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BENICRI MIKLÓSNÁL 
UNOKÁM* SZÜLÖTTÉNEK 

CSONGRÁD -VÁR-MEGYÉBEN 
SZEGVÁRRA. 

1 . 

lát enneMStte tizen-batom espend&^el (az 
üz: 1786-díWan) édes Anyádnak kedviért EtHka 
nevtzetü kSnyvemet; tzrutánrosztán C5<tk tavaj {az 
ez: ^^9S^ban) édes kis Hugódnak számára a Sze^ 
recsenekei azért készitiSttem: bogy {Rbér-szemé-
já iévén) az ijjeién nyájas munkáljon mind ked^ 
vök' Ugeltetéssét föl^találbassák i mind pediglen bc^ 
Idllök {az 0 módjok és tebetségjtík szetént) tanul^ 
bassanak'is. Merti a'-mint eddig tapasztalni löbe^ 
t'ótt^ az ijjetén-forma Ktínyvekben a^ Haszon^ és 
Kediylegeltttés egyhe^annahszoritva. 

De felSlled más gondolattal valék ̂  édes-kedves 
Nicikém. Mert: mivel Téged' az Isten^ különös * 
kegyelmességébdl, Férj-fiúnak teremtött; azt akar^ i 
tcm: bogy hozzád és nemedhez illendőbb gondola-- fj^ 
tékban foglalataskodgyáU Reád tehát a Római tör-^ 
temet sz4bta^ ; tudtn-illik : annak a' Népnek 
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gsekibdetjeit ̂  melyfiéi Főlségöstbbet nem Utott cí 
JÜgiség; annak a Népnek főttéit^ melynek elejt 
leg-cíek^jebh ̂  de vége leg-terjedtifebb vala. . 

Hogy pedi^ a* Római Történeteknek leprássd-
ha kaptam: ^aztru écks Anyád' kévmsdgdnay% és 
sürgetéssénchMszqnbetöé^ O adott erre alkalma-' 
tossdgot azzal a kérdéssévei: minő.okra nézve mon-
ddndk az aszs:^!myi főnek mostani sok-szdmw fo^ 
doríttdssait^ és cíí^-íí-tó^/^ííAla-Títusnak? 

Minek'Utánna erre a Római Tórténetekhol azt 
feleltem: bogy Títus Tábornoknak feje a régi Ró*-
mai pénzeken ily bügosan légyen ki^vervh^^ és baja 
egészízen' metfqdoritva; igen s'ajnállotía \ ő azt: 
bogy a Róyhíii tötténetekben oly jövevény vókia. 

Ez igy lévén: nagy fzivesseggel kére osztdn 
etígemet: b^fy r'ői)ideden RómáróHs irnék valamit^ 
és annak tíirténeteirSh Eziiel azt tenném: bogy 
fnifíd maga^m^g-ianíUnd annak a^ blres-neves Nem--
zetnek csileködetjeit; mind néied-is el-beszéllenéad* 
dig^: még^ az olvasást meg-taimhdn; magad nfe-
betnélrel rajtok. 

Engedtem tébdt (pedig szívesen) Anyád' ke
fédének. Le-űitem d dologra Szegeden; és akkori 
Szün-napjaimban 9 el-végesítm ^ munkát nem-is 
egész két holnapok alatt; mert: édes Öcsémnek há
zában mulatozván ^ emel több múlatságaimris vál
tanak vagy Etelka erdejében, vágy SzentHványon^ 
vagy SzSregen; itt-is amett-is ^ d mi házunk előtt-
is. UFJUSTvöttem, az-utdnEUTROPlUST, 
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de leg'flS-iéppen FLORUST út-nmtató Kaluzomúl. 
Ezt pedig nem dk nélkül tuttem: .mert eC Tórténtt 
Dolgoknak böcstUetUs h-Mssa igen cHklmidosaatá 
mmkdnak lenni tapaszuiltatiL 

Nem szabad d Történeteket úgy el$^adíd; 
hogy ( valamint a* Kitkeményesek cstleksdnlszokt^ ) 
ujjaiból szopja^ jés azzal legellye £ kedveket t mf-̂  
uo szép lett volna ^ ba úgy történt vóína. így In 
ta4e VOLTÉR tizenkettedik Karolnak^ Soieiai 
Kirínak életét. Szép ugyan ^ de nem való. Én 
ezeket a' Töriéfíeteket úgy akartain le-hmi ^ d-nmx 
ti fégiektol vöttem^ kik vagy magok jelen voltak 
az ütközetökiin, mint POLIBIUS ; v{^ mm ío-
kára élték, é$ akkor-is vélek dolgoztak. Csak abban 
lehet tehát (í Történetek" 4rójdnak leg-nagyobb ér-
deine: da az igazat annak rondje sZerént^ érthető
képpen ̂  féndeden ̂  világosan el^-^dbattya. Ezek
nek bé-'tejjesittéssökre maga^n-is iparkodtam. 

Édes-kedves Niciin^^ ba egyszer gyermeki esz-
tendeidböl ki-boniakozol; tapasztalni fogod azt: 
bügy a" Rámái népet nem más emelhette oly nagy
ra ; hanem a' PJRFISÉG {virtus) és a' SZEGÉN-^ 
SÉG. Tapasztalni fogod azt-is: hogy az Orszá
goknak akkor pb'ngetik halottas nótájokat: midőn 
nagyon meg-pénzelik magokat^ és azr^tát^ eUbizzák. 
Az el'bízásból származik másoknak-meg-vetésse^ osz-
tán d gfinyörkMteto^ cseleködetek ̂  eHustülás^ le
omlás. 
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Falámmt mostanában a FranciéA; ügy feyex-
tit á^ R6maiak4s is:!Met í vüágra terjtsztoén bir 
foMMokat) mmáen-file-képpend Gazdagságot; d 
Hírt-nevit; d DücsSségeti Országjoknak végetlensi-
gét^ és ezekből sarjazó tbib e'-fÜe javakat^ is Jó
szágokat. Mmehutdnna mind izekkel torktg-tel^ 
teltek d nyughataűmók; ^meg^ugodni akartak^ 
nyugodalmok' üdéjén hele-üntak ; végtére elrveszt^ 
gették. 

Valamint mostanában d Franciák, ügy el^pusz-
tltották d R6maiak4s d Kirajakat ;sptt nem-is ttirték 
oly sokáig nyakok(m. Ezek elStt d Kirájnakne^d^ 
utálatos Ta!a : hogy, bá valaki valami rósz esetek^ 
roi^ avtagy kemény parancsolatokról akart emlékez
ni^ azt kiráji parancsolatoknak lenni mondotta^ 

A' Kirájoknak szám-ki-vetéssök után ^bas^ó-
téppen^ .mint d Franciák) Köz-jót szSrz'óttenek d 
Rómaiak-is* De mi ^ött belSlle ? Jzt kedvök sze
rént igazgatták d batalmasabbak, kevesen bótdo-
gidtakbenfu; sokan elvesztek. Csak SILLÁNAK 
gilotinja által többen vésztek-el nyolcvan - fzernéL 
ROBERSPIÉRBE áltplrköltözöttnek lönnHáccatta-
tott Sillának lelke. 

Olvasni fogod e Római Történetekben azt-is : 
hogy^ ba az ORSZÁG" NAGYJAI magok között 
meg'basonlanak ; ba mind-egygyike leg^nagyobb 
Vniságra vágyódik i ba d törvényeket olyas^ Pók-
báliaknak Icfini gondollyák, melyben d szúnyog föl-
akad il^d darázs pedig kcrösztÜl-veri magát; ba d 

szent" 
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szentséges imákkal ( vatamint a' mostani Tudóskák) 
csakszcfn-féiiy'VesTíttS'képpen éltu akarnak; atítora* 
Birodalom (kt-fogyván immár nagy embereiből) 
elsőben hanyatlik^ az-utdn^osztón le-dol^ eWis-
enyíszik. 

Mind-ezáíiél fóhbektt-is látbacc ci Római Tör
téneteiben; ts mind azokat javadra fofdithatod. 
T&'bögyre szödők még egy kevés intéseket: Fussad^ 
Nici 5 a^ Játékosokat: bogy benyelni ne tanúlly; és 
kis vagyonodat ehte-tékozold. Sóba magadat leg-
okosabbnak ne tarcsd, és másokat szamaraknak ne 
ítélly: mert egy barátod se lesz ; gyűlölni fognak 
mind-nyájan. Vajmi mhéz pedig jó barátok nél
kül e' világon élni. , 

Fól-ne-vödd a Szemét-emberéknek jxzokat d gaz 
szokássokat ^ kik másról semmi jót nem mondanak; 
hanem mindenkor roszat okádnah Bizonyos légy 
benne: bogy ^ mivel az illyetén Kurorfiaknak oly 
büdös a' lebelUtók; nincsen bején gyomrok. 

A' legszínesebb emberekkel társalkodgy: mert 
azottúl fogod meg-tanülni a' tisztességes beszélget 
téfekíiek módját. Kik ezek előtt föhnem-merik szd-
jókat tátani; ellemben, midőn a maláta kbzé ke-
verődnek^ ott locsogni jól tudnak: azokat vagy ala-
csőn) vagy gonosz lelküeknek alUcscsad. Ezekről a' 
tollakról 'ósmérd-meg d madarat. Ezek moslékkal 
bíznak, mint a' sörtések ; és d földön mászkálnak^ 
mint d giliszták. Sóba nagyobbra nem mebetnek ; 
sőtt: meg-köszönbetik : ba^ d mely gyékényen til^ 
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fiá^\azt farol alól el-newrrántyak a* FSbbék. Ah 
jó;' masróUis jól vélekedik. De kinek lelke fekete; 
az mdst'is kormosnak itil. 

' Akkor véld magadat ember$éses embernek, ha 
sokszhes barátaid lesznek; egy se pedigy a ki 
méltéif nug-vessen. Az okos és forgott ember sóba 
se veti-meg a jót; valamint igen nehezen szeretheti 
meg a\ roszat. 

Spbasevélld magad felöl: hogy sokat tiácci 
mivel többek vannak bátra^ a miket nem,tucc. Tvr 
dodréy kihez hasonlitatnak azok^ kik {magokat meg-
mdgosodttaknak lenni vélvén) másoknak jó tanács-
esokat meg-vettk ? HasoVflók d gyermekektSl-föl-fútt 
szappanyos buborékokhoz 9 melyek magoktól-is eU 
enyisTAetnek. Hasonlók a' bolondokkoz^ kik néha 
magok felS oly gondolattal vannak: hogy Orszár 
gokat építhetnek j el-is-rontbatpak. 

Élly egességgel kedves Nicikém. • Szeresd azo
kat ^ kiktől valami jót tanUlhacc. Ojjad magaíí 
azoktól y kik erkólcsjejdet meg-vesztegethetik. írtam 
Fcsten. i'299'dik "^tsztendoben y első Augustusbani 
mely napon esztendődnek hatodikát kezded* 

ELSÓ. 
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E L S Ő SZAKASZ. 
A' Római* Kirájok. 

1. Bé-vezetés* 
2. Rőmulusról. 
3. NámáröU 
4. TuUusroU 
S« AnJ^usról. 

6. PrisküsrőL 
7. Serviusról. 
S. LáciusróU 
9. Meg-váttozás. 

lo. Elmélkedéfek, 

ELSŐ RÉSZ. 
B é - V e z e t é f. 

Római népiiek eredete (valamint a' többi 
Nemzetségeké-is ) egy kis költeménnyel vagjroa 
oszsZe-kererVe. Mind-a'z'-által: úgy fogom elS-
adnî  a' mint a' régi írókban olvasom* A' kevés 
költemént könnyen ki-löhet Ösmémi, és bel6Ilc 
az igazságot ki-látni. 

Ez 2L Rimcd Nép (/íowtt/í^í-Kirájtól fogva, 
egész Aus^stuS'Czi^zkú^^ hét-száz esztendSk 
alatt) annyi dolgot vitt végbe ^ mind a' hada-

A 5 ko-
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lo RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

fcozások'üdéjén,. hiiud a* békességben: bogy^ 
ha ki a* Birodalomnak terjedtségét annak üde« 
jével egyító-egyengeti i azt hamm: el-készükc-
nek y és föl-állottnak lenni niondhattya. 

Mert: a'világ kerekségén oly szélesen hor
dozta fegyverét: hogy kik annak a' népnek vi-
seltt dolgait olvassák; azokból nem egy Nem
zetnek; hanem az egész emberiségnek törté
neteit olvasni láccattatnak. Oly csatákban for« 
gott 5 néha oly vefzcdelraékben-is csatangott: 
hogy Rómának föl-álUttássára egygyet-érteni ^ 
sStt egygyik a* másikát fölül-haladni laccattatna 
mind a' Szerencie, mind a* Firfiség. 

Mivel tehát e' Népnek történeteit igen mél
tónak lenni ítélem a' le^xrásra; mind-azon-által 
(a^ történet csoportos, és külömb-féle lévén, 
Vgyan-ezért az emberi elmének gondot-isád)a2;t 
fogom csciekcnni, a' mit a* Föld-írók szoktak: 
egy kis abroszra fedtem a* széles tartományokat* 
Az ennek a* Nemzetnek dücsöségére válik, ha 
története egyszer-'s-mind, és egyszerre olvastat-
hátik. 

Ha ki a' /Somai népet úgy akarja szemlélni, 
mint valami teremtett Allatot, és annak külömb-
féle korát velősen meg-visgálni; tudni-illik: hogy 
kezdette életét; az-után hogy neveködött; Férj-
fiúságinak virágjára hogy jutott; végtére: hogy 
vénhedett-meg; az egész történetet négy részek
re lehet osztani. 

A' 
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. L SZAKASZ* I.RÉSZ. ír 

A' Római Népnek. clsS üdéje a' Kirájok 
alatt vala, közel két-száz öcveii esztendeig: 
mid^n. Anya-várossá korul, a' Határosokkal 
veszeködött. Ezt az üdSt cs'ócsóm$s Gyermeisisé-
nek lehet mondani. 

Másadik üdéje, a' Kirájokiiak ki-üzttök 
után 5 Brüiusnak^ és Kollatínusnak els6 Tanács-
noiságjokban kezdődött, és tart két száz esz
tendeig 5 egészszen Appius-Klaudiusnak és Kvittr 
tusrFtdviusnak Tanácsnokságjokig (lásd végén 
a' negyedik szeletet 199 szám alatt). Ezen üdÓ 
alatt- egész 0/^íz-országot meg- hódították. Mi
vel ekkor nagy és cr6s vitézzel voltak Róma-
nai^ ezt az üdít Fiatal-IfiAságának monáhHtxiu 

Harmadik üdéje JuTustus Császárig tart, 
két-^áz ötven esztendeig, melyben, az egész 
vüágot birtokjokba véyén, csöndösségben él
tek. Ez a' Birodalomnak Fcrj-fAöta^ és való
ságos meg-éretsége. 

Atisustus Császárnak uralkodássától fogva 
(két-száz esztendők el-fojássa alatt) a' követ-
között Császároknak tunyaságjok miatt, mint 
egy meg-vénhedett a* Nemzet, le-is-forrott he
véből. De Trajánus Császár alatt ismétt csiráz-
ni kezdett; és a' Birodalomnak el-aszodttsága 
( raint-ha fiatal nyersességét mftgént viszsza-vöt-
te volna ) zöld levelekre fakadott. 

MÁ-
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i» RÓMÁI'TöRÎ NÉTflK. 

M Á S A D I K R É S Z . 
Romulus elsS Ki rajról, 

Mi ViXiii Rómának^ mind a' Birodalomnak elsS S25cr-
z$je, és Építője JRÓMÜLüSvala. Atyját iWJn-
istennek mondgyák. D« bizonyos, az: hogy 
édes anyját Erdős RÉANAK nevezték, annak-
is tartották (i).Mind-az'-által Réa akkor se tá
gadta MárssaU^2\6 közös'üléssét, midSn erővel 
Í̂ if5ía*. Apácájának tétetött. A'nép pedig annak 
valóságát vagy csak azért-is el-hitte : mert EL
SŐBEN {Amülimna\2k\.on Kir4Íaak parancso
latjából) : /?cmw5 öcscséycl az erdőkre ki-tétet-
\én Romulus ̂ -el-nem-veszhetetw MÁSADSZOR: 

ma-

( 0 Valóbaa tif^mulus (ií<?'ű-anyjának vérségérc 
tekintve ) Kiráji nemből származott: mert Nemessé
ge* eredetét egész En^dUlg löhét föl-vinnú Ez a* most 
említett ÉnMt ( 7rJya*várossának el-pusztuIássa után> 
C7/űNrz-országnak Ldcium nevezetű Tartománnyába ér-
közvén ; meg-házasodott« £I-vette az ott*uralkodd 
Latínus kírájnak leányát Lavínidt, és vele egygyütt 
cgéfz Tartománnyá^ A* Kirájság tehát (Latinosnak 
halála után ) . Ldciumban így követelőzött: 

1. ENEAS. Trójai vezér. 
II. JULUS. Ezt jiskániasnak'-\B nevezték* 

III. ERDÓS, Ezt Sylvimnak azért mondot
ták : mert szerencsére az erdőben született; mely 
mellék-nevet meg-tartottak a* követközttek-is. 
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I.S«AKA5Z.n.RÉSZ- 13 

maga Tihem v ize , melybe ezeket bele-buktat-
ták, meg-szántá a* gyermekeket; öblébe visz-
sza-húzván mag^, és ezeket a* szárazon hagy
ván. * HARMADSZOR: A'mi több : a' nyiSstéa 
Farkas <e'két gyermekeknek visítássokat hall
ván) abbarbagyta kőikéit^ és ezeket az ártatla-
liokat meg-is-szoptatta." 

A' Farkasnak ezen csudáját, és íS^képpen 
könyörületességet látván Faustulus, aZ akkori 
Amülius Kirájnak Pásztora; föl-kapta alattom
ban a* gyermekeket , és Feleségéhez vitte, 
kit Lőtrenáának hívtanak* Tehetsége^ és sze-
génsége szerént, elég tisztesen nevelte-föl iíket 
Larema. Már-is fiatalok lévén, íS-képpen a* 

Va-

IV. Erdős ÉNÉAS, 
V. Erdós LATINOS^ 

VI. Erdős ALl&A. 
VII. Erdős ATIS. 

VIII. Erdős KAPIS. 
IX. Erdős KAPÉTÜS. 
X. Erdős TIBERINÜS. Ez Alőula foj6já« 

ba halván , el-törlötte a' Fojónak előbbeni nevét; 
melyet máiglan Tiberlnusnak neveznek; közönsége
sebben Tiberisrtek. 

XI. Erdős AGRIPPA. 
XII. Erdős ROMULUS. 

XIII, Erdős PROKA. 
XIV. Erdős NUMITOR és AMÜLIÜS. 

Hala-
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14 RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

Vadászatban gyakorlottak magokat; és tenye
res-talpasokká lőttek. 

Ekkor egész Uciumnak (0/ötó-ország' egy 
részszének ) fó-várossa vala Alba^ mélyet még 
Jülus építött, EneásfMk fia. Ez a* Tin {Eneds-
naij édes atyjának, hóltta után) ott hagyváa 
Lavinia várossát, melyet Eneds, maga' felesége* 
névére, építtetett; egy hoszszá kopása bögyre 
telepödött, és erre-rakott várossát Höszszü-fe-
bérnH nevezte; deákul: 'Aiba Longa. 

Most említött Éwfíí.után, tizen-negyedik 
.Kíráj Vala AmUius. Ez Numitortól (öregebb 
testvériétől, kit az Uralkodás inkább iUetött 
volna ) erőszakkal el-vötte a*Kiráji pácát. Â wmi-
tornai két fiait (hogy se magának, se utóinak 
izgágát ne szőrözhessenek) le-ölette. Annak le^ 
anyát Réát ( Rómulus\ és Rémusnak anyját) 
Vestának Apácájává tötte; ennék két fiait ( a'mint 
cz-el8tt*is mondám) 7?fenVneit-akkor-ki-áradott 
vizeibe vettette. 

Halálán lévén Vróka ; örebbig fiára Kumitorra hagy* 
ta â  Kirájságot. De ennek Ocscse Amálius mind fu* 
ribb mind gonoszabb lévén) le-vetette Bátyját; fiait 
mcg-ölette; leányát RMt föl-szentöltette. Mind-az^ 
által Réa meg-terhesedett; és^ hogy vétke dUcsö-
végesebb lenne« Terhének okát Mars Istenre fogta* 
Fiai Romulus és Rétnus lőttének* De ezekkel az Is
teni ivadékokkal se gondolván se mmit ilinlS//iix,Öket 
Tiberis^ vizébe hányatU; Réát pedig Srökbs töm
őébe vetette, 
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Lartnciának dajkálkodássa alatt, inkább-meg-
meg-inkább meg-izmosodván Romulus és Rémus; 
magokftc mindea f̂éle firfiségekben Örömest gya* 
korlották. fiirakoztak; versent-futottak, íűrko* 
kat ugrottak, és máse'-féléket töttek. Sok
szor a* körüUbelÓÍ-lévS Tolvajokra ütöttek; 
viszsza-is-vöcték az eMopott )ószágot« A* mit 
az övékbSl kezökhöz kerítöttek; azt Pásztor* 
társsaik között szívesen fól-osztottik. 

Rámulusnat és Rimustutk clSbbeni töttökért 
(^-háborodván a' Tolvajok ; egyszer-ís-mind re-
ájok ütöttek, és előfogván Rcmust; Stet, min
den késedelem nélkül, Amülimnak kezeibe ad
ták, mint olyas Tolvajt, ki a' Kirájnak barmai 
közül sokat el-bajtott. Ez Rimusnakm^ sze
rencsétlenséget, és bizonyos halált-is okozott 
volna; ha Rómulustól ki^nem-szabadíttatöttvóhia. 

Mert Faustulus (meg-értvén az egész törté
netet, és már ennek-elStte-is i?<andr siralmairól 
nem csak egyszer hallván) meg -̂jelend Rómu^ 
tusnak azt , a* miről, immár régt$l-fogva, gya
nakodott : hogy Sk Reának fiai, és Numitomak 
Unokái lónnéüek« Erre fol^borzadozván Romulus^ 
hírtelen Alba-i/kouktu ütött; Öcscsét ki^zaba« 
ditotta; Amidiust megdőlte; és bejébe viszsza-
állította Nagy-atyját Numitort. 

Ezen jeles cselekedetjei ucán ae akaru Vér** 
ségét ki-nyilatkoztani; se atyja-fiainál Albában 
múlatni; hanem (nagyon szeretvén a' Fojókat^ 

B és 
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és aKokat a* )tö^ek«t, és dombokat, mielyek 
k̂ ózÖtt föl-áeveltetött) viszsza-tétt a* PdatkUf 
mthögjá'e; é s , tizen-nyók esztendíSs korában, 
egy új Városmík éj í̂tésse íelSl gondolkodott* 

Mivel Öcscsévd egy-lMsú Dcerek YÓltak^ 
melyik t-6zdefie közfilOk á* Város' építésséhez, 
azt a* Jövendölésnek el-intézéssére b i ^ kéyán-
tákk .[Rámuius a' Paíatínomi högyre ment; Üémm 
az Aventínomkíu Els^eh Rémus hat kánjrákiat; 
ez*után Romulus 9 de tizen-kettSt látott, tgy 
tehát (a' jövendölétodc kegyességétSl-is reá-se* 
gíttetvén RómtUus) a' Város'^pítésséhez kez-
dött; abban a' reménben lévén: hogy a'vérhez* 
és - prédához^szokott Kányâ madarak a' Városnak 
vitézségét eleve ki-jelentenék. A* Város* épí-
téssének kezdetét Mf;W-tiÓld>napjára teszik az 
írók, 7r</\éi«i]̂  el-pusztidássa után hárqm-szás 
kilencven-negyedik esztendS' tájiára , v f^- i s 
négy-századikára» 

Ennek az új városaik akk(ni meg-örzéssére» 
és védelmére) elegendőnek lönni láccattatott 
egy sánc, melynekalacsoniságát, és ke^kenségét 
nűdiSn ki-neveti Rémus ̂  és által-ugr&ssával le-
i$-^ralázza (RémulusiuA parancsoIatjából-é ? nem-
é ? ) ; alattomban meg^lettetjett. Ó íápcatott 
első áldozatnak ránni, mely az új várost véré
nek ki-omlÁMával' fól>szetttÖlte, meg-i»«r$si-
tötte. ' 

Ha 
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Ha igazat akarunk szóUani: Romulus ttem 
magát Rómát; haoein a' mostani Rómának csak 
árnyékát szorzotté. Lakosok se yalának eleinte 
benne. Ugyan-azért hogy egynéhányakat bclé-
csalkasson, sok mesterségekkel köUetÖtt élnie. 

Elsőben: a* bé-sáncoítt üres váróstul nem 
Igen meszsZe , oly ntaiedék-heinek hirdeétetott-
i i egy Ligetet: hogy, ha abba akár-minS-nagy 
Gondsz - téVok csóportosodnának-öszsze ; azol:-
nak semmi leg-kissebb bántássok se fogna lönni. 
Temérdek sokaság gyüleközött egybe. A' 7Í-
herisen-t^^íévó JBíturím Pásztorok; a' Tímgö-
rökön-túl-szárraazott Frígyiaiak^ kik hajdan £ -
wásshl; és Árkádiában-termett emberek, kik 
Évanderfel e' -Tájakía jöttének; el-lepték az 
egész ligetet. Ezekét a* varosba hozván, úgy 
teccett; mint-ha külömb-féle tagokból egy tes
tet épített vólúa. Ó tehát a' Római népnek ta
gadhatatlan szörzője. 

De csak egy ember' életéig tarthatott vol
na a' Táráaság, mely csupa Férj-fiakból vak 
öszsze-szerkeztetve. Által-látta Romulus a' Há
zasságnak szükségét; de azt: hói lehessen kap
ni Fehér-népeket ? hírtelen által-tiem-láthatta. 
Végtére a' határosokhoz fojatoodött; de mi
vel ezek ama' gyülevész tolvajokat arra méltók
nak lönnr nem gondolták, hogy leánjaiktt nékik fe* 
Jeségűl adgyákí Romulus^'ííúyel jószerivel ve- . 
lek semmire se mehctött, a* Fehé^szem^jek iránt 

6 s erS-
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18 RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

erSszakoskodott. Lovas-játékokat töttetvén; 
azúrra el-jött hét-száz 5 és nyolcvan-három szü
zeket prédájává tötte; és azokat Emberei kö
zött tüstént fól-osztotta. 

Ennek az eriSszaknak híre el-futamodván ^ 
csuda nem volt: hogy hadak támadtanak. Leg
elsők voltak a' Féjusok^ kik leányaikat viszsza 
venni, és érettek boszszút állani akartak; de 
ezeket hamar meg-szalasztották a Római Pász
tor-emberek. Mára' Ceninomiattal nem oly kön
nyen bánhattak. Nyakas volt az Ellenség, er5s-
is. De , minek-utánna Sket meg-gy$zték: hogy 
a' többieket félelemmel meg-tölcsék; a' várost 
talpig le-faragták. A' gazdag zsákmánt mnga 
kezével ajánlotta-fól Romulus annak a' Jupi-
ter Istennek, kinek tiszteletét £Jm^-várossába 
bé-hozta. Az-után a' Kfustumeriusoiat^ és An-
temndtokat^ nem sok Üd5 múlva, szerencsésen el* 
nyomták. 

Leg-tüzesebb,.és leg*veszedelmesebb had 
vala Tácmsal^ a'S /̂noír* kirájjával. Ez a'nagy 
tehetségű Vitéz, azokért az el-ragadtattott 
Szüzekért (mert azok közül a' Sabínomiak leg-
számosabban voltak) boazszút-akarván-állani a' 
Tolvaj Rómaiakon; még-indúlván Küusbül (ki-
ráii lak-hejébÖl); Rómának ahhoz a' kapujához 
vitte seregét, mely ( mivel Sabínom felé fordult) 
Sabínomi kapunak neveztetött. 

• • „ ' / É p -
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éppen ekkor talála a' kapun kî jönni an« 
n^k a' Spürhts- Tarpéjusnak leányja, kit, Rómd^ 
jának védelmezéssére, ekkoriban bent-marasztott 
Romulus. Ezt a' leánt ( minek-utánna, a' Város* 
sáncán kivül, valami áldozatnak végbc-vitele 
miatt 5 vizet merített) arra kérte Tacius: hogy, 
midőn annak szerencsés üdéjét látná, a' Sabi-
ííomí kaput éjtszakára meg-njritná, és katonáit 
bé-eresztené* E* cselekedetének jutalmául azt 
Ígérte- meg, a' mi a' leánnak teccik. Az alku 
abban állapodott-meg: hogy néki a* Sabinomi 
Tisztek azt ajándékoznák, a' mit bal-karjokon 
hordoznak. Hordoztak pedig Paist, arany pt^ 
récéket^ és arany gyűrükeU 

Ezt az Ígéretet vévén a* leány, melyet 
bizonyosnak lenni mondottak a' Sabinomi Tisz^ 
tek; bé-ment a'Városba; és (annak üdéjében) 
meg-nyitván a' kaput; az ellenség közül sokat 
bé-eresztett; de tüstént meg-parancsplta nékik : 
hogy (az ígéret szerént) menten le-tennék a' fegy
vere, Paissokkal egygyutt^ melyet bal-kar)okon 
hodoznak. 

EttSl a' fura leántól magokat meg-csalattat-
taknak lönni látván a' 5̂ 2̂ /nomt tisztek ; Stet a* 
Fgisokkal el-nyomták, és alájok temették; 
vagy azért; hogy ezzel a' kértt ajándékot l̂eg* 
adottnak lönni mondhassák ; vagy talán azért: 
hogy eriSszaickaí inkább, sem-mint el-árúltatás-
sal gondöltassék cl-vétettnek lÖnni a' város; 

B 3 vagy 
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vagy végére ^zért: hogy ennek erőszakos ht-
lilával, példát adgyanak mind^nyájoknak : mibea 
bízhatnának az élhetetlen árúlók. 

A' leántóLmárennek-elŐtte föUázítva lévén 
a' Rómaiak; tüstént az ellenségrp estének* Oly 
irtóztató vér-ontások estek pedig mindgyárt a* 
Kapunál: hogy ezeket kiyürrítlészre-véyéu Ro
mulus 5 föl-emeltt kezeivel esedezett Jupiter 
Isennck: hogy Féléinek szaladásjokat meg-állí̂  
tani méltóztatna. £' történet adott erre okot: 
hogy osztán a* Meg^alUtá Jupiternek \3ovi Sta-
tofi) Templomot építtetne Rómuíus. 

Mivel a* kegyetienködŐ Sabinusok véget nem 
akartak vetni a'koncolásokbán, és mind-egyre 
nyertesek-is lönnének í végtére : elejökbe jöttek 
az el-ragadtacott Fehér-szeméjek, hajok-szór-
va 5 ruhájok-szaggatva, és könyv-huÜatással ke
ményen esedezve mind Uxokért; mind kisded 
Magzatjaikért. Ezeknek meg-másoltt intézet-
jöket^ és égjész meg-elégedéssöket tapasztalván 
Tacius; meg-szíint a' koncolásoktól; frigyet-i& 
kötött ^Rómaiakkal^ mely után azkövetközöttr 
hogy, Sabínqmi lakássokat el-bagyván; lakni eb
be az új városba jöttek i és minden Jószágjo-
( mint vúamiMátkakat'tálat) Vejökkel közlötték. 

E*-képpcn gyarapodván, meg-is erSsödyéa 
a* város ; Romulus, az egész népséget harminc 
Feleközetökre (l^ribus ) osztotta. Három szá
zadot szorzott a* LovagoiboU Ezek akkor ele

gen-
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gendők voltak* Meg-parancsolta azt4s: hogy ( a* 
hírtelen ki-̂ ütések eUen>0UAdéakot fegyverben tön-
ne a' többi IQűság; melyet gyalogoknak nevezett, 

így el-rönd51v^ a' Katonaságot; a' város
nak igazgatássára százat választott a' meg-éle-
medtek ktizuL Ezeket (méltóságiokra bézve) 
Atyáknak (?iitres)i ezeknek Fid-szQl&tjaket Jt^a-
fiakncd^ (Patricii) mondotta. Axokat a' meg-
élemedett Atyákat: egy sZÓTsl Őfesökmlt hív
ták ( Senattts); nem pedig Poéneknek (2) dectepití^ 

B 4 Mind 

(2). Az ÖREG név azokra az emberekre szá-
radott Somában^ kik, a'Várost Taî ácÉjokkal igaz* 
gattyák vala, és kiket mostanában Tanács-beliehnek 
nevezünk. Kzeket Romulus szörzötU: taivet, igea 
gyarapodván a* város, maga pedig a! hadban fog
lalatoskodván, tutajdon-képpen ĉ  Polgári d61go* 
kat nem igazgatfaatta. Od&Járttáral y hogy valaki 
a* Tanácsba bé-lápbessen, ELSŐBEN kz Atyafiakból 
lönni kölletött« Fö-képpen a* Lovagokból válaŝ t̂ot* 
fák éket, mivel ê ek Íeg-nemesebbek vöhak; ugyan 
ezen okból a* Lovagokat öregők mag-t4rj4nak nevez
ték ( Seminarium Senatus )« MASADSZOR: Minden 
öregnek leg-alább hŰ8Z*ezer-tallért*érd Jószágának 
lonni kölletött^ HARMADSZOR: A'-ki öregnek vá
lasztatott, a' huszon-öt esztendSt folül-kölietött ha* 
ladnia, NEGYEDSZER: Minek-elötte valaki öreg^ 
nek xitetettf annak ez*elÖtt a' Városnak valami más 
Tisztségeiben-is foglalatoskodni k()lletött«<-<—A'-mi 
pedig az ÖrejőknekJ^uházatlokatJüleú; mellyek Ökftt 

a' 
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Mind a' Katonaságot, mind a* Polgári dol
got így el-végezvén Romulus; egyszeriben (mi-. 
aek-utánna, a* Város-elÖtt-lévS Kápreai tónál, 
bessiédjét el-mondotta) a' szemek elSl el-tűnt. 
Leg-alább e' világon 6tet súrögni-foirogni többé 
nem látták. 

Némejek a' gondolattal Vannak ez-iránt: 
hogy Stet ^zéjeHépték az Őregöky nem Íken« 
védhetvén azokat a' dHiraságokat, mellyekkeV 
élt ellenök 9 midSn Sket meg-akarta dorgálni. 
De az a' szél-vész, mely halála után támadott 
és a' napnak reá*kÖvetkÖzÖtt fogyatkozássá , 

' meg - szenteltetéssének képét mutatni láccat-
tattak. 

An-

a'többiektől meg-külömböztették, e^ek voltának: 
ELSŐBEN; a' minta' dolmány mejjén le-megyen, 
oda eg7 vörös bársont varrottak, melyet szögnek 
( clavus ) neveztek. Ez a' bársony az öregöknél szé
les vala, ugyan azért sz^les-izögü JJolmdnnak nevez* 
ték (^Tunica Laticlavia ) , hogy meg-küIömbözteA-
sen a* keskenyszögü dolmdntál (Tunicá angusticla-
via) mely a* Lovagoké vala» MASADSZOR : Lábo* 
Ion fekete sarut hordoztak, mely a' fél láb-szárnál 
tovább nem ment, és ou szíjakkal bé-ftizettetett. 

' HARMADSZOR: A' Saru* fejére C-bötiU röndöltek, 
mely azt jelentette: Centum y az-at iS'ẑ /z : niivel elein* 
te az Örtígők százan voltának. MEGYEpSZER: Kü
lönös bejeken Ültek a' Játék-színekben. — Minek-
utánna a' birodalom nagyobbra terjedött; az Ör^gőA^ 
rwA^ számpkis nagyobb lölt» 
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Aimak Menybe-menetelét el-akarta a* Köz
séggel yuliuS'Prokul^sAs hitetni, azt állítván el8t-
tök: hogy 8 mostamában dücsóségösebb áUada-
lomban látná Romulust, mint ennék-el5tte vala. 
Azt parancsolná pedig: hogy i$tet a' Rómaiak 
Isten gjranánt tisztelnék, Kvirimis név alatt, 
melyei neveztetne az Menny-égiektSL EMönne 
az Illenek előtt végezve: hogy Róma várossát 
i3^ egész Vüág tisztelné, és Fejévé fogadná. 
Meg-bólt^ Országlássának harminc-hetedik esz-
tendejébep. 

HARMADIK RÉSZ-
Numa misadik Kiri/ról. 

A' 
<ri Rómahknak másadik Kirájjok Núma Vala, 
kinek vezetékbe PompUius. Ó Sabíniai ember 
volt; és JCúresen lakozott. Mivel mindenben, 
és állhatatosan igen TisZtességf̂ snek lönni tác-
catott; és kUlonÖs ajtatosságúnak tapasztalta* 
tott: hivatalos Vjlt a* iíomflí kirájságpi; el-is-
fog^dta (3). Ez tanítota a' népet minden Szent-

B5 sé- _ 

(5). ^ Azt tartyák némejek Li9iiunáli hogy a** 
mit íiáma Kiráj tudott mÍDd a' Szeoiségekbeii, mind a' 
Polgári dolgokban, azt Pithmgorásnak ( ama* Gürög 
Bölcsnek}-köszönte,; ki Őtet a'Bölcsességre oktatta. 
De, iia ki â  Udöknek szántát jobban föl<verzi; â  

ez-
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ség^kre, plnden szer-tartásokra, és a* halhá-
tadan Istenéknek minden tíszteleteikíe* 

Ó hozta-bé az ÜnnepÖket: mért tanácsos* 
nsk lönni nem vélte : hogy a* Köz-néppel min
den Isten^adttü nap bajoskodgyon. Ó röftdölte 
a* FS-papot (4); Hasonlódképpen az Iktatókat (5); 

esz-

ettei lehetetlennek mondhattja : mivel Fithagords 
náz esztendőkkel Humánál utÖbb éK, mindön R6^ 
mában Servius Kirájkoddtt. Ekkor Pkhagords^ Olasz 
országnak végén » *Metapontus,. ósztán Herakléa \ és 
Jíróton mellett járkált* Mi vihette vájjon Ötét a* 
SabinusokhQt ? ha mindgyár Némával egy üdében 
élt vólna-iss kiknek se nyelvöket nem tudta; se hu
rokét nem vöice» Magának köszönhette tehát ^áma 
azt a* kegyességet, mely Őtet a* Római Kirájságra 
fölvitte. 

(4). Ezt Deákul így nevezték: Pont^x Maxi-
muSf az-az: a* Híd-oíindlók^ avagy a* BUtuok kö
zött a' Fő. Látni való tehát^ hogy, Tisztégöknek 
elejére tekintve, ^rra a' Hídra vigyáztak^ mely 
TlbűrUre tétetett, és mely hídon leg-több áldozato
kat hoztak-körösztaU Ezcet tehát Fő-hídasndk nevez-
ték« Sok változások után, ezekre szorították köteles<» 
ségjöket: ELŐSZÓK: A* többi Papoknak gyiilekö* 
ze^Ökre vigyáztak. MASADSZOR : A* feentségcfc-
hez^tartozó minden elö-vetödőtt dolgokban igát ítéle
tet töttek. HARMADSZOR: A* Papok* hibáit meg. 
fenyitötték, hejre-is-hozták. NEGYEDSZER: Az Isteni 
szolgálatok iránt szorgalmatoskodtak. ÖTÖDSZÖR: 
y^szta^Szfiztixe (hogy Tisztaságban éllyenek) kii-

lönö- • 
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osztán az Ugrokat-h \fi); a* többi Egyházi Tisst-
ségekkel egygyütt. 

Ó osztotta leg*el51 az esztendSt tizen-két 
bó̂ d-napoKra. Azokban a' szerencsés, vagy 

szncen* 
• . • ( I . — ^ — 1 1 • 

lÖQÖsea vigyázlak. HATODSZOR: Bele tekÍDtcttek 
liCAd a* liázasságba-is —- — A\ini Ruházatját illeti; 
ELŐSZÖR: szabad Vóit nékiis hoszszű prémes men
tét viseini( Tóga Prostexta). MASADSZOR : Fejébe 
egy csúcsos kalapot hordozott ( uipex , vei Tütuliu}. 
Többi Ruhája nem külömbözött a' Közönség* ruh *̂ 
jától. — Erre a* Tirztségre osztán a' Császárok-is 
vágytak, Minek*elÖtte JtUiui CAdr a* Gyűlésbe 
ment; azt mondotta egyszer Anyjának: Anya 1 en* 
gem' ma , vagy FŐ-papnak , vagy szám-ki-vetettnek 
fogsz látni. Nem csak a* Pogány Császárok vágy^ 
tak erre a' tisztségre; hanem a* Keresztények - î  
egészlen Grdcidnusig. Ez a'F5-pap$ág Rómában egész 
nagy Theodözliulg tartott* 

(5), Az Iktatókat így nevezik a* Deákok; JÍU^ 
gures ^ Ávigerc^ ^ mert a' madarak* sz>(lttáböl szok
ták tenni a' bé-iktatássokat. Kötelességeik ezok vol
tának : ELOSZÖA Egy cs(̂ n (lituus) ko.rösztál néze
tek, és így az égben egy bizonyos hejet ki»jegez« 
tek, melyet LdtQmdnnak Heveitek ( Templum a' temp^ 
landó, vei contemplando ) , MASADSZOR : Jói észre 
kölletött vönniÖk ezeknek az Iktatóknak : ebbe a' Ld* 
tomdnba (Templomba) mî Ö énekekkel, mioömoz
gásokkal, és a' Idtpmdnnak (templomnak) melyik 
részszén láccattanak bérszállani ? Ha jobb felói ta
láltának bé-menni; szerencséseknek; ha bal feldl, 

Digitized by Google 



2(y R3MAI TÖRTÉÍÍETEK. 

sEerencséden najpokat szorgalmatosan fól-jegy-
zötte. Ó szorzotté az AncÜiákat^ éa a' PoÚá-

^ m > I • I • 1 1 I I I I I • • , I , 

szerencsAIeoöknck tartattak. HARMADSZOR: A* 
villámból, a' reá- követközött menny-dörgésböl-is jő* 
rcndöitek valamit. NEGYEDZER; Jövendöltek a* 
CsirkékbŐMs > midÖn öoniök adtának. Ha hírtelen, 
és serényen fogtak a* maghoz , vagy a' k̂orpához ; 
jót jelentettek* «-̂  Ezek az Iktatók igen sok zenebo-
Bákat» és akadájokat szörzottek mind a* hadban, 
mind ,a* békességben : mind a* Tisztségeknek föl-
vételökben. Mert: ha rósz jelekkel fenyegették a* 
gyűlést, az nap bé-nem-iktattak senkit-is semmi-féle 
Tisztségbe (non inaugurabant).-^Ezeknek Tisztségi 
jök holtig tartott: hogy hivataljok* haszontalansága 
ki-ne*tudódgyon« A* Madarakat, melyek a* látomás 
nyon énekelve nientek-körösztül , Hangicsálóknak 
( oscines ) ; melyek, ének nélkül, sebesen által futot
tak 9 subanóknak, vagy szdrnjasoknaJt ( Praepetes « 
velAlites) nevezték^Nem csak egyszer, hanem több* 
szer-i8 köllétött meg-próbálni 2! madarakat: ha váj
jon az előbb eni látómdnnyal meg-egygyeznek*é ? 

(6). Ezeket deákul Saliusoknak nevezik. Mars* 
nak Papjaj voltak. Sámától MLQT röndöltettek, mU 
ddn a* Városban dög-halál uralkodott. Azt hitték: 
hogy ekkor egy szent Fais ( Ancile) az egekből le* 
szállott, mely a* dögnek végét szakasztotta ; és hogy 
ekkor meg-jövendölte volna Egeria Istenné: hogy az 
a' Város leg-hatalmasabb lészen, melyben ez a'Fais 
meg*Őriztetik. Hogy tehát ez a* szent Fais vagy el-
né-tévejödgyön, vagy el-ne-lopasson; több ily Fai-
sokat csináltatott Núma, és tizen-két Papokat rön-

dölt, 
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diumot (7)5 a'Birodalomnak különös zálogjait. 
A' kettSs JinustKS), a' Hadnak és Békesség
nek hitelét. A' Tüzet pedig fií-képpen Feszta' 

Szü-

dolt, hogy azokat Őrizzék. Hogj pedig a* nép-is 
tudhassa azoknak jeleir-léttöket ;ezek a' Papok (Mar^ 
ciiimak egy ki-szabott napján) azokkal a' tizen-két 
Paisokkal ugrándozva jártak a* Városon körösztúU 
Ugyan-csak ( en^ az okra nézve ) ökct Ugróknak nt-^ 
vezték (Salii). Az elÖl-ugró Papot pedig PrAubiak 
mondották. 

(7). A* Palladiumnflélegttirtam abban a* Köny
vemben, melyet, Trdjá' veszedelme cim alatt, 1774-
dikben ki-adtam Landerer Mihdfy bötdivel, és költ
ségeve]. Lásd ott a' Harmadik könyvben , Palládium 
cím alatt. 

(8)- Az esztendőnek Istene v61t Jdnus. Ugyan
ezért: az esztendőnek kezdete Janudriusnak nevez
tetett, melynek elsŐ napján, ajándékokat, mátka
tálakat , mostanában köszöntéseket, jó-kévánosokat 
visznek egy-másnak. Ennek templomot épitetett Hú-
ma Hómdhan. Itt az Ö képének mind elöl mind há
tul ábrázatja r a l a : mivel Januarimnak első napján 
mind az ó , mind az új esztendőt láthatni. Midőn a* 
Római népnek széles e' Világon békessége vala ( a' 
mint S&ma üdéjében vöIt) bé-szokták tenni e* tem<s 
plomnak ajtaját; ki-nyitni pedig, midőn valami nem** 
zettel hadakoztak, és e' templomnak ki^nyitássa jt̂ e 
vólt a' követközendő háborús (időnek. 
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28 RÓMÁI TÖRTÉNETEK. 

Szűzéire bí2ta (9); hogy, az égi csillagoknak 
hascmlatosságokra, a' Birodalmat SrzS ragyogás 
szünetlen virrasztana. 

El-hitette pedig az emberekkel: hogy mind 
ezeket Egéria Istennénck oktatásából röndöli: 
mert röndölésseinek fól-vövéssére annálrinkább 

reá-

(9). Leg-elsÖ volt Núma^ fei rcsztdnák( az örökös 
Tűznek) umplomot építtetett Rómában ̂  melyben sem* 
miféle bálvány nem láccattatott. £LÖSZOR: Az ol
táron-, mely a* templom* közepén vala, égett a* túz ; 
melynek szünetlen-való meg>tartássára (mivelmaga 
Feszta^istenni-is Szűz yaU) Szüzeket röndöltek a' 
X^^ium-beliek; kik rőnd szerént állottak éjjel-nap
pal a' tfiz mellett 9 és azt el-alunni nem hagyták. 
MASADSZOR: Ha valamelyik Szűz ( maga el-aluváo) 
a' tüzet el-altatta; azt a* FŐ-pap jól meg-korbácsolta. 
Nem-is volt szabad. más tüzet oda vinni; hanem 
att, melyet az üvegnek tüzelldje szorzott a* Napnak su-
gárjaibóU fiARMADSZOF^: Mind-dszsze: se többen, 
se kevesebben nciii lehettek hüsznál. NEGYEDSZER : 
A* meg-hólltnak bejében a*F6-paptólojjan tétetett; ki* 
nek esztendei hatnál többek, tiznél kevesebbek vól-
íík; ÖTÖDSZÖR: Mind-cgygyiknek hatmincészten-
deig köUotf' szolgálnia^ ElsÖ tízben taáúíták a* fog
lalatosságokat ; másadikban azokat gyakorlottak; 
hamadikbati az űjjonc Szüzeket tanították. HATOD
SZOR : Harminc esztendei szoígálattyok után férjhez 
mehettek; de ez igen ritkán esett-meg; elsőben az
ért : hogjr egy negyven esztendöá Szűznek ritkán 
akad szerencséje; osztán azért-is: mert férjhez m«-

ne-
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reárvohqtte a' fene szíveket. Arra-is vitte ezek
kel a' vér-szopó Nemzetet: hogy a' mit erő
vel, és másnak rövidségével kapartak; azt a* 
Birodalmat imával, és igazsággal kormányoz
hatná. Élt a' Kirájságban negyven-károm esz
tendeig; és mivel semmi hadat nem viselt, be
záratta Janus' templomát^ 

NEGYEDIK RÉSZ. 
Tullui harmadik Kirájról 

JJL^ ^WAM* harmadik Kirájja Tullus vala. líosti-
fittí-vezetéket azért hordozott: mert Mnak a' 
HostUiusnai ̂  ki a' Sülinusok ellen a' Harcban d-
esett 5 és Hostüia nevezető Aszszonnak, nemes 
unokája vala. Ezt az embert maga Firfisége 
vitte ennyire* 

Ez 

netelét kt*C86follik , és Mszra magyarázták. RB* 
TEDSZCR: Templomjokba semmi-féle iiríiának nem 
vök szabad bé-menUn Bé-mehettek a* fehér szeméj-
jek; de ott nem hálhattak. NYOLCADSZOR: Ha 
ki SzQzességét iidö előtt el-vesztette ; a* Papoknak 
itéletjokre kereködött. Ezek Ötét közönségesen ele-
vente alföldbe ásatták, azonn a'mezdn, melyet 
áthozott mézámk míit^iÁteM. KILENCEDSZER: A* 
SzQznek Kura-fiát az akasztó^fa alá vitetlek; a' Pa
pok; áa agjron^kQrbácspltatták* 
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Ez a* meszsze-látó és nagy Vitézségük kiráj 
hozta-bé leg-el81 a' Katonai Fenyítéket, és a' 
hadi Qiesterségeket. Csuda-módra gyakorolja lé
vén Vitézzel; ÜZ Albánusotat (mely nép min
denkor {& és nagyságos vala) hadakozni kén-
szerítötte. 

De mivel egyenlő erővel bírtak, és egy
mást nagyon fogyasztották; kurtábbra vötték 
a' haszontalan Öldökléseket. Mind-a'-két Vá
rosnak szerencséjét hat emberre hagyták. A* 
Római három Testvéreket Jforáciusohtak; az Al-
bdnomíaiat pedig Kuriáciusoknai nevezték. 

Ez a' viaskodás, valósággal szép, eszes; 
de egyszer-Vmind kétséges, és ( a* ki-menetel-
fe nézve ) nagyon csudálatos vala. El-veszvén 
két Horááusok; a' meg-maradptt harmadik, vi
tézségéhez ravaszságot toldott. Hogy a' ha
tóiig ép Küriaciusoiat egy-mástól el-választhassa; 
szakdássát töttette. így mind-egygyikét (a'-
mint-hogy a* ki elSbbre szaladhatott) egyken
ként , és igy egy-más után mind-a'-hármat meg
ölte. 

íme (a'-mi igen ritka dolog ) , egy ember 
szűke az egész győzedelmet. Kár pedig, hogy 
azt osztán maga a* Győző Hordduí ( test-véri 
gyilkossággal ) meg-fertőztette. Látván maga* 
húgát azért siránkozni háta után: hogy meg-öltt 
mátkájának Ruháját vállán hordozná; néki ke
rült, és éretlen szeretetét vassal emisztette-eU 

. Ez 
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líz a' Gyilkosság Törvény eleibe vitett5tt; de 
Vitézsége nem csak el-törlotte »zt az éktelen 
GseleködetÖt ; hanem érette meg-i»-dícsérte-
tött. 

Nem sokáig tartott az Albdnusoikal kötött 
Békesség, Szégyönlötték a* meg-gySzettetött 
Albánusoi: hogy a' Szerencse hat emberre bíz
hatta a' nagy Birodalmat. Magok mind-azon-
által hadat kezdeni nem mertek; hanem föl-li-
zasztották a' Ftdenátokat, és a* Féjusoktn: meg-
igéivén nékik alattomban: hogy , ha a* Rómaiak 
ellen amazon á' részen föl-támadnának ; akkor 
osztán magok-is eminnen föl-kelnének ellcnök. 

A* JFíííftwfíot'mozdúlássokat észre-vévén Tut^ 
ius; raeg-parancsolta Mécius-Füficiusnal, az AU 
bdnusok* Vezérjöknek: hogy (kötelessége, és 
a' frigy-kötésnek cikkelje szerént) segítségül 
jöjjön. El-jött igen-is Mécius; de csak színlés
képpen. Ótet még-is a* Rómaiak Védelmezojök-
nek lönni gondolták. Ö pedig csak a2 UdStül 
várt, mellyik részre állyon. 

A' Fidtnátoknak sok katonáit, és serencséjét 
. litván Mécius ; egyszeriben a' Fidendtok felé ru

gaszkodott , és hozíájok állót. Ezt a' Segédek
től meg-értvén TuUus; észével élt , és azt mon
dotta Katonái elStt: hogy az A.bdnusok 9Z 5 
parancsolatjából léptettenek légyen elíre: hogy 
a' Fidendiokat hírtelen meg-támadgyák. Ezzel 
a' Rómaiakban remént; az elleosésben félelmet 

C ti-
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támassttott. Mert: hamar reájok eresztvén re-
ménnyel-fól-fült vitézzeit í mind-a'̂ két Nemzet
séget meg-törte. 

Kezéhez vévén Mkms-Fufeciust ( a' Békes
ségnek ama'Rontóját), két kocsi közé köttette 
Tullus'y el-is-szaggattatta. Magát Albdt (noha 
ez Rómának mint-egy anyja vala) úgy-miiit írígy-
köd8 várost; talpig le-rontatta. A' Városnak 
nagy Vagyonját (számos népeivel egygyütt) 
Rómába által-vitte, Vfel-osztotta Polgáríai közé/ 

Júliusnak ez a' végsó cseleködete éppen 
•úgy teccött: mint-ha, ez a* Test-véri város 
Alha^ el-nem-rontatott í hanem maga testébe 
viszsza-eresztetött, és hé-óltattatott volna. Mi
vel pedig ezekkel a' várost meg-gyarapította, 
kölletött neki tágasabb lakásról-is szorgalmatos
kodni. Az elSbbeni lak-hejet tehát meg-nagyob-
bította. Célius högyet a' Palatinomiboz ragasz-, 
totta. Kirájságának h^rminc-kettedik esztende
jében házába ütött a* Menny-k5, Vvéle egygyütt 
ePégett. Derék kiráj volt* Féltek tölle aZ El
lenségek i Polgárjai pedig szerették. 

ÖTÖDIK RÉSZ. 
Ánkus negyedik Kirájról. 

jt\z elSbbeni Július után, An\us uralkodott, 
Vezetékje vala Március. Ez Nüma' leánjának 
fia volt. Nagy atyjával egy-forma gondolatú. 

Mcsz-
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Mcszsze-terjesztyén ifitézeteit; a* Várost ihoz^ 
zá-adván az Aventlnomi hö^et) kSvel kerítötte 
körüU Tíberis vizét-is híddal padoltattasneg* 
Ennek â  víznek torkában Óftia nevezetű várost 
szállított, már akkor el-látván a' követközen-
dókét r hogy (tudni-illik) az egész világnak 
vagyonba és eledele ( mint valami teogöri Fo** 
gadóba ) Ostidba szállana. 

Ennek az Ankusnai Uralkodássá állat ( va
lami viszsza-vonásoknak szörnyűsége miatt) eU 
szökött Kofintushül egy D^neratus ntvü gtírög 
FS-eniber; és egyenesen TarMniumba.yitt^Et'' 
ruriának nemes Várossába. ^Fölötte gazdag lé
vén ; itt könnyen meg-házasodott, és két fiat 
nemzett. Egygyikét Lukumónak^ a' kissebbikét 
Árunsnak nevezték. 

Meg-hala, édes atyja el8tt ÁrunSj fél-
terhben hagyván maga' fel̂ eségét. Ugyan-
ezért: Annak terhéri$l semmit se tudhatott De-
meratus ; k>is (nem sokára Áruns fia után ) meg-
hala 9 és niinden jószágát Lukumóra hagyta. 

Lukumó az-után még gazdagabb léve; él
vévén egy igen-vagyonos leáit Tarkvimumban , 
kinek nevét Tanakvilnak mondották. Látván Ive
dig ez a' nagyra-vágyó Aszözony: hogy Ura 
Etrüridban semmire se mehetne (meg-vetették 
tudni-illik ptet aZ Etrusktisok: mivel atyját Ván
dorlónak tudták ) ; addig-addig bészéllett Ura 
előtt j még 5tet reá-beszéllutte arra: hogy Ró-
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mába mennyen, és ott próbáiaá-meg a' sZe-
fencsét, , 

Reá-állott erre Lukumó^ éŝ  Feleségével 
egygyütt, minden vagyonát szekerekre jrakván, 
Róma felé meg-indúlt. Miftek-utánna Jánikulum 
högyhöz értenek; egy Sas (gyöilgédeden le-
ereszködvén hozzájok ) fól-emeke Lukumónák 
süvegét, és (a* szekér fölött nagy rivadásra 
fakadván) ismétt a' fejébe tötte. 

Ezt a* váratlan történetet látván TanahoH^ 
és ( Etrüriai születéssére tekintve ) a* jövéndö-
léshez*is értvén; Urát jó reménnyel meg^tölti. 
Tudni-illik: maga-is nagy lelkű Aszszóny lé
vén; a* Római kirájságról, az Qrszágok* meg-
hódíttássáról gondolkodott^ 

Bé-menvén Romába ez a' gazdag Lukumó^ 
igen jó szívvel fogadtatott. Meg-másolván £t-
Turiai nevét; magát ( Római módra) Tarkviniai-
Prisiusnak mondatta. Itt mindenekkel nem csak 
okosan, hanem pompásan-is bánván; ezen fölül 
a' Fő-embereknek sok ajándékokat osztogatván : 
úgy el-hírösödött: hogy osztán Ankus kirájnak ud
varába vétetött; és a* kirájtól nagyon meg-kevel-
tetött. Itt , feá-bizott dolgaiban (akár a' had
ban, akár a' békesség' üdéjén) szorgalmatossal! 
el-járván; jelesen ki-mutatta magát,̂  Magának 
sokat Ígérvén felÖlle a' Kiráj, két neveletlen 
fiainak gond*viseléssét t reája hagyta; kérte-is: 
hogy (annak üdéjében) Őket a'kirájságra se-

gícs-
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gícscse*. Ezek nún Anius, meg-hala, urajkodás-
sánal( twsZQQ-negyedik esztendejében, maga után 
hagyván két neveleden imu 

HATODIK RÉSZ-
PrisAui ötödik Kirdjról: 

N. ' agyra-fágyodá Feleségének Tanakvilnai min-
-den-na]^ ^ztöneiVel xeérvétetvén Tathvinius-
-/'níh^y; ménnél inkább látta: hogy az élSbbeni 
Ankus-íhijtísk fiai a* kirájságra üdősebbek, ugyai^ 
azért alktlmatosabbak-is lesznek ; annál inkább 
sürgétte/a* népet: hogy a' Fejedelemnek váktó-

•tássáboz idgjanak. A' két l̂ iráj*fiakkal kérte $-
is a' koiOnát. Ésímel («sorgalmatossága^ ésgyő* 
nyöiö maga' viselete miatt) az egész néptSl m* 
rajnak kiáltatott. A'mi Ötét erre föl-vihetté; 
fö-képpen az vala; hogy a' Görbg c^ét az 
Olasz észszej igen ki-pallérozta; 

MidSn aV Városnak ú} falai feliSS tanakod
na magában; íme a' Sabínusok zenebonáskodni, 
arra-is céloa^i láccattak: hogy Romát meg-tá-
madgyák, kî is-pû ztippcaák. A' Sablniai Lova
goknak ^áiti0król tnd< '̂t)^ván Priskfis ^ hamar 
észre^vött^: hogy Rómiilt^élr^xzétt ,három-
száz LoyagQké' mpstsníWkrenemelegendSk; 
azoknak ŝ ĵ nok̂ t két luviyira vinnî  fikaita. ; 

Ci Mi- . 
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Mivel pedig az ilyen régi-szabású dolgokat 
az IHatdhiak hirök, és jóvá-bagyássok oélkül 
meg-ihá t̂olni nem 15hetÖtt; elS>hívatCa az akkori 
híres Iktatót Akeius-Ntviust; és Ötét meg-kér-
dbzte: ba vájjon azmeg-lebetne-é: a'-mit mos
tanában elméjében forgat? Azt monda Jkcius-, 
hogy az löheitségös lönne. Én pedig ( felele 
a' kiráj) arról gondolkodtam; ha vájjon azt a' 
kösz5ru-kÖvet beretvával ketté-vághatnám-é f 
Ketté-vághatod ( Felele Akeiu$ ) . Mondgyák: 
hogy ketté-is-vágtk — Ez a* történet nagy ma-
teletet sztiizött mind az Rtatékndky miod a* yöveit' 
iöUsóhuh 

Ezek ntán: tOstént a* SaUimckrct esvén, 
jel-V6tte tSUök Kornikukimot, a* régi Fikidnedt, 
Krustumériumotf Ameritílát^ MedúHdt^ Nomentu* 
mot. Nem akarván többet veszteni a' Sabintuok; 
flteg-békéltek Ptiskussd, és vele barátságosan 

^tek . 
E^wek a* békességnek Üdéjében, caudálatot 

dolog történt a' kiráji udvarban. Mid$n Korín-
tulumot meg-szállották, meg-is-vötték a' Ró-
mdak; a* Város* Vézérjénekfeleségét-is el-fog-
ták, és RAmAa idtték. Ennek az aszszonnak 
gyászos állapotját ( mert Ihra le-vagattatott) , 
(S-képpen minek-ntÉana terhes létté^i« ^^g* 
tudta , meg-szánvátt T4w«lt)if>kirájné; ezen kivül 
szolgai sorsát-is (mert a* Fogjokat a* szolgák 
közé számlálták) me^Önnyebbíteflii kévánván; 

azt 
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azt az Aszszont magsi* társaságába vöttc ; és 
szobáiba háltatta. * 

El-szülte nemsokára a' gyermeket* Nev^ 
TuUius léve- De mivel s2olga anyától szttlötett; 
reá ragadtt a* Szolba név, és így közönsége
sebben Serviusmk mondották. Egyszer : az 
aluvó Gyermeknek feje lángba keVerÖdött; és, 
kik él*óltani akarták; héjjába szorgalmatoskod
tak. Leg-kissebb veszedelem nélküi mind-ad-
dig lángálló t t ; még maga ]ó szánttábóí el* 
aludtt. 

Le-ment az elöbbeni lármára TanákviL És 
minek-ucánna á* csudát látta; félre-szóUítottá 
Urát, és vele ( Eirítriai tüdománja szerént) kön
nyen el-hitette: hogy a' gyermek nagyra-me-
nendS. Ugyan-ezért méltónak tapasztalná arra*: 
hogy annak töl-neveléssét magokra vállállyák. . 

Kirá)i módra föl-neveltetótt tehát Servmst 
és magát mindenben o) tökélletösen viselte: 
hogy Rómában senki se találtatott alkalmatosabb 
nál^iál, ki a' Kirájnak leg-ikeiebb leinját fek-

.ségűl el-vcgye» Mindenütt mtgával hordozta 
Vejét Priskus. El-végezte pedig, annakröndjé 
szerént, a'*mit szorgalmatosságára bíztanakl 

Meg-emlékÖzvén arról Prisius: hogy ( mé^ 
Tulíus vhtt,) azok az Etrüriai P^éjusok^' )úk a, 
Tiberistol nem mejizsze laktanak, öszsze-szűr<^ 
ték a' levet a' Ftdendtokkal é§ nz AÜémsokkatí^ 
akkor pedig rajtok (más foglalatosságaik lévén) 

C4 • *̂ ' " bősz- í 
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38 RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

boszszút nem állhattak a' Rómaiak: ellenök; mé» 
ne , és nem sokára nagy zsákmányokkal ha«» 
za tért. 

JVÍĵ el pedig Etrüria mindenko/ pompás taiv 
tomány vala, Prisius-iz maga eredetét onnatt 
Teszi vala; éppen nem lehet azt csudállam; 
hogy aimak «V Tartománnak poi^páitis magáié
vá tötte. bnént hozattattak-bé a' Rözsék (Fasces) 
(lo). Inqént a* Kiráji Szálasok (Trabex). a* 
Inntós székek (Sellc Cmules); a' Ló-sujtdrok 
( Equorttm phalerae ) ; a* INyilvdnyok ( Paluda^ 
inenta ) ; a* Prém-tubák (Praetextae ) , K'Gyütuk 
( Ánuli), és toás ékességek, ; 

Innent van az^is: hoár meg-aranyozott Hin-
tókba, négy paripákon vitetnek a'diadalmi pom^ 
pák (triumphi). EzektSl az i5írz^ri<:-béliektől 
származtak a' polgári Hoszszacsok (Togap)i a* 
lovas Kurtdcsok (ságum); BZ ujjas dolmányok 
(TunicaeMamcatae)^ és más jegyek, és ékes* 

r , ' ' * ' sé. 

(lo). Á* Vesíszökét öszsíc-kötStték a* Rómaiak ̂  
i$ abba c^y fejszé-ayelet ugj etesztöttek i bogy nuú 
ga ti* fejsze â* Rözsékea kivül maradna* Tizeo-k^ 
embert áUított*eIŐ Tarkvínius ( Etrúridnak tizen-két 
tartoínánjai szerént ). Mjnd-egjgyikének egy ily rd* 
tsét adott kezébe f és miofl-a'*tizen-kettdt maga elStt 
jártatta annak fjeiéül: hogy â  Kirijnák hatalmában 
JégyŐá mind •eszszdkkel tneg-fenyfteni a* kissebb véU 
kjüket; mind fejsi^éfel le-nyakaliatni a<' nagyobb éa 
|orómbább Tétkesoketé 
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ségek, melyekkel a' Birodalomnak méltósága 
sQk üdéig fémlött. (n) . 

A* kiráji udvarban Serviusnak el$«rtienetelét 
észre-vévén yfwJtoí-kirájnak föl-neveküdött fiai; 
nem aimyira erre a' Serviusra^ mint magára Priskus^ 
kirá)ra ha^gudtak-meg: bogy Sket azfoszthat* 
ta-meg vagyonjoktól , kit édes atyjok jlnkus 
Gyám-etyjoknak nevezött. Ellene szögezték 
tehát magokat ^ és két izmos Pá&torok által 
(kiket, töttetött s?ínnelj az Udvarba küldöttek ) 
meg-is-olették. 

C 5 ürá-

(fi). Valamiot most, úgy,régen ví\Riímaiainál-
is változók vókak a* Ruhikoak módjai. A^ A$ZSZ(K 
nyoknak őltözetjeikrM az-után fogok szóllaoi. A* 
Férj-fiáké ezek: ELŐSZÖR: Állyacs (Subucula), 
avvagy Űmög. Ez s^ nem JLender, se nem len , ha* 
nem gyapjú-vászonból (Flanelből) vala készdve. 
A' testhez szprossan áHott, ugyao*azért hamar meg-
mocskosodhatott« £' VQU oka: hogy a* Rómaiak 
annyit fÖrödtek* Ujjai nem voltak. A' Térdeknél 
egy kevéssé föjjebb értek. Nevezték Sellyecsnek-
18 (Interula). Végtére len^vászonbál csioákattanak^ 
MASADSZOR: jDo/mrf/f (Tunica)* Ezt a* piOszló̂  
juhát az úmögre vötték-föl. Ennek sa vóluk elein* 
tén ájjai , ét a' térdeken alább értek egy kevéssé. 
Az-után ujjakat vártak hozzá, és bokáig le*eresztöu 
ték a' kényesebbek i tiX áfjas dolmdnnak |hívták 
(Tnnica madicata>. A' Dolmánoknak e* nemei 
vannak : J'i^rx KCz dqlm^ ( Tunica ordinaria ) , 

mely-
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Urának vesKtét fúlre-vévéű Tantikvil t nohu 
magának-is két Magzatjai lönnének {^Lüeius é^ 
Aruns)^ ezeket mind-az'-által c' kömyülmén-
nek alkalmatosságával el-igazítván; Serviusnak 
elö'-menetele fel81 öorgalraatoskodott. Urát ek
kor nem meg-hólttöak; hanem veszedelmessen 
meg-sebesülttnek fiírlelvéff; az ablakon azt ki
áltotta a* népnek le*felé: hogy addig-is, még 
sebeiből ki - gyógyálna Ura, Serviusríi bízná a* 
kiráji Hatalmat. El-veszött kirájsúgának har
minc-nyolcadik esztendejében* 

HE-

mélynek ű/jki riéiii ^éHkaké' Ihszor : JBj/as dolmány 
(Tuníca manicata). IR^szor': Egyenes Dolmány (Tu-
nicaí^cta ) , melyet ezen fölül vöttck-fol, és se más 
hisaHékjá , scöre rtem volt. IV ĵz^r: Hozszsú*ájjas 
dolmány ^Tnnica Palm^ta ) , melynek ójj[a egészszen 
a' földig lé.fityegett, a* kezek pedig valahol a* kö
zép hasadékon eresztettek-ki. Ezt csak a* diadal-
maskódö l'ábórnokok vöttek magokra.. Vörös bár
sonyból volt, melynelc elÖre le-ment szöge (clavus) 
arany paszamánbóV volt. V^zőr : Sztflas^szögú doU 
mány (Tunica laticfavia), - Már erról a* másadik 
Jegyzetben szóllotlunk. HARMADSZOR: Öv (Cin-
gulum, tel cingulus ). Kwel az olyan dolmányokat 
szorították*őszsze, melyeknek elÖre hasadékjok válal 
Otthon le-szokták az Övet oldani; de voltak oly 
szemtelenek-is, kik a* Városban-is öv oélkűl jártak; 
ezeket úigy utálták a* tíómaiak, hogy azokat */-rf/-* 
dott erkőlcsücknek'is^ tcirtották ( discinctis moribus >• 

NE-
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H E T E D I K R É S Z . 

Setvius hatodik KirdJréL 

Mi linek-iit&unt kedvetlenségére azt topttztalca 
lanaJnü: hogy Urának halalát tovább nem tU-
kolhatná; arra.vitte Sfr í̂urt, hogy Magát a' 
kiráji ruhába ( ama* szálas Hoszszácsba ) fól-Ül-* 
töztette, és â  nép előtt meg-is-mutatta* Leg
első volt Rómában'^ k inep a' népnek válasz-
tássából; hanem őn-kényességébSl uralkodott. -

En-

HEGYEDSZER íJhMzdcj ( T ó g a ) . Ex v6lt á* 
Rómaiaknak tulajdonok. Ugyaki*ezért Ökf t /fiijx/i4> 
uos y^nuett^gnek rttonáönkk (Gcos Togata). Ext 
a' leg.fólsöbb ruhát-is a' fejoköo fiOai vötték*föl, 
mivel csak ott rala ki-nyitva*^ éí Aiiaétftt ájJAk nél* 
kűl e^ész bokáig lé-fojt. Az embarMk )obb eonbja 
mellett hagyattatott anaji hasadék« hogy» ka szük
ség lonne« azon ki dughatta jobb kezét. Néha ballyi-
val föl-emelte öbleit ( eolligere ifi fisMM X Csak ak* 
kor vötték-föl a' ffoszszécsokáti viiddn valahol 
tisztyek y vagy hivataljok sserént oyttvioosdo 
meg-jeleani&k kölIetiJIU A' Gazdagoknak hoszizáés-
csók bd*rölt t a' ^zegéóyek^ szűkebb. A' hoszszá-
csóknak nemei ezek. I*#zsr : fkhér köjtsxács ( Tóga 
alba )• Ez vplt̂  közöiiséfesen az d viseletök; és mi
vel a' Fehér posztd^ hamar meg-mocsko^odik; gyak
ran meg-köiletött mosatniok. Aaon kivül: hogy 
ndnáéti gyűlésre Fthér lioszszácsofcbaá mentenek» 
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4z RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

Eunek az új kirájnak, d&bbeni dücs8ségét, 
és mostani nagy hatalmát litvkn Lücius és Aruns, 
elöbbcni P^hímnak fiai; odafagyták JRöm '̂í, és 
a' P^olskusok' tartománjoknak Suessa és Pomécia 
várassair felé mentenek, iwnt dihkényes szám-
kirvetéssíJkbe. V Tartott mind-az'-áltál Servius e-
'2ekt61 a' gyefrackoktíü. Hogy azokat magátioz 
-téríthesse^ két kánjait Vclök oszize-eres^tötte* 
LüciusnakBát%. Tulliáty Örebbiknek az Örebbiket* 

• . ^ • ; » -Azt 

föl-völték akkor-is , mídÖn vagy ünnep volt, vagy 
öröm nap, vagy Neve* napja. Ekkor Őket Fek/rlők^ 
nek niondott4k (albáti). Ihszát i Fényes^hoitszáes 
(Tóga cancfida). A' Fehér Hoszs^ácsot Talami ffi-
Tekkel ugy ki-mdták' síkárUni :.liogy.fannak, fényes-
,áéget adgĵ atiák;; Ezt csak azok hordozták, kik a' 
Városban r̂alaml Tu?:tsigért .esedeztenek. Azért ne-
^̂ ê Sték ^ e t JbMMmifr ( caudidati^. llWzor; Gyász 
hoszszáús.(^Ti^s^¥\x\\2Ly^ Fekete hoszszács vójt a' 
iiiralom udSre, A'iizegényebb Romaiakat ki-nevetés-
bÖl Gydiz áérőgviék mondották: mivel fehér hoszs^a* 
^sok JZc/mpéts€ok9i%,löaíú X Ti>ga sordida )• De ezt 
a* szennyes hoizszácsot a' £?azdagabb*is felszokca 
akkor Yönoi, iihî i9 ,̂ Fogoj Jévén, a* Bírák elótt^ 
belesett halavány ábráxal^l (s^ualpr) meg*jelftiit̂  
Jmgy azzal - fc magának irgrimasságot . nyer
jen. ly^zer: Wém^haezs^s (Tóga Praetexta); 
melynek allj:á.jiröffÖ8 bártoanyal vala* ki«prémezve« 
Kzeket viselték a-.Föpapok, ar*Városnak Ftt̂ Tiaat-
j ei. y^szer : Miwzstt H^esűzái^i^ Togo pícta ) maelyct 

egész-
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Azt gondola Serúus: hogy ezeket tévén, 
a' veszedeleratiSl meg-roeneködött. E' volt még
is oka: hogy osztán a' Városnak javára iparko-
dött« £ls5t)en: azt a' Birodalmat, melyet ra* 
vassággal nyert; úgy igazgatta: hogy azt tör
vényesen el-foglalttnak lönni mondanák. Ö vötte 
számba a' Római népet, és annak vagyonját. 
Ö szödött röndbe mindeneket. A' FSbbeket a* 
Város' házához; másokat más Gyüleközetökbe 
parancsolt. 

. Egy 

egészszen arannyal, és bársony-színŰ sejtnekkel kft. 
hímzettek a' Mesterek* Fdlmds hostszdcsoknak*\% 
mondották (Tóga Paltnata) : mert a* Pdlma ágakat 
reá hímzettek ; ugyan-azért csak azok viselték ezt 
9L hoszszácsot, a'kik gyözedelmök után diadalmts-
kodtak, Vl'szor : Szdlas Hoszjzdcsok ( Tóga Trábea). 
Ezzel az Isteneknek képeiket szokták föl*öltöztetni, 
és akkor vörös bársonyból vala. Másként viszálva 
fehér és .vörös bársonyból voltak rajta a* lefelé me
nő vonások éppen úgy: mintha külőmb-szinű £«///-
fdk (Trabs) lettek volna egy más mellett. E' for
májától vötte nevét-i8, öltözetjök volt a* Kirájok-
nak, os2tán a* Polgármestereknek. Ha szálai Bár-
sonból és Skarlátból voltak viszálva, ruhájok vala 
A' Jövendölő Papoknak. ÖTÖDSZÖR: G^ía (Lacna) 
a' Hideg ellen jól öszsze-bordázott, és fityegős szö-
rü fölső Öltözet vala. Ezt útban hordozták. Föl vöt-
ték a* dolmányra-is', midön â  meleg fördóbe men* 
tek^ ne-hogy, haza menvén, ki-hífcscsék magokat. 

HA. 
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Egy szóval: ennek â  kirájník szorgalma
tos fáradsága áltál ̂  úgy el-rondöltetött az igazi 
Köz-jó: hogy (az elSfabeni Városhoz kapcsolván 
Kvirinalis^ Fímimlis^ és Eskvíliumi Dombokat) a' 
RégiektÖl-szörzött Vagyonoknak, Méltóságok-̂  
nak, ÜdÖknek̂  Mesterségeknek, és Tisztségek* 

nek 

UATODSZÖK :Kdppds (Lacerna) az cső'ellen 
hordozták elsőben>csak a' hadban; de osztáo a* 
•árqsban-is a* Dolmány fölibe. A* kényesebb Ifitk 
igen könnyű szerbiül csináltatták í a' meg-lettek posz* ^ 
tobóL Hogy a* FÖ meg-ne-ázzon, közönségesen reá-
j ^ egy Kapát vontak ( cuculus) mely le-foiván , bc-
Ukarta (â  vállakat.is. HETEDSZER: KÖPÖNYEG 
( Poenula )• Ezt űt^a hordozták a'hideg és esö ellen. 
Ha állatoknak bőrökből varratott, Bundáknak (Scor-
tea) nevezték. ^YÓLCAHS^ZO^:, Süveg (Pi leus) 
Miból vóltf és minő formájú ez a* Fejtü, ki-nem*^ 
lehet fürkészni. " Ha Pilem a* Pilustól származik ; 
szörbül vdlt , mint a* mi Kalapjaink, avvagy süve-
gei6k» A' városban ezt se hordozták; hanem Fcjö* 
ket ruhájuknak egygyik szárnyával bé-takargatták. 
A* bizonyos : hogy Rómában senkinek se volt sza* 
bad süveget hordozni; hanem a* szabad-emberek-
nek. Ha szolgájának fejébe nyomta a' süveget az 8 
tira; jele vólt; hogy szabaddá tÖtte (Libertinus). 
KILENCEDSZER : Bocskor ( Pcrones ) , a* lábnak 
közönséges viselete azoknak , kik Tisztségben nem 
vóh:ak. Vörös bŐrbÖl varrattak, és fél-szárig éruk, 
A' Város* Tisztjei Cipőket hordozuk (Mulleos)^ 
melyek högyös árúk voltak. A* bocskort négy szíj-

' jak-
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nek minden k&lömbözetjeik t'kiráH Tárban fói-
jegyeztetnének; és így :* ama' nagy - temérdökü 
Város szinte úgy igazgattatna, mint valamikig 
szabású Hajlék. Ez a' kiráj hozta-bé az úgy-
neveztetött Barmosokat-is(iz). Ezzel Ó elég 
nagy jót tött a* Város^. 

Mi-

lakkal kötöcték-fol száraikra a* nemesebbek, és fol-ér-
tek addig, a' meddig az Smög le-ért. Mivel a* Ró-
maiaknak semmi Idbtyijuk nem volt (Tibialia); 
nem csuda, ha a' láb mosást gyakorlottak^> A* ga-
t/fíról se tudtak valamit (ffacmoralia) ; de nem-is volt 
reá szükségök a'belsdés külsÖ ruháknak hoszszasá-
gok miatt. A* Katonák, kiknél a' hoszszű ruhák 
alkalmatlanok ; hogy a* szégyent el-takarják , körös
körül egy kurta-kötényt kerítettek magok körCR, 
melyet mezeinek neveztek (Campestre). 

(i2)« Romulustól fogva^ tgi%zsztu ServiusAL\xíC]\%^ 
úgy éltek a'Rómaiak: hogy (semmi pénzök nem 
lévén) egygyet a* másikon cseréltek; Például: ha 
ki ökört akara vonni; juhokat adott érötte. — Ez a* 
Servius font számakra öntötte a' rezet. Egy font 
rezet így neveztetött: Asz. Mindenik font*rézre vâ  
lami baromnak képéf üttette: ezért Barmotoknak 
nevezték ( pecuniae, a pecude). Ezekkel vöttek 
és vásárlottak osztán mindenekét. Kgy jó ÓkrÖt̂  
száz J^zra (száz font, vagy egy mázsa Rézre) 
bőcsQItek; egy jó Juhot tiz Aszra^ vagy tíz font 
rézre. Vagy tiz Juhot adott tehát e ^ jó ökörért, 
vagy egy mázsa rezet, h^ kővetközött deákok (meg-

vet. 
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Midőn a' Köz-jónak eliSíbb-mozditássán így 
fáradozik Servius; ennek rósz leánja Tullia ( em-
litött LúciuínakMnesse)^ el-unván a' hoszszú 
Számrki'vetést, Suessdban föl - ingerlötte Urát: 
hogy Serviust a' kirájságból le-vesse; és magt 
kirájkodgyon hejötte. Ezt tiirvényös álladalom-
nák lönni vélvén Lúciiis; egyenesen Róma' vá
rossára eredött. Ott maga* részszére erSltetvén 
a' Tehetősöket; Serviust a* Város' házából ki-
taszígáltatta; az-után egy kis sikátorban, me«̂  
lyen nagy szomorúságai között haza-felé balla
gott, meg-is-ölette. 

Lúáusnák rosZ Felesége Tullia (ennek a* 
íneg-Öletött Serviusnak embertelen gonosz leán-
ja ) , Urának kirájságát hallván, nagy örömébe 
szinte el-olvadott. Mid5n kiráji Férjének üd-
vözléssére éppen azonn a* sikátoronn hyargal-
tatna körösztül, melyen édes atyja meg-öletve 
terjedött; éiS ennek látománjára meg-döbbénné-
nek a' Lovak-is; a'Kocsis se merné Sketvagy 
meg-szóllítani, vagy tovább hajtani: Ó (hogy 
a' kirájságra-fól-kapaszkodott Urát mennél-hama* 

rébb 

vetvén az Asz nevet), a' fontot ponáónak mondották; 
Innént származik a'magyar font (a)inth«t mondanád 
pond) a' Német f̂unb* Innént származnak ezek-is; 
Fendo fizetek; dependa le-fisetem* Stipendium (qua-
sí Stipulatum pondíum) héi\ Impcndium, reá-kőK 
tés ; Expensumi ki-adott* 
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rébb k&rűl-karolhassa; kördsztul-hajtatta édes 
atyján a' szörnyen-ágaskodó Lovakat* Uralko
dott Servius negyven-öt esztendeig. 

E 

NYOLCADIK RÉSZ. 

Lúcius' hetedik Kirá/róL 

zt a' Kirájt közönségesen Lüciusnak nevezték. 
Atyíára nézve másadik Tarkvínusnak; Eiicölcsére 
nézve pedig üevijnek (Superbus). Gyilkosság
gal nyertt hatalmát Gyilkossággal akarta fenn
tartani. Az Öregök közül sokat meg-öletött; fő« 
képpen azokat, kik az elSbbeni kirájnak meg* 
hittjei voltak. A' többiekenn-is kévéjén 'nyar
galt. És ezt a* Jók nehezebben tűrhették, mint a* 
Gyilkosságot. E* jót cseleködte még-is Rómá
val : hogy a* nagy Barmos pénzeket, kisseb-
bekre osztotta, és így a' vásárlást még-kÖn-
nyebbítötte (13). 

Iszo-

(13). Észre vévén ' Lúcius: hogy ax egy-font 
réz olyas légyen, melyen aprólékot vonni nem lê  
het; egy fontot tízen-két riszekre osztott, és azo
kat nehezékeknek mondotta ( Uncise ). így tehát egy 
Barmosből: tizen-két Talpasifkai ( Ratiti ) csináltatou, 
ily nevezetek alatt: .̂ 
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48 RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

Iszonyú Vadságát el-fárasztván oda-haza í 
a' Külsőkre fordult. Meg-hódította Ardeat Rtír 
tuliaban. Osztán Suessát^ és Poméciát aV Fols-
tusoitóli végtére Okrikulumot s^ Sabinusoktól el-
vötte. Mivel Laciumban a' Gábiusohkal semmi-
te - se-mehetett; nagy ravaszságot gondolván , 
Sehtus-fíkt hozzájok utasította. Ennek azt köl* 
letött töttctni, hogy atyjától nem csak meg-
verettctött; hanem haláh-a-is kerestetött. A* 
verésnek jelei pedig még akkor-is ki-teccöttek 
rajta. De ézt 5 a* hasznáért el-szenvedvén 

, atyjától; el-hitette a* Gdbiusokat^ kik eme'5e*-
stuit^ sok apró nyertes csatái miatt, úgy meg
szerették: hogy a' Város* Igazgatássát éppen 
reá-hagynák. 

Mi-

% Nehezék • 
^'Nehezék , 
é^-Nehezék -
^-^ehezék ' 
6^ Nehezék -

Uncia 
- Sejctans 
Quadrans 

Triens 
Qvincunx 
' SemissU 

y-Nehezék • 
%'Nehezék -
^'Nehezék • 
\0'Nehezék 
luNehezék 

- Septunx 
- Bes 
^ Dodrans 
- Dextans 
- Deunx 

t2-Nehezék As. Pondo. übr^ 
Ezeknek mind eg^gyikére egy talpat csinálutott 
^ Ralis) i ugyan-azér Talpasoknak nevezték. Mind 
cgygyik talpasra annyi pontokat ^szúratott, a* men
nyit ért; Például; a* Három Nehezékesre (melyet 
Qv^dransnak'is , Ter^nciusnak»ÍB mondottak ) hármat 
tétetött. — Valamint az egész Fontot (As) tizcn-két 
részekre szokták a* Romaiak osztani; ngy szokták 
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Minek-utánna tehát egész Ki$-kirá)já lőtt 
a' Gdbhisokndl; Atyjához egy követet küldött 
Rómába^ azt kérdözvén t5lle: mi tév5 légyen 
az el-hitetett várossal? Lücius\, z" szóval-teen-
dS feleletet veszedelmesnek lonni gondolván, 
nem egyebet tött^ hanem (a*- mint éppen ek
kor a' kertben sétálgatott) a* ki-tecc6 mákok
nak fejőket le-ütögeti vala* El-únta a' Feleié^ 
tet várni a' követ. Viszsza-ment Gábiumha^ 
és Sékstns elStt el-beszéllötte atyjának cselekö-
detét. Ezt jól értvén Sekstw; a* Gábiusoknak 
F6-embereit (vagy színlett, vagy talált bennek 
okokat) egygyenként le-ölette; az-után â  Vá
rost Atyjának föl-adta. , 

Az el-raboltt városnak zsákmánjaiból. Tar-
péjus nevezetű hogydn Jupiternek egy roppant, 
és Istenségéhez illő nagy templomot építte-
töt t i ' Midőn ennek a' templamnak alapját ve
tették, egy emberi főre találtak* Egy sekétel* 

D 2 kö-

(fő-képpen aV Testamentom tétel elÖtt) minden va-
^yoDJokat-is ( mcljrckct hasonló-képpen Ásnak mon
dottak) tizenkét részre osztani. Ha falaklre hagy
ta mind d^Hzen-két részt* errÖl mondották: Â r̂̂ y 
€J^ assc: minden vagyonának örökössé. Ha kinek 
négy rész adódott : Aar/'#/ ej: T^ricnLe-'^%-d^\. Middn 
^zt mondotta cgygylk a* másikáoak :* sumtuus ex 
asse\ annyit tött, mint é! magyaroknál e^: Testű
iéi Lelk€stúl m* ti/d wa^g/ok. 
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kodött ártól; hogy ez V látomány' az Egész 
Birodalomnak Auya-várossát, és még a' világ
nak Fejedelmségét jelenti. Ennek Örök emlé-
kőzetére azt a* Tarpéjusi hogytt^ holott azt a* 
fejet (caput) találták ; Kapitóliumi högynek 
nevezték. 

Az-után osztán, midőn 'Jupiternek ezt a* 
Kapitóliumi templomát fól-̂ karcák szentölni; el-
illantván a' többi Istenek; csupán az Ifiüság-
mk ( Juventa ) , és a* Határnak (Terminus ) is
tenei marádtanak hejökön, E' két Itsenségnek 
mint-egy nayakassága nagyon meg-teccött az ak
kori JövendölŐknek: mivel ebbSl örökös állan
dóságot, és hatalmas meg-maradást Ígértének 
iíowr^várossának. 

Lüciusnak kevéjségét mind-nddig tűrte , 
mind-a^dig szenvedte a* Római nép y még Fiá
nak ( azon emiitett Sekstusnak) bujaságát nem 
tapasztalta* Ezt a' rakoncátlan Ifiat (mint leg
jobb barátját) KoUdcidba hívta Kollatinus, ma
ga Jószágába: hogy ott néki valami kis& mulat
ságot szőrözzön. KoUatinusnak felesége Lukrécia 
vala, egy le-rajzolhatatlan ékességti és annál 
nagyobb erkölcsű Aszszony; kibe Sekstus el-
túrhetetlenúl bele szeretett, és valóban ( ott 
maradássának üdéjén) addig kereste az alkal
matosságot; még a* szeplőtelen hírű jó asz-
szoni ( erőszakot tévén rajta ) meg-undokította. 

Ez-
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L;SZAKASZ. vin. RÉsẑ  $t 
Ez-után a' böcáületét-szeretö Lukrécia^ édes 

Atyja , és Ura eleibe menvén, így kesergett:. 
Mi lehet még valamié egy Tisztességes aáz-
szonynak; ha ĵ zemérme meg-van unclokítva? 
Édes KoUatínusom: más Férjnek jelei tapasztal
tatnak ágyadban. Mind-az'-által: csak testom 
vagyon raeg-fertoztetve ; szívem ártatlanságában 
maradott* Ezt meg-íogja bizonyítani halálom. 
De adgyátok ide. kezetöket, és fogadgyátok-
föl : hogy a' Latrot büntetlenül nem fogjátok 
hagyni. Sekstus volt, a' kirájnak fia, ki ven
dég szeméjjét ellenségre fordítván, az el-múltt 
éjtszaka ( eró-szakkal föl-fegyverkiizve lévén ) 
mind zz én tiszta, mind ( ha meg-emberlitek 
magatokat) az 8 förtelmes örömét magával el
vitte. Lássátok: mit érdömlött-ö-meg. Én 
noha magamat vétkemből föl-óldom; de meg* 
nem-mentem a' büntetéstől, nem-is lesz: a*-ki 
Lukréciának példájával szemtelenül élheásön. 

Ezeket el-mondván , ki-vötte ruhája alól á? 
oda rejtött Gyilkot, és azt szívébe verte. Le
rogyott tüstént a' FÓldre, és tiszta lelkét ki
adta. Brütus^ a* ki akkor jelen volt, ki-húzta 
Lukréciának mejjébSl a' gyilkot, ezeket mond* 
ván : Erre a] tiszta vérre esküszöm, és Tikte-
ket y Istenek, bizonságúl hívlak : h<»gy Lúcius 
kirájt, gonosz Feleségével ^s fiaival egygyütt, 
vassal 9 tűzzel, és akár mi más töUem-ki-telheto 
erSvel el-fogom pusztítani; és , hogy valaha 
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Rémdban Kiráj uralkodgyon, sohft meg-nem 
engedőm* 

Ekkor lőtt vége a' Kirájságnak. Lücius ( a'-
mint az-ütán ki-fog-tecccni) soha többé Rómá^ 
la bé-nem-eresztetött. Fia Seknus a* Gdbiusok^ 
2̂ 02 szaladott; de^ midÖn ott menedék héjét 
kereste ; azoktól, kiknek nem csak izgágát »-
hanem veszedelmet-is szí^zött; kezetlenül* 
meg-ölettetöttií , 

KILENCEDIK RÉSZ. 
Meg-v áltoxás. 

/ > magát ónként meg-gyilkoló^ Lukrécia^ fS* 
képpen Jírütusray és Uréx^KoUatínusróL hagyta 
halálának meg-boszszúlássát. Ez z\ két tüzes 
ember, hamar Róma várossába teremvén; kön
nyen fól-lázzasztotta azt a' Polgárságot, mely 
már ennek-elStte^s szabadságának viszsza-áUítás-
sara 9 és a' házasok-közÖtc*ill3 Tisztaság* l)öc^ 

^ jenek fón-tartássára elég azemespn ügyelte 
Mind-ezekr51 semmit se tudván Lücius, mi-

dSn ArdedUl^ melyet ennek-elStte hatalma alá 
kerítött, Rómába viszsza-témi akarna > a* kapun 
b^-ncm-éresztetött. A' népnek intezetét vévén a* 
Katonaság; Stet egyszeriben el-Üagyta* Köz-ha
szonra fordították minden vagyonát. Szántó-ka 
szálló tágas földjei^ aVváros mellet, Mars Isten

nek 
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nek ajándékozták, fóUis-szentölték és Márs-tn^ 
zejének nevezték ( Campiis Március). Az egész 
várost a' Szabadságnak ama' két védelmez$« 
jére {Brütusra^ és Kollatínu5ra)h{zÚki deme^ 
változtatták mind hivataljokat, mind Tisztség* 
löknek nevét. 

A' hólttig-tartó előbbeni kirájságot csak 
egy esztendSre szabták : hogy ttdSvel eUne*ke* 
vélyedgyenek. Egy hcictt kettStt állítottak t 
hogy a' magánossággal hatálomra ne ktphassa-
nak» Kirdj név hejett. Tanácsnok névvel élté
nek: hogy eszökbe juttassák kötelességjoket ̂  
melyei a' Nép \̂ k |ó tanácsot adni, azt minde
nekben segíteni tartoznak. Uy változássá esött 
Róma Várossának a' Kirájoknak ki-iktatások 
után. 

T I Z E D I K R É S Z . 

Elmélkedéseké 

Csudálatos dolog: hogy, a* Római hétkirájok 
közzül, csupán maga vala Romulus valóságos 
Uciumi^ és igazán Római etaheu Ennek halá« 
la után ( egygyik Polgár a' másiknak nem enged
vén, egy a'másikat nagyobbnak látni nemszen* 
védvén) egy esztendei köteködés után, csak 
ugyan a' küUíkre szorultak. Mert< Nima ( »* 

D4 má-
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másadik ) Szaliniából választatott. A' harmadik 
Tullus, ha Ldciumi vólt-is, de Romban nem szü-
lécött. Anius (a* negyedik) Numdnak Unoká
ja volt az '6 leánjától; ez-is tehát Sabiniai iva
dék. Az Ötíidik Priskus Görög-fajta. A' hato
dik Servius az-i$ Sabitdai, mivel Kor,niktUumból' 
származott. Lücius (a* hetedik) Priskusnak fia, 
hasonlódképpen Görög szármány. Mind-az-által r 
noha ezek a' Kirájok mind eredetiökre, mind 
erkölcsjökre nélzve, igen kOlömb-félék voltak { 
még-is ( a' Római népnek akkori csöcsömössé* 
gére nézve ) igen sz'ukségösoknek találtattak. 

Romulus (az első Kiráj) Ieg-t\ize$ebb -Í - De 
iHyenrevala a' népnek szüksége: hogy Rómába 
le-telepödgyön, ragadgyon; és , az ellenkÖz$ 
feleközet ellen, talpfa fordállyon. 

Núma (a'másadik) bé-hozván a' szentsé
geket, imával tartotta-meg azokat, melyeket 
Hómulus cl-ragflidott. 

Tullus (harmadik) föl-álHtotta a* Katona
ságot : hogy ha szentséggel se lőhetne meg-̂ ^ 
tartani a' ragadományokat, annak segedelmére 
légyen az er8. 

Ankus (a' negyedik) nagyobb hejre terjesz-
tötte a' várost, meg4s-izállította, és ezzel 
győzhetetlenebbé tötte. Tibtris vizén hidat csi
náltatott, és így a' Uciümi Földet Etruridval 
egybe-foglalta. A' várost, kö-fallal körül-kenV 
vén, mint-egy illethetetlenné tötte* 

PrU-
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Priskas ( az ötödik > Rómaha hozta Etru-* 
ridból a* sok ékességeket, a' Tiszc^geknek ci-
merjeit, és eĵ zel mipd a'virosnak, miad a'/í($-
mai népnek nagy méltóságot adott, ftjelyre-
nézve elsőben csudállották Őket az Olasẑ  tartó* 
mányok ; az-után Rómától félni-is kezdöttek. 

Servius (a* hatodik) számba vötteü'Római 
népet és annak vagyonját^ Ezzel pedig mi mást 
tött; hanem hogy a' város, (a^benne-lakónép) 
maga magát meg-ö'sinérje , és erejében biz
hasson ? 

Lúcius ( a hetedik és utolsó kiráj) tött-é 
valamit ? azt mondhatni: legrtöbbet. Mert an
nak a* boszszúval-meg-illetött népnek nagy ké-
váncsiá támadott: hogy etóbbeni természetes 
szabadságát viszsza-ve^ye, és abbann újra meg-
erSsödgyön. Akkor fogott - ki a* kirájon: 
midSn otetsi leg-gyöngébbnek löni^ gondolta. 
Imé ! a' neveködS népet mindenkor úgy vezér
letté a' gondos természet: hogy a* Karnak leg
nagyobbikára, mint-egy lép^sSkpn emelködgyön 
fól-felé. 

D 5 MÁSA-
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MASADIÍC SZAKASZ. 
Kómának 

1. Bé-vé2^etés. 
2. Forsenával had* 
3» L4ciumi had. 
4. A* Véjufii had. 
5. A' Gállusokkal had. 
j6. A* Láciumi had. 
7. Sabíniaj had* 

FiS-hadjai . 
S, Samniumi had. . 
9. Umbriai had* ; 

io» Pirhussal had. 
11. PiceDomi had. 
12. SalentÍQomí had* 
13. Volsini had. 

ELSŐ RÉSZ. 
B é ' Vezet 6 f. 

Kirájoknak ki-iizettetéssök után, annak az 
új szabadságnak öroine (mivel határ nélkül vala) 
egészlen meg- bolondította a* várost. Alig hi-
tethették-el magokkal: hogy valóságosan benne 
lönnének, Leg-is-leg-els6heíi tehát (hogy a* 
kirájok-ellen-való gyülölségjöket annál inkább 
ki-mutathatnák ) az elsŐ-két Tanácsnokok közül 
Kollatínustcsu^kn azért tötték-le a* Tanácsnokság

ból: 
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ból: Ixcrgy az utolsó Kirájjal vérségbcll vala (14) < 
TSlle a' rizseket el-szödték, és a' városból 
haza parancsolták KoUáciába. 

K ki-iktatott Kollatimcsnak\íQ]é\)t Falinutt 
tötték* Ez minden szorgalmatosságát ami for
dította : hogy a' szabad népnek méltóságát még 
nagyobbra vigye. Mert öszsze-gyüjtvén a* Pol̂  
gárokát, Ő elSttÖka' RSszéket le-tötte; Szabad* 
^ágot*is-is adott nékik: hogy, ha szükségét 
látnák 9 a* Tanácsnokok ellen-is pörtindíthatná-
nak. És, hogy a* kiráji Kastéjnak emléközete 
se légyen a' városban j a' többiekkel egygyütt, 
magának magosan^éptütt iiá^zát, le-alacsonyi« 

tot-

(i4). Hogy MoUaiinus vérségben vóU a* Tarkví* 
makkal \ ki-teccik azokból» melyeket az ötödik Rész* 
ben az El«d Szakaszban mondottam Lukumóról és 
Arururól. Ennek a' másadik fiúnak semmi se jutváií 
az atyai Örökségből, KoUáciába ment lakni, sze
gény feleségével egy gyűlt. Itt az Aszszony le*bete» 
gödött, és'fiat szült, kit ( atyának szegénségére néz-
Te) Sakölkődőnek neveztek (Egenius). Meg-háza-
sodván osztán Egeniits*\s ̂  nyert ralamUkevesét fe
leségével ; ki héki KoUatíntut sz&lte. Kz a* KollatC; 
nusj még Fiatal-korában« meg-ösmérködvén Spú-
rluS'Lukr^ciussal ^ egy KoUáeioL nagy is gazdag em
berrel^ és ettől ( gyönyörS maga-viselete miatt) 
nagyra-böcsQltetvén, meg-is-szerettetvén, el-vettc an
nak ékes éa Gazdag Leánját Lukrácide» kit osztáo 
Siíkttíu meg-szeplŐsí(ott« 
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tóttá. Ezekért Stet Nép-tiszttelSnck nevezték 
( Poplícola -). ^ 

A' mtísik Tanácsnok Brütus ^ vérének pa-
eoriáss'áVarsegítotte a\ köz-jót. Mert: meg-ért-
^éh tukjdon fiai felől: hogy 21' kiráj-fiakuak be
hozatta tú&sd̂  felől szorgalmatoskodnának i őket 
-a' Piacra hozatta; a* nép* gyüleközetének kö
zepén jneg-veszszőztette; végtére feJQket-i$ vé
tette. Azt adta ezzel a* Polgároknak adtokra : 
hogy 6 jezrutáii közönséges atya fog lenni; és 
már-is, fiai hejett%> a' Polgárokat fogadta légyen 
^ainiak. -Í . c ; 
V Ily sabadságban éltéö â  Város,; első* fegy
verét a' külsők ellen rántotta, a' Szabadság vé
gett. Az-ucán: Híitárjainak továbbviteléről gon
dolkodván / ineg-támadta â  többi iiemzeteket-is. 
Néha Társsainak boldogúlásáofcért, néhaa!Dü-
csőségért; néha iámétt magáért a* Birodalomért 
hadakoiíott, niellyet a' Határosok nyughatatla
nt tani kezdöttek. 

Mert a* Kirájok alatt semmi Földjeik nem 
voltak a' Rómaiaknak. Ha valamelyik nemzet
séggel hadakoztak-is, annak Várossait kirrabol-
ván, meg-elégödtek azzal; hogy zsákmányokat 
szödhettek. Mind-eddig (Ráma' várossánakfa
lán kivül) mindenütt-az ellenségnek birtoka 
vala^ És így ama* leg-hírésebb Róma várossá, 
az akkori üdöben, Ldcium és Etrüria között, 

mint 

Digitized by Google 



n . SZAKASZ. n.RÉSZ. 59 

mint- egy köz-útban lévén, minden kapuibúi aẑ  
ellenségre tekíntött, 

Szükség képpen azon köllött tehát ipar* 
kodniok a' Vitézebbeknek: hogy egygyik ellene 
séget a' másik után, valamint a'Sáskák, el-e* 
míszszék;' és, leg-els6ben a' közelebb - valókat 
fól-falván, egész O/öíz-országot magokévi to-
gyek* Ezt pedig így hajthatták végre. 

MÁSADIK RÉSZ. 

Porsenával had. 

-L'eg-elSszer tehát ( valamint ez-el8tt mondot
tam) a' Szabadságért hadakoztanak. Forsena 
( közel-lévü Etrüriaban egy nevezetes kiráj) 
hogy a' Tarkviniakat isméct a' kirájságba visz-
sza-állíthassa; temérdek nagy katonasággal ér-
között Tiberisnek vizéhez. El-foglalta Janikur 
lum högyet, és egyenesen Rúma várossára cé
lozott. 

Ekkor támadtak Rómában ama' csuda-tév5 
híres emberek: Horácius^ Mücius^ és KUlia. 
Ha ezeknek cseleködetjeik a' városnak Töné-
iiet-könyveiben föl-nem-jegyeztettck volna; ma 
meséknek tarthatnánk. 

Mert az az Egy-sz'&mü tíorácius ( Horatius 
cocles ) Porsendnak el-érközéssét, és már-is Ja-

nik^h^ 
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nikulutnnak el-foglalásSáit meg-értvén; a'. Tífcm-
si hídon körösztül-raent , és vele meg-ütközöm 
De mivel a* reá-tódúltt ellenséget se maga meg-
nem-verhette, se maga' embereivel meg-nem-
hátrálhatta, mind-addig hadakozott; még hátul 
a' hídnak elejét el-nem-rontották embereű Ek̂  
kor osztán maga-is a' Ttberisbe ugorván ; által 
úszott Rómába; és fegyverét el-nem-vesztötte. 

MÜCÍMS pedig 5 k\t osztán a* történet Csőn-* 
Iának, vagy-is Balosnak névezött ( Mutius scae-
vola ) alattombaft az ellenségnek Táborába szcV 
kött: minek^utánna fő-emberei közül egygyet a' 
Sátorban; ágyon szúrt^ és ezért tüstént riieg-
fogattatottt, é§ á'Kiráj eleibe vitetett; hibázó 
jobb kezét az ott-egS tílzbe tötte, és a' kiráj-
nak félelmét e' ravaszkodó szavaival meg-ket-
tóztette : Most tudd-meg ( úgy-mond) min5 
embernek kezétől meneködtél-meg. Ilyen embe
rek, mmt én, három-százan esküdtünk-Öszsze 
életöd ellem 

Ez a* történet csudálatra méltó löhetött* 
Mücius y midSn kezét a* lángoló tűzön égette , 
és magát a* balogságra kéiíszöritötte; semmit 
se félt Porsenanak hatalmasságától, Porseita él-
lemben , a' füstölgő kezet éppen nem nézhet* 
vén; valamint a' kocsonya, szint'-úgy röszke-
tött. Ezeket cselekodték a* férj-fiak. 

De hogy egygyik Nem se légyen ducsőség 
és dicséret nélkül; hallyuk, mit cseleködött a' 
Fehér-népnek nagy-szívüsége-is. Ezek 

í' • -
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Ezek közül egy, kezességbe adatott Por-
senanak^ annak az emlitött Etüriai kirá]nak^ ki 
másként meg-békéhii nem akart. Vagy csak 
ebbŐMs ki-teccött: hogy a* hozzá-küldettetött 
Sziiz nem köz-nemességú vala. De, minek-u-
tánna az Etrüriai Srízet alól valami-képpenn 
eUllanthatott; lóra kapván, TÍJmV vizénekug^ 
ratott, és szerencsésen iRoWfca viszsza-úsztatott* 
Ennek iT Sziiznek nevét (cseleködetének Örök 
emléközetére és dücsiSségére) erre a* más világ-
ra-is íbl-tartotta a* gondos Természet* Klélid-
nak nevezték. 

A' Firfiségnek ilyen nagy csudáit látván 
Parsena Kiráj; Szabadnak ösmérte-meg a' várost; 
és fól-szödvén hadi eszközeit és Sátorjait, egye
nesen haza-ment. De ott maradván Lücms\ és 
ennek fia Aruns ( Tarkviniak ), erSssen hadakoz-
tanak. Lovakon ültek mind Brütus, mind Aruns. 
Midőn egy - más ellen dárdákat eresztöttek; 
mind-a'-kett5 halálra sebesülvén, le-estenek lo-
vokról. Ekkor Brútus ( a'-mint csak haldokló 
ereitől ki-telhetött) Aruns felé vonakodott, a* 
gondolattal lévén; hogy a' Hazasság-tÖrSn^k 
ezen raeg-maradott öcscsét a' Pokolig kergeti. 

HAK-
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HARMADIK RÉSZ. 
L á c i u ni i h a i. 

JL árt jókat fogták a*̂  TarkvfnHisoinak nem csak 
az Etruskusoi ; hatiem.( a* mi csudálatosabb ) a* 
Latinusok-h^'pedí^ írígységbol, és arra célozva: 
hogy ez a'nép: mely kivül-is immár uralkod
ni kézdött; leg alább otthon más-nemZetbSl- va
ló kirájnafc szolgállyon; Vidiú-illik Lüciusnah 

Tehát: Tuskulumi Mamüius-nak vezérlése 
alatt 5 egész Lácmm föl-fegyverközött egy Róma 
ellen* Minden erejokkel azonn iparkodtak: 
hogy Lüciust 9L kiráji székbe vi^zsza-tehessék. 
Régillom tó mellett volt a* kegyetlen vereke
dés. Egygyik a' másiknak engedni éppea nem 
akart* Hogy a' Rómaiak serényebben fojtathas-
sák a' hadat; két új Tisztségeket gondoltanak-
ki: A' Polgdr^mesterségetiiS) i ki a'gyalog Pol-

gáro- ' 

(15). A' Polgár-mester (Dictator.) nem volt a* 
Hómaiakndl állandó Tiszt; hanem csak akkor tété* 
tött : midőn valami nagy veszedelemét érzőitek* Ö-
tet a' Tanácsnokok választották az Oregöknek szá
mok közül ; még-is nagyobb hatalma volt» mint 
magoknak a' Tanácsnokoknak. A* hadakozó Polgá
roknak zenebonájokat kényjök szerént csöndösítöt-
ték le* Nyakazhatták Őket, a*-mint akarták, ugyan
azért így neveztettek : Maguter civium, a* Polgárok

nak-
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gárokat igazgatta, és ezért deákúl4s igy ne* 
veztetött: Magister civium; avvagy-is: Dictatot. 
És a' Lovag^mcsterséget (16); ki a' Lrovag Pol
gárokat igazgatta, és ezért deákúlris így nevez* 
tetott: jMagister Equitum. 

Az 

Bak mestere. Mivel ily hatalmok volt ( melyet 
Ciceró â  kírájokéhoz hasonlónak lÖnni mondott); 
hogy benne el-ne-kevéjödgyenek ; ELSŐBEN csak fél 
esztendeig tartott hivataljok. Ha eddig dolgokat el* 
nem-végezhették; bejébe inkább mást választottak, 
mint-sem Ótet meg-hagytáki MASADSZOR : A' Kö. 
zön^éges pénzhez nem njrúlhattak, az Öregöknek, 
vagy a* Népnek engedelme nélküU HARMADSZOR:. 
OAz í̂-országból ki-mönniek szabad nem vala ; más
ként hatalmokat éppen el-vesztötték. NEGYED-
SZER: Nem volt szabad lovagolniok, ki-yévén a' 
hadnak üdéjét — A* Polgár-mestereknek ezen biva-
taljokból könnyen ki-teccik: hogy Magyar város-
iáinknak mostani Polgár-mestereik nagyon küJöm* 
böznek a* Római Polgár-mesterektől. 

(16). A* Levag-mester ( Magister Equitum) aa 
egész Tábori Lovasságnak mestere volt; de a' Pol-
gár-mcstemek (af̂ gyalogok* Vezérjpknek) hatalma alá. 
vettetött. Eij tötte ebbe a' tisztségbe, önkényes aka
ratja szerént* Mind-az-által : a'Vólt-tanácsnokok kö
rül választatott. Kötelességében állott, hogy a* Pol
gár-mestert mindenben segícscse., crövel, tanács
osai; ás néki ihindénkor engedelmesködgyön* 
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Az ekkon Polgár-mester Postutnm leg-
elsíJ volt, ki «'hadra Jelt adott. Kbssus (aman
nak Lovag-mesme ) léptetette a' Lovak* zábláit: 
hogy az ellenségre annál-inkább nyargalhassa
nak. Oly kegyetlen vala a' vereködés: hogy 
magokat az Isteneket jelen-lottekuek hirlelte 
a' Régiség. . Mondottak ; pedig nem keve
sen : hogy Kastort és Polhiksot látták két fe-. 
hér lovon nyargalni. Erről akkor senki se kétel-
ködÖtt. Maga a' Polgár-mester tisztelte azokat; 
és , tSllÖk segítséget kérvén, templomot ígért 
dücsSségjökre. ÍMint valami hadakozó Baj-társ-
aainafc meg-is-adtaosztán a' meg-ígértt zsoldot. 

Eddig a* szabadságért; az-után a* határok
ért, ugyán-csak azokkal a* Latirmssokkal vesze-
ködtenek^ Sokáig, és leg-kissebb félbe-szakasz-
tás nélkül tartottanak a' vérengözS hadakozá
sok. Ki hinné azt most: hogy Sárától, ésyí/-
g-í^wwtó/félhettek 2kkoX2i' Rómaiak? Tartottak. 
S(itrikumtí4*i^ y KorrUktUumttU'h. Szinte szégyen-
lötték osztán meg-vallani: hogy a' Ferulusokat 
és az Akvillusokat meg-nyerték. 

Hát még! — Tlbur ellen (mely most La-
ciumnak széle ) az-után Preneste ellen-is (mely 
osztán a* nyári mulatságnak heje lőtt) Kapitó-
liumha hívták az Isteneket: hogy segítségül 
lögyenek. . 

Akkor Fezulát az-utáni Kannának lönni gon
dolták. Az 4ríciai berkeket, Herclniai erdÖ^ 

nek; 
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tiek; Fragelldt és Gezoriahimot ( két kis, patjik-
zatokat) Tiberisnek és Eufrdtesn^ lönni állítót^ 
ták. — Bé nagy külömség! A' meg-vétetett /fb-
rio/ttw-városka^ öly nagy dÜcsSségérevélt Ká-
jus'Marciuínak: hogy ( mint-ha, vagy NumaiMdt^ 
vagy Afrikái) hódította-vólna-meg) a* Kariolánus 
nevet több elöbbeni neveihez toldotta* 

Sokáig fön-inaradtak Anciustól el-rablott pré
dák 5 melyeket Ménius a' piacon-építetött állá
sokra fölrakott 5 raiuek-utánna az ellenségnek 
sereg-hajóját ( Classis ) el-foglálta ; ha csak 
sereg-hajónak lehet mondani azt a' csekéj szá
mot ̂  melyben két órosokndl (rostrata^) többen 
nem voltak, 

Az Ékvüsok és Folskusok ( kik a' Latmisoh 
'fiak segítségökre jöttek) leg-fen^bb ellenségek 
lőttek: mert (hogy úgy mondgyam) szinte 
minden-nap vereködtek. De le-gyalázta 5ket 
LúciuS'Kvincíus-Cmcinnatu$ , az a* Szántó-vetS 
Nagy Vezér, ki Márkus-Minúciusnak ( akkori 
Tanácsnoknak ) bé-kerittetott^és-szinte-el-fogat-
tatott táborát különös lirfiséggel meg-szabadí-
totta. (lásd a' tî en-harmadik Tanácsnoki esz
tendőt az ötödik sz;erzel étben ). 

Közép üdéje volt akkor a* leg-jobb szán
tásnak , midőn Kvinciust ( ama* leg-régibb nemes-
ségii embert) az eké' szarvára támaszkodva, 
és magát ki-pihenve látta a* Város* Küldőttye-
Innént ( úgy-mint Polgár-mester) tC hadba menc. 

E 3 . É s , 
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És 5 hogy a* paraszti müukának hasonlatosságá
tól el-állani ne láceattasson ; a* raeg-gyozött el
lenséget (jbaro9i-módra ) járom alá fogta. 

Ez a' diadalmas Szántó, mihejest el-vé-
gezte a' hadat, ismétt ökreihez viszsza-ment — 
Mini serénséggel végezte-pedig-el ? — Tizeu-öt 
napok alatt: mint*hii sietutt-vólna-viszsza az 
eke' szarvakhoz* 

NEGYEDIK RÉSZ. 
Véjusi had. 

Mi linden esztendiS-beli, és szünet-nélkül-való 
ellenségek voltak a* Féjiisok^ Vik Etrúriénak mél* 
tóságos Lakossal valának. Oly kegyetlenül 
bántak pedig a* JRómaiaiial: hogy egy különös 
Fol'támadó Katonaságot ígért ellenök, és külö* 
nősen ha^iakozott-is az el-ágazott Fábiusi Nem-/ 
zet. De nagy kár esött ezekben, Kremeránál 
(egy gyalázatos falunál) három-száz FMusok 
estek-el. El-vesztek a* többi nemesség közül-
is számtalan sokan. Azt a' Kaput, melyen S-
ket a* város ki-eresztötte, az-uttín dtio:^ottna\ 
hívták, 

De ez a' kár nagy gyJSzedelraekkel pótol-
tatott-ki a' követközött üdökben; minek-után-
na, más-más Vezérek és Tábornokok által, a' leg-

' hatal-
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hatalmasabb városok, külömb-féié hadi-módok
kal, el-fogldltattak. Száutt akaratból adták-föl 
magokat a' Faliskusok. Magok láfigjokkal égtek* 
el á' Ftclénátoi. GyÖk-erestíil el-vesztek a' nyűg-
hatatlan Fe/Vot. # 

De a' Falisiusoiról még egy keVéset. Mi* 
don leg-is-leg-els8bett reájok estek *' Róntaisík; 
Kamillusnak (az akkori Tábornoknak ) cselekö-
dete emlékezötre-méltó és csudálatos vala. Azt 
a* böcstelen Oskola-mestert, ki á* várost föl* 
adta (minek-utánna hozzája érk&zött) erSsen 
meg-kötöztette és viszsza-küldötte azokkal a* 
tanuló ifiakkal, kiket magával ki-hozott. Hz 
a' bölcs, és valóságosan szent ember, azt tar
totta igazságos gyíSzedelemnek lönni, melyet 
a' hűség, és a* tejjes méltóság szörftz. Ezzel 
arra vihette a* Faliskusokat; hogy a* Tábornoknak 
erkölcsjétnagyra bocsülnék, és magokat tOstént 
föl-adnák. . 

Â  Fidénaiak ( úgy teccott) meg-bolondúl* 
tak. Noha sok fegyvereseik, a' kikben bízhat
tak volna, éppen neín voltak; még-ist hogy 
a' Rómaiakat meg-ijeszthessék ; ellenök égí fák-
jakkal, és (valamint â  kígyók ) külömb-színű 
öltö^etökkel és f6-kötőkkel jöttek. De ilgy 
teccött: mint-ha ez a' vad öltözet a' Várcwiak 
eJ-veszttét jélentötte volna. Ki-facsarták a' Rá^ 
maiak emezeknek kezökból&'lákjákat, és ezék* 
líel gyiijtották-föl a' Várost̂  ^ 

E 3 Mi-
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;\ Minő hataUnasok voltak pedig a' Féjusoi^ 
abból tecciktki: hogy a* hadat tíz esztendeig 
tűrhették* Ekkor kezdöttek bőrök alatt telelni 
a' Rémahh K téli száUások-is ekkor bér-
leltettek-ki^. Itt kéoszerítötték elsőben a* kato-
áílíágot ^kuíni: hogy ( Féjusnük fól-dúlássa 
előtt ) a* ha?a-menetelrŐl gondolkodni se fo^-
na. . Lars-Tolummust (a' Féjusok"kitíjpk^t)Fe-
renmw;mellett meg-verték; és minden jószá
gai el-zsákmányojták* Magának a' Városnak 
meg-yétele nem Hágcsók által ( per Scalas ) ; ha
nem ÁHukahop i^et Cumcnlos ) al-földi ravas;?-
sággal meuc végbe* A* Zsákmánnak oly teméri 
dek sokíaá^ yala; hogy annak Tized* részszé-
ye} í Pitbiat ApíoUá-is bé-elégödhetot t, 

* Hogy pedig a' Várost bizonyosan raeg-nye-
lá,, oly nagy hisz^mbenvála a* Tábornok: hogy 
követeket küldene Rómába, és a' népet, a'vá
ros* meg-̂ vételének alkalmatosságára, Féjus alá 
hÍAttiá,. Sokan ki-tiidúltakerre a* kínálásra, kik-
is é- zsákmányokból magok* hasznokra sokat for
dítottak, Soha egy Városnak fÖl-diUttában nem 
örv^efidöttek. úgy, n" Rómaiak^ imint midŐn Féjus-
ŵ it el-pusztíilásjját látták. Talán azért: mert 
^gjrtől :se féltek úgy, mint ettől i mind hatal
madra, mind ÉÖzeWéttére nézve# 

By |i>gy tekmtetüek, ily nagy hatalmúak 
voltak akkor a' Féjusok^ Már most pedig ki
nek jut eszébe azoknak vagy nagyságok, vagy 

mára-
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maradékjok, vagy nyomok ? Erőltetnünk köll 
magunkat árra-is : hogy azt ethigygyük; hogy 
valaha a' Véjusok Etrüriában uralkodtanak. Ha 
cseleködetjöket a' Ikégi Hómat írókbatt nem 
olvflStt6k; névöket se tudnók. . 

A Gallusokkal tíai. 
k ' • "' ' ^ 
/l^kár *aE IsteMek végez^ssébSl, akk mi má̂  
okból ésKetÖtt; • de V ki-terjedü Birodalomnak 
sebesságét fáég-iÚítottálé ál Sénai Gaílutoh Ez 
az \íá:6^it>% Római vití^zékiiek el-vésztőkkel 
gyás^sabb ?vÓÍt-é ? vá̂ y* a'Firfíség-ki-mutatá-
sa* példáiuíkr^bí̂ iségés elé-ádássaval néVézéte-
siebb ?̂  ném tudiíL Oly Súllyá vala ekkor a' 
terhes i^^gnek: hogy azt aZ Isteni röndölé* ( 
sekból s2̂ iH!&2ótitnak löitni. mondották .a' régi 
írók : h o ^ liagok - az Ég-beliek tapasztalhas
sák azt: ha Vajkon a' Római Fiífiség meg-ér*̂  
demlené-é a* Világ* birodalmát? 

A' Sénai Galhisok^ természetjokre nézve, 
vad nemzetség. A'-mi erkölcsjöket illeti; dur
vák és dísztelenek. Test-épületjökre tekintve, 
temérdökök. lüetlen nagy fegyvereket hordoZi' 
nak» Egy-szóval: mlnden*féle-képpen oly ir
tóztatók : hogy csupán az cmher-Ölcsre, a' vá-

-E 4 ,ro50k' 
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rosok' fól-dúlássára, és más il]^ kegyetleiiség;ck-
re teremtetve, és neveltetve lömii láccattat-
náiiak. 

Ez a' Nemzetség (amá* régi üdőkben) a* 
Világnak utolsó határiról; tndni-iUik: az egész-
fóldet-bé-foglaló tengör' tájjárói nagy számmal 
( valamint a' Sáskák ) ki-takarodván; minek-után-
na útjokban-lévö minden tartományokat el-
emísztöttek; magokat P^^2<Í vize mellett, és az 
j4ípe$ei ^bzé (17) telepítötték* iDe osztán a' 
Földnek e'részszével se elégedvén-meg; le-jöt-
tek egés2$zen Elrúridig és UmkridiE;; ^sinueut 
.egész Oiía52;-Or8zágQt; Ösí2sze*-nieg-í>szs3eiayargal-
ták. Ekkor pedig aV JfolusimtáfktQ^ixl^ Etru^ 
rtflfeín nyargalództanak'if/áa?ií̂ f/rmeĵ ^^^ 

Ezeketa' GatlusoHt ( szokott k6Yet$éger 
küldvén hozzájok ) Xárssoknak hívták a' gya--
nakodó Rómaiak. D9 minő társaságot várhat
tak azoktól j kiknek se törvén}^ ̂  selstenök , 
se Poklok, se M?nny-ors?:ágjok nem vala* Azo
kat a' KövetÖket4s 5 kik velők; igen szépen 
bántak, v a ^ tömlÖcökre bánták, vagy le-Öl-

. dös-

(ijy. Alpesnék jievezik azt a' bagy^ és igen et-
terjedöft högjet, melj Galliát OAv/z-OrszágtóI eU 
•ilasztya; mely-is a' közép teugernek egygyik part* 
ján kezdvén, t^ész Helvéciáig tart« és cimek-előtte 
41taUdbbaIhatat[anaak tárhatott. 
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dösték. Ez az embertelen tétel hadakozást 
okozott. 

MidÓii Klúziumtól le-felé iudultanak ; látván 
Kv. Fábius Tanácsnok ( 2S-dik esztendőben ) 
hogy egyenesen Rómának tartanának: meg-állir 
totta Őket Allia fojójánál. A' Róínai népnek több 
ves^delmei között , ezt nevezetesnek lőhet 
mondani. Ha a' Krtmerait evvel egybe-veti va» 
laki; el-enyíszik mellette. Szinte egy lábig cK 
veszett az ott-veszekpdö polgárság. A'-kik el* 
szaladhatlak, a' Város'falai felé szaladtak. Se 
vigasztalóra, se valami segícSre nem találhattak. 

Ezt a' szerencsétlen napot meg-átkozta bw 
zonnyára /̂ dm/r maga'Nap-tárjaiban. Még-is, ha 
igazat akarunk szóUani, ha valaha, ekkor lö« 
tátott a* Római Firfiséget ki-vönni. 

Az, Öreg-öt, és a' többi Fi5-tiszcék, a[ Ga^-
lusoknak előbbeni nyereségjöket', és mostani el*-
érközttöket hallván; mind-nyálán a' nagy piacra 
gyűltek. Ott (a' FiS-papnak buzgó élŐ-mondás-
sántk utánna ) magokat a' Más-világi Isteneknek 
számokra fól-ajánlo^ták, föl-is-szentöltették. így 
egészen el-készíttettetvén, magok'házaikba visz-
sza-raentenek, leg-fényesebb ruhájokba fól-iU 
töztenek, és végtére Hiutós-székjökbe le - tele* 
pödtenek: hogy tudni-illik: ha Rómába a' kő* 
nyörületlen Gallusok bé-törhetnének; méltóságo* 

ân halhatnának*meg. 

E 5 ^ A' 
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A' Fő, és egyébb Papok, a'-mik.a' Tem
plomokban leg-szeutségesebbek voltának, vagy 
(hordókra vervén) el - ásták , vagy ( tajigákra 
rakván) el-vitték. ' ^ 

VeszicC Szüzzci mezítelen lábbal követték 
a* szentségekét. ' " 

Ekkor egy-valarai történt Rómában^ melyet, 
Utóinak példájokra, fefnn-tartott a* gondöslcodA 
Hégíség. Meg-könyörült a* gyönge Szuzefcöütf 
LüciuS'Albinus ?o\gkT; ki, feleségével égygyütt, 
gyermekcit-is á* taligáról le-szállítván , reá-öl-
tette Festa' Szüzeit. íme! az mtólsó sziik'ség^ 
ben, többre lüehetettá' közonségös Ima;'mint 
máskor a' maga'-hasznát-keresgél8 Indulat. ^ * 

Az újjónc katonák (noha az egész Váröts-̂  
/ ban nem valának többen ezernél), ManUusfiak 

ves^érlésse alatt, a' Kapitóliomi högynek várába 
föl-szaladtanaic Jupiter bálvánjának éppen ele
débe állották, és annak Szentségét arra kénszé-
rítöísték: hogy, valamint 8k az S szent íem-
plomának védelmezéssére fól - erőlködtek; úgy 
84s le-ereszködni azokhoz méltóztassék, a'̂ -kik 
nagy kegyességébe bíznának. 

Azomban el • érköztenék a* kegyetlen Gal-
lüsoié A' ki-nyíltt kapukon, elsőben félve (ne
hogy â  Városiak között valami ravaszság lap
pangjon); az-után (hogy mindenütt a' hallgató 
magánosságot látták) bátor kiáltással a' Városba 
rohantak* Bé-lopódzottak osztán a' záratlan aj

tókon 
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tokon az öregöknek házokba, és minek-utánna 
Őket, Prémes Rubdjokban (18) a' Iíintó$ Székekre 
le-telepödve szemlélték; Ókét elsőben (mint 
valami Isteneket, vagy Ezeknek Angyalaikat) 
oly félelemmel tiszteltek. 

De minek-utánna osztán tapasztalva látták: 
hogy ott , se Istenek, se Angyalok nincsenek; 
azért ne.hezteltek-meg leg - fŐ - képpen reájok : 
l^gy^ sok barátságos kérdésseikre, ^gygyet se 
felelnének a' szótalan halak. 

Meg-

(i8)« Pr^m-riiha (Praetexta ) a' Hoszszácsoknak 
fljgygyik neme vala, tudoi-illik : midÖn ennek aílya 
vörös-bársonnyal vala ki-prémezve. Ezt leg-e!s5bea 
a' Gyermekek-is (fiuk, vagy leányok lőhettek) szo» 
kas szerént viselték. De az-után Acf/7ia*várossának 
Öregei-is, a' T^nácsnokok*i$, az. ájjoanant*épitet|: 
városokaak Fő-tis7tyei-is, annak jeléül vötték [mar 
gokra: hogy valamint a' Gyermekek ártatlanok» 
6gy a' Város' Nagyjainak-is szép erkőlcsUeknek lön* 
ni köllenc. — A' Fiű-gyermekek tizenhat esztendős. 
korokig hordozták a* pr^m-rukdt; a* leányok mind
addig , még férjhez nem mentek. Ezen Frém^ruhás 
ártatlanok előtt nem^ volt szabad semmi rut, és il
letlen szavakat mondani: ne hogy a' gyermekek ŰdÖ 
előtt tanújják-meg azt , d*-mitférj-fi-korokban tudniok 
köllene. Főkép hazudniok nem kölletött az-öket-
meg látogatóknak: mert ezt a' vétket leg-veszedeU 
mesebbnek, és más több vétkeket-szülőnek lönni gon
dolták. Kil}[ eme' Prém-ruhAs 4rtatlanok előtt hazud

tak; 
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Meg-útáí̂ An tehát hogykeségjöket; hírteleü 
íeájok estek, őket egygyig le-oÍték, házzokat 
fól-gyújtották; osztaii az] egész Várost, vassal-
kézzel-tüzzel íoldig-le-rpntották. 

E' kegyetlenséget hideg vérrel el-végezvén, 
tüstént Kapitóliumm estek. Ki hkiné mostaná
ban : hogy egy kis hogy avvagy-inkább egy 
alacsony halom alatt iat hetet kölletott a* 
Gallusoknak tölteniök ? Pedig éjjel nappal ostrom

lót--

tak,; azokat Prémes hazugoknak ̂  kik szemtelenül szól-
lottak. Prémes szemteleneknek mondották és Őket 
nagyon gyűlölték ( mcndacia, vei verba PraetextataJ* 
A' Szemérmetességre leg inkább vigyáztak az okta
tok. Rzt gondolták a* többi erkölcsök* Örjének löo-
ni. Ugyanazért nem szenvedték a* nótelenben: Bogy 
csak kezét-is meztelen hordozza a* városon. Azt 
ruhája alá rcjtötte. •— A* tizen-hat esztendőt el-ér-^ 
vén ^^Prém-ruhás'^ ezt róUok le-vctötték Szülőik; és 
hejébe hoszszdcsot adtak nyakokba, melyet a* Férj-
fiak viselni szoktanak. Ekkor őket Üjjoncoknak ne* 
vezték ( Tyrones ) ; a* ruhának fol-vétclét Üjjoncolat-
nak mondották ( Tyrociniüm )• • Leütötték, ezzel a* 
Pnfmruhdval, azokat az Erekjéket-is, gömböket-is» 
melyeket vagy szíjakon , vagy laplikákon i vagy ar-
any-Iáncokon (gyönyörködtetés végett) hordoztak* 
Azokat á' hází*'Istennek (Lari)* föl-ajánlottak, £s» 
Oltárja mellett, a* szögre akasztották —̂ Ezeket így 
cl-végczvén ; a* férj-fiúi-hoszszácsba-öltözött Ojjon-
cok, attyokfiaiktol , és jó barátjaiktól a* Piacra vi
hettek : hogy ott a* polgári életet é l-kezdgyék* 
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lőtték a* várat. Semmire se mehetvén az erö
szakokkal; ravasságra vetemödtenek. Föl-akar
tak egy éjtszaka a' Várnak falaira mászkálni; 
de ügykozetjöket ki-jelentötték a'Ludak, mi-
d5n, azoknak cl-érkozttftket valami-képpea el-
találva^, nagyon gágoktak. Fol-ébredott erre 
MarUius. Ókét Katonái által (valamint a'varas 
békákat) le-söpörtette. Eunek emléközetére so
káig tartattak Ludak a' Kapitüliumban ennek-u-
tánna-is. Mint-ha virrasztó szorgalmatosságjo^ 
kat Örökös emléközettel meg-kevánnák-hálálni. 

Azt gondolák K Gallusoki hogy nem-sokán 
föl-köllene magát adni Kapitóliumnah mert, se 
magokai nem vihettek-föl elég eledelt; se, a' 
meg-szállásnak üdéjén^ ix Rómaiaktólitmmi st 
kaphattak. 

Az Ellenségnek ezt a' véleménjét valami* 
képpeu észre-yévén Manlius; noha a* nagy szük
ség igen bé-rontotc vala a* Várba; még-is (hogy 
a' Gallusoinak vakmerőségjöket meg-cáfolhassa) 
bizodalmát töttetvén^ kenyerekkel lövetott-ki 
a' Várból; noha (a'-mint mondám) magoknak 
se" volt, a'-mit ögyenek. 

Dy erősen tartván magát a' Vezér; mivel 
minden eleségbSlki-fogyott, magát, katonáival 
egygylitt, a' ki-ütésre el-tökélleni láccattatotc. 
Minek-clÖtte ezt cseleködgye; íizWw-FiS-papot 
kimeresztette a' Várból,: hogy (gondolatjának 

sze-
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szerencsés el-sültté végött) jeles áldozatot té* 
gyón a* Kvirinálií dombon. 

Ez a* Fő-pap (mind oda-menttében, mind, 
hogy az áldozatnak vége lött^ viszsza-jötté
ben) szerencsésen járt. Az Ellenségnek fegy-
verjei között Manliusboz viszsza - tért. Nagy 
örömmel jelentötte azt-is: hogy az Istenek meg
engesztelődtek. 

Ilyetén maga' viseletével egészszen el-fá-
ras?tván Manlius a' nyakas ellenséget; minek-
utánna a' Gallusoknak Vezérjök-is Breimus meg
unta volna ezt a'sokáig-tartó haszontalan meg
szállást; a' Rómaiaktól ezer font aranyot kért a* 
Föl-szabadítás' béréüL Meg-állapodtak ezenn a* 
Rómaiak. 

De a* Gallusek ekkor-is ki-rautatták mind 
telhetetlenségjöket, mind gonosz erkölcsjoket.' 
Mert: hamis fontokát vévén, minek-utánna eze-
ket-is ki-elégítötték volna a' szegény Rómaiak; 
egy a' gonoszok közül kardját-is a* fontokra 
tötte 5 és ennek ki-elégítéssét-is kévánta, nagy 
kevéjséggel ezt mondván: ^ Jaj a' meg-nyeret-
Üknek.. 

Midőn a' Rómaiakat így ki-is-gyúnyolták a* 
tökélletlen Gallusok ; ime /íonza-várossának ama* 
F8-Vezérje Kamillus ^ (kit ennek előtte szám-
ki-vetöttek a' hál'-adatlan Polgárok) szeméjie-
ellen-cl-követött méltatlauságokról meg-feletköz-
vén, minek-utánna a' Városnak utolsó vésze

déi-
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delmét hallotta , alattomban katonákat szidott, 
és igen véletlenül a' Város alá érközött. 

Meg-se-gondolhatták a* Gallusok^ midőn 
Kamillust^ vitéz katonáival egygyüt, hátokra 
ütni szemlélték. Oly kegyetlen volt a' Gallu-
joion el-követött öldöklés; hogy az elobbeni 
gyulladásnak minden nyomai a* le-öletteknek ve
rőkkel el-tórultettekneklünnil^ccattatnának. Oly 
szerencsések-is voltak a* Rómaiak: hogy ^ Gal-
hi5oknak-Íó\-vcíéttt aranyat leg-kissebU hiba nélkül 
viszsza-vöhctték* 

Ha ezt a' Galliai hadat igaz fontolóra vesz-
szük; úgy teccik: hogy a' Rómaiaknak használt-
V&. Mert a' Pásztorok* galibáit, és Romulusnak 
ez'-üdeig-tartó szegénségéc el-emísztötte a* tüz, 
mely-is akkor nem egyebet tött, hanepi azt a' 
Várost, mdy mindgyárt-eleinte Nagy Lelkek
nek lak-hejökké röndöltetott, nem rontotta, 
nem emísztötte-el> hanem inkább régi salakja^ 
ból ki-tisztította. Mert: Manliusnak nevezetes 
védelmezésse, Kamillusnák mint-egy talpra-ál-
lítássa után, hatalmasabban nyomuk a' követ-
között ellenségök ellen, 

Mindgyárt ekkor: meg-nem-elégödvén az
zal Kamillus: hogy a* Gallusokat tC KÖ-falakon . 
kivül kergette; midSn hajó-töréssöket egész 
0/tí(í^-országon magok után hurcoUyák , úgy-an-
nyira nyomokba volt a' szárnya-szegett Kánya-
autóknak , hogy kardgya* élétől igen kevesen 
futhattanak-el. Maga 
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Maga MarJius'h (le-jövén a* Kapitóilumból^ 
és ezer újioncival a* Gstlíusok ellen s^bes nyar-
galással eredvén) azoknak maradékjokaü Anién^ 
vize mellett meg-nyomta ^ még-is-pocskoltaw 
Midőn különös baj-vívásban raeg-gyozött ^ Vle-
is-vetött volna egy leg-nemesebb Gallust; an
nak nyakából az arany-láncot ki-vöttp, és ma-
gájéba tötte. Innént az-után Arany-láncos Mafb* 
Ihisnak neveztetett ( Manliu^ Torqnatus ). 

Hasonló-képpen ÚJ mellek-navet toldott ma
ga'két nevéhez Lücm-FalériusAs; ki, midSn 
(épípen ily veszedelmes baj-vívás után ) vete-
ködö Társsának zsákmánnyát vállain hozná ha
za-felé; ez a* meg-fosztott Társsa pediglen < egy 
kevés tid6 alatt magáho:̂  térvén ) erősen után-
na lönne, és szinte meg-fogná; nem e^ébb* 
képpeii meneködhetött-meg tőlle} hanem egy 
Hollónak segítségével: mely a* {utó Gallusmk 
szeme előtt szünetlen hadarászott, és így'üdőt 
adott Fcilériusnak: hogy Féléihez szaladgyon. 
ügyan-ezért Őtet HoUósinak nevezték (Lucius* 
Falérius'Coninus). 

Egy-nehány esztendők után, a' Gdlusolnak 
minden maradvánuyát úgy el-tö'rlötte ( Vadimon-
nevű tónál) Dotabclla Vezér: hogy a' Sénai 
Galhsoknak nevöket csak a* Tudósok tartanák 
emléközetjökben. Talán eíért veztenek-el egy 
lábig: hogy abból a' cudar Nemzetből egy se 

talál-
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találtasson; ki, hogy valahaÍ?dmatf^-»g]rúitotta» 
az^al dücseküdhessön. 

A' Városnak ily veszedelmes el-égtte, és 
el-pusztúlássa után, voltak a* Római ÖregÖk kö
zül ojiak, kik a* népet a' hamuvá *)ÖCt Város
nak ott-hagyássára, és, Ttberisen túl^ a* f7;»-
sokboZ'Vdló által-kőltDzésre igen hathatósan in
gerleni tudták. De meg-torkolta a' Vak-mer5-
ket eleven beszédjével Kamül^s (19). Meg-
álHchatta 6ket egy K6z-katonli-is, ki a' Zászló 
tartónak' kezeiből ki-ragadván á* Jelet; azt a' 
Kapitóliumnak ajtaja elÖtt nagy elevenséggel le
szúrta, ezeket kiáltván Baj-társjai felé: f^tézekl 
Itt leg-jóbban lakhatni l 

HATODIK RÉSZ. 
A L á c i u m i Had. 

A GaUusoknai el-üzettetéssök, el-js-veizttök 
után; Manliusnak, és Déciusnak Tanácsnokságjok^ 
ban (Lásd a* 169-dik Tanácsnokokat) ismétt 

föl-

(19). Mcg-vag3fon KamUltésnak azon említőit* 
beszédje Líviusnál^ L. V. C 30; in e l /e t , ha igcp 
hoszszű nem volna , itten ftlagjarra fordítanám* 
Méltó-Í5 löone: hogy azt azokis tuduák, kik deákul 
nem tudnak* Ki-vöoni belölle Kamillujnak nsL^y Id-
két, é« a* beszédben hathatósigát, 

' • • • F 
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fól-ütütték fejőket a' uyu^atatlan Latinusoh 
Ezek (a' neveködS Birodalomnak oiökösírígy^ 
jei) ebben az tidóben (a'Városnak el-pusztúlt-
ta után) ^i" Római Népnek Meg-vet5i-is lévén) 
magoknak a' Polgári Justy és a' Szabadsagot kér
ték. Hogy osztán ezeket (a* Városiaknak kü
lönös szívességök miatt) meg-is-nyérhették; ve-
lök meg^tnem-elégödvén, azt-is Vúrgették: hogy 
Ók-is a* városi minden Tisztségekben részesüj-
)enek5 mindenkülömbözet nélkül. Most: ezek 
aV meg-gySzettetött Cudarok többet kévántak ^ 
mint mikor ez-elött a' Város ellen kardot rán^ 
tottak. 

Ki gondolhatná azt: hogy akkor az az el-
égött Ráma meg-memésvetni a* Latinusoknak e* 
kéréssöket ? a* Latinusok pedig el - nyöghetnék 
viszsza- verettetéssöket? De ok ezt el-nem-
nyöghették. Ttóma ellen g)rültek, és a' meg-
égött Városnak hamvait-is el-akarták-szómi. 

A* meg-mérgelődött Latinusoknak büzgóság-
jokat, és kegyetlen nagy tüzöket látván Man-
kus-Torkvátus^ ésDécius-Mus Tanácsnokok; mir 
nek-utánna a' Római Sereget amazok ellen ki-
tferjesztötték; erSsen meg - parancsolták minden 
Polgároknak; hogy ( a* Tanácsnokoknak- hírök, 
és engedelmök nélkül) senki se merien az El
lenséggel szembe sZáUani. Tudták a' Rómaiai-
ű̂cî  hevességjöket; melyei néha a' Köz*}ónak 

árthatnának-is. 
Egy 

Digitized by Google 



n. SZAKASZ. VL RÉSZ. 8i 

Egy-más'szem-koirébe érközvén immár á' két 
ellenközS Seregek; a' Latinusoknéik részszíSkiíl 
elő-lovaglott Géminius-Mécius ̂  nemes és nagy-
vitézségü Ifiú, és egy szál-kardra ki-hívott egy-
gyet a' Rómaiak tözüU Hírtelen ki-iigrafott 
erre Aranyláficos Manliu>nak fia, kit Títusnak 
hivtanak ; és^ellenközS felét meg-gySzvén, annak 
Zsákmányával atyja' eleibe került, és néki e-
zekét mondotta i 

íme, édes atyám! hogy a* Te verődet mind* 
' njrájan meg*ösmérjék bennem; ki-hívattattam Ĝ -

míniustól: hogy kardot ráncsak elleüe. Meg-gy5z* 
tem ellenságömet , és annak zsákmánját hô  
zom ide elődbe. 

Ezeket hallván Manlius Tanácsnok, úgy 
teccott arcúlatjából: mint-ha fiát el-útálta vtil-
na» Trombita-harsogással öszsze-gyüjtötte a' 
katona-itélétet. Minek-utánna a' Főbbek közül 
sokan egybe-gyúltenek i ezeket mondotta Fi* 
ának: 

Mivel Te , Fiá! (se a'Tanácsnoki Paran
csolattól, se az atyai méltóságtól nem tart
ván) erSs meg-hagyásunk ellen, rönd-kivüHs 
harcoltál; és ( a-mennyire tSlled ftiggött ) a* 
katonai fenyítéket, ( melyei Róma mind-eddig 
fönn-tartatott) meg l̂ágyítottad ; és engöm* ar
ra a' szükségre jönni kénszerítottél: hogy vagy 
a' Köz-jóról, vagy az Enyimekr51 meg-felet-
kőzzem: sokkal méltóbbnak lonni állittom: ha 

Fa mi 
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mí büufettetünk-meg a' mi vétkünkért; sem
hogy a' mi vétkünkf t maga nagy kárával köny-
vezíse érdömös Köz-javunk. En ugyan szomo
rú példát, de az Ifjúságnak igen üdvösségöst 
aidandok. Igen-is; mind Fiamhoz-vonszó szere-
tetö^i, mind annak nagy vitézsége ( mely Ótet 
a' dücsŐségnek hívságos képzeletével bé-töltot-
te , meg-is-csalhatta') engomet a' bocsánatra in
dít; de mivel, Fiam: vagy a' te haláloddal 
köUetik a' Tanácsnoki parancsolatot hejre - ál-
líttanom, és meg-erösítenöm; vagy büntetlensé*-
göddel azokon mind-örökre ki-adnom; tégod' se 
jondolhatlak (ha csak egy csöpvér fojik ereid
ben az én. verőmből) oly eszünek lönni: hogy 
x' katonai fenyítéket (mely, él6bt)eni engedet-
íenségöd ^Ital, nagyon meg-gyöngíttetött) meg-
érdömlötf büntetésöddel , talpra-ne-kévánnyad 
állítani. Eredgy Serha (20)! Kösd a'Karóhoz! 

EHelkötlenödtek mínd-nyájan, midőn ezt 
;a' kemény és irtóztató parancsolatot hallották. 
JMind-egygyike oly gondolattal vala : mintha 

ma- ' 

(20)..A' Serha (Lictor) nevezet alatt, a'Tisz^ 
teknek azon szóigái értetnek, kik a' Rőzsékethor* 
dozták, a' vétkeseket le-kötözték , mcg.is-vcszszöz-
ték ; és más c*-féle alá-valö szolgalatokát töttek. Ezek 
nem a' Városnak > hanem a' Tiszteknek szolgáik 
voltának. 
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maga' fejére moiidattatott vólna a' s z ó , maga* 
nyakára cgyen^ttetíitt volna a" hóhéiió Pallos. 
Minek-iTtinna le-köttetott; abban á' szem-pU-
lantásbau maga vágta-lé nyskát ManHus. Ki-ször-
csögS vérét semmí-féle-képpen nem nézhette 
a' Vitézi Ríind. Bé-takarta 6'tet avvaba' zsák
mánnyal, melyet Títus a' meg-gyozött ellen-
ségrSl 4e-vona. A'-mi a' VitézektSl ki-telhetött; 
eltemették otet oly Katonai poftipával (21), 
níelynek inássát soha /?oma nem látta. Ezt cse
lékod te akkor âz egygyik. Tanácsnok. Lássuk 
mit cselckodott a' másik-is. 

F3 ' Pé^ 

(2i)* Mind a* Rómálaft ^ mind A* G&HfgBk a* 
gondolattal vaMnak: hogy , hpí , hc l̂tt̂ k uttfn, tc^-
jök el neni'temettetik ; soha Eliziuml>a ( á* boldo
goknak ama' kévánatos mezejökre) nem jutanda-
nak: ^agy leg-átóbb , lia öda jutni kévankoznának; 
hólttok után, szái esztendeig csávavogniok köllenc 
a' darabos , semlékes, és igen nedves hfejckcp. Nem 
•ólt tékát csuda ; hogy az el-takíarítá^a oly gond-
jok vaU'; és, hog;^,*ha testit valakinek meg-nem-
találharták , anhak ÍK-̂ ntökb̂ l ormos dombot han
ták : mert azt gondolák : kogy azzal níífci hasznáU 
hatnak Valamit. fezek a* Saer-tattásbk' e'-képp^n 
yóltaiiák : ELŐSZÖR ; A* hőlttnhk eí^ehj^ísztte* ü-
díjéit; jelen köllötl* lötirii llokonja4ftak, kik köifil 
egygyik maga %zi^áx a' balattdinkk szít|ára tötte', 
és igy annak utólsólchhét fhagábA vdtte (Spirhmn 

ore 
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84 RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

tíéciHs Tanácsnok, meg-értvén azt a* jö
vendölésekből : hogy a' harcon az ji' rész fog
na győzedelmesködni^ melynek Vezérje magát 
a' halálra el*szánnya; oszsze*beszéllvén Man^ 
Hússal; abban áUapodtak-meg: hogy, a'-kit kö
ztilök leg-elsSben fogna meg-tolni az Ellenség; 
tVszánná-el magát, és az ellenségnek csopor* 

tyá-

ore Icgcrc )• MASADSZOR ; Szcmát tüstént bé-fog-
ták, HARMADSZOR: Ha élnc-é ? őtet mcgkiáltot-
ták; maga ney<a*is nerezéték« Ha semmit se felelt; 
azt mondották: fí^jjdba kiáltod (conclamatum est). 
Veszett jószág (^Vit^ cpnclamata). NEGYEDSZER: 
A* Testet á' földre le-tőtt^. Imiéit mondgyuk : azt 
a* beteget az Orvosok le-tötték; az*az: gyógyúllia'* 
tatlánaak, avagy hólttoak (telték. ÖTÖDSZÖR: 
E16-jöre a* X(?/î (PollÍQCtor)t ki tetemeit meg*kente 
éfi leg szebb ruhájába fölöltöztette. HATODSZOR : 
Szájába tötték a' Rév-péozt (Naulus), airaak a* 
Kdronnak számára , ki Ótet csónakon vitendi-által 
>Eliziumba, HETEDSZER : Fejérc virág köszörűt töt-
tck, Proserpina* számára y ki (minek-elötte Plutó» 
naky a* kirájnak, felcségö lőtt > c^cnn a' világon 
a* virágQkban nagyon gyönyörködött. NYOLCAD
SZOR : Az így el^készaittet â  háznak közq^re hoz
ták; és, lábakkal az ajtó felé fordítván, valami 
állásokra tötték. KILENCEDSZER.; A' hólttnak bá. 
aa' eletibe CSf/̂ rie/.fát eltettek, meíly Piátónak ( â  
hólttak Istenének) leg-kedvesebbfája vala. TIZED
SZER: Azombaayfi hirrül-aáták, el-is • hivatták a* 

Te. 
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tŷ ára maga-fohanna. Leg-clsS volt DéduSy a^ 
t i meg-tölatott. • Ugyan-azért: bé-burkolvánfe
jét: hogy meg-ne-Ösmértessen; a' leg-csoporto-
sabb ellenségre ütött^ és, vérénekki-ontásával, 
a* gySzedelehireiszokatlan utat mutatott. A'-mi 
pedig a* megnjegyzészre méltó : í^lanUusndk (mi-

F 4 dSn, 

Temető-gazdát^ kit-is,mivel Libitíniai kenusnak ká
polnája. ineltett lakott, közönségöien a* Deákok Zi-
bitínáriusnak nevezték. Ennek szorgalmatosságára 
valáaak bízva Vszer: a* Sír-ásók ( vespillones )• II-
szorz a' Siratok (Praefica). llhszor : á^ Firrasztók 
(Vigíles vei Custodes). IV'^«#r: a' Kenák ( PolKn* 
ctorcs ) , TIZENEGVQYEDSZER ; Nyolcad-oap ráair 
va, a* íUrlelö őszsze-bívta az embereket ,̂  és fg j 
nagy Sokasággal (magnó Concessa) ki-vitték ^'tes^ 
tct, vagy a* Szent Mihdiy Lován{^xxá^^'úsiyx vagy 
( h a Nemesebb vdlt^ egy gazdagon-bé-terítött ágyon^ 
melyet a' F5 nemeseff: vállaikon hordottak. ElÖre 
menték l-sxer: a* Szabadosok ( Liberti) , kiket a' 
mc^-hólt Ür még életéheo a* szolgálatból ki-vott: 
EÍek pedig föUtötf süveggel mentenek. Il-jzor: A' 
líólttnak Fiai , vagy Rokoni, bé^fátyólozolt fÖvel; 
^eánjai pediglen el-szórtt hajakkal « mind*nyá)aa 
fagy egész, vagy pedig fél-gyászban. IlI-/«or ; A* 
3|̂ imer-hordoz6k ; ezek a* Címereket föl-£c>rditva vit

tél^. Eleinek képeit Póznákra akasztották. IV-Jxer; 
Ezt az egiész menetelt röndbe-szödte hz"^ Igazgató 
( Dedignator) ^ ki a' Cim^r-hordozók után lépde. 

. gdt . 
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dőn, a* gySzeddem'után, J?oW^ viszsza-fo^ 
diU vala) egy. se ment éleibe az Ifiál; kOziil. 

HETEDIK RÉSZ. 

yf S ahih om i Ha L 

A Sabinomi új hadnak, oka aíz: vala: hogy e-
zek (meg-feletközvén-arrál: miként sógorosod-
tűk'ösz$ze^ Tddusnak üdejébeü^a* RómaiakkíU) 
magokftC a' Latínusokial egybe^kapcsolták; és az 

' — ' el8b-

g^lt, V-szeri Az Igazgató után mentek : a* Tambu" 
r<ír (Siticen ) , ŝ SL Virrásuók. k^ Tamburás egy 
halotti nőtat (nasniae) szokott pöndítení a* hőlttiiieik 
tficséretíre; űielyek mivel néha hizclködók, néha 
hazugok voltak ; a'hazug vagy hizelködö beszéde-
het hallotti nótáknak moadották ( Nsenias ca'nere )• 
TIZEN.KETTKDSZER: A' Fd^embeíefcnek testjök 
élőbb 8? Piacra vitetött. Itt ( a*hajó órok előtt) meg. 
dicsérte őtet , vagy a- i^éé^héúeti Beszellő ( Orá-
tor) vagy egy az Atyafiak közül. TIZfíN-HAR-
MADSZOR : A' /?rf/>Mr/Birodalomnak elején, kiki 
magánházában temetődott el. Későbbre röndöhék 
á* Városon-kivöMévŐ temetőt. Némejcket az Ország' 
(ttjára temettek, azt mecvén fejé-föKbe-emeltetStt kő-
tei Meg'áJiy átázó(Siste riator). Â  kőre meccet-
ték osztán a* meg-hólttnak nevét, nemét, és Nem-
íetségét, viselet dolgaival cgygyütt. Kiket vagy 

Mars' 
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elóbijeni hadban nem keveset ártottJikí Reájok 
küldettetöfct Fogas Kürius (Curius Deutatus) ak
kori Tanácsnok (Ibd, ^̂  *i5-Jik Taöácsnokot); 
ki-is a^c úz egés» tájat, melyet Nar fojójá ̂  
és P^elinnei forrássai nyiricosítanak, egészen az 
Adriai\tetígéxig (hozeftr^tvén K' Pk^ntesAeiii^ 
9L Festimsohat-h) tűzztl VUSUÍ jél-pus^tította* 

Ez a' Had éppeft nea veszetfeitnes; iőtt 
igen-}s has^os vala. A' Oy6zedi^5ii után mk* 
jiyi Embert^ annyi FdWet pjrertek.^ hogy ezek 
közülmelyiklonne s^áinos^bb, áz sf tíMná^, aVki 
gyo^pdeUscssködött.: Midán viszsza-tért^ nagy 
t>öcsüjletjít pott^ií Mrmsn^i Rámüban. Mmdea 
firfiúi R ôJcpnit a' Mwí̂ i J^tftgvkfU^ tgétn^k kö
zé íratták.' : , : 

F 5 Ezen 

Mdrs* mezefÍBrf ragy â  Tárosban teméttek-el osztio; 
azok kiil'ánös Al'V/íIudgúak (Privilcgiati) váltanak: 
ügy-mint: a' VesztalíjSzüzek^ Kornélius* Nemzete; 
Július Cézdr Va'.t. TIZEN-NEGYEDSZEfl: Minek
előtte a* Temető, hejríll haza loenteofk ; ki-Usztí-
totta a* népet a' velek-Iévő ?ap; reájok Jjtintvéo a' 
tiszta víznek csöpjeit a' ^^^^M/tfye/^ aspet^illo )• 
TIZÉN-ÖTÓDSZöá: Víg bacsót vöttek osztán a' 
meg-liőltt<5í; ezeket mondván hozzája: hun-vded 

.( Va!e» vei Sa\ve\)\ ííehczwdfc nő Uj^yen űi* főtd 
( Sit tibi terifa leyis). Mii/ged azon r&ndéfl\ melyet 
tC term/szet .paranesoi ̂  viind^nydjan köpetni fogunk 
(nos te ordine> quem natyra jnsserít,. cunctî ^seque* 
mur ). TIZÉN-HATODSZÖR : Vcgtiírc föl-kiáltott 
a" hírlelo ; Scabad tUmenni (íh'cct ). 
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Ezen üdő tájbatî  avvugy nem sokára ez
után; egy Vestális Szüzet (nev ê Mmücia vala) 
szemmel ttttóttak B,' Rómaiaki mert ruházatjában 
igen ki-tecc6nek ^szemlélték a' szokatalan tisz-
títgatásokat. Bé-rádoltatott osztán égy Sfeolgá-
lüjátóí: hogy egy Othonossával nem biScsülettel 
élne. Ezért ekíkották Ótet szent l̂ ivataljának 
fojtatássától. £*% fi^lött meg-patancsolták néki: 
hogy mcmani mmdén'Ötthnbssait el-eregcsse* 

Mind-ezekicel semmit se gondolván Mnü-
cm, annyira vitte V dolgot: htogy kérdőre hu-
Zattaíott^ Ki - sült ellene: * feo^y Szúz immár 
nem lönne. ^ Meg-lévén a? ítélet/éle vent^ a* 
földbe isattatott aVí/To/Mí kapunál í a' jobb-kézi 
úton, mely mezőt Átkozottnak mondatlak. 

, , Sámniuníi Had. 

i^^t á' Hadat íiém rtagáért Samniumért viselték 
a^i?(íwíít^; hanem (a'rmi nemesebb vala) Társsai
kat akarták fól-segíteJW.,E?ek a' kampánuso\ V(í4-
tak; /Jámiwait Frigyessei^mely frigyet magok' föl-
adássánál szentebbnek, 's-eUdbbnek-is tartottaké 

NeA csak Olasz - országnak; hanem egész 
Világnak leg-kévátiatosabb heje Kamfdfda föld
je. ííincs gyöngébb .̂ 2 ott-lebegí égnél. Két-

* / ^ szer 
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szer virágzanak mindenek. FíMdje az utiáloraig 
termékeny* Veszekösznek érötte mind Céres^ 
mind Bákhiis. Tengőre egész Vendég-fogadó, 
Itt vannak ama* neves Révek: Kajéta^ Mizénus^^ 
és fS-képpen lágy-meleg forrássával gyönyörköd
tető Bája. Itt vannak Lukrinus^ és ama' csu
dálatos Avernus^ úgy teccik: ama' nagy teng«'>-
röknek kedves nyugodalmaik. 

Itt vannak azok a* jeles-sz611i5kkel-meg-ra-
kott nevezetes szép Högyek: Gaurus Falernus 
Massikus. Itt vau a' többinél leg-ékesebb Fe-
zuvius^ az Etnai túznek hasonlatosságáé Itta' 
tengOT mellett ama* híres Városok: Forrnia^ Kü-> 
ma^ Htrhulánom^ PuteoU^ és a* Városoknak a-
ma' leg-nagyobbik Díszsze, sSttFeje; Kdpua^ 
Ez hajdan {Rómával^ és Karthágótól egygy'dtt) 
a* leg-nagyobbak közé számláltatott. 

Ezt a' leg-híresebb Várost igen zaklatták 
a' Samnusok^ oly Nemzet, mely. Vagyonjára 
nézve, arany és éztist Fegyverekkel, külömb* 
színű varrott Ruhákkal (égészszen az irigység* 
föl-^madtáig) élt̂  Ha óláhkodó ravaszság-

.]okat tudni kévánod^ ErdSk, és HÖgyek között 
lappangnak. DühösségjÖk nagy. Törvénjök is-
tentelen. Emberekkel áldoztak. Hatszor bon-
tották-föl a* Frigyet* De, a'-mib8Í leg-inkább 
ki-v6hetni hyakasságjókat: a* veszedelem után^ 
sokkal vak^merSbbek lőttek. 
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. Ily kemény, és szifite-miiíden-ttapi Ellen
ségnek meg-nem felelhetvén a' Kampdnusoi; a* 
Rómafahtót ^{úgy-itánt régi Társsoktól) jegedéi-' 

^ met kiértek*' Igen -is segítötték i>ket. De a' Sam-
' líz/yoürî  Ötven-esztendeig vereködtenek. Ezen 

üdÓ alactj úgyineg-rpntották Ókét a' Fáhiusokz 
hogy mostanában Samniumot Samniumban keres-
;hetöd; de fól-nem-találhatod.' El-se-hihetnók : 
hogy ,ez a' Ta,t:tomány huszon-négy Dm^̂ /̂rnaü:-
nak (Triumphi) adott alkalmatosságot. (22 ) ; 
ha a> régi' Jegyzp Könyvekben le-írva nem ta-

, paszta\uók# 

*• " ' " • 1. . 1 ^ " l M i V I É » t t — W ^ ^ * — • < — — ^ » ' 

(sfl)V A' Díj-addlom ( Trumphus ) minden kato-
•líai böcsíHeteknek^tet«Jezé»se valii* Mert: elsó'faen a' 
Vezért (hai^mitídcn me5^-clégedés*sel visc;lte, magát ; 
ha á2p; Jgaíi hadban , / e^y«zerrc, azaz egy csatá
ban , öt" e/er embernek végére járt, és mind ezeket 
a^ örejgÖb eiótt megpróbálhatták , és az Öregök-is 
láctak: ho^y ezzel a' RómaiBivod^lom még-nagyob*' 
bodott ; , á* Vezért mondám tdl^ornoknak Clixi^cva' 
tör béUi ) nevezték ; uteg-is-engedték : hogy Róma 
váro^iábaá diádalommal jöjjön^ A' diadalom pedig 
így vttet^dötf'végbe-. ELŐSZÖR: At Öregöknek 
akaraíjok wetént,' ki-röpdöltetvén a* Diadalom' nap* 
j ^ ; föl-öltözött a' Tábornok diadalm^i ruhába: és 
Borostyán koszorúval meg-koronáztatván , föl-emcl-
tctött arra a' Szekérre , melyet négy fehér paripák 
hoztak a' Városon kÖrösztöl a' Kapitóliumig, MA-
SZADSZOR : Mindég elÖre mentek az Öregök. 

HAR. 
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Leg-híresebb5 leg-nevezetesebb; és leg
gyalázatosabb Csapást kaptak ezek tói á* Sam-
msoktól 2L vigyázatlan Rómaiak^ azon z\ he)en, 
melyet Klaudius' Filldjdnai mondanak (Claudiae 
Furculae), l^etúriu5\és Postúmius' Tanácsnok-
ságiokban (lásda'285-dikTanácsnokokat), mi
dőn, két ligetek közé szoríttatváft a* Sereg, 
oly boldogtalanokká lőttek: hogy a' ki-sza-
badúlásnak minden reménjét éppen el-vesztenék. 

Ma-

HARMADSZOR: Az Öregök után léptettek , a* meg-
gyózcttetött Kirájok^ avvagy Vezérek, magok rokon-
jaikkal egygyüit ; kik mindnyájan arany vagy ezüst 
láncokkal cgybevalának-fúzve. NEGYEDSZER: 
Ezek után a* fogjok ulán vitettek a' föl-áldozaodó 
állatok. ÖTOpSZÖR: Az álíatok után (éppen a' 
Tábornok előt t) a* hadi zsákmányok mentek, és 
a' meg-hódúltt Jíemzetcknek , vagy Városoknak kép-
jeik. HATODSZOR: Osztán vitetött maga a' T á . 
bornok. Mellette abbap a* Szekérben állott egy Vá. 
Tosi €zo]ga közönségös ruhájában, arra az okra néz
ve : hogy magát c lneb i zza a* Tábornok. Ugyan
ezért r a' Szekér* oldaláról függött le-felé egy Tatdr 
korbácsos ^ és mellette _ egy csöngető. Szabad volt 
ellene gúnyoló énekekel-is dallani. HETEDSZER: 
A' Szekér után mentek a' Tábornoknak Rokoni, és 
a* Városnak temérdek Férj-fiai és Aszszonjai, fehér 
öltözetekben. NYOLCADSZOR: Utolsók voltak a* 
Nyertes ' ka tonák, nyakokoA hordozván az ajándék 

kp. 
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Maga ,8* Samnusolí 'Vezérje Poncius el-ál-
mélkodott erre a' rgméntelen szerencséjére, és 
nem tudváu örömében: a' kelepcébe-esttekkel 
mit cseleködgyön; haza-futtatott édes atyjához 
Herenniusboz: tanácsot kérvén 6 tŐUe. 

El-élte immár ez 3.' Herennius üdéjének Ja
vát* Ugyan-azért: nem csak a' katona élettel 
hagyott-fül; hanem a' polgári dolgokba se a-
vatta már magát. Mind-az'-által: el-clémödött 
testiében meg-vala még a' fiatal-kori uyerseség^ 
és a* jó tanácsoknak bősége. Azt javallota te
hát fiának: hogy a' Rómaiakat egy lábig haza-
ereszsze. 

Atyja-

kokat, és sẑ lJíDetlcD azt kiáltván: Noszsza diadal-
maskodgy (Jó Triumpha) l Az utak pedig, melye*' 
keo mentenek, mind szép szagokkal tele, mind előbb* 
kaszáitt füvekkel és virágokkal meg-híntve voltának. 
KILKíiCEDSZER: A' Kapitóliumhoz közelebb lévén 
a* Tábornoki tüstént tömlöcökre hányatta a* fogjo-
kat; és, hé\ néki ugy teccött, valami, okokî a néí-
ve , ottan ökct mcgJs- ölette. TIZEDSZER: Föl-
menvén a* KapitóUumba, áldozatot tölt Jupiternek^ 
le-ölvén két fehér ökröt, melyeket fö-képpen Kii-
tumnus'Kn fojójától hoztaoak/ TIZENEGYGYED-
SZER : F.l. végez vén az áldozatot; borostyán koszo
rúját Jupiter" bálvánnyának kebelébe tötte. TI-
ZEN.KETTEDSZER; Mindezeket bé-fejczte a' Ven* 

dég. 
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Atyjának e' tanácsosát hallván Panciusi 2L 
Követnek bitetlenségéről gyanakodott. Ugyan
azért: más Követöt küldött hozzája, ki-is az
zal aV parancsolattal jőve a' Táborba: hogy a* 
Rémaiákait egy lábig le-kaszabállya. 

E' külömbözö üzenetöket hallván Pondus^ 
atyíáért küldött, azt üzenvén néki: hogy (va
lami szükségös dolognak el-igazíttássára) a' Tá
borba jönne. Észre-vötte Herennius: mi {UT-
ázlniPonciusnai szívét. Ugyan-azért: egy ta-
jigára ülvén, a' táborba vitetött;, és fia cl8tt 
így sZÓUottr * . 

Midőn elsSbett azt üzentem: hogy â  Ró* 
maiakat e^ lábig haza ereszd; arra céloztuia: 

hogy 

dégség, meljrre Kapitőlumba hivatalosok voltak az 
Öregek. Hivatalosok voltak ugyan arra a' Tanácsno-
kok-is ; de ezek, a' szokás Szeréot, elnem-jötték , 
ne-hogy a^on napon, melyben a* Tábornok diadal
maskodott, nálánál nagyobb Urak Ollycnek a' Ven-
dégségben. Úgy meg-teccött pedig a' Római F6-em-
bereknék ez az Tábornok név; hogy osztán (midőn 
a' Birodalomnak Igazgatássá ismétt egy emberre 
szorult)- magokat nem immár kirájoknak; hanem 
Táborriokoknak 'VLQve%nék ( Imperátor), hogy ha 
mindgyárt soha se diadalmaskodtak-is* Augusius 
Császár után pedig igen kevés volt a' Diadalom: és 
ha diadalmaskoduk-is, magok á̂  Császárok diadaU 
maskodtak, 
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hogy, avval a' hatalmas Ellenséggel, egy igen 
nevezetes Jót tégy, és így azt örökös Bará'̂  
tódnak iönni kénszerícsd* Midőn osztán azt ja
vallottam : hogy Őket egy lábig le-kaszabálcasd; 
arra tárgyaltam: hogy, mostanában annak két 
nevezetes Seregét el-törulvén, még Ók mago
kat hejreállíthattyák; addig Te-is jobban el-kd-
szithesd magadat, E* kettőnél többet magam 
ligyan nem tudok. 

Erre Ponciusz Vagyon (úgy motid)L még 
egy közép át^ melyen bátorságosan járhatunk. 
Ereszszük-el Ugyan Ókét Rómába-^ de ne sza^ 
badon ; hanem elejökbe azt a' tör vént szabva: 
hogy soha ellenünk hadakozni ne merészoUye-
nek. Ezzel Őket mint-egy Járom alá vettyük 
(süb Jugum mittere). 

Felele Herenntus: Ezzel Ókét, Fiam! se 
Barátidnak nem töszöd; se, hogy ellened ne ha-
kezzanak, meg-nem-tílthatod. Tarcsátok-csak-
jneg azokat, kiken gyalázatot.töttetök l Majd 
meg-látty^tok: mi sül-ki belÖlle! Tudd-meg; a* 
Római Polgárság ojjan: hogy, ha meg gySzet-
tetik-is ; sokáig nem nyughfitik# Eszökben fog
ják tartani, a'-mit a* jélen-lévS szükség rajtok 
el-követött. Ha üdéjét láttyák; viszsza-adgyák 
a' kSlcsönt. 

Igazat mondott íierennmsi de nem fogad
ta szavát Ponáus. A' Római Katonaságot (mi-̂  
nek-utánna életének meg-maradássát, és a' had̂ . 

fojr 
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fojtatásnak tilalmát ki-hírdettette), föl-emeltet-
vén egy jármot, az alatt el-menni kénszerítöt-
te, és haza eresztötte* * _ 

Meg-Ösmérte, és ki-moadhatatlan^képpen 
szégyönlötte /2om^-várossa azt az irtóztató íjagy 
gyalázatot. Nem-is soíaig tűrhette* Mert: a* 
követközött esztendőben, abba-hagyván a' Ta
nácsnokokat; Papíriust Polgár-mesternek tötték, 
és a' Sdmnusot eUen küldöttek. 

Soha nagyobb méreggel nem hadakoztak a' 
Rómaiak. Mert minek-elötte az ellenséget lát
ták; már-ls az úton ki-rántották, kardjokat,' és 
még a* szelet-is vagdalták. Hogy osztán ösz-
sze-kaptanafc; meg-vallották magok az cUensé-
gek-is : hogy a' Római katonáknak szemeikből 
szikrák hullottak. Mind-addig kászabálták a' Sam-
fiúsokat; még, számokat meg-kissebbitvén; azo
kat, a'-kik meg-maradtak, járom alá ké^szerítöt-
ték, és így viszsza-adták a' kölcsönt. 

KILENCEDIK RÉSZ-
Vmhriai Had. 

-tlíddic a* 'ddig a* Római nép egy-egy Nemzettel, de 
osztán öszsze-csoportosodtakkal, deígy-is sze
rencsésen hadakozott. Mind-̂ ekkoráig békével 
éltek a2 Umbrusok. Se 6k ^ nem bántották a' 

G Ró-
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Hómaiaiati se ezek okét nem háborgatták. Ola^z-
fországnak ez a' leg-régibb népe ( mivel a' Sam-
nuíoknak ivadékjai, ugyan - az^rt atyjokfiai vol
tának ) a' RómaiaktóhvÖtt gyalázatjokat el-nera-
szívelhetvén j ÖszszeTbeszéllÖtt az Etruskökkal^ 
és vélek a' Római névnek ki-írtássára esküdött* 

E' két hathatós ellenségnek egyetemben
való föl-zöndülésse nem kis félelmet okozott 
Rómába. Mert: magának Etrüridnak egygyik ol
dalán, »égy ellenségös Seregek szállingáltanak* 
A' Cimimai liget (ennek-előtte körösztül-járha-
tatlan) éppen, mint a' Kal'uUniai^ vagy a' Hercl^ 
wiai Erdők, oly félelmesek voltak. Meg-is-in-
tötték a' Tanácsnokokat az öregök ( F̂ fctwít tud-
rii-illik és Fulviusi^ lásd ia'239-dik Tanácsnoko
kat): ne eresztenék magokat azokba a' Lige
tekbe: mivel a* Samniumi Ligetekhez hasonlók 
lőhetnének. ^ 

De ezek közöl egygyik se ijesztötte - meg 
Fáhiusu Ez leg-is-legrels6ben (Test-vérjére bíz
ván az ellenségnek ki-kémleléssét) minek-után-
na meg-tudta: hol? és hqgy löhessön Ókét 
leg-szerencsésebben meg-támadni^ Pásztor-ruhá-
ba-öltözött Öcscsének szorgalmatosságát meg-hár 
lál̂ ^án; az éktelen, és szana-szét-nyargalé El
lenségét így támadta-meg végtére: 

El-foglalván Cm/níi/ högynek bércceit, a* 
völgyekben-nyargalódzók ellen, szokássa s2e-
rént, le-felé menny-dörgött.*^ ügy-is' teccött: 

mint 
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mint-ha valósággal az Egekből, awagy leg
alább a' közel-léví; és Ókét-röttögtetö terhes 
FoUegökbSl szállanának a' nyilak le-felé. 

Az Umbrmokat ily szerencsésen el-nyomváa 
Fáhiusi 2úíÉkvusok^ é%2L Marsusok ellen ment, 
kik hasonló-képpen a' Rómaiak ellen fól-támad-
tanak. Úgy le-ütötte inokról: hogy soha töb
bé fól-nem-állhattak. 

T I Z E D I K RÉSZ-
PirAuísal Had. 

K övetközik Pirbussal való had, melyet mások 
Tarentominakneveznek: mivel Tarentomban (Ka-
labridnak egy jeles várossában ) támadott. Ez^ 
Címre és AVwenézve, egy; de, ha â  gy5ze-
delmeket* visgályuk , sok-félének mondhatm. 
Mert Kampdnidt, Apüliát, Lukániát, és ennek 
a* hadnak F6-okát, Tarentumót^ és egész Kalá-
briat,; nz-zz : egész Qlasz-Orszdgot; és mind 
ezek után : Gori'íT'országnak ama* leg-dücsSsége* 
sebb kiráj ját Pirbust egy dülledek alá vötte. Ekkor 
lőttek a' Rómaiak egész 0/űíí2f-országnak Urai. 
Ekkor kezdötték-el a' tengörí diadalmakat-is. 

AmaV Nevezetes T̂ r̂ wtow ( hajdan k' La-
eedémonoknak építménje ) Kaldbridnak (a*-mint 
mondám) f<5-várossá vala. Mind nagysá^ára-fa-

G a lai-
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laira-Révjére, mind heiheztetéssére nézVe igen 
különös. Mert: az Adriai tengőinek szinte tor
kában lévén, sok tájakra ( úgy-mint Istríára^ 
Ltrikomba^ Épirusba^ Akhájába^ Afrikába^^ Sicí-
liába) igen könnyen eregeti hajóit. A' tengör 
mellett vagyon építve az a' Játék-szín ( Thea-
trüm) mely Tarentorn* veszedelmének fó-oka 
vala. ' 

Éppen akkor gyönyörködtették a' népet a' 
Jádzó Szeméjek, midSn, a' Hallgatók közql a-
zok^ kik a' fólsÖ emeletben voltak, egy Római 
Hajdt ingadoztii láttak , észre-is-vötték: hogy 
Várossok^felé tartana. Azt ellenközSnek lönni 
gondolván, hírtelen fól-ugrottanak mind-nyájan, 
Ei-tódúltanak a' tengör' partjára, és, minden 
meg-külömböztetés, minden ok nélkül, átallyá-
ban ki-csúfolni, és ki^gúnyohii kezdötték a' jö
vevényeket. Azt se tudták pedig felŐUÖk: kik 
Jönnének ? honnant? és mi, okra nézve jönné
nek? 

E' méltatlanságokat vévén a' Rómaiak; kö
vetséget küldöttek a' Város- Nagyjaihoz , kik 
által a'Tiépnek illetlen maga*viseletér61 pana* 
szolkodtak. De ezeket a' Városiak igen rát, 
és böcsülettel-ki-nem-mondható boszszúsággal il
lették. Ebből származott osztán a' kegyetlen 
háboró. 

De még a' hadra való készülétek-is irtóz-
tatok valának. A' T r̂ewfomi népnek (mivel 

igen 
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igen jeles vala) védelmezésséte sokan fól-tá-
madtak. Â  többi között leg-buzgóbb vala Pir-
bus, ki Tarentomot ( ama' fél Gíítög várost X, 
mint atyafiát, Védelmezni akarvá îi ^pirusnak^ 
Tessdlidnakp és Macedóniának miaden erejével^ 
tengörqn-éS'SZárazon minden .embereivel-és-lo^ 
vaival hamar '̂ Város alá érközött. Félelmesek 
voltak aV vele-el-JQtt más Tartományoknak Vi-
tézzei-is. 

- A' leg-els5 harc, IJvínusnak ( 296-dik Ta
nácsnoknak) tanácsnokságában, Kampdnidnak a-
zonn a* szélén kezdiSdött, melyen Liris vize 
fojik. Ez a' harc igen veszedelmes vala Firbus-
nak. Mert 5tet '̂ Ferentdnai seregnek FS-Ve-

jKrje Obhdius keményen meg-támadván, annyira 
niög-nypmta : hogy. fegyvere-el-bánva,: a' Csata 
piacot ott hagyván, bátorságos hejre szaladj. 

Evvel a' harccal el-végezodott volna a' 
had-is í ha ( az Elefántoknak, meg-fordúllássok-
után) talpra-nem-állott vóUia a* meg-nyomottel
lenség. Ezeknek nagyságjokat^ ocmotlanságjt)-
kat 5 egyetemben mind szokatlan. azagiokac, 
mind éktelen csikorgássokat s^em-fül-órrokkal 
érezvéji a' /Somai Lovaki midSn még ama*'te
mérdek állatokban nagyobb erSt gondolnának 
lönni 5 sera-mint̂  íValóssággal bemiök lappan
gott ; hirtelen meg-fQtdúltak; a' C»ta-pia(íról el
szaladtak 9 és miaden elS-kerulttet le-t^podtak. 

G 8 A' 
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A' másadik harc Apüliában történt, AsMum 
Városkji mellett, Müriusnak és FabrlciusnakTüniíCS'-
nokságjokban1[ Lásd a* spo-dik Tanácsnokokat >• 
Már ekkor nem annyira féltek 3^Rómaiak : hogy az 
Elefántoktól meg-nyerettessenek. S6tt, mmek-
utánna a' negyedik Ezrednek Vitéz-szívö Vezérje 
Kdjvs-Mimcius egy Elefántnak orrát pallossával 
el-csapta ; meg-mutatta azt: hogy azok meg-
dögölhetn'ck y melyéket ez-el6tt halhatatlanofc-
tiak lönni gondoltak. 

Leg-is-leg-els6ben az Elefántokra rohantak 
a* RómaiakJ Magokra az állatokra sebes dárdá
kat, azoknak fa-tornyaikra égö fákjákat hány
ván; Sket magokat magokkal ellenkö2ni kén-
szerítötték. A' harc egész éjtszakáig tartott* 
Ekkor a* szaladok között leg-utólsó volt jPir-
busj ki , vállain meg-sebesülve lévén, a^Kato
náktól fegyverekre tétetött, és így vitetSdÖtt-
el a' Csata-piacról. 

Az utolsó Harc Lukdnidban végzSdött az 
Araiézini téren y az el8bbétíi Tanácsnoknak ve
zérléssé alatt; Itt pedig .az egész győzedelmet 
egy töténet okoztaé Másként a' Fírfiség vitt-
vóhia-végbe. ̂  Az egész dolojg így esött: 

Ismétt a' Tábor' éteibfe hozattatván a' dur
va Elefántok; minekkitánna egy Fiú-ele£intnak 
fejébe lÖvÖet volna egy Római Katona:- Az a' 
röndbül ki-ugrott; és,-anyja felé menvén, so
kakat le-tapodott. Oda érvén,' csikorgással pa-

nasz-

ogle 



n. SZAKASZ. X. RÉSZ. loi 

naszlottaa' kegyetlen lövést* Mcg-Ösmérte az 
anyjá. És, mint-ha fiáért boszszút-akart-vól-
na-állani; maga körül (valamint az Ellenség kö
zött cseleködni szokott) mindeneket el-hányott, 
és nagy félelömbe ejtött. 

Gondollya-el az ember! ugyan-azok az ál
latok , melyek az elsS győzedelmet a' Rómaiek-
tó/'el-ragadták; a' másadikat egyenlSv'é tötték: 
ekkor osztin a' harmadikat (minden leg-kissebb 
ellen-vetés néVlLiiX) z' Rómaiaknak engedték. 

Ezeklcel a' nagy csatákkal meg-nem-törSdÖtt 
Pirbus, le-se-csillapodott. Dolgoztak az-iitán*i$ 
ellene a' Rémaiai^ nem csak a' mezStt fegyver
rel í hanem a' Varos' falai között-is tanakodi-
sokkaL Mert 8, a' fegyverekben immár nem 
bízván, magát a' Csalárdságba adta, Leg-is-Íeg-els<J-
ben: a* Római hólttakat ( a* szokás ellen ) igett 
tisztességesen el-takarította. Fölötte-kegyesen 
bánt a' fogjokkal-is. Sokat közúlök, minden 
Harc nélkül, haza eresztött. Követöket-is kül
dött Rómába: azr vítattvánáhalok: hogy velöfc 
szövetséget kötni akarná. 

De mind a' hadban, mind a' békesség* üdé
jén? mind otthon, mindkivül, mindenütt ki mutat
ta magát a' Római Fírfiség# Semmi más úgy elír 
nem-állította a* iíoműír Vétézeknek erSsségjöket, 
az öregöknek bölcsességjoket, a'Tábornokok
nak Bátorságjokat, és nagy-szívűségjöket; nánc 
ez a* Tarentomi had̂  

G 4 Mert: 
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Mert-: ha jól fól-vöszszük azokat a' Vité
zeket, kiket az els5 hadban 'az Elefántok el
tapod tanak; mind-egygyiknek fehe nem hátán, 
hanem mejjén vab. A' kik közulök meg-hól-
tak : mind-egygyike kezében tartotta a*kardot, 
Még akkor-is ki-tecc6tt tüzes orcájokon a' fenye
getés; halálok* szem-pillantássában pedig a' ht-
jrág;: hogy hoszszút imitiár nem állhatnának 
cUenök. . 

Ezeket a' sok csudákat jól észre-vévén Pir-
hus ; mondgyák : hogy így kiáltott-légyen-fól: 
Oh he könnyia iött volna az egész Világnak hirth 
dalmát bfimanrel-fogTalfti: vagy nékem e Római 
Fitézekkel; vagy Rómának az én vezérUsüm alatta 

{ Mit mondhadni azokpafc serénységjök fe-
1619 kik<» y hadakozás után, nem csak meg-* 
lijjícották; hanem egészszen talpra-áUították a' 
meg-fogyatkozott ^ereget? Ennek halottaiból-. 
fólrtámadássát észre-vévén Piríts; így szóUott 
emberei elStt: most hiszem: hogy Herculesnek 
csülagzatjáhan születtem: ww/ a régi üdakbUz 
hasonlókat értem. Ama Leirnéai Kigyónak le-vá-
gattak fejei; és íme! isméit új fejei nSttek^ 

Hát az Öregök min&k voltak akkoron ? ol-
lyanok , kik (Vak Appiusnak fontos beszedje 
után ) Pirhusnak azon kijvetjeit el-kergették Ró
mából 5 kik (a'F5*tiszteknek meg-vesztegetés-
s ^ e ) tele-erzénnyel jöttek a'Városba. Kik-
fe t hogy Pirbushoz viszsza-érközfiek, és et* 

t5l: 
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tSl: mi Ítélettel volnának a* Város felöl ? ineg-
kérdöztettek, azt felelék: hogy aWáros Tem
plomnak; benne az Oregök mind-annyi Kitqjoknak 
lönni láccattatnánák. 

Hát az egész Hadban mínok voltak a' Tá
bornokok ? Hogy a' sokból keveset emlícscsek, 
midSn Pirbusnak fejét cl-akarná-adni egy ember
telen Orvos, és úgyan-csak ezen embertelenségé-
nek végbe-viteléíe szökött-vólna-által eme' leg
nagyobb Szentségü Kürius-T&hoTnokhoz; Ótet 
Pirbusnak kezeibe viszsza-küldötte. A' böcste-
len föl-adásokat (mindenkor fltézi Emberséggel 
óhajtván hadakozni) soha nem szenvedhette. 

Ez a' Kürius Békesség' üdéjében-is nagy 
vala. Követöket küldöttek hozzája a' Samnusok-
mak Nagyjai, sok pénzzel kerülgetvén állhatatos 
Római Erkölcsjét: hogy ezzel Ótet a' Békesség
nek föl-vételére reá-beszéllhessék. Éppen ekkor 
Répát tisztított maga a' pitvarlwn. Nem-i$ néz
vén a' Küldöttekre, wenny êlr ( úgy mond ) visz-
sía; és mondgyatok-meg öttbon: bogy annak 
pénz nem köll^ ki répával bé-elégödbetik* 

Hát Fabricius, ennek a* Kúriusnak Tanács
noki társsa, mit cscleködött? Erősen meg-fed-
dótte Sufimist ^ egy volt Taiiácsnokot, mint 
valami mértékletlen embert, kinél tíz font ezüstöt 

' talált, ^zt mondván néki: hogy a'-mtt ma
gának tulajdonit valaki; azt a' Köz-jótól eNopja. 

G 5 Nem 
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Nem lehet tehát fesiidálni t ha ily erkölcsök
kel, ily firfiségökkel 5 • ily Vitéz katonassággal 
nyertesek lőttek a' Rómaiak ; é s , egy Tarenio-
wihaddal, négy esztendők aíat, Olasz-Onzkg-
nak leg-terjedtebb részszét, leg erSsscbb Nem
zetségeit , leg-gazdagabb Várossait, leg-termé-
kenyebb tájjait birtokokba vötték. Ha ki a* 
hadnak elejét el-gondoUya; hogy ily szerencsés 
végre juthasson, senki magával el-ném-hitet-
Ijette volna. 

Mert: mifidgyárt az els6 harc után nyer-
tesebb lévén Pirhus, mint a' Rómaiak ; a* rösz-
ketŐ Kaynpániáhan Lirist; Ldciuipban Fragdldt 
el-foglalvátt; CóUment Prenestebén-lév^nügy vár
ba , és , a' huszadik oszloptól (23) kezdvén, röt-
tögö Rómának szemeit meg-tSltÖtjce füsttel, és 
porral. 

Minek-

(23). A' Hoszszaknak külömb mértékjei a' Bő* 
maiaknál'^zek voltának^ ELŐSZÖR: Hüvejk ( Di-
gitus) I oly hosz, melyet egy tenyeres talpas nagy 
embernek hlJvejk-szélessége el-foglaí. MASADSZOR : 
Tenyér (Palmiis) oly hosz, mely négy hövcjknyit 
foglal-el. HARMADSZOR: Ldb (Pes) három te
nyérnyi hosz, avagy tizeo-két hüvcjknyî  NEGYED
SZER : Könyöki cubitus ) két Jábnyi hosz. ÖTÖD-
SZER: Lépt^s (Passus ) , öt-lábnyi hosz. HATOD
SZOR : Mértt-főld ( Millíare ) , ezer lépésnyi, vagy 
öt éter lábnyi, vagyis (a'-mi mértéklinkbén) 833* 
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' Minek-utánna osztári kétszer meg-rontották 
Pirhust ^ é% kétszer meg-sebesítqtték; ezen-ki-
vül a'Földekön és a* tengörökön-túl Epirus-^ov-
szagába viszsza-kergették; mind békesség, mind 

• nyu-

ölnyi hosz ; egy szóval: olyan tározat, melyet 
fegyverével, 's-mas holmiével meg-terheltt EómaiKa' 
tonának egy'fertáj-ói-a alatt hátra kölleiött hagynia. 
Rómában a' nagy piacnak közepén állott egy meg-
aranypztatott oszlop ; melyet j^rany-mért-főldnek ne
veztek ( Milliare aureum ). Ettől ( mint elejétől) 
számláltattak osztán a' tÖbbi oszlopok , melyek széj
jel e* Vitágon az Ország* utjain emellettek-föl ezer
lépésnyi t^vozattal egy-mástűl. ^Mí most ezeket 
OlcLsz mért-földeknek nevezzük. Midőn valamelyik 
Városnak (például Prenffst^nekyRómától^^é el-tá-
vozttát jelenteni akarták a' Rómaiak \ így szállót-
tanak: Ű* Várostól huszadik kővel (vicesimp ab űr
be milliario); az-az ; RómdtSl Prenest^g-t^rt^ hoszat 
eMöhctőit járni húsz fertajig közönségei katonai 
járással. PrenesU tehát öt órányira* vaía Rómától. 
Ilyetén ítértí-földü Oszlopokat túl a' Dunán eleget 
találni mostanában-is, innént a* Dunán egygyet se: 
mely jele annak: hogy a' Tísza-és-Dumi közöu-lévő 
Főldekön nem uralkodtak SL^ Rómaiak. Midőn aas 
Universításünk Nagy * Szombatból Budára tétetÖtt, 
nem sokára ez-után (I779 dik esztendőben ) Takson 
felé egy ilyen oszlopot tdláltnok, ezzel a' reá-írás-
sal: ÁB AQV. MIL. PAS. VIII. az-az: deákul: 
Ab jiquinco millia pasiuum octo. Magyarul pedig 

Ak. 
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io6 RÓMAI TöRTÉNETEK^ 

nyugodv l̂ora származott. Annyi vagyonos Nerii-
zetsége|cnek Jószágjokat látván Róina-Nétvossz^ 
mag^ győzedelmet észszel fól-nem-érhette. Nem 
is ment könnyen vagy szebb, vagy jelesebb 
Diadalom a* reá-vágyó Városba. 

Az elSbbeni Diadalmakban, vagy Béradal-
raakban (24) nem láthatott egyebet a' nép ; 
hanem a' Folshusck' barmait i a' SahinusoV nyáj-
jaif \ a' Gallusok' szekereit, a* SámnusoV törött 
fegyvereit. Ha pedig ê  mostani Diadalomban 
a' fögjokat tudni akarod , azok Mohs^usokból, 

Tes-

jikvinkumtúl {&Z'SiZ Ö Budától: mert úgy nevezték 
akkor e'Várost a' Rómaiak^ nyolc mérttföld. HE
TEDSZER : HÓDFÖLD; (Jugcrum), a* Szántó-
földek' udvarának mértéke; melynek ^osz$za két
száz, éís negyven lábnyi; széle ennek féle, az-az 
száz-husz lábnyi; kövötkÖzés képpen: annak udvara 
fi88oo-derek-lábnyi ( pcdes quadrati ;. NYOLCAD-
SZÓR: Dülő-föld (Stádium). Száz-huszop-öt lépés-
nyi liósz , vagy-is hat-száz-huszoti-öt lábnyi, avagy 
száz-négy ölnyi. 

•p* ' - . 

(14). A* Bér'Odahm (Ovatio ) sokkal csekéjebb 
vóIt a' Dij'Odalomndl', .valdmiot a* szavaknak értel-
méböl-is ki-teccik» Mert a' Viadalomban , a' Tábor
nok Vitézségének díjjal ^vyagy divatyát-adták meg-
a* hár-add Rómaiak^ wgyao azért ei a* szó Diadalom 
annyit tppz, mint Dij-adahm^ avvagy J[>ivat»aclalom. 

A' 
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TessaloUól ^ Macedónokból ̂  Bruciusokból ̂  Aptdu-
sokból, és Lukánusokból áilottak. Ha ezeknek a* 
Nemzetségeknek vagyonait szemlélni kéváuod ; 
Láthacc aranyat, ezüstöt, bársonyt ^ Lobogót, 
Táblát; Egy silóval: Taretitamnak minden gazdag
ságát ; minden gyönyörűségeit. 

De seramin se akadtak úgy annyira föl akkor 
a'Jíóm^iPolgároknak szemeik, mint, melyelctSl 
ennek-elStte röttögtek^ tudni-illik az Elefánto
kon. Ezek bizonnyára ( mint-ha érzötték vol
na szomorú fogságjokat) fejök-le-eresztve kö
vették a' nyertes Lovakat. Ennyi zsákmányok
kal, és gazdagságokkal megtelvén Róma^ az 
ezüst-pénznek veréséhöz kezdött(2S). 

TI-

A' B^r-adalomban pedig a' Vezér (nem-is Tábor-
nok ) vitézségének valami bérét nycrte-el. Mert: 
ELSŐBEN: Nem szekerén yitetött a' Vezér: banem 
vagy gy«'̂ log járt, vagy lovon Olt, MASADSZOR : 
Fejébe-i« nem borostyán \ liaaem MirtusVoszotííl 
egyengettek. HARMADSZOR: Nem ökröt> h^nem 
Juhot áldozott, és így d! Juh-névtÓlvette eredetété' 
deák szó: Oî a/Zo ( ab ove ) A'többi szer^tartások-
ban meg-egygyezötta* Diadalommal, ki-vévén azt: 
hogy, a' többivel egygyütt, sz'úkebb vala a' Ven-
dégség-is. 

(25). Ekkoron a* Rómaiaknál Icg nagyobb diva-
tú ezüst pénz volt a* Tíz-krajcáros (Denarius Numus). 
Utánna volt az öukraj^áros (Quinaríus). Leg-kis-

sebb 
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TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ. 
Picentíni Had, 

B ékesség lőtt az-utánn egész Oto2:-országban: 
mert { Tarentomnak ̂  egy oUy nagy Városnak ^ 
és annyi tartományoknak el-esttök után) ki 
merne a' Rómaiak ellen támadni ? Ez-után csak az 
Ellenséggel-tartókae bajgatták. Elsők voltak a* 
Picentínusok , kiket meg-szelídítöttek , midoa 

scbb v6lt a* Jiz-krajcdrosnak negyede : az-az har* 
mad'fél krajcáros ( Semi-tertius, vagy kurtábban k% 
közönségesebben : Sestertius Numus )• — A' Tízeseken 
egy Szekér volt, vagy két, vagy négy-lovú; ezért 
nevezték Őket: Bigati^ Qua4rigatL Az ötösökön a* 
GyÖzcdelem-istennének képe láccatott; ezért hivták 
€zeket: Victoriati. A* Harmadfeleseken volt a* két 
és fél fontnak e*^jegye: LLS. vagy IIS.. vagy HS. 
Mind ezen jegyek annyit töttek, mint: két font és 
fél (duablibrae et Semis, Semi-tertius, Sestertius 
Kumus ). Nagy külöinbözet vagyon pedig ezekben a* 
Három Szavakban: X-ször: Egy-Sesterius. W-szor^ 
Egy»Sestercium: ITl^szor: Egyszer-Sestercium^ Mert 
Egy^Sestercfum ezerszer többet tészen, mint Egjr^ 
Sestercius. És ttgyszer^Sestercium száz-ezerszer töb^ 
bet tészen mint Egy-Sestercium. Tehát kurtára vé
vén a* dolgot I. ha hgySesterciust ezerrel st>kszo-
rozol; lesz belÖle hgy-Sestercium. IL ha Egy Ses-
ter^iumift száz-eztrrel sokszorozol; lesz belölle Egy^ 

szer-
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Ashilumot ( Anya - várossát) fól-dúlták, Sempró-
tnus' vezérléssé alatt. Ez, a' harcolás közben, 
F51d-iudúlást érezvén, a' F6Id' Istennéjének . 
templomot igért, és így ötét meg-engesztelni 
láccatott. 

TIZEN-KETTEDIK RÉSZ. 
Salentinomi Had, 

^cdáhriában laktak , a* SalentinomiaV és a* 
Picentinomiaikal öszsze-sáíirték a' levet. Márkus-
Auréliusnák vezérléssé alatt el-fogattatott Brun-

szer-Sestereium. Tegyünk egy kis példát a* gyengéb
bek' e le ibe: mivel Egjr-Sej tercius harmadfél kr a icárt 
tészen ; ezt sokszorozván ezerrel: ( 2 + J ) X looo ; 
lészen 250Q krajcár, az-az Egy-Sestercium. Ha is-
métt ezt az Egy-Sesterciumot; az-az 2500 kr, sok-
szorozod Száz-ezercrcl : 2500 X looooo , lészen 
550000000 kr. az-az Egyszer-Sestercium. Tehát:' 

I. Egy-Scsteraius egyenlő s= 2 és ^ kr. 
IL Egy-Sestercium . - - = 2500 kr. = 41 fi. 40 kr. 
III^ Egyszer'Sesterciunt - = 250000000 kr. = 

4166666 fi. 40 kr. 
Kérdezzük az értelmesebb Magyaroktól: mennyit 
tészen Húsz-Sestercius'i Azt feleli : égy-sesterciust 
faúszszal sokszorozok: ( 2 4 - » ) x ^ = 5o r̂» 

IS-
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dúzium, a' Tartománnak Anya-várossa. Ebből 
a' gySzedelembol Templomot építtötött Pdles-
nek, a* Pásztorok'-Istenének. 

TIZENHARMADIK RÉSZ. 
Volsini Had. 

E zt ,a' Hadat csudálatosnak, röüd-kivül-vgló-
nak-is lőhet mondani. Volsininak se köUen ne
vezni : mivel není ellenök; hanem éröttök ha
dakoztak a' konyörületes-szíyiír Rómaiak* 

Ezek a' Folsínok i^égi barátságban éltének 
Etrüridban a' csönáQs Rómaiakkal^ é3 ebben a' 
Tartományban leg* vagyonosabbaknak tartattak* 
Ugyan-csak erre az okra nézve, nem szenved
hették azt a' méltatlanságot, melyet rajtok a' 
czadar Szolgák el-akartak-követní; egyenlők ké-
vánván lönni Uraikkal. Ki-is-votték kezeikből 
a' korraánt. De le-szállította az Uborka • fáról 
Ó-kegyelmöket Fdbius-Gurges. 

HAR. 

ISMÉTT mennyit tészen húsz-sestercium ? azt feleli: 
egy-sesterciutnot huszszal sokszorozok: 12500 X ^o 
= 50000 kr. = 833 fl. 20 kr. HARMADSZOR: men
nyit tészta húszor-sestercium ? azt feleli: egyszer-ses^ 
terciutnot huszszal sokszorozok^; 250000000 kr. X 30 
== sooooooooo kr. =; 83333333 fl« so kr. é« így 
tovább* 

V 
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HARMADIK SZAKASZ. 
Rómában a* viszsza Vonások. 

U Hár-adatlanságok* 
2. Kariolán' esete. 
3. Kamillus' esete. 
4* Manlius' esete* 

5. A* város* el-hagyássa. 
6. Tized* zenebonája. 
7. Házassági zur-zavar. 
8* Vágyódás! zenebona. 

E 

ELSÓ RÉSZ. 

Hál' . adatlanságoh. 

ddig 82 íideig tartott Róma várossának mása-
dik Kora, és mint-egy fiatál Nevendéksége ^ 
melyben különösen föl-sördült, és firfiségének 
Virágjára jutott, forrott-is. De benne maradott 
még valami a' Pásztori vadságbóU Mind-eddig 
egészszen meg-se-szelídülhetott. Nem csuda te-
\á\^ ha néha a'csapó zsinór melliSl el-állott, 
i% nyughatatlankodott. Elsőben Rámának hal'* 

H adat-
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adatlanságait, az-után zenebonáit fogom elŐ* 
beszétkni. 

Néized: mit cseleködtek amaVelök-jót-cévü 
Postümiussal^ ki; Tábornoki hivataljáb^n, emberi 
módon el-]árc; és Rómát szép nyéreségökkel 
meg-gazdagícotta ? Mivel a* zsákmáht a* kato
nák között (az Ő reménködéssökre ) föl-oszta
ni éppen nem akarta ; hanem inkább a* Városnak 
javára meg-tarcani kévánta; a' hál'-adtalanoktöl 
kSvel verettetöct-agyon. És ennek azt a* mél
tatlan halálát meg-nem-bószszúllocta Róma. 

Hát még ttZ mittS nyakasság', és egyszer-
is-mind háF-adatlanság: midőn, Appius-Klaudius-
nak Tábomoksága alatt, nem akarta meg-gyöz-
î i az ellenséget: hogy ennek a* Táboraoknak 
diadalmi pompáját meg-gátolhassa *? Pedig oly 
röndölésöket téve Klaudius: hogy azt minden 
bizonnyal meg-gyiSzhette volna* 

Midőn Folérót Tábornokká totték az Öre-
^öi; alatta katonáskodni éppen nem akartak , 
pedig oly ember alatt, kinek mássát akkor hem 
igen találhatták. MidSti Őket a* Tadác^ókok 
4Z engedelmességre sürgetnék; azoknak rSzsé-
jöket el-típték, feiszéjöket öszsze-tördelték. 

Mind-e;zek nyakasságok, gorombaságok, és 
hál*-adatlanságok voltak ugyan, de a* követ-
közendökhöz igen csekéjek, nem-is veszedel
mesek. De nagyobb vadságjokból esött az: 
hogy m í̂s leg-híresebb, és leg-gyÖzedelmesebb 

. ' Ve-
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Vezéröker és Tábornokokat (mivel a' Nép* 
akaratjának mindenben engedelmesködni nem 
akartak , ttem-is löhetött ) háF-ádatlanúl sZám* 
ki-vetötték 5 a'-mint mindgyárt ki-fog-tecceni. 

MÁSADIK RÉSZ. 
Kariolin esete. 

Íme mit csekködtek Kúriolánnal^ avval aMeg-
nevezetesebb Polgár-mesterrel! Mivel a' henyé
lő Római Polgárokat a' Szántásra és vetésre, 
az-utáu más szükséges paraszti munkákra-is nem 
csak fogni, hanem szoktatni-is akarná; meg-ha-
ragudtak reája, és azöregöket addig zaklatták, 
addig fenyegették; még azoknak jóvá-hagyás
sokból azt az érdemes embert szám-ki-vetötték# 

Ki-mondhatatlan-képpen Cijlalta ezt a' hál'-
adatlanságot Karioldn; é s , noha Hazáját igen 
Mérette; még se nyerhette-azt-meg magától: 
hogy eUetie föl-ne-támadgyon. A' Népnek ezen 
gonoszságát ( el-únván a* hoszszas szám-ki-ve
tést ) meg-akarja val^ boszszúlni. ugyan-azért: 
azokkal a' Katonákkal, kik Stet mindenkoron 
szerették, a' Város ellen mept, és azt el-akar-
ta-törleni. 

E' Visszedelmet látván a* hár*adatlán Nép; 
nem mert eleibe menni: hogy vagy el-kergesse, 

H a Tagy 
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VagjT pedig ( a'-mit inkább cseleködhetött volna, 
tartozott-is véle) méltó haragját meg-engesz-
tellye^ Igen tartottak nem csak etejétSl, melyei 
mindenkor győzedelmesködött; hanem fő-kép* 
haragjától, mely ekkor végetlen nagynak, és 
meg-engesztelhetetlennek lönni láccatott. 

A' sok, és valósággal kétséges Tanakodá
sok után, arra kérték fetüriát (Karioldnnak 
élemedett anyját): hogy a* Yárosna* ügyjét föl
fogná , és fiának nagy haragjától most oltalmaz* 
ná. Magára vállalta a^nagy eszű, ésméltóságú Asz-
szony a' hál'-adatlan városnak ügyjét. Fpl-öltöztet-
te KarioUinnak mind feleségét, mind el-adó leányját 
íeg-ékescbb Aszszonyi jruhájokba (aó). Maga 

gyás2-

(26)» Az Asuszonyi ruha egy - néhány darabok
ban meg-cgygyezétt a* Férj-fi nihávaU Voltának még
is különös gunyájok mind nevökre, mind formájokra 
nézve. A* leg-ösméretesebb )ruhák ezek vóltanak« 
ELŐSZÖR: Üm^g (Indusium). Formájára, mi-volt* 
tára i és vele-élésre nézve a* fiérj-fiakéval egy vs^lsu 
Gyapjú-vászonból v6It eleinte, későbbre len-vás9;on« 
ból. A' szolgálók*, és más szegények kender-vászon-
nyal-is meg-elégödtek. Hoszszabb vólt, minta' Férj-fia* 
ké ; de valamint a'Férj-fiakénak, úgy az Aszszonyoké-
nak se voltának ujjai. MASADSZOR: Dolmdn(Tűni-
ca). Éppen olyan, mint a* Férj-fiaké, ki-vévéo kettőt í 
I szőr: Ennek ujjai .voltának, pedig szélesek* llfjzor : 
Ezek is (valamint az úmögök) egész l̂ okáig értek. El-

, lem-
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gyászban lévén, ki-ment velöka' Város*kapuján, 
és fia előtt n^gy alázatossággal raeg-állott, 

Tudta nagyjából Karioldn: mi végre érkö-
zött édes anyja hozzája ; de azt soha meg-se-
álmodhatta volna, hogy édes beszédje úgy 
meg-hasogassa szivét; kinek szavai minek-után-
na Feleségének és leányjának könycirgésseivel 
egybe-kerekedtek; azoknak ostromait ki-nera-
állhatta. Meg-engedött Rómának. Ez ugyan 

H 3 jeles 

lemben ha a* férj-fiak , vagy ujjas: vagy bokáig-érö 
Doimánt hordoztak, azokat aszszonyosoknak, avvagy 
éppea Kurafiaknak tartották. HAR MADSZOR: Zu-
hony (Stóla). Ez éppen olyan vólt mint a* JDomi^ 
nikánus Papoknak fehér Reverenddjok. Minden-napi 
Öltözetjök, ujjas, igen bö , és földig le-érő, álól ékes-
sen ki-himezect prémü , arany, ezüst, Ss vörös bár
sony varrasu. Hátul a' F6-aszszonyok farkat eresz* 
töttck, avvagy föl-várták (Instita ). NEGYEDSZER : 
Palást ( Palla ). Ez olyan vólt, mint a' mostani KK-
papoknak, avvagy Pidristdknak, vagy leg-inkább a* 
Premonstratenslseknek azon Palástjaik, melyekben 
^lakínek udvarlássára mennek. Hasonlíthatni az 
Aszszooyoknak azon mostani ruhájoklioz-is, melyet 
így neveznek; SDíűtlíd. ÖTÖDSZÖR : Fifketö (Mitra), 
melyet fejőkön hordoztak az Aszszonyok: mert a* 
leányok hátra-hajtott hajókat egy csomóba kötöt
ték ; az Aszszonyok pedig kis-luku ballóval öszsze-
szorították ; és úgy tötték reá a* féketöt. HATOD
SZOR: líomloktyú (Vitta) valami laplikákkal hbm-

lok-
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jeles történet vak. De , a'-mit KamUlussdl c'se-
leködtek a' háládatlanok, az a' Népnek gyalá-
satjára; Katnillusnak örÖkÖs dücsSségére szolgál. 

HARMADIK RÉSZ. 
Kamillus^ esfte., 

^'zám-ki-vet5ttc a' hár-adatlán Nép Kamillust'is^ 
azt a' nevezetes embert, kinél {Romulusntin) 
^gygyet se látott nagyobbat. Oka szám-ki-ve-
téssének az vala: mint-ha a* Véjusoktól el-raga-
dott zsákmánt (a' Nép, és Katonaság között) 
nem igazán osztotta-vóha-föL 

De 

lókra kötött Jnirsony vala, mely egész homlokát en 
foglalta, és ezt szemérmetességnek tartották. El-ta-
karta az Ös2 hajat-is. Láttam régi magyar Aszszo* 
pyainknak homtokjokon-is \ láttam a* Németekén-is ; 
ezek ezt így nevezték: Stim^^itlbel. Már most ép-
peo el-hagyták. HETEDSZER:-F4f/ro/(FIammeum)* 
Ezt csak azok â  leányok hordozták fejőkön , kiket 
vagy meg-igértek immár SzÜlÖik^ vagy le-gyürüz-
tek a* Szeretők* Mivel pedig ezek a' fátyolok láng 
színűek voltak, onnétt vötték a' deák nevet: Fiam-
meum (a fiammá). Magyarul annyit tészen : mint 
Idngas. NYOLCAPSZOR : Lábbkon hogyos-órű ci-
pöt tiseltek; és azt taplikákkal szárokig föl-kötöz-
ték. Éppen most kezdik ití^^ar-országban^s as 
ilyen cipőket hordozni* 
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De ez g* szám-ki-v^etött Nagy Ember nem 
akart Róma eUen menni 5 minc Karioldn; noha 
{Ardeában az ellenkÖzS Rutulusokndl szenved
vén) elég katonákat kcríthetött volna, maga' 
meg-boszszúllássára. Ezt az a* Jó Ember nem 
akarta tönm; hanem (a'-mint ez-el$tt-is mon
dám) hírét vévén a' G^/wí()Kp3tvarkodássának, 
hogy a' meg-szállott Várost föl-szabiidícscsa; 
hírtelen öszsze-szödött Vitézzeivel meg-támad-
ta, Kapitólium alatt, az el-bízott Hebehurgyá
kat; és Ókét kegyetlenül le-kaszabálván, visz-
sza-adta Szabadsagot annak a' Városnak, mely 
jsíZ övét el-vötte. 

E' tiittéiért nagyra böcsüllötték Ótet nem 
csak a' Városiak; nem csak a3 Olaszoké hanem 
egy zöndüléssel a* Fildg-. Hóltta után, oly dü-
cs5ségösenbántak Tetemeivel: hogyannál szeb 
Katonai temetést (Romulusé után) nem látott 
Róma" Várossá (a^)* 

H 4 ' Sok-
' " • — — r f 

(-?)• Igö^ ugyan: ^^7 mindgyárt eleinte igen 
köz<)DsegÖ8 vala Rómitban az el-takaríttái ( Huma* 
tio ) ; de osztán az illyen bfres embereket, a'-mintf 
Kamillus vala » meg-szokták hólttok után /getni(ere-
maré). Ezt a' szer-tartást pedig így vitték végbe: 
ELŐSZÖR: A' Városon kivttl, ^gy hejrc hordattál-
tak a' hasább fá);:, pedig olyanok , melyek a* tU* 
zet hamar meg-fogják,, És azokb<$l csortka-csucs for
májú Rakás (Pyra) építtetőit; melyet CipreJstif tá* 
val leerai-kerítőttek , söitt a' gazdagabbakit meg-hio-

tot-
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Sokszot háF-adatlan volt ?1! Ró^nái Nép TLZ 
Creg5k ellen-is. Ha kedvök cUeü cseleködtefc 
Talamit; egyszeriben föl-vötték magokat, és a' 
Városból ki-meritek, azzal fenyegetvén 5ket: 
hogy ^ ha meg-nein-másollyák akaratiokat; be
fognák a' kapukat és ajtókat zárni, és velők egy-̂  
gyütt â ' várost talpig le-égetni. 

ft 

N E G Y E D I K RÉSZ. 
Manlittf\ és mások' esete. 

lát ama'híres és neves Manliusn'ak (k i , a' 
Gallusok ellen , annyi üdéig védelmezte, meg-
is-tartotta a* Kapitóliumot) hogy hálálták-meg 

iz-

tették néha szagos vizekkel; avvagy ékesen-iIlatoz6 
balzsamokkal-is. MASADSZOR : Minck-utánna a* . 
hasábok* fölibe tötték a' meg-h61ttBak tetemeit; 
annak Rokonjái (fejök*.eÍ-fordít7a) fákjákkal gyuj. 
tottákiheg-a'Rakást. HARMADSZOR.- A' mcg-lióht-
nak leg-drágább ruhájit, győngyjeít, fegyVerjeit ab
ba az égö-rakásba C^ogus) hanták annak Attyafiai. 
Mások tömént és Fa-héjat vetöttek^ l̂ émejek (hogy 
leg-nagyflibb Szomoruságjokat ki*nyilatkoztassák) el-
Tágtak valtfknit bajokból., éŝ  a* Xtkzhe hajtották. 
l^EGYEDSZER: Azombao ( az égő hasáboknak allya 
mellett valakiből Vért eresztöttek-ki, a* holttak* Is

ié-
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izzasztó fáradságait*? Mivel az adósok közül 
sokakat ki-mentött; reá fogták: hogy magát 
nagyra tartaná, és a' Népet meg-vetné. Ótet 
tehát abból a' Várból, melynek védelmezéssé-
ben annyit fáradott; magájéból annyit vesztott 
és magának semmit se nyert: Tarpéjus kS-szik-
lára vivén 5 le-taszították 5 és így minden csont
jait öszsze-törették. 

^̂  Mind ezeket meg-nem-engedhetni a' Római 
Népnek. De ki-teccött: hogy vadak és farâ  
gatlanok voltak. Mert: ha azokkal, kik V Köz
jó ellen föl-támadtak, awagy a' Város' paran
csolatjait ^leg-nem-tartották, keményebben bán
tak : azt bennök kiki dicsérheti. Mutattak pe
dig e' roszak ellen-is elég példákat. 

H 5 Ezek 

fenéiknek Számokra (Diis Manibus )• A* régi bal
gatagabb üdökben , a' mcg-hólttnak leg-hívebb szol
gái jn cg-öl eltették ottan magokat, azzal a' véiekd-
déssel lévén: hogy holttá utáiín-is annak szolgái 
Jésznek« Ez-is e^hmííUáa^ végtéré Baj-vívókat eresz-
töttek-egybe , kik magokat öszsze, és néha agyon-is-
vagdalták. ÖTÖDSZÖR : A' hejet Égetőnek (Üstri-
na); áz el-égett Rakást : ítutőlgönek mondották 
(Bustum). HATODSZOR: A' Füstölgőt elsőben 
borral, osztán vízzel locsogatták-meg annak Roko
ni* HETEDSZER: Ki-kerestettek osztana' csontok, 
és azot^ a' hamuval egy edénybe ( Urna) tétettek: 

\ . ho-
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Ezek közül Spüriúst és Kamust (mivel a' 
SzintA földekről hozattatott törvényeknek eii-
gedelmesködni nem akartak ) , noha a' Nagyok 
közül voltak^ még-is a* más világra űzték. 
Spuriul ama* híres Lúcius- Kvincitis- Cincinnatus 
Szántó-vető, Poígár-mestemejk fia volt, és atyjá
nak parancsoíatjából Öletött-meg ^ ,-rfft̂ /á áltaf, 
ki-ennek a' Polgiir^mestemek trövag-mestere vala» 

Nem külömben egy Val*mi Méliust ( mivel ^ 
tnagiit gyanússá tötte : mint-ha a* nép között 
azért szórta-vólna-el a' pénzt, hogy 6tet a* 
Kirájsájgra föl-segítené) minden irgalom nélkül, 
kegyetlenül meg-ölték* 

ÖTÖDIK RÉSZ. 
.A Szó'szollói Zenebona. * 

«/-ílL< í̂nűr-várossábdl a' népnek ki-takarodássai 
között, cgygyet lehet leg-főbbnek és leg-ne-

• vezcr 

hová virágok - is hintettek. NYOLCADSZOR : Ar 
edényre vésték rövideden a' nfieg-ííóIttQak nevezete-
sebb történeteit, e'bötüket adván végére : S .T.T.L. 
(sit tibî  terra levis: könnyű légyen néked .a' föld>. 
KILENCEDSZER: Az.Hlyén edényt vagy Ic-ásták5 
vagy a' Nemzet t^eg-tkrtotta magánál. TIZED-
SZER : A' halott-késérőket meg-Iocsolta vízzel a* 
Pap » és ki-tisztította. TIZEN.EGYGYEDSZER: 
Végtére a* halottól el-bucsúztak, és haza mentek. 
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vezetesebbnek mottdani, tudm-ilUktmidofl ben
ne ( ki-vévén a' Tanácsnokokat és az Öregeket) 
egy lélek se maradott, hanem annak a' högy-
nek oldalaira telepedtek, melyet (e' történet' örök 
emlékezetére) átkozott bögynek neveztek ( Mans 
sacer )• Ez a' zenabona az ÖregÖknek kevéjség-
)öktol származott, kik a* Polgárokat ( valamint 
a' szolgákat) veszsziSztetni kezdötték. 

Arról a' hÖgyrSl viszsza-se-jöttek volna (leg
alább oly hamar) a* meg-háborodott'Polgárok; 
ha azokat Menenius-Agrippdnak beszédje visz-
sza-nem-térítötte volna. Máig meg-tartották azt 
a' meséjét, melyben az emberi tagok a' gyo
mor ellen öszsze-esküdtek: hogy^éki (úgy
mint henyélSnek, Vmég-is paranĉ olgatónak ) 
önnie nem fognának adni. De észre vötték egy
néhány na{)ok múlva az el-lankadtt tagok : hogy 
a' Vér, a' gyomornak munkálódássa által. Ön-
todne az erekbe, az. erekbSl pedig az élhe
tetlen tagokba. 

Ezen meséjét az Öregöknek hasznokra for
dítván; csak akkor beszéUötte reá a* Népet, 
hogy ismétt a* Városba viszsza-jöjjenek : mi-
dSn magok részökre Szó-szóllót ( Tribunus-ple-
bis) választottak, kik a' Polgárság' ügyét â  
hatalmas Öregöknek kevéjségjök ellen föl* fog
nák (28). . 

«A. 
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123 ROMAI TÖRTÉNETEK. 

HATODIK RÉSZ. 
T i X e d e s i 7A e n é b 0^ n a. 

Jtió . om^-várossában nem csekély mozgásokat 
indított az a' Tizedség (Decem-viratus ) , mely 
a' Törvényekét (a' ííéppek javallása, és szin
te parancsolatja szerént^ ) Gor'óg - Országnak 
Athéna várossából kí-hozta, és az e^ész Igaz
ságot elsőben tiz^ osztán tizen-kct táblákra 
osztotta ( Leges duodecim tabularum). 

Ez 

(sg). A*-niit - a' Deákok így ejtenek : Tribunus' 
plebis ; azt egjenesen így költene ki-mondani: Igaz
gatója a* Kőzse'gnek^ Mert ez a' szó Plebs^ annyit 
tött BL Rómaiaknál i mml nálunk a' Község név. -Pp-
pulus szó pedig annyit: mint nálunk á* í^ép. A* 
Hépet mind mi , mihd a' Rómmiak lueg-kíilömböztiet-
t4k a' Községtél. Â  JSép szavat tisztességesebnek 
tartották ^ és avval cdak három alkalmatosságban él
tek. l'Szer : Midőn', senkit ki-nem-vévén, az egész 
Várost népnek mondották : Például: A" Római Nép 
meg'gyözte az Albánusokat^ W-szor: midön a* Vá
rosiakból csak az Oregőkct veszik-ki ; akkor a* töb-
bit-is még Népnek mondgyák. S, P. Q/ R. az-az: 
Senatus , Populusque Romanus , az-az : Az Öregők ̂  
és €Í Nép. Ill-j^or .* midőn ki-vötték mind ^z Oregö* 
ketf mind a* Városnak Tisztjeit^ még-is meg-marad-
faatott némcjek szerént a' Nép s zó , de igen nehezen, 

mert 

Digitized by G o o g l e 



III. SZAKASZ. VI. RÉSZ. 123 

Ez a* Tized ( Decemviri) az üdeig-néki-
•ngedódött rözséket 5 Kiráji dühösséggel, er5s-
sen' jneg-tartotta 5̂  ós ( ma^át valamiuek lönni 
gondolván) az egész Városban garázdálkodott. 
Egy közülök ( neve cnuek Appius) oly istentelen
ségre vetemödött: hogy (meg-feletközyén mind 
Lukréciáról^ mind a'ki-üzetött Kirájokról; mind 
azokról a* törvényekről, melyeket vagy maga 
szorzott 5 vagy Athénáhól hozott) egy Tisztes
séges Leánt meg-akara Szüzességétől fosztani* 

K 

mert már ezeket-ís Ciceró csak Községnek mondgya. 
De ly-szer X midőn ki-vétettek mind dizOregök^ mind 
a* Tisztek , mind a' Semesek (Equitcs R#mani ) , a* 
többU , minden kételked^^ nélküli Községnek mon
dák. — £z 9Í Község tehát ( badi szolgálatokra haj
tatván ), mivel gazdaságát otthon nem tlzhette ; hogy 
még-is cselédgyét ki-tarxhassa, sok adósságba köl-
ktött magát vernie. Ha ezt ki-nem-íizethette; Ötét 
az» a -̂kitöl a' jószágot fol-vötte , szolgájává töhette, 
el-is-adhatta. Erre a' méljt|itlanságra még-neheztel-
vén a* Község \ sokszor esedozott az Oregök előtt: 
bogy ezek az adósságok ( mivel nem tékozlásból; 
hanem utolsó szükségből tétettek) a' Városnak kö-
2Őnségös tár-házából ( mely hasonló-képpen a' Köz-
ségé-is lönne ) fizettessenek-kí. Ez a' kérés meg-nem 
hallgattatott, sött meg-is veszszöztettek » a'-kikeztet 
hatalmasan sürgették, £rre meg-boszszonkodván a\ 

Kő*. 
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E' gyalázatos történetben, midőn a* leánt 
ki-segíteni, a*̂  Kura-fiat pedig a' Vasra venii 
köUetött yólna, osztán pedig (az új törvények 
szerént) meg-is-öletni; egész Románok el-álmél-
kodttára, el-nyomattatott az igazság. Ezek az 
új Ügyészek addig forgatták a' dolgot, még az 
ártatlan Szüzet halálra kárhoztatták. 

Midőn Ötét ( hogy feje vétesson) aVPiacra 
késémék, le-is-ültetnék ; ki-ragadta â  leánnafc 
attya Firginius a'hóhérnak kezeibÓl a* Pallost, 
és maga vágta-le édes leányjának fejét. De leg-
ottan, a' vele-értőkkel egygyiitt, kik a* leán-
iiak halálát igen sajnáilották, az Aventinomi 

\ hogy

an Község; egy fortéjos Sieíniusnak izgatássábőij^i^ 
menéneh arra ez említeti Atiozott'hőgyne, És innént 
viszsza - nem-akartak jÓDoi, hanem e' két államá-
nyok alatt: ELŐSZÖR : Hogy az említött adósságok 
á' Köztárból kifizettessenek : MASADSZOR: Hogy 
a' Községnek védelmezéssére egygyet állíthassanak , 
kinek szava lőhetne az Oregök ellen. Kkkor lőtt te
hát a* Tridunus-plelfis IgazgELtója. a' Községnek; Köz-
be-j4ró, KÖzben-járó^ Szó-szőUó* Ezek{)ől válasz* 
szanak egygyet a' M«igyarok , mellyet mostani Tiszt-
fégökhöz leg-alkalmatosabbnak lőnni gondolnak. Ez 
mostanában felŐUÖk elegendő légyen, mivel csak 
Szörzésöknek alkalmatosságáról szóUani akartam* 
Azoknak kötelességjöket az«után fogom eldadní. 
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hogyhüz szaladott, holott a' Tízednek lakássá 
röndöltetött. Ókét innent kegyetlenül le-von-
ták, meg-láucoltáfc, és örökös fogságokra ve-
tötték. < 

N. 

HETEDIK RÉSZ. 
Házassági Zúr - zavar. 

'agy Zenebonát indított Róma várossában a* 
Házasságnak raeg-külömböztetésse-is. Mert el-
nem-szívélhette azt a* nép: hogy, a* nagy U-. 
raknak leányaik közül , egygyet se vchetnck-
el feleségül, és így ezért meg-vettetnének. Eb-
bíjn a' zenebonában pedig a' leg-rühesebbek leg
inkább vakarództanak. 

Midőn pedig észre-vötte-vólna a' Nép : hogy 
mennél inkább zenebonáskodna ; annál inkább 
magára uszítaná z' nagyobb és hatalmasabb ko
mondorokat; pártjokat fogván KamUjus {uz n]ír 
kori Szó-szóUÓ ) 5 ki csalta 6ket a' Janicuium 
högjrre. Addig bé-se-ment, még a* nagyok a' nép' 
kéressenek nem engedelmesködtek. 

Nem csak pedig azt nyerte-meg: hogy a' 
nagyok a* Polgároknak léányjait feleleségül el-
vögyék; hanem a* nagyoknak leányjaik-is^ ha 
kérettetnefc, a* Polgároklioz mennyének* Ez 

ugyan 
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Ugyan igén nehezenn esött az éhhéz-nem-szö-
kott Nagyoknak ; de ^ mivel ekkor a' Nép ha
talmat vött rajtok; el-köiletött nyöguiök. 

NYOLCADIK RÉSZ. 

Vágyóiási Zenebona. 

A Tisztségekre-Való vágyódás-is nagy izgágát 
szorzott Rómában. Azt kévánta a* Község: 
hogy, alacson léttöket számba-nem-vévén, fól-
emeltetnének még a'Bíróságra-is (^^9), a'föjebb 
v^ló Tisztségekre-is. A* zenebonának oka ez 
vala: 

Két 

(29). A' Bíró ( Praetor) a' Tanácsnokok után 
élsÖ Titsztség (Magistratus) vala Rómában: Nem 
a* Várossal, se nem a' Tanácsnoksággal kezdődött 
€Z a* Tisztsége hanem sokkal későbbre ; midőn tud-
ni'ilUk látták a' Főbbek; hogy, a' Tanácsnokoknak^ 
ÜL hadba-menet^lök után, senki se volna a' Város* 
ban, ki az igazságot ki-szolgáltatná» KlsŐ Bíró volt 
Kamillus^á Város* kezdete után három-száz nyolcvan-
hetedik esztendő tájban. Elsőben a* Bíró csak egy 
volt, mind a'Városiaknak, mind a* Jövevényeknek 
számokra. De, mivel a' népnek el-szaporodta után 
igen terkes léve a' Bírói hivatal, az-után kettőre 
szállították a' terhet. Egygyikét Fdrodnak (urbá

nus) 
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Két leányjai lévíérí Fdbius-Ambustusnak egy fó-
nemességü Tanácsnoknak; egygyikét Sulpíríus-
nak (Fő-nemes emb^rpek, és akkoriban a' Vá
ros' Bírájának) adta feleségül* A* másikat pe
dig egy kozenséges embernek, kinek neve Stó
la yala, Bíróné-Aszszonyom meg-ak^rván egy-* 
szer látogatni alacsonyabb-sorsú Testvér-húgát; 
hozzája tizen-két Serbákhű^ r$zsékhl:t és bdr-
dokkal jőve. Húgom-aszszony erre (soha há
zában nem hallván ennek-elStte a' tőzsének zör
géssé t , és fí\Serbdknak tipogá^sokat ) nagyon 
meg-ijede, el-is-halaványoda. Meg-nyertéii Bí-
róné-aszszonyom ezt , a'-roi után vágyódott, 
jó ízűen nevetott; avvagy talán húgom-asz-
szont ki-is-nevette. 

Nén-

nus). Másikai JővevAiylnei (Fevegrinus) mondották* 
Miad-egygyiknek kötelességében ezek állottak: EL
SŐBEN : hogy a' Törvént ki-srolgáltassák (Juris di-
ctio). MASADSZOR: A' Tanácsnokok' otthon-nem 
létcökben « azoknak hej-tartőjok legyenek mindenben. 
H ARM ADSZOR: Hogy, az Öregök'.jóvá Jiagyássá-
ból ( ex Senatus-Consulto) , a' Város épületeinek fenn
tartássára , az adót öézsze-szedesa í̂k* . NEGYEp* 
SZER : Hogy a' Népnek Játékokat szőrözzenek, 
melyeket iszonyú költségek nélkúl végt̂ e nem vihet
tek. A* Játékok vagy'Megíülaiak (^ludi Megalenses) 
vagy Flordliaia k (ludi Florales ) vóltaoak. ÖTÖD
SZÖR : A' Jádző fizeméjek a' Bírónak liatalma aj 

l 
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Nényjének ezen högykeségét, és maga* 
sorssának mint-egy meg-vetéssét el-üem-szível^ 
hetven -Stolóné } addig dolgozott Urának éli5-
meneteíébén, még 6tet elsőben Sz&szóUónak^ 
az-után Po/g*ár-mwterwk-is tétette. Ekkor 8-is 
(föjjebb menvén Jíényjénél) ki-nevette Bííróné 
AsZszonyomnt. Ezt hallván a* Városi Aszszo-
nyók, ki a\Bírónéval, ki a' Polgár-mestemé-
tel tartott. Oly Zenebona léve közöttök: hogy^ 
ha férjök le-nem-csillapitották volna feleségjö-
ketj nem esak nyelvvel, hanem talán karddal-is 
hadakoztak volna. 

Minden ezen Zúr-zavarokban és ,Zenebo-
Mkban ( noha '̂ népnek nagy kárával éstek-
meg) dicsérhetni még-is a' Rómaiakat. Mert 
( ha a* dologba igazán bele-tíekíntünk ): noha né-
inej Zenebonának ki-menetele dicséretetes nem 
vala; még-is vagy ^\ Szaladságért ^ vagy a* 

Sze-

\̂ óltak. HATODSZOR: Csak â  Városi dologban 
foglalatoskodván a* Városi BÍró , nem volt szabad 
magát at Ország' dolgába avatni: mert ezt a' Tár
nokokra bízták ( Qusestores ) ; vagy néha a* Polgár-
mesterré-is. HETEDSZEft: Elóttök vitték â  RÖ-
széket. Prémes-hoszszácsba Öltöztek. Hintós-székök 
Volt (Sella Curulis) , melyben a' Város' házába vltel-
teaek. A* Város' házában pedig Jtélö-sztfke (Ttibu-
nai): mert nálánál alacsonyabb liéVok al-ázékekenúX" 
tek (SubscfÜír), midőn a'törvétít kiszolgáltatták/ 
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Szeméremnek fenrtartdsdért ^ vagy a' dücsösignek 
diszszéjért , és jellességéjért zenebonásJtodtak. 
Mind ezekben semminek na^obb SrzSje nem 
vala a' Idomai Nép, mint a* Szabadságnak. Ezt 
pedig semmi-féle ajándékokért y semmi-féle ]e« 
les ígéretekért meg-nem-vesztegette. 

I 2 NEGYE-
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NEGYEDIK SZAKASZ. 

!• Bé-Vezetés. 
2. A'Hadnak oka. 
3. Tengöri Had. 
4. Siciliának el-vétele* 
5* Afrikában Had. 
6. Karthágó* Védje. 

E l s ő P u n i a i Had. 
7. Verés és Verettetés, 
8. A* Hadnak Vége. 
9. Liguriai Had. 
10. Insűbriai Had. 
11. Liburniai Had. 

E L S Ó RÉSZ. 

B é ' Vezetés. 

He logy Róma^ Várossá egész O/^ÍS:-Országot 
^birtokába vötte; már akkor öt-száz estendSs 
vala. Annak fotneveltetésse ( ki^vévén egy-ne-
hány zenebonáskodó történetöket) igen tisztes 
vala. Ha valahol emberi erSt, firfiséget, éŝ  
igazi régi erkölcsöt látni kévántál; azokat a' 
Római Vitézekben föl-találhattad.' Ók bizonnyá-

ra 
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Ta izmosok, Ibl-sördölttek, és az egész Világ
nak el'foglalássára, és birtokára alkalmatosok 
voltak. 

A'-mi bizonnyára csudálatos, és szinté hi
hetetlen dolog: az a* Nép, mely ott-hon (Vá* 
rossának falai körül, az-után egész Olasz Or
szágban) öt-száz esztendeig eriSsen bajoskodott 
(Ládd.: minő nehéz yala a* tartós Mómai Nép
nek talpra szállani! ) , a' követközött két-száz 
esztendők alatt, egész^Európát^ Asiánai^ és"-̂ /-
rikcmak nagyobb részszét, és igy szinte tz ak
kori e^ész Világot, haddal és gySzedeleiámel 
körösztül-kosúl Öszsz'e-viszsza járhatta* 

Fér-fi-korának elején, midSn az jílpeseltol 
kezdvén , egész 0/̂ 5 -̂Országnak végéig, egész-
szén a' közép tengörig, ki-terjesztötték magó
kat ; Sicilidnak ellenébén állván, valamint a* 
tüz, mely útjában . léviS eídSket mejg-emisztöt-
te ; ha Vízre talál, egy kevéssé meg-döbben, 
és.raeg-állapodik; úgyezek-is: midőn 0/̂ 52;-0r-
szág , és 5ía7íVközöt:t-lév5 szorultt tengörre 
vetötték szemeikét; el-álmélkodva állottak* 

Dé szemre-vévén az-után: hogy, ezenna' 
szorul tt tengörön tál, egy jó zsákmány fekiiu-
ne ; mely Oto2:-Országjoktól. el-választatott, 
avvagy inkább el-S2íak asz tátott; oly kévánsáera 
gyuladtak : hogy, mivel azt a' meg-pillantott 
három-szogü főidet, se töltéssel, se valami híd-

I s dal 
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dal magokrfSldjÖkkel ös2tóe-nera-foglalhatnák; 
haddal és fegyverrel gondolnák meg-támadni, 
és így öszsze-szerkpztetni magok' húzomjokkal. 

MÁSADIK RÉSZ. 

jf Hadnak O ka. 

jL/e ime! hogy a' Rómdi néi^ igazságosan lác-
cattasson bírni Síc/fí̂ Ms ^ annak meg-vevéssére 
okot adott, és így utat nyitott az Isteni Vé-
"gezés. Jelen volt azalkalmatosság-is, melynél 
alkalmatosabbat soha reménleniök nem köUetptt 
volna. így adta pedig magát eUJ a' dolog: 

Siciliában'íekvo Messána' Várossá (mely 
öí^í^i-OrszághoZ leg-köZelebb, és ^' Rómaiaknak 
fiigyesse-it vala ) panaszolkodni kezdött Rómd-
han : hogy azok a' Pénusoi\ kik Sicíliaba ( ki 
tudgyaminS okokra nézve) bé-csúsztak, és im
már uralkodni-is kezdöttek; gyakran ki-ütné-
ijek Meísána ellen-is, és ezeket se a* meziSn, 
se a* Városban békével élni nem hagynák. Kér
ték osztán a' Rómaialtat: hogy 8ket, úgy-mint 
Jeg-hivségessebb társsokat, segítenék; és a* Pé-
%uso\na\ högykeségjöket^ meg-alázni méltóztat-
nának, 

Eb-
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Ebben az egy üd(Sben.mia4 a* ^fíómaiai^ 
mind a* PeWíoit raagoKéVá altartak tÖrini egész 
Sicíliáu Nem csak Síci/wff pedig, hanem (mind-
a'-két Hatalom egyenlS intézettel, és kéván* 
Sággal lévén) az egész Világnak; meg-bodítas-
skól femiyen gondolkozni kezdettek. 

A' Szixi alatt tehát: mint-ha Társsokat vé
delmezni akarnák, el-tökéllötték-a' jPzí̂ jf̂ í ha
dat; de ha igazat kévánunk szóll^ni; ebbe az 
ellenkezésbe csupán azért avatkoztanak: mi
vel ama' gazdag zsákmánt magokévi tönni 
akarták. 

Noha a' vizekre-való költözés igen el-ijesz-
tené a* főidnek-és-száraznak-szoko^t fiómaiakatf 
még-is atmyi bizodalma lőtt firfiségéhez: hogy 
ama* tudatlan^ ama' Pásztori nép, é s , igazábr 
ban szóUván, az a' földi teremtés meg-mutatti 
azt: hogy, a' Firfíségre nézve, semmi kiilömbö-
zéa nemlonne abban: akárlovonn, vagyhaíém^ 
akár fSld^nn vagy vizeun mutassa-ki magát: 
noha bár a' Jlégi Scitbak azt szokták mondani; 
hogy a* fold anya, a* viz pedig nioatoha. Ezt 
tapasztalták-is a' mostanában-hadakozó Franciák^ 
kik a' fóldön nyertesek lévén. Nelsontól {egy 
Anglüs Vitéztol ) meg-verettcttek a* ten-
görön. 

I 4^ HAR-
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HÁRMADÍK RÉSZ. 
Tengőti Had, 

A* 
'Tik Rómaiak téhit { AppiuS'Klaudiusna}^ ésKvin--
tus-Fuhiusnai tanácsnokságjokban X̂ ama' síorúltt 
tetigörbe eresztötték hajójokat, mely mesés, és 
képtelen állatokkal, és a* Tengör' tekervénjei
nek veszedelmével él-hírösödött (30). De miud-r 
ezektől úgy-annyira nem félt immár a' Katona
ság : hogy annak az elŐ-bugygyantt víznek erS-
szakpskodássait valami gerjesztő. Istenek' aján-
dékioknaík lönnigondolták. (Lásda' 199-dikTa
nácsnokokat) 

AV AfcíwW parton szerencsésen ki-kötvén, 
egyenesen líieronra mentek, ki akkor ( kénye
sen mslíoávinSiraküzában) Siciliának nagyobb 
részszét birtoka alatt tartotta, és a' Penusok-
kai egy bordában vala. Ezt oly hamar el-nyom-̂  
ták a* Serény Rómaiak: hogy ( magának Hieron-
nak tanú-bizonsága szerént) elÖbb lőtt oda, sem
mint az ellenséget látt̂ a. ; 

So-

(30). Ezekről a* tengdri csudákról ( a* lelemé
nyesek^ gondolatyok szerént) eleget írtam mind Tró
ja v€uizedelm^ben.^ mind fődképpen a! Gyap^as-vit^^ 
zskhen. 
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Sokáig békességgel voltak osztán a' Ró*' 
maiak , neip-is háborgatták VÓIH* a* Pénuspkat: 
ha csak ezek Lipardboz nem gyüleköztek, és 
onnatt nem fenyegették volna a' SicUüíbaTjrle' 
telepödött Rómaiakat. 

Tehát az-Után, DuUiusnak és Kornélinsnak 
TanácsHokságjokbau (Lásd 245.dikben)5^ a' Szo-
rúltt tengörtel-íiagyvii, fölyebb mentek ifp^-
ra felé a' szélesebb vzekre, és már itt-is ha
dakozni nnertelc a'- fólti Teremtmények. Ekkor 
a' Sereg-hajónak megc înálássa , és gondolha-
tatlah hamarsága a*" íySzedelemnék elo-mozdí-
tója vala. Hatvan lapok alatt ^ száz- hatvan 
hajók vas-macskákon'állottak. Azt gondolták 
az emberek: hogy azok nem mesterségesen 
ácsoltattak; hanem (;zIstenek' kégyelmesség-
jökbSl) a' fa-darabok lajókká változtak légyen. 

De itt a* hadatoíásnak módja-is csudála
tos vala. A2 ellenségnek gyors, és számyakrá-
kapott könn3ru hajóitíl-fogták ezek a* nehezek, 
és nehezebben mozAlható hajók. Mivel ta
nulatlanok voltak a' hajós mesterségben; se 
evedzÖkkel bánni nem-udták, se arra nem mehet
tek : hogy töttetött s2ahdásjokkal meg-csallyák 
az Ellenséget; még-is izokat a* Vas-kezeket 
hanták az ellenközŐ hjókba , nlelyekét , a' 
Csata előtt, ki-nevette a' Pénusok. Ezekkel 
pedig arra kénszerítöték 8ket; hogy, vaía-

I . mint 
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mint a' földön; úgy a' Vizen-is'kö2elr81 köl-
letött hadalco t̂oipk. 

NEGYEDIK RÉSZ 
S i e i l i á n a k j l ' v^ é t e í e. 

/*2élőbbem Ltp^m haiban, ^z Ellenségnelc 
Sereg-hajója el sujjesztetitt. Itt a' volt emlé-
kőzetre leg-méltóbb: hoflr az első tengöri di
adalom iijnent méné Rónába. Ennek pedi^ett 
hogy orürtenek mind - ny^an; le - nenw- írhattya 
egy-vülakú 
'̂  Ennek meg-bizonyítüssára elég légyen az 
az egy: hogy DuHius Tá)omok5 meg-nem-elé-
gödvén azzal az egy-nap diadaíommal, a'-még 
élt5 valahánszqr a' vacscíáról haza ment; ma
ga előtt hordoztatta a'i^ilágító fákjákat, és , 
mint-ha mincíett nap diajalmaskodni kévánna; 
háza előtt meg-hangoztatla a' fuvorákat-is* 

Erre a' nagy nyereségre tekintve, csckéj-
nek tartQttak egy iszonjá vesztességet. Köz-
beszéligetésnek színe ah tt, ki-hívták aVPenwsolt, 
és magok* Táborjokbaj csalták a' másadik Ta
nácsnokot \írorn^/mí^ p e Ótet (minden Tör
vény, minden Igazsági ellen el-fogván) soha 
többé viszsza-nemieresiötték. E' volt első ta

núja 
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núja a* Puniai Hitetlenségneh^ melyei osztán szé
les e' Viíágon el-hírösödtek. Példa-beszéddé-is 
változott a' Pumái Cigdn-bit. 

E' gyalázatos történetot el-nem-5?zívélhet
vén a' Rómaiak; nem sokára Atílius - Kalathust 
akkori Tanácsnokot küldöttek a* Pémisoi ellen 
(Lásd a' 247.dik esztendőt). Ez Őket Agrif^enr 
tombolj Drepanomból^ Panormumból^ Ericítiombóly 
Lilibéumhól^ és Siciiiának más Várossaiból gyalá
zatosan ki-kergette ^ és éppen a' Kamerinai tóig 
futtatta , melynek hináros iszapjai és büdös vi
zei között ^alig tudták még-tartani hitváuyélet-
jöket. . 

EttSl az einlítött Kamerinai tótul viszsza-
akarván fordulni a' Rómaiák; nem mezsze egy 

-ligetben igen raeg-szorúltanak. Észre-vévén a* 
Pénusok i föl-ütötték fejőket a'tóból: és^ a* 
meg-szorúlttak ellen rohanván; őket bizonyo
san egy lábig el-vesztötték volna: h* Kalpur-
nius Fiammá (egy tüzes Lovag-mester ) a' jelen: 
való veszedelmet meg-nem-gátolta vólnt. 

^ Ez a' merész em1)er, csak hamar Öszsze-
gyüjtvén három-száz lovagokat, az/ellenség-
tSlimmár-el-lepett kártékony dombot, el-kerget-
vén Őket, szerencsésen cl-foglalhatta, és mind-
ajldig hátra tartotta a' Pénusokat 5 még a' Ró
mai Tábor abból a' gyalázatos ligetb^íl ki-nem-
vcrdödött. ' 
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Ez a' Kalpurnms-Flamma ha evvel a' saép 
példával és még dücsÖségesebb ki-menetellel, 
Termopüénak és Lahidásnak hitét íóM-nemrhilad-
ta-is i bizonnyára el-érte. Abbaa nevezetesebb 
még-is e' Római Lovag-mester: hogy á' csata, 
ütán-is meg-élt, és vérével semmit se kölletöitt 
írniaé • ' 

ÖTÖDIK RÉSZ. 
'A fr i há b a n Had. 

Mi linek-utánna egész Sicilidt el-̂  foglalták, és 
majoros tartománnak tötték a* Rómaiak; hogy 
>í/ri>fl-ellen-Való készíiletet valami mcg-ne-hát-
rálhassa: mind Sardínídt^ mind ehhez/toldott 
Korsikat hatalmok alá vötték. Kaláris Várossá-
nak el-routássa után, úgy-annyira meg-rözzen-
tek â  Pénusok: hogy nyakra-fóre mind szárazon, 
mind vizén haza iparkodnának. Nem - is vala 
ekkor más Valaíni hátra; hanem: hogy egye
nesen Áfrikáha által - költözzenek a' vitézködS 
Rámái Katonák. 

Á'-mi tehát SzereHcséjökre ^ és Dücsoségjökre 
vályon a' Rómaiaknak ! Nem sokára az - után 
KdjtiS'AtUiuS'Regulusnak Tanácsnoksága,' és Tá-
bomoksága alatt (Lásd a' 26(>dik esztendőt), 
bele-eresztötték magokat az Afrikai Tengörbe. 

Vól. 
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Voltának ugyan a' Tiszt-viselS Nagy Em
berek között ojjanok: kik, vagy-csak a* Puni-
ai vizeknek, és hullámoknak hallattára - is el-
lelketlenedhettek. Ezt a* gyalázatos félelmet 
még a' Köz-katonákra-is el-terjegette Mannius^ 
egy Nyúl'szhüvonda, Ezredes, \ 

Ezt meg-értvén, és erre meg-is-boszszon-
kodván a' Vezér, fejszét fogott az Ezredes el
len. Ótet bizonyosan le-nyakaltá volna, ha 
mondott szavai után nem engedelmesködött vol
na. így tehát a* haláltól-való félelem bátorságot 
adott ennek-is a' tovább-evezésre. Kedvezett 
a' szél-is; az evedz6k-is dolgoztak, és így jészre-
se-vutték, midőn az Afrikai partot meg-látták. 

Azt mondgyák, kik ekkor a'Sereg-hajó
ban voltának; hogy a* szárazra-való-ki-kötéssel 
úgy el-ijesztötték a' Penusokat, hogy ( ha a' 
Vezér hírtelen reájok ütött volna) Karthágó 
Várossába a' ki-nyitva-felejtett kapukon bé-me-
hcttek, és egésa Jftikán gyözedelmesködhet-
tek volna. 

A' harcnak elsS jutalma Kliped Várossá va-
la: mivel a' Puniai földön e'volt az els6, mely 
a* Rómaiakat meg-állíthatta. Úgy-teccött: mint
ha ezt aV Várost ÓrjÖknek röndölték volna a' 
Kafthágó-htWQ^é Várát, minek-utánna ostro
molni kezdötték, elég erősnek lönni tapasztal
ták. Klipcdnak meg-vétele után, közel három

száz 
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száz kis várak, avvagy inkább nagyobb kasté-
jok jutottak d! Rómaiak kezökhe. 

Ezek után nem csak magokkal az emberek-
%él y hanem a' képtelen állatokkal - is kÖUetött 
veszeködniofc. Mert: mint-ha egy-csudálatos-
nagyságú Kigyó Karthágónak védelmezéssére 
küldettetött volna; azt a' Római Tábort, mely 
Bagrada^ vize mellett le-telepödött, mind éjjel 
mind nappal nyiíghatatlanította^ Ezt valamit-
jelent8 mutatvánnak lönni tartották. Félt-is â  
Tábor: ne-hogy roszszára fordújjon a' jöven
dölés. 

De az illyetén balgatagságokon régen túl
iévén Regulus Yezév; minek-utánná nevének 
félelmével az egész környéket bé-tejjesítötte; 
és sok ellenséget (Vezérjeikkel egygyütt) vagy 
le-ölt 5 vagy vasakon tartott; az-után egy Sereg-
hajót-isj mely ( a'követközendiS diadalomnak al
kalmatosságára ) sok zsákmányokkal meg-ter-
heltctött; előre el-küldotte volna Rómába; magát 
Kartbáso Várossát-is, mely a' hadnak leg-fóbb 
oka 5 és a' zsákmányokkal leg-kecsegtetSbb re-
ménsége iöhétött, meg-szállotta, és már annak 
kapuit erSsea ostromoUya vala. 

HA* 
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HATODIK RÉSZ. 

Karthágónak Védje. 

Itt €gy-kevés üdéig függőben tartotta magát á* 
kényes Szerencse, és talán azt akarta: hogy 
a' Római firfiségnek több jelei lögyenek, mely 
amúgy-is a* sanyargatások között mutattya-ki 
magát leg-inkább. íme Kartbdgónak védelme-
zéssére (midSn errSl, di^ Rómaiak közül, sen
ki se gondolkozott) egy segítség érközött L^ 
cedemonból^ Goróg Országnak egy jeles Város-
sából. ' ' . 

Ennek a' Segítségnek Vezérjét Ksantippus-
nak nevezték. A' hadi dolgokban igen tudós 
és gyakorlott, fortéios-is lévén; nem kévánta a' 
harcot továbbra halasztani. Abban a' szempil
lantásban, melyben reméntelenül el-érközött, 
meg-támadván á' /fdwm'sereget i azt kegyetle
nül meg-verte. A'Csatát iszonyúnak, s5ttútá-
latosnak-is lőhet mondnni. Soha nem láttak , 
soha nem hallottak ilyet a' Rómaiak. Maga a' 
leg-hatalmassabb, 's-leg-erísébb Tábornok, ama' 
leg-vitézebb /?fffii/ttí, el-fogattatott; é s , Kar-
tbágóba vitetvén^ a* Tömlöcbe tétetött. 

Ez-után a' szerencsétlen hadakozás után-is 
• igen tartottak attól a' Pénusok^ ne-hogy a' harc

nak káros ki-menetelét hallván a' Rómaiak^ 
reájok újjabb és sokkal nagyobb erSvel üsse

nek. 
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nek. Hogy ennek elejét-vehessék; reá^beszél-
lötték Regtílust: hogy, viszsza-menvén Rómába^ 
Békességre-állást javailyon az Öregüknek. Vagy 
ha ezt végbe nem viheti; leg-alább a* fogiok* 
viszsza-váltássára reá-beszéllyea' Várost. Meg
esküdtették pedig otet: hogy akár-miként esik 
aVdologi viszsza-fog-jönqi, mind Kartbá^ba^ 
mind a3 elóbbeni tömlöcbe. 

Rómába érközvén ?z a' ritka-erkölcsü em
ber; nem akarta magát ojbá tartani: miut-ha 

JfoWfrw Polgári jussal bírna; azt állítván: hogy 
miólta a* Pei2W5oittoí el-fogattatott; azólta a'Pol
gári jussal se élhetne böcsületesen. Feleségé
nek , ki Őtet körül-karolva tartotta, kezei' kö
zül kirs^akasztotta magát. El-felejteni láccu-
tott magzatjait-is; mivel ( iheg-se-szóUítván Ö-
fcet) egyenesen a' Város* házába föl-szaladott, 
egybe-gyiijtötte az Öregöket, és nékik azt ja
vallottá ; hogy a\ Pénusokkal békességet éppen 
n̂e kössenek: mivel immár semmiök se lönne, 
a'-mibeu bízhatnának. Reá-beszéllötte Őket ar-
ra-is: hogy a'fogjok'föl-váltássát meg-ne-enged-
nék: mert önnön szeméjjére nézve 9 csak maga 
lönne a' Főbbek kö^ül, és immár el-élemödött, 
ugyan- azért meg-se-érdömlené: hogy érötte 
czereket cseréllyenek-viszsza a* PénusoK 

A'-mint javallottá Regulus,, úgy cseleködtefc 
az Öregök, mert: nem sok üdŐ múlva.̂  a' Tanács 
eleibe eresztetvén k' Fúniai követek; meg-nem-. 

hall-
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. Sttt:R(gi^u^tst akartik; az öregjBk 
ezekkel a' Követőkkel .viszsza-eresztieíiii^ fitt^ 
^' FcniisohHik döhösségjÖktSl fékvén. De Regu-
lus Célé^nél-is nagyobbra böcsülvén az eskü
vést ^ viszsza-ment Afrikába^ holott*is (mivel 
követségének meg*felelui nem akart)^irtóztató 
n^y kénzások között, kezetlenül megrölette^ 
0tu Egy hordóba zárattato^t tudni-illik, mely
be 3ok számú nagy szögeket vertének, és így 
iiengeritötték nagy psöndösséggel) néha szfpo-
rábban*4s) egy hejrSl a másikra. Ez nem más"̂  
hafiem az emberiségnek ^aláztatássa. 

Sie azzal: hagy kegyetlen ellenségeihez^ 
maga' akartjából, viszsZa tért; 5c a\ tömlőé
nek ̂  és a'kénzásoknak ^-s;;enyedés6e/?^^'i^y^ 
n^ méltóságát^ le-nem-alucso^íthatta^ ^ a' meg^ 
gySzettetött Vezér ama* GySzedelm^seken, sStt 
(mivel még ekkor meg-nem-adta .magát Kar-' 
tbdga) a' szerencsé«-is gjjrSzeddmesiödött.' * [ 

^^Verés, is V^rtttéfés. ' 

r \ Rémai Nép) /f^íw/wií^i méltatlan haláláról 
tudósíttatván; sokkal lí̂ kább nagyobb gondja 
léve arra: hogy annak haláláért boszszút áUyon; 
miat-hQgy a'Pc^íoiön gy^ázedelmtsködgyun. Mí-
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Í44 tóiviM TüRttPmi['5K/ 

te íV ibaűnák piaccá ismétt Siciliába viázslsá-vi-
tefott; Mtófw Tanácsnoknak Veiérsége alatt 
(Lá&d a*̂  aS4-dik Tanácsnokot), úgy még-verec-
tettek Pistriorwíwna/a' kegyetlen Pénusokihogy 
soha töbl)é abbaá* Szigetbe bé-jönnínera^ mer
tek, se a* Lakosokat a' Éómaiák ellen föl-néni-
íngerölKették; A* nagy gySzédelenhiek 'Jeléi 
voltak: közel száz Elefántok; amágy-ls' nagy 
sokasági ha ^zt a* nyájat nem hadban Ví̂ aném 
a* vadászatott fogták-Voítia-?fl. 
'' Az-után : A: töaM^us Tanáesnoktiak Ve-
zérségére btóattatötta* had ̂ ^ lásd a* asö-dikTa-
tacsnokoí ̂ * Ez a* kevéj ember ( amúgŷ is tud-
van, mit tegyen) él8-hívatta aá; Iktatót: és 
tBlíe mfeg:kér(íözté: tfat'harcot eUöhesÖii-4 a* 
PmisólM ifezdeni? ;Á2 Iktató ,̂ ki-eresztvén 
ketretj^kbÖf'á'\CsirkéketÍ és eledelt ftSnyvSn 
elejökbe *'(tudománnyá; éi mestersége szétérit); 
azt ]Q\QŰittté Klatidhif Vezérnek: hogy á* faar
cot a' Csirkék meg-nem-engednék. Meg-bosz-
szonkodván ^ Csirkékrê  Jí/a?(dizíí, meff-paran-
csolta :, hogy mirid-nyijökát V teiigörbe vessék; 
de ezt az Iktató meg-f̂ ^m-engedte., ^E^kezdvén 
még - is a' harcot ^ ott verettetett-meg a' Római 
Nép^ holott a' Vezér a'Csirkéknek a'tengörbe-
való vétpsséf meg-parancsolĉ , ! 

tz^úxi-í^^ Tanácsnokra 
bizattatott a,' hacji Vezérség' (Lásd' 2S9-̂ ik Ta
nácsnokot). ázeíeíicsésébb okosabb-î * vóít az 

elSb-
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_ hlf!F 4(''í^ .teitgöiíbea f-J^imárus 
mellett, ineg-verte a' Ftnusoknak azt a* Sereg-
hajójokat, jniiff '^rnagt. ]ó skáocából Olasz Or-
szag elleti iparkodik vala. ; 

CHi mift$ fiágy diadalmi pompát akadájoz/a-
totfr̂ jneg ekk<>f g^ ircálatos saélyész! A' ga2^ 
dag zsákinárny<!)kká) meg > rakodott sefeg^hafó 
(ináyet előre iíÓMtóte küWem dkara a* Vézét^, 
az ellenkjjsrö •sáélöfekel veszekídvéii, egésZfei 
el*^i3iáöXótt;"é^'^ miÁden üemzetŝ égek* biro^ 
ialmAÍH B' Stiig«t«k»ek mifideá pattjait, aőtt 
magát Afrikát ineg-tttogatta, úszva el>>Ieptis ĵ  
bé-is^ÉÖltÖtte. ' 

" Ifegyíkér^vólbAigyanez; de még-is a'iRtf̂  
iMÍiá^m hasZtit^rá Hh, és átesdaégiőkre föí^ 
dúlt. Mert a' Diadalmi pompát csupán csalc it 
S^lTész gátoltaicté-még, a* győzedelmet pedig 
esak̂  «* tettgik eittísztbecte-el; De , ha î lfóH-
VJ^ixmi á' dolgot íÉúttót még>i» Diadái^a!^ 
taák lefeer Moiidaoi: mert a' jPufuAt̂ z^kmányok-
nalr stíí^ki-se töbetté haszuát; semmi 'ki-döli$>-
hoz, senimi t^é théz bé^nem^tetüiettek; lia^ 
a«m a'' teogörtUé" Vetótefe' utóljáiri^ii. - . • • • 

-•i'V-:- %ií s« (v.r.s....tíYOL./ 
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INYOtCAtrik IIÉS2, 
i -A Hadmait wiJg e. / • ; .t 

- y légtere LmJms'fCaítilui* Tt^oácsnokni^ Ve-
ji;érségére hagytál̂  a'̂ Pí̂ mat badnaL l>éir£s}ezés' 
sét ti4s4 aós-dik. Taaácsuokot). Meg-verte 4* 
/V?«aiMQ*flt. woáta! S^igctttél^.avvaígy: iiftábV 
ií mivel, többen yunnak) as^Uál a' Szigetöknél.» 
m^sbeit-,Ksíe4tesekmkrt<2)ieztv^íli. Nem yóken-
flél a! íengöirög^ ieleseW),,ia»#t9, .inindTe(i4igi»i:^ 
tal4ii :^sz^sa|>b,; n|íirt-i^*-i?<fm#-Sereg.-haj^ 
télé volt mindea-féle élelmekkel,. . ntelyqk i»él-
Ĵ icil V î qin̂ íiJb :sziikölkö4Aenek ; v^telervóh Tá
bori ^laberekkeUis, védelmefekejTÍa, fegyvurekr 

^lletoMa t 'a- /?Ű>M3W>^ j5«!í>g*bajójok í g w 
ki^pyü yala ;r ugyaa-az^r/̂  mlndeukoc k é ^ , -éc 
a' fcKrd\iIá^kra. nagyon alkalmatosi Pgy*8Z<̂ va}: 
<M5t̂ fóldön-járó Tábornak löhfítptt tartani. Mert 
([*' fölíU hadakozás, szerént, X ágy Ijihetöítt wiir 
\ín% az evci<te§kk9i,j«iptNl<oYateit ft- kaatérok-
kai, gyalogok!* szóypl .V^etapî  ^ Már, eir«^ 
már amarra fordította orrát, valamint a' zablát-
érzS állatok. • 

, Ezek a' Jiómai kis hájíik, egy szem-pil* 
lantatban el-szaggatták a' Puniai Ser^-hajókat. 
A' hajóknak el-töredözött részszei ( SicHia és 
Sardiniü ^között) az egjísz tengört el-lepték. 

Oly 
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Oly ttagy tóit 6kk»i k- g^Siedieletti': fiógy ISar-

mskodhattek. > MhsSRmtálan ̂ ^iogiisiV^vékét t*^ 
&láC'«}löfa-9&l̂  sk«g3reilenkÖdéát 4 fiiível Uat^éa 
gónSk biUye*' al «eiigfebe íenéklött. • -; 

tött fegyvereknek íeléül, mosttöv8ciött4)ó aí# 
sadszor Jdnus* templomának aitafa (31). 

Leg-elsÖk voltak a' Ugúriai Gallusok , a'-
kik i^gl^atati«|gg^i^^|^ Ók az Alpc-
sek* aljára, az-̂ az: Olasz Orszlgnak kezdetére' 
le*telepödvéii C^Aut é% MaMca{t]dk között), 

(3̂ tju Jdnus* T^mplomáitiHi ajtají .(̂ yálamíöt ez-
•ldtt4s«'a^ Dy4)4cadjk jegyzetben Ihöild^am ^ csak 
akikor 4i}ofco^>4*ifve looöl, mid^o'̂ ov. tg^fz/yiié-
gon (^ 8Ó/naioÍHaA^vÁ6^s:jökT6l) ujjes béke#»égbfPj^-
lek a* katpnák. Az első Fef/î af had uláot̂ moat tevődött-
bé naásad&zor. .JViostTÍs :J(inus* templomát beUönni anv 
ny|ttés3fe'iji a'koz-mon^ásokszcrértt: mint mindén sip-
vagdilkbiás és cllcnscgösködést lé-tcnni. ' 
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V,,6crIcek.̂ swu$égéVe4 olíaliMJUját magolüit. Jtüt-y 
^gyMirazért: fidjeíebb-YÓltföl-találniy nmfraégv 
győzni, azókxti Be el-köUc*ööt még-tt; úyoamt^ 
tíwatolc: .ní«art, ;h».i^kMma^súgQt M^ILÍK! 
véletlen ki-ütésekre, a^'^^jB-iliúlttjdéJb' ;Eftb;r 
lottak inkább., mint hadakoztak. 

El-únván ezeket a' sok csalogatásokat; ó-
ket Kvmm';Ft^ius Tkni^c^ip^ 1^^^ jW^ ^"" 
rul ( Lásd a 268-difc Tanácsnokot), és, berek-
jökb^l ki-pör2bölvén, jmndiriQ ĵókat a' téren 
lakni kénszeritötte. De így se lévén jobbajic, 
SosMmius ÍIIa^^^oic !fik«tb:iiigy>.lic9á(a9zt/tfti 
l>gyt«?aktt$V: ;bogyi aHgflbagjBQtt. v»aKÍ(>í̂  Í F ^ 
tílLi M^ii^^^ (i,ásd«^1 i^l-düsc/Jajikft-

• « | k ^ t ) . • • • - , - • • • • • - • • : ' . 1 ^ . . ^ :•''• •:},-•>! ) • : • : ' 

, . . V . J ; , . - • , ;•. , - v , . - ^ <, ; : Í . ' i . -

i s föl-enieltíéfc fejökeCv Bzek iga» vad termé
szetű emberek '̂ tes^k-is^ Eokkd töfltótte'bb ;• 
miht más erabereké. De" ta^asztalásbóf tódták-
meg â  Rómaid: h60'iÁokti^k elsS ÍÖl-büzdú-
lássok , sokkal nagyobb szokott Ij5nni\ mint a' 
firfiaké; de követközöt^t iparkodássoli:, sokkal 

kis-
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kissebb, mint a? Aszszonyoké,. Jfiz^t^- kivöl • 
nedves levegobéif neveltetvén testjök: valami 
hasonlatossággal vagyou havokhoZt . Mibejest 
a' hadban,meg-melegszenek; tüstént izzadnak; 
és egy lá« raozgá^ után, { î mtrha »,,, nap §ütne 
reájok') el-olvadni láccatnak. ^ 

Ezek az tnsúbriai Gallusok ( valami Brifon^l' 
rus Vezéiiök alatt) erSsen meg-esküdték: hogy 
le-nejD-̂ v t̂ik ad^ig katonai Övöket^ mé^ Kapi-
tóliumh^fi tiem ^ fe^ínttk.^Láccaftrfk Vakttk tudni 
a' jovendiUéshözi ]\fm:. mijiíQktiitánna meg-gyS-
zettettek; iívöket ^ 'Kapitoímmhan oldotta-le 

• * . * • 

EmiluisPatilus.,, » . . ,,. , T ^ 
.Egy-uebányc^szteíidák utáiijismett nyugha-

tatWnkodni kezdiítte^ Qpk z:í^Jfisúhríái iSalíu-
ĵ lr^ va.lami ^í^rionifu^^^^^ vezertessé'^'alaét. 

. fekkoro^ meff-igér̂ k",iVÍ3r5:«írl •' ̂ PS? *' ^óínai 
Lovagoknak arany gytmii^ fói-
nnpak csináltjitm izám'ára.' Meg í̂oVdítc^ t ) ^ 
jjzí̂ r a ^pzept ígéretet: mert az Insmnai Gallv^ 
^ohdok ir^ny lAnccpkbpl Jubiteriá^ mn$in\^'-
jaira gyűrűket csináltatott Bamimus Tanácsnok. 

i^^ez |r -
. meg-ésk'jicltek Fülíidims tsten elÖit: 

hogy ennek tuzeibétognák háni^ín?iV^V^^?^ 
Rgrnat fegyvereket y mélyékei\a^ Íe-öltt kato
náknak kezeik közöl kí-yehétnélc, és haza hoz-* 
hatnák. De ezt-is meg-foríTiilva látták a* Gallu-^ 

K4 ' soh 
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150 RÓMAI TöRtÉIíETEK. 
. ' . • - . • • , - » • , ' . . 

sőh ' Mén\'meg-Ölettetvén Vtridoní^tísV^éiér; 
a': GaUusolcfiak fegyveröke'É el-szödetté 'Marcel-
lus Tanácsüok <Lá$d á' iss-iülc Tanácsnokot), 
'•f%.Virid^mdrus' kardjátfól-akasztatta{Rómülüs 
utátf ikrínailszór ) ^6zfedel|iíet-hözó 'y^pitírí^ek 
(JoviFeretfi<yX» . . ' : . . ' - t ' 

^ í i o • . • M I N ' . v-:^-\- \ r — : . , i , ; . : - - • \ . .--

Libtífml.Eirikomhan laknak:, i í^n4"íeh-
görnek partjáytt*, -^rsia, és 37ríttT íbjók ^Ö^ött. 
]Hoszszasai^ el-terjédtó^^ tehg^ parton. Teuia 
nevezetű kir^jnéjok alatt, meg-nera-elégödvén a* 

jizolcott. Kapásokkal; a* n a ^ vak-merSséghoz 
/íliedenséget-ii tóW^^ ' 
V: TÚ(mi-ÍHik: azokat a* kótfiai követeket ^ 
fák aeoknak, melyeket; pbál cseleködték, el-
jgazításspkra ibzzájok küldettenek, Hem-ls kard* 

' "dal, valaoiint áz emberek^; ijanem ^ yaíámitit 
^a' B^mokat, Yeiszével vágták hgyon. l^ea fó-
'líilV a' l(6márii^Ön^fc F8:kórmányossát (hogy 

^ t' viszsza-meneteípek útját Örökre bé-vághas-
^ sák ) kégypííeüiil íne^gették a* parton.̂ ^ ^ Mind 
, ezeket ^dig'(hogy annáf inéltatlanabb és diáz-
teleaebb , íégíren a* Rómdak elStt ) egy Asz-
szonynak parancsoIatjá1)óí szörzötték. 

Ezek-
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IV. SZAKÁÉ. XLHÉSZ. Í5T 

Ezeknek a' méltatlanságoknak meg-bosz-
szálássára Jknéjtts-Fuhius-Centimalus Tanácsnok 
küldetött ( Lásd a'295-dik Tanácsnokot ) <> a* 
ki egyszerre el-nyomta z' Likirnokat. Hogy az 
elSbbcni meg-öltt követeknek lelküket meg-en-
gesztellye, avvagy meg-nyugtathassa; a'Főbb fe
jeket fejszével verettette agyon. 

, Mind a' Li^riai ^ mind az Iníübriai ^ mind 
ez a' Libumumi had nem vala, vagy félelmes, 
vagy.Y^edelgies. ^zjért l̂ CMttatott M Isteni 
Goml-Vilsel€k ^kdc«tNi^'4cs^léfy-kMUs|tftégeket 
fel-indítani,: l^gy u' Rt^qi fegyvcaruneg-ne rózs-
dásodgyon a szolon, és ezek a mindennapi 
hadak tffckészícscsék" fez^ újjoncokaf .vátámi iV-
tóztató csatira, Mihá-te*-liárQm Üíemzétsét elég-
kép^?i^ ki-kösZQiílWĵ tte addi^ á Mómai fegy-
véreket,. ínég, isqiétt * aj* nvásafü]̂  Pmiai \ hadat 
fttkaitetíkt feezdenipk*/.ti V - . j , : - ^ 

. ' ^ . . . . , . ' - r . . _ -

K 5 ÖTÖ-
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-fit d d í l ' t ^ Rí-Tr 

.> 1 ' nr-r^r "/"î ry . '̂ i. V m )ff he fi 

• V < ' 

HaiadiK Puniai Had. 

•had. scipio; 

6: MaceHőniai elsd hatl. l/fdi'MaÉedQúsái l I L l M d . 
?•« Síriai had. 

ELSŐ RÉSZ. 

\ 
J^Z rtk'6 Puniai Had után, alig volt yal̂ ami kis 
nyugoüiahnok a* fáradtt Rómaiaknak; ÜZ se tar
tott tovább négy esztendőnél: íme! eI5-kerekö-
dött a* másadik, tartósságára nézve, kissebTiii-
gyan (mert tizen-nyólc esztendSnél tovább nem 

.. ter-
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peTJ6áútt)i4e, •tónd-*»'*iteét<íéf8r$l-e$(Hl; vycszev 
delin«ki»rfiekmcv«, úgjídmymúrtóunt/ítiha^y 
ha klMBÍiiifr«'ilcét Képndc'veszteaséfélt e ^ ^ -
s^b}l^]^3i!a^t «* iV:̂ rt(X« ltíjfeél6bbnyc lön-
ni iaoa4lw«ysi,a' M)8--j;;̂ e*ir»t&e2. > 

nak az a* nagy, és el-szenvedhetetleu sKégy!efi 
^ I t y• Ihogy. áz' a' leg'uralfeoddbb N^p t *i»á Si-
dtí^fl*, itmíé *z ott-jlévĵ  :Teng<wriefc, eirVc"^ 
tésse' üdik)Iia' Rómfiiitéti^ Mt^vtü 'tAát rfi«9t^ 
•melyet eimek-eLiStt)e.néiÜ>Hús loeg-^yCz^ttetötc 
Nen<aetséf!^-..-fizettdu.'í:..J j; i '.;. ÍJ ír, •.. - j.; 

és Sa'^fbdgHifUíIn tkiif>m^$i^->)^éii*líMm}ifn) 
maga * 'iitoiháií. ̂ t^ndK vége feli; lérén ̂  iigyvi-
azéFti^:a' ^maúilbdfcwni%-rQBtésaoJíNrié^C9kfi-
i s ; Ammoii^ntermek .ditáriAhtfz «io<fc íiét Mttb-
nibalt, és arra 4Íket H eiéiea' « i ^ - «i^#ltettd: 
hogy. 9'NÍrárhozöttíJbí«ÍMniJbMiib öciMí̂ foisEUetisége 
lészea, ésr-a' Biro«ki)omiaakABl-véMi«qgót5tt része
it azokuak ragadozó: kes^Uíl i^eQnétíelSbb ki
veszi. Mind^ ezefcnelf bé-töltéMére n^ui-is v ké-

Hogy &' Rómaiadat kezá^üái hadnak okot 
adui liócattásdon; Szegének > erejét Spmyel Ck-
szagba íveizJette/, •áály^h Sagttntum* Vá'rossát kö-
rül-kentette, meg-is-52^tt|i. :• :.. 

Ez a; régi ^ giiáag, és énittelfeégw - tudó 
nagy Város, Frigyessé vala ekkor /?< í̂f«<;*; 

\ • de 
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454 ROMAI ̂ TÖRTÉNETEK. 

dt egy «er-'s-mfeid -isiröínoru cmléközete • V Sze^ 
tenc5Ótlőn«égaek. iMídŐn Rómának l>4irátöág*Jiban 
bí̂ Oidtlttmsan̂  íi}rDgodo£tt; akkctr kobácsíDldak el-

békesség rontvB | ^ias^ .Országot' 4»eg^iiyksá , 
éií a^áb^b^le sJsálimssoiíÔ ^ 
ídól4sí:á? í̂ -̂ 'íí' * ..íi. -.-/N'-: - \ .> í̂ rr \ ..,-. .;., ^ 
-̂  'lAi? Ffíjíyty^ í&fe<)̂ g^ szebÉ- dolog>^vála oiifî  
denkor^ aá igazr siívqÉt /íiííinwía* eláfirttk .Kgjraür 
áZéŴ : aint* TársiVárés«ilc meg-sásálÉtárói vévéü 

H' sebes lúreKet; 'clfetök •csud'üató&5':'és sziatse 
hihetetlen dolognak láccalíott: hogai|a;VP]2enî  

^ é f p / m<^k kéfccsségtt kötő^cekv .nft&n ok 
l̂fétllíií̂ féht&l<ladgycm'̂  nkagát.Q^á (kr 

nstMii»»inr1d^éiiéu ::p[;gn{4u)dnt kezdettek te-
htó-.wít té\rí* :̂ U%yené«.:» M^llapodöik ab-
b»tr:̂ fcK%y Í5|5yv«lic«onc ^ ^ hönem 

'^tíafmMíiiéi^^^ik^il^éúék^ pa-
-ntsZDtkJ f̂QMittlr Kinháféhkn a' nemesebbek 
-eliS^doIoBéíWíigt áiöbdáiv igíű5-Í5: 

Még Kómában Tuuácâ  eseiU, addig Sa^ntum 

Mert;ii|jWiSíAíi&^ bénták-vctöttéfc a' 
. iHatiakî cfó^Hat; már akköt̂  kilencedik /holnapra 
fáradozott %ZQgéíty:Ba^fitum.^ T?Ú22etv«ssal, 
moztwoldttr^ fegyvefcttcj^ i s . éhséggel vítták 
és ostrómiopták falait az igazságtalan Pénusok. 

. ' Lát. 
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Látván pp(Hguia%Sö̂ JÍwtle»piw* : ho^^jRéi^áM 
semms s^^ég mm :érkÖ»ê .a2olLfaaz%yiló4ÍK 
telesség}ok'̂  dubössé^e. itilfiozóttJ A' -Yéia» 
bau talákátótt tmndefi fákat, deszkákat, padt 
latokat !ós gertrndákat á!i;piac! küMpjére%^d^ 
ván; azíáíat megfgyiqtottáfc^ melyékbe iMÍztáa 
magokóc -̂ miüdén kíiicséikteel égygyüÉt )̂  biile* 
vetötték, el-is-égették. .; .. . ^ r̂ ;íi< '̂  

Csak hamar Sag-í̂ wmmfc«n termettek osztáii 
a" Római követek , és Hannibált (ennek a' nagy 
mélcatlanságnpk gy|ilá^io|^a(ir:^ kérdőre 
vötték a* Város' házában. De 5 (alattomos 
hamissigú 4é^*i y csUk Vóöyogptta váltód Ŝ m-
mi egyenes feletet nem adott. Ekkor F^ius 
(Lásda' a97-dik lEanácsaolíot)̂ a^ Körétaégnék 
feje , aimekttitániBt megfkéiíAeztíd üm^ribalt: 'a' 
feklet adásban mén késedeimeskckiiie 9 hozsá-
adta a^tris: hogy 5 km\JstíAiún Ilcida^ és Bék$ssé-
get hordoatuii e'! kettő kô ĉ  melyikét akaüiák 
%\Pénu;sok?\ Ezre; mind nyálait hadat^ kiáltottak. 
Né (úgy-mond ) hadat öntök-ki tehát kebelem
ből. Efzzel a* Várói' házának közép hejére 
menvéfl, kir;verte Hoszsácsfisának mind^ ránc-
jaic; éstiigy itecqött ^em^^ s^ikfáiili^; MttOtrha 
a'Város' házának széles :fwllat]ái« valójában 
tüzes hadiakat szórogatott^vólna. -

E' volt a'Had'elejének ki-menfetelê  De , 
mint-há, a* SaguníumicMal utolsó átko^ódássaik, 
melyeket maig^' neg-gyil)s;p)ássokbaa ^ ̂ l̂ bah az 
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ttoókó/^^beiy, az egek feié szóróik 5 ,bos2szu^ 

»> ég-b«liektSU Mert r̂ ht â  kdvetkozött doU 
gpkíit foAtölárá vöföszük-; elég tövídött az. i5 
léHc^koek ^asz Ociszágiitk ki ̂  pgsztűlássávsl; 
Jfrilumk ki^rabo1(a£ásfávfll5 a2^<iknak.a\Kirá)dk<' 
|iak i é$.l^ecérekaiek ^ kik e£c t' hád^t yisekék^ 
^omörú halálokkah ; -' 

MÁSADHt RÉSZ. 
--.'iNiégy jeles, vtsztetsiégek. ' 

k«Bk-iitáiina a' Í P ^ A Í tűznek ama' ^siikráiá 
a' Spmyfihkndl ü -̂̂ bsbbiaati éa aV JRómaiak ellen 
mté^ü^cöot..̂ Isten' byila Saguntumba bé<ücotc; 
eV vti a' föl-gjrálltdéfetíil i»eg-neiii-leíégödvéa aif-
jilaki.lífénrköve ; < égy aZeiOrpUlantatiitta az yí^er 
ŝ sibv (32) ; oaztánazokfóla^ meié lépte havak-

'(^ji)• Erinck-clöUe az Alpcsek\ aí̂ olt ax irgalmaí-
laai ííftgjr íhö̂ gyék ; melyek {á^-miat'e^-efdttié mon* 

^ám ) /̂ a/M ?̂C>esas%pt O/á^^Országtél. el váiasztyák 
által-haghatatlaqpk^^k; tartattak Lfg-elsőj vólt { a* 
Vii^g' tjuíjtara ) Hannil^al^ fci a* JtclfSawkĴ k közi ece
tet^ öntetött; es ^ínek-utánra porhanyókká t')tic 

• a' köveket; ötat nyitott,a*le-szálló ,5eregoek. Moncl-
gyák i íicgy ttrc^t-is Szémbt tónik JÍámkiűdlnak ez a* 
retiMeies munkája/ 
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lói C mífit-lia valósával' az EgektiSf Mállott vóP 
na le-felé7 ÖterÖrs^á'gtiak "dejére^ és miitt̂  
egy fejéré le-csapóct. ^ ' .̂ ' / '*' 

A2 éls3 Mcníiy-döl-gés Padm és Hicíffum 
között haflatott. Itt virte-rúég Éanntbafsizi a' 
Vitéz TaflácsHokoé P/ífr/W/t̂ ^^ 
anéak ég<ész serégét ei-szé]jeszt6tte ' ( Lásd a* 
30i-dik Tanácsnokot^). Maga í"̂  Tanác^ok-H 
( nagyon * meg-sehésölte' levén ) elévente íött 
volna air Ellenség keáébef; ha ennek fiá'FuWmr 
(ki ékkor, gyermeki esztendeiben léVéíi, atyí^ 
alatt tanulta a* Vitézséget) 'étéi ítaeg-öem ŝza*; 
badította' volna. *'Efe â  Fiú leáz iZ-mán aí: â  
Nevezetes Scípio\ kí mostanában y9ffí)̂ ^̂  vesá^ 
téré nevekedik; és atiöak meg-tDntá^^ából sző
rözni fogja magáriak, az iíĵ î ^̂ ^ 

A' níásadik Xrésztesség 7ríib/^-nevczetíi fű-
jó víznél' esött ]?^Wiijís:Sm§Yóni^^^^^ 
Tanácsndkságábatf ^tá^d a' 3öl-difc esZt.). Rtf-
vászr ^ö>í«/fci3/, Hiáeĝ ^̂  ÉÍaVas éjtszakára táp
lálván ; mitiek-ntáníiá*Seregét a* 'tüz -rakásnál 
meg-metegítötte, és' bfájjál meg-kénettette: csu
dálatos dolog! 'ojjáií emberek ̂  kik Dél-szakrol 
(a* Napnak Sokkal tttzéssébb íak^lieíjétól) idáij5 
jöttének; magok* tQ|ökkel éltekj nyertesek-ls 
lőtték a' Rómaiatúhril ^ \ ^ '̂  ; 

'̂ A* hhrm^dik' Vésztésség fftíziáéHnei nagy 
ttváhál- történt 5 fíkkiílhsndk Taií&csnökságábah 
(Lásd; a'^io7-dik e^t.) . Itt í^í'uríiai CígáA-

ság-

Digitized by Google 



1$^ ROMAI í'üRTépTEK, 

ságn$k ú) flwstíís^égét^ lf«^* Mert; ,aV tóval-* 
koddisl̂  és az iszagpliban-cermött fnagos jRe-
kettyékkei eí-rejteírkt y^wí̂ V Lovagok, a' Ró-
maiakwk ^átiUjokra kerülve^ ̂ Őkef HÚu4eii pé-
repúttyQíitúl lc-tQ4Öti;ék». JN̂ m panas^olkpdhat-
tak feái^üRámahk: mjnt-̂ ha IsceoeiktiSl el-ha-
gjrattattak .vól^a. Mer^ aVyĵ k-merészségú Ta
nácsnoknak köyetkQzrodák vps|pdeliiifH' elég-kép-
pep ki-u^il^tl^oztatták; a' Zászl4i*a-csdinb l̂odzötc 
MéJi-i»jak;, ketrec|okbol ki-jö^oi-;ü?fpTakarp Sá
sok^ llíía^b^U-is a'Harcban fSld-indiilást érzüc-
tck; íui. csak fzt^ vagy a' Lovagoknak sebes 
nyargaiássaik, vagy a,' Fegyverekpek eröa inqZ'̂  
dulássaik végbe-nem-vihettéfc. 

A' negyedik, és szinte prökos veszedelem 
Kannánál yólt, JfíUúinak^ ejpr, nemtelen Jcis fa? 
Injánál. íSejmroit abban-nem-hfigytak a* szegény 
Rómaiak i hogy Hannibálnak^ firfi- módw, cljeiic 
áUyanak* , A' két leg-vité^ebb ̂ ^$-ejgyszer-is-mipd 
leg-szerencsé^ebh yólc^taiiácsi^okok közül ^ ör 
r^ebb volt Markus-Émílik^J^^ Ifiŝ bb pedig 
és amannak.alá^ yejttetott J^ajus-TcrevdHS'Farí-p^^ 
Jazek ptídig Lpvág»me'steraek l^ntó/^^^ válasz
tott^^ kipélakjbo): jobb Katonát nem lát^tptt 

De ennek a* Kow f̂ !tabprnak pl-veszttére 
miB/deqek 062̂ ẑ -eî kUpnî Í̂ (̂ :Í̂ ^̂ ^ Ellenök 

.hadakozp^t ,t̂ ' ^Id^ i^ t[S^^ Nap^^^ maga 
Mamúb^l^ ^gy^ szaval: Xi egész Ttrméázet^ ^ 

^ ^ ' Mcrc 
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Mert meg-Tiem-elégödvén azzal a* Puniaí 
kiráj: hogy. a' Rómaiak közül hozzája ugrott 
Üzbéköket ( Transfugas), barátság színe alatt 
( hogy meg-büfltettessenek), yiszsza - küldötte 
( hazudott betme : mert ezek ösztáp $,' Rómaia
kat hatúlrúl kaszabálták4b), a' széles mezőnek 
tulajdonságait-is ki-kémeltette: tudni-illik: hol 
lönne a' nappak Icg-nagyobb hevessége t hol 
lönne aMeg-tÖbb por? Észre-vötte: hogy Eu\ 
ms' szele nap-keletről fújnâ  és amazoknak sze-
raök közé csapná a' porokat; úgy röndölte-el 
maga' Táborát: hogy mind-ezeket a' Romiak 
ellen fordítaná, éppen úgy : mint-ha kezében 
lönnejaz ég: hogyannak szelével, porával, he? 
vével sanyargatná dL' Rómaiakat. 

És valóban mind-ezekkel ellenökre élt* Nem> 
csuda: hogy a' Ró)naiak két Tábort vesztette-. 
nek-el; és hogy az el-cstt;eknék számokat negy-
ven^ezerre mondották. Még ezeknél többen*is 
veszhettek*vólna-el; de maga Hannibál (meg*. 
könyörülvén a*/?óin4ÍaJbíw) : Fi^im!(úgy-mond), 
ne vágjatok többet. 

A' Xábomokok közül a' Fiatalabbik rarró, 
a' Csata-piacot el-hagjrta, eHs*iliantott. Kik 
felSlle \ót akarnak mondani, el-illantássának 
ckáúl azt mondgyák: h o ^ a' követközhető 
nyereség felől kétségbe nem esett, Vazért-is 
meut-légycn-el: hogy az el-szórtt katonaságot 
ismétt öszsze-szöd^e, és egyenesen Hannibál 

L el-
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ellen keríttse. Dé mondgyáfc: hogy Émííitís-
Paulus szégyonlötte / annak eHUantóssát, meg-
ís^siratta a* nagy kár-vallást. 

A* vétes csata után Lentulus lovag-mester 
egy kőszikla mellett nyargalván; Szerare-vötte 
annak tetején Paulmt ^ nagy sebei miatt pihen
ve. Hozzája így kiáltott-föl: íme az én lovam 
Tábornoki Tégödet Q\ mái esetben teg-ártaflanabb' 

nak mondhatni* Mtg erőd van, gyere-le ; ülly-föi 
iC lóra^ és tudd azt: bogy baldlod gyászosabb
nak ne tegye a veszedelmet. Mert ezen kivul-is 
elég van Sírásra vali. 

Erre Pauíus: ember vagy (úgy mond) édeí 
lAntulusom. Ez-utánr^is a légy. Mindraz^-által z 
vigyázz magadra: ne-bogy eme' rajtam^aló könyö" 
ifíületességöddel az üdÓt vesztegesd. Nyár gally ha
mar Rómába, w mondrmegaz Atyáknak: hogy a^ 
várost {a^-mintcsak iollbk ki-telbetik) embörül meg-
erSsíttsék^ és^ niinek-előtte az ellenség oda érközik^ 
mindenekkel készen'lö^yenék. Mqndrtneg különösen 
KvintuS'Fábius volt Tanácsnoknak : hogy paran
csolatjait jól eszömben tartotottam. Tudtam azoh 
kai ennek-elottc élni, mostanában pedig meg-balni. 
Te pedig^ édes Lentulusom ! bagygy ergbmet Vitéz^ 

katonáimnak ezen tetemeik mellett ki-mülnom , fit-
hogy ügy hallyakrmeg ^ mint el-illantott. És Tá
bornok társamat ( d^^^ki erlg'ám* gyalázatosan eUha-
győtt) bé-vádi^ kinszerfttessem. Eíkov Paulus 

meg-
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meg-hólt. LenttUus pedig (parancsolatja szerénO 
Rómába viszsza-lovaglott* 

Hogy a' Rómaiak közül sokan vesztenek* 
el; jele az a' vér, melyei Aufidus'(O]6)Ü fenékig 
Bjieg-vörösÖdÖtt, Jele az-is: hogy két mérS-
vel küldettek arany gyÜrük (33) Karthágó'vét-
rossába* MinS illetlenség volt ez: midön á* 
Lovagi méltóságot köböl-szimra mérette lían^ 
nibal ? Mind- ezeken fölül : P^ttgellui* Vizén 
(hogy serege hamarébb által-mehesáön) a* le
vágott Rómaiáknak testjökbÖl hidakat csináltak 
a* Pémksok. 

N: 

HARMADIK RÉSZ. 
I • ' 

Sz e r e n c s e ' f 0 t Í ú t d /* 

incs bizonypsabb annál: hogy aZ â  szeren-
esetlen nap, melyben Hannibál kiráj Kannánál 
le-torlötte a' ké^ hadi sereget^ utolsó napja 
lőtt volna a' Római Birodalomnak, és hpgy 
Harmibal^ öt napok alat̂  KapitóliumbanníLC^Qti^r 
^atott volna; ha (a'-mit felSlle tímt\ Puniai A** 
tbcrbal\ Bomilkárnak fia , nyilvánosan mondott) 

L » úgy 

(33)* Atáúf gyúrúkét csak it' Lovagoknak tza** 
bad rala viselnie laneat^is ki-tec^ik: háo/aa ress* 
teatk^tl Kdnnáta$. 
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l i ^ tudott volna a* Gyözédelömmel élni, a--
iniac tudott gySzedelmesködni. 

De Kdnna mellet szereiicse*-fia lévén; to
vább menni néni iparkodott. Ótet, vagy az 
uralkodandó Rimának Szereiícséje) vagy maga 
cszéhék küiönes hibája, vagy Kan^dgótól el-
tdegönödptt Intenek éppen más dolgokba avatr 
ták. Mert: a' ijwly gyiízedelömmelipértéfcletö-
sen élnie löhetött^ abban zabálni kévánt, U-
gyan-az^tel-hagyván Róma (elé az egyenes 
úíat,Je-telepÖdött Kam^aniaban és Kaláhriának 
Tarentoma tájján, holott ;nind tábora, mind 
maga el-puhúlt̂  , 

Igazán mondották azt az akkon írók: 
hogy Hannibálnak a* Kampdniai Kápua, Apüliai 
Kánná vala: mert ime azt* a' íjagy Vezért, ki 
9Z Alpfsck' bércein fáradhatatlan y másutt irtóz
tató vala ; Kampániában-él-tUtdtt henyélő napjai, 
és meleg Vizeivel gyönyörködtető Bájának fór-
döi el-gyöngítöttéki 

EUemben a' meg-gyŐzettetött Római Vité
zek, a*-|ncnnyire lohetött, eszökkel élvén; 
mind halóttaikból fól-támadni, mind magokhoz 
térni láccattakt Nem vala ekkor semmi fegy
ver Rómában, ugyan-azért: a' templomokbâ  
menni kénszédttettek, és onnatt kölcsön- vonni 
azokat a' lándsákat, mellyeket az Isteneknek, 
kezeikben hejheztettek az előbbeni Vezérek* 
Nem találkozott jsemmi ifiúsál; Rómában ̂  kilóét 

' a? ... 
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az ú] hadra kétfszeríthettek vólna; mit csele* 
ködtek ? a' szolgákat ^skUdtették-fór, és kato
náknak tíkték* Ki-üríilvén a* kiiíjcs-tár; a' ha
dat nem fojtathatt^k; hát ezt hogy hozhatták 
hejre ? Az öregök, a' Vólt-taíiiácsnokok, a' F8* 
emberek mind Öszsze-h^dötták vagyohjokat. 
Semmi aranyat magoknál meg-nem-tartottak > 
ki-vévéh a* nyak-szoqtókat 5 és â  gyüríacct. 

E' példát a* Nemesek-is követték. Â  Ne
mesek után a'Tolgárság-is adakozó lévé. É ^ 
szóval: még MarceUusndk T îiácsnhkságábtó 
(Lásd a'309-dikTanácsnokot)5alig voltakefe-
gendák a' jegyző Táblák, az trászoknak ke
zeik : hogy' azokat a' Vagyonokat Ic-írjákí 
melyek akkoron egybe-hordattanak. 

Hát még: a' Tisztségekre-valci választásbaö, 
miu8 szorgalommal voltak a* Választók! Leg-et 
sövólt a'leg-érdemésebb. Az ÖregöktSl Tana* 
csőt tértek a' fiatalok, midőn á* Tanácsnokoknak 
választássokra jöttek. Az Cregökse vétötték-meg 
a'fiataloknak javallássokat. Hannibállal {^mu^ 
ravasiísággal-^ŐzedélmesködÖ ellenséggel) ném 
csak firfiségjöknek ki-mutatássával i hanem ti^ 
nácsjoknak elŐ-aüássáyal-is köUetÖtt hadákoz-
niok̂  

^ Végtére: az Isteni röndíaésök-is meg - k&-
uyörulhettek a' kár*vallott RtímaiaioH. A' Viíz-
sza-tértt^ és (hogy úgymondgyam) a* zÖldeV 
ló Birodalomnak elsŐ reménsége az a* Fábius 
' L 3 Tá.* 
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"tábornok vak ^ k i , ffannibal ellen, hogy íJtet 
meg-nyerhesse, űj hadi-mesterséggel élt: tudni
illik a' iVem biídákézássaL EttSl vötte Ó azt az 
ú], és az akkori köz-jónak hasfluos Vejsetéket: 
Sésedelmesiödő (Fabius Cunctator). Elég nagy 
^csérét az-is: hogy 6tet B,'^é^iBiTOdalm'Pais-
sdnak neveztet ' 

Ez a' KésedetmesiSdS Tábornok tehát úgy 
házta<*voQta Samniuman Hanftibalt; az-után a* 
FalftnusoknS.^ é% z* G î̂ r̂ d̂t' ligetjöknél úgy 
csalogatta; hogy, a* ki a' Rónuú firfiséggel meg-
&0m«tör$dhetÖtt i Az^ Fdbmsnak késedelmeskO-
déssével, porrá töretött Mert osztán: mkloa 
JKlaudius " Marcellust Tábornoknak röndölték ̂  
már ü^ Római t̂ jjonc* katonák HannibaiUd meg* 
Qtközni mertek • Ez â  merész Tábornok közel* 
mere-menni hozzája Nem ĉ ak ezt tötte; 
hanem ki-i«-verte Kampdniából ^ és így Nóla 
Varossát a' meg-szállástól fól-szábaditotta. 

• Midőn Marcellus után Sempfónius-Grakbusrn 
fizták a' Tábomokságot; már akkor Stet üz$-
he •is-vonni merészlötték a'7?({wm újjoncok; 
Ivedig úgy: hogy a^Szaladd Kirájnak mindenütt 
aypmába vóhiának: noha azt: hogy oly hatal
mas kirájt szolgák által köUene uzettetniök, 
igfn szégyO^lÖtték* Dft mire nem viszi az em« 
beî t az eUürhetettlen intégt Mind^az'- által: 
mivel ama' vité^ködő szolgák maikat emberül 

visel-
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viselték i nem csak szabadok; hanem Római 
Polgárok:*? lőttek. . , : 

Nehéz ugyan cl-hinni, de még-is bizonyos;. 
hogy a' TtómaiAh^ ily sok nyomorúságok kö
zött, kétségbe nem est^k ; hanem inkább. miiir, 
deokof nagyobb szívvel nagyobb lélekkel ipaiv 
kodcák.: A'mi több: ilylborongós., ily^sgerenr 
esetlen ü^$kben (midőn»0/^í2:-országiiak meg-
tartá^sáról-iskételködniök köUetött) több felé^ 
is merészluttek nem Csak nézni; hanenl nyúlni*' 
is. Mert: midSn még Kampdniábm 9 ^s ^pu^ 
liában nyakokon válna a' kegyetlen ellenség; 
és már-is fél-0/ű52;-Országot Afriiához csatlot-
^a ; ugyan ezen lidöben, Sicüidban-u ̂  Sardinidr 
han- is , Hispániában - is hadakoztanak; és így 
szinte az egész Világra el'terjedöttíSegyveóökct 
mindenüvé küldöttek. . -

^cUia ellen Msrcclkist rüadöltjék , mely-is 
magát nem sokára iflieg-Mdta: mert, egy;V^<)Sr. 
nak le-omlottávar az egész Sziget le-csundÖsülr> 
hetött. Az a' jeles SiraHza^ ( annak az el-pir-
tiiltt -ffif̂ ow-kii'ájnak lak-heje ) noha Arkhimédész 
nek ( amaV nevezetes T^dákosnak) estével, .éi 
móztoníaival védeli»fzt;.eine i inég-ii, ^íaifceUusr 
nak kirteccŐ vitéz$ége:iit»l, y:̂ gGére Q^pyomat-
tatott; Hármas kÖrfal»̂  ugyan - apqyi vára -̂ V 
Mársáayból-építtetÖceKév, é* Aretüzáiflk jie-
vezetQs csurgója,, annyiban használhattak, ^̂ KiiJ 
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jiogy a'̂ '̂ meg-gySzettetÖtt Várost*, azoü cmlított 
ékességjei miát, talpig le - nem ̂  rontatta Mar-
úllus. " 

GrakbustSarcUnia elleni röndölték. Nem 
használhatott ennek a'Szigetnek se a' Nemzet
nek iszonyúsága, se ümn* bolond bbgyehiek (mert 
azokat,^ melyeken Icörösztül-kölletött a' Ré-
maiaknai menniök, annak nevezték ) sKömyu ma
gosságok. KegyetlenkÖdött ugyou Grakbus a' 
többi Városokon-is; de Kalárist ( a' Városok
nak 9 a*-mmt a* Sardiniaiak mondgyák, Város
kát).: hogy a'nyakas és a' halált-meg-vetS el
lenség leg-alább Anya-Várossának omladékján bii-
súUyön, földig le-routatta. 

lEspdnidba küldöttek Publiust és KfiéjusU 
SctpU vxilt mind-a*-Retto. ErÖssetf hadakozván 
a' Pénusok ellen ; szinte- az egész Tartománt 
kezeik közül ki-vöttékí de, a'Pumái ravasz
ságnak oroszkodássa által, ismétt el-vesztötték, 
nagy kárával ugyan az ellenségnek (mivel a* 
Puniai vagyont tüzzel-vassal el-emísztötték); 
de magoknak nem kissebb ves2;tességjökkeL 
MerÉ! Publiust (midín á' Tábornak ki-jegyzés
sében foglalatoskodott,-és magára, méj gon-
dolatjai miatt, nem szemessen vígyá»>tt) sze-
tencsétlenöl meg - IStték. Knéhtst ( PiMiusnak 
Tést-vérjét), midSn-a* Toronyba azért ment: 
hogy ott: az ellenségnek táborát jobban ki-

vö-
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vöhessfe; ugyan-csak abban a* Toronyban meg
égették «' gonosz Pénusok, 

NEGYEDIK RÉSZ. 
Afrikai S'cipió. 

MM atyjának Puhliiisnai^ mind atyja' Test--
vérének Knéjusiiák meg-boszszúlássára küldcttet-
vén ama' Scipió (Lásd a'311-dik Tanácsnokot) 
kinek osztán Afrikai nevet adtanatc (34); azt a* 
katonás, és , mind embereire , mind fegyvereire 
nézve, nemes Hispániát^ az eUenközS Tábor
nak mint-egy Ma^^árját, Hanmbdnai Oskoláiát 
( 2L Pirenéumi högyfcktöl kezdvén, egészszen 
Herkules' oszlopáig , ide értvén a' tengört-is) 

' L 5 ' a' 
% • 

I t 111 I) l - l * > .1 I Í I I ' M • • " i I I I I II . I ir ' • * 

(34). Meg-kölI a' Hem^t ^ osztáa a* íiemzetee^ 
T^gtére a' Ncmzetsi^et kütömbözletnU -^ A' Nemtt 
egy valami nagy eniber 8sorzí, ki különös szembe* 
tűnd maga viseletével et̂ ^hírösödik, és magit arra 
méltőoak jelentötte: hogy emiéközetje íiaibao»-Uno
káiban, es Utóiban éll3ren, Hlyének Voltak a* Ré-
maiaknál ezek a' Nemek : Kornéliru ^ Fí^ius , f^até-
TUU 's-a'-t. kik7x înd# embereknek azért mondattak: 
mert magok után hagyták azt a' Ntmttstt fiakat ^ 
Unokákat, Utókat, kiknek hasonló-képpen nagyok
nak tönniök kölletött vötna. A' Vemnek nevét (ugy 
mint Karn^ití^ )' Veztt^k-névnek moodolták a' Hó-

- i " ma-
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a' P€nusűktü:%zerencsésen viszsza^vöhette; nem 
tudni: hamarébb-é 7 avvagyfcoonyebbea ? Hamar-
ságának elég tanúja a* nigy eszteadÖ; könnyü-
ségének ^̂  a* Város, m l̂yetmply oapon meg-szál-
lőtt, meg-iS'Vött.Esaza' tlitténet i^riit/i'meg-vö-
vendöségének jövendöléssé vala: mivel ez a' 
Spanyol'Oxszkgi Új-Kartbágú oly könnyen kéz* 
re-kerülhetött. 

Nincs annál bizonyosabb: hogy ennek az 
Orsztágnak hamar meg-vevéssét Scipiónak kegyes
sége, és gyönyörű maga' viselete siettette. Mert 
a' Gyermekeket, és a' különös-ékességü Leá-

maiak j valamint múis annak neveszűk Országunk
ban BL Battyr^axi^ Esztcrkdzi ^ és több c' féle Ne
meket. «— Valamint nékünk % fi* Vezeték nevén kí
vül , Köröszt neveink vannak ^ úgj vőhak a* Rómah^k-
ndl'iB^ m l̂yek^t ^lé^Nevűknek-mfmdoltak (Pra&aociina)̂  
Lásd a' könyvnek végén az Elsá Szerzcletben az Elő-
neveket. Â  másadik Szerzeletben a* yezeték-ncveket 
«-̂  Az elŐ^neveo, és Vezeték*neven kívül., voltak 
Ri.ég a' Rómaiaknál melMMievek ^ néha keUŐ«>is, iiá-
roní*is. £zek két félék voltak : Vagy különös hasi 
törtéoetböl ragadott vaJakire , úgy*romt Kórius Nem-
tetére a* Jkga^^.Uviuséra pedig 4z agjrárai: mivel 
nagy ,fogaik* váltanak. Vagy hadi törtéaetböl ada
tott reá)ek',.ha Valami Várost vagy Országot el-rab-
lottakc, Ügy volt Kornellii^ nttotzeihtn az j^frikai mel-
lék-oév : mert>Í/#rií/̂ tf̂ a\A< îiî ' Birodalom alá vötte. 
A^ Római mebUk-iwvekot lásd t'Szerzeteteknek har-

^ ma-
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nyokat'{Aiínek-eliStte szeme* eleibe éresztöite 
volná ) víszsza-adatta a* szemtelen ajándékozókr 
nak : ne-'talán-tán azok' szttzességjöknek tökél-
letességéből 5 leg-alább szemeivel , el-csípne 
valamit. ' 

Noha I ezekben aẑ  ttdökben sok taífományo-
kat hódítottak - meg a' • Rómaiak ; de, a* • ki 
0/űí2?-országnak bélijében hájat erésztbtt, azt 
a' Hannibdt hdtlh ki-nem-tudhatták. Ofcaeit-
nek az valarhogy az OAflÍ52̂ 0rszági rósz Ha* 
za-fiak JSamibaU^l tartottak. Ez a' leg-gyoraabb 

nadikán. ~ A' Mmbifi'tredti9}ii tebát Hemzcteknek 
mondatnak; a* több íiemzetnck öszsze-tét^le Nemzet'' 
s^gnck fíHyvíAáúk^ Ezek az eld^ vezeték^ éi tnellék 
nevek föl-találtatnak mostanában*is a' Magyarokridl , 
i \ D^ákoknéXx \vcit: . ' 

Alexander' Kapjon Két4»íinus Faeijkator^ 
Sánttó^r , Kapjon Kdrvfy a* Békét. . 
nem deákosan, bai^m iqagjrarossaa irván: 

Kdróyti Kapjon Siindor, a' Béké^z : 
kién 

Sándor az elú-vfy ( mert â ' kerÜszt-nevet utobbra te
szik a* Magyarok). Kapjon BL* Fezcte%név : hieit e' 
volt a' Nenmek szörzője. . Károlyi és Rekesz mind^ 
a'-kettö melUik^név. Jiárofyi azt lészen: hogy $!* Kap* 
jonok közül Károtjba tötte üriadalma székét, Bdkész^ 
nek mondatik: mert a* Magyarokat 6 békéltette meg 
a* CsásAárraU 

Digitized by Google 

file:///vcit


i^o RÓMAI TöRTéNETEK. 

yezét Olasz trtvelMott a* Rómcáak eVitn ; és 
íg .̂ sok fialt hadakoztakmagokAtyjok ellen. 

Noha egész Olasz Országból ki-nem ver
hették, Sfamiihalt i soka-t el-vöttek,még-is ö̂  
tölle. Viszsza-tére immár Tarentom, viszsZa-
íére JS^pmr is i lák-héié," és szinte másadik ha-
^{^\ú H^nnibalnah^ íjképpen Kapudnak cl-vesz-
téssét úgy s2avére vötsce a' Funiai kiráj: hogy 
^zt^Rmdtai le-törléssével'akarta ki-pótolni. 
Ugy«i-csaktörekö^öttris Róma feléi mely ret-
tettete^éget hallyáp j^* Római Folgérok ^ nagy 
visít^ok közöt azt kiáltották: Hannibál a 
kapukon ( Hannibál ad portás ). 

Méltó yólt ekkpr a' Rómíu Nemzetség: 
hogy B" . Városnak birodalmát meg-tartsa. Méltó 
volt minden teremtésnek szánakodássára-is« csu-

/ . . • • . . . . • * ' . 

4álkozássára-Í5.. ^IJtólsó Ínségekre jutván; ma
gát €l*nem*hagyta. A' mi leg-csudálátosabb vala 
az Öregokben: Rémdfül szorgalmatoskodván, 
Kdptiát etöem-fclejtötték. A' Tábornak egy ré
szét ;̂>])«ií-Tábomokra bízván. Kapudban hagy
ták. A' másika {Flakkufnak vezérléssé alatt) 
Hannibálnak elejébe állván, a* Várost védelmez
te. És így: mind a'közel, mind a' távul-ié-
v$kkel egész erejÖkbSl hadakoztanak. 

Az emberi erSn kivúl, a' Természet-is el
lene állott a* Püniai Vezérnek. Midőn (a" har
madik Oszloptiil) Róma kié sietteti Táborát; 
minden mozdulássára oly iszonyít̂ S Förgetegök 

tá-
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támadtak, oly kegyetlen Ziáporok-is hullottak: 
hogy szinte egész Serege el-raosatott. Azt-is 
mondották a' kegyesebb Öregük: hogy a' Város* 
falaitiil, és Kapitóliumnak leg-szentségesebb Yér 
rátái és Templomátúl isteni erővel láccattatott 
légyon el-óldalítva lömii a* kegyetlen - indulata ^ 
Hannibnl. 

Engedött tehát a* Puniai Kintj. Ks, muiék-
utánna a' Várost, melyet szinte imádott, min
den meg-illetés nélkül ott hagyta; Kcmpániá-
fiak gyönyörű mezeire viszsza-tért. 

Csekéjség ugyan magában; de a* Római Nép'̂  
nagyságának meg-vittatássára elegendő az: hogy 
azokban a' Napokban, melyekben a' Város meg
szállva tartatott; az a' Mező, melyén Hannibál^ 
mk tábora le-telepödött, árába bocsáttatott/?(^ 
maban^ é s , végtére kótya-vetyéltetvén, Ve-
v6re-is talált. Minek-utánna a' Városnak eZt a' 
nagy bizodalmát a* JP^Í^ÍO* meg-hallották} szín* 
te el-vesztötték minden kedvöket. Mind-az'-ál-̂  
tal: 2L\Rómixiakat Hamibcd-h követni akarván, 
kótya-vetyéltette a' városnak Pte-w/tó Házait; 
de nem ĉ ak vevSre, de ki-kiáltóra se találha
tott. Ezeknél több csudálatosabbak-is történtek: 
melyek Rómának követkőzendő .bóldogúlássát je
lenteni kezdették. 

t)Tö-
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ÖTÖDIK RÉ^Z. 
Axdrubalnak mtizgJssa. 

l-^e miud aVfirfiséggel, mind az Isteni rön-
dölésuek nnnyi kegyelmezessevcl semmire se 
mehettek a* szerencsétlen Rómaiak.. Mert íme Az* 
druhal ( Hafinibalnak Testvére ) ^ meg - hallván 
bátyjának Kápuaból el-verettetéssét; annak segít
ségére új Táborokat szorzott; éŝ  Oto;?; Ország
nak végére 5 ki-szállította a' hajóból leg-erS-
tebb seregét. A' hadnak új sújjával fenyegette 
a* Rómaiakat. 

Az bizonyos: hogy: ha Azdrubal ö^zsze^ 
l[capcsolhatta vólna magát Rfmnibaüal; egész 
Qlasz Ország vég-képpen el-teraettetött vólna*. 
Pe Livius-Salindtorj egy Vitéz Tanácsnok (Lásd 
a' 3i7*dik Tanácsnokot), akár min$ végét lássa az 
ütközetnek, közökbe vetötte magát, és lAz'^ 
drtibalt ugyan talpig le-rontotta* Lhitisnai sze
rencséjére , /?ow« felöl éppen ekkor érközött 
Klatuliüs - Néró^ a' másik Tanácsnok, kivel egy
be-csatolván seregét, a'-mi még á' tökéUetös 
gySzedelembSl hátra-maradoct; úgy el-végez-
íék ketten: hogy 4zdrnJbalt le-vágták, Jíanni-
hal pedig erről az ütközetről semmit se tudott* 

Az-is bizonyos: hogy minek-iitánna ezt a* 
Csatát Hannibál meg-hallotta; és testvérjének 
fejét (melyet néki â  J^ffiaiak által-vetöttek) 

ma-
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inaga'szemeivel látta, meg-is-könyvezte : el-ál-
mélkodva c' szavakra fakadott: Mdr Uitom Kar
thágónak alább-szdlldssát. E* volt annak a' Puniai 
Kitájnak elsS Vallás-tétéle. Úgyisteccött: mint
ha Kartbágófiak nem sokára kuvetkőzhető vesze
delmét előre meg-érzotte volna. 

Immár valóságnak tartották azt-is a* Ró
maiak: hogy /íawmfcfl/í( magának Vaílás-tétele 
szerént-is) meg-löhessöu győzni. Föl-ébredött 
tehát a' Katonaság; és^ az eliJbbeni szerenesés 
esetnek bizodalmával fól-fülvén, azonn kezdőt-̂  
tek gondolkodni: hogy-hogy löhessőn ezt a* 
leg-kegyetlenebb ellenséget nem ' itc Olasz Ot-
szagban ; hanem maga' Afitikdjában meg-vemi, 
Ezt pedig szerencsésen ki'is-találhatták* 

Fublius-Kornélhií'Scipiónak vezérléssé alatt , 
a'-mint csak löhetott, alattomban Afrikába ha
józott á* Római katonaságnak nagy részsze* 
Ezt azért cseleködték: hogy elsőben Olasz Or
szágnak ki-pusztíttássát Afrikának ki-rablássával 
boszázúlhatnák-meg ; másfidszor: hogy azt a* 
nyakas Hannibált valami-képpen 0/^^z-országból 
ki-csalhassák, és Afrikába kltül-v'óhesiék. 

El-érvén Afrikába ez a' jeles Scípió i leg-is-
ieg-elsoben Azdrubalnak yiszsza-tértt katonáit, és 
Sifaksot (k i , emezekkel egygyet-értvén, B! Ró^ 
maiak^ ellensége vala) kegyetlenül meg-verte. 
Azoknak táborjokban sok embereket el*égetott 

' • . ^ • egy 
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egy cjtszaka, mmek-utánna azoknak közepére 
valami csináltt tüzet hagyíttatotte 

Nem immár a* harmadik Oszloptól (mint 
'Rómát ez-elŐtt Hannibál); hanem Karthágónak 
falait yítta és ostromlótta Sctpió* A' Városnak 
e' véletlen szerencsétlenségét meg-hallván Olasz-
országban lUinfiibal (ki még ekkor ja' Tartomán
nak nyakán ült, 's-ki-se^akart-menni); föl-szöd'-
te sátor-fáját i és egyetmen Afrikába evezött. 

Nem vóU az egész Római Birodalomnak 
nevezetesebb napja > mint: midőn ezek-a'-két y 
mindi-ez*«elStt̂ , mind-ézVntán leg-jelesebb, és 
leg-hatalmasabb Vezérek ( Hannibál Olasz-Ot-
szkgídíkyScipió Jfrikának meg-hodítója ) ^pze-
lebb-jövén t^ori jelqLkkel, és lobogóikkal; ma
gokat a' Tiborba etröndölték, és Vitéz kato
náikat as irgalmatlan harcra bátorították. 

Minek-utánna i^indenek igazán el-valának-
készülve; aV két-táior-között-fekvö szép; tér
nek közepén ^gybe-jöttek &' két Világ-csudál-
ta 'Vezérek: hogy (l^a löhetségös lőhetne) a' 
Békességnek cikfceljeíF$l szollanának velősen. 
Egygyik a' másiknak semmi|^e engedvén j ugyan
azért, nyers szavaik ut;án, meg-se-békélhetvén: 
el-hallgattak mind-a%ketten; meg- is - állottak. 
Egyénid csudálkozással nézött egygyike a'má
siknak szikárát-hányó szemébe. El-fordúltaK az-
utári, és meg-fiivattál̂  a* hadi Trombitií^ Ezzel. 
a' vér^ngözö Csatát eUs-kezdötték. 

A* 
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A' Yagdalkozásol^iialc szöroytüségjöket elS-
hoZQt löhecetlenség. Elég tzc mondani: hogy 
(mind-a'-Két Vezéraek szájok* valiássából) se 
a' lábon ^azesebbeî  el̂ -rOadöloi; se erSsebbeii 
hadakozni men löhettött* Ezt hírlelte Scipió 
Hannibálnak; fíantnbal Scipiónak vitézzei felÓK 
Efigfsrdni köll^töcc még-i& Hannibálnak. Az ek* 
kori Gyozedelemnek bére Afrika lőtt; Áftikor 
után a^ egész VUájĵ  

HATODIK RÉSZ-
Macedóniai első had. 

Hüfthásónok el-estté után; senki se 
^zégyöühette, ha meg-nyerettetött. Afrika után 
elsők voltak a* Mactdomk ^ a*-kik meg-hádúltak i 
pe4ig. PÍyan Nem;?̂ !;̂  niely uralkodni szeretött* 
Elle^e-fpl-vott hadnak ;<)ka az vala t hogy Ma
radik /^üWp^ Macedóniai kiráj {Hannibálnak bar 
rátyja^, mífg-támadta Arénát, Róma l'rigyessét* 
S«gí^t£ék 6ket a' Rómaiak^ főképpen Fülöpnek 
azon tökélletlenségére boszszonkodván: hogy 
nem c$ak az Oltárok > hanem a' Sirok ellen-is 
kegyfikflkOdÖtt* Mert: már ekkor annyira 
ment a* Rovtai méltóság! hogy â  Nemzetség 
gekriek Kiíájjaik, Vezérjeik, Népeik > és Nemeik 
segítséget kéméaak a' Római hatalmasságtól ^ 

M Első* 

Digitized by Google 



176 ROMAI TÖRTHNETEK. 

Elsőben tehát: Ltvinusnak Vezérsége alatt, 
tz, íófdai tengörre szállott a* Ró'ínai Seireg-hajó; 
és Gör&^ - Országnak minden partjait, diadalmi 
módrí, öszsze-nyargalta. ̂  Etóre' kiíldikte Sicí-
lidnaij Sardínidnak^ Hispániának^ és Afrikdmak 
hajóit. Nyilvános gyozedelmet4s igért az a* 
Borostyán-fa , mely ZWMKI' hajójának^ éppen az 
orrában neveködött. 

Hát még! a'-mir61 neAi-is gondoUtöétask a* 
Rómaik^ Önként segítötték 6ket /fcía^í-szigetjének. 
hajós népei. Ónként segítötte Őket Attalus-h, 
a' Pergaménói' kirájja. f : 

Ezekkel a' véletlen Seg^d ékkel ̂  a' tengö-
rökön mindeneket el-pusztíttatott Ltúitiks. Néki 
ment ostán Fülöpnek, kit kétszer gy6zÖtt-m>gj 
kétszer szalasztott meg; és ismétt kétszer (og-
lalta-el mindenét^ a'-mit a'Táborba hordozott. 

De mind ezek; nem láccalták a* Ma-
ádonpk elSttoHy irtó2tatókttaklönni; mint afeok 
a' sebek, melyeket nem nyilakkal, se nem IK> 
gyÖs-tSrökkel; hanem széles lándsákkal, Vmég 
sélesebb-vasú dsidákkal hasítottak a' Rémáiai > 
és, hólttok után, á' Görögöknek fiil-mészárlott tcfst-
jökön utálatos képpen láccattak. 

Levintis után, Flaminiusra bízattatott V 
vezérség. Ez a* Kbdonóknak járatlan högyjökre 
az -̂ U5ro7io*wöilr-m6redeken-le-fo)ó vizökre, és 
a* Macedonokfu^ leg-belsSbb részszökte crész-
töcte a* Római sereget. A* bé-érközés Győze

delem-
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delemnek tartatott. Soha ez^után yefeködni nem 
mert Fülöp-kiá]; fiS-k^pen ; áia*k*utánna a' 
Kutya-fii domb mellett ( Kinokéíjilos) egy, és 
így se igazi harcban végsS képpen el-nyomat-
tatott. Ennek a' Vezér nem csak Békét; ha
nem Országot-is adott. 

Végtére (hogy a* Rómeáknak ellenség)éik 
ne-löhessenek) Tbébdt^ Síiboéat ^ és Ndbií alatt 
nyughatatlankodó iMcedtmániát meg-fenyitötte 
Flamhúus. Ezek^n-fölül: Görög--Orsájgnafcr^ 
álladalmát viszsza-engedte: tudnl-illik: hogy tör
vénye szerént éllyen, és régi szabadságába^ 
maradgyon. 

Nagy öröm, nagy vígasságok vriának ezek
ért a* Nemeusi Játék-színekben, fícmíniusnák 
ezen barátságos tetteit szerte*széj)el danóigattá 
a'Nép. Veteködtck a'kéz-tapsolásokban. A' 
Vezér eleibe sot virágokat hanták. Újra, meg'* 
meg-újra kölletüttki-hír<letni GoYöí-Órszágnak e* 
mostani szabadrágút. Nem-is más-kép' vöttéka' 
Vezérnek szavát, hanem: mint valami Fuvorá-
aak, vagy ékesen zengS hárfának köUémetee 
hangozássait* 

M a HE-
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Ü E ^ E D I K RÉSZ-
[\ Slriai Had. 

i i z első Macedóniai had után, menten kövel-
\qzottjí s&iriAi ^ Antiokhtis ellen. Úgy lőhet gon
dolkodni t«u5t-haa' Szerencse (föl-tött szándék-
kjU iga;^^tyán 'mindeneket) Európából Afrikába ̂  
J^k(^ióÍ.J^^ vezetné á" Rómaiakat. Azokokr 
i?; Úgy adtájc-elo egy-más után magokat: hogy 
fi' ;Birbdalom mindenkoron terjedne, és a' Világ
nak röndre- fektével a* Gyozedelemnek röndje-is 
Vjclek egy: hajóban evezne. 
j ; Ennél y a* hírre és lármára nézve, nem volt 
(él̂ Ĵ ní̂ éiebb had. Mert: midSn ennek-el5tte a' 
iffrsákTóly.és a' tObbi napkeletiekről; az-után 
KserkseiTiíliís ^ Dckittíról'h vaj2X olvastak, ^^gy 
hallottak valamit, és osztuu felollök gondolkoz-
tak-is: ^dni-ilUk : hogyan vágták-körösztül V 
járatlan högyeket? minÓ lármával lobogtatták 
zászlóikat; azt gondolták: hogy most-is éppen 
azok az üdök loendenek. Ezek a* katonaságot 
nagyon meg-ijesztötték. 

Ezeken fölül: az égi fenyegetés^k-is meg-
röttentötték Őket. Mert Kimai Apolló húzomos 
nedvességgel izzadott, *s-enne^ súru csöpjeit sok 
emberek látták. De ezt jóra magyarázták a' Jö
vendölök, azt tartván az egész dologról: hogy 

Ápol-
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Jpolló(, Asianak í^'htQVíe} igen |ó szerencsét mu
tatna a' Rómaiaknaky midiJn úgy félne: hogy* 
izzadua-is bele. 

Nem könnyien látDÍ Sirtávál fcSvebb tarto-
roánt, akár Yagyonjára, akáp fegyverére nézve, 
De, nagy Sándornak Kalála után, óly gyáva ki* 
rajnak kezeire jutott : hogy annak se híre se 
hamva nem IBnne ezen üdobeu ; ha a' Rómaiak
tól meg-nem-gyozettetött volna. 

Ezt az élhetetlen kirájt ketten kisztették 
a' Rómaiak'éWen. TIJSS az egygyik, Etóliának 
Fejedelme; ki, a' Macedónok ellen , dísztelen 
társaságot keresött a' Rómaiknál; de ezektől 
mec-v^etteiött. A'másadik í^^nnitö/, ki (ií/ri-
Idból ki-verettetvén) mindenütt katonákat hajhá
szott a' Rómaiak ellen. 

Bizonnyira; ha Jntiokhus (a* Sirusoknak 
élhetetlen kirájjok) J/í/tf̂ Ĥ î/* tanácsosára reá-ál-
lott volna, az-a^: Jia Ó egész Ásiának ép ere
jével dolgozhatott volna; nem csak a' veszede
lem; hanem Rómába ŰZ utolsó inség-is bé-fér-
között volna. Be ez a* gyáva ember (kiráji, 
nevének méltóságába, és új vagyonának temér-
d'őkségébé bizakodván) meg-elégödött azzal: 
sStt kevéjködött-is abban: hogy azoknak a* hí
res Rómaiaknak haclat jelenthetött, 

Már ekkor egéíz Európa a* vitéz Rómaiaknak 
birtokokban valá. KövetközendÖ-képpen: L̂ jfí-
macbia Várossa-is, mely V Rácok* partjokon 

M 3 épitr "̂  ' 
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épíetetött-fói. Ezt a' Várost a' Rómaiaktól visz-
sza-kérm merészlötte Antiokbus^ ana az okra 
nézve: hogy Ö imnak tájjékát (mint EfeitSl 
meĝ ^ szállított hejséget) Örökös ázabadsággal 
bírná. £' volt tehát elsS ok arra: hogy a' Ró-
maiak a' Világnak harmadik rés2szért*Í8 ki-ter-
jedgyenek. 

Meg-elégödvén tehát azzal az újjonc Ki-
táj /Intíokbus: hogy a' hadat meg-indította: mi
nek-utánna nagy zöndöl^ssel, és nagyobb lár
mával Asidból ki-j5ve (el-foglalván a' SzigetÖ-
ket, és GöYöff országnak partjait), mint valami 
Győzedelmes Vezér, magát a' Dob-szódásra és 
henyélésre adta. 

Leg-is*leg*els5bep: Euboéa nevezetű Sziget
ben (melyet a'húzomos fSldtül egy keskeny 
tengör el-választ) arany^ és sejem^torokat cö* 
yeköltetött-ki. A* tekervényes vizeknek zajiai 
között, Fuvörákkal, Karfákkal, és más e-féle 
eszközökkel gyönyörködtette érzékenségeit. Az 
ékes-szagú piros Rózsákat, (noha téli üdiS va-
la) HundenQnnett.fól-és-Ös^sze-kereste. A'-mi 
leg-nevezetesebbnek láccatott egy el-veteraödött 
emberben:hogy, minden alkalmatosságban, egy 
igazi Vezérnek Szerepjét viselni láccattasson; 
a' leg-ékesebb Szüzeknek^ és Gyermekeknek 
jszödetéssébeü foglalatoskodott. 

Ily tulajdonságú Kirijt (kit immár a' Gyö
nyörűségek még-gy^ztek, és nyalton hurcoltak) 

Élius 
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ÉUus-Glabriónai Veszérlése alatt, ugyan-abban 
az említiVtt szigetben ̂  meg-támadták a* Rómuiaké 
Az nap Antiokburt^ melyben oda érköztek, ki-
kénszerítgítték bélölle* Ütánna mentek bsztán 
egész addig a' Iberntcpiláig^ mely hajdan három* 
száz emberaek veszedelmével nevezetös, léve. 
De, minek-utánnaitt «e merne velÖk szembe-
szállani (noha a' he] az Órészszére igen alkal* 
matos'vala); mind a' Tengört, mind a* Főidet 
a* Rómaiaknak engedte. Ezek pedig leg-ottan 
Siriának eredtek 

A' Kirájöal;'Sereg - hajóji Hannibálnak^ éi 
Polikséniddnak szorgalmokra bízattak. Antiokbus 
pedig meg-se-álmodjta;. |)ogy Ótet mernék meĝ  
támadni a' Rómaiak. De ezeket-is (Éw//mi-
Pauiusnak vezérléssé alatt) egészsZen oszsze-
szaggatták a' Ródusi Frigyesek. 

' Liiciiiy'KornitiííS'ScípíóTa^ ákkorrTanácsnok-
ra^bízattatott osztán Antiőkbusnak meg-aláztatás'* 
sa (Lásd a' SSQ-dik Tanácsnokot). Ez Test
vér Öcscse vala annak az Afrikainak^ ki Hath 
nibaltmeg'ffyJ^ztQ^ és n^ost-is Öcscse mellett vala 
úgy-mint annak Kö'oetje (35). Ezek egy szív-

' M 4 vel^ 

(35) Kiket â  RiffnaiakLegdtujoknaJs mondottak ; 
azokat mi Küldötteknek raoodhattyuk, és avval kiî t 
lömböztettyttk-meg a* Kővetőktől: mert ezeknek hi-
•ataljok S9k eszteadeig tanhjit, ott-is ntaradhatnak, 

az 
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vt l , és éppen egy lélekkel cl-tökéUötték ma
gokban: hogy Antiokbusnak fóldi Seregét hason-
ló-képpen meg-roatyák , mint annak tengöri Ha
jós Seregét elrémisztették (a* Ródusiak. Utánna 
mentek tehác Mcandet vize melléj és Sipului* 
nevezető högynek aljában hejhcztették a* tábort* 

Csudálkozásra méltó dolog, és szinte el-
hihetetlen: raino gyönyörüen-él-röndöltt Tábo
ra , minő Segédjei voltának Antiokbus kirájiiak* 

' Hárora-száz-ezer aVGyalogság* Nem kissebb a* 
Lovagoknak, és a' Kaszás - szekereknek jszá-
mok. A* Hadi-rcWöt (aciem) mind-a'-két fc-
ISI iszonyú EleféntokerSsítÖtték, melyek aran
nyal, bársonnyal, és magok csontjaikkal fém-
lőttek. 

De 

.az Uraikodéknál; amazok pedig, se valahol nem 
maradhattak \ se sokáig a* hivatalbao nem voltak -^ 
A' Küldöttek tehát ezeket cselekodték' ELŐSZÖR: 
Ha a' VóIt-taDácsDokók, vagy VóU«pólgár-mesterek, 
vagy hadba , vagy valami tartoníányba küldettek ; 
ttlek egygyOtt meiitek a* KaidöUek*is. MÁSAD* 
SZÓR: Ezekéi a* Küldötteket vagy az Öregök vá-
lasztották; vagy, ezeknek eogedelmökböl, magok az 
vőlt^Tanácsnokok,ifs Polgár-mesterek, HARMAD
SZOR : Számok közönségeseti bárom vala. Mind-
az'-által: ha nagy volt á* Tartomány, és a* 
Tísztek^is nagy méltéságfiak; a*KOldöttek-is nagyobb 
•eámmal váltak. NEGYEDSZER: A' Küldötteknek 

kö-
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Dfei(niad*őzek nem has2l»iálhattak AntíBk-
húsnak. Az £léfáiit0kac teagok' aagsrs^a este-
mérdekség^ g&colta-mcg a*Jiafcbao; hogy ép« 
peQ semmire se mehetteitek. Ezen kivúl az 
£ s 5 , mely bineten támadott, VL' Fersiai nyila* 
kat haszontalanokká t5tte# ElsSben félelemmel 
lőttek meg-tclve* Az-vtán szaladtak. Végtére 
meg-gygzettettek. Az el-ibgott Kirájnak békés* 
aéget^ és Országának egy részszét annál Örö-
mestebb szolgáltatták ̂ viszsza, mennél inkább 
kedvelitek: hogy hamar enged&tt. 

Evvel az alkalmatossággal ösZsze-)Ött Af* 
rikai méltóságos Scipió avval t* lótcenetes vi
téz űaonibalUíl. Köz - beszédbe enídvén, meg* 

M 5 kér-

kötelességjokben állott hszer: hogy a* TisztekneltN 
Mássaik legyenek, és azokat mind tanácsjókkal, 
miod erejökkel segítsék. 11 szór: A' csekéj dolgokat 
ítéletjök alá vöhették , elis-igazítbatták: mert a* 
nagyobbakat magok a* Tisztek forgatták, llhjzor: 
A* Vétkeseket meg-Detti* búQtetbették , hacsak a' 
Tis*t a' Tartományból ki nem-ment. ÖTÖDSZÖR; 
Ez a' hivatal daesósségee-vala« N#m MII4ÍI- %ékélt: 
hogy néha a' Vólutanácsnokok-is a* K^̂ ldölaégre vi* 
gyódtak ; valamint j^lfai S€{pió :^ Ocscse mellett 
viselte a'Küldöttséget* N^ha rözséket*Í8 hordoztat
tak magok elÖtt. HATODSZOR: Ha néha az ö-
rcgök kőzftl valaki (maga tiila|doa dolgában) vala* 
mejik tartományba ki-rándúlt; út Oregöktöl szabad 

kiil* 
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kérdöztd t5Ue: kit gundölna leg-nagjrobb Ve
zérnek löiMii széles e- világon? teleié fenuí-
jbö/: Én ugyan ama' Nagy Sándort^ a?-ki ma-
rokpyi embereivel, kevés &d6 alatt, annyi sok 
tartományokat szerencsésen hatalma alá hódí
tott* Hát (kérdi isméit áci^ó) kit gondolsz 
másadiktmk 15hni ? Nem mást ( íelde Hannibál), 
hanem Pirbust^ Epirusnak Kirájját, ki a' Tábort 
annak Hadi-röndjére leg-okosabban tudta eUn-
tézni. Ekkor: azt gondolván Scípiói hogy Ór 
tet fogná harmadiknak mopdani, Hát (kérdi to* 
vább Ő tWle ) ki volna a' harmadik ? Magam* va
gyok (úgy mond); mivel engömet csak éppen 
TE gySzhettél-meg. Hát ( kérdi utóijára Sa^iíí) 
ha Te győztél-vóloa-meg engömet? Akkor 
(úgy mond) mind Â aĝ y Sándornaky mind Fir-
húsnak elejökbe tönném magamat. 

NYOL-

taldatUkét kirt (Legatos liberos) mert így inkább 
meg böcsaitetöu a' KaisÖktdl. Tartott ez a* szabad 
Küldőtség CherSnak taaácsnekságáíg. Eztd, mivel 
vele áokáti viszsza-éltek, esik egy esztendőre szab
ta. DtJuUUs C%i/fr ^t esztenddre teqesztötte az* 
után. 
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NYOLCADIK RÉSZ. 
Etóliai kai, 

K S/rí^í had Után, szükség -̂képpen kötetkö-
zöttaz {̂o7í̂ i-isu Mert: minek-utána z^ Rémai 
Nép Aniiokbvjt meg-gyozte; eniíek-iitáima â  
Hadnak gyújtogatóit votte üz5be. Ezek«n-va-
ló boszszú-áUás Fuivius - Nobilior Tanácsnokra 
bizattatott (Lásd a' 346-dik Tanácsnokot). 

Ez a' Tartománnak Anya-Várossát Amhrár 
dh ( hajdan Pirbusnak igen kedves lak-hejét) 
moztonokkal verettetni kezdfttte. Hamar meg
adták magokat* Hogy semmi bántássok ne lé
gyen , esedöztek éröttök a* Ródusiai - i s , ' az 
Atbénaiak-is. Meg-engedÖtt ugyan nékik Ful-
úus; de â  had , és a' hadnak jutalma tovább 
teriedött. ftleg-hóditot;u Zcícinttis és Kefcdene 
Szigeteket* Egy szóval: valamennyi Szigetek 
voltak ebbel a' tengörbcn (a'CprtfttníaihögyeV 
t6l kezdvén, egész Mí/faiMt*bércééig) ennek 
az Etóliai hadnak jövedelme vala. 

KILENCEDIK RÉSZ. 

Istriai Had. 

A z Etóhisokután az Istriaikövctközött: mivil 
amazoknak segítséget adott* Eleinte az Etólu-
sokkal tartott a' szerencse i de éppen e' volt 

rom-
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romlássoknalt ol:t. Mert": mldSn Knéjus - Maur 
Húsnak meg-vertt táborára mohon esceoek; és 
a* gazdag zsákmánt áhsítozva falták: midőn 
psztán-Í3 (semutt másról nem gondolkozván ) 
gyorsan, Öiinének , és még gyorsabban innának í 
s8tt némeiek, a'sok tobzódás után, azt se tud-

.cák, minő tartományban volnának: Szép/Ippiiis-^ 
tíU körítl-vétettek, és kegyetlenül meg-vqret-
tettek, 

Maga zzlstriai Kivk] {Apüliai lóra tétet
vén ) midÓn a' pagy részegség, és fejének szé
düléssé miatt, rajta nem ülhetne ; hanem szün
telen már erre, már amarra bicögne; alig hitet-
hetíe-el magával: hogy a' Rómaiaktól el-fogat-
tatottt 

TJZEDIK RÉSZ. 
G a II 0 gr é c i a i H ad. 

^ijfdlogréáát a' Siriai had segítötte á* vesze
delemre : >mivel Jntiokbíisscl tartott, a' Rómaiak 
tWn. Segítötték-e' valóban 8tet ? vagy ( hogy 
diadalmi pompája löhessön ) reájok fogta Man-
lius? ki-nem-sülhet6tt« De (mivel a* hadnak 
okát elS-nem-adhatta^ a' diadalmi pompát el-
ticm-nyefhette. 

Ez 
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Ez a' Gallogréciai Nemzetség ( â -mint ne-
ve-is hizonyittyd!) Gallusokhót és Grékiísokból ve^ 
gyes Nemzetség. Tudni-illik: Sénai GMllusoh 
fiak egybe szüm*zavartt maradvánjai ̂  ihmek-
utánna {Brennusnak vezérléssé nhtt) Kamillus-^ 
tül meg-verettettek Rómánál ^ innéüt Görí/g-̂ Oiy 
szagba csaptak ^ és azt ki-pusztították. Itt ^ 
valamuit â  termS magvak ^ ha a* földet meg*-
változtatty^k ^ meg-szolldiilnek: ligy easeknek 
tulaidonoa v^dságjök-is ^ az Ásuá tdísxsael egy-
be-keveredvén^ elég-képpen meg-lágyúlt» 

A' Rómaialnak javetelókrol bizonyosak lé
vén j Col-szaladtak a* leg-magosabb hogyekre^ 
és 5 onnantvagy parittyáHkal, vagy^ nyilakkal 
egyszer-kétszer alkalmatlankodván ^ meg-adták 
mzgok^Át; V Rómaiaknák kegyessé^Jokben bíz
ván. De ezek a* régi Sénai Gallusoknak gonosz-
ságjokról meg-emléke2vétt; a' {íépn^k elöl-já-
róit meg-k5t5»ették 9 és Rómába ménété 

Csudálatos dolog: midSn ÖsZazê láncoltatK 
tak; a' láncok' szemeit fogok közé vötték, ét 
nagy méreggel rágták. Mivel pedig cV^cm-rág* 
hatták, az Őröknek sZemök elÓÍ el-fordítván 
magokat; egygyik a* másiknak adta torkát ^ ét 
cgygyik a* másikat röndre le-foitotta* Ezt töt* 
ték a' Fén-fiak. Lássuk, mire mehettek a* Fe^ 
hér-népek-is. 

Valami Orgián nevezetű Kirájjok vala ek^ 
kora' Gallásrikusokmk^ kiníek feleségét etSszak* 

kai ' 
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kai el-vitte ^s meg-szepl6sítÖtte egy Romái kn-
totin Tiszt* Haza eresztctvén a2 A^ztóony, 
semmit se szóllott; hauem urának kardját a* 
szügxíil alattomban le-vötte; és ^ éjtszakának 
üdéjén (á' Római örizeteken körösztúl), eweí 
a' színnel ment latrának sátora alá: hogy nagyon 
télé szcretött. Ezenn nagyon örvendezvén a' 
Tnzt^ midSü az Aszszonnak Öleléssé^e Jönne; 
Ez annak fejét le-csajpta ^ és Urának eíeibe vitte. 
Ekkor osztki az egész történetöt el-beszél-
lötteé 

TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ. 

Macedóniai II. Hai. : 

rx Gallogfélmsöinak elrveszttök ^ és a' ^Sirusok-
nak elrpusztúlttok lítán, midSn szüntelen más
más Nemzetségek, és Tartományok jönnének a* 
Rómdaknak bírtokjok alá; íme fól-emeíte fejét 
Aíacedáma^ és ismétt nyughatatlankodott, pedig 
veszedelmesen* 

Ezt a' leg-erSsebb, és leg-mérgesébb Or
szágot nem m ŝ ingerlötte ti' fól-támadásta 5 ha
nem maga' régi Nemességének mindenkori em-
léfcözete. A'-mi több: fu/íp-kirájnak hálák u-
tán, annak olyan fia líralkodött^'kiazt^se ma
gának^ se Népének böcsöletére rkhxl nem gon* 

áol-
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ddlhátta: ha az egys^er-meg-véretceíptt Ország 
örükre-meg''VerettccötWeh, lunni láccattatna* Ezt 
a' Kirájt Fenesnck hívtik, - , 

Ezen Kfrá) alatt,. sokkal nagyobb számmal 
és szívvel tám«dtak-fól aV Macedónok^ miftt en
nek atyja alatt, T^rssofcn.ik víktéky Rácokat 
(Thraces). Ezt a' szövetséget abból a« okból 
gondolta'̂ kf Perses:, hpgy a' Macedonohuik se-
rénységjöket a' /íáróJríia* erSsságiökkelí ellem-
ben: a' Rácoknak engedetlen vadságjokat ^ J^or 
cedonokmk fenyitékjokkel mértékölbe(né« 

Mind e^ken fó^ul 9 P r̂í̂ íw l̂ hasznos gtíníj 
dolatjai-iá Vóltanak« /fr'mí̂ í* hiigyének bérccei-
röl Tartományjait ytsgálván; még 4'jn^íedokök-
»-is Váfíkat épittetött. Vassal é$ ;FegyveiTel 
ügy bé-sáocolta Maotdéniá^^t: hogy î ejn láccat-
tatott bér menetek mis EUe^iégíek üiigedni j 
hanem cs iq^ ázoknolt^ kik az %b$l eireszköd-
öéfl^ Tartomáiíyjiba^ n % 

Márkus ^Fílippüs Taöicsopkijak Vezérléssé 
alatt ( Láád a*. sa^-iik^ Tanácsnokot) ezekre a' 
tájakra nyomóiván a' R^mni Sc^^egek, minek'-
utátma miridtti! hei^ket ̂  jól meg-vísgiUtiak; és 
szinte miiideneket kíH'P^ t̂iü- hatl^tatlanoknak 
láttak: reá^vetvén^ magokat^ Jstrúd nevezető 
tavon ( a'.tövises ós veszedelmes 4oiji})okoii 
körösztul); egyszer osz<án óda érköztekt^ aV 
hová a' szárnyas szemekrisalig*4fhittek. 

A' 
V 
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A' Kiráj (kMs magát igen nagyon el-bíz^ 
ta, és az EUenségtiek löhetséges vak-merész^ 
ségér51 uem-is álmodozott) hogy a* Rómauknak 
hírtdlen reájok-'dtéstóket az erÁbörektül hallotta, 
egészfcn oda4ött. Maga adta-ki a* parancsola
tokat: hogy emberei mindeneket meg-veszte
gessenek* A* Pénzt tehát (hogy el-ne-veszszön) 
a* Teugörbe hányatta. Meg-égette S^reg-hajó-
jit-is: hogy fi^ Rómaiaktól meg^ne-gyújtassanak, 
cl-ne-égeitettessenek* 

Fúlép után P^ííteí-tanáesíiokra bizattatván 
t* Vezérség (Lásd S38-dilt Tanácsnokot); ez 
nagyobb sereggel^ és más utakon érköziUt u* 
Macedónok ellen* ^Abban mntatta^ki nagy cizéfí: 
hogy mindenkor mással (éfíybgettQJs^^Macedö^ 
noküt ^ és mindenkor mást éseieködöte. Csu
pán el-éíkö:8ésse V ligy iffeg-ijeattitte derűst t 
hogy a'hareén lönnt wih kévánfcoztiá. Atat-
tómban el-menvén ̂  mindeneket vezérire^a^ött; 
Ezeket kegyetleníil meg-verték a* RőfHmnké 

Penes^k TéngöröfcöW kSrösztÜl^ Scmótta^ 
ciáha iparkodott* Ennek %' Városnak híiíis ét 
nevezet&s iSzentségéhez fojamodnikévánkozott^ 
mintî ha a* Tempfomok^avvagy az OltaBofĉ &riaí-
hették-vólna-meg azt^ kit sd a' teirórdok nagy 
Högyékuek bércceik ^ se ma ga* Fegyveressel meg
oltalmazni nem tuitak* 

Egy kir^se tartotta oly. sokáig eszébe el
vesztett kirájságát. Mert: midón abból a' tem

plom-
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plomból, radybe , életének ineg-tartássa végett^ 
dísztelenül szaladott, könyörgő levelet írna a* 
Római Vezérnek; magát̂  mindenütt Macedóniai 
kifájnak nevezte. Meg-böcsulcé ezt a' kiráji 
nevet Paulus-h: mert 6tet nem csak ^ minden 
sérelem nélkül, a* templomból ki*bocsátotta Í 
hanem ásztalához-is ültette. Asztal-után meg-
intötte fiait: hogy azt a* Szerencsét ̂  melynek 
annyi tehetsége vólnâ  meg-ne -szomorícscsák. 

A'leg-szcbb Diadalmi Pompák között ̂  Ezt i 
látta Róma^ midőn Macedóniát másadszoí ki-zsák* 
mányolta. Ennek szemléléssében egész három 
napot töltöttek az öívendözÖ Polgárefc. Az ehSn 
a' Zászlókat^ és a' Táblákat vitték. A* tnási^ 
lton Fegyvereket 5 és pénzes Ládákat (§6) hor-» 

' doz* 

<3 )̂- Eme* pénzei ládákat dratinyal meg-rakv^ 
látván aV Rómaifik ; szígyönleni kczdötték : hogy 6*5 
eddig csupa rézzel , vagy, ezüstéi éltek/ Ekkor 
kezdettek Ők-is az aratiy-péiiz Vetésdéz ( percussio 
Dumi aurei}« Egy aranynak divatja, mindgyárt elein
te , húszon •ot tízesekből állott, az-az : négy forint-* 
ból, és egpr tíz^Hrap&rosból. Két félék pedig ezek 
az aranyok: Tanácsnokiak (consulares rel veteres) 
és Tábornokiak (Imperatorii vei növiJ. Ezek között 
az a* ktilömbözet: hogy a* Tanácsnoki aranyok (di-
vatjokra nézve ) jobbaki» A' Tábornoki aranynak 
levt izmos vaU, deákul solidus, 
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doztak* A' harmadikon^ a* többi Fogjak között, 
magát a* Kirájt vezették. K pedig el-bámúlva 
léptetött 5. el-is-andalodptt. 

Azt bírlelifc az akkori írók : hogy sokkal 
előbb örvendözött a* győzedelem végett Mómd' 
Várossá, sem-mint a' győzedelmet a* Táborflok-
nak levdéböl értötte. Tudnwllik: tüstént azoa 
Bípon, melyen Perses meg - gySzéttetött, as 
egész harcnak ki-menetelét meg-tudhatták JRó-
ma várossának̂  lakosi. Ezt pedig így esöttnefc 
lonni mondgyák; 

Egyszeriben kétlfimk«t láttak Rómában Jw-
túrna' tavánál; kik, le-szállván, íovokról, a* 
l^rt és yért mossák-vala-le magokról Noha 
üjem szóllpttak; még-isa- győzedelmet beszél-
leni láccattak. El-hitte a' nép, mind azt: hogy 
azok ^^ííor és PO/MÍ lögyenek; mivel ketten 
voltak; mind azt: hogy a' harcon dolgoztak: 
mivel Véreseknek láccattak ; mind végtéré azt: 
hogy Macedónidbcíl jöttek : mivol, lovaikkal egy-
|yütt, najgyon leheltek. 

TIZENKETTEDIK RÉSZ. 
/ / / r i ai Had. 

A z elobbeni MacedóniailA2Lá\\ikn^ menten köt 
vetkőzött az llhiai. Mert: hogy a' Rómaiakat 

há-
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hátúi meg-támadgyák 5 P^x^o/reá-vétettet, és 
pénzért hadakoztak. Nem sokáig tartott a' há* 
bórgás. Minek-utánna Skorda Várossát Ic-rou-
totta Lúcius-Anícim Tanácsnok (Lásd a* 345-
Tanácsnokokat), tüstént meg-alázták magokae. 
Hamarébb el-végezték a' Hadat; sem-mint an* 
nak hírét Róma' Várossába hallották. ' 

TIZEN HARMADIK RÉSZ. 
Macedóniai IIL Had. 

Mi i int-ha a* Péntisokkal öszsze-beszéllöttek vol
na a* Macedónok: hogy harmadszor îs rtieg-nye-
rettessenek; egy üdSben mind-a'-két Nemzetség 
fegyverhez nyula. De a' Járóm-szÖget hamarébb 
el-törték a' nyughatatlan Macedónok. Meg-ve-
tötték elsSben Ókét â  gondatlan Rómaiak. Azt 
a' fól-zöndülést egy^harapásnyinak lonni álmod
ták. E' volt annak oka: hogy osztán a' Ma-
iedouok séjosabbak lőttek. 

Oka e* Hadnak szégyen-is. Egy-valami 
Andriskus nevezető Pásztor - ember hírtelen el
foglalta egész Macedóniát ^ Hadat-isi indított a' 
Rómaiak ellen. Mind-eddig ki-nem-tudódhatott: 
Szabad embef vólt-é? avvagy szolga^^átyától 
sz'úle0tt? Elég az ehhez; hogy azokban az 
iidSkben, egy vagyonos Gazdánál betyárkodott. 

> . N a Mi-
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Mivel pedig elSbbetti Fülöp - kirájhoz IgeH. 
hasonló vala; Betyár-társsaitúl Fattyúrfülifpnck 
neveztétött. 

Erre Ó fól-fúvalkodváu; minden erejével 
azonn vók: hogy kiráji ábrázatját, és nevét a* 
Jciíáji szívvel meg-futtassa, 's-csinosa^bbá tögye. 

Ellene küldetvén Márkus - Juvencius Vólt-
tanácsnok ( Lásd. a' 341-dik Tanácsnokot); a*\ 
dologgal h^teienkodott. Vak-merően uéki-e^ett 
Jndriskusií^j^ pedig olyan embernek; ki nem 
csak maga' embereivel, hanem ^Rácoknak tár-
saságjokkal-is nagy - hatalmas vMa. És imel 
azok a' győzhetetlen Rómaid keményen meg
verettettek egy nem-igazi, sStt csupa képzelet- "̂  
bői-álló , és valóságos Játék-színi kirájtóL 

Pe 5 MetelluSnak Vezérléssé alatt, viszsza-
adták néki a' kölcsönt* Az elöbbeni Tábornok
kal el-veszett Seregeket keményebben meg^ 
boszszúlta Metellus. ElsShen: Macedóniát ( rai-
nek-utánna Vitézzel által minden szögét föl
dúlta) a'Szolga-tartománnak rút sorssára vÖtte«. 
Andriskus , a' hadnak indítója, kit a* Rácság 
kirájja (minek-utánna hozzája szalado(t; éstSl-
le segítséget várt, még-is el-fogattatott) B"Ró-
maiaknak által-adatott; Rómába vitetött, erSsea 
meg-láncolva. Sok nyomorúságjai után meg-en-
gedte jíndriskusnak 9L'kegyes Szerencse: hogy 
mint valóságos ki^jt., úgy vigyék diadalmi pom
pával Róma^ váíossába. 

^ HATÓ-
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