míg a’ Sen- 
ten tia  ki nem m ondatik , a’ győző fél nem ta rtozik  a5 
Sententia tö rést megfizetni.

H)-diA. Ha az uj ítéle tte l érik a ' Sententiát m ig el 
nem já rn á k , há t el-ne járhassanak a’ Senten tiávaí; ha 
eljártának  volna is ,  ha az n j íté lettel é r ik ;  kezessé
gen k i tartozik a ’ marhát adn i,  miglen a’ nemzet’ táb
lá ján  vége szakad.

11 -dik. Valamelly ember Felkeres az A lperest ke
resi, az Alperes hité t hadja a’ Felperesnek; a’ kere
setet ha  megesküszik m egnyeri, és ha meg nem eskü
szik az A lpe res , megment ember leszen; a’ Felperes 
kérdőre nem viheti önnön hité t a ’ Biró e lő tt , a’ hol 
a ’ per lészen.

12-dik. Y alamelly dolgot megítélnek a’ Széken, a’ 
Biró-Hadnagy napozása nélkü l; el ne mehessen véle 
kérdőre tudomány tétellel.

13-<£á.. Valamelly dolog psak három Gyrában já rna , 
egyik Székről a’ másra nem v ihe tik ,  miképpen ön
nön hite t.

44-dik. Valamelly embernek fiai ’s leányi vágy
n a k ; az örökség a’ fiút ille ti , de úgy hogy a’ leányt k i
k i  az ő Széki’ törvénye szerint kiházas/ttsa.

15-dik. H a két férfiú egy ember’ gyerm eke, egyik
nek f ia ,  másiknak leánya vagyon; a’ leány ollyan örö
kös attya’ Örökségében, mint a’ fiú.

16-dik* V aláuielly embernek két leánya vagyon; 
az a ttyokró l maradott örökség egyaránt illeti ő k e t; de 
úgy hogy a’ kissebbik választhat a’ lakóhelyben, és 
a’ másiknak hozzája hasonló legyen, ’s egyaránt örökö- 
síthessenek.

17-dik. H a pedig a’ kissebb a’ nagyobbnak -hason
ló t nem a d h a t; tehát az örök ketté osztassák.
I. M. Olt. MINERVA. IL KESYEO. 1835. 10
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1 S-th'é. V alam elly Síékel örökségben harm incakét 
esztendő e lte l ik , indulatján volt az ember b e n n e , nem 
tartozik  újonnan felelni.

í'J-iiíA. A’ zálogos jószágban időmúlás nem ta r ta tik .
- 10-dik. V alamelly ember vérgyökér va lam elly ö rök

ségben , abban idomulás nincsen.
1 1-dik. A tyafiu idegennek atyafia ellen sem elnem  

a d h at, sem elnem vá lthatja, ha elváltotta vo lna  i s ,  
ha harm inczkét esztendő közben tilalom le tt  volna ben
n e ,  a ' vérgyökér v isszaveheti; hanemha örökség  hely
be örököt ad tak  volna.

22-dik. Székel - ember’ örökségét semmiben elnem  
vesztheti, ha fe jé t hitetlenségben elveszthetné is.’

23 rfíi. H a  a’ pert restelt ember a’ T örvény k im on
dása u tá n , hozzája szólna , há helyt nem adtak szavá
nak , maradsága semmi nem volt.

l í - d ik .  V alak it kurvafiának, áru iénak , h ite tle n 
nek mondanak és törvénybe ju ttatnak , ’s megtagadja, hogy  
nem mondotta , ha azt a’ másik fél megbizonyítja , hogy  
ő hozzá büntefetlen mondotta ellene , diján f izenharinad- 
fél forinton m arad , m inthogy tisztességiben já r .

2ö-dik. H a pedig a ’ Bíró e lő tt hozzája íuondja sze
m ébe, hogylő m ondotta, ’s megnem bizonyítja ; a ’ niás 
fél megmenti m agát, nyelvén m arad, m inthogy tisz
tességében já r .

25-dik  Valamelly ember valakit k á ré rt k e re s , oro- 
zénak , to lvajnak , égetőnek mondja ; semmi nem m arad  
é re tte , régi szokásunk szerint.

2 7-dik. H a valakit ónnak úgymond v a la k i, hogy  
é te t nein ille tn é , megmenti magát e llene , eleven d íján  
marad érette.

28-dik. Parancsolattal senkit ne hivatfassahak se a ’ 
ia jd a  U rak’ e leibe , se Ispányok’ eleibe; hanem k it ld t



Székin keressenek e lő szö r, és k i  niegnem igazul a’ 
kérdővel, mehessen-el ország’ törvénye szerint.

29-díA. Az örökös Székel meg ne tartassák a’ Vaj
da U rak’ táb láján , hanemha ha lá lé rt, szántszándékkal 
való h a lá lé r t; a ' gyilkos meghaljon. A’ Vajda u ra k , 
még a5 K irály is megnem oltalmazza a ’ per ellen.

30-dik. H a pedig a’ gyilkost a’ véren megfoghat
j á k ,  ugyan ottan szolgáltassák törvény reá ja , és ha 
o tt meg nem foghalják a’ véren, és megsententziázzák; 
annakutánna a’ melly Széken ta lá lják , azon Széken 
szolgáltassák törvény reá ja.

31 -dik. T örténette l való halálért a* Vajda urak’ 
kegyelme használ esztendeig’s három nap; de úgy , hogy 
a’ közben a’ halálosokon u j bosszút ne tegyen; annak
utánna , ha végben nem m arad, törvény szolgáltassák.

H -d ik . H a valakinek házára vagy ekéjére mennek, 
vagy meglesik útjában ’s m egölik , valamennyin vágy
nak , ha lált szenvedjenek érette.

33-dik. H a valakinek valaki házán vagy ekéjén 
vagy szekerén hatalm at ten n e , 24 Gyrán marad ére tte , 
ettől megválva, egyéb hatalom három Gyrát tészen.

34-dt£. H a valaki egyik a’ másikat a’ földre le ü ti, 
ha t Gyrán m arad; ha a’ földön vagy v e ri, vagy vágja, 
az is 24 forintot teszen.

35-diA. H a valaki egyik a’ m ásikat megakarná öl
n i ,  és más ember’ o ltalmazása m iatt maradhat-meg é lete , 
24 G yrán marad érette.

36 -dik. Valamelly faluban a* fő-embernek a ’ vagy Ló- 
főnek örökje vagyon, a ’ falu e llen , és a‘ kinek örök
je  o tt nincsen közöltök , ellenek o tt örököt nem vehet; 
ha k i akarják  vetni, 32 esztendeig kivethetik.

37-dik. Valamelly peres valami perbe, m ellyet a ’ 
Bíró eleibe h ív o tt , az a la tt m egbékéllik; úgy békesség 
jn rságot vehet három Gyrát.
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3 8 dik. A’ K irály-biró’ dolga e z : H o g y  a* Székes 
helyen üljenek vagy lak janak , és a’ B író iu l vá rjanak  
esztendeig, a ’ B iráktul háromszor szám ot vehessenek; 
ha nem hiszik , h iteket vehetik.

30-dik. Valamelly Sze'ken, vagy B iró  ,  vagy H ad
nagy , vagy Király-Biró törvénytelenül te n n e , azon Szé
ken törvénye legyen benne ; de ha b írsá g é r t vagyon, 
azért a’ Széktől kérdőt nem viselhet.

40-dik. B iró-H adnagy,K irály-B iró m á s é r t , nem pró- 
kátoroskodhatik; hanem a’ maga személye’ d o lgá t v iheti.

Székely örökséggel, ki három  fo rin to t é r , 
k irályra  elm ehetnek, tisztesség dolgával i s  elm ehetnek 
T isz t do lgával, m ikor a’ nép perel e g ym ással; de ha  
elm ennek, mind aT két fél e itnennyen, és k ik i az ő 
tulajdon dolgát forgassa. ,

42-dik. H a valamelly örököt el a d n a k , és a’ k i t  
illetne , vele m egkínálnak, akkor ellene n e m  m ondana; 
azért ne perelhessen.

43-dik. Székel-füldön minden dolgot m e g íté lh e tn ek , 
hanem csak a ’ bajviadalt nem íté lhe tik , é s  uj í té le te t 
nem adhatnak.

44-dik. Székel-földön a’ víz ha tárt nem v e th e t, 
csak a’ régi folyása.

45 dik. Valaki ád egymásnak ő h itére  ; valahol ta 
nálja megfoghassa és megtarthassa.

46-dik. Valamelly ember eggvik a ’ m ásikka l tö r
vénybe vágynak, hogy az a latt v a lam elly ik  ujabb tö r
vénytelenséget tenne, hat Gyrán m a ra d jo n ; ha pedig 
meg nem akarná adni , dolgával e lm aradjon.

47-dik. Továbbá a’ Vajda urak’ íté le te  felől a ’ vo lt 
a’ Székelség’ törvénye , hogy mikor a’ nem es uraknak  
octavájok volt a’ Vajda urak’ akara tjábó l, annakutánna 
való Szent György Pünkösd közben, a’ V a jd a  u rak  Szé
kelekről ítéletet k ívánnak , minden Széken  íté lh e tte k ,
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tizen ötöd napig tartozott a’ Szék 40 lo'ra élést adn i, 
és azon Széknek mind a ’ B írót, Hadnagyot egyetemben 
12 Személyeket adtak melléjek, és valami bírság a’ 
Vajda nrnak j n to t t , a ’ fele a’ tizenkét személyé vo lt, 
és a’ törvényre való h ivatalért, ké t pénzt adtak czé- 
duláért.

4S-dik. Valamikor kardot adtak Székel - földéről, 
annak készítését a5 földnépe fizette, és Vajda arak’zász
lója alá a d tá k ; a’ k i akaratjok  nélkül haza szökö tt, an
nak büntetése a’ Vajda urnái volt.

49-dik. Valamellv ember a’ Széken avagy a’ Vaj
da urak e lőtt leü lt peresse e lő tt, a’ Biró időt adott 
benne, hogy reá bizonyíthassa, és ha reája nem bizo
ny ítha tta , törvénye le tt annak. —  Az íté le t Széke!-föl- 
dén illyenm ódon v o lt: H ogy a’ falu három igaz embert 
fogadott, és a’ három ember megfeleltette a5 fain t, és 
valak iket k iado tt nyilván váló tudással, azókat meg
bün te tték , a’ mi marhája vo lt, aző  részit e lvették, fe
lesége , gyeYm'eke részit meghagyták; valakit pedig hal- 
lömással fe le ltek -k i, annak helyet nem adtak.

50-«K. Ha földön lakó volt, annak a’ bűnösnek 
rész m arhája az u rát illeti.

51 -dik. Székel-földiről a ’ k i k i akart menni, sza
bad volt menni.

52-dik. V alaki valahonnan Székel-földire akart jön
n i ,  szabad volt jö n n i; erővel k i nem vihették.

53-dik. Továbbá a ' Székelség’ emlékezetére nem 
tudjuk a z t , hogy sereg illyenképpen lako tt volna Szé
kel földön ; mivel soha törvények nem volt.

54-dí/i. E nnekokáért mostanában is könyörgiink ő 
N agyságoknak m in . kegyelmes urunknak , hogy a’ régi 
szabadságunk szerint é ltessenek, és ennekutánna segél- 
jenek  azzal.



Restabaiit haec:
55-dik. A’ K irály-biráknak illyen bírságban va

gyon re'szek, és illyen részek: orr-birságból, parázna- 
bírságból ,  vér-birságból; ezeknek mindenike három-bá
rom G yráttészen : annak a’ felivel a’ Bíró és a’ K irály- 
b irája osztozott; a’ másik felivel a’ Hadnagy a’ T iszt
társakkal.

56-dih. H a házas ember vé tkezett, annak része 
m arháját elvették.

57-dik. A’ B írá k , H adnagyok, K irá ly -b irák , csak 
az idejekbeli b írságot keresték.

58-dáL Yalamelly B írónak, iHadnagynak tiszti va
gyon , addig vele nem perelhetnek annak előtte való dol
gáért ,  hanemha tisztiben esett dolgokért, és m ikor Tisz
t i  e lte l ik , másik Szék’ napján pereljenek vele. V

59-dik. Yalamelly embert Szcnt-M ibály napig k i 
nem tétetnek házából, Szent-György napig ki nem te
hetik  ; mert té li idő vagyon, házat nem csinálhat.

50-dik. Yalamelly em ber, valamit peressének hűé
re hagy, és a ’ peresse megeskiiszik; ríj íté le t ebben 
nem lehet.

61 dik. Yalamelly dologban Bíróra fog a’ peres , és 
addig ujjabb íté le tte l el nem ta rt ják ; abban nem té r 
az n j ítélet,

62-dik. Ö rökös Székelt törvényben éretlen meg- 
nem foghatnak , hanemha véren vagy m arhát fogtak ke
zében , ha törvényben éri m eg, míg m arhája t a r t , ad
dig örökéhez nem nyúlhatnak; ha sem m arhája sem 
öröké n incs, fejét is megfoghatják.

63-dik. V alamelly Székel valahol szolgálni a k a r t, 
bátor vendég országban i s ,  k i ez országnak veszedelmé
re nem v o lt, szolgálni szabad volt.

6 i-d ik . A ’ szegődött szolgát minden megtarthatja.



65-dik. Három törvénnyel való tilalm at, törvény  
lá ta tlan  senki el nem szabadíthat; ha harmad napig 
reá  nem akar szólni, a’ ki m egtiltotta, a’ Bíró szaba
d íth a tja , a’ meliy napot ő benne ád.

66-dik. Valamelly ember valakinek házára ment ha
ta lom m al, ha m egölheti, diját elveszti. A’ k i t  meg 
ölnek tetem  emele'sben, három forint a’ B irájé, e z t a ’ 
gyilkose'ból f ize tik ; de ha azon megnem vehetné i s , 
az övéből megkell fizetni.

67-dik. Valamelly ember Székel-sóval akar ke res
k edn i, Segesvár-Sze'kben, Kőhalom-Székben, Fogarns- 
ban szabad nékik kereskedni; de úgy , hogy a’ K irály- 
b iró tu l pecsétet ke ll vá ltan i, ha t ökörbeli já rom ból, há
rom  pénzekkel kell vá ltan i, ké t lova" terhétől két pén
z e l;  de ha pecsét nélkül elmegyen, a’ Király-bíróé m ind 
ö k r e , szekere ; de a ' só az emberé.

68 -dik. Ha igaz pecsét vagyon nála, és akárhol j á r ,  
' s  a ’ K irály-biró még is háborgatja , a’ Székel-em ber 
maga oltalmában, ha megölheti is ;  egy só a’ dija.

69-dik. Valaki pedig követet v itt a* T áblára, és a k 
k o r  a ’ törvény e lhalado tt, a’, követséget pénz nélkü l 
í r tá k  be , mert k é t költséggel követet nem viselhetnek.

70-dik. V alakit kezességen valaki kiveszen, és elő 
nem v ih e ti, három kereső napot adnak az em bernek, 
a ’ k i kezességen k ivette , és ha akkor se állíthatja e lé ., 
azon marad é rte , a’ mit a’ dolog tart.

71 -dik. Valamelly embernek ké t leánya vagyon és 
fia nincsen , a’ leány ollyan örökös az attya’ örökségé* 
ben m int a’ fia ; de ha a’ leányoknak fiák lészen , leá
nyok is , a ' fin a’ leány ága’ fiát kiházasithatja belőle.

K e z d i-Széknek ess a  Törvénye:
H a valaki peressét hatalmon é r i , a’ Bíró’ igazsá

ga 45 oszpora, a’ K irály-birónak is 45 oszpora m a ra d ,



a’ Hadnagynak 32 oszpora marad. V ér b írságban , pa- 
ráznaságban i s ,  ugyan ezen felül m egírt b irság volt. 
K őitek ezen törvények 1505-ben 28. A pril.

. i s  aláírás deák nyelven igy  volt".
1505. 28. A pril. Regnante íiacratissimo Principe  

Ferdinando I. ímp. Rom anornm. H ungáriáé, D alinatiae , 
Croatiae, etc. R ege, per Spbls ac Magnificos D om inos ; 
Stephannm D obo, e t Franciscnm K endi Vajvodas T ran- 
sylvaniae e t Sicnlorum Com ifes, e t in  Com itiis celebra- 
tis in eppido Székel - Udvarhely approbata e t s ta tu ta , 
hisce diebus n t snpra.

E x  protocollo Sedis Sz. Udvarhely, ex his lite ra li-  
bus Insfrnmentis eidem protocollo inscrrptis ex trádat. 
D ie 15. Febr. 1748 per Franciscnm K . D álly ai, Ju rá t. 
Sedis Sz. Udvarhely Kotarium. In üngaricum  translatnm  
per Franciscnm Orkán.

A ’ Nemzeti-yniilés' rendelésirő l va ló  E e la tía  iy y  
következik :

M i  az egész Szokel-földnek lakosai és minden Szé- 
keknek akár micsodaféle renden lévő i, adjuk emlékeze
tére mindeneknek, a’ kiknek ill ik , ezen leveliinknek 
rendiben; hogy mikor mi 1505. esztend. Sz. F.r’sébetK a- 
talina Asszony nap u tá n , ötöd nappal Udvarhely’ Y áros- 
sában, a’ mi országunknak régi szokása szerint némi
nemű szükséges dolgainak a ' mi feljebb m egiit orszá
gunknak véghezviteliért, és némely illetlen szokások
nak megjobbításáért. közönséges G yűlést h irdettünk és 
celebráltunk volna; holott több szükséges sok dolgaink 
között nem utolsónak te tsz ék , és íté lők  le n n i , hogy 
a’ mi Országunknak ritka  Gyűlése m ia tt, sok p e reknek , 
mellyeknek apella tié ja , és újabban való m eglátása , o r 
szágunknak közönséges népét ille tn é , véghezvitelé nap



ró!-napra haladozna, meily torább-továhh való elmúlá
sok és haladások sokaknak nagy károkra és nyilvánva
ló fogyatkozásokra volna. Ezt is igen  világosan meg
próbált dologbul tapasztalhafóképpen őszünkbe ve ttük , 
hogy a’ szerint, á’ h a ra g , gyülőlség és a’ magok hasz
noknak keresete a’ bírákat és n’ törványte'vőket it t  a’ 
mi Székel-országunfchan gyakorta nem ongedi-meg, hogy 
igazat lássanak és íté ljen ek ; n u lly  pereknek haloga 
tá sára , és a 5 törvénytevőknek, kiraknak maga illetlen 
viseletére nézve, hogy jó  idején gondviselésünk alíal 
igen Szükségesnek ítéltük le n n i, és ugyan hivhatatlan- 
képpen örökösön mindenféle lakottul országunknak hogy 
megtartassák, elvégeztük és rendeltük : hogy az Udvar
helyi- és Keresztúri-Izéken lakó Székel-ntyaiiaknak 
az elsői közzül négy embereket , és ugyan azon Szé
ken lakó Lófejek közzül tizenhármat, a’ mi Széfcel-orszá- 
gunknak régi bevett auctoritássából és hatalmából bi- 
ráknak és az igazság’ kiszolgáltatásának végbenvifelére 
rendeltük is : k ik  egy summában lesznek tizenheten, a’ 
kik  minden Székeknek f  és országunkban akármi ren
den lévő Székelyeknek személyeket és képüket viseljék. 
M ely Birák a’ vtilasztás után elsőben Istennek tartozó 
hiteket deponálván ezen, hogy ők sem szeretettre, sem 
gyülölségre, sem könyörgésre, sem pedig magok hasz. 
nokra nézve nem; hanem csak az egy Istenre, és an
nak igazságát,  szemek elő tt viselvén, valami a’ ké t fe
les peresek között igazság lé szea , azt cselekszik, és 
végezik; m ellyet ha megcselekednek, igen jó .  ha pe
dig nem , (k it Isten távoztasson) ha a’ Birák közzül 
valainellyik Istenét elfelejtvén, és a’ maga idvességét is 
hátra hagyván, vagy könyörgésért, vagy az ajándékért, 
vagy pedig maga hasznáért az igaz utbol valameily felé 
k i té rn e ; az ollyan mindjárt örök számkivetésre senten- 
liáztassék, minden ingó bingó m arháját és örökségit is



elveszesse, és annatu tá n n a . m int ollyan hamis h íín  és 
névbeli személy Székel-országban ne maradhasson és ne 
lakhassák. Az ollyan is pedig, valaki az ollyan hamis 
h itü  számkivetettnek haza jövésében vagy  megmaradá
sában fáradna és mnnkálódnék, hasonló számkivetésre, 
m in t ollyan embernek o ltalm azása, íté lte ssék  és kár- 
hoztassék.

Továbbra hogy a’ megnevezett B irá k n a k , mellyek 
a’ megírt mád szerint m egesküdtenek, törvényök és 
íté le tö k , hogy híjába ne légyen , a z t végeztük , hogy va- 
lam elly dologban törvényt m ondanak, a z t az ő ítélete
k e t  illendőképpen véghez is v igyék , igazságokat meg
adván.

A’ Kapitányok és K irály-B irák e sz tendönbin t, a ’ 
kik egyik a’ másik helyébe következnek , a’ Tisztvise
lő k  közzül, ha valamellyik az idő’ forgásában megta. 
Bálkoznék h a ln i, akkor m indjárt hasonló renden lé
vők közzül a ' megholt helyébe, k ik  ugyan azon meg
m ondott Székben laknak, a' mi Székel-országtmknab arra 
rendelt auetorifásával és hatalm ával m ást válasszanak, 
hogy a’ 17. szám a’ mi országnnkbeli B irák  között meg- 
ne fogyatkozzék és kevesefljék. H ogy pedig e’ m egírt 
rendelésünk és végezésíink illendőképpen véghez vites
sék , ez okon rendeltük közzülüak a’ gyorsaságos Pa 
takfalvi Pé te rt, hogy ez jde  alább m eg írt végezésün- 
k e t és rendelésünket megérthető szávai közönségesen 
mindeneknek hallására, it t  az egész G yűlésben mindenütt 
kihirdesse és jelentse.

Végezetre az egynéhányszor e m líte tt B irá k , ha
sonlóképpen elválasztassanak ugyan i t t  m ostan az egész 
gyülekezetnek jelenlétében, az i t t  m eg írt okon Orszá
gunknak Biráknl. — Az Országnak pedig e lső , és k i
váltképpen valói közzül a’ L áfejek k ö z zü l, és ugyan a’ 
megmondott Udvarhelly- és K eresztár-S zékbelieket vá-



laszszanak, t . i. Nyújtóéi Pált, Kvnlze i A nta ll, Benedek 
Jánost és Pétert a’ Bethlenfalvit ,• Patakfalvi Péteri ; 
I íedei Kelement; Lttlodi P étert;  Kedei Ferenczct; Szom- 
la t i  fa lv i  G ergelyt; Vágási Im rét; Patakfalvi Kelement; 
M arkos M ihályt; Palakfalvi Lukácsot.

Melly B írákat a’ mi bizonyos tudományunk szerint 
elválasztván az elébb megírt végezésünkre, e's rendelé
sünkre , a’ megmondott H it szerint közönséges Gyűlésünk
ben m egesketők, mint annak rendi és módja kivánnya 
vala. — Ezokáért mi is hasonlóképpen minden E lsók , 
kiváltképpen valók, Lófejek és Közrendek felemelvén 
jobb kezünket, erős hittel megesküvén, hogy mindeze
ke t mind örökké megmásolhatatlanul inegtartyuk, és má
sokkal is megtartattyuk.

M ellynek bizonyságára adtuk a’ mi rendelésünkről 
íro tt Levelünkket pecsétünkéi megerősítvén.Költ Udvar
hely t , a’ megírt napon és esztendőben. Fő-Kapitány Bo- 
gó'zi János, ugyan BögSzi.

Ezt én Lengyenfalvi Orbán Ferencz. Udvarheilv- 
Széknek hites Nótáriussá de verbo ad verbum, szórni 
szóra, úgymint a7 pecsétes originál-levélben vo lt, for
dítottam  magyarra.

M ásodik N em zeti-G yűlés.

M i  Székel - ország’ földinek la k ó i, és az egész 
Székel-földön lévő Székeknek közönségessel, minden 
felső és alsó renden lévői, adjuk emlékezetére minde
neknek , a’ kiknek illik  ez levelünknek rendiben, hogy 
M i az 1505 és 6  esztendőben, az U rnák születése ide
jének 5-dik nap ján , Udvarhelly-Széknek Agyagfalva 
M ajorjába, a’ mi Országunknak közönségesen való szük
séges dolgaiért kiváltképpen való Gyűlést hirdettünk és 
rendeltünk volna, hogy a’ külömb-külömbféle egyenetlen



gégékét és hibás szokásokat e ltő rlenők : tetsze'k a zé rt 
akkor minékünk ’s úgy világosan meg is esm érőlc, 
hogy a’ békességnek ellenkezője, az ir igység , az eggyes- 
se'gnek ellensége, minden nagyságos országot elpusztí
to tta k , és az 6 elébbeni állapotjában m e g ro n to tía n ak : 
hogy azért a’ közönségre eleve látó  ■ tanácsokkal g on 
dot viselhetnénk, és a’ pártütések m iatt való veszedel
meket megelőzhetnék: ezt rendeltük , hogy az O rszág ’ 
minden lakottul megtartassák ’s végeztük; hogy senki 
a’ kiváltképpen valók és elsők közzű l, hogy L é  fejek  és 
Tisztviselők küzzül, vagy pedig a’ közönséges renden lévő 
emberek közzal, valamellyek Székel-országban la k n a k ,  
ennekntánna ebben az országban, kiváltképpen F e jedel
münk’ tisztessége és hivsége ellen ? úgymint L ászló Is ten ’ 
kegyelmességéből Magyar-és Cseh-nrszág’k irállyának , ne 
künk kegyelmes U runknak , és az ő T isz tvise lőinek, tu d 
n iillik  az Erdélyi-V ajdának, és a’ Székelyek’ Ispánnyá- 
nak , vagy hogy a ’ mi Országunknak rom lására igyekez
nek, és megmérészelné azt próbálni, hogy ehez tá rs a t 
is keresne m agának; senki onnekuránna pá rtü tésn ek  
okáért, se közönséges, se pedigrészszerintvaló G yűlést 
ne indíthasson és ta rthasson , és m ajának  olíy  ha 
talmat és m éltóságot ne tulajdonítson , hogy valam i rossz 
embereket maga mellé, vévén nyom orgasson, kergessen , 
ö ljön, rá tám adjon, egyenetlenséget, veszekedést ,b o sz -  
sznállást, pusztítást, égetést, házak’ elhányását, h a d a t, 
üstök vonást es egyéb akármi veszedelmet tám asszon , 
m intáz elmrilt időkben egynéhányszor megesett.

Hogy az országunkból valami taplója  és kovásszá 
a’ hitetlenségnek , vagy pártütésnek , a’ támadozók köz
zűl te lje sségge l elszáradjon és hervadjon, hogy így  a ’ 
szentséges király méltóságának czímerét mégne mocs
kolják , és a’ király  T isztviselőnek gondot és valami 
bosszullást ne hozzanak, még úgy is ,  ha a’- K irá ly 



nak megmondott Tisztviselőitől valami törvénytelen há
borgatást és kárvallást országunknak szabadsága ellen , 
vagy közönségesképpen, vagy csak részszerint szenved
n é n k , m int a' pártütők szoktak cselekedni, pártütéssel 
ne álljunk ellene; hanem közönségesen egy helyregyűl
jünk  , és a’ megbántott félnek segéllyiink, avagy csak 
ha  részszerint vagy közönségesképpen le tt is a’ megbon
tás , várakoztató és haladékoztatő; oltalommal segítsük 
közönséges egyenlő akarattal illendőképpen, hűségünket 
is  m egtartván; királyunkat is tanállyuk-iueg, hogy így 
közönségesen tanácsot ta rtv án , jobb móddal álhassunk 
e llene , még a? helynek messze volta m ia tt, mi is kút
főhöz, t. i. a ' királynak kegyelmességéhez. és Magyar- 
országnak segítségéhez, (k inek  mi is tagjainak hivat- 
ta tunk !s vagyunk is) illendő orvosságért mehetünk. — 
Hogy így igen igen nagy SeithiáhóI reánk maradott 
tökéletes hűségnek dicsérete, a" melly még eddig min
den pártü téstő l, árnltatástól makula nélkül közöttünk 
megm aradóit, ezután is győzhetetlenül maradhasson-meg. 
H a pedig valaki közzülünk, vagy az Elsők vagy a’ Ló
fejek közzül, vagy a’ T isztviselők közzül a ’ mint elébb 
m eg-írók, pártü tést, vagy arravaló gyűlést tenne,avagy 
cselekedni meggyőzettetnék ; akkor mindjárt, m int az 
igazgatóktól elszakaszfatott, és közönséges végezésünk- 
nek ro n tó já t, ki közinkbe m é lta tlan , és nemzetünknek 
árulója és hamis h itü , minden tisztességét és embersé
g é t elveszesse. Ne is legyen soha örökké szabad tör
vénybe bé venni. Semmi T isz tet is ne viseljen, és itt 
Székel-országban soha ne is lakhassák ; mindazonáltal 
ha mi öröksége lészen az örökössére maradjon; és az 
illyennek mint hitetlennek senki a ‘ Fejedelmen kivül, 
g rátz iá t; kegyeimet ne adhasson, hanem az egész Szé
kel ség egyenlő akaratbó l, és minden ingó bingó mar
hája prédára, tapsira  hányattassák, és maga örök szám
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kivetésre fizessék. H a pedig illyen  árultatásbait a’ köz
nép közzöl való ta n á lta tik , az is hasonlóképpen való 
számkivetésre v itessék , és minden javai prédáltassanak- 
el annak-is, Fejedelmen kivül senki kegyelmet ne ad
hasson , hanem csak áz egész Székelség. — H ogy pedig 
a’ megírt rendelések és végezések erőssen m egtartas
sanak : ezokáért m indnyájan mind a’ Nagyok és E lső k ; 
mind pedig a’ L ófejek és K özrendek felemelvén jobb ke
zünket ,  niegesküvénk m indnyájan ezekre az A rticulu- 
sok ra , végezésekre, hogy minden pontjait változhatat- 
lanképpen megtartjuk a’ M indenható Istennek tisztessé
g é re , a ’ K irálynak hőségére, és az éggyességnek meg
maradására. Továbbá a’ melly fogyatkozást az e l-m ult 
1505 esztendőbeli Gyűlésünkben, a’melly Székel-U dvar- 
helly t volt m égesm értunk; azt most ojjabban ennyivel 
n jjí t jn k , e rősíttjük , és mindenekben m egtartani pa
rancsoljuk , hogy ennekutánna a’ mi Országunkban sem
mi Tisztviselő az E kklésiától rendeltetett Innepnapo- 
kon , annak megutálására törvényt ne tehessen. H a 
melly pedig a’ mi tőlünk rendeltetett Birák közzíil tö r 
vényt tenne, azt a’ törvényt erőtlennek hagyjuk , es vé
gezzük ; azon kívül ped ig , az ollyan Bíró két márcha 
bírsággal bfintettessék, melly bírságot közönséges T isz t
viselőn a’ K apitány exequáltasson ; ha pedig a’ Fő
kapitányon esik-meg, tehát a ’ Király-birÓ a’ F ő -  kapi
tányt is megbüntesse. —  Végezetre az is tetszett m iné- 
k ü n k , pedig ugyan azon G yűlésünkben; noha hites tö r
vénytevőket és bírákat rendeltünk, kik minden embe
reknek az Istennek igazsága sz erin t, igaz íté le te t szol
gáltassanak, még is m indazonáltal lá tty u k , hogy ke
vés baszna vagyon; ezokáért a’ jelenlévő Gyűlésünk
ben szentül rendeljük; hogy minden Biró a’ m i O rszá
gunkban valamelly valami dolgot ezután m egíté l, és a’ 
másiknak igazságát, u. in. a: k it tisztaságnak h ív n a k ,



felvesz i; tehát az ollyan 15 napra a ' meggyőzött fél
nek javaibó l a’ győzedelmesnek eleget tégyen, ha h o l 
pedig eleget nem akarna te n n i, avagy hogy ereje nem 
volna , hogy igazat vehessen , akkor tartozzék az ő Szé
kinek  K apitányától é sT isz je itő l segítséget ké rn i; k inek  
ere je  á ltal igazat vehessen; de ha ngyan csak elvesz
tegetné , tehát m agáéból, a’ Bírónak ’s a’ győzedelmes 
félnek tegyenek eleget, hogy így a’ szegényeknek és  
egyűgyüeknek az elégtételnek halogatásával nagyobb 
és több károk ne essék.

L ettek  ezek a' végezések a’ fenn megírt he lyen , 
esztendőben és nap tá ja t t;  a’ tívergyoi Lázár András’ 
elsőségében; az U dvarhelly-Széki Elsőknek jelen létök- 
b e n , ngym int k ik  v o lta k : Bögözi Já n o s; Xyujtodi P á l ; 
K öntzei A n ta l; Benedekffy János és Péter Bethlenfal- 
v ia k ; és G ergely János.

M aros-Székről pediglen és A ranyas-Székről: A pafii 
L énáid ; G yalaknti Harisai Gáspár.; T óth-M iklós; A lárd  
Ferenc-/; T a tá r  G ergely ; Dienes András.

, T s ík -  és-K ézdi-Szi& tó : L ázár Balás ; Bakó János ;  
Györffy Sándor ; Batz Im re ; Czako János; Orbán D i
já én ; C zéijék D ávid ; Kern A n ta l; Apor István és T so - 
m ortán László.

Szepsi- és O rbai-Székből: K álnoki B álint; Loczák 
M ihály ; Czerjék Balás ; Daczó Péter ; Miko M ihály ; 
M ihályffy Is tván ; Bíró Miklós.

Ezeken kivül számtalan sokaság, a’ k ik  a' mi Szé- 
kc l-országunknak javáé rt meghalni készek vo lnának, 
és a’ Szent Koronához is hűséget tartanak.
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Polyklétus' utazása, vagy Romai Levelek.
CFolytatás.)

N eg y ve n h a rm a d ik  L e v é l .  —  P o ly k lé t  C ran lorhoz. 

G yász.—Annak meddig tartása .— H ázassági elválás.

M  elly csudálatos az én sorsom ! Egy engesz
telhetetlen ellenség által hazámtól, famíliámtól * 
szerei etem’ legdrágább tárgyaitól megfosztatván; 
Romaba jövök eltelve nehezteléssel ’s idegen- 
seggei egy vad nemzet eránt. Ennek szokásai
ban, erkölcseiben, sőt még mulatságaiban is , 
csak oly teremtéseket látok, kik az emberi 
nemzet’ egyéb részivel ellenkezésben vágynak; 
nem sokára vérengző háborgása megutáltatja 
azt velem, ’s egy megmagyarázhatatlan ellen
kezes szerint még is minden Romaiban, kivel 
körülményeim közelebb öszvekapcsoltak, nemes 
szivú védelmezőt találtam. A’ szánakozás azt 
cselekedte, a' mit az igazság nem téhetett vol
na , ’s mindenkor háladatosságra kénszerítettem, 
mikor gyűlölni akarnék.

Meliy igazságtalanok azok, kik nem fél
nek egy egész nemzetet sértegető ’s kissebbnő 
nevekkel bélyegezni, ’s kik olt, hol nagy vét
kek követtettek e l , csupa vétkeseket látnak, ’s 
az oliyan embereket is , kik nemes szívükért 
tiszteletre méltók, a’ késő világ’ gyülölségériek



tárgyaivá teszik. Nem , az Istenek nem engedik  
soha, hogy egy egész nép mindenestől meg
romlott erkölcsű legyen, nagyobb vétkek m ellé  
a5 legszébb éá legjelesebb tulajdonságokat hely- 
hezik , az igazságtalansághoz vigasztalást, az 
alaesón lelküséghez nemes szívűséget, a’ dü- 
hosséghez ember szerelést adnak; minden okos  
teremtett állatnak tiltják az efféle mindenekre 
terjedő vádolást, ineliy számtalan kivételek ál
ta l megczáíoltatik ; nem akarják hogy a jó  em
ber polgártársainak, vagy még hazája polgári 
álkotmánnyának vétkeiért is számadásra vo- 
nattassék. Mindenütt a! drága kövek együtt ta
láltatnak a’ legalább való érczekkel, az elvá
lasztás a5 bölcs ember’ kötelessége.

A’ Consul halála után attól kellett félnem , 
hogy védelem , sőt menedék nélkül maradok 
ezen mindenféle rendetlenségek által nyomor- 
gattatott városban. Már tudód meíly jóftévő kéz 
nyújtott segedelmet ezen képetlen áifapotom- 
ban.‘ l l ly  gyámotokat találtain, sőt azt mer
ném mondani, uj barátokat, ha ezen szent 
neved Octaviuson és a’ fián kívül másokra 
szabad volna ruháznom. Nagy lelkű árnyék! 
te  lehelted saját nemes indulatidat azon embe
rekbe , kiknek különben erántam érzéketle
neknek kellett volna lenni; azért fogadtak ők  
engem b é , minthogy te befogadtál; azért sze
rettek , minthogy te szerettél, ’s valami csak v i
gasztalásomra szükséges, mind azt feltaláiáin ezek
be, ha veszteségem elfelejtheietlen nem volna.

Azonban ne gondold , hogy Dolabella Sc- 
nátor, k inél most lakom Cnejus Octaviussal ösz- 
vehasonlit tattatnék. Ezen utolsó a’ köztársaságbéli 
kem énységét tudta egyesíteni, azzal az urba- 
n itássa l, m elly a'legjelesebb polgárokat olly



szembetűnőképpen m egkülöm bözteti, maga is 
elég tanuk lév én , a’ tudományok’ és szép-m es
terségek' becsét erezhetni, illendőképpen h ó
dolt ezeknek ’s tisztelte kútfejőket. E llenben  
Dolabella idegenséget mutat Görög-ország eránt, 
megveti annak szülem ényeit, sót még n yelvét  
is gyűlöli, egy szóval ó benne minden egy ré
gi Romai’ darabosságára mutat; de háza'küszö
bét lábaim már m egillették; tűzhelye m ellett ül
tem , ’s  én reája nézve ettől fogva szent tárgyá 
váltajny készebb volna ő e lveszn i, mint m eg
engedni, hogy valaki bátorságomat háborgassa. 
£* fia az én kedves Luciusomhoz hasonlíttana, 
ha a’ nevelés jobban kiterjeszkedett vo lna sze
rencsés talentomainak minden tekintetben va
ló kiművelésére; ő jól érzi és bánja , hogy sok  
hijjával van , ’s ezen érzés őt szorossan hoz
zám kapcsolja. D e leginkább a’ fiatal Octávia  
kőt engem ezen famíliához, ügy  látszik k ö te
lességének tartja ez im ádott attyának gondolko
zását reám nézve követn i, azt azokba is betud, 
ta lehelni kik körülötte é ln ek , ’s én megszűn
tem idegen lenni közöltök.

A,’ halotti czeremoniától fogvanyolez napok  
múltak el a’ rendszerint való környülm ények  
között, ezen idő alatt az ifjú asszony, ennek  
férje 's ipa a’ ház’ belsejébe zárkózva m agok
hoz semmi idegent nem bocsátottak volna; de 
a’ nagy nyomorúságok mindenkor öszve törik  
a’ hiú szokások’ íánczait, ’s a’ győtreltnes s z í
vek szüntelen igyekeznek egymáshoz k özelget- 
n i , én ezen időt egészen velek tö ltö ttem , ’s 
ha bár igen nagy volt is fájdalmok és .az én 
fájdalmam, még sem voltak ezen szem pillanta- 
tok minden édesség nélkül. Félre tévén azon  
hiába való ezeremoniás tartózkodást, n ielly  csak



az azt gyakorlónak hideglelkűségét mutatja, 
félelem nélkül kinyilatkoztattam  a’ finom ér
zésű Octavia bánatjában való szíves részvétele
met. Szünet nélkül eszembe juttatta tisztelt 
attyának szerencsétlenségét. Ennek nemes tulaj- 
donságiról gyakran beszélgettem v e le ,’s fájdalmas 
érzéseknek egymással közlésében találtuk mind 
ketten egyetlen egy vigasztalásunkat. A' szelíd  
szívű mesterségtelen és kevés ékesszóllásu Octa
via gyakran bámulásra ragadott elmés észrevé
te le iv e l, meiiyeket csak a’ természettől tanult. Ó 
asszonyok ok nélkül panaszolkodtok, a’ törvé
nyeknek erántatok való igazságtalanságáról. Az 
ég jobb osztályt adott n ék tek , mint az embe
rek adhattak volna , reátok bő kezekkel téko- 
zolta a z t ,  a’ m it mi leggondosabb nevelés által 
is alig nyerhetünk m ég , tinéktek egy bizonyos fi
nom érzés, m elly csa’k a’ ti sajátotok, könnyen 
eltaláltatja a z t , a’ m it mi csak nagy magunk 
m egerőltetésével veszünk észre.

Tegnap vacsora után együtt valánk, a' kö
zös nyomorúságról beszélgetünk, ’s szomorúan 
emlegetünk az ollyan sok famíliák' veszteségét, 
midőn Oktaviához fordulván, így szó llék ; „azt 

legalább megkell va llan od , hogy szomorú kör- 
nyülm ényeid állapotodat bátorságosabbá teszik ; 
valóban nem nagy vígasztalás é reád nézve, 
hogy Dolabelládat a’ gyászolás’ törvénye illyen- 
kor itthon tartóztatja, midőn kívül o lly  sok ve
szedelm ek fenyegetnek ?“ Fájdalmasan tekintvén 
reám , ó jaj l  így szo llá: még az a’ vígasztalá
som sincsen szerencsétlenségemben. Ezt a5 itosz- 
szas bezárkózást, m ellyel tőlem egy szent k ö 
telesség k íván , férjem nem fogja velem  meg
osztani, ez a’ kötelesség csak engem illet. Né
kem egy esztendeig, vagy legalább tíz holnapig



kel] ezen szomorú gyászt v ise ln i, ’s az embe
rek’ szemei elől elrejteznem , inig Dolabella 
kevés napok múlva ism ét meg fog jelenni azon 
helyeken, mellyeken pjly vérengző csaták men
tek véghez. Távol van tő lem , hogy restelném  
a' gyászolást, m elly igen is korán szűnik meg.; 
de melly gyötrelem azt gondolnom: hogy azaz  
egy ellen egy em b er, kit még enyimnek mond
hatok , uj veszedelemnek lészen k itév e , ’s ta
lán szerencsétlen feleségét végképpen elhagyni 
kéttteleníttetik.

„Tudod, felele a’ férj, hogy az én bánatom  
szintén oly m élységes, mint a’ tiéd ; . dp a’.férj- 
itnak ha csak egy kevés erővel bír is : akármelly 
fájdalmat szenvedjen, n em .illik  magát a’ ha
szontalan szomorúságnak által engedni a- ha
za" tulajdona, és saját érzéseit tartozik fonto
sabb tekinteteknek feláldozni. A’ gyász’ el
múltával ismét meg kell jelennem a’ fórum on, 
’s megmutatnom a’ népnek, hogy a’ fitt helyt 
adott a.' polgárnak. H allod , felele a’ szomorú 
Octavia: a’ férj’ fájdalma rendszerint tíz napok
ra vagyon kiszabva, ’s a’ miénk örökké tart. 
Iliyen a’ mi sorsunk minden nyom orúságokban, 
tneilyek egy famíliát érhetnek; a’ vígasztalás a1 
férjfiakat, a’ fájdalom csak az asszonyokat ille
ti. De miért vádolom az eget oltyan rendelése
kért, meilyek saját természetünkből szüksé
gesképpen következnek! a’ magasabb érzések  
m eilyek titeket lelkesítenek, szíveteket kevés
bé érzékennyé teszik azon csapások eránt, mei
lyek minket lenyom nak, ’s mi még akkor is 
sóhajtozunk, mikor ti már megvagytok vigasz
talva. így egy romai férjfi még akkor is  dicsek
szik , m ikorsaját fia meghal a’ hazáért; mig 
a’ szerencsétlen anya annak elvesztését vég nélkül
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siratja. Mi alig foghatjuk mega' ti álhatatosságto- 
k a t, ’s ti a ’ mi gyengeségünket csudáljátok.

D olabella megfogván felesége’ k ézét, így  
szo llá : „N em , G ctavia, az én szívem  nem kü- 
lömböz a’ tiedtől. Mint azt a’ m it mondasz, jól 
látom és tudom becsülni. De vallyon érzéket
len lehetek é az o lly  közös dolgokra n ézve, 
m ellyektől a’ te sorsod is függ? Ezen utálatos 
busakodás’ idején meilyben az atyánk megholt, 
vétkes len n ék , ha csupa csendes néző maradnék. 
Részt vevő munkásnak kell lennem ; tartozom ez
zel néked tulajdon atyámnak , és ha a’ sors remé
nyem et megnem csalja, tartozom egy ollyan 
valóságnak i s ,  melly mind ezen jussokat eggye- 
síteni fogja magában.^ —  Az ifjú asszony el
p ir u lt ,  ’s hogy ezen kedveflenítő beszélgetést 
félbe szakasztliassa, így szólla hozzám : „Poly- 
fclet! nem ösmerem Görögország’ szokásait, be
széld e l ,  ha a’ fájdalmak nálatok is olly egye
netlenül vágynak é a’ két nembéliek közölt el
osztva? —  Mindenütt férjfiak készítették a’ tör
vényeket, felelék  én , m elly annyit tesz , hogy 
a’ legnehezebbét magokrul lerázták, ’s az erőt
lenebb nemnek váliaira rakták. Az élet’ minden 
körülm ényei között azokkal a’ kötelességekkel 
terhelték ő t} m ellyek  alul magok felszabadí
tották , ’s az efféle intézetek’ nagy részének 
keménysége eléggé megm utatja,1 kik legyenek 

* szerzőik .“
Alig végeztem el ezen szókat, midőn egy 

fiatal asszony belépett hozzánk, ’s hevesen Octa- 
viához futott. Abrázatja halavány, viselete ren
detlen v o lt ,  hosszú fekete haja vállára lefolyt, 
’s m inden , m ély fájdalmát jelentette. Octaviának 
egy rokonát esmertem-meg benne, kit ennek 
mennyegzőjén láttam ; hol különössen szemem-



be tűnt mind szépsége, mind szomorúsága ál
tal. Octávia gyorsan feléje ment: mi bajod van 
édes Fabiám , így szollá megölelvén őt, 
szíves barátsággal? Talám kis gyermekei
det vesztetted-el ? — „Nem : azok élnek !*‘ — 
„Talán tégedet is ollyan szomoni sors ért, mint 
engemet? — Talán a’ férjed?*1— „Jaj meíiy ne
vet említtesz; így kiálta fel, könyzápor omol- 
ván-ki szemeiből, nincsen már férjem, ’s gyer
mekeimnek nincs annyok!“ — „Kedves Fábiám 
nem értem mit mondasz; bizonyosan a’ fájda
lom elkábított; mi történt veled ? — Fabia be
szélni akart, de a’ könnyek elfojtották szavát. 
Az ifjú Dolabella hozzá ment.„Fabia, így szollá 
barátságos kézszorítással, édes Fabiám csende
sítsd le szívedet ’s mondmeg bajodat barátid
nak ’s rokonidnak , kik csak azért kívánják tud
ni, hogy veled megoszthassák. Hazug hírek ál
tal ne hadd magadat megcsalni. Dávus, az 
atyám’ szabadossá , szünet nélkül széllycl 
jár Roma’ külömbféle részeiben, hogy min
den történetről tudósítson bennünket. Minden 
estve elhozza hozzánk a’ nappali gyilkosságok' 
lajstromát, ’s abban még addig férjednek neve 
nem találtatik.“ —  „Óh felele ő , az én bajo
mat nem az efféle szerenesétlenségek okozták, 
’s á’ közös nyomorúságban az én könnyeim* kút
feje nem olly tiszta mint a' tiétek.

„Tudjátok hogy közel három esztendővel 
ez előtt Domitiussal egybe kelvén, egész szere- 
tetemre méltó férjet találtam benne. Romában 
a’ legszerencsésebb asszonynak tartattam , "s va
lóban az is voltam; házassági szövetségünk 
kedves gyümölcsei azt még állandóbbá ’s erős
sebbé látszatták tenni. Jaj az én boldogságom 
igen rövid ideig tartott. Esmeritek az ifjú Cal-



purniát, az húsz esztendős korában forrón szere- 
lő férjélől özvegyen hagyattatván, vígasztalhatat
lannak mutatta magát; mindenütt úgy beszél
tek róla, minta’ házassági szeretet’ remekéről; 
részt vettem szomorúságában, barátságot gerjesz
tett bennem maga eránt, ’s clválhatatlanok let
tünk. Nem sokára alkalmat keresett Domimis- 
hoz közelíteni. Ez hidegnek látszott eránta len
n i ,  kicsinyenkintnagyobb részvétellel látta ó t;  
’s egyetértést véltem közöttük sejdítteni. Ekkor 
félbe szakasztottam Calpurniával a' barátkozást; 
de ezen hitetlen barátnőm már elérte volt czél- 
ját. Domilius elidegenedett tőlem; megrémül
vén azon, hogy sokszor soká távol v o lt,.n y o 
moztattam ót egy szolgálóm által; ’s értésemre 
esett, hogy álhatatlan férjem egész napokat tölt 
Calpurniával. Bátorkodtam előtte panaszkodni, 
nem gondolt panaszkodásommal; könnyeket hul
lattam, megvetette azokat; szemrehányásokra 
fakadtam-ki, kevélyen felelt reájok , ’s az elébb 
olly forrón szerelő férj, ettől fogva haragos pa
rancsoló Uram lett. Végre képzeljétek elrémülé- 
semet, ma reggel Dnmitius hirtelen szobámba 
jő , három előttem esméretlen emberekkel. Én 
gyermekeimmel voltam, kiknek ártatlan játéka 
valamennyire vigasztalásomra szolgált. Domitius 
felém jő , keményen reám néz, ’s olly hangon 
mellyet még most is hallok, így szólt hozzám: 
takarodjál tőlem , ’s vígy el mindent a’ mi a’ 
tiéd. Elkábulva néztem reá; nem tudtam hogy  
ezep boldogtalan szók a’ házassági elválás’ for
muláját foglalják magokban. A' jelen volt tanuk 
hallották azokat, ’s az én szerencsétlenségem 
orvosolhatatlan.”

Ezen szomorú elbeszéllésnél, Octavia gyö
trelemmel eltelve nézett Dólabellára, hirtelen



képzelődésibe tűnvén az, hogy talán még nagyobb 
szerencsétlenség is következhetnék reája, mint 
a' meily alatt most nyög; elnémult, ’sszomorú 
haigatása igen érthetőképpen kifejezte azon gon
dolatokat, meilyek lelkét ostromlották. Dola- 
bella megértette, ’s a’ legforróbb szeretet tekin
tetével igyekezett bátorítani; az attól való féle
lem ; hogy tüzes indulatjának kifejezésével egy 
külömben is szerencsétlen fiatal asszonyt el ne 
keserítsen, visszatartóztatta elérzékenyedett szí
vének kif&kadását. Octavia,elérte szándékát, ’s 
csendesebb látszott lenni.

Az öreg Seuator nei» volt i lly  kím élő: 
,-Fabia! így szólta; az a’ szerencsétlenség, mel
lyel szenvedsz,ollyan nagy, hogy annál nagyobb 
nem érhet egy asszonyt ; ’s a'm i mégi szomo
rúbb dolog, magad vagy annak az oka. Ha egye
dül férjeddel, gyermekeiddel’s házas társaddal 
foglalatoskodtál, ’s mindent a’ mit tenned kel
lene lettél volna, nem volna okod szerencsétlen 
házasság eránf panaszolkodnod. Vallyon illyen  
példát adott é néked a" te érdemes anyád ? Mig 
férje a’ liadiseregeket vezérletté, ’s a’ Senatus’ 
elölülője volt, addig ő a’ házat kormányozta, ’s 
a’ gyermekei’ nevelésére vigyázott. A méhek' 
királynéjához hasonlítván, csupa jelenése által 
szorgalmat 's iparkodást terjesztett maga körül. 
Te nem léptéi nemes nyomdokaiba, ’s mit nyer
tél azzal? Mnlékony örömöket’s tartós fájdalma
kat. Azt fogod mondani, hogy soha sem sértetted 
meg a'rényt; elhiszem, de’csakez volté egyet
len egy kötelességed? Miből áll életed? Minde
nütt jelen voltál: a’ Játékszínben , a’ Circusban 
az Amphitheatrumban; még a’ halotti-játékoknál 
is megjelentél volna, ’s a* közös kiáltó , ki min
den reggel az azon napi mulatságokat kihirdeti ,
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előre megjelentette azon helyeket, mellyeken 
téged találni lehetett. Legfőbb esztclenség’ bi
zonyságául egy magadhoz hasonló könnyeímés- 
ségű asszonyt is magadhoz vontál, ’s az egyik
től a’ másikhoz általmenés igen könnyű volt.

„Végre azt is szemedre kell vetnem, hogy 
egy halottas házhoz futottál, 's egy fiatal asszony 
eleibe, kit méltó bánatja a’ földig megnyom, egy 
olly szerencsétlenség' képét fested, melly* «t 
soha sem fogja érni. Octavia éppen nem hason
lít hozzád, sorsa sem fog soha is a’ tiédhez ha
sonlítani. 0  férjétől tisztelteivé, gyermekeitől 
szerettetve fog megöregedni, őt tisztelni fog
ják mindenek kik ösmérik; te benned csak egy 
elhagyattatott feleséget fognak szemlélni.

Itt elhalgatott a' szegény Fabia, meghábo
rodva, megszégyenülve leeresztette fátyolét, hogy 
könyhullatásait elrejthesse, ’s a5 szánakozó Octa
via őt a’ maga szobájába vezette. Midőn ezek 
elmentek, így szólít az ifjú Dolabella: ezen ifjú 
aszszony kétségkívül hibázott,de férje még sok
kal vét íresebbnek látszik Ienni.'f — „Az ilíy bol
dogtalan perben, felele az atya szükségeskép- 
nen mind a1 két fél hibás, ’s a' vélekedés, 
melly keménységében igazságos, mind a' kettőt 
vádolja. A’ házassági elválás, így szollá tovább, 
Rotnalnsnak egy törvénye szerint megvan en
gedve; ezen törvény a’ tizenkét táblákban is 
helybe hagyatik; de csak rendkívül való kőr- 
nyüímények között kellene azt végrehajtani. Ezen 
jus csupán a’ férjfié volt, ki minden jószágait 
elvesztette, ha törvényes ok nélkül vált el fele
ségétől; a\ jószágnak felét a’ feleség kapta, fe
le pedig Geresoek szenteltetett. Ha felesége volt 
vétkes . az vesztette el'a' jegypénzt. Azon sze
rencsés századokban, mellyekben az erkölcsök’
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tisztasága a’ törvények' keménységén győzedel
meskedett, a5 házassági elválás estnéretlen volt 
Komában, végre ötszáz huszadik esztendőben 
Spurius Carcilius Ruga azt a' maga lekötelezé- 
sét, m'etly szerint az Országnak polgárokat ad
ni tartozott, egész keménységében vette, 's csu
pán azért vált el feleségétől, minthogy az mag
talan volt. Spuriust a' közvélekedés vádolta; 
de boldogtalan példája sok követőket talált; a‘ 
vétek erőszakosan saját hasznára fordította azt, 
a’ mi ellenére volt rendelve, *s a’ legszentebb 
kötél mindenütt megtágult.

„Ha a’ házasság a’ papi szokás szerint con- 
farreatio által ment véghez, egy azzal ellenke
ző czeremonia által választatik el , melly diffar* 
reationak neveztetik. Ha a' Coémtio által ment 
véghez, az azt elválasztó cselekedet* Reman- 
cipationak hívattatik. A’ mai időben már ezen 
czeremoniákat is , meliyek a’ minden zabolát 
elszaggatni akaró embereknek térítőkre vágynak, 
félre kezdik tenni, "s gyakran a’ házassági kö
tésnek hét tanuk előtt történő öszvetépése el
választja a’ házasokat. Ezen szokás kiváltkép
pen akkor lel helyet, mikor az elválás mind a’ 
két félnek kölcsönös megegyezésével történík.Ek- 
kor a* feleség megtartja a’ maga jószágait, *s 
néha még azon ajándékokat is , mellyeket a’ 
házasság kötéskor kapott.

„Végre az asszonyok is akartak abban a’ 
jusban részesülni, mellynek olly sokszor áldó- 
zatjai voltak. Ezek itt is megkülömböztették 
magokat kényelműségek által; ’s vágynak ol- 
Jyanok Romában, kik az esztendőket szintén 
úgy számlálhatnák külömbféle férjeiknek nevei; 
mint a' Consulok’ nevei után.



E' szerint a' házasság’ kötele két felől meg
lővén támadva, már most csak egy könnyű fe
dező fátyol, melly csak arra való, hogy az erköl
csök’ lankadtságát takarja e l ; ’s a’ társasági rend
nek ezen felforgatása az országot közeliévé fel- 
oszlattatással tetszik fenyegetni.— Törvényszé
keinknél mindenütt harsog a’ házasok’ eiválási 
pere. Itt az asszony vádolja be férjét, amott a' 
férj fedezi fel saját gyalázatját, ’s az ítélet melly 
reájokmondattatik, mind a’ kettejeket gyalázza.1.

Midőn ezen szókat elvégezte, vissza jött 
Octavia, egyedül maga volt. Kérdeztetelt tőle 
hol volna Fabia. „Vissza ment az attyához fe
lele ő ; egy rabszolgával késértettem őt oda; 
de nem tudom nem hibáztam é monda tovább 
félénk hangon; kért hogy Játogassam-meg őt, 
mihelyt ki mennem szabad lesz; 's én megígér
tem néki.“ — „Jól cselekedted leányom , mon
da az öreg Senator; Fabia vígasztalás nélkül 
szűkölködik; illik őt vigasztalnod. Mindenek
nek felette pedig köztiszteletre van szüksége, 
’s te érdemes vagy azt neki szerezni. Látogasd 
meg őt, én magam elkísérlek hozzá; de az 
én házamba soha sem fog jönni.“

N e g y v e n n é g y e d ik  Levél. — Polyklét Crantorhoz.

.•ír Őrt zúg' tzüiiégien léte. — Pénzdolga. — Adói—  Költ légek.

A t tó l  tartottam, hogy levelezésünk titkos biz
tossá félben hagyja közösülésünknek mind reá 
mind reám nézve egyaránt veszedelmes eszköz
lését. Megcsaltam magamat. Ő engem új lak
helyemen is feltudott keresni, szolgálatomra



való buzgósága most még nagyobb mint eléhb 
volt. Mindennap szorgol, hogy adjak néki le
veleket; most igen bátorságos alkalmatosság ad
ta elől magát az elküldésre, majd ismét egy ba- 
ráttya vagy rokonnya utaz Athénébe, kikre leg
nagyobb titkaimat is reájok bízhatom. Megval
lom terhemre van felesleges buzgósága, ’s Cleon’ 
ajánlásait elvetném magamtól, ha attól nem 
félnék, hogy késő tartózkodásommal őt meg
bosszantanám. Lehetetlen már vissza vennem 
lépéseimet azouvészedelmes útról; mellyenolly 
vigyázatlanul kezdettem menni, és minekután- 
»a ennyi .ideig bátorkodtam hozzád írni, most 
is fogom folytatni tudósításaimat f  mellyek sem
mivel sem tesznek vétkesebbé , mint a’ miilyen 
már vagyok.

A’ háborgás és zavarodás1 állapotja, melly- 
be Roma merült Marius halála után úgy látszik 
még inkább nevekedett, V minden nap uj nyo
morúságokat szül. Ezen kevély város már régtől 
fogva szörnyű nagy' gazdagságával irigységet 
gerjesztett maga eránt, most egy hirtelen vál
tozás által, nem mást csak szükséget lehet ben
ne találni. A' gazdagság'jelei hirtelen eltűntek, 
az ország’ hitele elenyészett. A' piaczok üre
sek és pusztán vágynak; Külömbféle környül- 
mények, mellyek mind azon egy kútfőből szár
maztak, ezen még nem vég oly szerencsés és 
virágzó városnak tellyes romlását okozták. A’ 
napkelet’ kincsei, mellyek mindjárt kútfejek 
körül Sylla5 hadi serege által, más csatornában 
vétetnek, megszűntek kebelébe folyni. A' leg
gazdagabb polgárok kivándoroltak, elvivén ma
gokkal legböcsössebb vagyonúikat, ’s a' többiek 
szünet nélkül tartó félelembe élvén , gondosan 
félre rakták ’s elrejtették azt, a' mi nékik a’



köznyomoruságbán utolsó segedelmet adhat. Más 
időkben az ország’ kincstárja megmentette 
volna a’ közönséget az illy szegényedéstől, de  
most a' vétkes tékozlások által ki van merítve, 
a’ mi Roma virágzó állapot jának záloga volt, az 
ellenségeinek fizetésére fordíttutott. Még tizen
három ezer font arany találtatott a' Capitolium- 
ban, ezen szent kincs is elraboltatott, ’s az ifjú  
Marius által Praenestébe küldetett. Mit remény I- 
hetnek az emberek ott, hol magok az Istenek 
is megsértetnek. Ragadozó ’s dühösködő polgá
rok mindenütt seregesen betörték a’ Patríciu
sok házak’ ajtait, hogy utálatos prédával meg
töltessenek, fösvénységüket a' bosszuállás’ szí
nével palástolván. ’S különös dolog! nem a’ 
legalsóbb rendű emberek között találkoztak a’ 
legvétkesebbek. Sok Lovagok,- kik olly rosszul 
őrzött méltóságokban, olly igen kevélykednek, 
hogy Syila barátjainak házait kiprédálták, az a' 
csúf vezeték név * ) ,  mcllyet az alacsony vét
keikben részt venni nem akaró nép reájok ru
házott, örökre bizonysága lesz ezen gyalázatos 
cselekedeteknek.

Nem sokára a’ nyomorúság által feléb
resztett ielkiesméret’ maTdosása számtalan e l
hódított .emberekkel általláttatta vétkeik’ rút
ságát. Láttató egész csapat polgárokat szegény
séget mutató Öltözetben azon pompás boltoza
tok alatt szédelegni, a’ hol előbb adakozó ke
zek Őket a' szükség!ől menteni hallottam, mint 
jajgattak azon, hogy vakságokban a1 háladatos- 
ságnak szent kötelét öszve tépték, ’s mint kíván
ták az égbosszuállását, nyomorúságok’ szerzői
re. A’ köztársaság’ vezetői megijedvén ezen zu- 
golódásoktul, kedvező ’s hízelkedő rendelések-

*) A’ nép ezekét zsebelő lovagoknak nevezte.



m
kel igyekeztek a’ népet lecsendesíteni. Yalerius 
Flaccus Consul, kiMarius* helyébe tétetett, egy 
olly törvényt hirdetett k i, melly minden adós
nak engedelmet és just adott adóssága egy ne
gyed részének megfizetése által egész adósságá
tól megmenekedhetni; ’s ezen Önkényú csele
kedet, ineliyet Tarquinius sem mert volna ma
gának megengedni, egy a’ szabadságával kér
kedő nép elsó tisztviselőjének munkája volt. 
Kevés napok alatt régiói fogva virágzó gazda
gok elszegényedtek, ’s sok szegények szintén 
©ily hamar fölemelkedtek, tisztelelje méltó fa
míliák hirtelen szükségbe estek, mig egynéhány 
emberek temérdek gazdagsággal, mellyel soha 
sem kellett volna esmerniek, elborít! al ván ; bosz- 
szontó pompázás és tékozlás által a’ közös 
nyomorúságból csófot űztek.

Ezen nagy változás által a’ nép’ sorsa nem 
csak nem javult , hanem még roszabbá lett. A’ 
bizodalinatlanság, meíiyet ezen nyomorúság’ nap
jaiban az okosság szükségessé tett, elidegenített, 
minden polgárokat egymástól; egy igazságtalan 
törvény megfosztotta őket attól a’ segedelemtől ,  

jaellyet a’ nemes szívűség nekik adott volna, 
még a’ könyörületesség’ forrása is elapadott, 
ezen szomorú környülmények között az uj gaz
dagok, szerencsétlenségük előbbeni osztályosai
ról elfelejtkezvén, keményszívűségök által kü- 
lömböztették meg magokat.

Flaccus az előbbeni igazságtalanság után 
csalárdságot követettel. A'pénzbecsének leszál
lítása tökéletessé tette Romában a’ zavarodást. 
A’ pénz' becse oly hirtelenséggel ’s gyakran vál
tozott, hogy senki sem tudná mivel bir. Ekkor 
a’ nyomorúság legmagasabb tetőre lép ett; sen
ki sem tudott fizetni, minden kereskedésbéli



foglalatosságok clhalasztattak, utóbb némelly 
publicántisoknak (országos árendásoknak) elmés 
fösvénysége végképpen elnyelte az egész nép’ 
értékét. Végre a’ közös zúgolódás kénszerítette 
a’ tisztviselőket a’ rendetlenségnek határt vetni. 
A’ nép' Tribunussai magokat a’ Praetorokkal 
egyesítvén, egy rendelést adtak k i, melly a’ 
pénznek becsét és értékét változhatatlanul meg
határozta, s a’ Romaiak' elszegényedése oly 
nagy volt, hogy ezen törvény, melly javaiknak 
csekély fogyatékát bátorságos állapotba helyhez- 
tette, leírhatatlan örömmel fogadtatott. Gratidiá- 
nus Praetor ezen törvénynek egyik eszközlője, 
ki azt főtisztviselőjéhez méltatlan csalárdság ál
tal nagy sietséggel saját munkája gyanánt hir
dette k i, úgy neveztetett, mint az ország’ sza- 
badítója; Romának minden piaczain szobrok 
emeltettek számára. Ezen méltatlan képek előtt 
több napokig tömjén égettetett, ’s uj igazság
talansággal egy csalárd ember Istenség gyanánt 
tiszteltetetf.

Sokszor kérdeztem magamtól, miért ter
jed el olly kőzössen a’ szegénység az illy kör- 
nytilmények között, midőn a' gazdagság csak 
helyét változtatja meg. Ha szabad volna véle
kedésemet egy oly tárgy felett, melly mély es- 
méreieket kíván, kinyilatkoztatnom, azt mon
danám: hogy ollyankor sok apróbb vagyonosok
ból kevés nagy gazdagok lesznek, 's minthogy 
az ország’ Virágzó állapot ja a’ gazdagságoknak, 
a' mennyire a’ társasági rend megengedi, sokak 
között való eloszlásából származik, nem gyűl
hetnek azok egyetlen egy, még pedig többnyi
re elég rosszúl elő kézbe, a' nélkük, hogy min
den egyebek meg ne szegényednének. így a’sok



patakok termékennyé teszik a’ mezőket, egy  
nagy árvíz pedig elpusztítja azokat.

Azon egész idő alatt, mig ezen háborgások 
’a vérengző csaták tartottak, bosszonkodva ta
pasztaltam , hogy a’ Romaiaknak nagy része csak  
gazdagodással gondoskodott. Azon piaczok, m el- 
lyeken attyaik’ , testvérjeik” s barátjaik’vére még 
gőzölgött, ollyan játékszínné váltak, m ellyen  
fösvénységük gyakorlottá magát. Ott ollyan em 
berek, kik fájdalmok’ jeléül még gyászt viseltek, 
fenszóvai nyilatkoztatták-ki örömöket gyaláza
tos nyereségükön, vagy keservesen panaszolkod- 
tak kereskedésbeii veszteségökon $ ’e a’ haszon- 
keresés mindenütt elfojtotta a’ természet’ szavát-

Ezen id ő , meltyben minden beszélgetések 
csak egy tárgyról folytak, ’s minden gondola
tok csak egy pontban egyesültek, igen: aikaíma- 
tosnak látszott nekem lenni a’ köztársaság’ j ö 4 
védelmének és költségeinek kitanulására, ’s íg y  
egy legfontosabb' kérdésednek megfejtésére. 
Hányszor nem mondottad előttem, hogy a’ bölcs 
sáfárkodás teszi az országok’ legfőbb erejét, 
hogy az egyes emberek kissebb vagy nagyobb 
mértékben virágzó vagyonossága az or szag vagy o4 
wséágától függ, és hogy az a’ polgári igazgatás, 
melly hitelét elveszti, elkerülhetetlen romlására 
s ie t  még fényes hódoltatásai között is. Ezen  
elsőnek igazgatásáról meglévőn győződve, azt 
hittem, hogy annak következései Romára al
kalmazhatók lennének; de minden igyekezetem  
hajótörést szenvedett azon mély titok m iatt, 
melly itt az ország’pénzével való fuvaroskodást 
eltakarja. Azon esni éretek , meilycket eddig Ro
ma igazgatfatásának természetéről gyüjthettem, 
csak gondos figyelmezést kívántak. Akármelly 
Nemzetnél is a’ társasági kötés vagy szövetke-
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Kés mindeneknek tudtára vagyon, *s éppen 
ezen köztudomásnak köszöni azt a’ tiszteletet, 
melly eránta mutattatik. Minden polgárnak kell 
esmerni a törvényeket, mellyek eránt halgat- 
va magát engedelmességre kötelezi, ha nein es> 
mértté, hogyan követhetné azokat? Még az ide
gent sem tilalmas néki azokra megtanítani, mert 
csak azoknak más országok’ törvényeivel való 
öszvehasonlása altal lehet bennek a’ hibákat 
megjobbítani.

De nem így van a’ dolog az Országok' tit
kos segedelem kútfejére nézve. Midőn a’ köz
társaság’ szükségeit, és az azok’ kielégítésé
nek módjait egész kiterjedésökben megesmérni 
próbáltam, mindenkor vastag fátyol tartóztatta 
vissza szemeimet. A’ Senatus, sőt még a’ Con- 
sulok is csak hijánosan esmerik az Ország’kin
csét, a’ Quaestorok annak csak őrzői, ’s a ’Cen- 
sorok a" dologban jártasabbak^ de mindenkor 
litkolódóbbak is lévén, senki előtt sem fede
zik fel annak állapotját. A' történet-írók alig 
ériniikmeg ezen tárgyat, mindenkor a’ történt 
dolgokra ügyelvén, úgy látszik nem esmerik 
azon eszközöket, mellyek azokat elkészítik és 
véghezvivéseket lehetségessé teszik. Néha em
lékeznek a’ kincstár’ kiürüléséről, vagy jelen
tést tesznek némelly rendkívül való segedelem 
kútfőkről; de az ollyanokrul semmit sem ad
nak tudtunkra, mellyek mindennap munkálkod
nak, minduntalan megújulván az országok’gaz
dagságát teszik.

Vajba ezen mentségemre szolgálnának ezen 
tekintetek előtted, ha ollyan tárgyról, mellyet 
te méltán igen fontosnak tartasz; csak általáno
san fogok szólni. Valamint Athénének * úgy Ro
mának is vágynak saját titkai, ’s az a’ Palla-
I. M. OR. MINERVA II. KEGYED. 1835. 12



dium, mellyet olly nagy gondal elrejt, talám 
csak elmés példázatja annak a fátyolnak, melly 
ezen nagy test' mozgatására szolgáló belső rugó
kat befedezi.

A’ köztársaság’jövedelmei főkéjjen gyűlnek 
először az ország’ fekvő jószágaiból, másodszor 
az esztendei adókbul, mellyek az egész biroda- 
lombeli minden egyes személyre és fundusra 
kivettettnek; harmadszor a’ külömbféle kelen
dő portékákért, ’s a’ polgárok között előfordu
ló több rendbeli egyezésekért,’s alkudozásokért 
fizettetni szokott vámokból, negyedszer a5 meg
győzött népektől eltett prédából.

A’ közjöveüelem’ ezen állapotjainak minde- 
nikét külön fogom megvizsgálni, ’s ha bár lehe
tetlen is azoknak értékét igaz betsü szerint meg
mondanom, mindazáltal a'jövedelmet adó tarto
mányok’ temérdek kiterjedése , azoknak népes
sége és gyanít ható gazdagsága, a’ bejövő summá
kat általj’ában észre fogja veled vétetni.

A ’ fekvő jószágok, mellyeket a’ köztársa
ság bír, legbizonyosabb jövedelmet adnak, azok 
Roma’ szerencséjével együtt nevekedtek és sza
porodtak. Eleimén alig állottak egynéhány hold- 
földből , most egy nagy országot formálnának. 
Valamerre Roma nemzeteket hódoltatott, min
denütt sajátjává tette az oly sok országok’ és 
szabadvárosok’ fekvő jószágait. Ezen törvénye 
volt ; mert Roma a’ fejedelemnek helyébe lép
vén , annak öröksége is természet szerint reá szál
lott. Azon földeknek , meilyckből az illycn jó
szág állott egy része a’ hadi költségek’ kifizeté
se végett eladattatott, a’ többi a’ köztársaság’ fek
vő jószágaihoz kapcsoltatott, úgy hogy/tőlök 
soha sem lehetett azokat elválasztani. A’ szán
tóföldek csekély árenda fizetés mellett a’ lég-



szegényebb Romai polgárok között eiosztattak,
’s az ország a’ nélkül hogy tulajdonát eladta vol
na, azoknak könnyebbségére fordította, kikne- 
ki szolgáltak. A’ meggyőzőitek megtartották bi
zonyos birtokaikat, szerencséseknek vélték ma
gokai , hogy csak a’ közös jószágokat vesztet
ték e l , mellyekre még a’ Romaiakéval egyenlő 
közöá just is nyertek, ha új hazájok eráut va
ló szeretetek és ragaszkodások által polgári 
just érdemlettek. E ' szerint Roma a’ maga gaz
dagságának nagyobbitása által uralkodását is min
denütt megszerettette, ’s ha szintén fekvő jószá
gaiból annyi hasznot a’ mennyit vehetett vol
na nem vett is, még is megkímélt azok által 
nevezetes summákat, mellyeket külömben a’ 
szegénység között ajándékul kellett volna kiosz
togatni. De nem sokára a’ fösvény gazdagok 
megirígylették a’ szegényeknek- ezen birtokát, 
hogy azokat abból annál könnyebben kivetkez- 
tethessek a’ nagyobb gazdagságból reménylhető 
nag> óbb nyereségben bízván annyi árendát ígér
tek, a’ mennyit a' szegények nem bírtak meg. 
Ekkor csak nem minden szántóföldek a' gazda
gok’ kezeibe kerültek, ’s az ország ha szintén 
többet vett is belőlük, többet is kénteleníttetett 
költeni. A’ nép, valamint szegénysége úgy Tri- 
bunusai által is ingereltetvén, utóbb nem annyira 
kinyerte, mint kicsikarta a’ híres szántóföldi 
törvényt (iex agraria) melly az ország’ fekvő 
jószágaiból ötszáz holdnál többet használás vé
gett megtartani tilt, ’s azt rendeli, hogy az, 
mi ötszázon felül van, az hét holdonkint á’leg- 
szegényebb polgárok között elosztassék. Ezen 
törvény minelcutánna maid elfogadtatott, majd 
eltöröltetett, majd megújíttatott, majd megsér
tetett, majd ismét helyre állíttatott, végre hat



száz huszadik esztendőben kicsinyenkint tellye- 
síttetni kezdett; de azóita is minduntalan el- 
mellőztetett, a'kincstárra vígyázóknak haszna azt 
kívánja hogy elmellőztessék.

A ’ köztársaság’ fekvő jószágainak egy másik 
részét teszik a’ legelők, mellyek Scriptura név
vel neveztetnek, minthogy felíratik, mennyi 
barmot szabad a’ polgároknak a’ legelőre bocsá
tani, ’s következésképpen mit kell a’ legelte
tés’ jussáért fizetni. Az erdők is a’ legelőkhöz 
vétetnek, mert Italia’ szerencsés ege megenge
di hogy azok is főképpen a’ barmok' legeltetésé
re fordíttassanak.

Bár roelly igen nagy kiterjedésűek is Roma’ 
fekvő jószágai, azoknak jövedelmét még is fe- 
lyöl haladja az esztendőnkint való adakozás, 
ineiiynek mind az emberek, mind azoknak in
gó és ingatlan javaik alája vágynak vetve Min
den polgár fizet személyéért adót, melly rang
jához, gazdagságához, vagy szorgalmának keres- 
ményjéhez van alkalmaztatta. Ezen adót Roma’ 
első királyai rendelték ServiiisTullius a’ Census- 
sal vagy becsii pénzel egyesítette, Tarquinius, 
ki utánna következett, ismét helyre állította. 
A’ királyok’ kikergetíetése után a’ szegényebb 
polgárok megszabadítottak tőle, de háromszáz 
ncgyvenkilenczedik esztendőben az Ország’ szük
sége ismét adózás aiá vetette ezeket is.

A’ földekért való adófizetés a’ tartományok 
eredeti állapotja szerint mérsékelteién. Azon 
tartományok, mellyek tulajdonképpen a'Romai 
földet formálják, az az: mellyek a’ harminczöt 
tribunusok’fundusaikoz tartoznak ; csak egy cse
kély a’ Censorok által meghatározott pénzbeli 
adót fizetnek. A’ többiek kissebb vagy nagyobb 
adó aiá vágynak vetve a’ szerint, a’ mint az



az ország, mellyben feküsznek, több vagy ke
vesebb jussokkal bír, vagy a’ köztársasághoz 
kapcsol tatásakor illyen vagy ollyan egyezés ké
szült. Éhez képesta’ Romaiak'legrégibb szövet
ségesei a’ Latinosok, kevesebbet fizetnek, mint 
Italia’ egyéb népei, ’s ezek ismét jobban meg- 
kíméltetnek, minta’ külső Provincziák, mellyek- 
re leginkább esik az adózás’ súlya. Ezek böz- 
zül némellyek pénzben fizetnek, mások a’ tize
det adják a gabonából, borból, olajból 'sa’ t. 
Ezen külömbféle termések Romába küldettet- 
nek, hol azon sok szegény lakosoknak segedel
mére szolgálnak, kik az uralkodás’ bőkezűsé
gétől várják az élelmeket.

Az ingó jószágok p. o. szekerek, lovak, 
öltözetek, asszonyi ékességek ’sa’t. értekekint 
száztól hármat kell adóképpen fizetni, mihelyt 
ezen érték tizenötezer A s t  felér. A’ rabszolgák 
annyit fizetnék, a’ mennyi valamelfy ingó jó
szágtól jár, minthogy ezek is az ingó jószágok
hoz számiáltatnak, de a* húsz esztendőn alul 
levők csak úgy vágynak adó alá vetve, ha tíz 
ezer A s t-ba kerülnek.

A’ jövedelmek' harmadik neme a’ külömb
féle vámokat foglalja magában, különösen a’ 
portoriumot, vagy a' kikötóhelybéli vámot, 
mellyet minden nemű a’ köztársaság’ kikötőhe
lyébe bevitt portékákért kell fizetni , mint már 
a’ név is jelenti. Ezen vám kissebb vagy nagyobb 
a' szerént, mint a’ tartományok az uralkodás
tól több jvagy kevesebb kedvezést nyernek. Si- 
cziliában a’ portéka értékének csak huszadik 
részét foglalja magában; de megkell jegyez
n i, hogy Italiának ezen szomszéd tartománya 
mint a’ legrégibb Romai Provinczia Itáliával 
egyenlő karba van téve. A ’ kivitel hasonló adó
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alá van vetve, melly azon szekerek’ számához 
szabatik, mellyek hajóra rakás végett valamelJy 
portékát visznek.

Azon kivül minden polgárok köteleztetnek 
a’ Censorok által kiszabott áron venni a' sót a' 
köztársaság’ tárházaiban.

Minden portékáktól mellyek a' közönség' 
által kótyavetyéltetnek e l , ha a’ birtokos aka
ratjából adatnak kótyavetyére, értékeknek szá
zad, ha akaratja ellen adatnak kétszázad részét 
kell fizetni.

Azután következnek a’ meggyőzött népek
től elvett prédák. Román kivül a’ jövedelem
nek ezen ága mindenütt csak történhetőnek tar
tat! k ; de itt az oly sok népek ellen szünpt nél
kül folytatott szerencsés háború., ezen jövedel
met is az ország* gazdagságának rendszerint va
ló és a* többieknél nevezetesebb sorsává tették.

Egyetlen egy példa megfogja ezen áíítást 
bizonyítani Macedóniának Paulus Aemilius által 
586 esztendőben történt elfoglalása után, az or
szág* kincstárába jött summák oliy temérdek 
nagyok voltak, hogy mindenféle adó, mellyet 
a’ Romai nép fizetett, elengedtetett, ’s ezen 
elengedés még most is tart, nem tudom, ha Ro
ma’ határjain kivül tovább kiterjed é? de ezt 
nem gondolom, minthogy minden önkényö ural
kodásnak’ természetiben van hatalmának közép 
pontját kímélni, ’s a’ távol lévő tartományokat 
egész a5 földhöz nyomulásig megterhelni: az ol- 
lyan mint valamelly rettenetes eszköz, melly- 
nek ereje a’ végénél gyüjtetik öszve.

A’ jövedelem ’ ezen ágához lehet még szám
lálni az ollyan gazdag polgárok jószágának gyak
ran történő elfoglalását i s , kik  vagy különös 
nagy vétkekben tapasztaltattnak, vagy nép nyo-



morgatásért büntettnek-meg. A’ népektől el raga
dozott kincsek soha sem adatnak azoknak vissza. 
Romának bévett szokása á' vétkeseket megbün
tetni , "s vétkeiknek hasznát venni.

Ezek áltáljában nézve a’ Romaiak gazdagsá
gának legfőbb kútfejei, mint p. o. nrellyek az 
utazókra a’ márványra, az arany ezüst-bányákra 
*s a’ t. vettet, ezek is fontosok következéseikben , 
elhalgatok sok egyéb adókat, de egy puszta 
levél nem terjészkedhetikki mindennek felszám
lálására.

Nem minden adó szedettedk a’ köztársaság
tól rendelt tulajdonképpen való adószedők ál
tal. Hosszas tapasztalás arra azt mutatta, hogy 
a’ sáfárkodás'költségei véghetetlenül sokra men
nek, ha azt az igazgatás maga folytatja, míg 
másfelől egyes emberek, kiktől saját hasznok 
a’ rendet és takarékosságot megkívánja, annál 
a’ mennyit saját gazdálkodásából az ország ven
n e, többet kifizethetnek, ’s azon kiviil magok 
is még törvényes úton, elég hasznot, nyereséget 
kaphatnak.

Minthogy a"'Senátorok egészen az ország’igaz
gatásában foglalatoskodnak, az alsóbb rendű polgá
rok pedig szegényebbek, mint semhogy a’ meg
kívántaié kezességre elégségesek volnának, vagy 
bizonyos esetekben előre fizethetnének; azért 
az ország* jövedelmeinek beszedése természet 
szerint a’ lovagokra szállott, *s a’ régi szokás 
erre nékik már bizonyos tekintetben just is adott. 
Ezek annyi egyesületekre osztják fel magokat, 
a' hány adózó Provincziák vágynak. Mindenütt 
egyesület áll kereskedőkből (Mancipes), kik a’ 
magok nevekre árendálnak, kezesekből (Trae- 
d es), kik az árendáiás mellett feleinek, és ré
szesekből (S ocii), kik pénzt adnak az árcndáló-



nak , ’s a* nyereségből az általok adott pénz’ 
mennyiségéhez képest osztoznak.

Akármelly jmessze van is némeliy áren- 
dába kiadandó Provinczia, az árendába adás 
csak Romában, 's mindenkor a’ nép’ gyűlése 
előtt történhetik. Az arendálás a’ bevett szo
kás szerint öt esztendeig tart, a’ feltételeket 
a’ Censorok határozzák-meg, ’s azok vigyáznak 
azoknak betellyesítésére.. Ha előre nem látott 
háborúk, vagy egyéb történetek valamelly Pro- 
vincziában az adók’ beszedését lehetetlenné te
szik , a’ Senatus a' legfőbb törvényszék ítéii-meg, 
el k ell, > el lehet é az árendát egészen vagy 
részből engedni.

Azt hallottam, hogy az árenda, mellyetaz 
ország illyenképpen bévesz, esztendőnkint öt
ven millió atticai Drachmára megyén; de mint
hogy az ország’ gazdagságának csak kicsiny ré
szét tészi, semmit sem lehet ebből az egészre 
következtetni.

Minekutánna már itt a’ romai köztársaság’ 
jövedelmeiről jólehet csekély esmércteket köz- 
löttem; megpróbálom annak költségeit is vala
mennyire lerajzolni, roindazáltal inkább csak 
természetére mint mennyiségére nézve.

i .  A’ legtetemesebb és legfontosabb költsé
get hadi seregek’ kifizetése teszi. A ’ romai kato
na háromszáz esztendőknél tovább semmi zsol- 
dot sem kapott, 337-dik észt. az élelmen és ru
házaton kívül naponkint három As rendeltetett 
nek i, ’s a’ Centuriónak két annyi, a’ katonai 
tribunusok pedig rangjokhoz illő fizetést kaptak. 
Három estvét későbben Veji városának megszá- 
lásakor a’lovagok’ serege hasonló kedvezést kí
vánt y ’s kinek kinek közzűlölc a’ lovának tar
tásán kivül napjában 9 Ás rendeltetett. Ide tar



tozik még a’ hadi seregek’ felfegyverkeztetése, 
a’ hadi macliinák’ megfizetése és szerzése, sf lo
vak" vásárlása; egy szóval minden hadi szolgalat
ra szükséges készületek.

2. A’ hadi hajók’ csináltatása, felkészítteté
se és tartása, a'tengeri katonák’ zsoldja, kik a' 
légióktól külön vannak választva, ’s kö
zös néven tengeri seregeknek (Classis Clássia- 
rii) neveztetnek. Ide járul még a’ hajós legé
nyek’ fizetése is a’ kormányostói fogva a’ csupa 
révészig.

3. A’ minden rendbeli polgári tisztviselők
nek, a’ Senatus által kiszabott fizetése, valamint 
a’ külömbféle egyesületbéli papokét is.

4. Az ország’ épületeinek, a’ templomok
nak, vízcsatornáknak, országútaknak, kőzös- 
fördőknek ’sa ’t. felállítása ’s tartása. A’ római

. bőkezűség az efféle munkák által igen inegkü-. 
lömböztette magát. Ezen emlékek’ fentartása te
temes summákat kíván, kivévén a’ feredőket és 
vízcsatornákat, minthogy a’ feredőktől a’ csekély 
taxa és a’ víznek külömbféle fabrikák számára 
pénzen adattása ezeknek fentartására elégséges.

5. A’ külföldi követeknek Romában létek 
alatt adatni szokott fizetés, imellynek neve Lau- 
tia. Ezen név, az azt adó népnek bőkezűségét 
fejezi-ki.

6. A5 romai nép’ számára való adakozások. 
Ezen czikkely véghetetlen sokból áll. A’ köztár
saság’ eredetekor Roma sem gazdagságot nem es- 
mért , sem sziikölködést. Ez mind a’ kettő egyen
lő okok által nevekedett, ’s egyik a’ másikat 
előmozdította. A’ népnek egy végzése, melly 
628-ban Cajus.Grachus Tribunussága alatt ho- 
zattatott, azt rendelte; hogy a’ gabonának véká
ja adassék a’ szegényebb köznépnek, egy fér-



tály Ás-ért; nem sokára azután ingyen osztogat
tatok az k i, ’s egy  különös törvényvégzés min
den szűkölködő polgárnak hónaponkint öt vékát 
rendelt adattatni. A’ mi eieintén csak csupa aján
dék volt, azt utóbb úgy kívánta a' nép, mint
ha jussa lett volna hozzá. Ezen vélekedést min
denek kik valamelly hivatalra vágytak támogat
ták, hogy annál könnyebben több voksokat sze-. 
rezhessenek magoknak, ’s mái napon a’ legala
csonyabb sorsú Romaiak is ezen erőszakosan ki
csikart jussal háborgatás nélkül élvén, aratnak 
a’ nélkül hogy vetettek, ’s nyugosznak a’ nélkül 
hogy dolgoztak volna.

Ha mind ezen költségekhez még hozzá szám
lálod a' hadi vezéreknek ’s egyéb katona tisz
teknek és katonáknak oly sokszor adatni szo
kott jutalmakat, azt az esztendei fizetést, mel- 
lyet a’ köztársaság az asszonyoknak, ha három 
gyermekeknek anyai, adni szokott, az isteni 
tiszteleteknél ’s innepeknél való pompázásokat, 
azon előre-nem látott kiadásokat, mellyeket 
mindenféle történetek szükségesekké tesznek, el
gondolhatod , hogy a’ költségek alkalmasint fel
ütik a' jövedelmeket. Akármin! vélekedik is a’ 
köznép, ritkán tesz a' nemzetek’ kincse annyit, 
a’ mennyinek rendszerint lenni gondoltatik. 01- 
lyan felhőhöz lehet azt hasonlítani, m elly as 
főid’ harmatjából táplálja magát, ’s viszont a’ 
földnek hasznos essőkben vissza adja azt, a’ 
mit tőle vett.

(Folytatása következik.)
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A ’ személy-ragokról és ragos nevekről.

^ 5 zá ra o s  N yelv-könyveinken k iv ü l, a’ Tudományos 
G yű jtem ényben , F . M. O. Minervában ’s más Folyó
írásokban  , több értekezések jö ttek  ugyan k i a’ személy
ra g o k ró l és ragos nevekrő l; m indazonáltal talán nem 
le sz  felesleges az ezen tá rgyat érdeklő im i t t  következő 
értekezés.

Szép és kellem es hangzású és minden magos kép
z e t’ kifejezésére alkalm as nyelvünk' napkeleti vágy ásiai 
e re d e tiség é t, nyilván bizonyítja a’ személy-ragoknak a’ 
n e v ek h e z , a’ keleti-nyelvek’ törvényei szerinti toldásuk 
vagy  ragasztásuk.

M inden kétségen kivül van , hogy az enyim , tiéd , 
ö vé  ,  miénk ,  tié tek , övék , b ir toko t jelentő névmássai , 
az  é n ,  te , ő ;  m i ,  t i ,  ők , személyes névmásokból ve
sz ik  eredetöket. M aga a’ nyelv’ analógiája is ezt bizo
n y ítja  , hogy amazok t .  i. az enyim , tiéd ’s a’ t. b irto
k o t  je len tő  név-m ások, az é n , te ’s a ’ t. személyes név 
m ásokból a lk o to tt, öszve te tt  vagy képzett szavak; 
nem  m egfordítva, m in t G yarm atin akarná.

A’ napnyugoti nem zetek , a ’ birtokos személy’ kije
le n tésé re , a’ b írást je len tő  névm ássát, egészen teszik 
a ’ név mellé. A’ németek p- o. íg y : mein Freund , dein 
F r e u n d , sein Freund. A ’ D eákok igy : ineus amicus, 
tu u s  amicus, illius am icus; a’ T ó tok  íg y :  moj B rá t, 
tv o j B r á t ,  toho B r á t ;  az O roszok így : Bratmi m oj, 
b r a t - á t - o t  tv o j,  b ra tja -b ra tje  toho. —  A’ magyar



ellenben m int más napkeleti N em zetek , ezen b irá s t je 
lentő névmássainak, enyim , tied ,  Sj'é vagy öve ;  m iénk, 
tié tek, őjék, vagy övék, csak vég-betű it r a g a s z t ja ,  
ugyan ennek k ije lentésére ’s m eghatározására a ’ név 
mellé. És így a’ tulajdonképpeni szeinély-ragok az egy- 
gyesben az m d  e ; a’ többesben pedig az nk tk t e k , 
tok j'k je k , jó k ,  ő k , u k , ük  betűk.

Ezen betűknek a’ nevekhez le tt  ragasztásuk h a tá 
rozza már meg a’ b irtokos személy’ és b irtok i do log’ ál- 
lapo tjá t; melly szerint a’ ragos név , vagy azt je l e n t i ,  
hogy:

1-szer: Mind a’ biró-szem ély, mind a’ b ir t  dolog 
csak eggy. Vagy a z t ,  h ogy :

2-szor. A’ biró-személy s o k , a’ b ir t-d o lo g , csak  e gy; 
Vagy a z t, hogy :

3-szor. A’ biró személy e g y , a ’ b irt dolog pedig 
sok. Vagy azt végre , hogy:

4 szer. Mind a’ biró szem ély, m ind a ’ b ir t  dolog  
sok. Mellyből k i jő  , hogy minden ragos névnek  az 
Eggyese csak egyféle ; de a’ Többese háromféle.

Lássunk ezekről kü lön-kü lön:

I. M ik o r  m in d  d  b ir ó - s z e m é ly  s m in d  a ’ b i r t  
d o lo g  e g y .

a j  A’ ragos név első személyét bélyegező _rag te 
hát az m be tű , t. i. az enyim birtokos névm ásáénak 
utolsó be tű je , melly néni egyéb, hanem maga az én 
személyes név m ássá, mellyből a lak itódo tt az enyim, ú g y 
hogy az én megkettőztetődvén le tt belőle énén , ebből 
le tt eném , ebből ismét enim , m ellyből le tt végre  a’ 
mostani lágyított enyim. Ez az m a’ hang betűn végző
dő név m ellé, minden más hangzó segedelme nélkül csak  
magában járu lván , alakítja  a’ ragos név’ első szem élyét, 
úgy azomban, hogy a’ gyök’ rövid véghangzóját hosszú



vá teszi a’hoz já ru l táv a l, vagy v ilágosabban szólván, a’ 
rag  hosszú hangzója elnyeli a’ gyök ’ szó rövid hangzóját, 
í g y : F a -é n , F a-ém , F aám , Fám. —  E p e , Epe-ón , Epe-óm , 
E pém , Ró’s á , Ró’sáara. A lm a, A lm ám. K ec sk e , kecskéd  
’s a ’t. Ellenben az ollyan hosszú hangzón végződő eg y tag ú  
nevekben , mellyekben nyugvó v  betű v a n , ezen rag  
hozzá já ru l táv a l, a’ v mozgásba jő v é n , a ’ hosszú hang
zó m egrövidül, p. o. L ó ,  raggal L ovam ; T ő , T övem ; 
K ő , K övem ; R ó , Revem, I llyenek : S ó , T ó ,  Szó, H ó 
J ó  ’s a ’ t. D e ha a’ v  mozgásba nem j ő ,  úgy  a’ hosszú 
hangzó nem rövidöl m eg , hanem le ssz : Sóm , Tóm , 
Szóm ’s a’ t. íg y  rövidülnek m e g , rag  járulván hozzá- 
jó k  ezen egy tagú nevek is : Ű r ,  É sz , K é z , R éz, M ész, 
T e j , S z é l, V íz , Tűz ’s a ’ t. r a g g a l . U ra m , eszem , ke 
zem ’s a ’ t.

H a  pedig a ’ név , mással hangzó betűn végződik, 
akko r az m  hozzájáru ltával, a’ gyökben uralkodó hang
betű  fajábó l vészén a’ könnyebb kim ondás végett, se
géd hang betűt. —  A’ hangbetfik t . i. term észetük sze
r in t  három szakaszra, u . m. m é jj, magas és közép (vagy 
e rő s, gyenge és közép) hangú betűkre  oszo lván; 
m in d c n ik , a’ maga törvényét k ö v e ti, az az minde- 
n ik  a’ törzsökben uralkodó hangbetű t veszi fel a’ ra
gasztókban. p. o. ha a’ gyökben, n iéjj (erős) hang betű 
v a n , a ’ személy ragban is m egtartja  a’ méjj hang betűt, 
íg y : L áb  az 711 hozzá já ru ltáva l lenne  Láb?#, de a’ kön
nyebb kimondás kedvéért, lessz Tuábrtm, O rr , orrom 
’s a ’ t .  E llenben , ha magos (gyenge) hang  betű uralko
dik valamely gyökben, ugyan o llyan  hangzót vesz fel 
a’ ragban  is p . o. T e s t ,  az m  hozzá járu ltával lenne 
T es t?« ’s é vel lessz Teste®?. íg y  k é p , képem ; öröm , 
öröm öm , gyümölcs, gyümölcsöm ’s a ’ t. A’ melly gyök
ben ped ig  közép hangzó, az az i  az uralkodó hang be
tű ,  a’ rag b a n , hol m é jj, hol m agas hang betűt vesz



m agához, p . o. I p ,  rag g a l, Ipám ; s íp ,  sípom . H lyé 
n e k :  z s ír , n y íl, í n ,  h íd , s ír, v íg , c s ín ,  c s ík ,  s z í j j ,  
k ín ,  s ík , h íg , l i k ,  fi ’s a ’ t. Ezek p ed ig : h i v ,  i n g ,  k i 
lincs , gyenge hangzót vesznek a’ rag b a n  se g e 'd ű l: íg y  
hivem , ingem, kilincsem. Illy e n ek : k in c s ,  v íz ,  í z , h it^  
h ím , csíz, c s íz , szín , f r i s s , d ísz , c z ik k , k i s , l i s z t , 
t i s z t ,  p in t ,  p ih , p in ty , p i t ty ,  ín y ,  r í m ,  p íp , s in g ,  
í r ,  h ír , í v ,  m ív , sz ív , t íz ,  c s ir iz , m irigy -, i r i g y ,  k i-  
k ir c s ,  k ic sin , z s ilip , k i , m i , ’s a ’ t. *)

b j  H asonlóképpen a’ ragos név m á so d ik  szem élye't 
czímerező rag  a’ d  be tű , t .  i .  a’ tiéd  b ir to k o s  néviaássá- 
n a k  utolsó b e tű je , m elíy maga a’ te  sz em élyes névm ás
s á ,  meilyből alakítódott a ’ tié d , úgyhogy  a ’ te m egket-  
tőztetve le tt tete ebből le tt teet3 ebből is m é t  te éd , ’s  
íg y  végre tiéd. E z a’ jD i s ,  a’ hangzó b e tű n  végződő 
névhez közvetetlen já ru lv án , form állya a ’ ragos név’ 
m ásodik szem élyét, i t t  is  a’ hozzá j á r a l á s s a l , a ’ gyö k ’ 
végső rövid hangbetű jé t, hosszúvá té v é n , p . o .F a ,  rag 
g a l ,  F ad ; kecske , kecskéd ’s a’ t. H a p e d ig  a ’ n é v , m ás
sa l hangzó betűn végződik, valamint az e lső  szem élyben 
a g y  i t t  i s , a’ gyökben uralkodó hang be tű ’ fa já b ó l vészén 
a ’ könnyebb kimondás végett segéd h a n g b e tű t ,  íg y  L á b , 
L áb a d ; T e s t,  T ested  ’s a’ t. **) Ezek s z e r in t  a ’ rag o s  név 
első és második személyének form álása ig e n  egysze rűn  
történ ik  m eg ; de m ár

*) Az ige ragasztásnál is így van a’ dolog: t .  I. a’ gyök
höz (melly mindenkor a’ jelentő Mód jelenvalójának 
eggyes harmadik személlyé) járulván az m , alakítja a’ 
határozott vagy ragasztékos form át, p . o. lá t raggal 
látom; szeret, szeretem ; b ir , bírom ; i n t ,  intem. I t t  
is a" gyökben uralkodó hangbetű fajából vérén a’ segéd 
hangbetűt.
Az ige ragasztásnál is éppen úgy; a’ nevezett formában 
Iát, látod; szeret, szereted ’s a ’ t.



c) A nnak harmadik szem élye, az abban majd ny il
v á n  majd nyugodva, majd elváltozva elő tűnő j betű 
m ia tt sokféle változásoknak van a lá  vetve. —  A’ ragos 
né v ’ harm adik személyét cz/merező rag  a 'J a jé  melly ma
g a  az ő. D e hol vette m agát ez a ’ ragos név harmadik 
szem élyében legfőbb szerepet játszó j  betű?, melly i t t  

a)  vagy nyilván megmarad és kim ondódik,
(3) vagy a’ szebb ’s könnyebb kimondás tek in te té 

b ő l  k ihagyódik ,
<r) vagy más betűvé v á lto z ik ,
§~) vagy nyugvóvá (quiescens) lessz. —

E n n e k  eredetét másképpen k i nem m agyarázhatjuk, ha- 
nem ha általánosan feltesszük , hogy nyelvünk fejledező 
k o ráb a n  az ő-től szárm aztatott b irtokos névmássá har
m a d ik  szem élye, nem- öve hanem őjé v o lt, ’s későbben 
j ö t t  d ivatba, ’s maradt szokásban az Öve; mert külömben 
m in t  mondám k i nem m agyarázhatnék a’ j-nek  em lített 
sokszo ros já tékát. *) Nem leheliet (aspiratio) hát e z ? 
a  m in t néniellyek a k a rn ák ; hanem az S harmadik sze
m é ly t ábrázoló e'-vel a ’ bírást je len tő  név harmadik sze
m élyének  czímer be tű je , m elly az eset ragban egészen 
k im a ra d , a’ hol az egyszerű e viszi az ő szerepét, i t t

«5 A’ j  ezen rendkivüles játékát az igék ragasztékos for
májában még kitünóbben gyakorolja, úg}- hogy a’ je- 

' lentő , jelenvaló egyes harmadik személyében , a’ méjj 
hangú .igékben soha sem marad el a’ j ,  p. o. L átja, 
halja, orvosolja, mondja, írja ’sa ’ t. A’ magas hangú 

. igékben is ott van nyugvólag p. o-. szereti, szeretje he
lyett-, in ti, intje helyett ’s a ’ t. sőt a’ v betűbe végző
dő igében.sem marad el a’ j  mint: szívja, rővja, hívja-, 
sőt a’ j ,  a’ kimondásban elnyeli a’ v-t igy : szijja, híj

j á ,  rójja ’sa ’ t. ’s a’ többesben i s ,  mind a’ három sze
mélyben megtartja: így: látjuk, látjátok, látják; írjak, 
írjátok, ír já k ,.a ’ magos hangú igék’ többes első szemé
lyében kimondjuk, így: szeretjük, intjük; ezekben pe
dig szeretitek, szeretik , intitek', intik y a’j  nyugvó lessz,
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nem a’ b irtokot, hanem a’ birót je le n tő  nevekhez  ra-  
gasztatván-

I)  A’ ragos név eggyes harm adik szem élyében meg
marad a ' / :

1-ször. H a a z , m agán hangzón végződő jnévből a la- 
pítódik, p. o. a lm a , alm ája; kecske , k e c sk é /e ; o rsó ja , 
ő rüje, kapuja, sző llő je , gyepűje, g y ű rű je  s a ’ t.

2-szor. A ’ b , f ,  m ,  p ,  a jak b e tű k ö n  végződő ne
vektől származtatott birtokos n e v ek b e n , p. o. b á b ja , 
papja, síp ja , ka lap ja , csúfja vám ja ’s a ’ t. ám bár a’ 
szokás ezen Szók közzül is ném ellyekből k i  had ja  a ! j - t , 
m int: lába , ta lp a , száma ’s a ’t.

3-szor. Sok d  g  k n  r t  betűkön végződő nevekből 
alak íto tt rágósokban, m in t: p a d ja , h íd ja , h a ra g ja , m akk
j a ,  tyúkja , szappanja, szán ja , m é n je , z s ír ja , bodnárja, 
d ivatja , fa la tja , szemetje "s a’ t.

I I)  Kihagyódik a’ /  1-ször a’ h -b a  és 1-be végződő 
névtől származtatott ragos név ha rm ad ik  szem élyében , 
p. o. juha , tnéhe, a sz ta la , kö te le , h a l a , sz e le , te le  ’s a’ t.

2-szor. A’ v-be végződő névből a la k í to t t  ragos név 
harmadik személlyében: p. o. nyelve, sz ív e , híve ’s a t. 
sőt a’ nyugvó v betűn végződő H évtől a la k íto tt ragos 
névben is ,  m in t: L o v a, füve , köve ’s a ’ t. de h a  a’ » 
mozgásba nem j ő , a’ /  ism ét elő á l l , p . o . en y fije , te tn je ,. 
só ja , tója ’s a ’ t.

3 szór. A’ rövidített formában lévő ragos nevek’ h ar
madik személyében: m in t :á lm a , do lga  , b iro d a lm a , ke
gyelme ’s a ’ t. alom ja , do log ja , keg y ele m je  ’s a’ t . 
helyett.

4-szer. A’ íég-ba seg-be végződőktül s z á rm a zó to k 
ban ,  m in t: u rasága, kegyessége,  d icsőssége  , orvossá
g a , boldogsága ’s t .  e’f.

5-szÖr. Az ör-ba kim enőktől a la k it ta t ta k b a n , m in t : 
sá to ra , tábora - ostora • pora > bóra ’s  a* t.



I II )  E lváltoz ik a’ j  I-ször a ’ sziszegő s sz  e t c s  z t  
betűkön ve'gződőktül form ál ta tta k b an , m in t: sa ssa , k o 
csissá , v ázzá , m ázza, ju hásszá , vadássza, ke rtésszé; 
s a s ja , vadászja ’s a’ t. helyett.

2-szor. A’ gy  ly ny ty-be  végződőktiil szám lázottak
b a n , m in t: iriggyé, hom állyá , veszéllyé , bá ránnyá, 
legénnyé ’s a’ t.

IV) A ’ magas vagy gyenge hangbetűs ragos ! nevek 
harm adik szem éllyökben, a’ /  nyugvó lessz, az az i-vé 
á laku l ’s abban nyugszik, p. o. b o r i, c sű ri; b ő r je , szűr
j e  , csűrje he lyett.

M inthogy minden e jtegethető 's  ha jtogatható szó
n ak  többes számbani lé té t kije le lő  betű a k volt eleitől 
fo g v a; tehát az én első szem élyt je lentő névmássának 
eredetiképpen á’ többese az első ejtésben v o l tn á l ,  melly- 
bő l a lak ítódo tt a’ több birtokos személyt kifejező b irást 
je len tő  névmássának többes első szem éllyé, a’ miénk. T u d 
n iil lik ,  valam int az eggyes b irtokosná l, mind a ’ biró sze
m ély t mind a b írt do lgo t, a ’ személyes névmás’ ism étlésé
v e l jeltd ik  k i rég i e le in k ; a’ m in t fellyebb előadtam , az 
eu in  , tele ,  ó»-ből le tt enyim . tié d , és éjé  vagy (ive form álta- 
tá sában ; úgy az én rendes többesének , a ’ műk-nek k e t-  
tőz tetésével form álták hajdan ükeink , a’ több birtokost 
je le lő  első személyi! birástjelen tő  névm ássáta’ mienk-et ,  
ú g y  hogy a’ műk kettőztetéséből le tt mükmük ’s a’ kön
nyebb kimondás’ kedvéért ebből a’ középső k - t k ihagy v á n , 
l e t t  miimük ’s ebből ism ét a’ hátúlsó ü t  elharapván, le tt 
m üm'k ’s ennek középső m b e tű jé t , lágyabb n-re  változ
ta tv a  le tt m űnk  ’s a ’ kellem esbb kimondás’ kedvéért e 
b e tű t szúrván közzé le tt  müenk ’s ebből le tt végre a’ 
m a i mienk és miénk.

Hogy e«-nek eredeti többese, nem emek (m int a ’ 
derék  Révay álli'tá) hanem műk v o lt, azt valamint ama’ 
legrégibb H alotti-beszéd, m elíy így kezdődik: haliatok 
T. M, OH. MIKERVA. II. KEO*EI>. 1S35. ,13



Feleym sumtuchel; úgy későbbi nyom tato tt nyelv hagyo
mányunk is nyilván bizonyítják. H anem  a5 ragasztáskor 
a’ többes jegyét a’ k - t , a ’ könnyebb kimondás’ kedvéért 
elvetették ’s csak a’ mü-1 mondották k i , melly szokás
sá vált kimondást, valam int e’ ragos nevekben úgy az 
igékben is követjük m ind a ’- mai napiglan. M ert nem 
így széliünk: a? mik Urunk ,  a ’ mik I s te n ü n k ,— mik sze
reljük, mik im ádjuk; hanem a ' többes jegye  a’ /; a ’ név
hez és igéhez lévén már ragadva , m egelégszünk a ' b ir
tokost és többest je lelő  egy á-val és így  szé liünk : m i 
U runk, m i Istenünk, m i szereljük, m i imádjuk. így  van 
a* tói és ők-re nézve is a ’ do log , ezekből is a’ ragasz
táskor a’ k  a’ névhez és igéhez kapcso ltatván , így szél
iünk : cd t i  Uratok ,  a’ t i  Istenetek ,  a z  ő  Urok a z S Is 
tenek , és nem (m int néineily ujjabb nyelvészek akarnák) 
az ők Urok, az ők Istenük ; ámbár az igék’ többes har
madik személyükben , a’ szo k ás, mellyen m ár talán töb
bé segíteni nein le h e t, m eghagyta m ind a’ ké t i - t ,  és 
így széliünk : ők szeretik,  ők imádják.

1) A’ ragos név többes első szem élyében, midőn 
a’ biro személy több eggynél, a bírt dolog pedig csak 
eggy, — a’ mienk-nek k é t utolsé betűje az nk a ’ sze
mély rag. Ezzel a’ ragatlan névnek rágóssá valé változ
tatásában s’ formálásában az első szem élyt könnyű k i
c sinálni, mert

a) A’ hangbetűn végződő nevekhez kőzvetetlen ra-  
gasztédván vagy toldédván az n k , azonnal elkészül az el
ső fél’ többes első személlyé ( itt  is megjegyezvén a z t,  
hogy az nk ragnak a’ név hez já rn l táv a l, a ’ rövid véghang- 
betü ,-a’ fellyebb előadott oknál fogva hosszúvá lesszp . o. 

Ró’sa raggal Bé’sá?zA
Csuka — C sukáid
Elme —  Elméttá
Kecsege —  Kecsegézt^ ’s a ’ t.
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b ) A ’ mással hangzón végződő nevekhez ragadván 
vagy toldozván pedig az n k , az erős hangú szavak’ {vég 
m ással hangzójához u  hangzóval já rá l ,  a’ gyenge han- 
góakhoz pedig a-vel o-vel így :

H áz raggal Házunk
Tem plom — Templomává
Ember m r— E m berük
E rő  — Erőwá
Vezér — . Y ez éritó  ’s a ’ t.

a’ középhangűak pedig a’ szerin t válasz tják , vagy az 
ti-1 vagy áz ü - t a’ m int a’ többes ragasztók vagy erős 
vagy  gyenge hangzóit vá lasz tották j p . o» A 'yil, ennek 
rendes többese n y i tó  és így  a ’ ragasztásban az első 
féltöbbes’ első személlyé lessz nyilunk ,  s í r , sírunk  ’s a ’ t. 
E nnek  pedig Kincs  rendes többese Kincsek lévén a ’ ra 
gasztásban az első féltöbbes első személye lessz kincsünk, 
s z ív , s z ív ü n k ;  d is z , díszünk  ’s a ’ t.

2) A’ Te második szem élyt je len tő  névmássának 
rendes többese hajdan volt a’ tű k , ennek ism étléséből a ’ 
tüktük-bői ’s a’ középső á-nak a ’ könnyebb kim ondásért 
le t t  k ilökésével és e'-vel le t t  felcserélésével form ált tüe- 
tü k -b o l és tíetó'k-hő 1 szárm azott a’ mai második szemé
ly i többes birtokos név’ mássa a’ tietek. Az eredeti sze
m ély  rag  te h át lenne a’ tű k ,  de a’ mellynek magán hang
zó ja  a’ ragasztáskor az erős hang betűs nevekben o-vá, 
a’ gyenge és közép hangbetűs nevekben pedig e és ö  be
tűvé változik.

A ’ ragos név többes m ásodik személyének form álá
sa is  könnyű móddal esik  m eg , m ert a’ tó -b ő l  általvál- 
to z o tt to k ,  tek ,  tok ragnak a’ magánhangzón végződő 
névhez való  já rn l táv a l, a* többes m ásodik személy azon
nal e lkészül i t t  is a’ rövid végbangzó, a ’ már előadott 
oknál fogva hosszúvá változván , így í;

13 *



Hó’sa raggal Rózsátok
Olló —  Ollótok
Elme —  Elmeitek
Csipke —  Csipkéitek
Őrlő —  Ő r lő m
Gyűrű —  G yűrűtök  ’s a’ t.

Ha pedig a’ raga tlán  név , m ással h a ngzó  betűn  vég
ződik , akkor a’ rag  hozzá já ru ltáva l a ’ gyökben  ura lko 
dó hangbetü fajából ; vészén a’ könnyebb  kim ondás vé
ge tt segéd vagy kapocs hangbetűt ’s é p p en  a z t , a’ m it 
a’ rendes többesben választott, vo lt- :p . o .

ggök , ,rendes többes rag g a l kapocs betűvel.
U r, U r a k , ;  Ú r to k , : -U ratok .

\  H á z , H áz ak , . . H áz to k , H ázatok
G yerm ek, G yerm ekek, G yerm ek iek , G yerm eketek 

Ő röm , Ö röm ök, Ö röm tök ,  Ö röm ök ,
3. A ’ harmadik személyt je lelő  n év m ássá , az ö 

( jö  vöj. Ennek rendes többese a’ többes rag n a k  a ’ i -n ak  
hozzá járultával ok ( jök  vök) Az ó-nek  ism étléséből le t t  
öő; a ’ végső í-nek  birtokos e'-vé le tt rilta lvá ltozásával le tt 
az Sé öje öve’ b írást je lentő névm ássá, m e lly n e k  többes 
első ejte'se Bek , ü jek. övék A ’ rag asztásban  a” j  b e tű  el- 
válhatatlamil hozzá ragadván a’ h a rm a d ik  szem élyt je 
lelő raghoz, a’ népnek ragos fo rm ában i lé té t czimfező 
betűvé le tt a '  j  is ,  és mint ar napkele ti n y e lv ek b e n , ligy 
honi nyelvünkben is ,  sokféleképpen ű z i  já té k á t,  nem . 

. csak a’ ragos névnek eggyes harm adik szem élyében , a’ 
m int fellyebb lá ttuk , hanem a’ többesben  i s ;  m ert i t t  is 

a j  A’ /v a g y  nyilván megmarad ’s k im ondódik  , 
ő) Vagy a’ szebb ’s könnyebb k im ondás’ tek in te té 

ből egészen kim arad, vagy
e j  Más betűvé változik , vagy 
d j  nyugvóvá (qniescens) lessz.
A ) K iíród ik  ’s mondódik a’ / :  L
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1-ször. A’ hangbetfin végződő névtől származtatott 
ragos név’ harmadik személyében p. o.

K apa raggal K ap ájok
Csemege —  Csemeg éjek
Börső —  Bors ájok
Szőllő —  SzőlltyóA -- •
K apu —  Kapu/a A
Gyepfi —  - Gyepü/oA.

■ 2-szor. A ’ b f  im p a jak  betűkön végződő nevektől
szárm aztatott ragos nevekben p. o.

Rab raggal Rab/oA
Rőf —  Rőfj'öA
Vám —  Vány"o A
Csap —  C sapjok,

3-szor. Sok d j; k n r  t  betűkön végződő nevektől
szárm aztatott ragos nevekben p. o.

Vád raggal Vád/oA
H arang —  Hara'ng/oA
M ák ■ —  Mák/oA
Ón —  ÓiyoA
Bodnár —  Bodnár/oA
D ivat —  DivatjmA ’s a ’t. %

B) K ihagyódik mind az írásban mind a’ kimondás-
bán a’ j :

* a )  A ’ h-ba és 1-be végződő névtől származtatott rá
gós név harm adik személyében p. o.
Gyök ragga l lenne az t'ijj nyelvészet szerint

-Juh Juh /rá  Juhuk
M<jh ,Méh/VA '  Méhök
A sztal Aszta]/oA Asztaluk
K öté l Kötel/eA Kötelök ’s a’ t.

b) A ’ t>-be végződő névből a lak íto tt ragos név har
madik személyében p. o . '^ ’ 1



Gyök raggal lenne ax  ú j  nyelvészet szerin t'.
N yelv nyelv/cá nyelvök
Szív s zh jek  szívok
H ív  hív je t '  hívők
ső t a’ nyugvó e-én végződő nevektől a la k íto tt ragos ne
vekben is p. o.

L ó  —  L ovuk
K ő —  K ővük

D e ha a’ v  mozgásba nem j ő ,  a ’ /  ism ét e lő  á l l  p . o. 
T e tű  —  T etű /o i
E nyü  —  Enyü/ő* ’s a ’ t.

c) A’ rövidíte tt form ában lévő ragos név harm adik
személyében p. o. ....

Alom álon\jok álm uk
D olog dolog/oá dolguk
Kegyelem kegyelein/eá kegyelm ük ’s a ’ t.

d ) A’ ság-ba se'g-be végződőktül szárm azottak-

uraságuk 
boldogságuk 

Kegyesség —  kegyességök
Dicsősség —  dicsősségök ’s a ’t.

c) Az or-ba kim enőktü l alaki tta tta k b a n , p. o ( 
S átor —  Sátoruk
T ábor —  T áboruk
O stor —  O storuk ’s a ’ t .

C) Elváltozik a’/
t-SZÖJr, a ’ sziszegő s  sz cs <ez zs betűkön végző-

dőktül form áltattakban p. o.
Gyök lenne elváltozva v j  nyelveszet s z e r in t :
K ocsis kocsi sjok kocsissok kocsisuk
Juhász juhász/oá juhásszok juhászuk
K ertész k e rté sz e i kertésszek kertészük
Sebész sebéssye/- sebésszek sebészük ’s a’ t.



2-szo r , a ’ g y , l y , n y , ty-be ve'gződőktől szárma- 
zo ttabban , p. o.
Gyük lenne elváltozva n j nyelve'szet s ze r in t :
Bárány bárány/oí báránnyok bárányok 
Legény legénv/eá legénnyek legényök
Irigy irigy jek iríggyek irigyők
H omály horaály/öA homállyok homályuk
Veszély veszé lyei veszéllyek veszélyük ’s a ’ t.

D ) Nyugvó, lessz a a z  az á-vé alakul ’s abban 
nyugszik a’ magas vagy gyenge hangbetűs ragos nevek’ 
harmadik szem élyükben, p . o.
Gyök lenne nyugvó j- v e l és az ú j nyelv szerint'
Bőr bői-jók bőrűk
Csűr csűrjük csűrük
Szűr srÁTjők szűrük
Örüm öröny'ó'/; örömük ’s a’ t.

Ezen első féltöbbes harm adik személlyében, az n i  
ók ük r a g , m ár a’ legrégibb időkben is divatozott; ne
vezetesen ama rég i H alotti-beszédben már megvan a’ 
tnrch«cat vidámságáé ’s a’ t . és ez az újabb nyelvészeti 
szokásba ve tt vagy m egújíto tt szabály, valamint tökél
e te s í t i  , úgy szebben hangzóvá is te sz i, á’siai darabos
ságából az á ltal is sokat sim ított nyelvünket, mert 
az á ltal

1-ször, a’ ragos nevek’ szabályai kevesítődvén , azok, 
a’ nyelvünket tanuló idegennek könnyebben megfogha- 
tók ká  tévődnek.

2-szo r, az á lta l a’ ragos név első féltöbbesének 
harmadik személlyé az e d d ig , k ivált az idegenre nézve 
zavart okozott rendes vagy ragatlan név többes első 
ejtésétől világosan megkülömböztetődik ,

3-szor , az eddig (szokásban volt sziszegő ’s g y , ly ,  
ny betűkön végződő nevektől származtatott ragos neV



első féltöbbesének harmadik személyiben a’ nevezett 
betűk’ mggkettőztetésök szükségtelen le ssz , és így  az 
á ltal valamint az í r á s , agy  a’ betűszedés’ alkalm ával is 5 
mind az időben, mind a’ takarékosság eszközöltetik , 

III-szor. M ikor a' ragos név azt je le n t i ,  hogy  a’ 
birtokos személy e g g y , a’ b irt dolog pedig s o k , vagy 
midőn több b irtok  m ellett csak egy a’ b ir to k o s : ak
kor mind a’ b irto k o sn a k , mind a’ b irtoknak  kü lön  ra 
gasztéka van , még pedig m inthogy a’ b irtokos csak egy, 
a’ személy ragnak  is eggyesnek kell lenn i; ellenben a’ 
b ír t  dolog több lévén egynél, az ahoz kapcsolni ke llő  
ragnak is szükségesképpen a ’ többes számban ke ll lenni. 
E gy lévén tehát i t t  a’ b irtokos, a ’ birást je len tő  név
mássá szerepét vivő személy ragnak , Ugyan annak  k e ll 
lenn i, a ’ melly vo lt az eggyes birtokosnál és b ir to k 
ná l, és így az m d  c je le li it t  is a’ biró személynek 
eggyes számbani lé té t , m ert így mondom ezen esetben : 
Atyá-i-zs, atyá-i-d: könyve-i-m ,könve-i d  ’s a  f. I t t  lá t
ni való, hogy a ’ b irt dolog nevének többes -számbani 
lé tét bélyegező vagy je lelő  rag  az i. H ol vette m a g á t, 
ez a’ birtok’ többségét je len tő  i% honnan ’s m icsoda 
szőbnl szakasztódott k i , ’s  form álódott raggá ? ’s m i
kor kezdették ezt ükeink a ’ dolog’ többségének k ije le- 
lésére a’ birtokhoz ragasztani ? N yelvészeink, még mind 
ekkoráig is voltaképpen m eghatározni nem tudák. A ’ 
Debreczeni Grammatika ezt az z-t a’ m i névmássából 
szárm aztattya; Révai pedig a ’ ’Sidóknál szokásban lévő 
’s többest jelelő B» im -bői ’s a ’ status constructusbani 
* /-bői hozza le. E lég az hozzá , hogy ükeink  a’ rendes 
többes je l helyett a’ A h e lyett, a ’ b irtok’ többségének je 
lelésére az i- t  választották ragasztották a’ b irt do loghoz, 
’s  ma is ez az i  je le l i, annak többes számbani lé té t ,  
úgy hogy m ikor az eggyes biró személyt je lelő  személy 
ragok közvetetlen járu lnak  a ’ b irtok i  rag jához, a k ko r



egy személy által több dolognak birása jelentődik így:
ujjal///, körmei® ’s a’ t.

Ebben a’ számban te h á t, az első személy azonnal 
megkészül, mihelyt a’ birtok’ nevéhez ragasztott i  több
ség raghoz já ru l az m ,  melly maga az én. Hanem i t t  az 
a’ ké rdés: hogy ez az i  hangzó nélkül já ru lt é a ’ b ir to k ’ 
nevéhez ? az az közvetetlen to ldódott é a’ ragatlan név
hez, vagy pedig a’ könnyebb és ékesebb kimondás v é 
g e tt , m indenkor kapocs betűvel ragasztatott a’ rágóssá  
a lak íto tt névhez? E rre  azt felelem : hogy, mikor az i  
rag  belső tulajdonságot ’s  valóságot jelentő tá rs  neve
ket a lk o t, ’s annyit tesz m int le l i  vagy való ; akko r 
közvetetlen já ru l a’ nevekhez, m in t: P e s ti , D ebreczenyi, 
h á z i, k e r ti  ’s a ’ t. ’s személy ragokkal lessz : pesti//?, 
p e s t/d , pestbe ’s a’ t .— D e m ikor az i  többség r a g , a k 
ko r csupán csak tagos formában lévő nevekhez já r u l , még 
pedig m indenkor kapocs b e tű v e lm e l ly  megtetszik on 
nan , hogy a ’ hangzón végződő ragatlan névnek röv id  
véghangzója, a’ Tagos form ában a’ fellyebb előadott 
oknál fogva, hosszúvá változván, az i  rag’ hozzá já ru l tá -  
val is ,  m egtartja  a’ hosszú hangzót, igy: a lm a , sim ám  , 
sim áim , és nem almi///. K ecske, kecske'///, kecskéi///, 
és nem kecski/zt. A ’ mással hangzón végződő nevektől 
a lak ítta to tt Tagosokhoz is kapocs betűvel já ru l m in
de n k o r , ig y : ablak , ab laka i///; könyv , könyveim ; 
öröm , öröm eim ; és nem ab lak i® , könyvi® , ürömi® , 
mint némellyek akarnák , h a  a’ verseink o ttan o ttan  
szabadságot vesznek is m agoknak a’ mérték k e d v ié r t, 
az itteni kapocs betű kilökésére.

A’ második személy’ form álása is 'eg y sz e rű , m ert 
a’ birtok’ nevéhez kapcsolt i  többség raghoz járulván a ’ 
d , melly maga a’ t e ,  azonnal megkészül a’ második 
személy, ig y : a lm ái//, kecské id , ablakaié, könyveid , 
örömeid ’s a ’ t.



A’ harmadik személy’ formálásában az * többesrag 
csak magába já rn i a’ nevekhez, íg y : a lm á i,  k e c sk e , 
ab lakaf, könyvet, örömet ’s a’ t. H anem i t t  a z  a’ k é r-  
d é s, hogy a’ harmadik személy névmásnak az ö-nek ■ 
szerepét miképpen viszi i t t ,  az i  rag?  ’s  az  Se oje 
öve', harmadik birtokos személyt je lentő névm ássának  
az eggyesbenya-ra j e - re  változott rag ja , m ik o r  ’s hogy 
olvadt í-vé ? De e z t , erre világos adalink n e m  lé v én , 
minthogy minden ezen tekintetben fe lh o z o tt vélemé
nyek , csak gyanítások ’s bizonytalan alapon é p ü lt hy- 
pothesisek, megnem határozhatni. E lég az h o z z á , hogy 
m ár m a, az t já tsza  i t t ,  ebben az esetben az ő  szerepét.

IV ) Midőn a’ ragos név azt je len t i, h o g y  a’ bir
tokos személy is so k , a’ b irt dolog is  so k ; v a g y  mi
dőn több birtok  m elle tt, több a’ birtokos i s , eze n  eset
ben is ,  mind a’ birtokosnak , mind a’ b ir to k n a k  kü
lön ragasztéka van. A’ birtok’ többes szám ban i lé té t 
jelelő rag it t  is az i. A’ személy ragok ped ig  a ’ masá
ból fiíá-böl íá-ből a lak íto tt miénk-nek , tiétek-n e k  Sék , 
Sjék, övéknek végbetűik az n k , tk  — k . —  E z e n  eset
ben tek , tok.

1)  Az első személy’ a lakítása könnyű , m e rt a ’ 
nevekhez ragadott i  többes raghoz közvetetten to ldódván  
az nk azonnal elkészül a’ tellyes többes első s z em é lly é , 
íg y : almáink, keeském á, a b lak a m i, k ö n y v e m é , örö
meink ’sa ’ t.

(  2. A második személy is úgy készül m e g ,  hogy
a’ t ik  bői á ltal változott le k , tok közvetetten já ru l 
az i-hez, íg y : almáitok, kecskeé&á, ablakaitok„ kőny- 
xeilek, örömeitek ’s a ’ t.

3) A ' harmadik személy pedig úgy a la k i tó d ik , 
hogy az oe i, Sjék, övék szerepét vivő k r a g , k ö z v e te t
ten ragad az 2-hez , íg y ; almwYá, kecskééi, a b la k á é i ,  
könyveik , örömeik ’s a’ t.



Á’siai eredetű nyelvünkben, az ezt m egtanulni k í
vánó idegen nemzetbelire nézve, semmi sincs nehezebb, 
m int a’ ragos nevek’ ezen mesterséges szüvetékü tö rvé
nyeinek megtanulásuk ’s  azoknak a ’ szó szerkeztetés- 
beni alkalmaztatásuk. E s még a’ magyar Honfi is gyak
ran  botlik  i t t ,  a’ birtokos személy és birt dolog’ viszo
nyaira  nem figyelmezvén. Sőt a’ már megrögzött szo
k á s tó l, még a*, tudós iró is elragadtatik ottan ottan . 
D e mind ezeken az idő , a ’ nagyobb figyelem ’s a ’ ra
gos nevek törvényeinek alaposabb tan itásuk , reményl- 
hetőképpen segítend , kiváltképpen ha ezek a’ törvények 
a’ magyar tudós Társaságtól kiadandó nagy nyelvkönyv
ben m eghatároztatváa, végképpen raegalapíttatnak.

Balajthy Jó'tef.

9.

AZ AM ERIKAI VADAKRÓL.

K lórunkban  egy jeles Hazánkfinak Éjszak- 
Amérikában te t t  út azás a igen érdekes, a'm a
gyar tudós Társaság által is kitüntetett leírásá
ban megösmérteté földünk’ ezen virágzó részét, 
mellyben az egész emberi értelem é l ,  növek
szik  és tökélietesedik minden akadályok nél
kül. 0  kiváltképen Észak-Am érikának törvé
nyesen egyesült lakosaira ’s ezeknek polgári 
szerkeztetésökre, kormányzási, művelődési és 
szorgalmi helyzetükre veté fügyelm ét; én az 
általa csupán érintett Vadakat vagy Indusokat 
veendem tekintetbe. —



Éjszak-Amerikának eredeti, törzsök, benn
szülött lakosai neveztetnek Indusoknak vagy 
Vadaknak mai napiglan közönségesen. Ezek 
elejétől fogva több Tribusokra vagy Nemzetek
re oszlottak, mellyek mind függetlenek, egy
mástól külön igazgaták ’s igazgatják dolgaikat, 
, ,A z  Európaiaknak első m egtelepedésekkor s 
(így ír a' Szerző) erőszakos fo g la lá s  v o lt  a' 
birtok igazolása. D e ,  m iután sokszor v é r re l  
ke lle tt m egóvni a z  i ly  keresm ény C oniractus- 
s á t ,  csaláshoz fo lya m o d o tt 's F e jér  ; s ez  a" 
m ód igen is e lsü lt n e k i; m e r t annak minden  
nemeivel p u s z t í to t ta  s m egvesztege tte  ~s elsze
g én y íte tte  üz egyszerű  V á d a t,  ’s a z  'elnyo
m a tta k  önként odahagyták b ir to k a ik a t,  vagy  
csekélységéért e ladogatták  ~s hátravonu ltak . 
A z  Egyesült-S tátusokban s zé lje l ,  még 69 Indus  
Tribus (S e m ze tsé g )  lakik ,  m integy  77,402,318 
hóid  fö ldön . A ! Congressus különböző egyezé
sekre lép e tt velők. JVémelly Tribus bizonyos 
fize té sé r t fö ld jé t  egészen o d a a d ta ,  ’s  h á tra -  
vonult a‘ M issou ri vadonjaiba. M á so k , megma
ra d ta k  a z  E gyesült-S tátusokban 's e la d o tt  f ö ld 

je ik é r t h a tá ro zo tt esztendőkig m e g á llíto tt f i 
z e té s t  vonnak a ’ S ta tu s tó l. N ém ellyek p ed ig  s 
m int d  Cherokees és Choktaw ( Cserokiz és 
Csoktáv) leghatalm asabb Tribusok,  sem m i  
egybeíöttetésben sem akarnak lenni a’ Fejé
rekke l, magok korm ányozzák m agokat respu- 
blicái fo rm ában ; külön Iskolákat á l l í to t ta k ,  
földm ivelés és kézművekre a d ták  m agokat. A ’ 
Q uarterly  Journal,  o f th e  A m erican E duca-  
tion  Society F olyóírás’ előadása s z e r in t ,  d  
következő szám  és helyzetben állnak a z  Egye
sü lt-S tátusokban m egm aradt Indusok :



T ribnsok’ Neve. Lakások. Népes
ségük.

D ollár.
Penobscote's Passa- \

raokoddi - -  f Main ' • 9956 _
Marshpec és M artba5 730 _
Narragansette Rhode Island 420 __
Mohegan és Groton Connecticut 400 _
Tuscarora, Cayaga,

Seneca,, Oneída,
' Onon'dága és Mo-

New-York 5143 4700
N öttaw ay, Catawba Virginia 497 —
W iandotj Moasee J 1853 10785
Shavanese - - - \  
O ttava - -  -  -  l Ohio - 6800
D elaware -  -  - 1 
Potow atam ie, Chip- - 5600

peway , W innabo-
ges és Húron - Micbigan 28316 61165

Miamié és Eel folyó
mellettiek - - Indiana 1037 30120 .

K ask a , S a n k , Meno-
m eenee. Joway - Illino is 6706 6500’

Potowatomee és Chip-
peway -  -  - Indiana éslllin 3900 6800

Creek - - -  - Georgia 20000 34500
Cherokees - - - Tenesse és 

Georgia
11000 12000.

Chocktaw • -  - M ississippi 21000 24300
Seminonoles - Florida 5000 í 7000
Tizenhárom Tribus

Louisiannában - 1313
Ö t T ribus Missouri

ban - - - - 5810
Osages és Piankeshaw Arkansas 5407 .8500
Cherokees és Chock 1

taw  -  - - - 6700
Chikasaw - - - M ississippi 3625
W ea , P iankosaw ,

Quapaw - - - — —
K ickapoo, W inneba-

go , Kanza -  - M ississippi 300000 39000
Keresztyén Indusok — . ~ ! 400

Öszvese/i 429,813 258,1T0



Mind ezen külön Nemzetségek megtarták 
az Egyesült-Státusok’ közepettök is határtalan 
szabadságukat; még pedig nem csupán egy
másra ’s az egyesült Státusokra nézve, hanem 
az egy és ugyan azon Nemzetségnek tagjai is 
egészen függetlenek egymástól. Ezen V adak  
nem tudják, mit jelentsen a’ parancsolat; Fe
jeiknek hatalmuk és iekintetök egyedül azon 
véleményen épül, mellyet nyertek a' Nemzet
nél érdemeik miatt: örökösödé jogok ’s kivált
ságok előttök egészen ösmeretlcnek; csupán 
nyilvános köztisztelet azon elsőségnék' alapja , 
meliy közönök nehány családoknak tulajdonúk.

Ók falukban (Wigwam) élnek, mellyennek 
mindenikökben egy Tanácsház vagyon, holott 
a' népnek Bölcsei szoktak falujok állapotja ’s 
dolga felél tanácskozni. Ha pediglen köz érde
kű ’s fontosságú tárgy adódik e lé , akkor a’ 
nemzetség* Fejénél gyülekeznek öszve minden 
Bölcsek. Bölcsek ezen Vadak között mindazok, 
kik Bölcseknek tartatnak; valamint Vitéznek 
czímjét viselik közöttük mindazok , kik a* köz
vélemény szerint Vitézeknek ösmertetnek , hir- 
dettetnek. A’ nép’ Bölcseinek véleményeik ’s 
ítéleteik nagyobb fontosságnak itten, mint a’ 
muveltt ’s polgárosodott Nemzeteknek törvé
nyeik ; mivel gyalázatnak tartatik, ha valaki 
ellenők szegezné magát ’s megnem tartaná 
azokat.

A’ vétségek igen ritkák ezen Vadaknál: 
büntettetcseik nem egyebek megvetésnél. Min
denki utálja, megveti ’s kerüli a* bűnöst; a’ 
ki kéntelen lakhelyét elhagyni, hogy áz őt 
üldöző megvettetést, magára hagyattatást, ri
deg magányosságot, vagy a’ megsértetett fél
nek s atyjafiainak bosszújokat kikerülje. Ezeti



Vadak állhatatosak és nagylelköek a’ barátság
ban; tisztelik vendégjeiket; — hanem felette 
kegyetlenek hadifoglyaik eránt, ha csak eze
ket örökbe nem fogadják. Az örökbe fogadott 
hadifoglyok épen oly szabadok, mint ön ma
gok; mivel nekik fogatjok sincs a’ szolgaság
ról , annál kevésbé a’ rabszolgaságról.

Nem egészen helyes tudósításokat adának 
e’ részben Amérika korábbi történetírói a’ fog
lyoknak ezen Vadak közötti állapotokról. Illy 
nemű a’ következendő elbeszéllés is, mellyel 
H utchinson  ád elő felőlük: „A' kanadai Vadak 
beütének M assachusetts' vidékére. Bizonyos 
g ro to n i B a tte rfie ld  Sám uel elejtő egyik Vezé
rüket; de későbben általuk hadifogságra hur- 
czoltaték. Némellyek elevenen akarák öt meg- 
égetietni, mások pediglen halálra verettctni. Mi
dőn így megnem egyezhetének kivégeztetése 
felől egymással,, eltökélték végtére magokban, 
hogy az általa megöletett Vezér' özvegyére bíz
nák elíiéltetését. Ez monda: ha ezen fogolynak 
halála visszaadhatná férjemnek életét; akkor 
mindegy lenne nekem, bármelly halálnak ne
mével halna-meg; de minthogy ez lehetetlen, 
azt kívánom, hogy e’ fogoly rabszolgámmá le
gyen.*' — Ez meg is engedteték nekie. Az egész 
történet igaz lehet; csupán a’ mi rabszolgává, 
léteiéről mondatik; az nyilván költemény.

Mert a’ Vadak vagy megölik foglyaikat, 
vagy örökbefogadják, ’s fölveszik maguk tár
saságukba. Az Atya, ki fiját elvesztő, választ 
maganak egyet a' foglyok közül, kit ő gyerme
kének fogad; azárva pedig aiyát vagy anyát; 
az özvegy férj et választ magának ’sa’ t. Ezért 
nehéz a’ Vadakat arra bírni, hogy foglyaikat 
kiadják; mivel tulajdon testöktől és vérüktől



gondolják magokat megválniok, ha örökbe fo
gadott európai társaikat kiadnák. Voltak ese
tek, mellyekben a’ foglyok nem akarák az ő 
új polgártársaikat elhagyniok; kivált ha ifjon- 
ta kerültek fogságra, ’s huzamosb üdőkig él
degéltek a’ Vadak között. Egyik békekötés' al
kalmaival (1763) szerződés" következésében , 
minden foglyaikat kéntelenítettek az Indusok 
kiadni. A’ Vadaknak ’s több foglyoknak szo
morúságuk , elválásuk pillanatában, nieghatá 
érzelgőleg mindazokat, kik annak szemtanúji 
valának. Sokan a’ kiadott foglyok közül meg- 
szökének nem sokára, ’s visszasieténck a’ Va
dakhoz. Hasonló példákat gyakran olvashatni 
több más írásokban.

H á zasság i k ö tésre  semmi egyébb sem kí
vántatik meg ezen Vadaknál, mint a' két fél
nek tökéletesen szabad megegyezése. Házas 
társak köztti hűsegtelenség nagyon ritka ’s hal
latlan közöttük; mi felett nem is csudálkozhat- 
ni; — midőn mind két házastársak, mihelyt 
akarják, elválhatnak egymástól. Gyakran vá
laszt magának valamelly leány, ifjú férjet, él 
is vele nehány napokig, ’s azután ismét más 
férjet keres magának. Valóságos házasságra nem 
lépnek előbb egymással, míg mind a’ két rész 
tökélletesen illik egymáshoz.

Azon Vad, ki bizodaimas öszveköttetésbe 
keverednék nő nemű foglyával, elvesztené Ha
zája’ fijai előtt becsületét; ’s ha erőszakot is  
tenne rajta; ez esetben kitörölhetetlen lenne 
becstelensége. Egy Vad , ki megkérdezte!ett, mi 
következést húzna ezen vétség maga után , fe
leié rövideden; „ez soha sem történik-meg kö- 
zöttünk.“ "̂ "-x •••:.



Háború  és va d á sza t  legfőbb foglalatossá
gaik a’ férjfiaknak; v itézség  és ékessenszóllás 
az ő legnagyobb érdemük; h a lá s za tta l  is fog
lalatoskodnak néha néha, de mégsem ollygya
korta, mint a’ vadászattal- Az asszonyok vég
zik egyedül a’ házi foglalatosságokat és a’ me
zei munkákat. Földmivelésök azonban igen cse
kély , ’s a’ férjfiak szégyennek tartanák, ha ők 
azzal foglalatoskodnának.

Minthogy a-' Vadaknak nincsenek semmi 
fogatjaik ’s képzeteik a’ mesterségekről és tu
dományokról , következésképpen írni som, ol
vasni sem tudnak, nyilván vagyon ; melly igen 
csekély légyen az ő meggyőződésök’ ’s mivelt- 
ségök jelen köre, ’s melly szegény és szűk 
legyen nyelvük a’ kitételekben. A’ szavaknak 
Vég tagjaikat erős lehellettel mondják ki; egy
szersmind beszéd közben arcza’ vonásaikat gya
korta változtatják , ’s fölemelik hangjaikat a’ 
szerint, a’ mint előadásuk’ fontossága kívánja. 
Különben ők igen elmélkedők, ’s kérdéseik és 
feleletjeik mindenkor talpra essők. Nyelvük igen 
gazdag képekben és hasonlatosságokban. Gya
korta kezdik mondásaikat ugyan azon szavak
k a l, mellyeken az előbbit végezék.

Minthogy a’ vadászat legfőbb eszköze élel
müknek; azért szélesen terjedő vidékekre va
gyon szükségük. Legtöbb nemzetségeik ’s né
pességeik hegysorok vagy folyók által válasz
tatnak el egymástól; ’s ezen határjaik minden
kor és pontosan elintéztetnek, kivévén a’ fo- 
lyóknak forrásaikat, holott néha néha czivo- 
dások és egyenetlenkedések történnek a’ határ 
felett. Igen gyakran háborúskodnak egymás kö
zö tt; mivel a’ sérelem, melly egyen ő közöt
tük elkövettetik, nemzeti sérelemnek vétetik



többnyire. Műveltségi hijányok akadályoztatják 
Tartományaiknak népesülhetésöket, és gyakori 
háborúskodásaik miatt végtére egészen kiír- 
tandják egymást.

Vitézség közöttükj a’ legnagyobb tiszteleti 
czím, s egyszersmind legbiztosabb ösvény az 
asszonyok kegyüknek ’s tetszésöknek megnye
résére. Ezért, azifjak mindenkor háborút óhajt- 
nak; mivel bírt nevet reményinek általa nyer
hetni; ’s igen gyakran is diadaltfiáskodnak za
bolátlan tüzeskedéseikkel az öregbeknek bölcs 
mérsékietjökön.

Az asszonyoknak nincs szavok a’ közta
nácskozások bán, kivévén, ha érdekeltetnek ők  
is azokban p. o. ha valamelly vidéknek által 
vagy eladatnia kell. Voltak mindazonáltal eső
tek, mellyekben az anyáknak s asszonyoknak 
könyjeik öszve köttetvék a' bölcseknek jósla
taikkal győzedelmet nyertek az ifjaknak hirtc- 
lenkedő végzéseiken ’s a’ már már eltökéllett ’s 
határozott háborúnak szerencsésen elejét v e
hetik.

Jóllehet a’ Vadaknak lakjaik rósz ’s min
den kényelem nélküli gunyhók legyenek; mind
azonáltal nagy palotáknak tekintetűk sem te
sten reájok benyomást. Erkölcsi tulajdonokra 
nézve ugyan igen finom érzetök, hanem külsó 
fényűzésre épen nem ügyelnek. Mcgelégesznek 
rendesen a’ vad fáknak gyümölcseikkel és víz
zel, hánem örömest részt vesznek a’ legdrá
gább vendégségekben is. Az életnek mind a’ két 
nemére nézve igen egykedviiek.

Azon férjfíak, kiket a’ Shawanaac vagy 
Shawanesei Nemzetség küldött k eze sek ü l, Wil- 
liamsburgban mutatásuk alkalmával naponkint 
ebédelhetének a' város’ legfőbb asztalainál. Mind
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azonáltal egész napokat töltögetének a’ cser
jésben ’s eperrel cnyhítgeték éhségüket. Ezen 
egykedvűség ’s hidegvérúség nem annyira 
az értelmi ’s fzlési hijánynak, mint a’ szo
kásnak és nevelésnek tulajdoníttathatifc. Ugyan 
ezen kezesek egy bizonyos napon a’ kormány
zó’ asztalánál ebédeltek. A" Jegfiatalabbik köz- 
zűlök majd nem felét szedé egyik készítmény
nek tányérjára; de a’ mint latá ’s észrevéve, 
hogy a’ legöregbik komor tekintetet vete rája, 
elpirult ’s darab ideig zavarodásban lézengett. 
Ebéd után kérdezé egy valaki V olfot (er. vala 
neve a’legöregebbiknek*}, miért tekingete oily 
komor ábrázattal föl ’s alá? ó feleié: „hogy 
polgártársának niegkellett volna előbb szám
lálnia, hány vendégek ülnének az asztalnál.4.'

Az angoly kormányzó Virgíniában Gróf 
Dunmore, öszvehivatá azon éjtszakán, mellyen 
a’ Tartományt elhagyá, hogy egy fregátra ül
jö n , á Vadaknak minden kezeseiket, ’s azt 
monda nckiek; hogy őt családostól azon éj- 

'jel megakarnák ölni; ’s ők is a’ kezesek hason
lósorsot félhetnének fejökre, ha csak példája 
szerint Williamsburgot napfelkölte előtt el nem 
hagynák. Egyik a’ négy Vadak ’s kezesek köz- 
ziil, nehány hetekkel előbb hazájába utazott 
a’ kormányzó’ engedeimével. A’ hátramaradott 
három kezesek pedig eitökéllék magokban,

*) Az Indasok tulajdon neveiket fölszokták cserélni barát- 
jaiknak neveikkel. Ezért sokan európai nevet viselnek 
kflzzűlök. A’ Sachem Massassoit’ két fijai, kiktől vevők 
a’ Plimouth nevű kis gyarmat alapítóji földjeiket, es
deklőnek az angol-udvar előtt, hogy nekik angol ne
vek adatnának. Ezen körösökhöz köpést Metacomet az 
egyik Filippnck, a’ másik Sándornak neveztetett el.

14 *
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hogy az erdőbe keressenek menedéket; csupán 
éjszaka folytassák íujókat, nappal pediglen tá
vol az országút tó i, távol minden lakhelyektől 
rejtőznének. V olf és fiatalabbik társa együtt 
mentek, a' harmadik Judge  nevű, elmaradt a’ 
sötét éj’ homályjában tőlök.

A’ mint megvirradt, kétségeskedni kezde 
Volf a.* kormányzó' őszintesége ’s egyenes lel
ke felől, és rábeszélte társát, hogy Wiiliams- 
burgba térnének vissza. Ezeknek visszatérték 
nagy örömöt okozott mindenkiben, csupán Jud- 
gét féltették, ki talán gyanúba esvén az úton 
a’ williarosburgi katonáktól megölettethetett, 
vagy minthogy még csak vadászfegyvert sem 
vihetett magával, útfélen éhség miatt elhalha
tott. Az ő halála, vagy ha épségben haza ér t, 
az ő általa terjesztett hamis hírek ,. mellycket 
bűntársainak vala a’ kormányzó’ szemtelen ha
zugsága után elbeszéliendó, könnyen háborúra 
szolgáltathatna volna a’ Virginiaiak ’s Vadak kö
zött alkalmat. De Fo/fb/zonyosokká tévé őket, 
hogy Judge éhség miatt megnem halhatna, 
mivel az esztendőnek ezen részében ejég ep
ret találhatna mindenütt; bizonyosan e l- is  rej- 
tózendik olly ügyesen, hogy föl nem fedeztet
hetek senkitől. A’ mi pedig azon. híreket illeti, 
roellyeket ő bűntársainak beszéllend, semmi 
benyomást sem teend reájok; mivel ő félénk 
embernek ősmerlefik, ’s csupán emberséges jó 
maga viseletéért becsültetik.

Azon üdő alatt, míglen Dunm ore  fregátra 
szökve, a’ York’ vizén tartózkodott, zavarodva 
rohant Volf egyszer a’ Gyűlés’ teremébe, fél
beszakító a’ tanácskozásokat, ’s értésökre adá, 
hogy valamit jelenteni akárna. A’ tolmács , kit 
Dunm ore L o rd  rendele a’ Vadak m ellé, gyanú



ba jött előttük'. Más tolmácsot hívtak azért e lő ,  
kinek egyenes lelkűségében nem volt okuk ké
telkedni , s ez által értésére adá V olf a’ Gyű
lésnek, hogy az előbbi tolmács még mindig 
biztosítaná őt ’s társát a’ kormányzónak erán
tok viseltető hajlandóságáról, ’s hogy mennyi
re óhajtana elutazása előtt velők beszélni; hogy 
végre a’ tolmács’ unszolása ’s azon kívánsága, 
melly szerént őket a’ kormányzóhoz a’ fregátra 
csalogatá, benne Volfban gyanút élleszte D /m - 
m ore L ó r i '  hűsége felől; ’s hogy tehát ő most 
azért jött légyen, hogy az Ő hűségtelensége 
miatti félelmét a’ Gyülekezetnek őszintén föl
fedezze. — Valóban kikerülhetetlen is lett vol
na a’ Virginiaiák és Vadak közt a’ háború, ha 
ezen kezesek vagy azon hamis híreket, mel- 
lyek által szökésre akará őket bírni a’ kormány
zó , elbeszélték volna hontársaiknak, vagy ha 
elvitettek volna általa a’ fregáton.

h ' m i Judffét iW eli, minden úgy történt, 
a’ mint Volf monda felőle. Haza érkezett ő sze
rencsésen , meggyőződve annak igazságáról, a’ 
mit D vnm ore L o rd  a’ Virginiaiaknak gyilkos 
szándékjokról mondott nekiek. Hontársai azon
ban nem adának hitelt beszédjének. A’ Nem
zetség’ feje, a’ híres C ornstock’ Hja, érkeze 
nem sokára két más Vadakkal Virginiába, ’s 
elbeszéllé, hogy J u d g e ,  hontársaitól félénksé
ge miatt, kikaczagtatott. A’ kezesek szabadsá
got nyertek liazájokba menetelre. Ezen Vadak 
minden kérdésekre pontosan és szívesen felel
nek, és ámbár örömest beszélnek ’s mulatnak 
idegenekkel; mindazonáltal naponkint nehány 
órákat magányban töltögetnek. Hogy talpon 
essék ’s alapos legyen mindenkor beszédjük, 
gyermekségüktől fogva íigy hozzá szoktattalak



az elmélkedéshez ’s gondolkozáshoz, hogy az 
utoljára valóságos szükséggé válik  nálok. Ha 
különösen több idegenek veszik őket körül, 
akkor egy a ‘ Vadak közzül föláll mindenkoron, 
hogy beszédjével mulattassa a’ társaságot. Ez az 
idegenek eránti nyájasság5 bemutatásának egy 
neme, melly által egyszersmind arra szoknak, 
hogy a’ szavakat jól ’s helyesen helyliezzék be
szédjükben. Beszédjeikben ezen kezesek minde
nütt és mindenkoron jelentgeték az ő megelé
gedésüket azon szíves fogadással, mcllyre ta
láltak Virgíniában, meg-is ígérek, hogy elbe- 
széllendik hontársaiknak és nyil átkoztál ák re
ménységöket ’s óhajtásukat, hogy közöltök 
őrök béke's barátság alapútand. t

A' Vadak szép elmebeli tehetségekkel bír
nak. Nagy könnyűséggel tanúinak meg mindent. 
Az anyák folyvást gyakorolják magzatjaiknak 
emlékező tehetségeiket; gyakoroltatnak a gon
dolkozásban i s ; hanem tulajdon tapasztalás ál
tal csupán csekély ösméreteket szereznek ma
goknak; — mind ez okozhatja, hogy olly kön
nyen érthetnek ’s foghatnak-meg minden új kép
zeteket. Többen közzűiök tanúiénak már ame
rikai Egyetemeken és Iskolákban, sok hasznos 
ösméreteket is szerzőnek magoknak; de nincs 
arra példa, hogy csak egy is maradt volna köz- 
zülök idegenek között iakóúl telepedve.

Győzhetetlenülútálnak ők minden munkát, 
’s ezen körülmény akadályoztatandia őket örök
re kétség k ívül, hogy a’ többi művelt ameri
kaiaknak szokásaikat és élet-szereiket elfogad ják. 
Minthogy gyermekségüktől fogva meggyőződ
nek a’ felől, hogy vadászat és háború egyedül 
emberhez illő foglalatosság, ehez szokva min
den egyébb foglalatosságoktól idegenek. Min



den Indus Nemzetségek, mellyek másfél szá
zadtól fogva Európaiaknak szomszédságukba 
kerü ltek , résszerént elaljasadtak lassanként, 
résszerént egészen kihaltak. Függetlenségben 
maradtak mindenkoron, és nyilványos kiadá
sokra soha sem mit sem fizettek. Minthogy azom- 
ban csekély volt határjok, hogy a’ vadászatból 
élhetnének*, mindazonáltal nem határozhaták el 
m agokat, hogy a’ foglalatosságnak más neme 
által keresnék élelmöket.

Ezen Vadak között rendkívüli példák tün
tetik  ki a’ nevelésnek hatalmát. Csecsemő ko
ruktól fogva szoktattatnak, hogy soha legkis- 
sebb félelmet sem áruljanak .el külséjökben, 
hogy hadifogságban a’ legérzékenyebb kínok 
között is álhatatosok maradjanak, "s általa ellen
ségeiknek tehetetlenségüket, hogy valaha mgg- 
rettenthetnék őket, kigúnyolják. Nem csodál
kozhatni sem a' meggyőzőiteknek rettenthetet
le n  álhatatosságukon, sem n’ győzedelmesek
n ek  elkeseredésükön; minthogy a’ bosszúáiiás 
éppen ojly szent kötelességük , mint a’ hideg- 
vérűség bármelly kínok között minden más ese
tekben. Bár mit mondjanak is némelly írók 
f e lö lö k , igen emberségesek és jószívűek ezen 
Vadak. Sokan tapasztalták, hogy közöltök a’ 
szüléknek magzatjaik eránti szeretetök és nyá
jasságuk sokkal nagyobb, mint a’ magzatoknak 
szü leik  eránti szeretetök és ragaszkodásuk; a’ 
mi azt bizonyítja, hogy a’ szülei és gyermeki 
szeretetnek ezen külömbsége, mellyeta’ művelt 
Nemzeteknél is tapasztalhatunk, nem a’ gyer
mekeknek abbeli hajlandóságuknak tulajdonít- 
tathatik , hogy tehetségeiket teljes szabadság
gal használhassák; mert a' Vadaknak magzat-1 
ja ik  majd nem éppen születésüktől fogva függet



lenek ’s nem is várhatnak szüleiktől semmi 
örökséget.

A' Vadak felette nyájasan bánnak foglyaik
nak magzatjaikkal; mindazonáltal megölik azo
kat, ha megnem tarthatják magoknál, vagy ha 
ellenség előtti futásban félhetnek, hogy azok 
akadályoztathatnák menekvésökben , vagy attól 
tarthatnák, hogy az ellenség általuk nyo
mukba juthatna. Hasonló környülmények között, 
hasonló okokból szinte úgy bánnak az asszo
nyokkal és ifjakbal i s ; mivel tulajdon barátsá
guk felőli szorgoskodásuk épen olly igen köte
lességük,  mint a’ bosszúállás és rettenthetetlen
ség. Fortély nálnk minden Vitéznek legfób tu
lajdona , ’s ki vitézi nevet akar érdemelni, an
nak éppen olly ügyesen szükség az ellenséget 
fortély által meggyőzni tudni, mint álhatatosaa 
szembe szállani vele. A’ nevelés, mellyet nyer
nek, legfőbb rúgója minden ő viselőtöknek 
és cselekedetűknek; kevesen vágynak közöttük, 
kik magokat ki nem tüntették volna azon vise
leti szabályoknak gyakorlásuk által, mellyek 
gyermekségük tói fogva beléjök csepegtettek.

Az olvasó közönségre hagyjuk ezen Vadak 
’s az ösmeretes művelt Nemzetek bélyegeiknek 
Öszvehasonlításukat. A’ következendő történetet 
L ogánról a' Mingós nemzetség fejéről, Jeffer- 
sonnaJt Virginia feletti észrevételeiből kölcsö
nözzük, mivel ez igen helyes tanúsága a’ Va
dak’ bélyegöknek.

Két Indusok a’ Shavanése vagy Shavanakaak  
nemzetségből meggyilkolának egy Virginiai em- 
i»ert. A’ szomszédfejérek elhatározák, hogy ezen 
gyilkosságot szokás szerént, hadimódra meg- 
bosszúlják. Cresap Ezredes, ki már sok gyil
kosságokat követett el az Indusokon, nehány fegy



vereseket vett magához, kikkel a’ K a n h a va y , 
vizén lefelé evezett. Szerencsétlenségre épen 
egy asszonyokkal és gyermekekkel megrakodott 
Kanót (Indus csónak) , egyetlen egy férjfitól 
igazgattatva, indúlt el a’ túlsó pariról, hogy a’ 
vizen által evezzen. Cresap  és emberei elrej- 
ték magokat, ’s azon pillanatban, meliyben a’ 
kanót kikötött, czélba vevék mindnyájan az ár
tatlanokat, 's egyszeri lüzellésre a’ csónak min
den embereit megölék. Ezen csónakon talái- 
taték az előbb nevezett Logánnak családja, ki 
mint a’ Fejéreknek buzgó barátjok közönsége
sen ösmértetett. Az ő háládatlanságuk bosz- 
szúáliásra ébresztő ő t , ki is tünteté magát a’ 
nem sokára kiütött hadban minden ó hazája 
fiai között. Azon elválasztó ütközet, melly ugyan 
azon esztendő bekeletén történt a' nagy Kanha
vay’ torkolatjánál, egy részről a’ Mingós Shava- 
nése és Delaváre Nemzetségek, más részről a’ 
virginiai hadsereg között, kénszeríté végre a’ 
Vadakat, hogy békességet kérjenek. Csupán 
Logán  vonakoda a* követekkel együtt megje
lenni. Hogy azonban távol léte által gyanút ne 
gerjesszen az Indusoknak őszinte szándékjok 
felett, következendő beszédet küldött egy em
bere által, melly Dunm ore L o rd  jelenlétében 
fölolvastatott.

Előléphet 's mondhatja e’ valaki a' Fejé
rek közzül, hogyha éhezve jött Logán' kuny
hójához , és Logán nem elégítette volna ki az 
ő éhségét, vagy hogyha hidegtől megmeneked- 
ve és mezítelenül jöit Logánhoz, és ez fölnem 
ruházta volna őt. Az utolsó hosszas és véres 
háborúiban kunyhójában maradott Logán csen
desen , ’s békességre inté az ó hazafiait. A’ Fe
jérek eránti barátsága olly nagy volt, hogy



atyafiai újjaikkal mutogatának rája, 's azt 
mondák: Logán a  Fejéreknek barátjók! sőt 
eltökéllé magát, hógy hozzátok ménend ’s nála
tok fog élni, midőn közelebbi tavaszkor egy 
közzűletek ezredes Cresap , hidegvérrel min
den ok nélkül Logan rokonait meggyilkulá, a’ 
nélkül, hogy az asszonyokon ’s gyermekeken 
könyörült volna. Egy csöpp vérem sem hévül 
már most egy élő teremtményben sem. Én hosz- 
szút abarék állani, harczolék, sok Fejéreket 
megölök. Bosszúállásom kielégíttetett. Nemzet
ségem' javára örülök a’ béke" közeledésének, 
de Vigyázzátok í megne útáljátok magatokat; 
mintha ezen öröm rettegésből eredne. Logán 
nem tudá soha mi légyen a’ rettegés , nem fog 
6 soha megfntamtkhn, hogy életét megtartsa. 
Ki vagyon tehát még most életben: hogy Lo- 
gánt, ha meghal sirassa ? — senki sem !“

Azon beszéd, mellyet Shegenába tartott 
a* Virginiai követekhez, legnagyobb "’s jelesebb 
bélyeget árúi e l , melívet látott valaha e’ világ. 
Atyja a’ híres Pon tiack  az O ttá v a  Nemzetség’ 
feje, több ízben meghívatott az Amerikai köve
tek által barátságos tanácskozásokra; el is tö
kéllé magában, hogy elmenénd; hanem az án- 
gol kormányzó fíam ilton  (fkit kapitány K la rk  
fogságba tett) mindenkor visszatartóztatott. Egy 
háborúban, mellyet az O ttávák  és Jowagok  vi
seltek egymás ellen: P on tiack  nemzetségének 
több más fejeivel együtt agyon üttctett. Fija 
Shegenába serdülő ifjúságának ellenére is ,  
minden eióbbi szokás ellen, rendkívüli érde
mei miatt atyjának helyébe választatott. Meg
verő ő a’ Towayokat ’s majd egészen kipusz- 
títá. H am ilton  őt és ugyan azon eszközök ál
tal , melíyekkel atyját darab időig visszatartóz-



tata az amerikaiakkal személyesen leendő ösz- 
vejöveteltől. Végtére még is megjelent Skege~ 
n á b a , jóllehet nem minden félelem nélkül. 
Már jóval előbb egyszeregy Virginiai ifjat Fteld’ 
családjából, ki eltévelyedett,"s magánál fölfogad
ta , rajta segített, ’s őt igaz útba igazította. 
Az ifjú Indusnak ezen nemes tettét ösmerék , ’s 
az amérikai követek használták ezen alkalmat, 
hogy azt neki megköszönjék. Egy puskát aján
dékozónak neki, szánakozásukat jelenték aty
ja’ ’s nemzetsége'többi fejeinek halálukon , 's sze
rencsét kívántak neki, hogy alkalmat találha
tott a’ bosszúállásra. Itt következik fcleletje: 

„A tyák  1 *)
-1’ foldszorulás’ kormányzójának előadásai cselek

vők , hogy én tartózkodva fogadóm el h ív a tta tá s to k a t 
’s reszkető lábbal jövék ezen tűz mellet f i  tanácsba **) 
hozótok. Ezen elfogadás, mellyre nálatok találtam  meg
győzött eng.cmet, hogy félelmem alaptalan v a la , ’s H a ■ 
miliőn engemet megcsalt. Az igazság és ő , m ár rég tő l 
fogva ellenségek. Atyám ’s több fejeink kóstolók a’ ha 
lálnak keserűségét. Ezen szerencsétlenségnek emléke
zete cselekszi, hogy én még a lig  érzem , hogy ember 
vagyok ’s könnyeket facsar szemeimből. A ’ ti érzékeny 
szánakodástok szívemet megkönnyítő nyomasztó terhé
tő l ,  ’s ennek emlékezete az én legkésőbbi m aradékaim 
nak is hirdetteténdek.

*) Fiatal kora miatt szóllítá így őket Shegenúba.
**) A’ Vadaknak tanácskozásaik mellett, mindenkor me'g 

nyártan is tfiz rakatik, hogy pipára gyújthassanak ’s 
együtt barátság’ jeléül dohányozhassanak. .4’ tűz mel
letti tanáét tehát különböző nemzetfi enthereknek ösz- 
vejöretelöket jelenti.



Önrendek azon, a ’ m it h a llo ttam , ’s bizonyosok
k á  iteszlek titek e t, hőgy azt én népemnek hűségesen 
elbeszéllendem. H a később szükségesnek fogjátok t a 
lá lni , hogy velem beszé lje tek , öröm est eljövendek hoz
zátok , mostani m eghivástokat pedig köszönöm. Azon 
különös tá rsaság , m ellyet m utatatok erántam ; ’s azon 
a jándék , m ellyet nekem azért a d tá to k , m in th o g y V  
t i  ifjn  atyátokfiáról Fieldről gondoskodtam , legelevenebb 
hálám at k ívánják. Jóltudom , hogy én csupán azt tettem , 
á* mi kötelességem vo lt, és a’ k i  qWp<|n kötelességét 
te sz i, az- nem érdemel dicséretet. H a  valaki közűletek 
hozzánk jövend , akár újság k ívánásból,  akár foglala
tosságban , akár ellenség e lő tti fu tásban , mindenik 
épen oily elfogadásra ta láland , mellyre ifjú  atyátokfia 
ta lált. T i szinte bizonyossá te tte tek  éngém et, hogy az 
hontársaim at, ha hozzátok jövendenek, szívesen íátánd- 
já tok . Az én félelmem elenyészett, nem epeszti többé 
kétség keblemet. Az én ifjú  társaim nak javaslandom , 
hogy titeket látogatnának m eg, ’s ösmeretségre lép
jenek  veletök.

A tyák í
A’ mi ma tö rtén t sokkal inkább ’s méljebben be van 

vésve szívembe, mintsem az idő elenyészhetné azt be
lő le. Úgy rém lik előttem , hogy a’ békesség ezen napjá
nak sngárjai a’ mi gyerm ekeiket is melegítendik ’s őket 
a’ szerencsétlenségnek szélvészeitől megőrzehdik. En
nek kétségtelenítésére nyújtom jobb kezemet,- azon ke
zem et, mellyet én még soha senkinek sem nyújtottam  
a’ né lkü l, hogy szívem megnem egyezett vo lna , melly 
békességben soha sem onto tt v é rt, ’s háborúban soha 
sem kímélt ellenséget. Megerősítem barátságom at ol- 
lyan szavakkal, mellyet az igazságból soha sem űztek 
já ték o t , m iolta tudom , hogy a’ hazugság vétek legyen.“



Öszvej övét eleiknél ajándékokat osztogatnák 
egymásnak a’ Nemzetek. Ezen ajándékot hajdan 
fon a lak  voltak, melJyekre csigákból készült 
gömbölyű gombok voltak fűzve, va g y  ö v é k ,  
mellj'ek több illy öszvcvarrott fonalakból ál
lottak. Ezen ajándékok, nagy becsben tartattak 
általuk, mivel ezen csekély munkák szerszá
mok nélkül igen sok fáradságban és időben ke
rültek. A’ Vadak, kik amerikai tartományok
kal '« Európaiakkal vágynak kereskedési Ösz- 
veköltetesben, K la r iso k a t vagy hizonyos olva 
sókat szoktak korunkban egymásnak ajándé
kozni , mellyek még nagyobb becsben tartottnak, 
jóllehet nehány prémekért nagy mennyiségben 
cserélhetik azokat be. A’ Nemzeteknek követ- 
jeik minden öszvejövetel’ alkalmával magok
kal hozzák mind az előbb nyert ajándékokat, 
hogy megmutassák ,■ hogy becses előttük ba- 
rátjaiknak emlékűk. Egyszer észrevevék az In
dusok, hogy egy követ bizonyos, mintegy öt
ven esztendő előtt nyert ajándékot nem hozott 
el magával, nyomban kérdőre vonák felőle, és 
sok fáradtságba került, míg megbékél tethettek. A- 
jándékjaikat beszéd közben , néha annak vé
gével osztogatják : a’ mint szavaiknak értelműk 
kivánja. Sheffenába beszédjének első része vé
gével nyújtotta által &’ s in ó r ts midőn megszűnt 
-beszélni a z  követ.

Néha öveket is küldenek az Indusok, mel- 
iyeknek színeik külömböző módjok és öszve- 
kötletésök szerént az ajándékozónak érzelmeit 
fejezik-ki. Azon igazságtalan háború előtt;m el
lyel Dunmore L o rd  üzent a’ Shavaneseknek, 
olly övét küldtek neki, melly háborúval fenye
gette , ha minden . őket illető elégtételt nem 
nyernének.
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Az amerikai Vadak minekelőtte szomszéd
jaikkal kereskedési öszveköttetésbe nem lep
tek volt, semmit sem tudtak a' vasnak haszná- 
nálatjáról, kőből voltak szerszám jaik, mellyelc 
fejsze :s véső alakúak, a’ fáknak levágásukra, ’s 
hogy csónakoknak alkalmatosok legyenek, ki- 
vésésSkre használtattak. Minthogy ezen szer
számok ugyan csak tompák és nyeletlenek vól- 
tak, gondolhatni, melly bajosan és unalmasan 
lehete velők dolgozni. Hogy a’ fát elkészítsék  
és kisimítsák, bizonyos halaknak liéjjaikát hasz
nálók. Vad kenderből ’s más növényekből csi
náltak köteleket, mellyek igen vastagok, ’s 
gyakran 30—40 lábnyi hosszak voltak. Halá
szatkor hálókat is kötöttek v d e  többnyire szi
gonnyal fogdosák a’ halakat. Madarakat ’s négy 
lábú állatokat küiömbféie tőrökben fogdostak. 
Minthogy a’ hír’s névutáni vágy uralkodó szeny- 
vedelmök az Indusoknak, ’s minthogy a vad álla
toknak iiidöztetésökbcn kitüntetett buzgóság, és 
az éhség és hidegség eltűrésében bizonyított ál- 
hatatosság kezeskedik a’ m elle tt, hogy a' há
borúban is vitézül viseléndik magokat ; azért 
szoktatják mind ezekhez gyermekségüktől fog
va magokat. Néha k ét, három napig is eltűrik 
az éhséget, ’s egész hétig is megelégesznek egy 
kevés tengeri máiéval (kukuricza.) Nálok ezen 
növénynek olly neme terem, m elly  igen mér
sékleti melegben föfpattan, lisz tesed ik , és majd 
ollyan iaö , mint a' kenyér. — E zen szemeket 
ők szétdörzsölik, ’s pogácsa nem ű süteményt 
készítenek beiólök. A' húst kétféleképpen ké
szítik e l, vagy megfőzik cserép-edényekben, 
vagy fóstőlik kivésett fában. H a  megakarják 
azt tartani húzamosb ideig, akkor előbb mcg- 
röstölik 's azután kiszárítják. F a  és rosszul égé-



t e t t  cserép - edények régtói fogva szokásban  
v á g y n a k  náluk.

Mindjárt elejénte a’ lapta-játéknak egy 
különös nemét találták a" Vadaknál-, melly mel
le t t  a’ laptát lábaikkal taszították odébb. Kü
lönböző faluknak lakosaik vetélkedve folyta
tó k  a’ játéknak ezen nemét. Vetélkedtek ők  
gyakorta a’ futásban és úszásban is. Altaljába 
v é v é  életszerük úgy volt alkotva, liogy testű
k e t  hajlékonnyá, de nem éppen erőssé tevék.

Hajdan a’ Vadak nem ösmertek egyébb 
ita l t  a' víznél; de most igen örömest isszák a' 
p álin k át, kivált a’ rúmot és minden szeszes 
i ta lo k a t , még pedig gyakran olly mennyiség
ben , hogy a’ mellett eszöket és egésségöket el
v e s z t ik ,  mi által több rendetlenségekre adnak 
alkalm at. Szemökre is vetik  gyakran a’ F ejé
r e k n e k 1̂ ’s nekik tulajdonítják vétekül, hogy 
e z e n  veszedelmes italokat az ő megsemmisíté
sü k r e  hozták be. Melly vad néha háborúra is 
szolgáltatott a’ Fejérekkel alkalmatosságot.

Mrttzések és mindenféle edző nedvek ál
ta l , különféle állatoknak "smás képeknek rajzo
la tja ik a t alakítják bőrükön. Most európai festé
k e k e t  használnak e’ tekintetben. Még ábrázatjo- 
k at i s  kifestik ily neműleg , ’s ha háborúba ké
s z ü ln e k , akkor minden módot elkövetnek, hogy 
o lly  borzastó tekintetet adjanak magoknak, 
m in t csak lehetséges. Nem lehet csndálkoznunk, 
ha a zt reményük, hogy ez által ellenségeiket 
akarják elijeszteni ’s rettenteni, midőn Euró
pában  is ugyan ez okbul kénielenek a' Graná- 
térosok  medvebőrt fejőkön , ’s bajuszt arczo- 
kon hordozni. — Orrukat és füleiket is által
fúrják ők, ’s tollakat vagy más csekélységeket 
h úznak  beléjök , ékességnek okáért. Mennél fé



nyesebb valami, annál szebb ékességnek tar- 
tatik. Eleinte majd nem egészen mezítele
nül jártak. Az állatoknak bőreik inkább ágyúi, 
mint ruházatúi szolgálnak nékiek. Szeretik ők 
ugyan a’ ruhát ’s fényűzést, de a’ munkát, 
melly ezeknek készítésökre szükséges, meg
vetik ’s utálják.

Azon szokás, hogy magoknak hajaikat, 
még ábrázatjokon is mind kitépjék, igen kö
zönséges a’ Vadaknál; azért olvashatni némeliy 
útazási leírásokban, hogy ők áltáljába véve sza- 
kállatlanok. Különös tisztelettel viseltetnek a’ ha
lottaknak csontjaik eránt. — Ha valakit nemzetsé
gükből idegen földön temettetik-el, a’ mi kivált
képpen háborús időben gyakran megtörténik, 
mindent elkövetnek, hogy legalább csontjait, 
ha mindjárt több esztendők után i s , öszve gyűj
tsék ’s az öveiknél temessék el.

Minden ünnepeik és játékaik mellett föl
áll egy szónok, ki ezen esetekről, mellyek ezen 
alkalommal történtek, beszél.— Hajdani fegy
vereik nyilak voltak , kiváltképpen mellye- 
két ők márványból vagy más kövekből készít
tettek. Iily nyilak mostan is találtatnak itt ott 
a’ föld gyomrában. Azon Vadak, kik az Euró
paiakkal űznek kereskedést, már ma puskákat 
használnak fegyverül.

Minden útazási 's más tárgyú leírásokban 
Sachem  vagy S agam ore  a’ vad népek fejeik
nek czímjök. Több Indusok azonban bizonyít
ják, hogy Loyaneth  azon tulajdonképeni czím, 
mellyel valamelly falu; nemzetség’ vagy nép’ 
feje neveztetik. Minthogy különféle nyelv-já
rásaik (dialectus) vágynak, igen lehetséges, 
hogy elődeink Sachem  és Sagam ore nevet ta-
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núlták-meg, ’s hallották valamelly most már 
kihalt Indus Nemzetségnél, vagy talán nem 
is értették helyesen ezen neveknek tulajdon
képem értelmüket. Az Indusok, meglehet, tét- 
széni kívánásból utánozák az európai kitételt ’s 
azt h ivék , hogy ezen kitételek európaiak len
nének. Ezért nevezhetik az ő fejeiket, ha Fe
jérekkel beszélnek: Sachem vagy Sagamore, ma
gok között pedig Loyaneth , mellynek utolsó 
h  betűje azon lehelletet fejezi k i, mellyel ők 
a’ végtagokat szokták kimondani.

A' Vadaknak szokásaik, még azoknak i s ,  
kik  európai gyarmatokkal határosok, igen ke
véssé változtak meg. Tétettek ugyan lépések, 
hogy a' Keresztyén-Vallásra téríttetnének; ha
nem minden (igyekezetek füstbe mentek. Ezen 
Vadak ritkán mondanak valaminek ellene ; nem 
tagadják ugyan, a' mit megnem érthetnek; de 
bem is hiszik azt soha; idő *s fáradság veszte
getés azért mindenkoron, ha előttük csudákról, 
•titkokról ’sa ’ t. beszélnek. A’ legnyíltabb szívű 
’s fölvilágosodottabb európai térítők azt űtálják, 
hogy ezen Vadak soha sem jöttek azon gondo
latra, melly szerént Istent tisztelnének. Némel- 
lyeknek közzűlök csupán homályos képzetük va
gyon két láthatatlan valóságról, egy jóról és 
egy gonoszról; hanem ezeketis ritkán imádják, 
*s a’ gonosz vadságot gyakrabban, mint a’ jót; 
mivel nyilván inkább félnek ’s rettegnek a’ go
nosztól, mint jót reménylhctnének. Balítéleteik 
igen különfélék ’s nevetségesek ; de még sem an
nyira fonákok , mint némelly művelt Nemzetekéi; 
és soha sem vetélkednek felettük, nem is örö
mest foglalatoskodnak hasonló dolgokkal, ’s 
kiki gondolkozhatik és cselckedhetik úgy, a’ 
mint akar.
t .  M. OH. MIKEHVA. II. NEGYEI). 1835. 15



Némellyel; közzűlök, a’ kik titkolódzóbbak 
és becstelenebbek a’ többieknél, bliy tekintetet 
szereznek magoknak, mintha egészen különös 
ezer mesterek lennének. Ezek P oivow erszeknek 
neveztetnek. Némelly írók őket Papoknak tar
tották , hanem tévelygésből ; mivel az Indusok 
semmit sem tudnak Papokról. A5 P o w o w ersze le
nek tekintetök csupán orvosi {ismereteiken ala
púi , mellyek abban állanak, hogy némelly fű
veket használnak, azután izzasztatják, ’s erre 
nyomban megköttetik a’ beteget. Mikor izzad
n i akarnak az Indusok; akkor magokra zárják 
kunyhóikat, ’s béfütik tiizesített kövekkel. Has
hajtónak némelly bizonjos füveket; edző szer
nek pediglen bizonyos nemű fát használnak. Ha 
vért akarnak magokból ereszteni; akkor né
hány vágásokat tesznek bőrükön , éppen mint 
nálunk a' köppölyözésnél; a5 tőhalnak koppot- 
tyújával, meilynek fogai olly élesek mint a’ tű.

Hajdan, midőn a'Keresztyén-Vallásról még 
semmit sem hallottak, üsmeret cn volt előttük 
egészen a’ halál utáni élet* képzete. Azok, kik 
annak tanítását már elfogatlak , hiszik, hogy az 
„örök 'életben mind azon kényelmekkel bővség- 
ben és fáradság nélkül fognak bírni ’s élni, 
mellyek itten kedvesek valának előttök. Lelki 
boldogságot nem képzelhetnek magoknak ’smég 
sem akarják a’ testnek feltámadását hinni. W il
liam s R . egyik a’ legelső térítők (Misszionáriu
sok), közziil azt írá a* londoni térítő Társaság
nak, hogy a’ Vadak * mindent, a’ mit nekiek 
a’ Vallásról beszedett, örömest fogadák; de 
mit a' testnek föltámadására juta beszédjében: 
mindnyájan megvallák, hogy ők azt soha sem 
hiendik.
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Új Anglia’ lakossai csupán 1650 körül kez
denek a’ Vallásról velők beszélíeni, mivel tu
lajdon környülményeik nem engedek, hogy a’ 
Vadaknak lelki üdvösségeikről gondoskodnának 
előbb. Midőn az örök kárhozatról ’s arról be
szélgetőnek előttük , hogy keresztség nélkül sen
ki sem üdvezűlhetnc; kérdezek a’ Vadak, ho
gyan halgathaták 26 évekig e l , ha valóban 
olly nagy fontosságú ezen hit az örök üdvös
ségre. Mcntegetésök, mellyet e’ felett tevének, 
igen silány volt, ’s nem keveset okozta, hogy 
az Indusok fonákul és megvesztőleg kezdőnek 
a’ térítőkről ’s ezeknek küldetésükről gondol
kozni.

Ezeredes Goffe„ ki I .  K ároly'  uralkodása 
alatt gyarmatin Báró volt, ’s tizenhárom vagy 
tizennégy évekig hirdeté a' Keresztyén-Vallást 
a” Vadaknak, írja a’ Napló - könyvében , hogy 
következendő kétségeket vetőnek ellenébe : „1. 
Beszédedben említed, m enjetek e l ezen ja v í th a 
ta t la n  N em ze tség tő l .‘1 Más helyen ismét az áll: 
M i nem tehetünk sem m it sem m a g u n k t ó l Mi
ként egyeztethetnek meg ezen mondások. 2. Azt 
mondod : ,,o’ beszéd a' léleknek feg yvere  s m elly- 
t ő l  a ’ m i szíveink m egsebesítte tnek .ss Hogyan 
adhassam tehát magamat arra, hogy a’ léleknek 
fegyverét megragadjamJ ’s szívemet azzal sebe- 
sítsem ? 3.. Mit vétett Judás, ’s mit véthetett, 
hogy Krisztust elárulta, midőn Isten’ végezésé- 
ből kellett meghalnia?“ Más térítőknek ezen 
kérdéseket tévék a’ Vadak: , „értheti e K r is z 
tu s  a ' közben járó  s Indus-nyelven a z  im ádságo
k a t?  M ik én t lehet va la k i Isten  képére te rem 
te tv e  . m időn  a ’ m ásodik paran cso la tban  Is 
ten n ek  m inden képezte tése i tilta tn ak  ? Ha va 

ló *



lam elly a ty a  g o n o sz , 's f iú  já m b o r ,  h egyes; 
m ié r t bün teti I s ten  a : f iu k a t a z  a tyákn ak  v é t
k e ik ért?  Hogyan lehetséges a z ,  hogy a z  A n 
golok és Indusok o lly  külöm bözóleg képzelődnek  
’s  gondolkoznak Is ten  f e lő l ,  midőn m inden em
berek eredetőleg egy a ty á tó l  szárm azn ak  ?sí

Az Oneida és D ela icare  Nem zetségek leg
elsők ’s hajlandóbbak voltak a’ Keresztyén-Val
lás’ elfogadásában. Megkeresztelteték ók m ago
kat és keresztyéneknek neveztetnek, jóllehet 
silá n y , fonák ösm éreieik vágynak a' Keresz
tyén-Vallásról..

1710-ben Pcnsylvánia Konestoger nevű vá- 
rossában szövetség köttetett nehány Indus Nem
zetségekkel. Ekkor egy Svéd-térítő lépett föl 
nagy tűzzel ’s benyomással közöttük, bogyókét 
megterittse. Ó a’ teremtés, ’s angyaloknak ’s 
első szüléinknek esetük’ történetén kezdé, ’s 
azzal végező tanítását, hogy mindeneknek,• kik 
megnem keresztelkednének, örök kárhozatot 
hirdetne. Még ugyan azon napon lartá ez ellen 
a’ Vadaknak egyik fejők oliy erővel, tűzzel és .̂ 
pontossággal lelkes beszédet, hogy a’ térítő nem 
tudható, init feleljen reája. Legfőbb ok, melly- 
re az Indus támaszkodott, az volt: hogy a’ Szent 
Írásban foglaltatott nyilatkoztatás csupán azo
kat érdekli, kik a’ Szent könyvet ösmerik; és 
hogy a’ legfőbb valóság nem titkolhatá el olly 
sok ezer emberektől azt, ha szükséges lenne , 
annyira ennek ösmérete, mint a’ térítő sürge
ti. Ha valaki azt állítaná, hogyr Isten csupán 
ezen könyv által nyilatkoztatható ; csupán ezen 
qgy szeren {ismertethető meg magát az embe
rekkel ; akkor az a’ térítő’ tanításával homlok 
egyenest ellenkeznék, a’ ki azt tanítja, hogy az 
Isten mindenható. Ha pediglen Isten, jóllehet



tehető, olly számtalan emberektől megvonhatá 
’s tagadható a' nyilatkoztatást; akkor ez meg
foghatatlan kegyetlenség és igazságtalanság len
ne szentségétől. Igen nagy igazságtalanság len
ne az is , hogy az egész emberi Nemzet egyet
len egynek vétségéért bűnhődnék. Végre azt adá 
mind ezekhez a’ fölhevít It Vad ember, hogy a’ 
keresztyének csöppet sem jobbak az Indusok
nál, hojott pediglen amazoknak tanításaikat az 
ő viseleteikből és cselekedeteikből kelljen meg- 
ítélniök.‘c

Azon vád, hogy az amerikai Vadak ember
evők lennének, szinte alaptalan. Egyetlen egy 
író sem beszél e’ felől, sót áltáljába véve mind
nyájan ellenkezőről vágynak meggyőződve. ’S 
hogyan is maradhatott volna illy fontos körül
mény két háromszáz évekig az Európaiak előtt 
titokban, kik résszerint mint térítők, réssze- 
rint mint hadifoglyok, résszerint mint ke
reskedők húzatnosb ideig tartózkodónak a’ Va
dak között? Ha szokásaikkal megeggyezne az 
ember-evés; akkor ezt épen olly kevéssé titkol
nák, mint azon kínoztatásokat, mellyeket fog
lyaikon követnek el, ’s meilyek jóval kegyet
lenebbek, jóllehet nem olly borzasztók, mint 
az ember-evés. Minden ösmeretes vad Népek 
tagadják ezen durva szokást. Nehányan ugyan 
hallomásból beszéllik, hogy a’ lapos fe jti  *) igen 
távol tanyázó Nemzetség, megenné a5 hadifog-

*) Nemei ly emberek, kik ezen nemzető személyeket lát
tak , azt besze'llik: hogy valóban lapos homloknak len
nének. Gyermekeiknek fejőket kenyérrel szokák lapos
ra  nyomni. A’ terei fe jűe i ellenben, kik a’ felső tó’ 
keleti vidékein laknak, kerekre, gömbölyűre nyomják 
gyermekeiknek fejőket csecsemő korukban.



tyokat;.de ők magok, kik ezt beszéllik, nem 
hiszik hallomásukat. Egy Vad, ki e’ felől meg- 
kérdeztétett, azt feleié: „sokkal hihetőbb len
n e , hogy a'" Fejérek ennének emberhúst; mi
vel, úgy mond ő, mi Vadak hasonló eledel 
nélkül is megtaláljuk az erdőkben mind azt, 
a’ mire szükségünk vagyon éhségünk’ enyhíté- 
sére.“ Hasonló feleleteket nyerni más Vadaktól 
is , hasonló kérdésekre.

Kétségeskedhetni tehát méltán mind annak 
igazságáról, valami csak az ember-evésről beszél
tetik. Igen könnyen lehetséges, hógy az euró
paiak magok tulajdon kegyetlenségeiknek szé
pítésükre, festegeték nagyítva ezen Vadaknak 
nyers dn/va szokásaikat. Minden a’ mi új és 
különös, hamar talál hiedelemre; örömest is 
isméfcltetik; legyen bár ez azon nézetből, hogy 
magának azon tekintetet szerezze, mintha mások
nál többet tudna. Számos hazugságok nyeíének 
már e’ szeren hitelt közöttünk, ’s gyakran ne
héz volt azután azoknak megczáfollatásuk. Gya
kran igen hajlandók az útazók, kivált a’ fiatal 
utazók, olly dolgokról beszélni, mellyeket ők 
idegen távol országokban láttak; jóllehet csu
pán másoknak előadásukban ’s beszéllésökben 
hallották; ’s nem is vonakodhatnak azután ké
sőbben, ha megbánják hazug alaptalan hírlelé- 
söket, hogy megvalják ifjúsági hibájikat ’s kön
nyben hivőségöket. Az is megtörténik gyakorta, 
hogy a’ költeményt, ha kik gyakran és sokszor 
beszéllik, utoljára magok is elhiszik.

Ha némelly Vadak láttattak, kik netalán 
ellenségeiknek csontjaikat tartogaták kezeikben; 
e  mellett fenyegető Srczvonásokat árultak el és 
fogaikat csikorgaták, ez még nem elég tanúság 
arra, hogy ember-evőknek tartassanak. Sőt az



sem lenne még elég tanúság, ha arra tudnának 
bizonyos példákat, hogy némelly Vadak szük
ség vagy dühösség által tévesztettek volna ezen 
durvaságra. Tudjuk ugyan is , hogy néha euró
pai hajósok is kénszeríttettek már felette nagy 
éhség által több ízben, hogy sorsot vetnének 
magok között, ’s azokat, kiket a’ sors ért, meg
ölik ’s emészték. Hát ha valamelly amérikai 
Vad ember látta volna e’ borzasztó esetet, nem 
beszélhette volna é hontársainak, hogy az euró
paiak ember-evők legyenek?

Nem állíthatni ugyan áltáljába véve, hogy 
az ember-evés valami hihetetlen dolog lenne; 
csupán az kétségtelen , hogy biztosabb tanúsá
gokra és bizonyítványokra legyen annak bemu
tatására szükségünk, mint eddig elé beszéltet
tek ’s előadáttak az utazóktól.

Mind ezen előadások, némelly kevésbé fon
tos körülményeket kivévén, mellyek egyes 
Nemzetségeknek tulajdonaik, egyaránt tartoz
nak minden Vadakra. A’ mi még ezen előadá
sokban hibáznék •. azt D r. Franklinnak  egy euró
paihoz küldött, ’s a’ Vadakat érdeklő követke
zendő jegyzetei egészíthetik ’s tökélletesíthetik 
minden tekintetben :

Ezen népségek azért neveztetnek Vadak
nak, mivel az ő szokásaik a mieinktől, mel- 
lyeket mi szelídeknek tartunk ’s hiszünk, sok
ban külömböznek. Ők is ugyan iily hiszemben 
vágynak a’ mi szokásaink és erkölcseink felől. 
Ha részrehajlás nélkül Ítélnénk meg a' földön 
találtató minden Nemzeteknek és Népeknek szo
kásaikat; akkor talán úgy találnánk, (hogy egy- 
gyetien egy Nemzet sem olly igen vad és dur
va , melly a’ műveltségnek legalább némelly 
nyomait föl nem mutathatná; és ismét égy Nem



ze t sem  olly igen művelt, melly a’ durvaságnak 
némelly maradványait nem árulná el viseletében.

A' Vadak között az Ifjak vadászattal és 
háborúval foglalatoskodnak; az Öregbek a’ Ta
nácsadók ; mivel minden a’ Bölcseknek tanácsuk 
és véleményűk szerént végeztetik-el közöttük. 
Ezekben áll az ő egész kormányuk ; nem tud
nak ók semmit is a’ kénszerítő hatalomról, 
tömlöczökről, polgári büntető igazság’ kiszolgál
tatásról. Innen vagyon, hogy kiváltképen az 
ékesenszóliásra fordítják figyelmüket; mivel 
közöttük az, ki legjobban 's helyesebben be
széli , legnagyobb befolyással bir a’ köz - dol
gokban.

Asszonyok művelik a' földet, készítik az 
ételeket, szoptatják ’s nevelik gyermekeiket; 
csöpögtetik emlékeikbe a’ jelesb nevezetesebb 
történeteknek emlékezeteiket, ’s általadják mind 
ezeket az utóvilágnak. Mind a’ két nemnek ezen 
külomböző foglalatosságai tiszteletben ’s a’ ter
mészettel megegyezőknek tartatnak  ̂ Minthogy 
kevés mesterséges szükségeik vágynak; nem szű
kölködnek üdőben, hogy egymást kölcsönösen 
oktassák. A’ mi hivatalbeli foglalatosságokkal 
teljes életszerünk előttük szolgaság és alacsony- 
ság; ösmereteink, mellyekben olly igen kevély- 
kedünk, haszontalanság és hiúság. Tanúságát 
adák ebbeli érzelmeiknek a’ Pensylvánia Lankasz- 
ter nevű várossában kötött barátságos egyezésnél, 
mellyl 744-ben a’ virginiai kormány és hat nemzet
ségek között köttetett. Midőn ezen egyezés’ főbb 
pontjai felett megegyeztek: értésükre adák a’vir
giniai követek a’ Vadaknak, hogy a’ viiiiamsburgi 
Fő-Iskolában tőke állapíttatott, mellynek kamat
jain ifjú Indusok tápláltatnának és taníttatnának 
közöttük; ha tehát a’ hat Nemzetségeknek fejeik



mintegy hat gyermekeiket oda küldenek : akkor 
a’ kormány gondoskodnék, hogy azok jól tar
tassanak , *s a’ Fejéreknek minden Tudományaik
ban oktattassanak. Közönséges és szokott sza
bály az a' Vadaknál, mellyel ők minden nyilvá- 
nyos dolgokban pontosan megtartanak, hogy 
minden ajánlásra, meily nekiek tétetik, soha 
sem felelnek nyomban és ugyan azon napon: 
„Mert, így gondolkoznak ők, ez könyelműség 
lenne, ’s azon tiszteletet, mellyel tartoznak 
mások eránt, megsértené. Ha pediglen üdőt ve
szünk annak megfontolására, a’ mi ajánltatott, 
akkor nyilványítjuk, hogy mi e' dolgot fontos
nak találjuk.“ — Elhalaszták azért mostan is 
más napra feleletjöket. Fölállott ekkor szóno
kuk, ’s értésökre ádá először is, melly igen 
lekötelezek őket a’ Virginiaiak nagy lelkű aján
lásuk által. Mert, úgymond ő , jól tudjuk, melly 
nagy érdeket és becset helyheztettek ti azon 
dolgokban, mellyek Fő-Iskoláitokban taníttat
nak ; ’s hogy hat gyermekeinknek tápláltatásuk 
sok költségtökben kerülne. Tökélletesen meg- 
vagynak azért mindnyájan győződve, hogy tett 
ajánlástoknak egyedüli arányzata ’s czélja nem 
cgyébb, minthogy velünk jót tegyetek; ’s ezt 
mi köszönjük teljes szívünkből. Ti azonban eszes 
Férjfiak vagytok; tudnotok illik azért szüksé
gesképen , hogy nem minden Nemzetek egy és 
ugyan azon értelműek minden dolgokban; és 
épen azért nem is veenditek rósz néven, ha ne
velés szeretők feletti véleményeink megnem 
egyeznek a’ tieitekkel. Mi tevénk e’ részben 
már némelly tapasztalmányokat. Néhány ifjaink 
neveltettek hajdan az éjszaki Gyarmatoknak Fő
iskoláikban, ’s minden tudományaitokat meg- 
tenulák ottan J de midőn újra visszatérlek hoz
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zánk, nem egyebek voltak henye kalandoknál; 
tudák, miként kelljen erdőségben éln i; nem 
tűrhetek sem a’ hideget sem az éhséget, guny- 
hót sem építhetének, szarvast sem foghatónak, 
sem ellenségeiket le nem ejtheték. Nyelvünkön 
igen rosszul beszéltek; és sem hadban, sem ta
nácsban, sem semmiben sem használhattuk őket. 
Mindazonáltal megösmerjük ugyan nagy köszö
nettel jószívű ajánlástokat; jóllehet hasznát nem 
veendjük, ’s hogy háládatosságunkat megmutas
suk, ígérjük, hogy, ha némelly Virginiaiak egy 
tuezet gyermekeiket akarnák hozzánk küldeni, 
azokat minden szorgalommal neveléndjük min
denekben , a’ mit mi tudunk, tanítantljuk, ’s 
embereket képezendünk belőlük.

Minthogy a’ Vadaknak gyakran vagyon al
kalmuk nyilványos tanácskozásukban részt ven
niük; azért megszólták a’ legszebb rendet és 
illendőséget azok mellett tartani. Legelői ülnek 
az öregbek, azután a' fegyverfoghatök, ’s leg
hátul az asszonyok és gyermekek. Az asszonyok
nak kötelességük mind arra fugyelmezniök, a' 
mi szóba jön, hogy magzatjaiknak azt pontosan 
előadhassák ’s emlékezetökbe csepegtethessék. 
Ok egyszer’smind élő levéltárai ezen Vadak 
között minden Gyűléseknek; ők tudják minden 
czikkeíyét az egyezkedéseknek, ha bár száz 
esztendőknek előttük köttettek volna is azok, 
pontosan, és ha fölkeresnék azon irományokat 
Amerikában, mellvek a’ Vadakat érdeklik és 
illetik, úgy találjuk: hogy az asszonyoknak 
mondásaik tökélletcsen megegyeznek azokkal 
mindenekben.

A z, ki a’ tanácsban beszélni akar, föláll. 
Minden többek mély halgatásba merülnek. Ha 
melJy szónok bevégzé ' beszédét, öt vagy hat



minutányi üdőt nyer annak megfontolására, ha 
valljon nem felejtett e valamit, mit mondani szán
dékozott. Valakit, még mindennapi beszédjé
ben is félbeszakítani, legnagyobb illetlenségnek 
tartatik közöttük. Hasonlítsuk ezen díszes vi
selettel egybe a’ mi európai Gyűléseinket, iriel- 
lyekben majd-nem egyetlen ülés sem tartatba- 
tik a’ nélkül, hogy szóvita és váltogatás, és olly 
lárma ne történjék, melly a7 szónokot kénsze- 
ríti, hogy minden erejéből esdekelje kihalgatta- 
tását. Hasonlítsuk a’ Vadaknak ezen díszes vise- 
leteikkel egybe az európai legfényesebb Társa
ságoknak viseletűket, mellyekben a’nélkül,hogy 
valaki sebes és lármás beszédű legyen , soha egy 
perczenetig sincs bátorságban, hogy beszédje 
szomszédjának fecsegése által úgy félbe ne sza- 
kíttassék, hogy gondoiatjait csupán félig med
dig is alig közölheti társaival. —

Más részről az is igaz, hogy a Vadak ezen 
beszédbeli visszatartó/tatást és lassúságot gya
korta mérték felett is fizik. Nem mondanak so
ha sem annak ellene, a’ mi nekiek mondatik; 
7s e’ szerep, kikerülnek ugyan minden czivako- 
dást, hanem azt is cselekszik; hogy az ember 
az ő gondolataikat és azon benyomást, mellyet 
valamelly előadás tőn rájok , sohasem fejtheti- 
ipeg tökélletesen. Azon térítők, kik nekiek 
a7 Keresztyén-Vallást akarák hirdetni, mindnyá
jan egyaránt panaszkodnak a’ Vadaknak szer- 
feletti . engedékenységökön , melly legnagyobb 
akadályja lenne megtéríttethetésöknek. Legna
gyobb türedelemmel halgatják az ő beszédjei
ket, sőt helyben is hagyják magok módjok sze
rént azokat. De ha hinnék, hogy meggyőződ
tek felölök, nagyon hibáznánk ; legkevesebb-



nyire sem győződnek meg. Minden, a’ mit cse- 
lekesznek, paszta tisztelkedés.

Egy Svéd-térítő öszvehivatá egyszer a' 
Szuszguehannah Nemzetség’ fejeit, ’s beszedet 
tarta hozzájok, mellyben a' jelesb történeteket, 
méllyeken a’ Keresztyén-Vallás alapúi, mini: 
a’ mi első Szüléinknek eseiöket, Krisztusnak 
a' világ’ váltságára lett jövetelét, az ő csudaté- 
te le it, szenvedéseit ’sa’ t. adá elő. Midőn eze
ket bevégezé, foláila egy Indus szónok, hogy 
nekie jószívűségét megköszönje. „Minden, úgy
mond: ő* igen j ó  és szép, a' mit beszéltél. Va
lóban nagy hiba köztünk is almát enni, minden
kor jobb abból almabort készíteni. Igen lekö-» 
teleződ magadat minekünk, hogy olly messzé- 
xől hozzánk jövel azon okból , hogy minket meg
taníts arra, mit anyád beszélgetett neked. — 
Háfadatosságból én is beszéilendek neked vala
m it, mire anyáink tanítottak minket, a’ mi 
apáink csupán hússal ékek hajdan, ’s ha vadá
szatok rosszúl sült el: akkor éhen haldokoltak. 
Két ifjú vadászaink egy napon őzet ejtették le , 
"a nyomban tüzet raktak az erdőben, hogy a’ 
vadnak egy részét megsüssék. Midőn épen ebéd
jükhöz ültek; egy szép ifjú asszonyt láttak a’ 
felhőkből ereszkedni, ki ama’ halniozaton, mel- 
lyet amott a’ kék hegyek között láthatod, 
telepedett meg. A’ vadászok mondák egymás 
között: az bizonyosan valamelly lélek, kit a’ 
siiltt vadnak szaga csalt ide; adjunk neki valamit 
belőle. Ók az őznek nyelvét tevék az ösmeret- 
lennek elébe, ki az étket igen jóízűnek találván, 
mondá: szolgálati készségtök nem hagyatik ju
talom nélkül. Ha holdunk tizenháromszor meg
telik , jöjjetek ismét ide, ’s olly étkeket fogtok 
itten találni, mellyekkel ti és a’ ti gyermekei



tek mind a5 világ1’ utólsó napjáig táplálhatjátok 
magatokat. A’ vadászok nem is mulaták e i, meg
határozott időben oda menetelüket, ’s nem 
kevéssé csudálkozának, midőn olly növevények- 
retalálának, mellyek eddig elé ösmeretlenek va
jának elöltök. Ezeknek tenyésztetésök és ter- 
mesztetésök azolta felette sok hasznot hajtott 
nekünk. Azon helyen, holott jobb karja nyu
godott ama'mennyei alaknak, tengeri málét(ku- 
koriczát}; hova balkarját nyujtá, babot; 's azon 
helyen, holott ettek, dohányt talállak."

A’ térítő ezen mesét igen ízetlennek talál
ta. „Én, úgymond ő tiszti buzgólkodásában, 
én szent igazságokat hirdetők nektek; ti pedig 
merő meséket és hazugságokat beszélitek nekem." 
A' Vad ez által megsértetíetve találá magát 's 
mondá: „Atyámfija! szüleid úgy látszik, igen 
rósz nevelést adának neked, azt kell vala ne
ked mondaniok, hogy nyájasnak, leereszkedő- 
nek szükség mindenkor lenned. Imé! mi jobban 
viseljük magnnkat; mi elhittülik mindent, va
lamit csak mondottál; miért nem hiszel te is a’ 
mi beszédünknek?"

Ha valamelly Vad egyik vagy másik város
ba jön: akkor a’ nép tolongva tódúl feléje, kö
rülveszi 's merően tekintgetvén rája, nyugha- 
tatlanítja minden pillanatit, ha bár örömest 
üldögélne is magányban. A’ Vadak ezt igen il
letlennek találják, ’s azt következtetik abból, 
hogy a’ Keresztyének igen járatlanok ’s tapasz
talatlanok az illendő magaviseletben. „Mi, úgy
mond ők, épen olly újságkívánók vagyunk mint 
ti, ’s ha ti a' mi faluinkba jöttök, szinte mind
nyájan keresünk alkalmatosságot a’. ti iáfástok- 
ra; de mi azon barázdák megé búvunk, mellyek 
mellett kéntelenek vagytok elmenni, ’s nemva-



gyünk olly szemtelenek, hogy bámulásainkkal 
terhetökre lennénk.11

Ha valameily idegen faluba jönnek, akkor 
szinté bizonyos szabályokhoz tartják magokat. Igen 
illetlennek ítélik ők azt, ha egy idegen egye
nesen megyen valameily faluba a’ nélkül, hogy 
magát bejelentené. Ha tehát valaki közzűiök ide
gen faluba jön; akkor megáll annak szélén, 
kiált’s mindaddig várakozik, míglen valakitől 
be nem vezettetik. Szokás szerént két öregbek 
jönnek elejébe, ’s szállására vezetik. Mindeu 
faluba vagyon egy ház, mellyben senki sem 
lakik ,  és idegenek’ házoknak neveztetik. Ide ve
zettetik a’ vendég, 's az őt bé késért két öreg
bek azután házról házra Járnak jelenteni, hogy 
égy idegen érkezett kS^ffcbe, ki kétség kivit! 
hideget és éhséget szenved. Minden’ lakos küld 
azért nékie valamit, a’ mit magától elszakít
hat, eledelt’s bőröket ágyúi. Ha megfrissült 's 
újulta’ vendég, akkor pipákat ’s dohányt hoz
nak elő, a’ falu’ lakossai leülnek körűle , ’s csu
pán akkor kérdeztetik; „ki légyen ő? hova men
jen? mi újság adá elő magát ?“ A! beszélgetés 
azzal végeződik, hogy az idegennek mindent 
ajánlanak, valamire csak utazása folytatásában 
szüksége vagyon, kalauzt, eleséget ’sa’ t. és 
senkinek sem jut eszébe, hogy a’ megvendége- 
lésért valamit kérne tőle. Mindenki gyakorolja 
ezen vendégfogadást, mellyet ők legfőbb erény
nek tartanak. Egy tolmács, W eiszer  K o r lá t , 
következendő nevezetes történetet beszéli e* 
tárgyban: Ő a’ hat Nemzetség között egészen 
hazafiasodon, ’s nagy ügyességgel beszéllé a' 
Mohawk nyelvet. A’ kormányzó egy ízben el- 
küldé őt megbízásokkal az Onondaga Nemzet
ség’ fejeinek Gyülekezetükhöz. Ezen ő útjában



egyik régi barátjának, a" Vad Kananetegónak  - 
szállásához érkezett, ’s ezt ő kihívta. A’ Vad 
Örömmel fogadá barátját, bőröket téríte a föld
re, hogy azokon pihenne; főtt babot ’s vadhúst 
és rúmot vízzel együtt Jhoza elébe, hogy őt 
megfrissítse. Minekutánna K o r lá t  enyhítő éhsé
gét, 's megtöltő pipáját; beszédbe eredett vele 
a'Vad; kérdező, miképpen szolgált legyen a’ kö- 
zelébbi esztendőkben egészsége, honnan jöjjön, 
’s mi legyen útazásának oka ? Korlát felele min
den ő kérdéseire. Végre így szóllott a* Vad : 
„hallod é Korlát! te olly régtől fogva laksz 
már a’ Fejérek között ’s megösmcrkedél tökél
etesen minden ő szokásaikkal, valamit kér
deznék én felölök tőled. Voltam én gyakran 
Albányban  ’s tapasztalám , hogy ottan hetenként 
egyszer bezáratnak minden boltok ’s mindnyá
jan egy nagy házba gyülekeznek. Mond-meg 
kérlek, miért cselekszik ők ezt , ’s mit csinálnak 
ottan? „Azért, felele Korlát, hogy valami jót 
halljanak ’s tanuljanak/1 Igen , viszonzá a'Vad , 
azt mondhatók ők neked, nekem is azt mon
dák , de igen kétségeskedem én e’ dologban, 
hogy igaz lenne mondásuk, ’s mindjárt meg
mondom neked okaimat. Én minap Albányba  
mentem, hogy bőröket adjak e l, ’s magamnak 
azpn pénzen posztót, kést, puskaport, rúmot 
jsá’t. vegyek. Jól tudod, hogy én többnyire 
Hüns%e:i. Jánosnak adám el portékáimat; most 
ez egyszer más kereskedőt is akarék próbálni. 
Mindazonáltal elmenék H anszenhöz is , és meg- 
kérdezém, mit adna az én kásztor vagy hód- 
bőreimért. Ő feleié;: „hogy fontjáért négy sil- 
lingnél (pénzünk szerónt 1 forint 47 krajezár- 
nál pengő pénzben) nem adhatna többet; most 
pediglen arra sem lenne üdeje, mivel a’ Gyű-



lekezetbe kellene m ennie, hogy ottan j ó t  t a 
nuljon. Minthogy azért mostan semmit sem vé
gezhetek vele, úgy gondolám, hogy jó  lenne 
őt a' Gyülekezetbe kísérnem. Elmentem te
hát vele. Itt egy fekete ember lépett fö l ’s na^y 
tűzzel ’s komolysággal kezdett beszélni a’ nép
hez. Én nem érthetém, a’ mit m ondott, csu
pán azt vevém észre, hogy IJanszenre ’s rám 
igen gyakran nézegélt merően. Innen következ
téiéin, hogy terhére lenne jelenléttem ; kime- 
nék azért a’ Gyülekezetből, ieülék magamnak 
az útszán, pipára gyújték ’s dohányzók, míg- 
len a’ Gyülekezet eloszlék. Eszembe ju tott az 
i s , hogy a' fekete ember valamit a' kásztorbő- 
rökről is szóiiott, ’s mindjárt azon gyanú éb
redett fül bennem, hogy' a* Fejérek talán épen 
a’ kásztorbórők miatt gyülekezének egybe. A3 
mint azért Hanszent jönni láttam, megszóllítám  
’s mondám nékie: „most már alkalmasint elha
tározod magadban, hogy kásztorbőrei in ért négy 
sillingnél többet adjál.“ Nem, nem, fe le le  ő , 
sőt annyit sem adhatok; többet nem három 
sillingnél és hat penczénél (pénzünk szerént 1 
forint 34 krajczárnál p .p.) Néhány más keres
kedőkhöz is elmenék; de mintha öszvebeszéll- 
tek volna, egyik sem ígért három sillingnél és 
hat penczénél többet értők. Ez megerősítő gy'a- 
númat; ’s meggyőződék a’ felől, hogy' az ő gyii- 
lekezetjeik, mellyekben, mint mondják, jót 
akarnak tanulni, csupán arra szolgálnak, hogy 
tanuljak meg, miként kelljen az Indusokat kász- 
torbóreiknek tekintetükben megcsalni. Gondold- 
meg csak Korlát! ’s helyben hagyandod követ
keztetésemet. Ha a’ végre gyűlnének öszve , 
hogy valami jót tanúfjanak; ez esetben most 
már valahára csak ugyan többet tanultak volna;
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hanem ők e’ tekintetben mostan is épen olly  
-tudatlanok , mint voltak hajdan. Emlékezz-meg , 
miként viseljük min magunkat; ha valamelly 
Fejér utazik Tartományunkon keresztül: akkor 
épen úgy fogadjuk őt, mint én fogadáiafc 
mostan tégedet. Ha megázik , akkor kiszárítjuk ; 
ha fázik, akkor melegítjük; adunk neki enni 
's inn i; legmelegebb ’s puhább bőröket adunk 
n ek i, hogy azokon kényjére pihenhessen ’s al- 
hasson; — és mind ezekért semmi fizetést sem  
kérünk. Ha pediglen A1 bánj’ha jövök ; ’s enni 
vagy inni akarok, nyomban azt kérdik : vagyon 
e’ pénzem ? ’s ha nem lenne , azt mondanák: „ta
karodj a'házból te Indus-kutj'a ! így bánnak 
mi velü n k ,/s  láthatod ezekből, hogy ők sem
mi olyan jót sem tanultak, minőt mi tudunk 
3s tanúlunk, a’ nélkül, hogy Gj'ülekezetbe kel
lene mennünk, mivel mi mind azt mint gyer
mekek anyáinktól taiuílánk. Az ő gyülekeze
teiknek arányjok tehát semmiképpen sem lehet 
az, miként előadják; hanem egyedül az leh et, 
hogy megtanulják, miképpen kelljen az Indu
sokat < kásztor-bőreiknek tekintetükben meg- 
csalniok.“

Az Ángol-amérikai háborúban fölszóllítta- 
tött az O neida  Indus - Nemzetség Új-Angliának 
négy Tartományaitól , hogy az Angolok ellen 
segedelmet nyújtana nckiek. .Ezen Vadak köve
teket küldenek hozzájok, kik T rum bullhoz , 
Konnekti kút'kormányzójához következendő be
szédet tártának:

. „M inthogy  a’ mi fiatal a ty án k fija i, az Ú j-A nglió- 
bán lakozó In d u so k , k ik  szomszédságunkban teleped
te k  m eg , bá rá tja ik at m egakarják  lá to g a tn i, ’s azokat , 
k ik  még eddig elé hátram arad tak  közzűlök, m agokhoz 
F. M. Olt. MIKEHVA. II. KEGYED. 1835. 10
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óhajtják csato ln i: azé rt kü ld jük  á lta lok  azon Óvet, ba
rátságnak je léü l, hogy ne k ik  u ta t nyissunk ’s minden 
akadályokat e lhárítsunk; ú gy  az ő b a rá ta ik n a k  lá toga
tásukban . mind az ő baza térésökben.

• M i. az Oneidák, k én te leaek  vagyunk, ezen esz
közhöz, nya lnunk ; mivel Ú j-A nglia’ állapo tja  je len leg  
igen szomorú te k in te te t ő tle  magára. R em ényijük , hogy 
a ' mi fiatal b a rá tin k , Istennek  segedelm ével, békes
ségben csendességben ű tazandnak ’s térendnek meg m i 
hozzánk hazájokba. M i a ján ljuk  őke t az ő egész u ta 
zásuknak folytában jószívűségtökbe igaz barátsággal.

M ost már hozzátok fordulunk A tyánkfijai! kü lö
nösen, hozzátok, U j-A nglia’ korm ányzója V f e j e i : 

Atgánkfijai ! ^  '
Mi hallottuk azon szerencsétlen hádárkodást, czi- 

vakodast ’s  via-skodást, m elly  közietek ’s Ó -A nglia kö- 
’ zött ütött k i. M i bám ultunk felette  ’s a’ mi szíveink 

megszomorodának.
A tyán hfja i !

T artsátok meg ezután is  a’ békességet mi közöt
tünk és ti közöttetek. Mi nem elegyethetünk k é t te s t
véreknek czivakodásokba, m elly  elő ttünk  egészen te r 
mészetlennek tetszik. T e  k é t testvérek vagy tok , e gyet
len egy törzsöktől szárm aztak. Mi nem elegyédendünk 
egyik rész’ bajaba sem ; m ivel egyenlő barátsággal vi- 
seltetűnk úgy O - , m int T j-A ngliához. H a A ngliának  
nagy K irályja szállítana m inket segedelem re: m egta- 
gadnok azt tő le ; ha á’ Gyarm atok kérnek  m agok ré
szökre segedelmünket; szinte megtagadnák azt tőlök. 
Jelen viszonyjaitok, k ik  testvérek vagytok , egészen 
újak ’s ösmeretlenek e lőttünk. M ert a ’ m T E lődeinknek 
beszédjeikben nem ta lálunk egyetlen egy hasonló ' esete t 
se jti, egyetlen egy illy  nemű példát sem. ; ' :



A tyánkfija i!
Ez okból viseltessetek békességes indulattal ezu

tán is e rán tunk , ’s ne támasszatok azért gyanút elle
nünk , -hogy mi szomszéd Indusok nem elegyedendünk 
viaskodástokba. Mi a ’ békességet tiszteljük.

Atyánkfijai !
Ha idegen ellenség ta'madna meg titek e t: akkor 

tudnék , m it kelljen cselekednünk. Mi rem ényijük, hogy 
a ’ kormány’ bölcsessége Istennek segedelmével panaszai
tokon könnyítené, ’s a’ komor fellegeket elosziatandja 
felettetek.

Atyánkfijai !
M inthogy mi békesség mellett nyilatkoztatánk ma

gunkat; azért kérünk tit e k e t,  a’ mi A tyánkfijait, az 
Üj-Angliában lakozó Indusokat sem szóllíttsátok-föl 
hadisegédekűl. E ngedjétek , hogy mi Indusok mindnyá
ja n  , egyenlő érzelmektől lelkesíthetve, békességben él
hessünk egymás közö tt; és t i ,  t i  F e jé rek , ügyekezze- 
te k , ha tanácsolnunk szabad, viaskodástokat szép sze
rivel lecsillapítani.

A tyánkfija i!
T udto tokra  adánk ezennel véleményeinket. Visel

tesse tek  ollyan barátsággal erántunk, hogy nekünk 
írjá tok  meg t i  is a’ t i  véleményeitoket.

M i az Oneida Nemzetség’ Szachemjei, Fegyvervi- 
seíőji ’s V énjei üzenjük n ek tek , a ’ mi A tyánkfijainak, 
Ú j - A nglia Kormányzójának és egyébb Feje inek , a’ mi 
köszöntésünkét ’s barátságos indulatokat.

Aláírva Yoghtnnawa. Tamás,
Kananooroharában Ühonooraro Ári ám ,

lvan _hó’ 19-kén 1775. 's tíz más Fejei az Oneida
Nemzetségnek.

Á ig o lú l fo rd ítva  ’# írva Kistland Sámuel térítőtől. 

Mind eddig az üdcig nem is szóllítfatott 
föl segedelemre az Oaeida Nemzetség sem az



Angoloktól sem az A m erikaiaktól. A’ Shavo- 
nese Nemzetség feje k ijelenté a’ v irg in ia i K ö
veteknek: hogy ó nem tarthatná zabolán a’ je len  
körülmények között az Ifjúságot; ’s azon taná
csot adá n ék iek , hogy vagy három n égy szá
zat fogadnának föl seregökhöz k özzö lök  ; m ivel 
ez lenne az egyetlen eszk öz annak meggatla- 
sára, hogy magokat az A ngolokhoz ne csato l
nák. A5 követek nem fogadák el ezen  a ján la to t, 
’s csupán arra kerék az Indusokat, hogy rész- 
vétlenúl (neulral) maradnának.

A* Amerikaiak egyedü l részvétlenségre  
szóllítgaták föl mindenkor a’ V a d ak at; ezt cse- 
lekvé nyilván az Angol - H advezér Kárleton is. 
A' többi Angol-vezérek pediglen nem k ím éllék  
semmi fáradságukat sem , hogy a’ Vadakat m in
den felől az Amerikaiak ellen lovallják ’s nó
gassák; mellj' szándékjok el is sü lt többnyire  
szerencsésen. A z Amerikaiak ellenben ezt nem  
tevék. M ivel, úgymond F ran k lin , ha mindjárt 
az emberiség' kötelességeit sem akarnánk tek in 
tetbe venni, m inő segedelm et nyerhettünk, ’s 
reménylhettünk volna m i a’ V ad ak tól, azon  
hadakozás módja m ellett, m elfyhez ők szok - 
tanak? Mi csupán katonák ellen használhattuk  
volna őket; az A ngolok ellenben arra fo rd ítók , 
hogy házainkat p usztítassák , feleségeinket és 
gyermekeinket gyükoltassák á ltalok. Azon k e
vés Vadak, k ik  a’ háború’ végével csatolók  
magokat hozzánk, nem annyira azon  nézetből 
vetetettek be sereginkbe , hogy visszatartóztas
sanak ellenségeinkkeli egyesü lésök tő l, m int in 
kább azért, hogy hosszú táborozásainkban ka
lauzul szolgáljanak, m ellyek et hadseregeink  
kéntelenítettek tenn iök , hogy azon vad hor
dákat, meilj'ek határainkon pusztítgatának, e l-



szélesszék ’s bátorságba tegyék független Tar
tományainkat. Az egész szabadsági háború’ fo lj -  
tában talán hat Angolokat sem Ölének meg ré
szünkről a’ Vadak.

Franklin’ ezen előadásából mindenben h i
te lesíttetik  előbbi előadásunk; mellyból kivi
láglik az egyszerű, még megnem romlott ’s fo- 
nábított emberi természet’ őszintesége, szelíd 
ség e , isteni eredete. Tisztelnünk illik  az ő 
m egelégedésüket, ember és békességszeretetőbet 
viseleteikben ; ‘s igyekeznünk , ne hogy általob  
a' mi európai műveltségűnk mellett megszégye- 
níttessünk életbeli kihatásainkban.

Némethy Pál,

10. 

KÖZLEMÉNY Dr. RUMYTÓL.

Magyar-nyelv nyomozás.
1. Honnan jö n  ez  as k ifejezés: F ejér nép?

■A . Magyar az aszszonyi Nemet nevezi fe jé r  népnek , 
•ámbár mi nálunk is nem minden leány e's aszszony feje'r, 
hanem sokszor barna , m int az olaszné vagy is a’ czi- 
gányné, valamint a’ Ne'metek közö tt, k iktől az aszszo
ny i Nem hízelkedásből , .das gchcine Geschleeht“  (a5 szép 
Nem) neveztetik; nem minden leány és aszszony szép, 
hanem sokszor r d t , m int a’ vén dér, dér. Honnan jön  
tehát ez’ a’ magyar kifejezés; a? fe j é r n é p é

T ek. tud. Dankovszky Gergely ű r , Pozsonyi Pro- _ 
fessor, a’ Magyar-nyelvnek critico-etymologicum L exi-
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conában 33C-dik lapon  a? fe jé r  s z ó t,  a’ görög-szótól 
^aXrjpog (albus) sz á rm a z ta tja ; én inl bb s in  t  ttom 
a ’ zsidó igé tő l p éér  1X S, m olly (P ih e l con jugatió i- 
ban ) te sz i : o rn av it, n i tu i t ,  con trn x it p a llo rem , can- 
dorem , n ito re m ; honnan  p é ér  ornam entnm  capitis. *) 
T eh á t az aszszonyi Nem azé rt neveztete tt a’ M a
g yarok tó l f e jé r  nép itek j m ivel „sextis soquior n itido  or- 
na tn  vostiri a m a t.“  ’S k i fogja azt tagadn i?  M i nálunk  
is  a ’ m agyar barna  fa lu s i le á n y , az oláh  szép vagy nem 
szép „ fá ta "  (leány ) a’ többnyire  szép tú rdezi tó t  és 
rác* leány  o lly  öröm est ékesíti m a g á t, m in t a \ bécsi 
szép és rú t le á n y , a’ londoni „ L a d y ,“ a ! párizsi „ D á m a ,w 
az olasz és spanyol „Donna.*4 N aturam  expolJas fu rca  
otc. A’ német sz ó , F euer  (tűz) és a! görög trup (tűz) 
is ta lán  a’ zsidó ig é tő l péér  szárm azo tt, m ivel „ ig n is  
oinnium candidissim us ot purissim us e st.“

2. Debreczen Várossának neve m agyar é?  
A ’ Delire,özeinek közö tt a lig  ta lá lk o zu n k , a’ k ik  

azt tudnák és h in n é k , hogy Dobroczen lé i n é v ;  én is 
33 esztendő e lő t t ,  midőn a ’ dohreezoni (lollegium lian 
deák  v o lta m , és a’ tó t-n y e lv e t még tollyességgol nem 
esm ertem , (ám bár egy  v a lak i a’ rósz h im  k r itik a i la
pokban , gúnyoló verse iben igen  vonz szándékkal engemnt 
T ó tnak  h ird e t ,)  nem tudtam  ’» nőm is hillom  volna. D e 
m é g is  igaz, m órt a’ M ngyar-nyolvou Jhhrttezen  sem 
m it se’ je len t,; T ót-nyolvon pedig dobra esen/t —  jó  vá

*) A' zsldő ige 1KB pedig jön az aralis gyököm é tú l, p iá 
ra , in turnéit. Tud, ICieldumi azt jegyzi (in editium>««- 
valamiéi iiiaiuittUs hebruiol r t  elialdaioi .(imiuiis Kiiuimia, 
llalnu 171)3 azon szó ulttU (1271-dik lapon) „ n  tumoré  He
timéi iiiimliittrunt, mm modo fuidtim  et variam tttjicr- 
ii t tm , séd et excellcntiam et magnifietutiam in m it a 
et eotlitu , uinnomque orm aim  e t glóriám , ipia ijiiis in 
aituiu exaurgit et prac allis iiuniiaet ■, un de fa tlu  intenie- 
taere. gtariari cet. Sohrüder ad Jen, 3. p. 05.**
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s á r ,  bonae nundinae. Már D r. G yarm atid ' Sám uel, ezen 
munkájában: Vocabularium , in  ju o  plurim a hungarieis 
vocibus consona variarum linguarum  vocabula etc. (Becs
ben 1S16) 12-dik lapon ezt je g y ze tté : „D ebreczen, C i- 
vitas Hung. S. dobraczena, bonae nündinae; B. dobro- 
cinny, dóbrocenj, benignus.44 A zért is  tisztelete* RoJto- 
ny i ű r ,  (Glózsáni prédikátor) nyom ta to tt költeménye'- 
ben *) „Palm a, cpiam D ugonics simLlesque M agyari S la- 
viae eriperé ten taruu t, •vindicata44' nem ok nélkül így  
énekel
„Quo sonat őre T o k ay , Z em plin, D ebreczin, Szegedinque, 
A nt A rad , au t Makó ? cognita Slavus habét.41

Rímig Károly.

*) Vagy inkább diák rerselíschen , mert nem iga* költemény, 
mivel a’ római Camena vagy Masa, „ei non dedit őre ro-
tuiido loqui.“
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