
HATODIR SZÁR ASZ. 
A' Harmadik: Puniai Had* 

!• Hadi kÖrnyülmény* 
2. Hadi röndőiések^ 
3. KarthágóVszíressége« 
4. Ifiabbik Scípió. 
5. Karthágó' vége. 

6. Korintusnak el-estte. 
7. A* Spanyoiok* viszon-

tagságaik. 
8. Numancia' esete* 

\ 9. Elmélködések. 

' ELSŐ^RÉSZ. 

Hadi kórnytilmény. 

^T^ harmadik Puniai had, üdörc nézve Cseké) 
(mert négy esztendíSnéí tovább nem tartott). 
Ezen-kivül: a'két elsővel egybe • vettetvén, 
leg-kevesebb mukájn. Most immár nem jann|||' 
ra a' Pénwokkal^ mint magával Kartimgóval köK 
letött a' Rómaiaknak hadakozniuk. Mind-az'-ál-
tal, ha ki ennek a' hadnak ki;menetelét tekintí ; 
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196 KÓMÁI TÖRTÉNETEK. 

ezt leg-nagyobbnak mpnáhfítxii: mert, Kartbd-
górni el-veszttével, az tgész Afrikai hadnak 
vége szakadott* , . 

Minek - előtte á' harmadik Puniai liadról 
szóllyunk Valamit; ha mind-a'-hármat fontolóra 
vöszszük 5 feloUÖk így gondolkodhatunk : hogy 
az Elsőben csak hadat indítottak a' Rómaiak; 
z'másadikban győztek ; a* fc^rwiíííittó^n diadalmas
kodtak. 

Oka pedig a* harmadiknak ez vala: hogy, 
a' frigynek szent kötéssé ellen, a* közel-lévő 
Numiddkat meg-tán»adták a' .Kartbagó-heliek ̂  és 
így Masiniisának (a* NUmidak' kirájjának) al
kalmatlanságára voltak. A'Rómaiak tehát, ama* 
jó kirájnak, és valóságos társsoknak segedel
mére jöoni akartak. 

M 
MASADIK RÉSZ. 

Ha i i r únd ól é s e k. 

»id8n a' hadi készületek Rómában leg-tüze-
sébben fojnának; ime •Markus-Pórcius-Kátónak 
Vannak a* nagyobbiknak: Cato major) engesz-
tnhetetlen gyulölsége, és a' Pinusok ellen föl-
VÖtt haragja arra célozott: hogy Karthágó egész-
szen le-tSniltessön. EUemben Scipio-Nasica 
(nüdSn errÖl kérdöztetött ) annak fenn-tartás-

sát 
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VI. SZAKASZ, n i . RÉSZ. 197 

sát tóért javallottá: ne-hogy, a* versengSzS Vá-
rosnak végső romlása után, el-bizza magát/íc^-
ma Várossá, és tobzódni kezdgyöo* 

Ezen két akkori nagy emberek között, kö
zép úton jártak a* nagy okosságii Öregök.. így 
adták-ki végsiS-képpen gondolatjokat: hogy a* 
Város se el-ne-törültessön, se meg-ne-hagyat-
tasson; hanem hejéb61 ki-mozdíttasson; ésmíás 
valami hejen építessön-föl. Igen gyööyorüségös-
nek teccött az az Örégök^elÖtt: ha oly Kartbár 
gó állana, melytől immár nem lőhetne félniök*' 

HARMADIK RÉSZ. 
Kanhago szívessége. 

Xehát: nem sok üdő halasztva, Manliusnak 
Tanácsnokságában (Lásd a* 356-dik Tanácsno
kokat)., meg-támadták Karthágót n* vitéz Róma
iak^ éppenséggel avval a* föl-tétellel: hogy talpig 
el-emísztik. Mind-ezeket észre-Vévén a* Váro
siak, azt*is gondolván: hogy azzal az Ellen
séget raeg-engesztelik; nékik ajándékózták Se-
r^g-hajóikat. De fenébbek voltak aV Rómaiak;, 
sem - mint- hogy ezzel' meg-engesztelődhet^ 
volna. Azokat az ajándékozott hajókat (ám-
úgy-is elegendő gájájok lévén), a' Lakosoknak 
szemöfc' Iá ttokra, meg-égettették* Az-utánmeg-

N 4 parin-

Digitized by Google 



m ^ ROMAI TÖRTÉNETEK. 

parancsolták nékik: hogy (ha élni akarnak) a* 
Várost, ok-vetetlenül, otthagygyák, és az Or
szágnak szélére takarodgyanak. 

El-löhet akár-kinek gondolni: nünekyutánna 
ezt a*jgoromba ize^etet hallottájc; min8 irtó
zás! minő álmélkodás foghatta-el5 a* Kanhá-^ 
gáiakatl Ez a' hál'-adatlanságy nem-hogy meg-
ijeszcotte volna azokat; hanem inkább úgy-an-
nyira fól-boszszontotta: hogy magokat éppen
séggel el-szánnák^ meg-isreskünnének; hogy a* 
Rómaiahnah embertelénségjök ellen, minden t81-
lök-ki-telhetS erővel védelmezni fognák magokat^ 

Közonségösen: nagy sírásokra, és iajgatá--
SQkra fakadván; Hadat kiáltottak ! Hadat je-
lent'óttek B^ RómaiaknaK EHenÖk szünet nélkut 
ingerölve zenebonáskodtak; nem ugyan arra â  
végre: mint-ha ebbSl valami hasznot reméUe-
néneks' hanem, hogy a' Város az EUenségtüI 
pusztíttasson-el inkább, sem-^mint (magoknak 
ki-kSltÖzéss^lk után) üresen maradgyon. 

MinS iparkodássok, minő szorgalmatos-
^ságjok, miniSi dühössógjök-is volt a' Városiak
nak, vagy ezekb6l-is, könnyen ki-teccik. 

, Elsőben: mivel, a' hajóknak meg-égette-
téssök után, csonakjok sé vala, és ezekre még
is nagy s2áikségjök lönne; le-vonták házoknak 
födeleit. Egy nagyobb hajónak készíttéssére 
pedig el-bontbtták házokat: hogy a* gerendák

nak, 
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nak, és más :égyébb szál-fáknak hasznokat víK 
hessék. 

Az-után: a' fegyver-tárakban eíegendS ya-
sat vagy ércet nem találvin; elŐ-hozták a' Kincs
táraknak aranyjait és ezüstjeit. EV6 - hozták 
ezeket, ajándék gyanánt, â  Város' lakossai-
is; melyeket öszsze-olvasztottak, és így ezek* 
bői vagy fegyvereket^ yagy a* hajónak-mohhát-
le-szorító iszkábákat csináltattak. 

Végtére : se kenderjíik, se szöszszök, 
vágy-is más szarrok nem lévén; hogy utoljára 
a najókra gúzst tekerhessenek j a' leányok és 
aszszonypk (csuda serénséggel dolgozván) tö-
vökből le-vág^kjiajókat, és azokat a* köZ-
fzükségre adták. 

I, 

NEGYEDIK RÉSZ-
Ifiabbik Scipió. 

ly serénséggel viselvén magoncát Karthágó la
kossal, nem volt csuda: hogy nékik á* Ró
maiak (fő-képpen el-szánássok után } semmit 
se tehettek. Föl-váltották tehát Manliust, és 
hejette Kdjus Március Tanácsnokot küldöttek 
( Lásd a' 3S6-dik Tanácsnokokat). Ez Őket 
mind vizén, mind szárazon meg-támadta. Meg-
vöttea'régi Rév-partot, és,a* Városnak mind-
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abo RÓMAI TöKTÉNETEK-

a'-hkom falait le-doutíitte. De fenn-állott m«g 
Bma ( így nevezték a* leg^belsSbb vátat), 
mely magát úgy védelmezte; mint valami más 
Város 5 melynek mind - eddig ;emmi baja se 
volna. ^ 

Mind-ezeket, annak történtté szerént, meg
értvén a* Rómaiaiy látván pedig azt-is-.hogy 
azt a' nyakas Várost a' közönségös Tanácsno
kok meg-nem-törhetnék; annak egészszen le-
1̂ >ntássára valami Scípióról gondolkodni kezdőt-
tek, kit osztán, tejjes hatalommal, Karthágó eU 
len kúldgyenek. Úgy véleködtek az ÖregÖk: 
hogy, mivel Afrikában a' Scipió névnek csak em-
léközete-is halálos; annak oda-érközésse-is so
kat töhetue* Találtak pedig egyre, ki a' Sci-
piókiül nem eredött ugyan, dQ azoknak Nemzet-
ségjökbe bé-iktattatot. 

Mert: ez a* most-emtítött Scipió^ annak az 
Émílius-Paulusnak fia vala, ki Macedónián gyS-
zedelmesködött. Annak a* sokszor-említött Áf 
fikai,hites Scipiónak egygyetlen-egy fia (mivel 
fiú-magzatokat Feleségettem szült) ezt magáié
nak fogadta. Akkor pedig oly Isteni ihletést 
érözevala magában; mint-ha(mivel atyja Kar
thágónak kiút meg'\ng2ítta) fogadott unokájára 
lőtt volna bízva alapi föl-fordítássa. 

De, valamint a' feue-ette haldokló állatok-
Bak véíisö marássaik sokkal mérgesebbek, sok

kal 
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kai veszedelmesebbek, mint a^ ép-qleveneké-^ 
úgy nagyobb munkába került a'félig-le-roncott, 
mint egészen-fón-álló Karthágóval bánni. 

Ezen Város ellen kűldettetvén tehát ez i* 
Scípió ( kit osztán Ifiabbik Afrikainahis nevez
tek : Scipio Africunus Junior ) ; minek - utánna 
észre-yötte: hogy az ellenségnek több menedék 
heje nem volna annál az emiitett Birsándl ( mert 
ennek előtte a* Révct-is el-foglaltál^ a' Rómaiak) 
az ellen a* vár ellen fordította minden ereiét 
( Lásd a' 358*dik Tanácsnokot ). 

Azomban a' Pénusok a* Városnak azonn a' 
részén, hotott még a' falak épeh állottak, egy 
Ú3 rését csinálták, nem ugyan arra az okra 
nézve; mint-ha aZonn akarnának a* tengörbe 
szaladni; hanem: hogy senki se gondolhassa 
azt: hogy szívókét egészszen el-vesztötték lé
gyen. Még ekkór-is szüntelen iparkodtak. Az 
új rév-parton egy új Sereg-hajót-is mutogattak 
a' Városiak, és azzal úgy töttették magokat ; 
mint-ha azt egy szem-pillantásban készítötték vol-
na-el. Mind mellette ennek a*Sereg- hajónak, 
mind benne, valamint a'raeg-fójtotttüzaek ham
vából, annyi evezó katonák inint-egy hallot-
taikból föl-támadni láocattak. 
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20% RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

ÖTÖDIK RÉSZ. 

K a r t Aá g o" vége. 

L^e Karthágó' ísko^^üimk minden ugyekeze-
teik nem egyebek voltak; hanem a' haldokló 
embereknek utolsó rázódássaik.' Végtére • is 
csak ugyan arra jutottak : hogy magokat meg
adták. A* Városban mind - oszsze negyven-eze
rén voltak. És , hogy ezek a* Várost meg-
nem-t^rthatták (pedig Hazdrubalnak koriiĵ ányo-
zássa alatt) ez nem egyébbnek jele; hanem: 
hogy ^ iíomar katonák fáradhatatlanul OTtröm-
lották a' felak^t. ^ 

De Uránál sokkal firfiabban viselte magát 
HMdruhd felesége. Ez a' Városnak bizonyos 
fól-adássát hallván, maga mellé vötte két nagy-
ra-termett fiait. Azokat maga házának tetejére 
fól-vitte;' és, velők egygyütt, onnatt vetétte-
\c magát a' leg-lán^ösabban -̂  ég<$ tüzekbeé Ez 
akkor azt a* Kirájnét követte, ki ennek a' 
Városnak leg-el&o alapjait vetötte (37). 

. Ti-

(i^j). Ezt a* 'Kiti]nét Didónak iieveEeték, kiről 
elég emlékőzetöt töttem abbaa a* köoyvemben» 
melyet ily cím alatt eresztöttem^lki: Trója-veszcdel*-
m&. Csupán e* tartozik fiedig mostaaiban ide. Az 
az említőtt Didó meg-nem-egygyezheirén Pigmdlion-

PC-
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Tizen-két követközött napokon alig löhe-
tött el-óltani azokat a* tüzeket, melyeket há
zaikra és TemploiDJuikra magok a' Polgárok 
azért hajgáltuk: hogy, mivel immár azokat a* 

üótnaiaknak kezÖkbSl ki-nem-yöhctnék; 6k se-
vifaetnének-ki beliMle valamit, melyet osztáa 
a' diadalmi Pompára fortíthatuának. 

Uly vége lőtt annak a'a' híres Karthágó^ 
nak^ melynél szélessé' világon,/?dm^ után, je
lesebb , és erSsébb: város nem építtetött. 

HATÓ-

nevezetű öcscsével Feníciában , vagy-is inkább eh
hez az Országhoz tartozó Tírus^ Várossában; min
den kincsjeivel Afrikába jött, és magának e' tar
tománynak Urától annyi földetekért, melyre egy 
ökör-bört le-teríthetne« Ezt nem nehezen meg-nyer-• 
vén; AZ említött ökSr-bÓrt oly vékMy hártyákra 
szelte: hogy midÖn ^ számtalan hártyákig eî terí« 
tötte, ' reá egy várat {Bir^a név alatt ): építhetett, 
mely szó / 'ÍM^'. nyelven annyit tészen : mini hdrtjnt. 
Ebben s' várban jól meg^^r4sítvén mag^t /?iit^( mi
vel hozzája örömest tódúitaK a' kör&l-tanyázó emv 
berek) Őket fől-fogftdta, és, mivel mindég többen 
gyüleköznének-öszve; arra vüte egy-más után a* 
Várost: hogy azokat az embereket három kö-falak-
kat köUetftt körűl-k^rítettnie* Magát a' Várost Kar* 
thdgónak nevezték* Trója* Várossának eKégtte mán, 
nagy szélvészektől hányattatván Énéét, egy 7> J-

jai Vezér; Kartfidgíba érközött, £kkor D/dó, ez-
regy 
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HATODIK RÉSZ. 
Kor indusnak el-estté. 

M; 1 iüt-ha ez az üd6 a* Nagy Városok* romlás
soknak Száradja volna ; Karthágó veszttét, 
Korintus' veszedelme követte. Ez a* Város Jk-
bajának fiS-várossa vala, és egész Göröff-prszág-
tiak leg-nagyobb díszsze. lániai és Egéumi két 
tengöröfc közé építtetött, mint valami Játék
színre ki-téve. Arra-való-nézve méltó a' szána-
Jcodásra: hogy hamarébb cl-veszett, mint az 
ellenkező városoknak számok közé íratott. 

A* 

végy kirájné lévén, beleszeretött t.néásha\ ki is meg
ígérte néki :̂  ho'gjT nála meg-marad ; 's>el-is-veszi hi* 
te^-társsácíl.' De (akár mit mondgyunk okául) meg-
másolta götídolatját Znéds. ugyanéiért: föl-verte 
egy ejtszaka hajessait y is V«leli: egygytítt* Katonitit-
J8, kikkel lopva el-is-illantott. Röggelre ketvén * az 
üdő; meg-faallotta e* reméntelen iesetet Didó kirájné. 
Ĵ /i/aVApẑ vonszó szereletét Semmi okoskodássaival 
meg-nem-gyózbetvén ; Palotájának közepére hasáb
fákat hordatott, azzal csalván-meg îz/t^r-nevezető 
néunyét-is: hogy az Isteneknek áldozatot \öeodene. 
£1 - parancsolván magától Nényjét, meg'gy6)totta 
alöl a* hasábokat. Maga tetejére ülvén, maga' szí
vébe verte a' gyilkot. Holttá után el-égStt. 
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. A'hadnak oka Kritoláus vala , Kormtusnák 
Ura. Ez a' ravasz f mber, azzal u' szabadság-: 
galj melyet néki a' Rómaink csupa kegyesség
ből engedtek, hár^adatlanál viszsza-élt, Ez?el 
se elégödvéu - meg; ba á' Rómaiaknak valami 
szerencséclenségjöket hallotta; a* pártosokkal 
tartott, és minden erőjét ellenök fordította. 
Ezen-kivül: a" Római Küldötteket-js., kik mél
tatlan cselekedeteinek ineg - feddéssére hozzája 
igazíttattak; nem tudni: |cézzel-4'?d^.jember
telen éles szavaival nagy9ti meg-sérti^ttg.. 

^ Minek-utáttua ajSvUtólsó Macedóniái Hadat 
Metdlus el-yégezte (Lá§d a* 363-dik Tanácsno
kokat) ; meg-paraticsolta néki a' Rónm Tanács: 
hogy egyúttal Abrmfî sra mennyen, *s ráiicba-szöd-
gye a'nyakas Anto/öU5í..É//jwe* széles mezeire el-
érközvén Metellus; mcg-verjte {Alféus vize mel
lett) Kritoláus- Seregéti. . Evvel az egy harccal 

* el-végezödött minden zenebona. De fönn-tat-
totta még-is magát Korintus. 

Ezt leg-els6ben a' mcg-sZállással fenyeget
te Metó/iií. I)e meg-hállván a'KémektSl: hogy 
Diéus ( egy Görög vezér) Korintusnak segítsé
gére iparkodik ; eleibe küldötte Mimmituu 
Maga azpmban Korintusnak fiSl-dulássára ipar
kodott. Éppen midiSn a* Városba bé-rontott; 
viszszarjött azzal a' hírrel Mummius: hogy 
Diéusnak seregét rész-szeréot le-ölte\ rész-sze
rént széjjel-kfergette. , 

Az 
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Azí eWontotc várost már ennek-eliStte oda* 
hagyták a' Lakosok* Hogy osztán a' Rómaiak 
annak beljébe mentenek; azt elsSbeii ki-pusztí-
cotcák<; az-után : a* trombitát harsogási között 
fól-gyújtották, Vminden falait földig le - ron
tották. 

Temérdek sok hadi jelek5 Táblák) észász-
jók Vagy el-vitettek i vagy el-vétettek, vagy 
el-égettféttek. Miket vöttek pedig-él^ vagy 
csak abból-is ki-teccik: hogy, valamit a'világ, 
Tfbnwímf'réznek neve alatt, Rómában és má-
sutt-is csudál; není egyebek , hanem atinak 
az irtóztató égésnek maradváonyaî  

Ebnek az 'ércnek leg-iiagyobb hírt szorzott 
Korintüsndk' szerencsétleásége r mert zzzúl-az' 
egy lán^gy sok bálványok öszsze-égettetvén ; 
az érc , arafny-̂  ezüst * egybe-futottafc; és ezt a' 
Korintrar T§zét szörzötték. 

Spanyoloknak viszontagságaik. 

Valamint Karthágó után Koríntus; úgy ezen 
Város után, \ífií]>^Wf;^iitleg-nemesebb Várossá 
Numancia e\-esutt. De minek-eliStte etiriek a* 
hírős Hejnek ostromárul szóUyak; elsőben His-
phidnak történeteiről fogok emléközni) hogy 

kez^ 
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kezdötték tudui-illifc Velők Pómaial k'híÁűti 
hogy fojtatták azt? méglen otzdcíí {Numanci^ 
nak eUvesztté után ) egész Hispániát, mindea 
ellen-vetés nélkül, ^ birtokokba v<kték# E^k-
rol lígyan már eníiefc*eI6tte-is mondottamj^la-
mit; de elszakadozva egy-má^bil. Moatatii-^ 
btn azokat egy bordába szSnnl igen }ótiak lönni 
állítöm. }* 

Soha (még a' Világ) esze^ ágában sfe.vólt 
Mspdnicmak: hogy a* Rómaiak oUeü fi>lríegyver-
kozzQO^ Soha^'Jídfndí^it se k4ii|8zérítÖtték arrt 
n' Spanyolokat i^iho^^ vagy birodak|okat éiöz? 
%ék;; vagy Szabadságfodcat meg^tamni ófatjtsák. 
Mindezeken fótcd: a'̂ ir#neî mt1iÖg]rekke1, és ktt* 
rös-köríil a' tengöröfckéWs úgy ; bé^ngyon>-fbg-
lalva: hogy észszeHs alig löhessön közelére 
juthatni. . . 

Mind-az'-ákal: a' meszsze^tcrjedésrc-szülc-
tott Rómaiak hzmBvébh üt&ttek a' Spanyolokra^ 
mint ezek magofe erejöket meg - ösmérhették 
TÖltía. Valámemip d-rablot^ lartományok kö
zött^ ez vólc aŝ  az ̂  egy 9' mely csak akkor 
látta nagyságát ^ «in6k-utánna meg-gyiSzettetött. 

Az elsS 5t̂ tálft(V kezdvén f egészen Okid-
vius Császárig <̂  k&zel két-száz ' é^éeúdeig ba-
ioekodkak Span^- Oíszággal. â  Rómaiak. Ve
lők nem búzomosati; ' ^ nem oszsjie- foglalva; 
hanem (valamintaz okok adcák-el5 magokat) 
moat ekkpr, most amakkor hadakoztanak. Nem 
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is ' bojgatták ekoben; â  Spünyolohat í hanem 
Spaí̂ pyê Homágbaa aV Fémpoiau És ebektől ra-: 
^datt a* fioaiwttViJkrűr-is, mint valami járYÚfiŷ  
a' Spin^ofoh éüen v̂ ^̂ ^ . /.i 

*Lreg-els6fc vaUimk tehát (V-fliiW ezelőtt-. 
is mondám )• jPzitóííw és /ínf/̂ Jt (jjiiíid-a-kettöni 
5r/pí(*), tóK 5̂ ^ í̂̂ ^̂ ^̂ w* béíGéken kötösatuH 
vitték a* hadi jeleket, és kegyetlenül le-kas;&ibáî  
ták ^Hmisátúfii !^U&íh 'Hmnibaínakkit rok<iüjait. 
És eHs4o]g^altíife volna úz c g ^ rOrszágo^.egyi 
rohanássalíibft/tóök a* leg-erSsébb^ VjfcZérefcí 
(-éppen^ a' gfíilfeieddtemfiek Mií\én)j fimm^-^^t^^^ 
va&zs^gal jnegrkeríttetvén5 ?éŝ ianmár- wind:.é\ 
tengernek ;:inmiirSzára2ttak Hétó Urii lévén ;̂ ^ 
el-jiém*ttjra«aííatt3k vélnaé • , • 

M€^r uúa. iáméit ScJ^iéiP^blmn^ fia.i'^I 
hogy atyját és atyja* Test-vérét meg-boszszál-
lya^ M' PénisoJ: eilen küldetett, i Spanyal^oiSzéígi 
ű} Kartbdgánal jneg-vévés^e^í i$̂ ,̂ íiás yárosakc; 
nak. ie-iontásisa után, m 5̂gf»eA«̂ légödötlfc 1 zzcsÁh 
SH-pióJ' h o ^ ji'. ̂  Pétmsoht iSp^nyoloiszéíghol; ki- r 
tíjdta; joagáií: a' tartoraánt, adó-fizetővé tötte ̂  
é& 9 valami iiteft̂ f<m'innett ^ és tmpmiatt fekszik, 
BL*JR6fnai bis^Q^qmliaz toldotta^ . EkS-ii.^vólt 
a' Tábomoktdb koáül^ ki i^my^pUmJífnkai 
mellék névVél ÍBag-ti6íít9(letí»ít:) a' gyiöítotel^. 
met a*(7áífeí̂ *íg:̂ »ésâ ^nagy teígöjrig vitte^ ;. . . 
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, Scipió Után:,, Spanyol r OKziffk^lü már erre , 
már arra a'részszéi^cf röudoltetvén aVT^bomo* 
kok 5. nfsm cs§k s^öriizni^ hanem meg-tartani-is 
tudták ^\%zóvz'ótt jószágodat, ét tartományo* 
kat. A',leíg-vadabbakat, és mmd-aKkor îg le
nem r küO^lezü^ Neim:^etségeket^ ugyan-azért 
az igáb^z. és járomihoz nem szokott durva em* 
berekét (Jiijizonnyáif̂  elég nagy munkával, nem 
is vér^l^jij^ iiarcplátókkal) a* szolgálatra meg* 
tanították. 

Az-után : az a' Nagy-nevü és érdemű Kátó^ 
kinek igazi erölcsjére nézve : Fettyitoriz^) ne-

. vet adtak a' Róinaicri( ( Cato Gensonus ) ; azokat 

CjS -̂ A*-mit a' Dediokigf neváxnek: Í^efisore4;. 
aztn^í .(leg-alább hivaiaVjOkn^hegy résxszéte tékínt-
Te) fenjíi 4^ ne A moüc^haiiyvk. Mihdeníior kettca ról-
tak Rómdbarh VA^lúU ot esztendeig ta^otf: Tiszt-
segök (noha Iiatalmpk másfél esztqidjpfpél tovább 
oem l^rjedatí; cs cjak, aVílemesek JöMtek Fenj/;í' 
tők ) ; de of?ztáa a* Kö;tségbftl-is választottak i^gy$y^U 
Ez a' Tiéztség aVl^-fóbb Tisztségek köziül váía. 
Föilycbb voU a* Polgar-mest^rcn-ii, nem^u^an |ia-. 
talmira; haocm tekintetese c$ érdemére n^zve. E*̂  
volt az oka: hogy azt a' Ffinyítőt ^ kit, a* 5?en^espk, 
közül ;rálaf ztottajt ; oly^t választottak:^ kifc már en
nek - eljötte förtiszlek, úgy-mint Polgár-mesterek ,̂  és, 
más c'rf^ék yóltak..Ügyfn-a2iért; elöbbcni Tisztség-, 
jokoek cíii|«r«ikkal is élhettek, ki-vévén < Rözsés-
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k' Nargy-Vitézségíi Celtibireht ( Spanyol Ország
nak leg-üagyobb erejét és diicsSségét), egyne-
tiáiiy Jéleŝ  harcok utáiĵ ^ nagyon meg-alázta. 

> ^öío'után, az 9! GrakbtiSj ki minden GroK-
tusohnak'xicmZá atyjok valö, ugyan-csafc azon 
émlítöct Céhibhek ellen küldetvén; száz-6tven 
Várossaiknak lé - rontássával kegyetlenül meg
büntette áZt a' zenebonát, melyet, Katónak el-

, meneteld'után, a' RÓmkiak ellen kezdettek. 
Az 

3^rfiák|it, Nevöket voltéji amsCdedA$z6bSi: cefUeo^ 
melynek másként «több értelme-is vagyon; de itten 
csak azt teszi: meg-fofitolomy avvagy meg^itélűm^ 
^éldáoük okáért: niidöa valaki azért röndöltetik a* 
földekre: hogy a' kárt mc^-itéHye^ (censere dam* 
núm )v vagy /ró" jószágát meg-fontolfyá ( ctns.ere 
bona), vátf ytti\akinitÍL'9tölcsf^t meg'Visgdify-ü (cen
sere móres). Ugyan-azért 2C Fenyitőknek két köte-
íességjÖk Volt; eisöbenaL Vagyonnak meg-ítélésse » 
áZ'Utdk : ai erkölcsök' tne)̂ -visgálássá» — A'-mi a* , 
V'agyönokilkk meg^téléssét illeti; ELÖSZÖRi Min* 
deü ötÖdiWesttetidöre,- á̂  Hirlelö állal (Praeco), ki* 
hívattattak Marsnak Mezejére mind a'-három^«//7f0i 
fclekozetök égy-más ütá'n. MASADSZOR : EIö Vé-
ven az 'efáö feleköiéteti abból mind-cgygyik Polgár 
nevezetesen ki-híváttatott a* Fenyítúk e\é}oi^ ^ kikaR* 
kor Tiszti'szikjöben ültének. HARMADSZOR: 
Minden Polgárnak számot köllott adni maga* vise
letéről, és mindért rágyonárél, tudoi-illik: minö kar« 
ban, mlnÖ 'században |önne^ f Sl-köHStt adnia fe

lesé-
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Az ^ Cieilius Míttllus .^ ki i! Mactdúmai mtl^ 
lék nevet jneg-órdOmlutte; miuekrutánna mind 
Kontrünát^ mind aViyertrofer%eíöJI:e* cl-fogta; ma* 
gának nagyobb dacsőségével y meg-éngedött az 
ellenségnek. 

Meg-nyerte Ltihillus ^L Jurdulohat^ és a* 
Fdkcéokafy két ncveze^^s Neinzetségekeu 

Ezeknek új zencbcmájok ellen küldetött nz 
ntóbbi Scópió,. ki ^ ifiinek-utáAina azoknak kiráj-

Ö 3 jok-

les^gét, gyermekeit, szolgáit, zselléreit« és miadeA 
egyébb jószágát. NEGYEDSZER: Ha ki ekkor a* 
FeoyitÖk elÖtt vagy mcg^Dem-jelent; vagy Jószágán 
ról nem elegendő, avvagy talán hazug vallást téve: 
meg veszfzdztetöti, és tiyilrán a* szolga-randbe té-
tetett; jószága el-vétetőtt. Mert: ki a* Köz-jóhoz ily 
hitetlen volt; azt a' Köz-jónak javaival élni méltó
nak nem tartották. ÖTÖDSiZER: Ilyképen elvé
gezvén Bémdban a'. Vagy ónoknak meg • itéléssét; 
ugyanezek a* Fenyitök kí-küldöttéJc aV Tartomá-
njrokra arra*ya(ó embereiket; kik osztán a* Római 
birodalomnak vagyonát, és erkölcseit hűségesen 
roeg-hozták, HilTODS^OR : Írásban lévén a' Biro
dalomnak miqden jószága ; ^zt a* Feuyitök oly igazi 
röndbe ssfpdték̂ : hogy a* Tanács ^gy pillantással 
látbatoá, â > egésf birodiilalomnak vf^gyonát. HE-
TEDSZE]^..; Kinek - l̂ iiiek .̂ vagj^aára tekinfve, a* *̂ 
Népfit 6| jhiroirra ( Clas&es ) I tiiizázadQhra (Centu-
ri«) osztottak a? Fenyítók, a'-mint a* fcH-lött cél
hoz leg-aIkalfiatpsabbnak'JöqfH,gondoUák.> Haszük« 

' • • • • e • 

5C-
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jóktól Baj-rívásra hívattatott; Őtet meg-gySz-
véfty minden jószágát el-zsákmányolta, 

Tovább ment Décitis^Brütus. Ez â  Celtdkat, 
t' Luzitdnoiatj és GcdUciánal minden t&zszeit^ 
a*-mi több: a* Feledékenségnek Fojójdt (Fiumen ób-
livionis), melytói a' Riímai Katonák nagyon 
féltenek; birtoka alá v'ótte. Győzedelmesen el
jutván a* Nagy-tengÖr^ partjára, nem jött hama
rébb viszsza; hanem, mihek-utánna-a' tengör-

be-

ségét látták; röhdöltek uj Fclcközctöket is (Tnbas). 
NYOLCADSZOR: Ugyan ezek a' Feoyítök árcndá-
ba adták ( publicaruot) a* Btrodalo^mnak/{/A^ Jószág-
jait (Vcctigalia) az Arendáíí>knnk^ (y\3\X\C2LXÁ%^ y és 
ezt Jegyzőbe - vőtt^ (leges, vei tabulae censoriae ) . -
KILENCiíDSZER: Ki-árcndáltatták az ingó-bingó 
Jószágokat-is a! /̂ /ÍArf̂ /iüA' ( Redcmtores )• Hlyének; 
TÓltak azok, kik a* J{ere'csde( circusy lovakat^ szol
gáltattak; kik a^ KapitőÜumöan-ncvelieiöii szentsé
ges ludaknak Ötini adattak i kik, a' Város* szüksé
gére minden-féle fákat hozattak; Va't. TIZED
SZER: A* Fcnyílöknek szorgalmatosságókra Volt 
bízva az-isí havalyon az eldbbeni Arendák* égész-
szen mcg-adat;tak-é ? H o ^ tófcnnft^ cíöbb béjojjc. 
nek, nékiek kdlletőtt á* niqdokát keresni: 71ZEN-
EOYGYEDSZ^R: Végtére 6k hátátoztáfe-nreg azo
kat a* költségöket,^ melyek ('valami nyilváríoá^ áldo
zatnak alkalmatosságára) szükségösok V̂ Skák, <*<—-«̂  
A*-mi a* Penyitdknék'má^kÖtelességjöket (az erköl
csök* meg'VísgálSöáát) ÜÍctfî EHiÖSZER: A* górom-

bá 
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be-nyugovó N^pot, ét annak a* vizekt6I-el-6t-
tátott t¥^it ( a' Szentség - törésnek félélnié^^ 
és któztatóságávat meg-telve) ĉ tipón egyséset 
meréazlötte szemléim, ' 

* Nagy vtereködés lÖtt vUtsk fatoétt a*' Cefc 
tiiérekhl; ha á'28nebonának fól-faidíttójií, tüs
tént a* hadnak elején, eí-ftem-íyomrflt«tori: 
vólua. Ezt Salondiknak nevezték. Erkölcscsé-
re nézve, ravasz. Testje temérdek. Azt az 

b 4"̂  **. 5zSst' 

ba nagy vétkek fetöi itéletötnem töhettek, melyük^ 
ért a' Városnak ítelő széke halálra kárh02tdthatútc 
valakit; banem anra' kissebb hibákat, és ki«nigáso-
liat vötték itéletjök alá, melyeket szóval, néha tóm-
löccel - is megbüntethettek. Például: ha ki a' iiad* 
baó bátortalannak hfrdcttetött; ha ki töldjét nem? 
elegendő képeo művelte ; ha ki magát, mindea fon-
tos ok nélkül, adósságba verie; ha ki másnak bot* 
ránkozássira élt ;< ha ki meg^bázasodni nem akart; 
ha ki hamisan eaküdött, Va'-n MASADSZOR : 
Ha kit az eldbb* emlitött hibákért a* Fényítök meg
szidtak ; azokra valami böcstelenség ragadott^ mé
lyét Fenjüö' billegáíck ( ooia Censoria , vei incurrit 
notant censoriam ) nevezték; és ezt a* többiek meg
szokták vetni ; 9dtt táfsaságjokba venni éppen nem 
kívánták. HA«MA»38ZOR: Ha» a' kit a* Fenyíté 
meg-intött, a* Váro^ák valami tisztje, vagy a* Pol--
gái\>k köziU kiutált,'át vagyofio.vkaru vala ;- azt 
gyalázatos' nev^pk (Ignóminia notáftus > vagy kwr*. 
tsA)bW[k'gfahtzat^nui X. rgacfttniníosus ) móadjottAk; 
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ci2Ust Lándsát, m^yet az égbSl le-szállottnak 
' i ^ i hazudott, idc-tovt háuy^'án; midda ma
gát Jö\reQd(^sek*i$ lönni mondaná, inind:iiyá-
jóknak szemOket magára fordította. De még*se 
|5vendl))hetté'azt^eg magának: hogy az Ór-
tul agyon ̂  fog-szúrattatni: midSn, éjtszakának 
ftdején, a' táboiBok' sátora alá m^gy vala. 

Több 

>ÍEGYEDSZ£R : A* gyalázatosok pedig fS-képpen 
ezek voltak: L/xert Ha, midöoaz ^regökneknevö* 
ket á* Tanácsban olvasták a* Fenyitdk, és egynek 
nevét szántt akatatböl el*hagyták ; ennek nevét gya« 
lázatosnák lonni ítéljék, ugyan-azért a* Tanácsból 
ki-ift-vetötték. Ihstori ha valamelyik Lovagnak a* 
nyilvános-szcílgálatra-engedött lovát tőlle el-vőtték« 
lll'szor: ha egy EV>Igár a' főbb karokbői, az alább
valókba le-tétetőlt. Példaúh ha a' Fildmüvelőkar• 
bór a' Fdrosi karba áltaf-tétetött. Mert a* Föidmü-^ 
velú karc nagyobbra böcsülték a* Rómaiak, mint a* 
Városi Aesokat, Szabókat» és WÍ&& mester-embere
ket; W-szet: A' Réz-mii vésetnek karjok alább-való* 
volt a' többi mesteremberekénél: mert ötödik vala, 
az-az leg-utólsó kar. W-szer: Leg-gyalázatosabb ne
vű volt az: ki nem csak alacsonyabb karba tételött; 
hanem ádója-is meg-bövittetött •• OTÖDSZRR: Mind* 
az'által azek a' gyalázatos ii«véknem tartottak ö-
rökké. Ha m«g«j^b6luk; a* k&ielebb lévó A'̂ isgá. 

- lásbao ( proximo censu ) htjre állíttattak ; s6tt (a'-
mint elég példa mutattya ) TiszCtoégre-is kaphattak, 
HATODSZOR: Különös volt az, abbén á' Tisztié;. 

bep, 
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Több 4olgot adttodt a' iMzitdnok. Ezeket 
yiridt lázította-föl ft' Rómaiak ^llen y egy külö
nös álQokságp ember. £* Vadászból Hiimiiiia; 
Haraflöábtól:Vezér; Vezérbiil Tábornok; Táboí-
nokból pedig (ha kerekét jqeg-nem-fkasztotcá|^ 
volna) az egéíz Spanyol országnak Rómulussm 
lőtt yólfigv: De aegmemr^l^gadvéQ azzal: hogy 

0 5 6tee 

i>en: hogy, egjgyik FeojftSoek hóltla ntlf i , a* 
másíkoak-is leköltetött tönnie maga' Tisztségét» 
is meg-várni az ötödik ezt^ndöt, melybeo 0} Visgá-
lás ( Justrúm) tartatott. Ezt á' Szabást ( mivel a* 
Fenyftökté nágyoo haragudott) akkor hozta a' Köz
ség ^ midőn hatalmassá löH, HETEDSZER: Tiszt-
sigjöknek eleien meg*#sküdtek (pedig nyilvánosan) 
a' FenyítÖk : hogy hivataljpkban híven fognak él-jáfw 
ni. NYOLCADKOR: Ti«ctség|öknek végén (az.az 
minden ötödik, esztendőre, melyben (»i Visgálás tar
tatott) a' két Fenyitök közQI eg ĵgyet választott â  
^ép , ki, hála-adás-képpeni í'^ózatot tönne az Is« 
tenek* számblura. fizt az áldMatot fgy neveztft deá« 
kúl; Suoveiémilla, ai-ax : Súé^^éPü^tauriiia;. az*as : 
Diszna^Jtii'Bihif^*^ mWél az áldozatra Dhznét ^ Ju
hot és MikAt JiifUetött 1̂ , Fenyltőn^k le-ölni. Ckkor 
a'Fenyítő sok fogadásokat |ött, wvaA a* Birodalom
nak, mind a' Népnek bóldogíilássára; és mivel ek
kor a' Népet meg-széatelni láccatott, â  követközött 
üdókben a* meg-szeníélM a* deákok (gy ejtették: IVL^-
tratio. S^nteltt-viz., aqum Imtratis. Szentclést szer-
zeni, luslrum conder^, 
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Ótetĵ  "alattü-,val(jriiak sSSábádságiokért, mérték-
letösséu hadakozni hagyták a* Rémaiai^ mely 
hadakozás egész tíz esztendeig tartott; a -̂n-
úú liigyobh vak - naerószséggel (Ibérusmiy és 

^Táguson inuett- és-cál) mifídeueket' tűzzel-vassal 
•pusztított. - ' 
^ ; Széíéttcsés hadjánafe élíí^-meiittével föl^ 
vattában; gyakrabban hií^-raerte imínár támad
ni a' Rómáiakat'iz* Csonka Klaudiusnak Népét 
szinte égy lábig le^ törlötte volna; és a* Dia-
dalriá jeleket (a* tílltSök-el-vött S2;^/aí-6ojztö^ 
csokM^ és RozsékkH égj^gyütt) maga' hSgyeinek 
bérccein fól-emelte Vi>Ina:'ha Fábius-Maksimus-
fzi/ .(aiî â  leg-aevezetesebb igazi, Tábornoktól) 
el-ii9m-iiyomattatotf Viílna. . . , 

Ennek B" Fc'Aiumak bejébe k^Hettetött osz* 
tán FrMpilius. Ez amannak gyiSzedeloieit na* 
gyón még-kedvelté. MEaga-is kéVánt Ffrtóon 
gyozedelmésködni.' Be az aVgyoZedélera Ó-
néki böcsulctere níem Y l̂tl 'Mert: fiamar el-a-
karv̂ Bi áz. egcsz dalg^t^v^g^attii ama' szegény. 
eHáredotc, és jaár >m&gát̂  meg^Adoi-kévánó 
yiriátöt (alattomoö^ csalárdsággal ̂  éí Tabánok-
hoz-ftem-illö^ ravaszság^aV) otchdilos Gyilkolói 
által mej-olettette,^ 'ázt 'á'̂  düesSs^^t adván-meg 
néki iiókc? utHn-is: hbgy más-képpeá töhéteílen 
v$la néki el-vesznieK t. ' ' 

NYÖL-
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' -^ ' TSÍ^ RÉSZ. 

.Nju:m a n c i a e i t te. 

ma*' «öks2íbi>íievetóftf Karthágó^ é^ Kmntuf 
Várossainak ie-omloto l̂c ntán^ söiiri»i~$é volt 
immár t« égé^ világoa;> a'-minek a' JSómaík bé
két hagrtdk volna. Szélesen, és> hoszs^ao^ 
mind^Utinent, ném-is egy*másr után ̂  buoem egy-
s2efrerflimt-ha ugyioraizok aíel^esöcc két Vá« 
rosdÍL a'' fizelektSl fói'^ébsztettek vdlna/ pedig 
a' végfé:. hogy szlkrátó tüaiiket'sxéleg c' Vr-
lágw îTÜámiyák* * * : 

Merniél - kevesebb volt Nümahciditak (egy 
Spaúyol Vátósnak) vagyonja, vagy mint Kar-
tbátónaJ^^ TfLgy Koriníusrutk^' vagy e2-elott Kd-
fuámh Táb i amtái tObbet ^rf â* Féri - fiaknak 
ne vökre 5 és vitézségökre tekintve* Az egész 
Országnak: íeg-dttesSáégesebU Virosia^ Falak és 
Bástyik'itólküh- Tiiroyok éi más etósfeéget né^ 
fcirt; ^ Bi^us' f(fJí(3pja ineílett; egy. csefcéj dom
bon épiMvé; ^ néJ5y-ezcí CettitírUsi KatítnáivaU 
z' RámaiÉtnai negy^^-ezéfbÖl-áHíí fáborát"; 
tizen-ttégy esztendeig; űiagádoivttiaga«; ' ntíndég 
nyettesen; ki-állotta Í ̂  meg - ii- cifbJta^ 'Neiii* 
csak ^ci-állottá, nenfc'Csak raeg-cáfoka pedig ;* hw-
nem: nöm-esak ég^ízer; orc» • pinilásrft- rtiéftó 
békesség-kötéstÉ kénézcfitötte.' í> - •. ' 

Lát-
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Látván jtehát az Örcgöfc: hogy mindaddig 
J^umancia Várossá győzhetetlen légyön; nem 
sok tanakcidás 'utáQ^ ^ meg-állapodtak abban: 
hogy, annak le-rontássára, nem lönne alkalma-
tosabhTáboniök, mintáz^ a%ki KanbfigómkífL'^ 
lait alapiiból ki-forgathatta.', 

Mittd-az'-által: há igazat akarunk mondani; 
talán egy /2ommM&dnak se.volt igaEságtalanabb 
oka, mmt: a' Numancmnaké Mert: minek t̂itán-
na VL R^aUhuA bírtok)ok^alól ki-nentötték 
inagokat Sediga* Várossának .I^kóssái; tibtént 
a* Ntémancmaknak hatalmas kegyességjökhöz'fo-
jamodtanak: ̂ v e l már ennek-előttc?is régtül-
fogva. annak a\ Városnak .Társsai; é$ szinte 
Test-vécjei vójtanak. Szívesen fóli-fo^túk' Ókét 
V Numánciaial^^ Könyörögtek éröttök* pe^ 
a' m«g'átalkodote kemény MémaiakkM semdur^ 
se mehettek* 

Mivel pedig S9 Sedipi^ !ytNumitmia^{R6^ 
maiak ell0g FegyVQft íbgnt netn akarpénak; 
4Ött magokat a'b^kestóges.éljBti^e, ésAt Frigy* 
Icötésre $akénjt ajánlanák: t'üíom^i^ir^ amaVkÖ* 
tcndS Frigynek béréíil, just parancsolták mind-
'̂̂ két Városnak: hogy a* Ppgyvert o^-vctetle-

WÜI le-tögyéki és magokat Uröknak ta^sztaltt 
kegyessségérci bagygyák*, 6k ezt nt éktelen 
parancsolatot annyiba tartották; min(rha ntind-
a'-két kezök di-vá^ttattak i^lna. 

V , Tüze-
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Tüzesen fól-fegjrvwkoztektehát, és vala
mi Mfí-arandr(leg-vicé2ebbVe2ér)dkiietO igaz--
gatássa rflatt, meg-támadták Pomp<(/i£X Tanács--
nokot (Lásd â  364-dik Tanácsnokokat) i klek
kor ti R&mai SeregtiekFü-Vezérje vafe. tízt 
egyszeribe föl-falhatták volna; még-ife (löivél a'̂  
békességes életet inkább szerették )Vti/eg-g]rS-
zésQél egyebet cseléködni nem kévántanak. 

Kvintus-Pompéjus után, minek-ütáúné IfeííZ/íur-. 
MiwiViwír tanácsnokot kaldötték vóltih^Nukün-
eia éÜetk ( Lásd a' 368-dik Táttásnohot >; ^zzel-is^ 
meg-ütkazték 9 és szCttcelen - taftó csapásokkal 
ügy el-ijeszötötték t úgyki-vöttéfe iziVéta' /?á--
mai katonaságnak- is : hogy Meg{iiránák { iinia' 
Numanciai híres Vezérnek) se Szemébe nézni 
sem mernének, se szavát hallatii nem kéváiinák. 
Frigyet kötöttek tehát a' Rómcuah K Nuntan-
ciaiak pedig meg-elégödtek elikor a* puszta mar
talékkokkal; noha a' tábort egészszén le-ültet-
hették volna, r 

Végtére: qsak ugyan azt a' &^^t kölle-
tott Numancia ellen küldeni ( Lásd a' 371-dik 
Tanácsüokot), kit az é^ röndöiés, Km-tbágó-
nak tüzével, a' többi városoknak le-f^tássára ok
tatott. De nagyobb dolga volt ekkor Sdpiának 
maga táborával, miüt magával a' káddal; mert 
elsőben nem annyira a' Numandaiíá^al, mitit 
maga' katonáival köUetött hadakozna* 
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El-ke^cicitt irairór efckor rjomlanî ^̂ é:? min
denkor ljí̂ W),T^záljjaiú i^Bmai Katonáséig* En
nék fenyítékéével-yagy isemipiE, vagy. i^eii h e 
veset gpndoMfi »z elátb^ni két Tábqrjiokok ; 
Őket a' henyélésre, és aV pyt̂ ^̂ ĝía szftktsitták. 
Ezek okozták bennök a': 5€í?felrpet̂  é^ a\ b^-
láltói-valo Cékliöet. N<rm Öföűie^t, tuigyiéfeYÓl-
na-eí azok«t> kik meg-xomlott szívókat le?:iiyu-, 
gözve tartották, : , -i. . . 

Ezeket á'. méltatlansájipkaí szívjér .̂ vévén^ 
Sc/píö; leg-ísj leg-éls$l^n a' foglalatosságokban 
gyakorlottá Őket* Néha igazságtalan ^ uéha szü
netlen-v^ló paraszti mUnkákkd untig elrfáras^t-
ván a\ Szerelmejeket, Őket a' henyéléj^L lat;-
sa»-U8san-i^5?©ktethattftf 

, Kí-Mta;^?ps paranoáQlíitokban a2;t-is: hogy:; 
al kik'í^gyyert kötni éS; rántani ne,m tu(ltt4nak ^ 
v^gy nem. akaraáníik ; „lazok a' Sáncokat ásnák, 
éŝ  nnis j eJ:C «̂. ké?i munkákfit tennének. Sár-
ral-is fes tenék-bé inkább tagjokat: mi Vei vérrel 
neiiit«d«áfc. .̂ . . 

Wíjiéj fezekep fölül; aMttstós lotyúkát, és 
más bíi'^ágos kacér: s;?e«téieket a* Tábornak 
mipdefl réiSas2Spib(SI Jki-csapattatta. A* haszon
talan jpok" poitípáfa-való szolgákat i, a' s^kségen 
fülül- IdvÖ . ió-terheket -eUháuyattatta.. Ekkor 
víkték Qízt^ili, észté aV/Jómoialr : hogy annyit 
énie a' TíiííwSvjlVaieünyit ér,fV Tdborfv^f 

Ily 
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Ily fenyíték alá '«4í^^; ^ ^ »*' J^atonasá-
.got, '$-lát\ia-ís: hj9^.,a'„J<ibaH4neg[^r6söd-, 
ni keZ(JÖ|̂ eÍpi, Őket ^^.^Nun^anciaiak: ejlep :î ^a-| 
szerítötbe* f4 •:"**̂  spKarS?i},lcf-n?in jr^íné|ll|etött, 
az e^öít-D^e^..akkorc Upay.̂ 'a'.-.A'/tWítwfM^nfi; 
szaladásqkat látták. ELsiSSen.. ugyan,,(, ha,', ̂ ] pa- ^ 
rancsolatokat el-^hetnék.) .î egrakayî V^d î'nM-' 
gokat. JJe-raivel &r/|)i#,.pkrve£íetlQnül4s i^pzán 
kévánná a' gyíz^deloiet*. é? ê Hután A' tartót 
békessiégef; ; azok jpedig; io,9gokat mpgj-gyízét-
tetni nem akarnák; annyira, vitte 6ket a*; szUk-
ség'.hogy a' halált ehx^H\hn^^^.(:mackr 
utánna i9agokia.c fî ligtsiĵ tt̂  hüs^al, njd̂ t valami 

.halotti eledellel, osztani! bikából JŐzött Célia 
nevezed .itallal kVeíég|jtöt£^r) ua îy. t ^ í s é g - . 
gel-f*, i2̂ 'm<it«* ellen rohaiitík. • , 

E^ l̂cpeiícintézetjük?) ,̂ iZ^^,' ;hfi|áífa-s3?ánt-
tQkat .^ItalJátváa a' JSí!fw{JL-!̂ l̂ rnoJf..>. ki.r9ha-
nások' n4^'iés( inegriiefli-̂ e^gq í̂? f^^^'^r^' ^??wt; 
b^vn p^ranpsolatbftn. adta .ki^onáin^lif: ^ogy.. 
nékijt. ,j[4igy?-mint ̂ ^ önké9ye^rbal^a-y«teio5düct, 
kétségösökndC > hátWiiéptöté^seJ ^UgesJjöwgek. . 
Ezt nagy smBkoráségjtík. k*a8tt taps^^lyái^ a*. 

NégjSítíJbWíikkal-kWJgHfék SketkörúJ a'.' 
Rómaiakii ^-piinek-mÉ»A tíHJ^^gfíi^ mt^'i'. 
ra sanyargatták: hogy j^oiök. mm' X^i^íft^. it í»r> 
rakérték Stipiéti hogy itAt i»«>titközttöc.tovább* 
ra Q« hal9i««»a« Óky Slíia Fil£aky pem p^ig 
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223 EÓMM TÖRTÉNETEK'.' 

úgy, h^nt Valaint barmok, kéyánMnák meg-
"hahií. Ií(>gy ezt meg-neín-hyerhetfék; él-tökél-
13{ték a* ki-ütést. JEs, noha. ügyarf magoknak 
nagy károkkal' OtStténékj-ki; Táfá̂ kaik tialálok-' 
kai azt nyerhették mí^-is': hogy osZtfii a' meg
maradtak (miVel ai éhsé^ semmit'nem enge
d e t ) ^könflyfebben élhettáíek/' •' " •̂'';''' • * 

'De 'mivel így-ís mindönjökböf fcf fcgytak;-
végtére d-fbkéllötték az'Ml-iIlai|tSstí Deezt-is;^ 
(s^éttítetjökbül ligyátl'ürókhdz;'delelég esz
telenül) * ntóg-gátoíták' Feleségeik. Ezek el-vag-' 
áaítáfca''nyergek' szíi)áitJ' ''-'^ '- '- -^ 

így télíát: • miriíen iKá-iételeikbSrki-forgat-'^ 
tatváíi; a''izérencsé'é ki - meneteliiék: btzonyoá'--
ságá fél^-is'nagy kÉíts'égbe esvén: szeriig áti-" 

és málékhoz tárföz^nffókat, ' végtéré •' áíié^ény' 
Házókátí FégyvétrétniSi'Siéj^l-'és-tíözáíéí é̂ í-'éjm'sz'-; 
töttélé. tí^U' hfíössé'^tfé' A'íímawiíJíi- móhá' 
nag:^o6b'i!tfcs8ségfefeXi»SlÍ:':' h^gy'Tárá-Vtósá-' 

•nak ttgyécfi^ogtii^^^éiqétöccö^ hadakozott, pe
dig a M ^ eiű»endei^ kf-Mttfî B á* Mfttt; : 

' M)ntd-)íe*41tal! nohft^bár a'ik^^&nfanassbb. 
Vezért Mfgijraf méjg-gjfették ,'*'Vtófest^s íneg-
vöttélí; ntMd-eze^bJ^ <«9iBmi >5rSijiliiHc' neta lő-
hetöt ú*^ m^tiiiúimk, 'E^^Nmi(tnciaim^ett se 
találhattak , ki t , még-láötolva', Róm^hei hurcol-
bittak vólnaé Mivel ̂ Segények «l)ilRk 9I asák-

i" 'mánt 
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mánt se kaphattak nálok.. Fegyverjöket magok 
égették-meg magokkal, /̂ oma^^n-is,̂  a'diadalmi. 
pompáuak csak árnyéka löhetöt. 

KILENCEDIK RÉSZ. 
Elmélköiések. 

M lind-eddig a'/ídm^t Népet okosnak, ki-váltt-
nak, jámbornak, és valósággal Nagyságosnak 
mondhatni. A* követkiizött üdők zavarttab-
bak, és dísztelenebbek lőttek. K Birodalom
nak nagyságával, a' hibák-is temérdökosödtek, 
úgy- annyira: hogy, ha ki annak ezen harnfa-
dik üdéjét két Századokra osztya ( a*-mint oszt-
hattya - i s , . mivel annyi üdéig tartott) ; az el-
s5 Századot, mtlyhtn Afrikát^MacedórAát^ Sicí-
liát^ Hispániát^ vagy-is Spanyol országot föl
dúlták , valamint a' Leleményesek (Poetae) 
szóUanak, minden igazsággal, 's - törvénnyel 
Arany üdoknek lőhet nevezni, Ellemben e' kö-
vetközendS másadik Századot, melyben mind 
szárazon mind vizén hadakoztanak, (mely ha<-
dakozásokat e' két követközendő szakaszokban 
fogom el6-adni) nem már Arany, hanem í^aí- ' 
üdőnck mondhatni. 

Azt a' Gy(Szedőimet, melyei Jugurtdt^ a*. 
Cimhrusokat, Mitridatest^ és n' Németeket el-nyom-

P ták, 
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ták, és melyei a' Rómaiak az Egekig-is fól-émi 
láccattattak; Grahbusnah ̂  Drüsumak el-veszttök* 
kel, más utálatos szolgai hadakkal-is > és, bogy 
az üd6 leg-dísztelenebb légyben; a' Kardallóhnak 
(Glaxliatores) gonoszságaikkal-is igen nagyon 
meg-undokitották. 

Öszsze vannak itten Jók aVRoszszakkal ke
verve. Én mind-az*-áltai: hogy annál-nagyobb 
világosságba tétessenek mindenek; és a' vétkek 
a* Firfiséget meg-rie-homájosítsák: Jót a' Resz
tül el-fogom-választanié Elsőben: a' külsőfckel-
való igaz, és jámbor hadakat fogom említeni: 
hogy a' naponként-diadalmáskbdó Birodalomnak 
Nagysága annál-inkább ki-tesson. Masadszor : 
a' Polgároknak hibájokra; s8tt gonoszságjokra, 
utálatos,'és istentelen hadjaikra viszsza-térendek. 

HETE-

Digitized by Google 



HETEDIK SZAKASZ. 
F ö l d i h a d a k o z á s o k . 

!• Asiai had. 
2. Jurgurtával had* 
3. Allobrogokkal had« 
4. Teutonokkal had« 
5. Cimbrusokkal had« 
6* Tígurokkal had. 

7. Rácokkaf had« 
8. IVIitridates* eleje. 
9. Mítridates és Sillá» 
10. Mítridates és Lukul|us« 
I i.Mitrídates 'sPompéjus. 
112. Pompéjusnák dolgaiV 

ELSŐ RÉSZ. 
A s i a i h a d. 

B írtokjok alá vévén Nap-nyiígtton Hispániát; 
békességben ékek a' Rómaiak Nap • keleten-is. 
Ezt nem csak Békességnek; hanem szokatlan, 
és ennek-elStte Ösméretlen Szerencsének-is lö' 
hct mondani: midSnaVKirájoknak nevezetes, 

P a és 
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és ritka Örökségiök, sött egész Országjofc, a-
zoknak utolsó röndölésseikbÖl, ü Római Biro
dalomra szállottak. . 

A'Perg-^weW^'Kirájjok, ama' hix^^Attalus 
{2iVíXíz\i 2LZ Euménnei fia, ki hajdan Baj-társsok-is 
vala 2L^ Rómaiaknak)^ mviQk-útttQ ineg-halálo-
zott, betegös ágyjában, ezekkel a'szavakkal í-
ratta-le utolsó goíidolatjait: Egész Országomban 
Örökösöm légyön a' Római Polgárság. 

Minek-utánna ebbe a' szép Örökségbe be
léptek ; azt oem úgy bírták, mint-ha, vagy 
haddal, vagy fegyverrel nyerték vólna-el; ha
nem ( a' végs5 akaratnak jussa és törvénnyé 
szerént) atyai kegyességgel kormányozták. El-
vesztötték mind-azon-által (pedig nem sok üd5 
múlva) ezt az örökséget. De nehéz meg-mon-
dani: hamarébb vesztették-é-el ? avvagy visz-
sza-nyerték a* szorgalmatos Rómaiak. 

Valami Aristonikn^s ( e g y a' kiráji-rérbŐl-
credött szilaj ifiú) azokat a'Városokat, melyek 
a'.kiráji engedelmességet meg*5Zokták, hatalma 
alá könnyen hódította. De az ellenkÖzS Min-
dust^ Sámost f,,és Kolofont erőszakkal térítötte-
viszsza. Nem csak ezt tötte; hanem (a'-rait 
a' Rómaiak soha se reméllöttek ) Krassus Pol
gár-mestert , nem csak táborával egygyütt gya
lázatosan meg-verte ; hanem gyalázatosabban 
el-fogta, és leg• gyalázatosabban a* tömlöcbe, 
ott-is a? bilincsekbe, tötte^ 
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Ezt a* ki - mondhatatlan nagy gyaláz^ot 
igen szívére vévén Krassuí\ és mind a* Római 
névről ^ mind maga* neméról meg-emlékozvén; 
annak az Ómek, ki 6tet a* tömlöcbe Őrizte, 
szemét egy veszszovel ki-szúrta, é$ ezzel 6tet 
( intézete szerént) meg-mérgesítvén , arra kén-
szerítötte : hogy fejét le-vágja. Ha halálával nem 
sietött volna; talán még ki-szabadíthatta volna. 
otet Marhus' PerpernaTznkcmok (Lásd a*375-
dik Tanácsnokot), kí^Androníkus ellen küldet
vén, őtct el-fogta, és V tömlöcbe ( ott-is 
meg-láncolva ) tartotta. 

H-végezte ezt az Asiai hadat Márkus-^Ak-
vüius Tanácsnok (Lásd a* 376.dik Tanácsno
kokat,); de a' győzedelem nagy böcstelenségé-
re esött. Némej városoknak magok* föl-adás-
aát yámi nem győzvén, méreggel vögyítötte a' 
kutakat, rady cseleködetét igen illetlen dolog
nak mondhatni. Hamar meg-vötte osztán azo* 
-kat a' Városokat; de semmi-féle teremtés nem 
dücsSithette hamarságának okát: mivel ( mind 
az isteni', mind a' nemzeti törvények, és szer
tartások ellen) a'/2d;iwwitwailr mind-eddig szent
séges szokássaikat meg-változtatta, és azoknak 
híröket a* méregV undokságával meg - mocskosí-
totta. Ezek ugyan ekkor nap-keleten így tör
téntének. 

P 3 . MÁSA-
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MASADIK RÉSZ. 
J u g ur t á V a Iha i, 

U e Dél-szak felé nem egyenlÖ-képpen nyugod
tak a* raeg-hódúltt Nemzetek. Ki gondol
hatta válna: hogyj ama' híres Kartbágónak 
veszedelme, el-is-vesztteután; hadat indíthas
son az el-nyomott ií/nüra ? De imel találkozott 
még-is valami Numidiában ( Jugurta kitájnak 
uradalmában í , a'-mitöl ( Hannibál utáu-is ) fél
hettek A* Rómaiah 

Ez a' leg-ravaszabb Kiráj, azt a* Római 
Népet, mely raindreddig fegyverével vitéz, és 
mindenkor győzhetetlen vala í gazdag ajándé
kokkal , és valóságos- adományokkal akartü 
meg-hanyatlítani. De (Rómának minden re-
ménsége fölött) úgy igazgatták e' dolgot az 
égi röndölések: hogy végtére az a' kiráj, ki 
a' ravaszságban fó vala, ravaszsággal fogat-
tasson-el 

Ez a* yugurta ( Masifüssdnak unokája, M-
eipsánxk fattya, egyszer-*s-mindfögadott-fia lé
vén ) ; minek - aitánna, az Uralkodásnak kéván-
ságától fól-fúlvén, két Öcsjeinek le-Öléssöket 
el-tökéll6tte vonla; ésáie-vötte: hogy nem an
nyira mástól, mint csupán a' Rómaiaktél köllé-
ne tartania: miveí a* NvMidiai Országot & Ró

maiák-
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maiainak hitelességjökre, és ápolgitássokra btó-
ta a* haldokló Micipsa. 

Jugurtának els5 gonoszsága az órozás va-
la. Meg-ölte egyg)̂ fc Öcscsét Hiemsalt^ így 
akara báuni ennek Testvérével-is Antherhdlal. 
De ez ( meg-sajdítván ^ a' bizonyos veszedel
met) Rómába szaladó tt. Jtígurta^ sok kincsekkél 
ütánna eresztvén követjeit '̂ meg-vötte az Öre* 
göket. E' volt nyeresége Rómában. 

'^Ide-haza pedig Numídidban (Követöket 
küldvén hozzája 2L Romaiak i hogy Atherbal^ és 
Jugurta között igásságosan fól-oszszák az egész 
Országot) hasonló - képpen meg-vesztegette az 
akkori Tanácsnokot Skamust (Lásd a' 39odik 
esztendőt), a' Követségnek fejét. Az-után pe
dig sokkal vak-merőbb lőtt, úgy-annyira: hog/ 
nem tűrhetvén tovább nyilvános gt>noszságait, 
hadat kölletött indítani ellene. 

Első volt tehát Kalpurnius-Bcstia (Lásd a* 
394-dik Tanácsnokot), ki Jugurtának nem cíak 
meg-hódítássára; hanem i?(̂ mi:i6̂ i-hozattatássára-
is küldetött. De igen lól tudván azt Jugurta: 
hogy a* Rómaiaknak többet ártana az Arany ̂  
mint a* ^as; noha nagy*-drágán, dé a' Békes
séget még* is meg-vötte JKalpnrniustuL Ez a* 
Tanácsnok osztán viszsza-ment, és Jugurtáruil^ 
ártatlanságát tele - torokkal víttatta az Öregök 
előtt. így húzta órrokon-fogva a* Rómaiakat^ 
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Meg-kölletött-ígérni a' Róniai Tanácsnak: 
hogy, ha Rómába jönne Jt^surta; nem csak 
hogy semmi hántássá se lönne; hanem mindeti 
hajaiból valóságosan ki-fognák-menteni» Reá-
állott erre; és, erkölcsjeihez-illS merészséggel, 
bé-férkö2ött Rómába. 

Mit cseleködött ottan, azon szavaibúi teo-
cött-ki, melyeket Haza-menttében emlegetött; 
Mindenek eUadandók (úgy moná') Rómában^ és^ 
csalc pénzzé légyen xálaUnék^ éppen ne féllyen «t-
tül: hogy meg-ne-rásdroUyon. ^ 

Ezeket így el-végezvén Jugurta; egy Gyúr 
kólót Masslvára}^ű\Aott^ Massinissának MXío)ík]k-
ra, és a' Birodalomban Osztájossára* E' volt 
míásadik oka Rómának: hogy Jugurta ellen is-
métt ki-kellyön. Ellene küldettetött tehát Al-
hínus (Lásd a' 395-dik Tanácsnokot), ki nem 
csak Polgár - mesterré ; hanem Boszszü-dllóvd-is 
röndöltetött. 

Miiid-áz'-által: ennek Táborát-is úgy meg-
vesztogette ajándékiaival: hogy a' Katonák Ón
ként el-szaladnának a' harcból, és a' gySzdel-
met /̂fc/ww5na*engednék, S6tt: ez a' Tábornok, 
minekrutánna jól meg-fizettette Jugurtátíd magát, 
az egész Római Sereget haza-bocsátotta# 

Ugyan-csak ezen üdS tájban (nem annyira 
azért: hogy a* le-gyalázott Római Birodalomért 
boszszút-állyon; hán«m csupán: hogy az el5b-
heni szégyent le-mossa) föl-támadott Jugurta 

el-
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ellen K^intus-Metellus Tatiácstiojc ( Lisd^ a' 396-
<lífc Tanácsnokot). Ezt néha kÖnnyörgésseU és 
pénzzel; néh? fenyegetéssel; most töttetött, 
most igazi szaladással minden-féle-képen pró
bálgatta a' Numidiai kíráj. De Afctrí/Mí-is 
otet ( hasonló ravasz mesterségekkel élvén el
lene) miíiden-féle-képpen sürgette. 

Minek - utánná mezeit és sok felnit cl-fog-
lalta, ezzel meg-ncm-elégödvén; Numididnak 
anya-várossaira ütött. Zámát sokáig vítta ; de 
meg-nem-vöhette* T̂ 7̂ /í mind-az'-által, melyben 
a' Kirájnak kincsét sok fegyverösök örzötték, 
egészsen ki-pusztí^otta. Az-után Jugurtdt ( mi-
nek-ntánna Getíilidn és V Maurusokon körösz-
tül-szaladott) mitidenütt nyomába, követte ^ de 
egészszen meg-neiö-gy<Szhette. < 

Végtére Mdvitis ( egy paraszt embeibSl 
annyiszor-lőtt Tanácsnok, és gySzheztetlen 
Tábornok), ezt a' Jugurtaval-vM nagy csatát 
áltaUátván, meg-számosította táborát ( Lásd a' 
398-dik Tanácsnokokat). Meg-esküdtette osz-
tán fogadott katonáit i s , kikkel, a' cengör&kön 
áltai- evezvén, meg*támadta Numidiában a' meg-^ 

. sebesíttetött kirájt; de így se nyerhette-meg 
őtet könnyeben, mint mikor ép vala és frís. 

Azt a' KótpssL nevezetű várost ( mely, tíer^ 
Mesnek tiszteletére, Numididnak szinte közepé
ben építtetött, és sok kígyókkal és sívány homo
kokkal meg-er$síttetött): csudálatos szerencséje 
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szerént 9 meg-vöhette Márius. Nem sok üd6 
múlva, Moiuka' Várossába, ( mely egy sziklás 
högyre tétettött, melyre a' járás magos, és szin
te el-érhetetlen vala ) szerencsésen fól-liágott. 
ízeket így el-röndölvén; a* tengör felé szorí* 
totta jugurtátj és vele egygyiitt Bokbust {Mau^ 
ritániának kirájját) ̂  ki, aN é̂rnek jussából, visz-
sza - kévánnya - vala-vööni Numidiáu Mind-a*-
kett8t Girta' Várossánál kegyetleníü meg-verte. 

Ez a' Bókbus ( Jugurtának Ipa ) Mauritániá
nak raeg-tartássa fel51-is kétségbe esvén (av-
vagy kételkedvén leg-alább ) ; hogy Mdriusnak 
szívét meg-vögye ( Békességnek, és Barátságá
nak jeíéiil) meg-fogatta Ŝ f̂ ffí̂ rtóí, és ötét a* Ró
maiak' kezeikbp adta. így a* leg-ravaszabb ki-
ráj, Ipának ravaszsága által, el-árúltatott; dia
dalmi Pompával Romába vitetlitt ^ és ottan, 
fiaival egygyütt, a* tömlöcbe meg • fójtatott. 
íme! noha Jusurtáhan vövóre találhatott Róma 
várossá; «z ő szava szerént még-is el-nem-kel-
hetött. így dolgoztak a* Rómaiak dél-szakon. 

H A R M A D I K R É S Z . 

Allobrogokhal had. 

*^okkal kegyetlenebb' módra, és többször 
hadakoztak Éj-szak felé, mely táj igen lustos , 
kVegöje kegyetlen, emberei ezekhez hasonlók. 
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Ê  tartomániiak minden részszeiből egyszerre ki
ütöttek a' hatalmas ellenségek. Ugyan ^ azért * 
nem-is köUene AHobroginak, hanem gyülevés:? 
ha4nak mondani: mert, m'md jobbról mind bal-\ 
ról, mind fölül mind alól̂ ^ még az éjs2!aknak 
közepében- is hadakoztanak. 

Túl az Alpeseken, nagyon panaszolkódott 
])/][a$sHia (a' Római Népnek leg-hitelesebb, és 
leg-barátságosabb Várossá) hogy a* Sáliusdktól 
nem nyughatnának. Ezek érzöttéb tehát első
ben a* Rimái feg;)rvert, meg-is-aláztattak. 

Ezek után: az Allobrostsekrt ^s Afoernusoh 
ra estének, minek^ntánna ellenök hasonló*kép* 
pen pantözolkodtak az ÉiituA: kik egy«ser-is-
mind a' Római se^tséget kérték. Valami csak̂  
Fitrus között, Izara^ Plndelicius ^ ^s fejképpen 
Rodanus fo]ói-mellett találtatott, ndnd azok a' 
Római birodalomhoz toldattak. Itt az ellenség 
leg-inkább fék a' most-látott eleftntoktól, V . 
lándsáktól. A' diadalmi Pompában semmi se volt 
ki-teccöbb 9 mintáz A^obtőgusoknak kirájjok Bi-
tuiu Sok színű fegyvereivel, és ezüst hintájá
val úgy vitetött-bé Rómába, a*-mint hadakozott, 

Miként ÖrvendÖttek pedig a' Tábornokok, 
mind a' Sálitisi^ mind az yí//ofcrogí győzedelme
ken; csak abból-is kiteccik: hogy mind Do-
micius-áUnobarbus mind Fábius-Maksimus (Vólt-
Tanácsnokoky és ekkori Tábornokok), éppen 
azokon aVHajókon^, melyeken harcoltak, é j 

gyS-
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gySzedelmesködtek ( örök emlékÖzetnek okáért) 
magos Ko'toruyokat építöttenek. > Fölibe tötték 
a' Feg3rverekkel-föl-ékesítött hadi Jeleket. E' 
cseleködet szokatlan volt ezrelott. Mert: ama' 
régibb Római Tábornokok, ha az Ellenséget 
meg-verték; soha a' győzedelmet az Ellenség* 
szemére líem lobbantották. 

NEGYEDIK RÉSZ. 

Teutouűkkal had. 

J\ Teutonok ̂  mivel földjöket a* teng^ el-borí-
tottaí ott-hagyván Galliának széléit, az egész 
világon új lak-hejeket kerestek. Ezeket, se Gal-
lidban^ seMspánidban nem találhatván; Olasz-
Országba jöttek, és követöket küldöttek Sild-
líUí Tanácsnokhak ott fekvÖ táborába (Lásd a' 
3í>6.dik Tanácsnokokat), az-után: az Öregök-
höz • is Rómába : 'hogy a' Marssal' társalkodó 
vitéz Polgárok vaJámifóldet ajándékoznának 
nékiek. Ezen jó téteménjökért pedig, élné
nek, a*-mint akarnák, mind fegyverjökkel, 
mind erejökkeU 

De minS földet adhatott volna akkor a* 
Római nép, mivel nem sokára magaris vesze-
ködött azon törvények fölött, melyek a' Föl
deknek el-osztássa felöl hozattak? Meg*nem-

hiU-

Digitized by Googk 



VII. SZAKASZ. IV. RÉSZ. 235 

hallgattatván tehát a* Teutonok, sÖtt a' Római 
tartományoktól egészszen el - tiltatván; a'-mit 
szép kéréssel meg-nem-nyerhettek, azt ero-szak-
kal el-akarták - foglalni. Kiknek els6 ütközet jö-
ket ki-nem-állhatta Sildnus ^ se a' másikat Ce-
pio ( Lásd a' 399:dig Tanácsnokot); se a' har
madikat Manlius ( Lásd a* 4op-dik Tanácsnokot). 
Mind-a*-hárman nem csak meg - szalasztattak: 
hanem. seregíöket el-is-vesztötték. 

Egészszen oda-lőttek volna ekkor a* Ró-
maiak; ha ez a' boldog Század Máriust nem 
szülte volna. De ez se mert (mindgyárt ele
inte) meg-ütközni vélök, valameddig vad ii\r 
dúlatjok^ és ama' leg-tüzesebb Rohanás, mely 
a' szilaj emberek előtt Fírfiségnek láccatik, Itr 
nem-forrott, és bennök el-nem-aludtt. 

Egy kevés pihenés után, föl-sörkentenek 
a* Teutonok^ P^dig igen mérgesen: mivel oly 
biszemben valának: hogy Rómdt meg-vöszik. 
Kérdezték-is (mint-egy ki-gúnyolva) a* Római 
Vitézeket: mit üzennének haza FcleségjcVknek ? 
E' .Fenyegetések pedig nem valának csupa dé-
vajkodások. Mert: három Feleközetökre oszt
ván magokat, az Alpeseken (az-az 0/a«-Ország-
nak elején) hírtelen bé-rohantanak, és egyene
sen /2om« felé indultak, 

Ezt meg-értvén Mdrius (Lásd a' 401-dik 
Tanácsnokot), temérdök nagy Seregével a* kur
tább utat vötte 5 meg - is - előzte a' Teutomkat. 

Ókec 
V 
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Ókét zz Alpesek' alján megölelvén; azon a' be
jen, melyet AhüchSekstiának neveznek, szeren-
cséseh el-nyomta. De még-is: se a' völgyet; 
se a* vizet töllök el-nem-vöhette. A' JRómai-
aknák tehát semmi vizök nem vala. 

Szántt akaratból cseleködte-é eztet a' Tá
bornok ? vagy azután a' hibát jóra-fórdította ? 
nem tudni. A* bizonyos: hogy ekkor a' Flr-
fiséget csupán a* Szükség fegyv^rözte-fól, mely 
osztán a' gyözedelemnek kész oka-is löhetött. 
Mert: hogy Vizet kértek a* Katonák; Ftrfiak 
vagytok (úgy monda a' Tábornok)! Amott a 
Fiz! Igyatok. 

E'szavakat hallván (egy Mdriustól) a'Vi
téz Rómaiák; oly tüzességgel, az ellenségnek 
oly veszedelmével ütközteaek - meg: hogy ama* 
fojóból annyi vért, mint vizet ittak a* Katonák. 
Maga Teutobok { az Ellenségnek Kirájja ) , a*-
ki ez-elött n^gy szilaj lovakat-is által-tudott-
ugranî  most egyre, hogy el-illantsoii, alig tu
dott fől-kapaszkodni. A* közel-lé viS ligetben 
el-fog.ittatván, a' követközött diadalmi pompá
nak jeles látománja vaJa; mert: ez a' ki-váltt-
magosságú ember minden hadi jeleket fólűl-
haladott. 

ÖTÖ-
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ÖTÖDIK RÉSZ. 
Cintbrusohkal had. 

M. UHek-utánna a' Teutonokat szinte egészszen 
el-széjjeszfötte Mdrius ; menten a' Cimbrusokra 
ipafkodatt, kik a' Teutonokkal öszsze-szurték a' 
levet. Ezek már ekkor (szinte lehetetlennek 
vélné az ember ) , a* leg-nagyobb telek* iidején, 
mely az Alpeseket iszon3ai havaival tornyosokká 
töl^ti, a' Tridentomi bérceken le-omolván; Olasza 
Országba le-hengör<5dtek. 

Atbesis' ío]6]ÍTü érközvén^ azt se nem hí
don j se nem hajókon; hanem bele*vetvén 
magojcat ( minek-ütánna se kézzel, se paisok-
kai föl-nem-t^rthatnák a' vizeket ) erdei fákat 
húztak a' fo;ónak színére, és úgy ugrándoztak 
a' vizet körösztűU 3izonnyára : ha ez a' mérges 
Sereg ékkor*mindgyárt Rómára ütött volna; 
végetlen nagy károkat okozhatott volna. 

De a' Fenetusok^ tartománjokban (mely tájjá 
0/örí2:-országnak leg-gyÖngébbnek, és leg-szeh'-̂  
debbnek tartatik^ a* Főidnek, és a' LevegSnek 
kölleraetessége miatt) erejökben meg-gyöngtiltek. 
Osztán: jó kenyérre kapván, minek-utánna főtt 
hússal és leg-jobb-ízü borokkal igazán meg-rak-
ták az óldal-közt; egészszen föl-épülhettenek. 
Meg-Uzenték végtére Mdriusnak: hogy üdéjét 
szabja a' hadakozásnak. A'̂ -mit nem reméUött 

^ a? 
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iZ Ellenség, AZt cselekÖdte véle Márluu A' 
követközött Napot röndölte a' véget-vcto ha
dakozásnak* 

Ezt meg - értvén a' Cimbrusok , még azon 
éjtszaka a* jR í̂idziM^g-tágassabb mezőre gyüle-
köztenek. De a' Római Tábornok ( Hannibált 
követvén a* hadakozásban ) firfiséghez ravasz
ságot toldott. Mert: mindgyárt az elsÓ napot 
ködösnek látván ; véletlenül reájok ütött; é s , 
mivel a* szelek-is futták, azokkal a' port, sze-
mök és szájok ellenébe kénszerítötte* 

Azon volt osztán Márius ̂  h^gy az ellen-
közo Sereget nap-kelet felé térítse^ arra az 
okra nézve (melyet a' Cmhrusoh\^ által-lát
tak az-után): hogy a' /?(̂ wwíí sisakoknak és pán
céloknak világosságától (mivel az ég-is vilá
gítani láccatott) azoknak s2emök' fénnyé el-vesz-
szön, és a* hadakpzásra alkalmatlanok lögye-
nek. Első napon: közel hatvan-ezerén estek-el 
2L Cimbrusoh Másad'napon egészen eHöríil-
tettek. 

De ebben ^'háborúban, u* Cimbrtísoknak 
feleségerk-is igen nevezetesen viselték magokat. 
Mindenünnett szekerekkel hé-kerítvén magokat; 
föl-állottak a' kocsi oldalakra, és innént, mint 
valami tornyokból, lándsáknak, és dorongok
nak hagyítássával rontották a' közelebb jövő Í?á-
maiakaU Éppen ily jeles vjólt ezeknek halálok-
is, mint híidakozássok vala.. -

Mert 

Digitized by Google 



Vn. SZAKASZ. VI. KkSZ, »i9 

Mert: Mdriushoz küldvén egyfebángy Asz-
^szony követeket: inidön töUe se jszabtdságot, 
se papokut nem - nyerhetteaek; leg7Ís-leg-elsÖ-
beii vagy meg-fójtetták ^ vagy nyakokaí szeg
ték magzatjaiknak. Az-után vagy egy-más után 
le-öldösték magokat, vagy (magokVhajokból 
köteleket eresztvén ) a* lőcsökre, a' kocsi-olda
lakra fótakasztötták magokat. Beleus^ a' Cim^ 
irííxoítwrltkirájjok, erősen hadakozván 5 és a' Ró
maiak közül sok nezetes vitézeket le-ölvén i dúr 
csoségösen el-esett. 

HATODIK RÉSZ. 
Tigurohhal had. 

u' TigíiTok ellen indultak; már azokat. 
föl-se-lölhették. A'Teutonoktíéik és Cimhfus6knak 
(kikkel egygyetértöttek) veszedelmök után, 
el-széjjedtek 5 az-után pedig hararajáskodtak. 

Mondgyák: hogy a* meg-szabadúltt OlasZ" 
Országnak hírét nem az emberektől (a'-mint 
aVszokás hozza magával); hanem (,a'-mi igeti 
ritkán izokot meglesni ) magoktól az Isenektől 
vötték a' Szerencsés Rómaiak* 

Tudni-illik: mivel féppen azon a' napon, 
melyen fL\Tístiroikal-vú6 kis csata el-végez6-
dött ( Kastor és Folluksnak templomjok előtt); 
Rómában két ifiakat láttak, kik levelet4s adtak 
i! Város^ birájának. És^ ennek a' látománBak 

a alkal. * 
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alkalmatosságával, igen sokszor hallatott a^ a* 
szó: Szerencsésen! 

Ha ez így törtként; I6hetött-é ennél Vak-
mi jelesebb? avvagycsudálatosabb? Mert: ez 
éppen úgy techetott tmint-ha Dombjai val-fol-e-
melödött Róméi úgy látta volna a*' harcot, va
lamint a* Kerecsben (Circus) meg-t5rténni szo
kott: hogy ugyan abban a* szem - pillantásban, 
melyben a* Baj-vivó le-esik (39 )> egész Róma 
tapsollyon^ 

HE-

(29)» A* Baj*vivóki avvagy-is ( a*-mint Őket 
a* deák s^ószeréat nevezni kolletik) á' Kardcdtók 
( Gladiatores ) oly szerzemény vala Rómában, mely
nek társa&ágába csak azok a* vad •szívük ifiak vétei* 
tettek ffolt kik magokat a* fegyverekben, és főkép-
pen a* kard-forg^tásbán azért gyakorlottak; hogy^ 
liá (néha csak csupa gyönyörűségre) valamí neve
zetes embertől ető - szólUttattak; egy-más között 
vagy gyöngén veszekedgyenek, vagy (ha aztkéván-
há a* jól• meg-ígértt bér) magokat le-Í5«öldössék. 
líagy és erős eledellel éltek: hogyannál inkább meg* 
izomosodgyanak. Klöl-járójokat, MéstdrUnak {tt^-
nista) nevezték. Ezek péuzen-is vötték az iíidkat. 
Fő-képpén a* fattyű-gyermekekre vágyódták* Ezek
nek az újonc Kardallóknak Fa •Kardot (Rudis) ad
tak a* Mészárlók; és magok tanították Őket a* vag-
dalkozásokra* A* Mészárlónak fa-kardja könnyebb « 
a* Kardailóké nehezebb vala. — Ezt* a* Szerzetet a* 
//(f̂ z-f/r/a-báliektől vötlék a* ÍUmaimk, A' Szerzetnek 

•ka 
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H E T E D I K RÉSZ. 
, Rácah kai had. 

A ̂zért fogtak n^ Rdcok sllen kgyvett a' J?or 
maiak: mert ezek (meg-nem-elégödvén azzal^ 
hogy a* közeHévS tartományokat, úgy-mint 
Tcssdlidt^ és Macedóniát zaklatták, melyekkel 
bé-is-elégödhettek volna), mint-ha az egés2 
Természet Köz-rugadományjokra lönne ki-téve ̂  
a' TengGtöküQris alkalmatlankodtak. 

QL2 Ha 

oka valamint ott, ágy itt-is egyenlő vala. Azt góiu 
dolák tudoi-illik R6mdban*\%: hogy a* Koporsónál ^ 
vagy Sírnál le-öletőtt embereknek vérök a' meĝ  
hóLtt embereknek sokat használhatna. Ugyan-azért: 
ezt az akkori kardallást néürezték 7/^z^/*köteIesség. 
nek C Munufr, vei Officium Gladiatorium ) —« Kar
doskodtak elsőben â  Koporsónál vagy Sírnál; az
után ( íidd - járttával) a' fierees-^tlnbe (Amphithea-
train). £zeket elsdben fából, azután kő vekbdi ápír 
tötték. Irég-oagyobb volt Titusé. Ebben nyolcvan
hat • ezerén szemlélhették azokat a' Rardallókat, kik 
a' Kerecs-szinnek közepén viaskodtak. A' nagy urak 
párnákat tétettek a' KÓ-ülésökre. Az alacsonyabb 
sorsúak a' puszta kövön Ültek , egy más-után,, föl
felé , és kerekesén. lonént származott az: hogy ^ 
midőn bölcs ArUiippust kérdeznie valaki: mi hasznát 
t̂ dná a' Tanulásnak ? azt felelné néki; axt: hogy a* 
É^e€4-színö^a kő n$ ülfyőn a* hQvCnj, ^ VóUak a' 

"K/̂ r. • 
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Ha itt iralami nyereségre kaptak:; ki-váltt-
képpén tC Római Fogjokkal (akár Férj-fiak, a-
kár aszszouyo^ voltak) igen kegyetlenül bán
tak. Azoknak verőket Isteneiknek áldozat jók
ra vötték* F5-koponyájokból ittak. így gya

láz-

Kardallók között olyak-is» kiket a* Tanács oda kár
hoztatott. Ezek Ĥ t fiélék voltak. Vagy kardra 
kárbozódttak , és ezeknek >gy esztendő alatt el-kől-
letött veszaiők ; vagy játéira adták Őket oda, és 
ezek bizonyos, és meg-határozott üd^ után ki-sza* 

. badulhattak* Sok Itabokat ajándékoztak oda a* Tá-
bornokok-is» Nagy pénzen vőtték a* mészárfaífc • ia« 
ÜdŐjártával, igen meg-kedvelvén a' Kardóskodást ^ 
közibök adták magokat a' szabad emberek-is. Sött, 
utolsó üdöben ( a' Fejedelmeknek hízelködni akai> 
váp) a* Nemesék*is magokat a' kardallóknak szá* 
mok közé íratták. Voltak ( a ' mi hihetetlen, de 
igaz) aszszonyok-is közöttök. Ha ki e* Szerzetbe 
Cnként bé-állott, azok szántt akaratl)ól esküdtek ; 
kénszeritve pedig a* szolgák, Rabok, és a* pénzen* 
vettek. Az esküvés e' vaia : u^idr süiip^ akdr meg^ 
kötözni9 akdr megverni^ aiár meg-öletni hévin ben^ 
nünket Mészárló Urunk ; mí{ ugy-mint t^rv/nyes Kar
dallók ) annak hatalmába szentül dtal-adgyuk magún* 
kat Testőstűl• lelkűstül, —r Mittd-öszsze ezek a* Kar
dallók külömb karban, avvagy-is foglalatosságban 
voltak; a^mint tudni-illik a' Baj-vivásnak külömb 
módja hozza-vala magával. ELSŐK a' Sarkallék 
(Secutores^. Tüstént ki-tudódik : mért neveztettek 
így* Sisakot és Paist hordoztak mind nyájan; d# 

kezök 
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|i2ták a' HÓlttakat. Az,él$ terhes aszszonyo-
kat addig gjromrozcák, addig dömOcskÖlték: 
mé^ gyermökjöket erőszakosan el-szidcék. 

Az egész Ráadg kÖzÖtt leg-kegyetleneb-
bek voltak a' Skordis^oi. Ezeknek erejökkel 

a 3 a' 

ícezök ncnoi cgj-árínlt vala föl-fegyverezve : neme-
jék káráoc viseltek ; némejek ónnal nehezítötták-meg 
öklöket, és úgy sújtották Baj-társsokat« MASAUI* 
KAK voltak a' HurAosok (Rctiarii). Ezeket a' Sar-
kallók után eresztőtték: hogy nyftkokfa kötelet hur̂  
kollyanák; é% Így 6ket leejtsék, végtére agyonv 
szúrják vaá vilIájokkaL Midőn a' Hurkos hasztala* 
núl vetötte>el pányvaját, és azt osztán föl-szödö« 
gette , addig az, a* kire a' pányva - kötelet vetötte, 
utáotia Sarkalt^ és , ha löhetöt, ragy karddal le* 
vágta , vagy ónjával a^on - sá]totta« Ettél a' visz* 
sza - sarkalástól vöfték osztán Sarkalló nevaket, 
HARMADIKAK voltak a' K/sőiők (Threcet), kik
nek késeik görbék, és szinte ollyak, mint a' moŝ  
tani Török kések. NEGYEDIKEK 9! Sztfhesek (Eft-
sedarii)', kik székékben Úlvén hadakoztak* ÖTO-
IHKEK Szem.béMtétttk (Andabatae ), kik vagy.lor 
vakon vagy gyalog vaktába • hadaráztakr HATÓ-
DIKAK a' hét-hardáak (Y!^\xAdiC\i»n^^ kiknek mindr 
a'két kezökben kard vataj HETEDIKEK a* Me)i€' 
sek (SamAites vet fiof^dtíiachi) kiknek szabad vók 
takarékok. NyóIiCADHtAK a* tíahmk (MirmiUa-
nes) Csak azért neveztettek igy ; mert > Sísakjokon 
rézből - ki - dolgozdtt ha]«UC hordozlak. ^ -^ Azooü 
a' napon , mely a' Ti#aií - töteliws^pieH vigöe > vî  

télé-
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á* ravasság - is tartotta A* högyekiiek hejhez-
tétésseik-is egygyet-érteni láccattak tulajdon ha* 
ram}aság]okkal. Ezek a' Ravaszak, nem csak 
széjjel-verték elsőben Kdt^nak szkmo^ Seregét; 
hanem el-is-fogták az-után* > 

Ezeket a' gonosz Haramjákát, és icm %o^ 
kára (í&fed által el-vött zsákmányok után) el-
8zé)jed5tt ravasz Kóborlókat ̂  /2ac*országjokba 

' visz-

ielért határoztatott, ki-hozattaftak'Szerzetesi Mzok* 
ból a' Kardallók, vagy a' Koporsónál és Sírnál; 
vagy fő-képpen a' Kerecs-szíonek közepéa-], egygyik 
a' másik ellen állítatott a' Mészárlótól^ A'Színnek 
közepe homokkal vala meg-bintvc. Az elsö jel iAt4a 
kezdődött az elő-vetekedés (Praeludium) fa-kardpk* 
kai. A'másadik jelre el-vetötték a* fát, és igazi 
fegyvereket vöttek ( Armardecretoria )• Midőn vala
ki a* Kardallők fcözál roeg-$ebesíttctött; < Nép így 
kiáltott * föl: no meg-adták ntfki ( hoc habét); és 
«z*után a* kiáltás után a* meg-sebesültt kardallo tüs* 
tént a' nyertesnek ajánlotta kardját meg-győzettetés* 
sének jeléül* Mindaz*-áltaU a* meg• sebesüitt kar. 
daliénak élete vagy halála nem a* győzedelmes^ 
Kardallótól v banep a* néptől fqggött. Ha ^z azt 
akarta : hogy aVSebes meg-éllyen'; jobb hSvejkjét 
négy ujjai alá szorította {pollicem premece ) és így 
öklét ssöndösen fön-tartotta. Hm azt akarta a' Nép:. 
bogy a' Sebes oieg-ballyan ; bâ fiû ászott ki-nyitott ök-
léve}. Ekkor a' sebes vagy vifzsza-vSttt kardját, 
8̂ ( ha ere)ébea bízott) újra vet^ködött; vagy ^ha 

vésze* 

Digitized by Google 
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iriszsza-*crgette DrJmx T n̂ácsnoV il,i%i u^ 407-
dík es2tend(k). De etmél a' viszsza-kergetés* 
Qî l nem tohetött nékik egyebeU -

De az-után Urüsus^ ki a' Rácoknak tQ)]QZ 
ki-irtissokra kűldetöic^ Ókét tovább kéQfzerí̂  
totté. Mind-az'-által: csak azt vihette tökélle* 
tességre: hogy többé a' Pmdn köröi2«íü-üszni 
nem mefészlí)ttenek« ^ 

0. 4 Még 

veszedelmes sebét érzötte ) *hyakát a'győzedelmes
nek nyújtotta, cl-is-uágatta, — Egész Rómdban nem 
sfzeretiek ugy-annyirá valamit, miot ezt a* KardaN 
lói Játékot, Ha ki valami tisztségre vágyódott; 

^hogy a' Népack szivét wieg-vögy^, KardaHói Játé* 
kot adatott, és szttite mindég meg-oy:ertc, it' 
mit a* Néptdl kévánt ; is igy csak a* gazdagok 
nyerhették • el a* Tisztségeket. Ezt a* méUatlansá* 
got látván Cicer^o, mihejest a* Tanácsnokságra föl* 
kapott, tüstént még-parancsoUa : hogy az, a* ki vt-
lami Tisztséget keres a' Váróinál» két estendöveí 
eldtte ne merészeílye» Kardallói JitAőkat adfii. w . 
Tri^dnus Császár (noha igen jó és okos Fejedelem 
vaia ) négy holnapok alatt, a' Kerecs-színbeh tiz-ezer 
ftardallókat inucatott. Ez , az akkori kemény sziv-
nek jele vólt̂  Jelo vók az«is; hogy »* szent keresz
tény embereket ( csak üzért: hogy Keresztények vol
tak ) a' Kerecs-színbe ^ klSnszerhötték; bogy^ a* vad 
állatokkal veszekedgyetiek. Ezeket a' szilaj gondo^ 
latokat n«m szclf<líth4H«.incg más egyébb: hanetn 
a.' Kercs3ítény hit, ipclyre osZ;tán a* ftÓJízaia/í. rcá-ál-
lottaH. 

Digitized byGoogk 



á46 . RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

Még Éöváí̂ b kergette Ókct Mnücius^ ligyw 
iiiiftt üébrusnal fojójáig. De sokat vesztött et 
a' Tábornok: midSn annak aZ emUtött Idusnak 
csalóka vizein körösztöl-vitte a* Lovagokat. 

Ennél4s tovább hajtott Pizé. Mert éppen 
iíóáap^ nevezetű h ö ^ g érközött. 

Más részen Kürió egészszen Daciáig vitte 
a' Sereget. De az ött-emelködött szálas erdők
től nagyon meg-ijedott. 

Az a' híres Appius egészszen a* Sarmatákig 
vitte győzedelmes Táborát. . ' 

Leg-meszszebb ment Lukullus. Meg-áUott 
THwmVfojójánál, mélyvíz az akkoriban-ösmértt 
eiaberi Nemzetnek határja vala. 

Dé ezek a* vérongöző Rácok nem más-képpefi* 
sZÖlídölhettenek-meg; hanem a' Fiszonutaglással 
(Poena Talionis). Az Ók Fögjokkal-ís éppéa 
úgy (avvagy talán keservesebben-is) bántak a* 
Rómaiak^ núnt Ők a' Rómaiakéval. Azt leg>ne-
hezebben tűrhették: midőn^ el-yágattatván ke* 
j ^ k , büatetéssök utinns mog-élteki. 

A 

NYOLCADIK RÉSZ. 
M it r^i da t e s' el e j e. 

Pontusi^ avvagy inkább a' fokete'^ tengSri 
Nemzetségek, Rómához képpest, éjszak-felé fekr 

sze-
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tócnelt. lEzeknek a' tájaknak leg-tég'Ab kiráj-
jok vala Ateás^ a'^ki után Attabcáses uralko^ 
dott, kinek eredetét a^ hét PenákiT vh$z\k-í5ll 
a' szorgalmatos írók. Ez-után követközött 
Mtridates^ kimagaV dücs^ségével iölul-halad
ta aV többieket. / ^ 

Mitfidatesnek nagyságát aabbóHs ki-líihet 
tanulni: hogy Pirbust (azt a' hasbnHthatatlan 
nagy kirájt) négy esztendők alatt tontották-
meg 9.' Rómaiak ; Hannibált tízen-hét eskten-* 
dSkig szenvedték; de JMttridates negyvéil eSk--
tendeig ellenközOtt, mégíen ( három kemény 
harcok után nagyon meg-gyöngülvén) SBlának 
szerencséje; LukuHusnák firfisége; P<mpéjusnak 
nagysága által el-nyomattatott. 

Maga Mitridates kereste a* hadnak ökát^ 
miátn Kassius^JRómai'KSAá'ótt elStt^aZc adtafól-
támadássának okául: hogy NikomedestSl (a*hâ ^ 
úros Bitbinusoinak kirájtoktól) határjái hábor
gattatnának. Mert (ha igazat kSU niondanl) : 
más Nemzeteknek ducs5 vitézségjöket latrán ^ 
a' Pontusikíráj; egész Asidnak, sött (ha löhet^ 
ne): egész Eurápáncát birodalmára Vágyódott.; 

Erre ?k Reménségre, eíte a" bizoditomra 
nem egyébb Ösztönözte aV Pontusiakat\ halúiéiit-
a' Rómaiaknak tetemes hibájok. Mert: iunek-
ntánna a' Polgári hadakba keveredtek i egygyik' 
a' másik ellen lévén, Mhridattst uúüt-e^ édes-

<kS . ge^ • 
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gették ftóma felé; és a*Birodsiomnak e g y ^ ^ 
«eg-me2»fiilenitott oldalát mutogatta, Marius^ SHls 
és Sertorius, a* kikről ez*tttáa szóUandok. 

A* Köz-jóijak eme n a ^ sebeit hordöiSván^ 
és estipádon-csupa 2Úr-2ayárokban élvéa a' /?d* 
maiak ^ iine ekkor ( mint*ha csak erre az 
üdSra várakoztak volna) £}-szaknak 5r-be]eik* 
böl aV Fekete-téngöri hadak Róma kié omlott 
tak, és azpkat a' Romaiakat, kik akkor elfá
radva, és magGdc között meg-haspnlva volta* 
BaŰL, ú] ^bek alá kénszeritötték^ 
- Mindgyárt a* Hadnak ele]én Bitbiviűta ütöt
tek, és azt el-rabiották Nikomtdestől, Rómának 
firigyqssétölí Hasonló szerencsére Jutott egész 
Jsia. Minden emberek, mindea városok szem-
látpiHiásí h^^ottak Mitridatesbez. Ennek marco-
naság^és dühös indulatait íirfiségnek tartották* 
Mert: mi lőhet dühössébj) azon cselskódetnél: 
midőn azokat a' Rómaiakat, kik akkoron Asid-
hon laktak, egy szálig;, .és égyszere le-ölettet-
te? Ebben a* szerencsétlen üdoben a' |Iázak , 
t' Templompk 5 az Oltárok, az Isteni és poU 
géli ii^nden szentségek rútiStraeg-fertŐztettek* . 
. 4ii^k félelme, utat nyitott Mitridatcsnekt. 

]|Ofr P^uropdka csapjon. ElŐre el-káldvén Ar-
kbéUmttí^ é% Neoptoimust (két leg-crSssebb Ve-
zéneic); Eaek (ki-vévén /?ddwt, mely a' töb
biek között lf?g-bitelcsebbje volt a- Római Né]^ 
ftek), az e^ézCiklddesekei^ Diluit, Euhoéút^ H 

( Gff-
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(Cöfő'svoFSzágnak ama* fényiét), Jitbhtdt hatal* 
mok alá vötték.- Az-iitán: Olasz-onz^ot, ét 
magát Rómát fenyegetik vala. 

KILENCEDIK RÉSZ. 
Mitríiates - Silla, 

A, n̂itâ k a' Pontusi kirájntik: gétokat-rontó se-
hess^gét szem-fulökkel látván-és-hallvua a' ré-
röngízS Rómaiaki eleibe küldöttek Sillat (Lásd 
a* 4lö-dik Tanácsnokodba' Rómaiak között oly 
embert9 ki a' hadhaa leg-nagyobbaak^ és (a** 
mi több) mind*eddig leg-szerencséaebbnek ta*, 
láltatotti. 

Ez a' nevezetes Vezér, úgy-annyíra elget-
tött kötelességének: hogy, annak tanácsnok-
ságában, tíAle többet nem kévánhattak vólna» 
Mert: elsSben-is az egész Ellenséget, mely az 
iradó vizek' módjára sebességgel rohant, ma<̂  
gát elejébe vetvén, meg-urtóztatta, .és egy-
szer-is-mind ^̂ t2?eW várossát (ezt, bw írásban 
üem hagyódott volna, el-se-hinné^a' Világ) a* 
Búzának ama' gazdag TermesztSjét^ meg-s2^V 
lotta, meg-vitta; és, minek-elStte az ostpmhoz 
foghatott, a' Lakosokat arrjakéiUKZeritotte: hpgy 
hallatlan kegyetlenséggel, egygyike a.', másikáéi 
egy-más-iitán meg-Ömiék« 

> ; • - Le-

Digitized byGóogle 



iso RÓMAi TÖJITÉNETEK. 

Le-roiitotta osztán a* Piréumi téytt. An* 
fiak-Védelmezőit^ kik hat falakkal vaíának kö-
rül-keritve , akkor-is^ midőn i5kct meg-nyerte, 
(mivel har-adatlan szemét - emberek voltának) 
meg-öletni nem méltóztatott; hanem , hogy a* 
hólcakiiakörökös emlegetíik lögyenékíviszsza-
adta minden szer-tartássokat, melyekkel, osz-

, tán ezek el-is hírösödtek. 
Ezek-után. Eüboiáhól és Béóciaból ki-kerget-* 

te ti Pontfist kirájnak hitelesseit. Magát Mír£-
datest (annak egy Seregét Kberonémi4\ a' máp* 
sikat Orhboménusndl el-széj jesztvén ) meg - sza
lasztotta, é^Asidbati-h meg'tóha. 

Vége löhetött volna ekkor az egész had
nak; ha Silla nem hirtelenködött vólna. De 
ez a' diadalmi Pompával ( melyre igeá vágyó-
dotiO nem igazán, hanem hamar akart élm. 

lUy álladalomba höZta akkor Sí//̂  a' meg-
trpmfoltt Asidt. Frigyet Tcötött osztán a* Fe
kete - tengöriekkel. ViszsZa-vötte NikomeáestSl 
Bithiniát; nem sokára Artobarsanestoí Kappadá^ 
ciaty és így ismétt a* Rómaiaké lévépek eme' 
két gyönyörű tartományok. 

Mivel pedig ekkor ( Sillának hírtélenké-
désse miatt) meg^nem-győzettetött, hanem csak 
viszsza-verettetött MUridaies; ez in' had meg-
áem-törhette, hanem inkább föl^gyúUsztotta t' 
Púntusiakat. 

V 

' TIZE-
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TIZEDIK RÉSZ. 
Mitridates -, - Lukullus, 

Mi i Ind iírí^'t, mind Jíurofit, ( hogy úgy mond-
gyam) mint-egy meg-kóstolváa Mitridates ; efcî  
koron immár, mem úgy mint másét > hanem 
(mivel el-vesztötte ) elöhbeni tulajdonát^ hadi 
jussal kéri-vala-viszsza. És valóban: valamint 
t' szorgalmatlanúl eloltatott lángok, ha szaj>ad 
útra csaphatnak, nagyobb füzekkel ŝ eoktak 
fól-élediű ; úgy Mitridates, nyugodalma' üdéjén^ 
nagyon-meg • sokasítván Seregeit; Országának 
egész erejével (tengörön-földön-vizén) isméit 
Asidba bé-rontott# 

Cizikumnak hívtak egy nevezetes Várost, 
mely várral, bástyákkal, févvel, és márvány-
kövekbő^építtetött tornyokkal az Asai tájnak 
ezen partjait mind ékesíti, mind erősíti vala* 
Ezt Mitridates ( mint akkori Rómának mássát) 
egész badjával er<$sen meg-támadta. De, hogy 
a' Város meg-nem-adta magát, sőtt katonásan 
védelmezte tornyait; Lukullusnak híre okozta t 
kit immár tSUök nem meszszire lönni hallottak* 

£z a' Lukullus ( hallatlan dolog ) , hogy az 
elUnségnek erejét ki-kémlelhesse (Lásd a*431* 
dik Tanácsnokot); és Cizikumnak magát, ésiT 
kÖzeUévS segedelmet meg-jelenthesse; az cU 
lenség* hajóinak közepette , egy tömlSre ü l v ^ 

és 
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és magát lábaival kormányozván, mint valami 
•tfengöri Búvár', ide-* tova úgy úsxott. \Uz^ 
sza-jövéu a' kémlelésből; hírtelen meĝ támad** 
ta Mitridatest; és annak Seregét oly erSsen far« 
tattá: hogy a* Róimi lándsáknak se éleiti se 
bogyjeit ki-nem alhatnak, 

Miut̂ k-ucánna a' le-húUott testekbBl, melye
ket ( a' húzomos hadakozás miatt) egygyik Tá
bornoknak se löhetött el-temetnie, és az éhsége 
tSl d5g-halál-is támadott: hogymeg-maradttka-* 
tonáit ezektől mcg-menthesse Mitridates\ Ta
nácsosnak lönni vélte a* viszsza-takarodást. De 
ezt meg-értvétt Lwito//w, mindén késedelem nél
kül , títánna nyomult Vitézzeivel; és a* nyár--
galó kirájnak hátra - maradtt seregiét úgy meg
pocskolta: hogy Grámkusnnk és EzaputfUá vi
zei vörösöknek láccattatnának. 

Ezt a' hátulsó nagy csatá^ és veszedel
met észre - vévén Mtridates; hbgy l é g i b b ^ 
a* vele-járó, és mindég-el6bbre-keI6 sereget, a* -
Rómaiaknak fegy^^ereiktSl nie^*óltalmazhassa : jól 
Ssmérvén az Olaszoknak fósvénségíöket; meg
parancsolta futó katonáinak: hogy leg-el81 a2f 
egygyetmásokat lovaikról - saJekereikrSl le-hán-
xiyák,a' Kincs-tárt-is el-szórják, )Biz-után pedig 
erősen nyaî gallyanak. Azt nyerte ezzel Mtri-^ 
dates: hogy, még azok az el^szórtt holmikét 
fól- szödögették ; addig seregével elSbb - áll* 
hatott. • ' - . . . . 

A* 
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4 ' tengörön se volt szerencsésebb Mítri* 
dates. Sziz, és több gájákból-állü Hajó - sere
gét, és ama'nagy hadi készületeket aV Feke
te -tengörön véletlenül meg-támadván a' szél
vész; oly kegyetlenül szaggatta-el egy-mástói: 
hogy ott a' teugöri hadakozásnak képe lac-
catá. Ugy-is teccött: miut-hi Lukullus ( egy-
gyet értvén aVTengörÖkkel) reájolc bízta vól* 
na JMitfiddtes^ hajóinak meg-rongáltatássát, 

A' leg - hatalmasabb országnak ereié meg-
vala immár szakadva. DQ Mitridates' szíve t\ 
nyomorúságokkal erSsödni láccatott. A' hatá
ros, avvagy közel-lév5* Országokhoz fordúW 
váu; szinte egész Éj-szakot, az^után nap^keíc ,̂ 
tét - is maga-vesztté vei Öszsze - fűzte, egybe-
csatlotta. Magához csábította a' JMtmokat^ 
a' /Tarpíom'̂  tetigör-mellett lakókat 9 az Atbdm-
sokat\y és miiui-a*Hcét Őrméfry OrszágoU 

Mind-az'-által: úgy techetött ekkor; mint
ha valami új Tábornoknak — mindenütt — és 
mindenünnett — ilagy dücsJíségct — és még en-
iél-is nagyobb Neyet akarna szőrözni B* kegyel
més Szerencse. Ezt az-után meg-is-szörzötce» 

Ki volt pedig az a' Világ-csudáltta Vezér ̂  
ki akkoron az egész Teremtés előtt különösenl 
dücsdíttetött? azt mondhatom: oly ember, ki
nek missát csak e' mostani UdS láthattya. 

TI-
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TIZENEGYGYEDIK KÉSZ. 

Mitridates'Pompé/uí. 

ly iert - atinak a' mejg -̂gySzhetetlen MUridates^ 
kirájuak tejjes meg-gyözéssét Pompéjusra ( egy 
nagy, és egyszer-is*mind szereucsés Tábornok
ra ) bízta Róma Várossá ( Lásd a'435-dik Ta
nácsnokot). Ez az okos Vezér 5 új zenébe* 
nákkal nyughatatlankodni látván Asidti és, hogy 
emitt egy, amott más kirá) emelné-föl magát:' 
semmit se késedelmesködvén, minek-előtte â  
sók Nemzetségek Mitridatesbcz gyűlhettek ; ha
jókból hidat csináltatottt; leg-elsö-is vólt, ki 
Eufrdtes fojóján száraz lábbal kö^ösztül lépte^ 
tött. * / 

Meg-hallvátt; hogy ekkor Örif̂ én:y Országban 
lönne Mitridatés i igen alattomo^ utakon, min
den lárma nélktH, hozzája lopódzott. Ótet úz 
Országnak kell8-közepében (RóimC Várossá^ 
nak különös szerencséjére) egy harccal el-nyom« 
ta 5 seramivé-is tötté. 

A' harc-is alattomosan éjtszakának üdéjén 
történj. iV hóid-világ az Ellenségnek hátára ^ 
â  ifJmaî ilTWi* szemeikbe szolgált. Ugyan-czért? 
42 eUcnség ( maga elÖ̂ tt látván maga* árnyékát) 
mint-ha eszökben mieg-tébojodtak vóltta, avval 
veszekedtek; arra-is nyilaztak. Látván osz^ 

tán 
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tán a' Rómaiák : hogy árnyékjokkal-való vésze* 
ködésben el-fáradtanak; meg-támadták Ókét, és 
egészszett le-verték* 

Ez-után a' vérös vereködés után^ soha se 
vöhette-föl mvigit Mtridates: noha mindeneket 
meg-próbált annak a' Kígyónak hasonlatosságára ̂  
mely, ha feje meg-töretik; firkával fenyegetodzik. 
Mert: az Örmcw^̂ -országi veszedelem után, a* 
Kolkisiakat kezdotte ijesztgetni. Az-utáa: Sicl-
liának partjaira ment. Innént Kampánidra es'ótu 
Piréumi Révet el-rontván, Bosforus mellett csa
vargott.' IrmttítRádáhaj 6^ztkxi MacedóniáhaXig-
rani, Görög-országon körösztül az 0/öí;í:oü:«t meg
támadni akarta* 

Akarta (mondám); de raeg-ne.m-támadhatta 
azokat. Mert: el-állván tólle az el-fáradtt Ka
tonaság, a*-mi többi Fiának Farnacesnek elle-
ne-valü fól-támadássával meg-el6ztetvén; mivei 
magát méreggel meg^nem-étethette (ennek ita
lára, már ez-el6tt régen, reá-szoktatta torkát^ 
és gyomrát); agyon-szúrta kardjával. 

IriZEN-KETTEDIK RÉSZ. 
VoThpéjusnak egyébb dolgai. 

E z-után a'híres hadakozás után, az a* Pom-
péjus^ ki osztán a* Nagy mellék-nevet, minden 
kételködés nélkül mcg-érdömlotte (Cnejus Pom* 

R pijiis 
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pejus Magms)^ a* nyughatatlankodó iííi^'n^ma-
radvánjait nagy üzöbe vötte, és szinte egész 
Asidt öszsze-nyargalta. 

Először: Nap-kelet félé, az egész Örwen-
ségre esvén, meg-fogta azoknak Kirájjókat 
Artaksetest; és ennek fiát Tigrdncst töttehejébe: 
mivel ez magát annak üdéjében meg* alázni 
tudta* 

Éj-szak felé térvén ^ valamint a' tengörö-
kon-evezuk, a* Göi/rö/-52;eJlrmfco/, ésmáscsillag-
zatokból ki - tanúivá* a' Sdtbákboz- vezető uta
kat, elsőben meg-verte a* Kolkusokat^ és meg
parancsolta óródnak ( azok* kirájjofcnak ) : hogy 
a' högyek! bércceiról le - jiSijÖn , és a* téren 
lakjon. 

Nem csak meg-engedött Albániának ; hanem 
ezeknek kirájjokat meg-is - ajándékozta: mivel 
ez Pompéjusnak arany no szóját és más ékessége
ket küldött. i 

Artoces kirájnak, ki Ibériában uralkodott 
( azon kiviil: hogy 8-is högyeirül a* térre eresz
ködgyön) keményen meg-parancsolta: hogyne-
nyughatatlankodgyon, és Kezeseket adgyon. 

Dél-szakra térvén az-után, mid6n Slriábofi 
a' Libanust, és Damaskusnak egyébb högyjeit kö-
röszttil hágta; ama* szagos bérceken, ama^bal-
zsamomot-nérazo erdőkön vittc-körösztül a' Ró
mai Jeleket. ^ ' 

• l • í ^ Z " 
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Ez-után az Arabsok felé térítötte vitézzeit. 
Ezek magokat ( a' Római Vezérnek, mitíd nagy 
nevétől, mind nagyobb erejétől tartván) min
den csata nélkül meg-adták. Eleiökbe jöttek a* 
Vitéz Seregeknek egészszen az Ország* széléig ; 
és ki-kérték a'parancsolatokat. 

Midőn Zsidó Országnak Anya - várossához 
yhusákmhez ^rközoLt; védelmezték eleinte ma
gokat az élhetetlen Zsidók i de bé-ment erSvel, 
és látta a' templomban azok' Imájának titkát^ 
mely valami arany ég alatt lappangott. Biró-
nak választatván ( két veteködŐ Testvérek kÖ* 
zött) ^ Hírkántist tötte Zsidóknak kirájokká; Aris^ 
tobulust pedig , mivel igen nyughatatlan vala , 
békóba tétette. 

Pompéjusnak ilyetéri vezérléssé alatt, cgésZ 
Asidt (valamennyire terjedött) el-nyargalvána^ 
Római nép ; azokat a' tartományokat, melyek en-
nek-clotté a' Birodalomnak szélei voltak; közepé
be vötte. Mert (ki-vévén a* Pártosokat^ kik 
Rómának Frigy*essei voltának, és az Indusokat^ 
kik raind-eddig a' Római Vitézeket nem látták) 
a' Kaspmn'FóröS'Nagy TengörÖk között-lévő A-
sia ( ama^ Pompéjus' fegyverével meg hódíttatván, 
meg-is-szölídúlvén) Rómának birtokába jutott. 

R l NYóL-
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NYOLCADIK SZAR ASZ. 
Tengeri 's * más Hadakozások. 

I. Ten^öri Tolvajok. 
2^ Pompéjus a* tengörön. 
3* Krétai Had. 
4* Baleári Had. 
S« Ciprusi Had. 
ő. Cézárnak eleje. 

7* Germániai Had. 
8. Britanniai Had. 
9̂  Galliára (^ készúlet«. 
10. Gallusókkal Had« 
11. Pártosokkal Had. 
12. Elmélködések. 

Mi 

ELSŐ RÉSZ. 
Te ng ö r i Tolvajok. 

lidőn a' Romai Nép ( külömb részekre oszol
ván) ily szerencséssenlobogtattya zászlóit; azom-
ban a' Ciliksek meg- támadták a' tengöröket, és 
^agy nyughatatlanságokat okoztak. Egy szó
val : meg-gátolván a' Keresködésöket, és így 
az egész emberiségnek frigyjét föl-bontván; va-

lâ  
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lamint a' szélvészek, egészszen ^1-zártáfc a' ten^ 
göri utakat. 

EiT^' vak-merészségre alkalmatosságot a-
dott nékik Asia. Mert (^Mitridatesnek fól-támadás-
saival) nyughatatlan lévén, ennek a' nem kö
zönséges kirájnak, és 8ket meg-nyerni-akaró ha
talomnak veszekedéssel között, ingyen élni a-
kartak , ugyan - azért l)ímtetlenül kegyetlen-
ködtek. 

Ezek tehát ( valami Izidórusnai vezérléssé 
alatt) lassan kezdötték a* tengöri tolvajságokat. 
Elsőben meg - elégödtek a' hozzájok-közel-lévi5 
tengörrel. Kréta ̂  Cizikum, Piréum , Akhája, és 
Málea valának oly Tietek , melyeket Tanyájok-
nak mondhatni. F6-képpen a' Máleai szorúltt 
tengört (holott leg* több Gyirúkat nyertének) 
Aranyosnak nevezték ( Maré Chrysium ) (40). 

R 3 Ezek 

neve (4c>)- A* Görögöknél három - féle péntek neve
zetesek. ELŐSZÖR: TU'krajcáros (Drachma). Di
vatját maga nevável hordozna. MASADSZOR: Ew^ 
krajcáros (Mna^, vei-Mini). Divatját ez-is magá
val kcrrdozza a* krajcárokl^an; ferintokra vévén aa* 
nyit tészen mint: tizen-bat forint és negyven krajcár-
HARMADSZOR : Gyira (Talentum ) : Divatja hat-
vari ÁJ ina ^ az-az épjjen ezer forint. * Mind-ezeket â  
Athéniaiaknak számolássok szerént aÜtam-eld. 
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Ezek ellen, leg-is-leg-els8ben Publius-Ser-
vHiu's Tanácsnak küldetött (Lásd a' 446-dik 
Tanácsnokokat). Ez Őket ( inint valami sze
les , é$ bujkáló Búvárokat) Sereg-hajójával na
gyon meg-zavarta. És , noha vér-ontás nélkül 
uíjMi gySzedelmeskÖdhetÖtt; az ekkori vérnek 
si-omlássa még-is elég bére lőtt volna a* tengör' 
rajg-cisztúlássának. 

De ezzel meg-nem - elégödvén 5^ru//mí ; a* 
VJkseinek leg-erósebb váraikat földig le-rontot-
'3 : ügy- mint régi zsákmányokkal -meg-tömött 
/^azélust; és üz - uún Olytnpust. Ezeken fölül 
/zaurust ( Ciliciána}^ leg-nemesebb várossát) tö
véből föl-forgatta. Ez adta néki tzt a* mellék 
pevet: Izaurikus ; avvagy Izauriau 

E. 

MÁSADIK RÉSZ-
Po mpéju r a Teng őrön. 

'zekkel a' csatákkal meg - aláztatván a' Cilik-
sek ; nem nyughattak a* szárazon ; hanem , vala
mint azok az itt-amott-elo (Araphibia) álla
tok, azok, tudni-illik, melyek mind a*Wzben, 
mind a'szárazon egy-arantfehelhetnek, H fíómai 
Seregnek el-mentte után, meg-unták a* földet ̂  
ismétt vizeikbe viszsza - ugrottak, és tovább-is 
mentek, mint enne k - előtte. 

Ek-
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Ekkor aszún az ily nyughatatlan emberek
nek tejjes el-törléss6kre az az előbbeni Pompé-^ 
jus választatott: előbb szerencsés, most pedig 
érdömös Vezér - î  ; kinek szorgalma ált^l (a*-
mint mondám) Mitridates tartományiának urai 
lőttek a' Rómaiak. ( Lásd a' 450^dik Tanácsno
kot ). 

Ez a' Nagy Pomptjus tehát, a?? egész ten-
göiukön el-széjjedutt mételt egyszeriben és egy* 
szen-e el-akarván nyomni; igen okos kezdettel 
nyula az egész dologhoz. Mert: mivel mind 
magának, mind a' /?í>áí̂ 5i.Társaknak untig elegen
dő hajóik voltának ; sok Ktildöttekkel, és más 
Igazgatókkal egyszeribe el-lepte a* közép-ten* 
gömek miüd-a'-két partját, és az Óceánnak, an
nak a' Nagy- tengornek, torkát. 

Gellimt a' Tusciai tengornek partjaira hej-
heztette ; Plóciust pedig a* Siclliaira. Gratíüus 
>i' Ligúriai öblöt í Pomptjus maga a' Galliait 
fogta-eh Torkvdtus a* Baliáriumira ^ libérius-
Néró pedig a* Herküléumira vagy-is a' Gaditd-
numira vigyázott, holott a* nagy-te.ngömek tor
ka van, T^ntulus a* IJbiai partoknál leselkÖ-
döt t ; MaxcelHnus az ÉgiptHsindl; Pompéjus' fiai az 
Akksandriainál; Terencius-Farró az Egéumtnál. 
A' Pamflliai tengört Metellus^ az Asiait Cépio^ 
a* Fekete-tengőrnek ^tovkit Porciüs-Kátó orzötte. 

Ki-ki pedig úgy választotta magának eze
ket a' teugöröket, miut-ha el-rejtött Sereg-ka-

R 4 ^ ^̂ -
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tonáival valami várnak kapuját'oltalmazta vol
na. így az egész közép-tengömck Révjeiberi, 
Öbleiben, Barlangjaiban, Dűlőiben, Fél-sziget-
íeiben ha valami Tengöri tolyaj lappangott 
(mint-ha tudták volna: hová rejtették magokat)y 
8ket egyszer-Vmind 5 és egyszeribe körül-vötték 
és mind-nyájokat el-nyomták. 

Ily szerencsésén el-végezvén ezt a* ten
göri hadat; maga Pompéjus Cilicia ellen (eme* 
hadnak kút-fejé ellen) evezett. A'gonosz El
lenség semmit se tartott ennek a* nagy Vezér
nek fegyvereitől; nem-ugyaa azért: mint-ha 
valamiben btónának; hanem (mivel egyszer meg-
tiyerettettek ) elsóben vakmerŐsködnî  az-után 
dühösködni, utoljára kétségbe-esni kefjdöttek. 
EUenökbe mentek tehát a* Romaiaknak^, 

De ez első ütközet után, ki-nem-áUhattáfe 
a' többit* A' Római hajóknak orrait magokra 
fordulni látván j el-vetötték a' fegyvert, és ké-
zöknek gyönge tapsolássával (mely akkor a' 
meg-álázódottaknak, és magokat-meg-adottak-
nak jele szokott lönni) életjöknek meg-tartássáért 
nem haszontalanul esedöztenek. 

Soha ily had nem volt miud-eddig, mely
ben oly keveset vesztöttek, Vkevesebb vért 
ontottak volna a' Rómaiak. De a' magókat-
meg-adó Cüikseknél se találkozott ám hívebb fri
gyessé a' Római Birodalomnak. Hogy pedig e-
2ek az örökös társaságban meg*maradtanak; az 

nem 
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nem^mástdl; hanem Pompéjustmk különös okos
ságától származott, Ó ezeket a* tengöri Bú
várokat a' tengör* partjaitól el-vitte; és., Ct7/-
ciáftai beljében le - telepítvén 6ket, ott-lévó 
szantó-földnek nékik - ajándékozttával mint-egy, 
le-kötelezte. 

Fompéjus ezzQl úz egy cseleködetével, éj 
ugyan együdöben, mind a* hajóknak viszsza* 
adta a' tengört; mind az embereknek a' földet* 
Mit csudálhatni pedig elsőben ennek a' gySze-
delemnek dücsö^égében? A* Hámarsdgot-é ? négy-; 
ven nap alatt végre hajtatott az,egész hadako
zás. A' Szerencsét'éí egy hajót el-nem-vésztői
tek a' Rómaiak. A'Nyugodalmat-é^ ez Örökös 
volt, mivel itten több tengöri tolvajok nem 
láccattattak. 

HARMADIK RÉSZ. 
Krétai Had. 

Ha i a igazat akarunk szóUani, eet a' Krétai ha-. 
dat nem magok a* Rómuiak szörzötték j ném-is 
arra az okra nézve fojtatták: hogy ezt a*̂  leg
nemesebb, és leg-nevezetesébb szigetet birto
kok alá hódítsák;- hanem: mivel az elöbbeni 
hadban mindenkor Mitridatessel tartottak;' ezt 
a' hívtelenséget akarták meg-boszszdllni. 

R 5 ^ El-
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Els^ volt Kdjus - Antonius , Tábornok , M 
(az Öregöknek röndöléssökböl) Kréta ellen e-
vezett. AVgySzedelemuek oly nagy reményjévei 
oly nagy bizodalmávai megy vala pedig az el
len a* nagy sziget ellen: hogy Sereg-hajó]ában 
több békákat vinne , mint fegyvereket. De meg
adta árrát hejtelen el-bízttának. Mert: hogy 
egy-néhány hajóit el-foglalta a'mérges ellenség; 
azoknak' árboc^fáira, és vitorláira föl-akasztot
ta a' Római fogjokat, és így, mint valami pom
pával , kényesen tért ^iszsza Krétába. 

Antonius- után Kvintus-MetcUu^t rondölték 
a* dühösködők ellen (Lásd a' 44B-dik Taná
csnokot )• Ez egész Krétát (ahhol csak löhe-
tött, és vagy mezeikhez, vagy erdeikhez fér-
hetött) egész Krétát (mondára) tűzzel - vassal 
pusztította mindenütt. 

De azokat, kik Gnósus^ és Éritréa város-
saiba, osztán Vég-képpen (a'-mint a* Görögök 
nevezni szokták) a* Városok* anyjába Jfíddtwífea 
vötték magokat; másszorra hagyta: hogy siijo-
sabban büntetSdgyenek-raeg* De azokkal, ki
ket ekkor meg-nyomhatott, oly keményen bánt: 
hogy sokan kÖzüUök méíeg-itallal mentenék-ki 
magokat az el-viselhetetlen nyomoráságokból. 

Kik magok' el-veszttéssöket el-nem tök ell
hettek; alattomban Követöket küldöttek iíyíofca; 
holott akkor Pompéjus a* többi tartományoknak 
el-röndülésséljen foglalatoskodott. Meg-enge-

dött 
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dött nékik Pompéjus ; és hogy errÖl Metelíust-h 
meg-intse , egy követet küldött hozzája. íme! 
jeles lőtt Pompéjus abban a* Tartoraányban-is, 
mely másnak igazgatássá alá tétetött. 

; î ííwpe/Wnair ezen parancsolga tássát (mivel 
alatta není, hanem szabadon katonáskodott) 
el-nem-szívelhetvén Metellus ; győzedelmi jus
sal élt az Ellenség ellen. Meg-verte Lastanest 
é^Panarest, kik CidoWiíoJir védelmére jöttek, 
és így tért diadalmasan viszsza Rémdba. De 5 
ezzel a* jeles haddal semmi egyebet nem nyert: 
hanem a' Krétai mellék-nevezetet X Metellus-Í^u^ 
ticus). :• : . • 

NEGYEDIK RÉSZ. 
Baleári Had. 

A' 
JL\ Macedóniai Metellusnak .Háza, neki szokott 
immár a* hadi Mellék-neveknek. Fiának egy-
gyikét (azt az elSbbenit) íTreWtki* mondották. 
Nem sokára a* másikát Balidrinak nevezték; 

• Ezek a* Baleári szigetek teli voltak ekkor 
högyi Harjinijákkal. Nyughatatlankodtak aí kö-
zel-lévö Tengörökön-is; Vagy csak az-is csu* 
dálkozásra méltó volt bennök: hogy oly erdei 
vad emberek^ kik szünetlen a* kó - szikiákon 
laktak , a' teng<)rökre merték ereszteni kánya-

sze^ 
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szemöket^ Nem csak szemöket pedig; hanem 
Talpjokat-is, TutafjokaMs. Ezeket dorongok
kal igazgattyák vala. Sótt: jjeki mertek men
ni az evedzös Hajóknak. 

De nem sokáig tartott bennök ez a* Fiffi-
ségé Mert: hogy 2L' Rómái Sereg-hajót feléjük 
iparkodni látták; elsőben meg-döbbentek ; de 
osztán ( azt jó zsákmánnak lönni gondolván) 
clejökbé mentek. Első rohanások veszedelmes
nek teccött. A* köveknek, a' kőszikláknak 
hagyításaival szinte cl-borították a* hajókat, 
Mind-egyiknek három parittyája vala. Mivel 
pedig szüntelen c* fegyverrel élnek; és ( csöcsö-
mÖsségjöktSl fogva) ebben gyakorollyák mago
kat; éppen nei^ csuda, ha lövéssök bizonyos. 
Nálok a* fiú egyebet nem eszik; hanem azt a' 
mit anyja 5 hogy 16ve haza hozzon; parancsol• 

,De a' kövek' hányássával -is nem sokáig 
ijesztgették a' Rómaiakat. Mert: midSn ezek
hez közelebbre jutottak, és a' hajók" or
rát y osztán a'. sebesetí-^szálló lándsákat nékik 
eresztötték ;̂  barom-taódra ejtöttek valami bőg-
g5,szavakat; az-után^a* part felé tartottak. A* 
kÖ^eHévŐ dombok y és bokrok közé el-tiugdos-
ván magokat; ninnkit adták azoknak, kik Sket 
föl-akárták keresnt. Csupán azért kblletött te
hát föl - hajhászni <5ket: hogy meg - nyerettes-
senek. # 

ÖTÓ-
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Ö T Ö D I K R É S Z-
Ciprusi Had. 

bben az üd5ben a' Szigetekre fordult vC Sze
rencsé tleuség* Ciprust minden hadakozás nélkül 
vötték-el a' Rómaiák. De annak el-vövésse nem 
vált böcsületjökre* Ekkor, ezt a' gazdagság
gal-bövelkodő, Vugyan-azért Vénusnak tiszte
letért * -l-szentöltt régi Szigetet Ptoloméus bír
ta. c:iük kincsééinek igen nagy híre vala Róma-
han. K vólt oka: hogy Róma Í^ZK' Nemzet
ségeket - meg-gy5z6 , és kincseket - osztogatni 
szokott Fő-város) parancsolatban adta Publius-
KUdiusnak (egy Lovag-Mesternek): hogy, 
mind a* kirájt, ( ki a' Rómaiaknak nem csak hív 
Társsok9 hanem ]ó barátiók-is va la) , mind a* 
Kincset Róma* részszére el - fogja, 

E' gyalázatos híreket lebegni halván az 
egyenes-szívü Ptoloméus; miuek-utánna által
látta : hogy ama' Sasoknak körmeik közúl, sem-
mi-féle-képpen ki-nem-szabadúlhat; magát mé
reggel meg-étette. Mind-az-által 2̂* Kincset 
Tíberis Torkán körosztül /fdmifr^ vitte Porriup^ 
Kiátó^ Ez a* Római Kincs-tárt jobban meg-töl-
tötte, mint, ennek'̂ elŐtte^ ákár-melyik diadal-* 
mi Pompa. 

HATÓ. 
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HATODIK RÉSZ. 
Cézár' eleje. 

i^linek-utánna egésZ Ásult meg-hódította Pom-
pejtis; a'-mi azelóbbeni Táboraokoktól Euró-^ 
pában hátra- maradott, aztá' Szerencse Cézár-' 
nak (ama' leg-híresebb Római Tábornoknak) 
nagy Lelkére bízta (Lásd a' 458-dik esztendőt). 
Hátra-maradtak pedig, a* Nemzetségek közül, 
aMeg-kegyetlenebbek; úgy-mint: 2i' Gallusok^ 
isi* Germánok; ezeken kivúl: a* fóíd' kereksé-
gétÖI egészszen el-váltt, de még-is a* Római 
hatalem alá jövendő nagy Britannia. 

A'-mi a' Gallusokkal-wáló hvíd^t illeti, ezek
nek mozgássokat Helvéciában vötték észre a* 
Rómaiak. Ezek ( Rodanus, és Rénu^ között lak
ván, VfóldjÖkkel meg-nem-elégödvén) mások* 
tol akartak lak-bejeket kémL De minek-el6t-
te sívány határjokat el-hagyták; házokat fól-
gyi^tották: hogy soha többé viszsza - ne - ké-
vánkozhassanak. 
í Meg jelentötték nagy szükségjöket Cézdr-
na}.; de ez arra vötte őket: hogy vagy addig 
is csöndösségben lönnének, még kéréssöket jól 
meg-fontolná, az-után pedig bé-tejjesítené. Mind 
ezek csupa fogások, és vál-vonyogatások vol
tak. Mert mostanában ezt a' katonás hépet ma
gára nem akarván uszítani, hogy közelebb ne 

' • jöhes-
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jöhessenek hozzája j Rodannsról a' hidat el-szft-
dette, és így Őket (valamint Pásztor a'Juho
kat) mint-egy akolba tartotta* Meg-is-paran-
csolta nékik: hogy tömlőkre se üllyenek j és 
így se jöjjenek - áltál a' vizem 

A' követközött had , mely Belgiumban tá
madott , sokkal véresebb vala. A*-mi igen rit
kán szokott meg-esni; mcg-szaladtak a* Rámcii 
Katonák, Itt, a* vitéz cselekodetök között, 
leg-főbb, Vleg-jelesebb vala az: hogy, a' tej-
jes el - szaladás felöl gondolkozván a* Sereg ; 
Cézártól meg-állíttatott, ki'egy zászló-tartónak 
( a'-ki előre szaladott) kezeiből ki-ragadván a' 
zászlót; más.katonának karjáról le-rántván a* 
paist; a* tábornak elejére állott, és maga' vi
tézségének ki - mutatássával talpra - állította a* 
Serege^; és a* Belgákat birtokába vötte, 

A' Belgiumi hadakozás után, a' Fenetusoklal 
vereködtek Öszsze. De nagyobb bajok vala a* 
Vízzel, mint az ellenkező- hajókkal. Mert a* 
hajók igen formátlanok, és parasztok lévén; mi-
hejest a' Római Gájnknak orrokat meg^érzöttéfc; 
tüstént el-szakadoztak, el-is-süjjedtek. De aV 
/íowöf hajóknak meg-kölletött a'porondon álla-
podníok: mivel a' vizek (a* tengöri forrásnak 
firfején ) el-vövődtek alóllok, és így a* harcot-is 
meg-gátolhatták. 

Ezen három nevezetesebb hadakozás után , 
több külömbségek adták-elŐ magokat, a*Nem

zet-
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zetségeknek, és a' Tartományoknak külÖmböátS 
természetjök szerént.^ 

A'Pirenéumi-bérctk^mellettAdkó Akvitánok 
( igéu csalóka és íürke ( Curiosus ) Nemzetség 
lévén ) ; minek-utánna éizre-vötték volna : hogy 
Cézárral szembe nem áíUhatnának t a* barlangok
ba buttak, és ott rejcötték-el magokat. De 
Cézár úgy bé-zátatta barlangjoknak ajtait: hogy 
onnatt soha többé ki-nem-jöhetteké 

A' Galliai szűk tengör mellett lév6 Móri-
noi 5 Cézárnak Vitézségét halván; az erdőkbe 
szaladtak, és ott magokat el-is-szé}jesztöttéfc. 
De Cézár reájqk gyújtatta az erdÖt, és így 
Őket meg-is-sütötte, meg-is-pirította. 

Nem lőhet azt a' Gallusok fel61 mondani: 
hogy Ők csupán csak vadak voltak akkoron; 
sőtt eszesek-is, csalárdok-is. Azoknak egygyik 
kirájjok, Jnduciomár, magához édösgette a* 
Belgiumi Trévirokat; a' másik kiráj Ambtoriks 
öszsze-szürte a' levet ét Eburónokkal ^ kik tőlle 
nem meszsze laktanak. Mind-a'-ketten ( Cézár
nak jelen- nem- léttében ) alattomos gondolatok
kal egy , bordában lévén; meg-táraadcák a' Kül
dötteket^ és noha ugyan meg-verettették; de 
a' Római Seregben-is nagy károkat töttek. 

Az első kiráj Induciomár el-fogattatott Do-
labella által, ki Cê V̂naír egygyik Küld ötje vala^ 
feje-is vétetött. De a'másikat Amhiorikset kéz-
re-nem-keríthették. SŐtt ez (leseket tévén a* 

vÖgy-
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vögyben) ijesztgötte-is^ csalogattá-is â  Rómaí-^ 
akaU De végtére t entiek4s mind Tábora ^ mind 
Kincsese el-fogattátott* Ezen aMíarcón el-ve-
sz'Jtc ^ Kotia^ éá Tibérius-Sabíms^ ki Cézárnak 
musadik Követje vala. Amhionkson nem áJlha-
tának bosíázútt mivel Ez (által-takarodván a'̂  
Rénusúny^ már itteni> már/omottan Iappangoct# 

HETEDIK RÉSZ. 
Germániai Uad^ 

*gy tehát í a' Rinusón4mtett'feh)0 Germánia tű 
lohetíkt mentt a' Rómaiaknak zenqbonájoktól. 
Mert nem iUott vplna; hogy, kik a* Rómaiah 

\wJt ellenségjoket magokhoz eresztötték, és ta
lán védelmezték*is; szabadságiokban éllyenek* 
E^ egy* Másik aZ; hogy (eZen kSvül-is) a* 
GermánoMkn-Dalá els6 hadnkozásra fontossabb 
okai'is voltat Cézárnak. Mertt azoknat nyűg-
hatatlanságjok ellen^ nagyon p^ttasZolkodtanak 
a* Sekvánok ̂  ]á)í Cézárnak Frigyessei, ésleg-hí-
telesebbjei vóltanaké 

Min6 kevéjséggel hitt pédíg a* G^rntdtiók* 
Kirájja ArioDÍsi; abból teccik-kií hogy ̂  mid Ön 
néki azt jelentenék a' Római Küldöttek*^ hogy, 
Cézárnak elejébe jojjoU; Ki lőhet (felele) aál 
a' Cézár ? Jöjjön ide; ha velem beszéllenl ké-

S . ván* ' 
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ván. Mi gondja neki, avvagy mi köze Germd^ 
niámmcd? cseleködtem - é én valamit a' Ró
maiak ellen? ' 

Ariovistnei e' szavait vévén a* Rómaiak; úgyr 
annyira meg - ijedtének : hogy közönségesen 
(minek-előtte el-kezdStték volna a' harcolást) 
testamentomokat csinálának a* F$bbek. Mind-az'-
által: mennél terjedtebbek, és temérdekebbek 
voltak a* Germánoknak test-épületjök; annál al* 
kalmatosalibakilak találtattak a' fegyvernek el
fogadássára. 

Min5 nagy tüzességgel hadakoztak pe
dig a* Római Vitézek, semmiből ki-ncm-tec-
cik jobban j mint egy történetből. MidŐu a' 
Germánok (magok fejökre emelvén a'Paisokat) 
valamint a* tekenös-békák, úgy bé-takarták vol
na magokat^ ezekre a* paisokra fól-ugrándoztak 
a' Római katonák, és innént a* Germánoknak 
nyak-csiká)okrá estek kard jókkal; sokakat Iá-
bókról le-is-ejtöttek. 

Ezt a' Germánim első hadat, ily szerencsé
sen cl-végezyéü Cézár ; nem sokáig njrughatott: 
inert a' Tanktérek nagyon panaszolkodtak cUe-
nök. Hogy ezekért boszszút állyon Cézár; ál
tal-ment M);^w/«'fojóján; hajókból csináltatván 
rajta a' hidat. Túl ment osztán a' Rénu$on-is ^ 
és leg-elŐl a* Herciniai vadon erdőkben kereste 
a' lapangó ellenségeket. De ezek innent {Cé

zár-
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zdtnak sebes jársássait hallván) a* berkekbe ^ 
és tavakba szaladtak. 

Nem csak ekkor; hanem az-̂ után-is meg
támadták 8ket a* Rómaiak. De ^ minek-ptánna 
észre-vötték,a* szív-vesztötte Germánok: hogy 
az 5 Rénussok hajókkal ( mint valami bércekkeJ) 
e^rbe foglaltatott; ismétt a* berkekbe és mô  
csárokba rejtötték- el magokat. Leg - tűrhetet
lenebbnek teccptt az Cézár elótt: hogy nem 
lönnének» kiket megjöhetne nyerrie. 

. NYOLCADIK RÉS2-
Britanniai Had. 

M. i ind éneket (mind vizén mind fóldbn) el-fog* 
lalvátt'Cez«V; a* nagy tengöjre vetögette sze
meit. Ks, mintha a* ^Római ttagyra-termett vi
tézek meg-nem-elégedhetnének az eddig*meg
hódított földekkel; az egiész világtól etsza* 
kasztott Földekre eresztették kévánságjokat. 

El-készülvén tehát Cézárnak Sereg-hajója í 
el-tökéllötte a* Britannidba - való által-költözést. 
A'M)r/ní révtől hajnal elÖtt el-menvén, dél 
előtt a* Szigetben termett* Tele-teltek féle
lemmel a* partok. Jártak-futottak ide-tova a' 
hadi szekerek* Rövideden ki-mondván, ez a* 
félelem okozta a'hamar-gySzedelmet. Kegyes 

S » - lé-
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lévén Cézdr; nem kért egyebet aVkezeseknél, 
és a' fegyvereknél/ Ezeknek elo-adtok után, 
továbbment volna még a* szigetben; de Sereg
hajóit ( mivel semmi ok nélkül támadta-meg 
a' Britannokat) meg-büntetni láceattatött a* ten-
gör. Szinte el-szaggatta azokat^ 

Viszsza külletött tehát Cézárnak Qalliáha^ 
menni: hogy Sereg-hajójának temérdek sebeit 
hamarébb meg-orvosoilya. Mind katonáit talp
ra - állítván ^ mind hajóit fenékre - szállítván ; 
hmétt Britanniára ésött. Ekkor egy Kis-kirájnak 
bilincsbe-^árttával meg-elégedvén ( mert nem 
annyira a' tartományokat, mint a' hírt-nevét 
vadászta); Galliába viszsza-iparkodptt. Ekkor 
a' tengör-is (mint-ha ellene - állani nem merae) 
le-csillapodott. 

KILENCEDIK RÉSZ. 
G a II i ár a új készület. 

A 
^izomban Galliának leg-nzgyohh ^ de egyszer-
Vmind leg-utólsó öszsze-esküvésse volt a z : 
midőn az Arvermisokai \, Biturigoiat ^ Éclno" 
ikat ^ és a' Sekvanokat föl-izgatta, és ősze-
csÖdítötte az a' teltjével - fegyverével - bátorsá
gával , és mind' ezeken fölül, nevével-is irtóz
tató Fercingentcriks^ a'-ki (szün-napjoknak al-

. kai-

Digitized by' Google 



V m . SZAKASZ; IX. R É S Z ; 175 

kalmatosságaibany egybe-gyűjtvén a' bércek en-i 
ligetekben-lakó vad embereket; vadabb szavai
val , szatiadságjoknak viszsza*vételéré nem au-
nyira ösztönözte, mint kénszerítötte azokat. 

Nem volt seregtí mellett Cézár: mivel nem 
sokkal etmekeVőtitRavennába mént: hogy Kato
nákat szödgyön. Ezt gondolták a' Gallusok leg-
alkalmatossabb szem-pillantásnak lönní, melyben 
a* Romaiak ellen ki-kelhéssenek^ Ezen fólul az 
Alpesei'is föjjebb-nottek a' havazó télen. Azt 
gondolák: hogy Cézárnak visszza-jövetele ezzel 
bé-rekesztec('tt. 

Ennek a' Vak-merészségnek hírét hallván 
Cczdr; nagyon ,meg-örült: hogy a' hadakozásra 
új alkalmatosságot nyújtottak '̂ Gallusoh Tus- ^ 
tént Táborához viszsza-ment, pedig úgy: hogy 
cnnek-el8tte éppen-uem-jártos nagy högyeknek 
bérccein, más illetlen utakon,; és havasokon 
könnyű Seregével által-kSltözvén; meg-el6ztc 
az el-bizakodott szilaj Gallusokat A' távúlabb-
lévö téli-telepedéi8ÖkbSl-is humar öszsze - húz-. 
ván Vitézzeit; hamarébb termett Galliának köze
pén ̂  mint tSUe a' széleken félhettek volna. 

S 3 TI-' 
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mint alázatos Könyörgő, tC Rómaiainak Tábor-
jokba érközött; mindeii fegyverét Cézárnak térd-
je' elejébe rakta, ezeket mondván: Imbol az 
erős emher^ ii a leg-vitézebb erios embertől való* 
uigosan mcs-n^rettetun. ^ ^ 

TIZENÍlGYtíYEDIK RÉSZ. 
yártossohkal Had. 

í\ Gallusohnal^ Germánoknak^ é% ti Briiannok-
nak meg-hódíttá$sok títán, Nap-kel^t felé igen 
öagy csapást szenvedtek a* szegény Rómaiak a' 
vitéz PártoMtól (40» Nem panaszolkodhat-
tak pedig a* Szerencse ellen: mivel magok* ví-
gyázaiiansárgiok miatt verettettek*meg a* nyug
hatatlan Vágyódók* 

S 4 kras* 

(4O. Ezek a' Pdrtosvk bizonyosan a* Szittyiai 
magyarokkal egygyek, ^a*-mintext abban a* köny-
vemben megmutattam, mt\y ti Etelkának neveztem* 
Lásd az első könyvben a* negyven-hatodik Jegyze
tet. Igaz pedig az, a'-mit egy régi író se tagad: 
bogy a* (tornaiaknak nem volt a' Pártosokníl nagyobb 
ellenségjök, az-az , kik annyi kárt töttekvólna, mind 
a* hadi tisztekben, mind â  köz-katonákban* 
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Krassuina} (hisi V̂ 4S9^dilc csztendSt) , 
attnak az el-bízott fösvény Tanácsnoknak Isrten-
inel-és-emberrel eUenkÖz$ rút kéváncsisága a* 
Fánosi aranyat nagyen meg*kévánta. De tizen-

, egy Rámái Seregnek ( 4^ ) , és magának a' Ta
nácsnoknak iel-veszttével büntetSdött-meg, Az 
egész dolog pedig így esött, 

MeUtlus^ az akkori Szó-szóUó, mindenkor 
ellene-állván ennek a' Pdrtosi hadakozásnak} 
minek-utánna semmire, se möhetött, a' Város-

bó^ 

C4s), A' ffómai Egy Sereg (Legio) kilenc-ezer 
katonaságból állott t melyben á* Tisztek még iiá-
rom százra mentek* A'<mint a* hadi Röndbea állot-
t4k, így valának intézve': 

I, ifarrfö/oA'«( Velites^. Kzek mipdég ^61 jártak, 
és igen hasonlítottak a* i;ni Üzabadosainhhoz (SteQ^ 

^ ?5arti|iett )• Csupáa gyalogságból állottak. Számok 
volt, * « # • ' ^ * * ^ • I200* 

II. Ldnds4sok (Hastati) Gyalogság. • laoo* 
III. Kivdlttak (Principcs ) Gyalogság. - 1500« 
IV, Kiválogattattak'(^Tx\e^t\i)^ Gyalogság, 

és valóban a' katonaságának leg-nagyobb ereje, 
6gy annyira: hogy midön azt mondották; a' 
hUválogotiattakra jutott cí dolog (ventumestad . 
Triarios) akkor a* verekedés leg^vércsebb vala 6oo. 

,V, A^Stárnjra4ok (Ad alas) Ézéklovasok 
voltak • é s a' hadi rendnek mind a' két szár
nyát oltalmazták,: hogy a* számos ellenségtől . 
bé-ne-kenttessenek« . # « • ~ . goo* 

, Ezek 
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ból-ki'takarodó Krassust^ ellenségi átkokkal ki
átkozza vala* 

Előre-is eUáthatták vólna'ezt a* veszedel
met. Mert (a* Régieknek véleménjök szerént), 
midőn Zeurmdn körösztúl-mentek a' Római Se
regek; hiitelen reájok esett a' Zápor i és ázt a' 
Zászlót, melyet a' szél egy zászló-tartóinak - ke
zeiből ki - ragadott ,* JEufrdtes' vizébe ölte* 

Nicefórumboz érvén Kr^ssur; raeg-ájlította 
Táborát. Pihenése* üdéjén hozzája )Öttek Óvód
nak (a' jPiírtoíoV kirájj6kttak). KüldÖtjei^azt 
jelentvén tiéki: emléköznér még arról a' fíigy-
TŐl 5 melyet a* PdrtOiSok elsőbtn Sülával ^ az-után 

S 5 . r Fom-

Ezek voltak aíok a* 4500-katonák, kik a* 
Seregnek egy részét tötték , és átUndók l̂a rdi-
tak. De ezekaek se]gít3égjökrQ .még ezek-is jelen 
voltának:' 

VI. KüldetMtck ( Abiccti) Gyalogok. • i68r 
\ - Lovagok. • 40. 

VII. Szíím-kivül ( Extraordioarii) Gyalogok, óys. 
- '• - • - - Lovagok. 160 

VIII. Szdrnyajok ( Ad alas ) Gyalogok. • 3360. 
Lovagok. - 400. 

Ezek vólt&k tehát azok a* 4goo-katónák , tnelyefc 
a* Seregnek másik részét tötték. Mind ősze-tehát 
Tisztjeikkel egygyütt voltának egy. Seregben 9300. 
t,& mivel Xf'asjus^ illyen tizen-egy Seregeket vesztett
el magával egygyütt a' Pártosok ellen; el-vesztett 
Száz-ezsrea fölül két • ezer és három-»záz kato-
oákat. 
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^̂ ^ ^ÓMM TÖRTÉNETEK: 
Pompéjussal kötöttek. Ne háborgatná t* CSÖH-
dösöket. A' Kakas *is' hatalmas volna maga' 
szemetén* 

Mind-ezekkel semmit w gondolván a'högy-
kc-$zívü Krassús; és szüntelen a* Pártost arany 
tttán vágyódván ; a* IPártpsoinak etóhb * eralítött 
irigyökre semmit s[e felelt. KöUetott volna pe
dig felelnie, ha bár azt a' frigyet osupa kép-. 
Zöttnek lönni tapasztalta volna. A' Feleletet ak* 
korra halasztotta: miá6n Seleucuiba étená. 

Áz aZi Isten, ki a* Frigynek^ védelmezéssét, 
magára vállata, mind a' Lesekben, mind a' firfiség-
nek ki-mutatássábaa nagy segedelmSkre volt az: 
egyenes szívű, és igazán gondolkodó Pártiai 
Népnek. 

Hogy az-után Eufratést a* /?íímai4* el-bagy-
ták (melyen magán löhetött volna élelmeket 
hordani, é í magokat védelmézni-is); â  Fo)ó-
nak Örizetét valami töütetött Pribéknek ( Meze-
reánttky egy 5/nVií embernek ) hitelességére hagy
ták, így a' Római Tábor ^ V Térnek terjedsé-
gére vitetvén, mind innent, mind amonnant a* 
veszedelemre ki-tqtetött. 

Alig éi^6z\iettt\i Karfásra i ime Silacts és 
Súfénás ( a' Pártosod kirájiának két nevezetes 
Vezérjei) minden - feliSl lobogtatták az aran
nyal -gazdagon-ki-varrott zászlókat. 

A* Hómaiak egészszen körííl-vettetvén a* 
PártQsi l^ovagsággal, jég - esiS módra tapasztal

ták 
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I . 

{ 

ták reájók jömi a* Nyilakat, és más^e*-féle 
ÖI6 eszközöket. Szánakodésra-méltó Vér-oiitás-
sal el-törültetött a* Tábon 

Hogy Krassmt a' Pártosok annál konnyeb* 
ben magokévá töhessék í hogy az elIenkozS 
Sereghez köz - beszéllgetésre ki-j6>)ön, vele el
hitették. Ki-is-jÖtt volna , és így elevente el̂  
fogattatott volna; ha éppen akkor a' szaladás* 
ra nem kénszerítöttek volna hív Ezredessel. 
Halva jött még-k a' Pártosoknak kézökre. Le
vágattatott feje, és így a' gunyolásra ki-tétette-
tött. Krassusnak fia, minék-clStte atyja meg-ha* 
la; ennek szemei elÖtt el nyomattatott. 

A' Tábornak kevés maradvánjá, kinek ho« 
vá löhetött, vagy Arméniába. vagy Cilíciába^ 
vagy Siriába szaladótt* Alig találkozott egy 5 
ki annak az irtóztató csatának hírét Rómába el̂  
vihette volna. 

JKrassumák ki - giinyoltatott feje, Órádnak, 
a* Pdrtosi Kirájnat elejébe vitetÖtt. . Ez aman* 
Bak torkán körösztűl, olvasztott aranyat tiSkê  
tett: hogy, ki életében annyira kedvellötte az 
aranyat; annak Gégéje^ líóltta utáfl-is arannyal 
hízíaltassék. 
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TIZENKETTEDIK RÉSZ 
Elmélk&iése k. 

E, ddig van a* /ZomarNépnek harmadik üdéje ̂  
túl a* tengörökön, midón, tudai-illik ki-mervéü 
menni 0/^ÍÍ^-Országbúi, fegyverét az egész 
Világon körösztül - hordozta. És; ennek a' har
madik üdönek eddig tartott száz estendei, szen
tek, Istenesek, és (a*-mint ez-előtt-is mon
dám) ' arfiny^^d^k voltak. Mert az az egy - ügyti, 
és a' pásztori gyuleközetnek ártatlan tökéÚetes-
sége, ezen fölül a' Pénusoktól való félelem, a-
ma* ifégi üdvösséges fenyítékben tartotta a' Ró-
mai Népet. 

. Ez-ntán követközö század, melyet Kartbd* 
gónák^ Korintus7^akJ és A^um í̂nriöwa'itmeg-hódittás-
sától fogva egész Cézárig, Pompéjtisigi^ Oktaviu-
sig számlálnak ( ezekhez foglalváh AttalusWLiriy' 
nak Örokségét-is)i valamint a' tött dolgok nagy
ságára nézve jeles; úgy az otthonosi Vér-ontá-
sok miatt, igen gyalázatos, és Orca - pirulásra 
mékók. 

Mert: valamint szép volt Gdlidt^ Ráciát^ 
Cüiciát^ Kappadódát, az-után Armcniát - is , Bri-
tanniát'h , ha mindgyárt nem élelemre*is, leg
alább a* Birodalomnak dúcsőségére el-foglalni, 
úgy utálatos, és valóban szánakodásra méltó 
volt aZ : midőn egy^üdSben hadakoztak, itt

hon 
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hon aV Polgárokkal, kint a'Társakkal, a* Szolgák-̂  
kal-is, a' Kardallókkal-is , az öregökkel-is, egy
más között. 

Jobb volt volna a' Hómai Népnek, ha 5ÍV 
ciliával^ és Afrikával meg-elégödött volna; av* 
vagy talán még-jobb : ha ezekhez se gyúlván , 
csupán 0/^j2:-0rszágába meg-maradhatott volna; 
sem-mint annyira neveködgyön: hogy maga* 
terhétől nyomattasson^el, maga* erejétől emisz-
tessert • meg. 

Leg-elso volt Sírianak bŐvsége, mely t'' 
Bámai népet rae^-vesztegette. Az -*nuáu még 
nagyobb sebet ejtett rajta Attalusnai (H Perga-
meni kirájnak) ajándékozott Öröksége. E/:ek 
a* vagyonok, ezek a' kincsek lassan-lassan le-
alacsonyítgatták z'Rómar]6 erkölcsöket. Vég
tére a'Fölséges Köz-jót a'le-alázódás, és rom-
lotság követte. 

Mert, kérlek, mi okra nézve kérhetött a' 
Nép Földeket és^élelmeketa^Szó-sztiUók által:? 
nem - de azért: hogy a* dobszódás éhséget o-
kozott. Többét akartak osztán szántani-vetni-
el-adni: hogy annál-inkább dob szódhassanak, 
Innént származott (a'-mint eg-után ki-fog-tecce--
ni) Grakbusnak e\i6 ^, és másadik, ApuUjusnak 
harmadik viszsza - vonassa. 

Honnatt származott az - is : hogy az Cre-
gök közönséges ítélet alá vetötték a* Nemese-
ket-is? nem-de a* fösvénységből: hogy a*Köz-

jó-
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jónak adói, éis magok az ítéletek árába bocsa* 
tassanak? ' ^ 

Innént vötte eredetetét az- i s : hogy az 
egész LááumoP egy Polgári és Városi jüsba bé-
vötték; és ezeknek védclmezéssökre ígérték á* 
Társaknak fegyvereiket. 

Hát a' szolgai had honnant eredett ? Nem* 
4e a* Nemességnek számosságából ? 

Hát még az a' Sereg, mely > maga* üra 
ellen, rántotta - ki a' kardot, mért timadott* 
föl ? Nem-de azért: hogy sok kincseket köUe-
tött a* Gazdagoknak szórniok : midön aVnép-
nek jóvá-hagyássát meg-akarták vonni ? és , mi
dőn a' Véres Játék színeket meg-engedték Ró-
mában i az ellenségnek' hajdani halálos bünte* 
téssét mesterséggel végezték. 

Menúyünk a* cifijább vétkekre/ ^'Tiszt
ségekre való vágyódást nem-de a' Gazdagság 
szülte ? Ebből támadtak Mdriusnak és SiUának 
véres patakjai* 

Hát még a* Vendégségeknek fiilséges ké
születei, és V kölcséges adakozások honn int 
származtak ? nem-de attól a' mércék-nélkül-való 
bőségtől, mely osztán az éhséget nemzötte« 
Nem m ŝ ingerlotte föl ronda Katiiinát: hogy 
hazáját böcstelenül meg-roncsa* ̂  

A* Fejedelemségnek, az Uralkodásnak, éa 
az Elsőségnek telhetetlen»kévánsága - is hounétt 
eredOtt; ha nem a* Gazdagságból ? Ez gyújtot

ta-
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ti-fól CeZar ésPómpéjus között a'íSkját, mely 
a' Köz-jót (annyi tidötiü fogva.szörzötc vagyo* 
nokat, ezeken fölül: a* köz Békességet^ és a*' 
Nyugodalmat) szinte egészszen el-emiszt^ttCé 
Entek az irtóztató nagy gyúladásnak hamar bé-
esött hamvaiból, egy különös új Birodalom tá
madott. A*-mi: â  régi törvényeket illeti, azok 
egy szálig haszontalanokká tetettek, ngyaa-a* 
zért: eHs törúltettek. Új Törvényeket szabott 
a' Hatalmas; de olyakat, valamint a'Pók-háló. 
Ez a' Szúnyogot meg-akadájoztattyá, de a' 
Darázszsal nem bír. 

A* Római Népnek ezen ottfaonosi nagy Ín
ségeit, és nyughatatlaqságait el-fogora-választa* 
ni, meg-is-fogom-külömböztetni azoktól a' Ha
daktól, melyeket a' küls$ Nemzetekkel visel
tek, és melyek törvényesek-is, ugyan-azon-okból 
ígasságosok-is voltának. ElgSben tehát a* 7?c-
mfltan-történtt viszontagságokról, és nemtelen 
izgágákrjî l fogok emléközetöc tgnni. 
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KILENCEDIK SZAKASZ. 
Rómának Viszontag^gau 

1. Szó szólíók* i/gágáfok* 
2. Tib*Grvikhus*izgágajaé 
3. Kn. Grákhüs'izgágája. 
4. Apuléjus* izgágaja. 
5. Durusnak izgágája. 
6« Társaknak ízgágájok* 
7, Szolgák' ízgí-ígájok. 

3. Spanakus*izgágájd* 
9* Márius* iJígágája, 
I o» Sertoflü$* izgágájái. 
ir. Lepidiis^'2gagája« 
JÓ. Katíiina^ izgágája* 
134 Elmélkedések* 

M 

ELSÓ RÉSZ, -

Szó'szó 116/i' ixgágájok. 

Í \ ' inden izgágátiak ^ míndeTj, nyughatatianságok-
nak, mitideii viszsza-vonásoknak leg-fÖbb oka 
Vala Rémaban ania' Szó-szóllói Hatalom. Ez u-
gyan (a' kiilsiS tekintetre nézve) csupán arra a* 
végre szörzSdíJtt: hogy «' hatalmasabb nagy 

Ne-
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NetHései eíleii^ a' Népnek egy-ügyuségét óltal-
jOiazzá̂  és elnyomni ne hágygyá. 

De (hogy az igázíaC vólctd-széféjit ki-adr 
gyatrl) liiínek - utáritía azon eiűíítíitt Szó-ízóílóí 
hivatal Tiáztségre- is, Üraságra-is ( 43 ) fol-ká^ 
pottí azokkal a' törvényekkel 9 ffielyeket ama* 
s^áHiyra-kapott Szó^ízótlók ú* Nép' javára hoz* 
tanak (úgy ^ nilrit a' Szántó ^ vet$ 1 és kaázálíó 
FSldekirÖi} a' Gabona-kifosztásról; és a2 íté^ 
leteknek kí-szólgáltatássdkrói)^^ a' Községnek 
szívét igeti nagyon,meg-'VütÉékj és ezért bát* 
fabbaű gofonibáskodhattaki 

A* 

(43). A* Szó-szóllői. hivatal nem val^ eleinte 
Tiíztség^ ávvagy Uraság : niivél senkioék se paran
csolhatott ; hanem csupán at állott köícUsségébtá : 
hogy a'Tanácsnak tadztonáit, tncíytkktl ,á* KöUi^^t 
el'j^yottíüi iparkodtak I meg gátolly ît Dé ást-utáa 
csak ugyaú Tî zt̂ égre vitték hivataljokatV^s áok 
ki-Válttságokaít ityeriek ^ melyek kőzöl ézék a* Főb
bek s ELŐSZÖR i Ha a\ tömlacbeH lévd köaÉéfíiber 
hozzája fojamodott; nbixiden biliucsjéit Id-vétethette, 
és , ha úigy akarta, az Ítélet alóí-ís föí - szabadít
hatta. MASADSZÖR: Erre az okíai iiézve ( hogy 
tüdni-illik, middeiikor hűzzájok lehessen a* Község
nek fojamődnia ) egész Jöiap ^ egész éjtszaka záfatlaa-
iiák k<)lletött lönniegéjiz hizának. HARMADSZOR: 
í^emVóh S2!rabad'á* Városból azért kj-mennié: hogy 
kiüt hálhasson. Há ki-tneótt i s , hamar hazá-köller 
tött-íérníe. Í^EGYBDSZER: Ha a* Tanácünak rön-

T dőlés* 
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A* Szó-szóUói hivatalnak kezdete bölcsnek 
lönni találtatott. Mert löhetött-e annál valami 
BlendÓbb: hogy a* Nép viszsza-vögye jussát a* 
liatalmaskodó Tanácstól? Nem volt vólna-é az 
Örökös szégyön: ha az a* hatalmas Nép, mely 
szinte az egész világot bírta, mely-isa' leg-dü* 
tsSségesebb Nemzeteket meg - hódította; csak 
t ' Tanácstól-engedött hajlékban nyomoroghatott 
volna? Se a' Túz-hej, se a* Templom tulaj
dona nem löhetött volna? hanem mind-ezeket 
az otthon-űlŐ Tanács sajátjának mind mondót* 
ta, mind tartotta volna? 

Mi 

tlölésseire ezt a'szót moddotta; nem-lchet (vető); a' 
^aaácsnak avral a' röndöléssével semmit se gondolt 
a' Község. És, ha valaki ekkor a* Szó • szóliónak 
nem engedelmesködott (akár Tiszt ^ akár mi más vala) 
vagy á' tömlöcbe találta hejét vagy egyetiesea a* 
Község eleibe vitetett, cs ott(miat-ha a' Szentse* 
ges hatalmat meg-sértötte volna) bé• vádoltatott. 
ÖTÖDSZÖR: Szentségesnek ( inviolabiles ) azaz : 
illethetetlennek tartatott. Ugyan-azért: ha ki - őtet 
yagy ^oxom\iéSjX szóval y vagy gyengádeden, pácával 
Illette; Szentség'tÖrönek\ avvagy átkozottnak monda* 
tott. HATODSZOR : Hogy tehát a' fanácsnak vé
gezesse talpra • szállhasson ; alá kölletött magát á' 
Sz6-szóllőnak írnia, Tisztségének ezen efső Bötöjé-
vei; T^ az-az: Tribunus-plebis. HETEDSZER: Mi-
toek-utánna a' Tanácsnak högykcsége, és a^Község. 
dlcn-wiló törése ©kot nyújtott a* oagyobb zenebo-

" » nák-
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Ml yólt annál - is illendSbb.: hogy a* szúr 
kdlködS Község maga' sajátjába, maga' Kincs-
tárjába nyújon, és onnétt fízesse^ki él-k^lhe-
tétlen adósságait. 

A* Szabadság' fön-tartássára-is mi löhetöft; 
annáí jelesebb: midSn az Öregökrp, bíz$ák a' 
Tartományok' i|azgatássát; a' Nemességre a' 
Város' méltóságát ̂  magok' javokn 926 találhat* 
tik: hogy Törvényekre támaszíiLOflhassanak. 

De mind-ezek a' Városnak na^yj veszedel
mére fordultak. ^A' Köz-jó-is mindeiHfior alább 
tzáUott. Mert; n îndí-utánaa a' Törvénnek ki* 

T * fzol-
— • • ' • • • » • » ! •„,1 j^Mfj^i i^ni •^• . • | i ,11 ,11 wiiiy , 

nákta; akkor a* Sző-stőHőkíiak hatalmok végetlenOI 
meg-nagyobbodott. ^̂ *mi nékik nem tefcött; por
rá törhették i a2-adó és Katona • szodést (La eszök* 
be jutott) meg-tUtották. NYOLCADSZOR: A*Ta< 
Rácsot, â  Népet« a'közeget ( h* hedvok tattól* 
u ) öszsze-gyüjthctték«; el-iŝ eresa&th/ették* KILEN« 
CEDSZER: Ha akartak , vagjr TUrviriyűkü^ (leges ), 
vagy K'6Z'végtésektt ( Plebisscita) szabuk; eteknek 
ineg-tartássokra pedig nem csak a* Községet, hanem 
a' népetM*s kénszerifhett£k« TIZEDSZER: Mind 
ezeknél*it{ még tovább mentenek* A* Szátít6*folde« 
ket, Harmincadokat, a* Köz-péozeket, a* Tartcmá* 
nyokat, a* Birodalomnak minden jöszágit, annak 
al Tisztnek adták kinek akarták* Elis^vötték töU 
I6k; ha fortéjját látták. Mind-ezeket pedig a* sza* 
badság* fön^artássának színe alatt tÖtték« És így 
(a'-mint CieeróA% mbndgya) elsd törvákyes hivatal-

iok. 
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szolgáltatássát a' Nemesekfc bízták az Öregök^ 
azok a' ÍtözoiiségÖ5 adókát (a' Birodalomnak 
Tár-iiázát, és Örökjét) ki-kapargatták. 

Hát jnég? AV Gabonának nemtsokára^kS-
vetkőzött tíieg-vétele a' Koz-jónak inát nagyon 
el-vágta; az-az: a* Kítics-tárokac egészszen kí-
ürítötte. . • 

A' Haxfakból-viszs2»-téftt Kösségnek-ís 
Száötó-fiJlde^ét adííi kdlfetött. Ez pedig még-
nem-esftétöft̂  az akkori 'Gazdájának kr-kei^ette 
niélküU -^édíg ezek-is â  Polgárokhoz tartóz
ták í mivel a* Földet 6í^6á Jussal bírhatták* 

M^SAOIK RÉSZ. 

TiHériüs*^ GrkkJmt hgagájü. 

í\z etóbbeni v*s2ek6désttek tüzét Tiheruí-Grak* 
bus gyújtotta-föl, mídőh (Szó-szólló lévén) azt 
a' törvént hozta: hogy a''hadból-víszsza-tértc 

kato-

jokkal meg-Dem-elégŐdvén; irtóztató sok izgágákat 
szörzöttck. — EMartotC a,\ Szó-szőllőAnai tzea téud-
kivül.való hatalmok egész Sitidig. £z őket oagyoa 
meg-törte, meg-is-paranosolfa: hogy, ha Î i egy
szer Szó'széllöi hivsítaLh vistlii az más tiss^tségre 
soha se ip^rkpi^hassoo; a' GyÜlésekbea ne Jégyeo 
szabad oékik |)eszédet tartani; se törvént ho^nij.Vég
lére: hogy senki se fojamodgyon hozzájok. 
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katon^iaK számokra fóldet engedgyeuek '̂ 
Városiak; ha bár e z , az otthoö-î ififa^ct Köa: 
ségnek rövidsége nélkül meg-nem-psljî tikris. 

Ezt vagy azért qseleködce Grakbi^: mejfe 
annak a* Mmtiniusnok föl - adássátói íarfott, 
kiV a' Vájrosi frigynek kezessé lévén , a' V -̂i 
rpsb -̂Ylŝ sza*)ove&dŐ Katonákkal tari;a3|l lácca-
tott. Vjî gy\BZ illendiSségre nézött: :h»gy az a' 
Kiizség,; ifiely a'C^nr^et^égcker jneg-feódította ^ 
mely széles e' világon uralkQdí)ft,;̂ îi)14}citÖl 
megroe*fosztasson 9 és ( tüz és |iáz nélkül) 
mint-egy szAm-ki-vetésben élni kénszerittessön. 
Vagy akár mi más-októl vezérölretött; de annak: 
a' törvénaek szörzéasével igen nagy fiba Vágta 
a* fejszét, * ^ 

Hogy ama* szDrzött törvénV kí r hirdesse 
(mertez szükségos volt annak tök^lletességp-
re) Ó-maga Gr^/wí (pemiére, t^rmcféj:?, és 
ékes beszédjére ^ézve szinte ^* Fíî bbek kíizöl: 
lévén ) :föl-hágott a*li8)ó-órokFa (Rostra )• 'jelen 
volt nagyszámmai a'Község; jeleit volt a*Ne-* 
messég - i s ; nem míszs^ állottaTc ih\\é á' többi* 
S2Ó-S2ÓllÓk-Í$. \ !; , • r 

Enjipk a* íörvénnek plíene-5iZ9ge^te maĝ t̂  

nécsnokofeafi } i ét iket Qtékhus ( t i GyiíleLSzeiHr 
nek s s e n t s ^ êHcm) reá etes^iVén ^l^késziK^f 
embereit,; á-tóttsö a* hájóMiitofeftjít̂  ó* a* 'bizp-' 
nyos 'liiáíáinak féleiniéVél úgy még - ífésztotte T 

T 3 hogy 
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hogy ijettében tisztségét-is le-t5tte# Ekkor kez
dődött a* Hármas-firfiság (44^. >* 

Hogy intézetjeit annál hamarébb Végre-
hií]c^% Grakbusi azt kérte a* Gyűlésben: hogy^ 
egy üdéig, mostani Tisztségétől meg-ne-fosz
tasson. De a* Nemesség; és azok ^ kiket Gr<aitó»̂  
Sz&ntó^ldjeiktiH el-űz5tt; fól - támadtak azon 
Köz4Latoti^ ellen, kik a* hadból viszsza-térte* 
nék; és mindjárt ekkor á' piacon kezdötték^el 
a* Vér-ontásokaté ^ ^ 

(44). Jóiddá V Sz4'szi(íil4i^ep^n rajta vá(aáaak« 
hogy a' Tanácsnokság a' Községgel-is ko^Jtetne ; 
és látnák az örctgök : hogy ennek ímn\ár ellene nem 
állhatnának > ',s - ineg se akarnának.pedig a' Községe 
bdl Tanácsnokot választani V hogy valami szín alatt 
fon tarthassák méltoságíofeat; a* Tanáck* Végezesse 
biöl é& a* Népűek |óvá-hagyá«sábdl az röbd«l|íet{ítt : 
l'^gy Cabba-bagyTáo ebben az esttendőbeh a'Ta» 
Diípsnqki híjvatalt) bejöttök Lpv|̂ -mester«ji?>î eĵ $e* 

H^k az Ig^z^l^ásra.; hárman, az. JiJrQ^akból ^ vagy-is 
az Atya-fiakbóU hárman pedig a*Községből, kik 
Tanácsnoki hatalommal ig^z^atnák a* Birodalmat. 
Ha pedig ieiz az esztendő ki - telne; még-kérdeztetne 
a^ Kötsjg'mikdei!ikor?Tanátkiiokokjitkévánnké? av-
Vü^ Léviig^mteálel-ekét ? A* AőUg4akábbt«cééQe; a» 
iríli|#lÖdne Véghp. Hétnmn vAaszf̂ t̂̂ íik ê̂ xW; J» elstt 
esfUndd^en, éttpef}ig<tsak az%A^uuj^kköz%v^ 
pedig f»t JübásnaklöpD î hí4cl^ékJy|Plöka^Vj|5fl«<g^t 
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Ezt i^wre-vévétt >Grtfjt6»5; egyenesen a' Ka-
pitóliumba szaladott* Ott fejére tévén kezeit; 
ar«i kérte a' Népet: hogy Tisztségének meg-
erÖsíttéssére jöjjenek. Fejének ama* bé-kezeléssér 
vei gyanúba ejtötté magát: mint«ha 9'Koronára, 
és a' Koronával aí Országlásra vágyna. Ekkor a* 
Nép {SHpió-Nasikándk vezérléssé alatt) meg*. 
nyomta Grákhust^ el-is-vesztötte. Úgy teccött 
pedig: piintrha e^t az el-nyomást igasságosan 
cseleködte vólua a' Kösség. 

T 4 HAR-

le-tétették ; és, mint-ha tneg-bánták volna ezt az &)){• 
tást; kejökbe ismétt Tanácsnokokat választottak, KÖ* 
vetkőzött esztenddkben az-után vagy Tanácsnokok, 
vagy Lo^ag-mesterek tétettek , a'-mint vagy az ö-
re^ök, vagy a^KözséggyISzedélmesködhettet. £s eŝ  
arköteküdés: kdzel hetvennyolc esztendeig tartolt; 
titégleq osztán a* Községből elsö Tanácsnokot válasz-* 
tottak; és így a' veszeHpdés nieg szUnt. Ez a' Tanácsnok. 
volt Láciui^Sőistiiu SffXtlnus'Lateranus,\Ez az elÖbb 
enrilított Hdrmcu*JirJiság ( Trium-viratus ) eleinte csak 
háromból állott, és így* nevének mcg-felclt. De lát* 
van a* nép: hogy hárm ât nehezen lehetne egyenlő-
képpen rihidolni az Atya-íiakból y és a' koaségböl;' 
bagy éppen annyian Ipgyenck az Atya-fiakból, men-̂  
nyíen î* Kőzségbdl; négyre vitték a* számot; az
után hatra; de nyolcra $oha se.. A' Község-is azon 
Tplt mind-az-által; hogy kiket magok-közúl a* Hár-
mas-Firfiságra , vagy Négyesre, vagy Hatosra föU* 
emelt; azok elsőben Lovag-mesterek lögyenek: mert^ 
nagyobbl̂ a böcsúUötték azokat, kik valaha a' Ha» 
záért katonáskodtak* 
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HARMADIK kÉSZ, 
Knéfus^Qrahhusnak iz^á^á;a, 

MÜJZ a' Knéjus az eUbheni Tibiriusmk Testvér^ 
je^ ilgyán-azérf: mind halálának meĝ lfOSZiilltVjaí 
jqind Törvényjétíek fenntartója vala, Ez-i? te-̂  
hát haíonló tüzességgel, zenebonával, és W 
báyal yi§?s?a - hivta SzántórfóWjeire â  Haza ér̂  
között köz-katamaságot, melynek élelmére 4t^ 
talttsnak örökségét röndöíte, 

Ha ekkor magát (másadszori szó^szóUós^^ 
gában) nagypii el-netiirbi2;ta vóIna, pagyobbra 
mehetett vólna. De Q ôkn̂ k se^itségjökkel, kiket 
yédelmezett^ szárnyra kt^vén; ig^n h t̂̂ lma^ 
lö(t, ugyatirazért türhotet}«n 4Sf Minááus SEÓ^ 
825óllót (törvém hozván eHefle) hivataljából 
Jtirvetötte, A3^ntán: szoknak, kik vele tartoih 
tak, Seregjökbö bízván;; Jf^itófí^^ 
hcy^ onn^tt jíttalusnak kincsjét ki-vögye, é% 
a' szegények között föl-os^sza, 

QrakbtíSi nenizeténekf ngyan azért Knéjm^' 
mt-u mindenkor v^^zed^lm^e yójt Ka^it^lmm^ 
Innént el-verettetvén, magát az Aventinomi 
dombra vötte : hogy, egy kevés pihenés ntáflĵ  
újr^ meg-yíjja KapitóliumqU Pe ki-csúfolták a* 
liólítnak tetemeit: mert,̂  s'SzórgzóUónak szent
séges Fejéjért, arannyal fizették-^ tó fizokaC 
â  QyUkolókat, kik^t az Öregít ellenis rŐii* 
dőlteké ' NFr 
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KEGtEWK RÉSZ; 

ApuUjui iz^ágijar 

i \ z elöbbenlkét Grö*6wohi«> törvéojriöket e« 
r6n^-ere}ével fóUakgrta-̂ tartáqi vnUnu 4putí^ 
jus' Sfltuminus neviV Kis ember. Ennek szekerét 
a? ^ Mérm tolta ^ ki mindenkor »'Nemesség 
ellen.lévén, és még osztán Ctöbbszöri Tanács^ 
Iioks4gai miatt) fóHs-fuvalkodván; éppen a* 
Oyúlés' üdéién meg'̂ ölctte AmmtyXi W ak-
kor-béU Ssíó-szóllóságra v4gyódott. Eniiek he* 
jébe Apuléjus-Saturninust tétette, oly, embert, 
kiqek se Neme^ se Neve; hanem hazug névvel 
és cípaoíel bé^kíatta mjigút a* Qwkhufok' Nem* 
Ket^be, 

Buntetleniííl tafisolt ez as; Apul^us maga 
gonö^ZságaibaOt Hogy annál ̂  inkább a* Gtakhu-
sok* nemzetéhez taftozandónak láccattásson;az 
plébbepi két GmibusQÜ^ szabássainak fón t̂artás-
sárra úgy-annyira iparkodott: hogy az Gregök-
ppk nagyol)b részszét a*-vele-tartusra kénsze^ 
lítten^i azokat pedig, kik vele tartani nem 
ftkartM«kí azzal fenj^egette: hogy se vizet, 
?e tüZet nem engedne néktek (4S)» Csnpán ma^ 

T5 ga 
Lf. i I W » " ' ^ ' > ^ y t ^ ^ » ^ ^ ^ i ^ ^ ' ^ - * ^ » i ^ < * y 

<4S). RócHai köz** mondái; kiknél, «9 irifet le 
tüzet nem engedni vAlakio^k, aaajit lött> mípt azt 
az embert szám ki vetni; a' Városból ki cfapmV 
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ga találktjzott Meteüusy íiApulijmncá törvén-
nyére nem állván szántt akaratból ment a* Szám-
ki-vetésber \ ^ 

Ennek el-menetele után, meg-döbbent az 
egész N^emesség, Nem bírtak Apuiéjussal egés í̂ 
három esztendeig, urasági'végéig. Oly keviéí,. 
öiy vak-̂ nerSns latt: hogya^ Városn|k egyszeri 
íjryülésséfe (46) gyilkossággal fertŐztetnéTmeg; 

' Mert: 

; (40), ^* Gfülü (Comitium, DiaetaJ| három-fé
le yólt *̂ RámaicűindU 

ELSŐBEN: Feleközeti - Gyűlések ( Comitia cu-
•riata) ínclyek még, Arf/wtf várossának kezdetén Ró^^ 
mulustól szörzödtek, ki az egész Római î épet har
minc felekőzetekre osztotta. Ezek öszsze - hivattat* 
ván ; ha tizen - hat feleközét valamiben meg«áUapo« 
dott, ezt̂ a* nép akaratyiín^k; ISjani mondották é« 
ugyan azt cseleködték.. Miv̂ el Atfm f̂nô  eleinte más^ 
Gĵ méssei nem voltak.; nundent a^ Feleközetiben 
végeztek-eV De, minek-utánna ezen kivúl még más 
tét forma^yűlésekcthozíak-bé; ebben csak ezeket 
tötték: l'szdrx Torvényeket szabtak, ll-szor: A'* 
hadba menendő Tiszteket választották. IWszffrv A* 
hadat vagy Bé^séget clwtökéUötték. Vf-szer: Egy
néhány . Papságokat röjQ4Öltek ( Flamines, Curio-
nenji Maximum ), 

MASADSZOR: Századosi GyiHések (ComíUa 
centuriata). iEzek *teg-nagyotrl| tekintetben vóltalc* 
Ekkor á* ^ Római tiép meg - staporodván; nem már 
harminc FelékSzetekre , haiaem száz • ktleitcven.* hat' 

.::;••:'-• / V K a p i -
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Mert: hogy G/.wrwít (a* dühöskftdésekben 
leg-kedvesebb Cihkossát) a' Tanácsnoki hivatal
ra fól-segjtfiesse;\Kíf;W^ (a* Tiszt-ké
résben Glaiiciasnak érdemesebb Társsát) meg-
g3rilkolfátta. Ezen fblíilV midSn Őtet ^ ebben 
a' zenebonában, Kirájuále kiáltották béfföteem
berei, nagyon Örvefldözött. De nem iiok üd$ 
miúlva torkára forott e? Vnevezet . ^ 
: .yvr,-::. : . ., ^....j '. .• • -Islert-" 

Kapitáná^gpkr^ osztafétjU JüAmit föb^ fC^itánsi-
gok ')6n9Ís.%&not%3Lk^ az] állott m«fj|. l-Jizfr: Ennek 
a' GjülésncX fej« vólu^ egy^^Meg-nagyobb tisztek 
kqzűl: yagy «* Polgár-"m^ester; vagy â  Tanácsnok; 
vagy V Biró,* tl-jzor: Három Vásárban hiríelte'-ki 
a' hiririő ezt a' Gyttlést; és &a iibban uj tÖrvént 
akartának szabni, á* kéMiiútk fogtálaiját -isköz
lőnek a* Néppel, m-nw^'-fi' Oy&\6s\él^éfi,ko\eUs^ 
ségjöket tötték a* Szentséges Iktatók , szemre vévén 
a* szálló madarakat. IVszcr: Vagy új Törvénye
ket szőrzöttek; vagy a' régiekből valamit meg. 
másolták. Y-szőr; Itt választattak a*Város*Tisztjei, 
kik alacsonyabbakI vóteak a' Polgár-> mesternél, aV 
Tanácsúoknfál, és a' Bírónál. Vl<zúr: •Ue^a'gya-
lésnek , Mdrsnak fnezef^. 

HARMADSZOR y C/he* X^Usek (Comitift Tri* 
buta) kisábben kezdfittal̂ , £s :«bbeA á* Kstoégoek 
leg-nagyobb Iiatalma vala. I^z^r: Itt válaizi attak az 
apróbb tiszieb, *úgy miit i. a* Szeker0Ar(^ v^d', 
^Mt ( fediles euriiles ^, t. a' Szó^szóUók (Tjribuni 
plebis>« 3.4* Xáittokok (Qaasstores ). 4. á* fíhhnrjá^ 

ró , 
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Mert ;9g öreg&lCí. k\\í^ Ap^M .̂ ttnyíw 
zaklatotti'eileue Öszsze-e^küdtejcf iiV/oriwf Ta* 
iiécsnok-is'(mivel többé pariját nem foghatta) 
$te>;. el-hagyta,. Ég így; a* Piacnak közepén, 
Fegyycröjsbk röndöltettek ellene. • A'kapcátjgea 
ŝ orpj?mk litvání nsgy Sereggel fí^tpitóUmihé^ 
5zaU4qtt̂ ^ , 

Itt Ó lokáig meg - maradhatott vólha hjV 
Vité8«eivel; ha a' Víz*cs(5íveket eUnem-foglal-
ták volna a' B-orntdah Sem«mint szomjan el-̂  
ves?:szSn ; töyeJelmesaégét töttette. te-erész-
tétvéíi a'VáírWöí esöttdöwéggel meiit a' Vároa* 
házáig. Itteti ÍLZ eHéne f̂öl-gyúUatfdtt K5zs;ég-
nek ellenesem állhattak a' Védelmezők, Be
rontván hozzája, Stet dorongokkal é̂  k îszik* 
Iákkal agyon-hagyígálíák. ;H0ltta után %ul-ízre 
3zaggatták« Ennek halfából példát, vöhetnek â  
líok, kik a'Vároaokban ^yug^atatífijrok/ 

ró vAkeV Msgálái JtTriiiiiiviiiCapit^Ié&>, 5, flái«-vw-
giléh Vagy vált4k ( Triiimtriri" inonetalcs) 6, JÉAsGr* 

: szorzok (Praefccti AnnoDae) 7* Utak' TÍsgálpí fCu-
ratores viaráoi) és a'löUb^ szamlálhatatlaii apróbb 
tiszts^ek. VLsxűor: A'Fd-pdp-is < PontiféJt ofaXimut) 
itt vála»ztaidU, ]s*többi pApofck^legygyütt. lU-Jzar; 
Itt hozattalak iralami apribfc tÖFFépjfiek (Plabísci* 
ta>. IV-/2tfr .• Ha egygyét éct̂ ttcfĉ  asámkí-Tetb^l-
téka* nagyokat-út, a**mii]t £>rid/eím«f^ tíiUek^^ 
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Drúíu/ izgigÁjd. 

íî zel̂ -utAii thiiíS DYÜSUÍ\ üem csak Szó-szól-
lóságátiak hátha tóságaviftl̂  hátiétn magpkoak az 
Öregöknelc jóvá*hagyésokkal-is; a'-mi több: egész 
OlasTí Országnak egy^gyet éftésséböl a2 elSbbeni 
Gfakbusoknah szabássokát ismétt talpr^ akarta álH-
tani. D* raiáőtt egyből másba kap̂  olly tiizct jgyuj-
tpttRómában -̂ mellyttekelsS lángját $c türhette-el. 
Mind-az^-által maga* el*vcsztévcl-is örökös hadat 
terjesztett maga* Utóira* 

A* Nemesek 5 aZ eliSbbem GYakbusoknak tor-
vényeit idc-tova hányván^és-vetvén; két feíekö-
2etre kénsZerítötték a' Népet; és jgy egy város
ból két-fejü csudát szorzöttek* Olly hatalomra 
ment pedig a' Község: hogy a* Nagyoknak;mind 
szerencséjöket^ mlttd bóldogságjokat ( s5tt a' 
F5-embereknek életjöket^is) kezeikben tartanák. 
El-̂ foglalták az adókat-iié És igy: kedvök %ze-
rént, pusztították a* Köz-jót* Ellembcn aZ ö-
íegök (mind Metelksnak szám-ki-menetelével, 
mind, Rutíliusnak el-kárhoztatásával) igcu meg-
er^tlenödvén^ avvagy inkább le^allyasodván; előb-
beni méltóságjoknak minden díszszét lassan-las^ 
saii el-hállogatták. 

, Ebben a* kétes állapotbatt^ mit töhettek 
az öregök? Magokat elSbbeni méltóságjoktól 
meg-fosztották i a* Községgel egyenlSkké töt-

ték, 
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ték, és i^ycikkor < Rómdl^ ) cgygyika* másik* 
nál nagyobb nem vala. A* Nemesek""( de csak 
alattomban) átko^ÉikPráwífy ki ennek az egyen
lőségnek fő-eszközl6je vala. A' tüz mind-egy* 
re alattomban égett; á* - még ki-ütött* íol-ál-
lőtt a'Nemesség mellett ServUm-Cépio i úz Ö-
regök és a'Község mellett aa; előbb emKtött 
Drúsus. Már-is aVhadi jelek, a' Sasok és lo
bogók el5-tiozatva állottak. Kett5 ( egy város* 
ban) az eDenség. 

Els6 Volt Servllius^épió^zz Örégokre esöttí* 
A' Nemesség fejének Siaurust é^ FtUppuit rön-
dőlte; oly két embereket; kik a' nyughatatlan
ságokkal híztanak. Hog^ énnek a'zenebonának 
elleüe-szögezze magát Drúsus; magához édes
gette a*-Népet; és Graibusnak szabássait igett 
jóknak lönöi vittatta. Más-városókban - lakozó 
Társakat-is magához hódította; azt ígérvén-
meg iiékik: Hogy mind-nyájokat Római polgá* 
rokka teszi. 

Ezeken fülül: a* Város' vagyonát ógy föl
osztotta/)mwí a* Nép között: hogy máig-is 
fónn matadott az ö kérkedéssének emléközete t 
melyei nyílvánosáaii azt mondani hallátott: hogy 
5 á' pazqfló adakozásokra semmit se hagyott a' 
rS-embereknek, ;ki-vévén;'ha ki a' mocsáro
kat, vagy a' levegőt el-akarná-ajándékoznii 

Jelén volt' immár az a' szerencsétlen iíidÖ, 
íaelyban Lmus-Drüsusmk ama' törvényét (melyet 

' . - " " • • ^ • • ' " • ' s ' ' - . , . • • ' • • • . ' • - • m é g • 
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még a' Grákhusoi szabttak ) ki-kí>li^ött volna 
hirdetnie midSn egyszeriben annyi ^ sokaság 
gyülekSzött egybe: hogy az ellenségnek ide jöt
tével meg-szállottnakláccattatna a'Város. —Lég-
is-leg-elsSben: a' Törvény'ki-hírdetéssének ellene 
szögezte magát Ftlipput Tanácsok ; de egy Utón-
járótól (J^^) úgy kapatott torkon, és nyakon: hogy, 
mind szemén, nrad száján ki -bugyorogna a' vén 

így tehát (eHiesztvénZ)rziíwx a'többieket* 
i s ) erSszakosanki-hírdettette aVtörvént, Elő
állottak , osztán a* Társak, és magoknak ( VLÍ 
Ígéret szerént) Polgári just kértek. Meg-halt 
azomban DrüsuSj igen véletlenül. De ií Tár
sak ez-után se szűntek-meg az előbbeni kérés-
tSl. A' mi több (a*-mint mihdgyárt el6-adandom): 
téréssöknek bé-töltésse' okáért, kardot-is rán
tották a* Rómaiak ellen^ 

HATÓ-

(47). Üton-jdrók ^Viatores), a* Sző-szóUóknak, 
ks az építőknek szolgáik voltak. Azért neveztettek 
pedig így: mert ama' régi nagy Urak,, a* Városo-
"kon kivűi, örömest szállásjokon laktanak, és ( Cin* 
eiaaíusnak példája szerént) a* paraszti munkákban örö
mest foglalatoskoduk. Ha vagy a' Fclek3z€li, vagy 
a' Századosi, vagy a* Céb-gyŰlésbe bé-hivattattak ; 
ezen Űton - járőhnak kőtelességjökben állott azokhoz 
.el-mcnni, és a' gyQIést meg-jelenteni. Lőhetne taláo 
Őket Viazőinak'is, Utániaknak is moodani. Dt az 
Üt9n'^j4ré «ző közönségesebb. 
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86s RÓMAI TcRtÉNÉTÉlf* 

HATODIK RÉSZ. 
TársáAnűk i%gigájöh 

I>2t a2 izgágát íükább csak tTarsíiz^ásámitit* 
vezzUkt hogy a* gyalázat hamarébb el^temettes* 
sem Mert t ha igazat akarunk mondani ^ Po/-
gári hadnak lóhet nevezni ̂  arra az okra nézve i 
hogy a' kómái Nép, mely ekkoríbaö élt { mi-̂  
vei már ennek előtte ftz Éttútiaidkat^ Látinuso^ 
iat^ é& k* Sabinusokat magával ös2sze-vé^yítöt-« 
te ) midőn ezekkel hadakozott; raaga* vérével 
és szifite Poli/irjaival láccatott báflnu 

Etruridnak Várossai ^ melyeket ezek a' Táf-
sak meg - érösítöttek $ igazságosan láccdttsittak 
azt kérni $ a'-mitűékik Di^úsusmegAgémhogyf 
tudni-illik^ â  J?({itt4Í Polgárságűak jussába bé^ 
vétessenek 5 ésí így a* Város* TisZtségjeire őí* 
kalmatosokfiak itéltes<eüeké Minek - utái!fl« 
DrúsUs el-ves2ettí azá* fákja^ mely hasábjait 
meg• égette^ t'Társaknak szívókét föUgyúj* 
tóttá* 

Mi volt kzomoráabb, nyavalásabb éű Ufo^ 
aabb ennél a* zenebonánál ? Egész LácvUM, egétó 
Pkenum^ egész Ettütia ^ és Kam^ániái e^y íziW 
val égÓM Ofetí*--Ország egy ttóráa eÜen (aas* 
ázs Anyja és Szülője elBch) fól-fegyVerkozute; 
Hállyad Csak a* méítadatíságoté MidŐft ezeknelt 
a' Társaknak leg-erősebb^ és ennek - eíötte leg* 

hi' 
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hívebb seregjökct Ráma-yiro^skúMÍL csuda-tévJJ 
emberei vezérlöcték {Popedius a' Marsusokat^ 
Afránius a* Latinusokat; nz ÖrcgÖk pedig éa 
Tanácsnokok az Umbrusokat); maga l?Jma(ha]« 
dan sok nemzetségeknek, és Országoknak bölcs 
Igazgatója) magát igazgatni nem tudta. Pedig 
HZ a* Róma^ mely Európának^ Ásiánák^ ét Afru 
iának mtg-gytzt]t vala. íme mostanában, va* 
lami Koffinius áltat, kegyetlenül meg-rongálr 

V tátott. 
A' Társaknak első hadi Tanácsjok a' Febér 

bliey'ón (Álba longa) tartatott; és itt a' Lati" 
fiúsokról el-yégeztetött: hogjr a* Uciund SZÜIH 
tiaf okban ( 48 ) meg-olettessenek Cézár és Mar^ 

( 46 ) Láciumi Szűn - napok ( Feriae latinsr ) Lú-
eiustól röndciltettek , Rómának utolsó kirájjitőU /fi^ 
szörzésnek indító oka az vala: hogy a* Látíntúok 
magok' Fehér-hőgyji^ket (Álba longa) mindenkorlc|« 
elsdnek tartották^ és ezt , Rómának mintegy meg*> 
vetéssé ve i , cseleködték. Hogy tehát Rómát anja* 
városnak lenni meg ösmérjék a* Ldítlnusok ; fura mó* 
dókhoz , és mint-egy édesgetd szerekhez kezdett Xií-v 
cius. Négy napokat röndölt egy-más utao/?^m/f^aii, 
melyek , mint valami Farsangi napok, menttek vol
tak a' dologtól y és szün-napoknak'\.ATi9X\d^. JCzekre 
az ünnepekre (a* sok vígasságról' hallván "valamit) 
lassan-lassan el-jöddögéltek a* Latínmok^ és így 
( szinte minden esztendőben laeg-látogatyán Bómát)f 

azt 
ü 
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hís-Bihulus TanácsHokok, és így ezek ( a' szentse?*-
gek és oltárok között) fól-áldoztassanak, ' ©e 

azt vagy azért-is Anja-városnak lönni meg-ösm^r-
ték: itiert az íinnep-Dapokat-is a' Római Tisztek 
hirdették*ki, és az lAeni szolgálatoknalc. fojtatássá^ 
bao-is mindenkor a* Rómaiak voltak az elsók« — 
A* Kirájokaak ki-ílzttök után ; megmaradtak ugyap 
a* Szün-napoÁ; de nem Rónádban ^ hanem Albában 
ünnepölteUek: . Tudniillik: ha a' Tanácsnokok ha
dat érzottek ; minek-elötte az ellenségre meg-indulta-
oak; ki-mentek Albába^ és ott Ldciumi Jupiternek 
tiszteletére ülték azokat a* négy napokat. A' Ta
nácsnokokkal voltak még ne^yven*hét Jisztek» kik o s 
zolt jC a* Rómaiak xxXiu) legfőbbek voltak'a' iaí«'-
nusok^ Á^ Bernikusok ^ és a' Volskusok^ Ezeken a* 
napokon minden civakodásoknak békét kölletött 
Jliagyni, ugyan-éíért nevezték e*napokat ^̂ *c*-A/7g;̂ <fx 
napjainak (Inducíaé). - r MIhd-az'-által: hogy , a* 
Tanácsnokoknak Albdban^való Lettökkor, Tisztnél* 
kOl ne marad gyón'-ffrf/wúr, még ezek Albdban mula
toztak, a' városnak egy Igazgatót szSrzöttck (Praé-
fectus Urbi Latinorum caussa). Ennek az Igazga-
tónak fiatalnak kollctött lönni, és még a* Tanács
nokságra iidőtlcnnek* Ha a* városban valami hirte
lenség támadott; azÖregöket ösz^ze-gyöjthette; de 
a' néppel ekkor nem bánhatott: mert szüíi napjokat 
ülték. -— Odö járttával (tudniillik: minek-utánna 
a' Rómaiak az ^ész világon uralkodtak) ezen Xrf-
ciumi ünnepeknek kevés böcse lőtt; lassan-lassan 
eMs hagyatott, mivel akkor nem csak Ldcium , ha* 
nem ^z egész világ » fejének ösmérte Rómát. 
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miiiek-ntánna ez ^ nagy gOMsz infézet el-áru-
lás által kinyilatkoztatott; a' dühösség jlsku^ 
lumhan támadott, holott, a* Játék-színi gyvlt-y 
kőzetben, meg-ölettettek a' városnakKtildÖtjei. 
£' volt a' nemtelen hadnak eleje, és oka*. 

£' gyilkosság, 0/if52;,országnak minden rész* 
szeia (Popediusnak vezérléssé alatt) mindenl̂ tt 
harsogtanak^ a' hadi Trombita — SeJíannibal^ 
se Pirbus nem okoztak ennyi károkat* Oríite-
/«w, Grumentum^ Fesula^ Kj^scolum^ Nucetia^ 
és Picencia tüzzel-vassal és öldöklésekkel pu^-
tüjtak. Meg-szalasztották/?utí/m;nai és Cépiár 
nak ellenközni-merS seregeit. Maga Cez^V(el-; 
vesztvén fényes táborát) ; midSnvérösen a* város
ba vitetne, el-hült, midön ottan embereket látott* 

De a' Rómd népnek szerencséje, mely a' 
veszedelmekben mindenkor inkább szokott ki-
tecQcni; tejjes erejével ismétt fól-támadott Azon 
élőbb föl-lázzadott ellenségek ellen egygyeu-
ként hadakozván a' Rómaiak, elsőben Kató le^ 
kaszabúlta az Etruskokat; Gabinius a' Marsuso-
kati Karbó BL^ Lukdnusokat; Silla a* Samninmia" 
kot. De Pompéjus Stráhó mindeneket tíizzel-
vassal pusztított, el-se-is-állott előbb azöldök* 
lésektől, még (Askuhmnak földig le-rontássá-
val) annyi Tanács-bélieknek hóltt tetemeiket, 
annyi el-pusztúltt városoknak Isteneiket éppen 
ki-clégítette, és meg-engesztelte# 

Í J * HE-
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H E T E D I K RÉSZ. 

Szolgák' izgágájok. 

Ne 'oha a' Társa\iaU\^\6 híLÍL elég isteűtelen. 
vala ; de azt még-is cl-löhetött szenvedni ^ Ró
maiaknak; mivel szabad, és Böcsülec*-tudó em« 
berekkel hadakoztanak. De ennek a*F8-népnek 
ki engedhetné^meg azt a* méltatlanságot: hogy 
a' szolgákkal kapjon üstökbe, és pedig nem csak 
t^T ízben. 

Az elsS szolgai hadat Herdómus - SaUnvs 
akkor kezdötte: midSn a* szó-szóllói izgágák 
leg-inkáfob hatalmaskodtak. Magában Róma 
varossában támadott, nem-is inent tovább a* 
Kapitóliumi högynéL De innéiit hamar le-ker^ 
gették Őket a* Tanácsnokok. Ezt inkább ze
nebonának, mint hadnak lőhet mondani. 

A* másadik szoléi had SfW/î ^n támadott, 
az elobbetti után, ném sok üd5 múlva. Az a' 
Gabona-térmS tartomány (mivel leg-közelebb 
vagyon Oto;̂ : országhoz), sok LdtintísoknaksX-
kalmatos szállást mutatott. Hogy ezek a' föl* 
det műveltethessék ( mivel dolgosokat nem igen 
kaphati^ak), azokat estiére békóra vetötték, 
kiket a' dolo^a pénzen fogadtak. Sok cömla-
cök-is voltak az $ számok» építve: Ez volt a' 
hadnak oka. . 

5/-
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Siridnak csekéj falujából Sidlidba szakadott 
már ennek-elStte ^gy ember. Ez a' Csaták* 
•áljának jcöszönheti: hogy nevét el^ném-felejtöt-
tük: Eunusnak nevezték* Eszelős dUhösségét 
tottetvén,, minek-utánna, â  Síriai Istcnnének 
tiszteletére, hoszszú baját vállain el-terjesz-* 
totte, azokat aVle-zárct szolgákat elsSben a' 
Szabadságra; az-utáu (mint-ha valami isteni 
ifaleiéseket érzöct volna) a* l̂ iadakozásra. kén-
szejícgtcc, Szájá&a rejtvén egy diót, melyet 
büdös-kóvel és tü?.zelmeg-tataro?ottí az-után a'ttt-
zet ki-fúiván^beszédje között szikráztatta szavait. 

Ezt;a' csudát lácvte a' Gyülevész Se:thon-
naiak; mindgyárt eleinte leg-alább is két-rezeren 
tódultának hozzája. Hadi jussal meg-nyitván 
minden tömlöcökét; hatvan-ezerbSl-álló katona^ 
ságot szorzott. És, hogy a' méltatlanságbói 
semmi el-ne maradgyon : kiráji köntösökkel éke-
sítvén^föl magát; a' kastéjokat, a' mezö-városor 
kat,a ralukat; szomorúrablásokkal el-emíszti vala. 

Történt ezeken kivúl az-is ; a* twi a'had* 
nak gyalálzatját még hírösebbnek töszi: hogy 
a' Római hadi Tiszteknek seregeik el-fogirttat-
tak , kiknek nevöket-is (hadd szégyenlyék Ut(> 
jok clátt-is magokat) flin-tartótta. % boszszúló 
természet. Mmltus vala,. osztán Lqttulus és 
Plzá ^ végtére Hipséus. /Ezeket a' l.is?tejíet, 
kik a' Csata-piacról gyalázatosan cl-illantottak; 

.vájjon kik űzték, kik-is kergették? azok a' 
U 3 SZOL-
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S Z O L Ö A K , kiket egy-lábig le-köUetött vóloa 
' kászabálniok. 

Miaek-utáona. Ferpernának Tábomokságára 
bfeáttatótt a' dolog. Ez a' szolgákkal «rd6inÖk 
szerént bánt. őket elsilben Enndml meg-szil-
lotta 5ia7í^^», meg-is támadta. Azt a'marad-
vánt, mely a' dög-haláhak kegyetlenségét ki-
áHhatta; mint valami Karamja-sereget, le-békóU 
tattáíaz-után az els8 fákra, ágasokra, keríté
sekre, ^s a* házak csatornáira föl-akasztattsi 
Meg-elégÖdÖtt pedig a* Béredéleramel, (ova-
tio)í ne-hogy, ha a' Szolgákon diadalmaskodó 
m (triumphus) annak méltóságát meg-böcstele-
pítené. 

A' harmadik Szolgai had-is Sí«/íöfcű« kezdő
dött. Alig fúhatta-ki magát a' sziget élőbbem 
munkája után;, íme (áz előbbení szolgáknak, és 
azok' vezérlőknek el-vesztök után, k i , a'-mint 
mondám, 5/riW ember vala:) fi)l*etoelte fejét va
lami Glicm tekergő, kinek nevét Jtbenéusnak 
aaondották. 

Ez elsőben Pásztor-ember lévén, Gazdáját 
alattomban meg-Ölte. Az-után annak cselédjét 
a' tömlöcökböl ki-szahadítván, zászlók aLivötte. 
Bárson ruhába Öltözött. Kézében ezüst páca, 
fejében kiráji-módra^igazíttatott korona forma 
vala. Nem kevesebh katonaságot gyöjtíött, mint 
ama' Sinai eszelős. Sokkal tüzesebben pusztí
totta a* falukat,mező-városoka?, és kastéjokatí 
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4gy-iS t€ccbtt: mint-ha azért 4i' föl-aiasztatott 
[ábiai bitangért bószszút akarna áUani. A* Föl
des urak ellen, s5tt a* szolgák ellen-is (kiket 
üzhékeknek (transfuge) nevezett) ki-mondhatatlan-
képpen kegyetlenkíulott, 

HasbnlÓTlí;̂ >§eiL meg-rontotta ez-is a' Római 
Hadi Tiszteket. SéfvUius vala és Ltikullus , ki-
ket ui^tasan le-gyalázptt, és .katQ^áikkal egy-
gyutt szinte el-émísztctt. Deosztán Akvüi^std 
bizattatván aVsereg; e? miodgyárt eleinte {Per-
penw^^i példáját követvén) egészszen bé-kerí-
í ^ e a^ egybe-futottakat. Mindenünnent el
foglalta élelmöket^ és e2s:el hasolcat nagyon 
flieg-apasztotta* így a* bérsáncoltt sereget, el-
fobeu éhséggel, ajẑ után gyakori reá-ütésekkel 
nagyon meg-ritkította* 

Ók-ugyan meg-adták volna ^agökat Aiví^ 
|ÍMfi>4; de az elöbbenieknek föl-aggatássokról 
g^dolkozván, írtóí^take' savanyu kúttúl. Hogy 
nagyobb kénokra ne tartassanak; meg^egygyez-
tek abban: hogy katona módra fegyverrel,^em 
spSöl^ módra az akasztó-fán hallyanak-rateg^ Te
hát e^gyik a' másikát egy-más után le-olte i 
figf, Jiábig eHs vesztenek* ^ 

Azoknak Harambasájokat Jtbemust se lö-
hetött kévánságjok szerént büntetésre húzni:; 
noha még akkor, midőn a'sáncokba bé-routot-
tanjflk, életében.vala. Mert: midőn annak- eV 
fogássát kiki magának akarja tulajdonítani; ez 

U 4 Iá-
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lábát, ainsP kezét vagy fejét maga felé hdzváo, 
e l - szaggattatott; és így^darabonként vitetött 
Akvíliu^ eleibe. , 

NYÓLCADIJK RÉSZ .̂ 
Spartakusnüh izgégdja\, 

szolgai hadat tűrhetőnek gmídokák a* Ko^ 
maUk; mert: noha ezek a'szerencsétől akcso^ 
nyabh karba tétettek; 3ket még-ís az embe^ 
rek* számokba hejheztették* Ugyan-ezért: so
kakat kÖzúUök (minek-utánna, a*-mint ez-elStt* 
SS mondám , a* katonaságba bé-vétettek) polgári 
jussai meg-ajándékoztak. 

De azt a' hadat, mellynek vezérlífe va* 
laml Spartakus vala ; nem tudták minS névvel 
Aevezzék. Ebben a* Szolgák^ úgy hadakoz^ 

Xtak, mint köz-katonák; de ^' Kardallék (ama* 
csuSf nemzetség) Tiszci módra parancsoltának^ 
A' szolgákat ugyan emberek' söpreihek mond* 
batiíi, de a' Kar dallókat istenteleneknek-is ^ kik 
ihinek-utánna kárt töttek ^ a* kár-vallott Polgár 
rokat ki-is-nevették, és (a'-mi törhetetlenebb) 
ki-is-gúnyolták. 

Spartakus^ Kriskus^ Enomaus (három ne
vezetes korhéjek) ki-törvén Kapudban azt â  
Játék-színt, melyet Lentidus a* szolgák* tömlötí-

Pök 
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irök gyanáüt tartatott; harminc és több hozzá^ 
jok hasoaló szemét emberekkel alattomban ki* 
sz^tek. A* szolgákat zászlójok alá édesget* 
ték, MidSri tí2, és több ezerekre mentek (meg* 
ttem-elégedvén azzal: Hogy ki-szabadúlhattak) 
tadat indítottak a' Éómamk ellen. 

Fezui^ius högyét vötték rtenedék vartok
nak ; holott midőn iSket Klodius * Glaber meg* 
szállotta ; az üret högynék torkolatjában szü̂ llő* 
vesztö^kbdl fontfenakiÉagoknak k&telet; és így 
eresztvén magokat a' barlangba, egésze djáig 
mentenek. Itt égy járatísftr.ki-meöetelré találd 
van, mid<$n meg-se*álmodta volna, meg-timad.* 
ták' Gldhérnők táborát, és minefc-utánna azt kii' 
ikresítették; elég élalemrevalóc ketestesekma** 
foknak. ' 

ÖSJî 5e*kóbörk>tták osztkn Xótdt'^ és Kant'^ 
páfiiát^ Meg-ném-elégOdvén a' fáinknak és más 
szállásoknak kí-pusztítássa* kegyetlenségével^ 
^éktn kiVíÚ Nélát; Nuőirlát ̂  TuriúMotj Me-
tapontust^ ki*mondlHit» l̂an nagyigairi károkkal̂  
minden eleségjÖkbSl, inadén házi búgyorjokból > 
ki-tisztították. 

Minden^nap' nagyobbodván seregjökr; mî  
nek-̂ utánna aanyiranStt: hogy esy igazi Tábor
nak látatjára fordulna; az egybe-ibnt tz511$-vesz* 
szSkre a' barom-bSröket búzván, magoknak or
mótlan paisokat csináltak. Â  c'omlöci vásikból, 
nyilakat és más fegyvereket kohaltak. És (hogy 

U 5 az 
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izlgfizV tábornak ŝ mmi :héjja- nerlégy^n) a* 
magát-felo-adtfia ioyak^ raeg-s^elidítvén, Lovas
ságot szörzuttek. A' Bémái Táborokfeiól el̂ ra-
gadott ba^i i^kk^t ^ 4? ?ászlókfi|j, ivezérjök? 
dejébe vitték; és ott lobogtatták; . . -

Ez a' Sp0ttaií^y,^eU^^^ béres Rácból ka-
toitö; osztán katonából szökevény; szülfevény-
Mi Harainja; és inível.ei^ie degend^ftom vala) 
Hirftnijából Gyilkoló lévén; fol-vutte t̂' vézét-
*égét.r Kik vitézzel vkö^ltYslatóelyikJCííatában 
tel-esteoek; azoknak Xeteóieiket Tií^on -módra 
temi:ttett^el í m$gi^Hy^ M' égő hasábok 
Aieliett Kandallókat röftdolt a'^FogorRómmakbók 
liogy magokat meg-gllyék, és a' haiottnak hoU 
ta utátt-is szolgái légycínekr Egt^ a^fe - c^lie* 
ködte: mintrha egészszen el-akamá tör^ltíi baĵ  
dadl undo|í^ágáit j inid6ífí:(Tiszti hivatjiíía sze-
réat) magácneni ínniiáí̂ iGSgf̂ osnak, b^emHadi 
vezérnek mutatná* ' . • ' fí 

Meg-támadta az-^tán a* Taiíáfcsn(>ki Tábo* 
rc*át-is. Apcnninus^ hdgyénéX^ í^ntulns' sere* 
gét e^!^)eszcötteu • &ijfuf - KraisusnáiSitotait 
Mutifimtdi^gészizen el-rablotta ,.^s judga ka
tonái között el-oszÉo|^ta. E' nt5V*€Zetés gyS-
zedelmei ű̂tán fól-fuvfdkodtvátt( a'nBül akkor égés* 
Olaiz országnak leg-nagyobb gyaíázatjára lőhe
tett) ; Rémn vátossának ibeg^szállássaról-b, föl 
dulássáról-Í8 gondolkodhatott. 

^. y ' Vég. 
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VégfMs hajtotta volna ezt a' gondolatot ; 
ha Róma minden erejét erre nem fordította vol
na. Fül^váltotta 5 sőtt le-is törlötte az eíSbbeni 
szégyent Lkinius - Krassut. Ez 8ketlegelá$ben 
Jiómémtk közeléről el^verte. Az-után meg-nem 
állott mind addig, még őket OlaszrOrszkg vé
géig nem kergette. Meg-állott Brwiumnal^ é% 

^ottőket ( hogy el-ne illanthassanak) hatslmasaa 
bétzkta.-

Észfe-yévétt Spartakusi h^^jnis ut a* Sza-
badúslá$ra nem lehetőé/ha csak a* szonÚtt íen-
ĝ örön ákal-nem-memie Siciüába; mivel semmi 
hajó jelen nem vala, fa-i»st^jokból talpakat]szer-
keztetöttröszsze. A* hordók dongáit szŐUÖ-vesz* 
gi^'kkel jnég-abroncsoltattá. Ezekre akarta k̂ f-
tónáii tönni, és a' tengöriin áltaVköltozm. 

De nagy iparko(üs^vaWs semmire se me-
lietött. A' szorúltt tengomck akkori babjai meg
gátolták aZ által-raenetelt; ugyan-ezért, em
bereivel egygyiitt, tökélletesen el-szánta magát, 
és á* Rómaiakra ütött. Valamint egy Vezérhez 
illött; minden szünet nélkül hadakozott; 's-úgy-
is vág»|ott-Ie a* sereg elején, mint valami tö: 
kélletes vezér. Emberei4s ' vagy el-húUottak l 
Vagy el-széjjedték. 

KI- \ 
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KILENCEDIK RÉSZ. 
Marim izgágáfa. 

f i pgy a' Máriussal való had, igazán Polgári had 
vala^ azt immár, sikár mikép veszszük, nem 
tagadhattyiik. A* héjján vólt még a* Római 
üépnek- bóldógtalausága: hogy maga között, 
maga* kebelében hadat visellyen, ügy vésze-
TcÖdgyöiia*'viros piaccán, mint Csata-mezon; 
tudniillik: Polgárok a* Polgárokkal úgy futnár 
fiak egybe, mint a' gyalázatos Kardallók. 

jobb s2fívvel szenvedhetné a* Világ, ha en
nek a' nemtelen polgári híadnak szorzói és ve
zérlői nemtelenek, és,széméjjökrenézve", ala-
cson-rönduek lőttek Vólna. De 6k azok nem 
voltak; s6tt inkább oly Tábornokok, kiket az 
akkori Század* Fényjelnek, és dücsöségeinek 
mondhatni* Silla vólt é^ Máríus^ kik ezt sz 
undok tiadat magok* méltóságokkal nevezetö-
sebbnek tbtthétték. 

Ezt a* nemtelen polgári hadat három ízre 
lőhet osztani. Csekéj vólt az elsŐ, melyben-
is nagyobb vólt a' zenebona, mind a' had. Csu
pán magok között a' vezérek között viUőngotc 
az egyenetlenség. Mérgesebb vólt a* másadik, 
u í̂yan-azért sokkal véresebb. Sok Öregöknek 
vesztöJckel ment végbe' a* siralmas gySzcdelenu 
De az utolsó, nem csak a* Polgári, hanem min

den 
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den inas eUenségi hadatfölöUhalixdott. A' Fegy
ver dühösségét egész, O/ŰÍS;-ország •érzette. A' 
6yülökégek-is raind-addig kfegyetlenködtek, még 
nem volnának, kiket meg-öihetnéiiek. 

Ennek az utálatos polgári hadnak okot adott 
Mdrius (Lásd a' 405-dik Tanácsnokot) ki már 
ekkor hatodszor Tanácsnok lévén, a* Tisztsé
gekre ki-mpndhatatlan-képpen vágyódott.Ugyan-
azért: midőn Mitridates ellen nem $tet, hanem 
Silldt tökéllötték-vólna-el Tábornoknak {Silla 
ekkor Kampdnidban volt, és a* Társi hadat, 
cszessége szerént ,le-csillápítgatta), Silldra-hi' 
zott Tábomokságot tíirvényesen akarta el-ron-
tani Mdrius, iés maga menni Mitridates ellen. 

Ezt Silla meg-hallván , el-se-turhetvén ; 
öszsze-szödte seregét; és a* MitridaUssel-vúó 
hadakozást továbbra hagyván; Róma kié meg
indult. Az Eskviliai és Kolliniai kapukon két 
Sereggel rohant Mdríusnak feleközete ?llent 

Ennek a' tüzes Silldnak ellene szögezték 
magokat Sulpicius, és Albinovdnus, nagy szívű 
és bátorságú Vólt-tanácsnokok. A* nép doron
gokkal és kövekkel dolgozott ellene a* város 
falairól. De, viszsza- mennydörögvén Silla^ a* 
város tétéire tüzeket hányatott. Utat nyitván 
ez^el magának; egyenesen a' Kapitóliumra ment̂  
és azt a' várat, mely mind a' Gallusokat^mind 
^^Pénnsokat ennek-elötte ki-nevethette ;mostaná-

^ ban 
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feaa (löint valaflii nyertes) fogöj gyanánt tar-̂  
totta. 

Pillanat nagy hátalmatói félv í̂ö az Öregok; 
Áfariusnai feUközetét ellenségnek löiini hirdet-̂  
ték. Az akkori Szó-szóUót, (ki Jasonlótképpen 
Máfiussal tartott, és más e' gondolatú többekét-
is) törvényesen le-tömlöéözték. Magát Máriust 
egy-szolgához iHÖ szaladás mentbéttc-ki JBÍZ 

akkori veszedelemb&i, avvajgy talán más valami 
hadra tartotta az el6re-látó szerencse. 

Ó ugyanekkor ^fi'í^^^^szaladottjjn-kényes 
szám-ki-menéssébe; és Karthá^ánák ellenébe té* 
vén szegény GunyhcŜ Ját, arról a* hár*adatlaii-
iágról gondolkodottjhogy ií/rit^í SápiátA^ (azt a* 
^^gy^^s hasonHthatatlan Tábornokot) ki ezeket 
a' Tájakat z^ Római Birodalom alá vetötte, ha-
sonló-képpeh szám-k>kenszerítették a* hál'-adat-
latt gonosz êfw^V?*. 

Az a' nagy tüz, melly ekkor igen szorgal
maiknál nyoma ttatött-el; nem sok ödS múlva 
ves2^delmessebben fellobbant; m\di6\i Korneliusr 
Cinna ^ és Knejus * (Xktdvius Tanácsnokok voltá
nak (Lásd á* 418-dik Tanácsnokokat)* Ezek 
egy>mással meg-nem-egygyezhettek. Cftm^visz-
sza^akarta-hozattatni mind Máriust ̂  mind pedig 
azokat/kiket az Öregök ellenségnek hirdetfjsk^ 
Ellemben Pití^íu5^ ki á' békés csendcssé^t 
nagyon szexette > semmit meg-változtatni iám 

akart 
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akart ̂  hanem az Öregöknek elSbbeni itéletioket 
támogatni kévánta. 

1 Mid<>» iWyeket hánnak-vetnek a* Tanács
nokok, és a' Gyülésekben-is sokat lobbantanak 
egy-más szemeibe; a' Gyütésnek egygyikét kö-
rul-víkték a* Fegyverosök; és a' Népet arra 
kenszerítötték': hogy, az ÖregÖknck Ítéletjok 
szerént: Mcíríus^ a* többivel, az ellenségek kö
zöl ti-ne-vétesáenek. Erre meg-mérgelodvéa 
Címwí, hazáját el-bagyta. Máriusboz ment ií/rí-
kába^ ésötet a' hál*-adatlan város ellen fól-indí-
totta. 

Még mcszszirol észre vötte Róma mennye 
dörgő Mdriusnak sebes villámjditt Magánál a' 
Csatánál irtóztatóbb volt, mid^n Róma alá ér* 
között. Eszébe jutottak a' TömlÖcÖk, és azok 
a' békók, melyek 6tet (ha el-nem takarodott 
volna ) bizpnyosan meg-terhelték volna. Eszébe 
jutott az-is: hogy alattomban szaladott, és ezzel 
méltósága meg-szégyeníttetött. 

Ennek a' leg-nagyobb etobemek híres ne
vére sokan oszsZe-gyűltek az Olaszok közül: 
hogy alatta^ és vele katoiíáskódgyanak. A' 
Római névnek örök szégyenére'ki-nyittattak a' 
tömlöcöky fól-fegyverköztek a' szolgák, a' vá
ros* nccáinak miríden söpredékjeí. r Aẑ  illyeu 
Táborok könnyfen találhattak TábomöKra-is. 

Igaz ugyan: hogy, mivel Máyiust abba a* 
kömyülményekbe tötcék a* Rémaiak: hogy niâ  

gát 
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gát a' száoi^i-vetésre kölletött tökéllenie ; tU 
múlván ezek â  környülmények, igazságosnak 
lönni láccatott volna az-is: hog^ Rómdba visz* 
$za4parkodgyon; nem lehet még-is ezen visz-
^za-jOveteléc emberségesnek mondani; nivel 
(,aVraint a' követkozendőkböl ki-fog-tecceni) 
)nkább magát szerette, mint a' Közjót kereste* 
Mert ( úgy érkezvén-viszsza: hogy mind Istenei^ 
inind Polgárjai ellen kígyót békát okádna) els5 
rohanással el-piisztította Oitidt^ Rámunak gond
viselésbe alatt lé vS nagy várost.. 

Az-után négy egész Táborral tort Róma 
felé. Egygyet maga vezetett; másikat Cmna ; 
fi* harmadikat Karból a' negyediket Settárius. 
J^eg-is-leg-élsoben OiSrtói?iê í-Tanácsnoknak seregét 
^anikulunC dombról le-verték; az-után t'. FS 
RómaiaHak Házaikra estének. Szörnyuebb vók 
itt aVrémülés, mint vagy a* Pumáig vagy a.̂  
Cinibriai hadban láccatott. 

Öttótzz/í-Tanácsnokot Ic^nyakalták , és fejét, 
a' Hajó-órok elSct, látományál ki-tötték. An-
tóniftsnak ( ama* Volt- tanácsnoknak) koponyájátr 
Mckiusnak asztalára hozták. Sekstus - Céz^hr és 
fimbria (vólt-tanács-beíiek) házok* beljébea 
meg-ülettettek. lírassus^ és énnek fia, Qgy* 
máj-láttára le-vágattattak. BH^iust^ és Mumi-
tónust ú' serháknak horgaik hurcolták. (49) • 
Tűzbe vetötte magát Katullus^ és így kerül-
hctte-el a' m^szárló késeket. A/a"í̂ /a (nagy 
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Jupiter^ papja ) ennek az Istennek azt a* képét, 
mely ICapittíiumhan állott, vérével festötte-meg. 
jínkberius nevezetű Öreg, Márius' szeme elStt, 
azért szÚEattatott agyon: mert: midSn ennek 
a' Táboróoknak szeme eleibe érkÖzött;AíöVíwí 
annak kezét meg-nem iUette, és e2^el üdvöz
lésiét el-n^m fogadta. 

Ennyi 

(49) . A* Serhdk (Lictöres) mindgyárt Rómufu^* 
üdéjében kezdődtek , és^ az Ltruskusokna^ példájok 
sceréat, szőrzödtek. A* Rómaiak azért hívták íg^: 
Lictori mivel ligo annyit tészen, mint meg-kötöm. 
Kötelességjökben állott ELSŐBEN : A' halálî a kár-
hoztattattakat meg-kötözniy és a* h'óhér* kezeire adni. 
MASAüSZORr A' Tanácsnokok, é$ laihysgyéhh 
nagy-karu Tisztek clótt a' R6z$éket hordozni* HAR* 
MADSZOR : A* Tanácsnokok', Polgár-mesterek': 
és más nagy urak' elő-jöttökkor a* Községet az ú-
takrol eligazítani* NEGYEDSZER: Arra vigyázni: 
hogy mindenkor, és mindenütt, Urokhoz illő tisz* 
tesség meg^adassón; és senííní leg*kisŝ M> jgyalázatos 
szavakká}^ tagy rágalmazásokkal ne illettessenek* 
ÖTÖDSZEJS^ Ha Uroktöl e' szavakat hallották: 
eredgjr scrh^, ! v0sz4Zöid'meg a' bünőst ^ azután tőr'* 
vény szsrént binny vele. Azokat elsőben meg-vesz* 
szözték , az-utáa föl-akasztatták. ^zek a' serhák igen 
alacson rönd&ekből sződéttek; az-az, a' városnak sÖp-
redékibŐL Kűlömbőztek pedig a' városnak Dara-
bantjraitól\^ avagy HajdíMÓL Mert a' Darakantok 
az egész Tanácsnak; 9k^ Serhák különös Tiszteknek 
szolgái voltának. 

X • • 
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Ennyi ÖregiMcnek halálok Januchriusnak eho 
napjaiban történt. Mi lÖtt vóina még, ha Md-
fiúsnak hetedik tanácsnokság^ mindgyárt ekkor 
nyolcadikra .mehetett volna 1 (Lásd a* 419-dik 
TanáQlíiokokát). 

A' Polgári dühösségnek-harmadik szél-vi^e 
Scipiónak 9 és Norbdnusnak tanácsnokságjokbaa 
csattogott. Innént nyolc seregek, amonnént öt-
szász csapatok állottanak fegyverben^ Ezeken 
fölül viszsza-jött Asidból Silla, a' nyertes sere
gekkel* Mivel Sillának emberei ellen oly kegyet
len vala Mánus; eHehetgondolni: minő kegyet
lenségeket ikpUetÖtt végbe-vinni SítíflWüris: ha 
viszsza-i^arta^adniaV kölcsönt. < 

Leg4s-Jeg-eli6bett (f̂ WíííTimí vize mellett) 
Öszsze- kSptak az ellenkÖzS seregek* Mártus^ 
részszérSl meg-szálad Norhdnusnak féleközete. 
Srífidmít Ezrede (a* békesség reménnyéből ki
hűlvén) egészlen el-nyo,ma(utott* iWlgf̂  
cadik Tanácsnokságában (Lásd a' 42t3-dik Tanács
nokokat) Tanácsnok Társsa lévén /Törib'í niind 
a* kettS kétségbe esltii láccatott a'Öyé^edelem 
felöl. Hogy ^ i)ószszú-álUtlan meg-ne-hallyanak; 
Si//«W-tartó Öregöknek verőkkel toróztak. Reá
esvén aVyáros házára ^ i ^ hurcol^-ki 6ket a* 
közép piacra 9 valamint a'tömlöcökből az akasz
tó-fára^ valókat szokták. 

Mennyi hóltt tetemek a' piac* közepén! a» 
Játék-színekben! a' Kerecsekben! és a* ki-nyílt 

^ tem-
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templomokban^s. Irtózáj&iiélkúlseoki selátliattá 
azokat. 

íme Kvintus-Mucius: Sccvcla FÓ-pap, midiSa 
P^estának szentséges oltárjait illeti ^ ^zinte . az 
oltárnak tüzétől emísztetött-eK Lampánius és 
Tekíkius {üSammumoi^ vezérjök 5 és Mármnak 
megabitiei) kcsenresjê ben pusztítottak-el Kam^, 
panídt^ és Ktruria% mint valaha Hannibál é%Pirhus.. 
Ezek ugyan, mint-ha feleközetjöket védelmezni 
akarnák̂  hadakozni azért láccattat̂ ; de való* 
ban azért cseleködték a' nagy illetlenségeket r 
hogy magokért bo$zszát állhassanak. 

- K KoUniai kapunál, és Sahripontusndl le-
törültetött Máriusnák egész serege, Sakripon-
tusnál MáriuSj 2L Kolini kapunál Tclesíims nyo--
mattatott-elt Nem volt, az hadnak, és az ölés-
nek-is égy vége* Kardot rántottak a' Békes-
ségben-is» Mcg-büntetodtek azok-is^lik mago
kat meg-adták. 

Keveset mondok, ha azoknak számokat, 
kik Sairipontusnál és a' KoUniaí kapunál Sílla 
által megölettettek, hetven-ezerre5 mondem* 
Ezt tehát valóságos hadnak lehet mondani. 

De a' had után-is sokan olettettek-meg* 
A' fegyvertelen, és magát-meg-adta Polgárság 
közül (a'-mint akkor hírlelték) neg3rven-ezeret 
nyakaltatott-le Sílla. Ki számlálhatta-meg azo^ 
kat, kiket itt-is, amott-is, a' város' uccáin, és 
sikátorin Ez, vagy Amaz, önkényes indiUatji 
szerént, a' világból ki-végzett? 

X a üyr 
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tJgy el-vesztek ekkor a* Várost-igazgató 
emberek: hogy {Furfüdiusnak mondássá szerént) 
hlalottáiból köUeúe egynehányat fól-támasztani ^ 
ha a' Tanács-bélieknek üres hejöket bé-akamáfc 
tölteni. 

Az egész emberiségnek gyalázatjára vált, 
â -mit még osztán ^Sillánák emberei cseleködte-
nek. E16-hozattátott egy hos^szá lajstrom, mely
re á* Nemesség* virágiából, és áz ÖregökbÖl-
is két ézeren Voltak fól-jegyözve, kiknek meg-
köüetött haíniok. Rómámk kezdetétől fogvá, 
lüind addig, söba /foma* várossában ily |>aran-
csőlátót nem hallottak a' Lakosok. 

Szégyen el6-hözni azt-is:minS csúfot űz
tek Karhónak tetcmeih^h Gyalázat, a'-mit Be-
biussal és VenuUjussal tötték. Rutüius, fegy
vertelen lévén, fól-emeltétött, és ( Antéusnak 
módjára) aMevegSbe öszsze-szaggattatott. Má-
rius ( a* vezérnek Test-vére ) , Katutlusnak sír
halma mellett (árinak kezeiíábai, az-az : egész 
szeméig eltemetve lévén ) egy üdéig így hágyat-
tatott: hogy nund-egygyik tagjában egyenlő
képpen érezze a* leg-keservesebb halált. 

így végezvén-el Süld HZ Öldökléséket; 
Olasz országnak leg-fényesebh Várossait ( Spo-
Untiumoty interémnümot ^ Prenestét^ Kuencidt) 
kótya-vetyére hányta. Sulmót (egy régi ^ 
Tdrsi ésjó-barcki várost) minek-cl8tte meg-hó-
ditotta (mintába hadi jiisból cseíeködhctte vólúa); 

aü-
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annak kezesseit boáira kárhoztatta; az-után a' 
sí^egény ét ártatlan: várost itelet alá vetvén ^ 
földig le-rontotta. 

É= 

T I Z E D I K R É S Z . 

Sertóriur izgágája. 

Ẑt a* kütetközött hadat nem egyébbnek le
het mondani, hanem Silla kegyetlensége'foja-
dékjának, midSn annyi nemes embereket szám-
ki-vettetett. Ellensési hadnak mondgyam-é? 
avvagy Polgárinak^ nem tudom: mert ebben 
nem á* Rómaiak támadtak fól a' Rómaiak ellen; 
hanem a* Luzitánok^ és a' Ceítibérek ^egy Róm^i 
vezérnek Igazgatássá alatt. 

Ezt a' Vezért Sertóriuínak hivták* Leg
nagyobb ; de egyszers-raind leg-szerenc&étlenebb 
Firfiségü vala. Minek-utánna ĵ annak a' Laj
stromnak kegyetlen végezesse .szerént ,̂ Rómából 
szám-ki-vettetött; möga nyomoriivigawk ki-mw-
togatássával öszsze-zavarta mind V, tengürpk^, 
mind a' Földeket. Már Jfrikában ^ mit a' Ba-
lédti szigetek mellett próbálván /szerencséjét; 
végtére a' nagy teŝ gpi-gok ered^tt, é̂  egészlen 
a' Szerencsés szigetekig érközött* ' . 

Fegyverbe öltöztette elsobcq '̂ Lu^itánokat^ 
az-után a' Spanyolok^^t-isy kiknek.fitfifégjök soha 
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ennek •• előtte ki-nem-teccött annyira, mint ekkor; 
midiSn., ejgy tornai Tábornoknak vezérléssé alatt, 
hadakoztanak. Azt mondhatni felollök: hogy 
szinte csudákat töttek. Ezzel meg-nem-eléged* 
vén Sertórius i lóra ültette MrnVí̂ twt-is , azok* 
kai egygyíitt, kik a* Fekete tengernek partjai 
mellett laktanak-

By nagy ellenségnek (a'-micsodás ekkor 
Sertórius vala) meg-győzéssére, roeg*is-rontás-
séra; nem láccatott elegendőitek lenni egy Bó^ 
mai Tábornok. Ugyan-azért: Metellusnak (ak
kori Tanácsnoknak) Társói adták Knéjus - Poni^ 
péjust^ TÓlt-tanácsnokot. 

EíckSertóriusnak seregét sokaig-táitó csa
tákkal^ és kétséges-ki-menetelú harcokkal, nem 
tóondhatlü, raeg-nyerték; hanem csak aprítgat-
ták. Soha Ötét a' Hadbán meg-nem-gySzhették^ 
Seregét egész Spanyol Országban zaklatták, 
már erre már amarra kergették i de soha néki 
semmit sé töbettek. 

Az első Csatákat a' KilldSttelt kltú kezdőt-
ték, Innént Damhius Ü2te Sertériüsti^ amonnént 
a* HerMeusök. De mivel gyávák, és tehetet* 
lenek Víjltak; Ezek Segovic^y Amaz Anak]6]a 
mellett d-tiyomattattakt ~-A2^után magok a' 
Tábornokok láttak az egésa csatához. D^Lauró 
és Suhó mellett egy-aránt voltak nyertesekt 

Mind-ezek után ^tórius a' Földek* pusz-
tittássáho? kézdött; htíjjy embereit tovább tart-

- bassa^ 
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hassá. EUemben a' Rómaiak H városok'̂  fdí-dú-
lássához láttak. És így : a' szegény Spanyoloij 
a' két Római Tábornokok alatt, ^z Egygyet-
iiein-értésnek árrát bővén mfeg-fizették. Alig 
volt 5 a'-mit egyenek; avvagy atihol a* sanyarú 
teli üdékben mxílegen lakhassanak* 
^ Mivel Sertóriwt a* két Jfdm^iTábornokQk 
semmi mesterséggel meg-nem-gyozbették; ainiak 
meg-kéritéssére csalárdsággal mentek. Meg-vöt-
ték azokat a* katonákat, kik Test-őriéi voltak. 
EzekÖtet Sátorjában meg-ölték. Ferperna (Hadi 
társa Sertóriusnak) meg-kötözve adatott a* Ró
maiak kezökbe. Ez szakaszthatta végét a' 
Hadnak. 

Srp4«;!?o/-országnak ezen várossal: Ozéa^ 
Terme ^ 7ücia^ Vaknciu^ /íwtriw^, és az éhség 
miatt sokat szenvedott /fa/ag-wr/i K\ Római bi
rodalomnak ör îkségi lüttek. Békességesen megr 
adták magokat a'íöbbi Sp̂ â̂ yoi városok-is. A* 
győzedelmes vezérek ezt a* Hadat nem Po/g-^n, 
hanem Ellenstgi hadnak azért hírlekctték: hogy 
diadalmaskodhassanak. 

TIZEN-EGYGYEDIK RÉSZ. 
Lepidus^ izgagdj a. 

JÍ vj£árkus-^Lepi'dusnak ^ és Kvinm - Katullus^ 
mk Tanácsnokságjokban (Lásd a' 439dik Tn-

X 4 ' ^ nács-
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3*6 RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

nácsnokékát) egy lij polgári had hamarébb nyo-
mattatott-el, minc annak kezdetét hallotta volna 
az Ország, De ennek pislogó Fákiája(fo-kép-
peli Sillanak^ halála után) hogy élemödött-fól, 
és minő meszsze terjedött; az ki-mondhatatlan. 
Ennek a' zenebonának kezdete így vala. 

Az clSbb-említött Márkus - Leptdus Tanács
nok, igen högyke, és merész ember lévén, 
Sillának röttdolésscit nem szerethette; ugyan 
azért: meg^másolni akarta. Ezt ő ugyan igen 
jól cseleködte vólna; ha a* Köz-jónak veszte
getéssé nélkül végbe vihette vólna. Mert Silla 
( a'-mint ez-efótt-is mondám )» hadi jussával élni 
kévánván, ijigy-mínt Polgár-mester szám-ki-ve* 
tütte mmden irigyjeit. Ellenben Lepidus visz-
szarbivattatta azokat, kik életjökben maradtak. 
Mi másra célozhatott ezzel; hanem: hogySkeC 
föl-fegyverezze ^ és a' város ellen mozdítsa* 

A' Tanácsnoknak röndölésse szerént, visz^ 
sza-érköztek az é\6 s;zám-ki-parancsolttak; de 
mivel ezeknek Jószágjaik ( Silldnak éktelen vé
gezesse szerént) egy szálig el-kótya-vetyéltet-
tek, és így másoknak hatalmok alá kerültek ; 
azoknak viszsza-óhájtássok nagyon meg-zavartt 
a' szorzott nyugodalmat. 

Akár mínS, és akár mi módon essen-meg; 
de szükséges yólt ekkor Rómában a* nyugoda
lom : mivel a' Köz-jó igen sénlik vala eves se
beiben. KŐUetött ekkor arra-is az Igazgatók^ 

nak 

Digitized by Google 



IX. SZAKASZ. XILRÉáZ. .427 

. nak vígyáamiok: ne-bogy azokat a* bé-forrani-
kezdo sebeket 5 maga â  gyógyítás fiü-cserepc-
sítse. • , 

Minek-utánna zeoebonáskodó besizédíeivel 
mint valami Trombitával, túl-máitottB, Lepidus 
JRéma' várossát; elsőben Etruriába ment, és fegy
veres sereggel jőve a' városiak ellen. De már 
ekkor a* Mihiusi hidat, és a' y^niiu/umtdom
bot elfoglalta Lutácius - Katulhis és Knéjus^Pom" 
péjus^Vjk Silla' Uraságának erÖs föa-tartói va-
lának. 

Ezek tol viszsza-verettetett Lepidus; kit 
az Öregök Ellenségnek ítéltek. Viszsza-szala-
dott Etrüfiáha. Innént SardinidbM ment: holott 
(betegségi és aggodalmi miatt) mint a' níécs^ 
magától el-aludtt. A' Győzők győzedelmi Ppm-
pát nem reméllettek, ugyan azért nem-is dia* 
dalroaskodtak. Meg-elégedtek csupán a* nyû  
godalonmial és a' békességgel. 

TIZEN.KETTEDIK RÉSZ. 
Kútilinü izgágája. 

.utilvnát 9L korhej élet; és az innett-ko-
vetközött szükség; ez-után az az alkalmatosság: 
hogy a' Római katonaság az ország* szélem 
foglalatoskodott # arra a' gonosz gondolatra vi-

X 5 hctte: 
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328 RÓMAI tüRTÉNETEK. 

\ hette : hogy Hazájának el-njromásá; és kt-pus2-
títasa felSl szorgalmatoskodna. 

így intézte-pedig-el- szörnyű gondolatjait: 
ElsSben ^Z Öregöket egy lábig le-ölu Jz-utdn 
a' Tanácsnokokat fogja meg-tamadni, el-is-cJ-
tani. Harmadszor: a'várostfól-gyújtya. yV̂ g'̂ frf-
szer: a' Vár(>s kincséét irtagájévá tösái; és Így 
ÖtSdszdr az egész Köz-jót feiiekestol el-röiitya. 
Ezeket' Hannibál se láccattatott kévániri. 

E* gonosz intézetjeinek végbe vitelére 
(a'-mit végbe-vih^tetlennek gondolhatna lenni 
az ép'elme) szükséeesriek állította a* Város* 
nagyjainak társaságjokat^ és vele-értéssöket, Ö 
maga ^Őr-némes ember lévén Rómában'; maga 
részszére édesgette a* Mriusokat^ Forciusokat, 
Sillákat ^ Cetb€gusokat\ :^ntónhis6kat ̂  Fargunté-
jusokat^ Longinusokat^ üt akkori Rórhaiaknak FiS-
nemzeteit, Valóságosan nagy embereit. 

Vele volt LéntuluS'is^ aVVárosnak akkori 
Bírája* Nem csak ez t , hanem a* többit-is kü
löncöknek-( singulares ) lehet tartani í mivel Ka-
tilina kegyetlen gondptetiainak nem cî ak segéd
jei, hanem E!lo-mozdítóji-is voltának. 

Hogy a' párt-ütést annáHnkább meg-erSsí-
tsék (egyiknek házáról a' másikra) egy tálban 
vért hordoztattak ;; melyből az öszsZe - esküdt-
teknek inuiok kölletött. Ez aMolog, magában^ 
is irtóztató; de, a' követközöttekre nézve, 
haj-szál-mereáztŐnek lőhet mondani, 

El-
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Előveszett volna (raiuden bizonnyal) a' 
leg-ékesebb Birodalom j ha KatUindnak párt-
ütésse Cicerónak^ és Antoniusnak Tauácsnokság-
jokra nem halasztódott volna (Lásd a* 442̂ -di|c 
Tanácsnokokat). Cicerónak szorgalmatossága ál
tal ki-tudódoct a' gonosz intézet; Antoniusnak 
vczérsége alatt pedig egészen el-ayoníattatott. 
A' Párt-ütést Fulvia jelentotte-meg Cicerának^ 
egy leg-alá-való Kurva. Azt mondgyák feliSUe 
mások: hogy ez a' párt-titésröl semmit se, tu
dott; hanem valamit, megbillentett Cicerónak^ 
ki osztén nagyobb vigyázassál vala. 

Jól reá-menvén aV dolog' velejére Cicerói 
Öszszc-gyi^tÖtte a* Tanácsot, és (mivel Kati-
/ma-is jelen volt) ellene nyilvános beszedet 
mondott. JOe egyébbre ekkor nem mehetett; 
hanem: hogy Katiiina nyilvánosan ki-mutatta 
foga' fehérét, és valóságos ellenségé változott. 
Azzal fenyegette a* várost: bogy annah-lángjait 
maga terhel fogná el-oltania 

. Ezek után Katiiina ( semmit se késvén Ró
mában ) egyenesen Hetruriaba szaladott, ahhoz 
a' sereghez, mellyet immár az Ö részszércké* 
szen tartott Manlius. Ezzel a' Sereggel meg
akarta a' várost támadnia 

Azomban Lentulus (a* Sihillák' könyveiből 
kirájságot Ígérvén magának) arra a' napra, me
lyet Katiiina eWöndölti ag egész városon el̂  
széjjesztötte a' Gyniíogatókati és a' fegyverbe 

öl-
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öltözött rósz embereket Meg-se-elégödvén a* 
Polgári párt-ütéssel; zz Allobrogesehnei követ-
jeiket-is (kik ekkor RömÁhan^ valami dolog
nak el-igazítássa véget múlattak ( meg-sZ(Sllítot-
ta, és a' párt-ütéshek társaságával még-is-ké-
üálta. 

Túl-is-ment volna az Alpeseken fez a' fene 
dühösség; ha, az AUobrog-eseknek kövétkeik kö
zül , az egygyik (kinek nevét mind-eddig meg
tartotta a* gondos,Régiség; Vulturijusnak hív
ták) CíCfroŵ * kezeibe nem aclta vóliia Lintu-
lusnai azt a* levelét, melyet az AUobrogesekbez 
irt vala , hogy azokat/?dma ellen-föl-indíthassa. 

E' levelet vévén Ciceró^ és az írónak keze' 
vónássait igen jól üsmérvi?n; Lentiüust^ a' többi
vel egygyütt (kiknek nevök azon levélbe fog
laltattak ) , alattomb^ el-fogattatta , és ókét a' 
város' tömltjccébe 2íáíatta. Még azoü éjtszakt 
öszj^e-gyüjtvén a* Tanácsot, Lentuhist M öre-

^ök elejbe hozatta, ki-is gonoszságát nem ta
gadhatta, 

Midőn Lentulusnak büntetéssé felSl tana
kodnának, Cézdr azt javallottá: hogy mivel ö 
oly nemből származott, és a' Bírói bivatalban-
is oly dücsösegesen el-járt; mostanában néki 
meg-engednének, és e' hibáját úijaik között el
néznék. Ellenben Káiá e' raéltatlanságnak m,eg-
büntetéssét, és a' világból ki-végezéssét sür
gette. Ennék tanácscsát jóvá-hagyváii az ()re-

gök; 
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gök ; hmtulust a' tömlöcbe le-vitték , és ott 
meg-fojtottákk HasonlÓ7képpen cseleködtek a' 
többiekkel-is. Kiki érdeme szerént meg-bünte-
tSdött. (50.) 

Noha 

(^^oy Aí' Római bŰntetésekrÖMs va^aInit 5 de 
igen rövideden. Azok három félék róHeik* £LSÖ^ 
^^íi Jászágiak. MásadsaM>r: TwííV/r.; HAHMAD-
iSZOR: Törvényiek. ~ A*-mi á' Jószági bjŰntítíseV 
ket illett^ ftzok voltak: midőn jószágából. el-köUen 
tött valakinek valamit vesztenie, hogy 4' kárt ki-
pótolhassav Ha ki erre bűatetódött, arról A»^ KDon-
dottak: mulctatus est: meg-fízetöttmagáért. A*leg
régibb üddkben , ki-szokták a' kárt fizetni vagy Ju
hokkal, vagy Ökrökkél; Cönek bízonycw számára 
kárhoztatván a*/í̂ r /̂î oTijroibz ;̂ és mennél eldbboda-
kőllött̂ adnî a^ÍÍ(C^roi/ia>t. D e , mivel 2i\ Kártékonyak 
( csupán a' számra vigyázván) leg-roszabb állatok
kal kezdenék ki-fizetni á* kárt ; meg-kölletött. esni: 
hogy azt a' Káros el-nem^vöbette^ Ekkor az álla
tok* számát pénzre fordították. Törvény szerént egy 
juhot tíz-font rézre ( decem a^ses); az ökröt száz
font rézre bücsülték. •— A' testi bi^tetések ezek vólta^ 
nak. Először őrizel. MASADSZOR: Verés. Harmad
szor : viszoataglás. Az ÖRIZETEK ( Vincula ) vagy 
nyilvdnosok voltak (Publ i ca ) , úgy-mint,a' Tömlö-
cök; vagy magánosak" (IPtivata) ^ úgy-mint a* Ta-
nácsnokoknak, vagy más fÖ-Tisztcknek házokoál a* 
Lukak. Innent származott a z : vesd a' íukba^ ez-is : 
Tád a\ hűvösre. A' Verések azokkal a* veszszőkkel 
szoktak me^-esnx, melyekét, a' RŐzsékböl ki-búzta-

-nak 
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Noha a' Párt-ütésnek egy, és jelesebb 
résazaRámában el-nyomáttatott i níég se oyug* 

ha-

imk a^ Scrhák* Ezekkel csak akkor vcrt^k-mcg a* 
Bűnöst, midón halálra kárhoztatott. Néha (ha a* 
törvény iSgy hozta macávalJ ha!álig-is^ î «rtékr Ezt 
á*' Verést P^vnszőzúinek nevezték* A* Eiaozds^l csak 
a* kmótiaságban éltek* A' Viszontaglái (Talioj 
poena TA f̂tonis ) az a* hfiatetés, tnidön tagirt tagot 
veszetett vMakív Például: htt valaki másnak szti^ét 
ki-sziktid »" vagy fogát ki-ütötte; annak«is azC csele* 
ködte a* Törvény. Ez a* Zsidákndl'is flieg-«íólt Möf-
ze)ttat paráftcsölva.—A^^21Irt;rfiy/ BUntet^sókei/tk vol
tának ; először: név gyalázat* Mdjaésiör: szQlgá«̂  
lat; JSít maiszor : szim*ki*vetés« Hegyed^zer: a* Ha
lál. Â  NÉV. GYALÁZAT (Igöominia ). Ha kinek 
nevét á* Törvény gyalázatosnak itélté; annak se em
berek eldtt böcsölete nem volt, se valan î Tisztségre 
föUneni^kapászkodhatott. A* SZOLGALAT ( Servi-
tus) akkor mondatott-ki'valakire, mid&n vagy nevét 
a' váror könyvébe föl-nem-íratta ; vagy, ha paraa^ 
csoltatott, Katonának nem állott. A^ szolga' életi
nek , vagy halálának Ura volt annak gazdája. Ha 
ez akarta , cl-is' adhatta. A' SZÁM - KI .VETÉS^ 
fExilium). Evvel a'deák szóval nem igen éltek 
ft' Romaiak \ hanem csak azt mondotta a* Törvény,* 
Ennei^az embernek se tűzzel ^ se i>ízzel nem szabad 
a* városban (tragy Tartományban) élni. Ennél ke
gy e^bb b üntetés volt az El - parancsolás ( Belegatio) 
mertekkor a' BQnÖs el-oem-vesztotte a'városi just, 
melyet a' szátn-ki-vetésbjen ei-vesztött« A' HALÁL 
(xlntertítts , JMLors) Kiket halálra kárlioztattak 9 axo. 

Isat 
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íisttoxt'Yaeg Katiiina <y se döbbeni szándékjától 
ftkiem-állhatütt.' itiijütt Etntriaból; é$ Ant4^ 

' • l ' y . - [ ^ /nius--

kat elsőben meg-veszszözték: vagy azért ;Jiogymia-
den tagjaiban érezze á* halált; vagy (lágyabban 
azótván) hogy a* halálnak neki-iÖrddgyÖn, és azt 
kéváohasta* inkább , * mint' az életet* A^ halálnak 
nemei ezek véltanákr filLfiÖBlÖN^ A'mÁg^jtíu (aíd 
laqiiieum damn^ri)* MASAPSZOR : A* biéjfj/gbf ve^ 
tés (de Roboté dejici), Vóít a* tömlöcbe egy Tölgy
fa , i% az alatt iszonyú méjség. Erre fól-állitották 
a* Bűnöst, és a* méjségbe buktatták. Az elöbbcni 
két m^$al csak a!^^a^^bbék *ellf6 'éhének, és 
alattomban vivődött végben. HARMADSZOR: A* 
FöUakasziás (Gulwi fraogere:;; Milcel ez nyilváno-
san esett-meg; a' Fát , melyre a* bűnöst Fölakasz
tották , Palibulumnak nevezték, az-az: f^ihánosnaK 
NEGYEDSZER: a' Föl feszítés\fo\\tit in cruccm). 
Ez-iS nyilvános büntetés vála. Maga vállán költetett 
a* bönösnek arkÖröSztöt ki-vinni. Két szöggel ke
zét , két szöggel lábát szt^kfák föl-szegezni, EUél* 
tek a' Köröszt fán ötJ^at:tiapig-is; hátinak irgalmas-
ságbői csontjaik öszsze-nem-törettek. Ez a' bünte
tés <;supán a* Szolgáknak, vagy más alá vald 
embereknek büntetésök vala. ÖTÖDSZÖR; A' Kő^ 
szikláról le-tastitás (de Saxo Tarpejo dejici^ — A \ 
Halálnak környűl-állassal pedig ezek voltának. 
X^szer: Néha a' szolgának homlokát me^-billegezték. 
M'szor: Midőn valakit veszteni vittek, annak nya
kába kolompot kötöttek: ne-hogy hírtelen tekincse-
nek reá az titázók; melyet rósz jelaek lenni góndol« 

tak. 
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niusnák serege ellen nagy dühösségel iparkodott* 
üszsze-kaptak a* két eltenkökj5 felek. 

Min8 kegyetlen volt a* vereködés; akkor 
tudódott-ki f<5-képpen; midSn a* csatának vége 
szakadott. A' mely helyen állott egy-vaíaki 
a' tüzes barcolásban; azon a' hejen maradtak 
hideg tetemei. Katiiina (^t!^^z%zem%^ ^ÍMo-
fáitól) az Ellenségnek t)ól(, tetemjei kuzott ta* 
láltatott-fóL Leg*dttc$$ségesébb halállal múlt-
vólna-ki; ha Hazájájért ígjr hadakozott VÓIIMU 

TIZEN. HARMADIK RÉSZ-
ElmélAúdéícA. 

A Kai - láthatni az el$bbeniekl)Sl, minS boldog; 
yólt, Romd Várossá , még azt a* BÖcsületes, és 
ama', régi-tiöryétiyekkeVé^o.Qkos emberek igaz-
gauii tudták 9 ét az Ifiúságaak ki-kapó eiÍLo}cs* 
telenségeit meg-fenyíthettéfc 

• Mi-

tak. I I I - J W : ha a' b&nös már ennek-eldUe gyalá** 
zatos nevű volt; annak hólt tetemeit horgokkal hur* 
colták-ki a* városból, is Jtb&W vizébe vetötték. 
Vf-ster: a* halálra való ítélet nyilvánosan tétetőtt 
vagy a* Piacon\ vagy Márs-meiejái, ragy a' Kapi-
téliumkan^ 
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Minek - utánna a'jók meg-ritkiiltak ^ és az 
Izgága*s2serz5kkel nem bírtak; hanyatlani kez-
dott a' Birodalom. Ezt Kató tC veszedelem je
lenek :laiml mondotta; de ezt a' roszra-vete-
medott aéppel ctnera-hitcthette. 

SiUdnak és üí^míiw*: veszekedéssel szinté 
fci-üuesítcuék Olasz ^ Országot. Mind - egygyik-
nek voltak hízelködői. Miud - egygyike szeret
te aMcenjrémcfc pápjátr; így egygyike írigylöt-
te a'i másiknak jó-í^ü íalattyát. 

Ha.ax iUyétén viszontagságok y és civo-
dásoi bé-fúihattyáfc magokat akár minő gazdag 
Országba, hz a' kormányon vetekednek a* FSb-
bek; akkos egyik izgága a' másikat éri, és e-
zek a* szapora szülemények úgy el-gyöngítik 
az hanyatló birodalmat: hogy azt osztán egy 
ember-is el-nyomhattya; és magát ürökös Igaz* 
gatónak teheti. 

Éppen így esett az előbb el-beszéllctt Ró
mai izgágák után. A' mint a' követközendSk-
böl ki fog-tecceni; eí- nyomta Cézár a' Köz-jót; 
és egyszer-'s-mind magát orökos Polgár-mester
nek 5 örökös Tábornoknak hírlelte. Hatalmának 
ezen puha ágyát magok vetötték-meg a' kurta-
látású Polgárok; midőn észre - nem-vöhették a* 
fojadékokat; midőn mindenkor hátfa néztek, 
mint a* siiltt parasztok ^ nem pedig előre, mint 
a' forgott emberek. 

• Y Ró' 
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Róma ^ Várossát a* ktilsö JÉUenségek el-nem-
ronthatták, mert elsőben pénzre verte magát, 
osztán fegjrvereivel röttenetösnck, végtireíL* ha
dakban mindenkor gySzî nek ionni mutáti:a. Hogy 
tehát talpig el-veszszen; Jiémkölletött egyébbi* 
haiíemj hogy mind pénzzéb51 ki-fogygyon; mind 
fegyvereitől meg-fosztasson; mind a* hadban meg* 
győzettetni tudgyou. 

Könnyen meg-eshettek pedig mind bzek. 
Sok pénzbe kérőitek az izgágák : mert kikima-' 
ga felé) szított. El-Vesztek sok.emberek ; fő
képpen az értelmesek. Meg-raaradott a' Város' 
söpreje , kik a' birodalmat támogatni se tudták. ^ 
Nem csuda tehát hogy azt egy Ce;̂ öV előnyom
ta: a2;-az: magájévá tötte# 

érni a i i 
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TIZEDIK SZAKASZ. 
Cézár által R ó m ti n a k el - nyomattatássa^ 

1. Bé-vezetés. 
d. A' hadnak oka. 
3* Cézárnak haragja. 
4. Cézár* hadja. 
5« Cézár Rómában. 
6. Cézár Hispániában. 
7. Antonius és Kúrió. 
5, Cézár is Pompéjus* 

9» Öszsze - kapál. 
IC. Pompéjus* vége. 
II. Cézár Kgiptomban. 
13* Cézár Asiában. 
13. Cézár Afrikib^Q. 
14. Cézár Hispániábaa. 
15. Cézár Rómában. 

ELSÓ RÉSZ. 

B é - V e z t t é í. 

V-/sQndosségben élt Í Z , egész k'ülsS Világ. 
Nagyobbra-is emelködutt ^' Római birodalom, 

-sem-hogy valami külsS erStSI el-tapodtathasson. 
Íme ennek a' Fo-népnek vagyonát, és méltó
ságát meg-írigylotte a' vajúdó szerencse. Ugyan-

Y % az 
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azért maga szüleménjeit fegyverözte - föl Anyjá
nak veszedelmére. 

Ha az elÖbbeni történetekre viszsza-tekín-
tünk; azt tapasztalhattyuk: ho%yJ\fánusnaiáü-
hössége a' Város* falai között nyughatatlanko
dott, mint egy Próba gyanánt. SilldnaJ: széi-
vészsze egy kevese terjedtebb vala; de még
is csupán 0/̂ 52: - Országba menny - dörgött. De 
Cézárnak és Pompéjusnak tüzeik ^ a' Várost, az 
Országot, a' Nemzeteket, a' Nemzetségeket és 
az egész Birodalmat (a' - mennyire csak ki-tei> 
jedhetött) oly lánggal, oly sebességgel kerítöt-
ték körül: hogy ezt a' hadat ilem mondhatni 
csak polgárinak, se nem társinak , nem-is kül-
sSnek, hanem mindenből egybe - zavartnak , 's 
nagyobbnak-is mint hadnak^ 

, Mert: ha ennek a*viszontagságnak Vezér-" 
jeit visgálod; Cézár volt és Pompéjus\ kiknek 
részszeikeri állottak az Öregök valamennyien. 
— Ha a' Seregeket nézed ; innent tizen-egy , 
amonnan tizen-nyolc, cswpári a* Ki-válogattak 
(Legio), és az 0/^Í^-- Országi vérnek virágia 
él er^e. -— Ha a' Társaknak segítségjpket szem
léled; innent a* Gallusoknak\y 2L Germánusohnak 
Feleközeteik i amonnént Dejótarus, Arióharza-
fies, Tarkondimótus, Kottus; ezeken fölül Rd-
ciának , Kappadóciának, Cilicidnak, Macedóniának^ 
Gréciának^ Etóliánák ^ és az egész nap-keletnek 
fényje, ~ Ha a' hadnak üdéjére tekintesz; négy 

esz-

Digitized by Google 



X, SZAKASZ. 11. RÉSZ. $39 

esztendőnél tovább nem tartott; de ez-is cse* 
kéjnek láccatik; ha az el-vesztteknek számak-
ra vigyázol. — Ha a?t a' hejet, azt aVTért meg-
visgálni akarod, melyen az EllenközSk hadar 
koztanak; elsS volt Olasz-Oxszig^ osztán GÖ/-
/î 5 végtére Hispmia. Innént nap-keletre viszsza 
tértek a' Civakodók; *s-meg-szállották Eplrust 
és Ttssdliáu Innént hirtelen Égiptomha ugrot
tak ; isméit Ásidba mentek ; innént Afrikába szál
lottak. Utoljára osztán ismétt Hhpániába visz-
sza^csavarogtak, és így osztán meg-szuntek. 

De ezzel az utolsó haddal se múltak-el a' 
neszeknek dühösségeik. Mind-addig megnnem-
szünhettek az mgyköd6 lángok, még—líiagá-
"ban fC Városban — magok között az Öregök 
között — a' meg-gySzött Résznek dühössége a* 
Győzőnek vérével el-nem-oltatott. Lépjünk kö
zelebb ezeknek. még-fejtéssökre. 

MÁSADIK RÉSZ. 

A Hadnak oka. 

E nnek az irtóztató veszekedésnek f S-oka (akár 
miként e^zesködgyenek az írók) az vala: a'-
mi a' többi Zenebonákat - is szokta szőrözni. 
Tüdni-illik: Egy-két*tiárom emternek mindenkori 

Y 3 sze-
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szerencséje •; és ebben a' nagy szereíicsében az 
a' veszedelmes maga-el-biztta. 

Midőn {Kvintus M^tell^snak ^ és" Lticius-A-
frdniusnak tanácsnokságjókban ) a* Római méltó" 
ság az egész Világon kit-teccött ( Lásd a' 445-dik 
Tanácsnokokat) é$ raidŐn azokat a' éyŐzedel-
m?ket, melyek a' Fekete Tengernél ̂  Ár méniában 
nevezetesek voltak ; Jpompéjusnah játék - spinjé
ben ^ JSowúf-Várossá fenn yen éncklötte: Pompé^ 
jusnai nagy hitalma, és nagyobb dücsosége irigy
ségbe hozattatott azok eliStt, kik magoknál 
tagyobbakftt nem s;aenvedhetnek. ^ 

Neheztelt Metellus: hogy Pompéjusnak dia
dalma! oly fényesek; magájé pedig (mid&i 
JKretuV meg-vqtte ) oly homájosvala. Kdtó^ ki 
a* hatalmasokat soha gyomrából nem szenved-^ 
hette; mindenütt el-kerülte, Pompéjust; de csc-
Ickedetjei ellen mindenütt 2iigolódotté 

Mind-ezeket el-nem-szívelhetvén Pompéjus\ 
fól*pattant; és méltóságának fön-tartá l̂át szi
vére vötte azok ellen-is, kik Rómában nagyok-
nak tartattak, és ugyan-czért ellenségeknek lonni 
gondoltattak. , 

Nagy volt pedig ehhcn az üdoben Krassus^ 
mind nemére, mind vagyotiára, mind méltósá
gára nézve. Melyekkel meg-nem-elégedvén, 
mindenkor többre vágyódott — Nagy volt Cé* 
2;^r-is; ki immár ekkor^ ékes szóUássával, nagy-
ra-raenend<S szívével 5 és els6 Tanácsnoksá-

gir 
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gával-i$ ktteQcS lév'éfi (Ixásd a'44J6-áik eszten
dőt), fón-héjázni kezdött. --^ Nagy voltPom-
péjus'is^ éi ama* kettőt folül-haladta. Mert 
a'-mit Cézárra és /Crassusra szóvt a'gondos ter
mészet ; Fompéjusban egy garmadára hordani 
léccatott. 

• így tehát Cé:scir méltóságot keresni; Krús-
sus öregbíteni, Pómpéjus meg-tartani ügyeko-
Zütt. Mind-a'-hárman a- leg-fóbb uraságra vá- , 
gyódván,és magát leg-hatalmasabbnak tönni akar
ván, mivel ehhez más-képpen jutniok nem lö-
hetött; mind-egygyike j(úgy , hogy egygyik n 
másikról semmit se tudott) a'városnak el-nyo^ 
mássáról gondolkodni kezdött. 

Szép szín alatt , egygyike a' másikkal ba
rátságosan bánt az-után r és midön egygyet-értS-
erővel kiki magának Méltóságot és hatalmat 
keres; Cézár zzomhun Galliát; nagy Fompéjus 
pedig Olasz- országot; végtére Krassus egész 
Asiát vötte igazgatássá alá. Ki-ki isaonyúnagy 
seregeket vezérlett. A' Világ birodalma, a'/?J. 
wm népnek szerabe-tunő.vagyona ; három Fő
embereknek gondviselése alá kénszeríttetött. 

/ 

Y 4 HAR-
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HARMADIK RÉSZ-
Cézár' haragja. 

1 \z esztendeig tartott ez a* bátmas'fiYfisdg 
(Trium-viratus); mely üdőnek fojássa alatt 
^gysy^^ a\ másiknak nem bitt. Ki-ki a' másik
nak élete' • módjára, és cseleködetére s2em*ful-
lel vigyázott, vígyáztatott-is. Ki-ki maga in-
tézetjeit (ha csak szerit töhette) szorgalma
tosan el-takargatta* 

Azomban Krassus, a' Pártosok «llen, el-
veszött. Meg-hólt Jülia-h {Cizárnak leg-ked-
vesebb leánja) Pompéjusnak az az okos Fele
sége 5 ki Atyjának, és Urának egygyességjöket 
a' házasságnak frigyjével̂  és maga szép erkölcs
iéivel fon-tartogatta. Ennek a' nevezetes 
aszszomiak üdotlen halála után, tüsténtel-kez-
dÖdtek .az irígyködések. 

Pompe/ttí előtt gyanúsnak kezdöttek lonni 
CézdrtuA annyi vagyonai. EUemben Cézár Pom-
péjusnák méltóságát nem szenvedhette. Se ma
gával Pompéjus egyenlőt, se Cf2;öV ,magánál 
nagyobbat látni nem akart. Veszeködtek az 
elsőségért; mint-ha a' Birodalomnak ekkori nagy 
szerencséje degendS nem lőtt volna mind-a*-, 
kettőnekr föl-segítéssére* 

így tehát Lentulusnai ^ és Marcellusnak Ta-
nácsnokságjokban: (Lásd a* 4S6-dik esztendőt) 

el-
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el-szaködván az els5 esküvésnek hitele; mind 
FompéjuSé^ mind az Öregök abban kezdötték tömi 
fejíjket: miként lőhetne Cézárt 'Gallidbél haza 
csábítani 5 ^s hejébe máŝ  Tábornokot küldeni? 

Nem lőhet azt Cézár felöl mondani: hogy, 
ezt az izenetet hallván; meg-neheztelt vóhia. 
Azt írta-viszszar hogy 6 örömest le-toendené 
Galliában a' Tábornok ságot; ha PompijusA% le-
tönné Olasz - országban. Ez vala az államánnak 
^gygyil̂ -̂ A* másadik ez vala: ha, a' követ-
közendö város' gyüléssében ( nridőnltudni-illik 
új Tanácsnokokat választani. fognak) rólla a' 
Vájasztók meg-nem feletköznének. 

VoYúpéjusnák javallassából (töttetött-vók-é 
ez ? avvagy igaz szjvtijnem tudni), meg-ígérték 
a* szó-szó'Uók; hogy, el-jövén a* Gyűlés^ üdéje, 
bizonyosan Ce2:̂ /rt fognák Tanácsnoknak válasz
tani. Ezt néki akkor meg-is-izenték. 

Azomban: az egész Gyűlésnek környül-
ménnyeivel semmit se gondolván Pompéjns, a* 
Szó-szóllókra hagyta az egész választást. Ezek 
Tikkor, valami különösségre tekintvén, senkit 
se választottak; hanem meg-írták Cézárnak: 
hogy most a* Tanácsnokoknak választássokat 
abba-fognuk-hagytai mind-addig: meg Cézár ha-
za-nem-jí'>nne, és (az Ósöknek szokássok sze
rént) itthon nem kérné a* Tanácsnok ságot. Ha 
ezt eseleködné, a' Tanácsnokságról éppen* ne 
kétdködné. 

Y 5 ' El-
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EUsrobín CeWr a' &ó'SZÓll<Sknak clsöigé-
retjüket rebesgette aá: Öregpk előtt: mivel en
nek törvényes igazságát m^g-ösmérivala* Visz-
szairta azt-is: hogy, ha ezek a' SzószoMók 
hitelessegJQkben meg-nem^ raaradnápak ; S.a'̂  se^ 
reget el-ttem-eresztené r le-se-tönné a* Tábor
nokságot/ Qzdrnak ezen ki-fejeíésgire meg-nc-

hez-

(51) A* /^/r/^tó'YPraeco), mind Hómddany^m'md 
Görög Országban ncveZ'ctci vala^ Kötelességében 
állott: ELŐSZÖR : A* szentségekre vigyázván; hal-
gatást «törzottek, 's-arra-is vigyáztak : ne-h^y a* 
szeiit Gytileközctökben valaki íiletlcn izavakatViond-
gyod. Ebben a* foglalatosságban öfcet Szentséges 
hirlelőknek (̂ Sacri PrapcoousJ nevezték. Ezekről szöU 
Szent Pál L Tim. 11, v. 7. és IL Tim. I. v. i. MA-
SADSZOR: Jelen-vólták a' Kótya-vciyékbcois , eU 
áöbenx hogy â  kótya-vetyélcndö jószágokat ki-hir-
lellyék; mdjadszor^ a' pénzt bé-szedgyék. A* SecLor 
annyit tölt : mint a* vevÖ» Magát a' kólya-vetyét 
így nevezi C/V?^Ö: Secdo. Philtppica II. c. 36. 19) . 
HARIVIADSZOR : Ha valahol valami nyilvános bé* 
szed tartatott; arra Ök csödítötték-ösz^ze az cmbe* 
refcet, és reájok vigyáztak: hogy'^ a* beszéd alatt » 
ne csevegjenek. NEGYEDSZER: A' Válaszlókat-is 
ök hittak á' Gyü l̂éwfkbe. öTöDSZER- A* válasz-
tott Tíszteket^s Ök hírlelték ki. HATODSZOR: Az 
új törvéfiyeket-ís ^mínék-utánna az Irászok* kezeik
ből j^i-vöuék^Ök szokták ki-hir<l€tni. HETEDSZER.-

Az 
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beztelvéü az ÖregÖk; a' HírleliS által (51) tüs
tént ki-hirdettették: hogy Cézár ellenségnek tar-
tassék. 

S 

N E G Y E D I K RÉSZ. 
Cézár' had ja. 

zcméjjének meg-böcstelenítéssére f6l-h4borod^ 
ván Cézár; el-tökéllötte magában: hogy^ fegy-
veréiíek jutalmát és bérét fegyverével fogja . 
ki-facsanú a'hár^adatlai: Rómaiák' \eZo\Lh^\. 

E' Polgári hadnak első heje Olasz-or^zxg 
vala. Ennek várait igen csekély szorgalommnl 
tartogatta Pompéjtis: mivel Cézárnak hamar el
jövetelét éppen nem reméllette. Ez pedig (hí-
rénél-is hamarébb járván) egy rohanással meg-

tá-

Az ítéletre Ök hozták-föl a* Bűnöst» a* Vádokat, a' 
Tanukat. Az ide tartozó írásokat^is Ök olvastvík-el. 
NYOLCADSZOR: A* Tapácsboz küldött leveleket 
Ök szokták az Oregök előtt el olvasni. Ez a' hiva
tal sok pénzt hajtott nékik. KILENCEDSZER: A' 
hirlelők ( jobJbjára) szabad emberekből választattak) 
TIZEDSZER: Ha vajaki s/avoki^a eloemjött , cló-
szóllították az Erőlteéőket ( coactores J. Ezeknek ha
talmat adtak az erőszakra, de csak akkor; ha ma
gok, vagy a* kótya-vetye pénznek, vagy az adó* 
aak ^bé-bordássában semmire se mehettek^ 
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támadta a* várakat, és azokat, minden vér
ontás nélkül, el-is-foglalta. 

A* hadi Tvomhitkk Arimfnándl szólhmlotr 
tak-meg elsSben. Ki-üztékEtrüruíból Libát; Ufh-
brialbél Termust} Korfiniumból DomicitisU Az 
egész Had vér-ontás nélkül végezodhetöct-vól-
jiarel; ha á' Brundnzium'heliQk el-foghatták 
volna Pompéjust, a'-mmt akarták* De ez (noht 
akkor immár bé-zárattatott) még-is, a' meg
szállott révnek igen alattomos részszein, éjt-
szakai bujkalássáyalel-illanthatott. 

' Ez ugyan nagy :;zégyeucre és gyalázat^-
tyára válhatott annak a' Pompéjusnai, ki a* Ró
maiaknak Feiök, és oly emberöt lévén, ki a* 
békességet és hadat akaratja szerént igazgatni 
szokta ,• mos(tanában azokon a* tengörökön, me
lyeket cnnek-elotte diadalmi pompájával meg-
dücsSítöít, öszve-szakadott^és szinte fegyvertelen 
hajójával nemtelenül szaladott. 

Ö T Ö D I K R É S Z . 

Cézár Rómában. 

V, alamint Pompéjus egész Olasz országból^ úgy 
( Cézárnak el-érkezésse' alkalmatosságával) az 
öregük egész JíómaWárossából egy szem-pil-
lantatban ki-takafodtanak* Bé-men c. tehát abba 

a' 
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a'Városba, mely, a'félelem miatt, szinte-ki-
üreáödött. Bé-iktatta magát a' Tanácsnoki hi
vatalba (Lásd a'457-dik EisZtendÓt). Az-után : 
azt a' szentséges, és illethetetlen Kines-Tárc 
( mivel későbbre nyitották-meg ,a* szó-szóUók, 
sem-mmt el-tíirhette viilna) érővel fól-törette; 
és így hamarébb tulajdonította magának, a'ifó-
müi népnek örökségét mint annak Birodalmát* 

Minek-elStte Pompéjmt tiz8be vojgye; cl-
akarta előbb a' Tartományokat röndplni. Scí-
liát ( mint valami Élés-kamarát) Tárnokba által 
(52t) Sardínidt ]^eá\^ Küldötjc által igazgatni 

V ké-

( 5 2 ) Tdrnok ( Quxstor >. Két félék voltak a' 
JíémaiakndL Egygyct Váronnak ( Urbánus ) : a'má
sikat í«r/omrf/iyc>j//iflfil'( Peregrinus ) i>evezlék. — A* 
Városi Tárnoknak kötelességei ezek voltának. ELŐ
SZÖR : A' Közönséges Kincs-tárra vigyáztak. Ez a* 
kincs iSú^i/r/fa/tennpIomában tartatott, abból azok
ból : hogy, mivel ezen Ifteö alatt, arany OdőkursíU 
kodtanák ; és akkor, se az irigységnek, se a* hivie-
leoségnek semmi híre nem vala; e z e k i s , kik a'kö
zönséges vagyont őrizik, minden irigység, mindea 
hirtelenség nélkül éllyenek. MASADSZOR: A'Kö-
zönséges adó-is minden esztendőben hozzájok viic-
tött, és szám adássok alá vettetötu HARMADSZOR: 
A* Tör«rényeket,' és a'Tanács' végezésseit Ök tar-
tartákmeg a' néppel. NEGYEDSZER: A* hadi Je
lekre , zászlókra , *s*más egyebekre 5k riseltck goo-
dot.. Kiadták, ka iieükség volt teájok. A* hadnak 
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kévánta. Mivel GMich békességben hagyta; 
ekkor-is hívei maradtanak. De mivel Fompéjus 

JFiis-

végén magokhoz vötUk. ÖTÖDSZÖR: A' hadi zsák
mányokat, és a' halálrh-kárhQztatuknak vagyonjo* 
kat Ók kótya-vctyéltcttck-cl, avragy «l-«datták. 
HATODSZOR: A' kül-országi Küldötteket ók fogad-
ták-el, nékik si^állásokat rönd<5]tek, és ide-tovahor* 
dozták. HETEDSZER: AK Hadból visísza-jött Tá-
l^ornokoknak meg-kölletött tlöttök tskünniök: hogy 
mind maga', mind az ellenség' el-esett Katonáinak 
számát mindenkor igazán irta meg a* Tanácsnak. 
Mert ebböl-is állott a' Diadalmi pompának meg-nyc-
résse. NYOLCADSZOR : A* Város' Irászszainak bí-
rái voltak, és azokat halállal-is meg-bűntethették» 
—* A* Tartományoői Tárnokoknak kötelességeik ezek 
voltának. ELŐSZÖR : A* Tanácsnokokat, a* Pol-
gár-mestereke,t (midőu a' hadba mentenek) követ-
niök kölletött azokba a' tartományokba, a* melyek
be küldettcttek. MASADSZOR: A' Katonák' élés-
söket és zsoldjokat ők szolgáltatták-ki, HARMAD
SZOR : A' Harmincadokat, és mkt adókat, a' kö
zönséges ga'bonákat-is ők szödték-bé. NEGYED
SZER : Pénzre fordíthatták a'zsákmányokat ÖTÖD
SZÖR : Mindenekről számot kölletött aüniok a* városi 
Tárnoknak. HATODSZOR: Vigyázniok kölletött: 
ki tartozik valariiivel a* Köz^jónak. HETEDSZER: 
A' katonáknak különös pénzöktt (ezek a' zászlók 
mellett szoktanak Ic-tétetni) szorgalmok alá vöttek. 
NYOLCADSZOR: A* Tanácsnokoktól vagy * mág 
nagyoktól rtájok-bizattatoti itélttet el-végezhették, 

. KI-
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Hispániába száladott; üiinak tátofa ottan tzél-
Icugött. Ellene fordította tehát táborát. 

Mid5n jft/ax5//m mellett viszi a' Katonása-
got , előtte az ajtót bécimerészlottélc z&nú 
a* Lakósok. Szegények^ midőn a' Békességet 
óhajtyák (pedig a' Hadtól való,félelem miatt)Í 
éppen akkor a'hadba keveredtenék,. 

Ez a* Görög Város (neve gyöngeségéröl 
mcg-feletközvén ) falait le-rontotta , moztouaie 
még-égétte, és így, hajóra jzállyáu , Cé-
zárnák vizi seregével meg-iitközui merészlett.. 
De Brutus Őket ( mert erre vafa bizya a* yezér-
ség) mind szárazon, mind vizén ke^yetleníil 
mí?g-vcrte. Azoktól, kik magokat meg-adták, 
minden eí-vöv&dött, ki-vévén a' szabadságot, 
melyéit nagyon esedeznek vala. . . 1 

HA. 

KILENCEDSZER: Ha A' Tartománjot hcjckeo a' 
Tanácsnokuk, vag/ hadi birák iiivataljökat le töl
ték ; addig abba a* Tárnokok léptek ^ in^g faejökbc 
mások nem jöttének. TIZEDSZER ; A' Tanácsnok 
cs Tárnok köpött nagy egygycsség kévántatott, TU 
ZEN. EGYGYEDS2ER: Ha , üdéje ki űcmtclvén , 
meg .hólt; hejébc ^l- Tdrnokoi lőttek (Fro-Qvaes-
tor. TIZEN . KETTED8ZER : A* Tirnökságot len-
kire se adták, ha csak húszon-hat esztendős nem 
vólt. TIZEV.HARMADSZOR: Ha Tárnokságát 
cl-végezte; a* Tanácsba bé-cresztelött, ha oda nem 
tartozotl-is. 
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HATODIK RÉSZ. 
C é X á Y H i s ^ ín i á b án. 

l \ é t s é g e s , kölömbüzó, és igén véres had va-
la Hispáfiiában Petrejussal ésyífrdnmssal^Vim^,* 
Nagy Pompéjtisnak Küldöttjeivel. Eleknek Tá-
borjok Illerda körül csatangott. Ezt a' varost 
pieg-akarja vala szállani Q';2í̂ ír, és amazokac 
attól tovább szorítani. Azomban Liheris' vizé
nek áradássá 5 és ki-öntésse rtieg-gátolhatta az 
e^be^jövetelt. Éhséggel próbálgatták tehát az 
Ilkrdaiakat meg-venni; de ebben a* meg-száll > 
egyettl5 volt a' meg-szálíótt^l. 

Hogy a* vizek öblökbe viszsza-takarodtak; 
Pompéjtis' seregétiek út mutatódott: merre sza
ladhasson. Nyomokban lévén Cézár ^ el-érte 
Celtibericiban. TŐtésekkel ^ árkokkal ^ és szom
júsággal kénszeritötte 6ket a' fól*adásra. Föl-
is adták magokat. 

így vÖv8dött-raeg innentsS Hispánia. Nem 
sok fáradságba keríilt a' Túlsó-is. Mert; mi 
mást töhetütt egy hitván sereg ^ öt izmosok 
ellen? Ónként meg-adta magát Farró-h. El
foglalták a' Gádeseket; el-foglalták, a' szorul tt 
tcngörrel, a'tágast-is. Mind ezeket, Cê íöV* nagy 
szerencséjének tehet tiilajdoníttani. 

HE-

, Digitized by Google 



G 

X. SZAKASZ. VII. KÍSZ. 351 

H E T E D I K R É S Z . 
Antonius és Kúrió. 

ŝak akkor mert valamit Cézár ellen tönmaz 
írigyködS szerencse ; mid̂ n jelen- léttét nem 
láttsa. De, lliria ̂  és Afrika köríil, f^zt csele-
ködni azért-is láccatott: hogy a* szerencsés 
eseteket a' szerencsétlenekkel fól-váltsaj és azo
kat ne csak meg-világosítsa;banem meg-is-erősítse. 

Midőn Cézár, az Adriai TengÖmek el-fog-
lalássára küldötte Dolabellát és Antoniust, ho
lott annak torka bé-ereszti.t'vizeket; és már
is Antonius a' Ciliciai, Dolabella pedig a* (^orcí-' 
rai partokon le-cövekölték Sátörjaijcat: ime ak
kor szinte az egész iozép-tengört (Maré Me-
diterraneum) el-foglalták PompejusnaJc sereg-ha
jói. Ennek pedig egygyik követje (Oitávius 
L/W) ama' Vezéreket egy-mástól elszakasz
totta. 

Küldött ugyan Baziljus egy-nehány Talpa
kat Antonius^ számára • hogy azokkal a* hajók
nak héánossága ki-pótolódgyön; de Pompéjus-
nak meg-hitjei (07tcux mellett kötelet eresztvén 
a' vizek alá) azók közül sokat el-foglaltak. 
Csupán kettőt szabadított-ki a' TengÖmek ak
kori föl-forrássa (sestus maris). 

A* meg-szabadúlttTalpak közül az egygyik, 
mely az Opti^érusokat vitte, a' porondon fól̂  
akadtt; de ekkor-is nagy böcsületet vallott. 

^ Z ' - Alig 
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Alig voltak rajta ezerén, még-is a* körul-vöv8 
ellenségnek nyilait egész nap ki-állották. De 
mivel szabudúlasakaák semmi módját nem ta
pasztalhatták ; hogy az ellenségnek véres körn 
mei közé ne jussanak,. árrá bátorította Sket 
Fultejus Ezredes: hogy egygyika'másikátrönd-
re le-öUye: a'-mint-is ezt meg-cseleködték. Meg-
kölletötc magokat ̂ adni Antóniusn4tk''U ^ Dolabel-
lának-is: mivel erre kénszerítötte őket a* rc-
méntelen éhség. 

Hasonló volt mind íirfisége, mind szeren
csétlensége Kúnónahi%, kit Cézár Hispániában, 
egy Turdeta nevű Tartománnak el-fbglalássára, 
szép sereggel küldött. Noha ez meg-szalasz-
tottá akkor Fárust; de a' győzedelemmel nem 
tokáig kevéjködhetett. Juhának (a* Mamitd-
fiok' kirá)joknak) hirtelen oda éricözéssét, és a* 
Mnurosoknak Lovasságjokat ki-nem-álhatta. Meg; 
nyílt ugyan útja a' Szaladásra; de meg-tartóz^ 
tattá a' Szégyen , és néki azt javallottá : hogy 
azt a' sereget, melyet vak-merészsége miatt 
rútul el-vesztógetött, halfával kövesse. 

NYOLCADIK RÉSZ. 

o. 
Cézár és Pom^péju s. 

szsze -akarta már egyszer a* hatalmas sze
rencse mifid-a'-két Tábornokot ereszteú. A' Harc

nak 
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0ak héjét Epirusban vklüsztottu Pompijus. Ezt 
meg-hallván Cé̂ íflf, semmit se késedelmesködött* . 
Mindeneket jól el-röndölvén hátúról Olasz or* 
szagban (noha a' Télnek közepe igen alkalmat
lan-> és nagyon ellenére vala); a* Tarentomi 
öbölben hajóra szállott, és Epírusba által tötte 
számos seregeit* • ^ 

Le-cöveköltétvén Ohikumtuíl a* Sátorokat, 
midőn Táborának az a' Készsze, mely Antá^ 
niussal vala9 hajók* héánosséga miatt, £run* 
dusmm mellett henyélne Kalabridban ; ene oly 
nyughatatlan léve: hogy azoknak meg-dorgá-
lássóky és idehajtássok végett (noha a* tengör 
tele vóhia habokkal, a' kormányosok se javai
knak az-által-menetelt) éj-fél tájban, egy vir
rasztó bajócskába ült, és amazokhoz ment* 
Fön-tartották máig-is azon szavait, mellyekkel 
meg-támadta a* félénk Kormányost: Mit félsz 
( úgy-mond) f Cê ö'rt viszed. 

Öszsze-húzván több ^eregeit-is, meszi^e 
se lévén egy-mástól azok a'táborok, melyeken 
lángot vetött a' győzedelmi kévánság i minek
előtte meg-ütközzenek; a' Tábornokoknak kü-
lömb-féle gondolatjaik és tanácsjaik voltak. Hír-
celeniben el-nem-tökéllbették a' hadakozás' mód- . 
ját. Mint-ha egygyik a* másiknak meg-izente 
volna; egy kis gondolóra üdőt vöttek ma
goknak. 

Z % De 
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De Cézár (kemény természetére nézve) 
erőszakos lévén; és olyan, ki a' harcnak vé
gét hamar áltaUátni kévánta : gyakran ki-ter-
jesztötte a' Tábornak rondieit, és ezzel okét 
a' csatára kísztette. Bé-sáncoltatta osztán se
regeit 5 és ezzel JPompéjus^ Seregének meg-szál-
lássára célozniláccatott. De evvel a* megszállás-
sal mit árthatott annak az ellenségnek, kinek 
mind a* tengör ki-nyílván állott, mind töménte
len sokaságában kevéjködhetött ? 

Rebesgette Cézdr, és mint-egy magára in-
gerlötte Pomfe/íirt azzaHs; hogy nem sokára 
Dirrákiumot meg-szállotta; noha ezen munkáját 
( mivel annak az emlitött városnak fekvéssé az 
egész környéket győzhetetlenné tötte) haszta
lannak látta. 

Háborgatta Pompéjust zzzdl-h: hogy reája 
gyakorta ki-ütött. Ennek a* ki-ütésnek egygyi-
kében 5rcW Századosnak firfisége igen neveze
tes vala. Midőn a' vereködésből CézárbozyhZ' 
sza-jött; Paissábanszáz és negyven nyflak fúg-
tenek. 

Háborgatta őket azzaMs: hogy Pompéjus-
fiák Társvárossait, Ohihtst^ Gomfust^ és más 
Tefsdlídban - fekvő jeles városokat, és Kastéjo-

kat el-pusztított.; 
Ellenben Pompéjus ( Cézárnak minden heves

ségei ellen) nagy türedelemmelkésött. Főkép
pen arra az okra nézve halasztotta a* harcot: 

^^- hegy 
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hogy f' bé-sáncolttakat, az élésnek szűkével 
meg-halaványíthatná 5 és a' tüzes vezérnfek he-
yev-U le-forrauáuak. 

KILENCEDIK RÉSZ. 

szszej hapés. 

. 1^ eni sokáig haszn^hatott Pompéjtmak az a* 
Késíd^l^wsség, meiy^Cézdr ellen üdvössége-
sen ki-gondolt. — A' henyélést a* Katonák nem 
szenvedhették.. A* Késedelem miatt a* Társak 
hatagudtnk. A' Vezetnek igen-nagyrá-vagyó-
dássát Baráti-is útúkáfcé Siettették Stetazlstie-
ni röttdölésök-is. 

^^változtaíváfl tehát elSbbeni Táborát, 
Tessaíiüba csavarodott f^ompéjus^ a* mellé a* tá* 
roŝ  mellé, pielyet Fflrszdlidfiák neveztek ; mely
nek mezején, /?o'm«^-várossának,vagy-isO/iai2: 
öTSzágnafe , avvagy inkább az egész Birodalom
nak, sött : az egész tjmberi nem^zetnek szeren
cséje hadi röndbe állíttatott, és próba - k5re té
tetett. A 

Soh% s^mmi-féle hejep an îyi erSt a' Ilómcii 
nép, annyi méltóságpsdolfot a' szerencse nem 
látott; siemmi nemzet nem hallott. IVlindregyg^k 
részrSl többen voltak hárna csáznezern^, -ki» 

Z 3 > é -
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vévén a* Kirájoknak és az Öregöknek segedel-
mökét* 

Soha a' kÖzeHévS romlásiiak îs nyilváno
sabb jelei nem láccattattak. El-szaladtak az 
áldozatra készített állatok* Zászlókra csomód-
zottak a' méh-yajok.; NappsA-is nagy sötétsé
gek voltak. Maga Pompéjus (éjtszakai álmában) 
Játék-színjének cgygyik részszén a'kezek*tap-
solássát hallani ^ a' másikon sokaknak sírásso
kat és jajgatássbkat vönni láccatott. Röggeli 
képzelödéssébeü egy batöm-fiat hoÉött a* Tábor 
cWibe. /̂  

A*-mi Cézárt illeti, soha ennek válogatot-
tabb, soha ser^yebb Tábori röndje nem vala. 
E' volt áz oka; hogy enijél a* Feleközetnél fu-̂  
vattak-meg elsSben'a' hadi Trombiták; a' fegy-
v«-SÉ;órásokat-is eZett' t' részeh kezdötték. 
Öszs2«*kaptak az (eim^k-elStte mindég győzhe
tetlen Vitézek; nem csak a' vitézek pedig, ha
nem a* világ, féltté TábomoKok-is/ 

Mind-eddig emléközetb^n vagym^ Kratinus-
nák iki Cézár' részén a* verekedést kezdötte ) 
az a' ds^ája, melyet az ellenségre oly szeren
csésen hagyitótt, hogy azzal egy ellenközo 
tisztíiek izá)át körösztt̂ í hasította^ Emléközet-
ben vagyon az á' nagy kard-is, melyet (ugyan 
azott Kratinusnai el'^ttte ntátt) ânnak szájá
ba ttrve tapas2Kaleak« A* sebnek evVel az ú]-

sá-
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ságával meg-mütatta azt: hogy mind közelről, 
mind erSssen harcolt. 

Noha Pompéju^^ak annyi lovassága volt: 
hogy Ce2:̂ rtbé-kerithetné; még-isCfeöVnöIrnagy 
serénysége és eszessége által) n̂ aga keríttetött-
körül. A' sok-üdei egyenlő vereködés után, 
Pompéjus a* Hadi röndnek szárnyairól nyargalva 
ereszcötte-el a' Lovagokát. Ezt látván a* Ger-
mánusaknak egygyik felAÖ?cte> noha gyalo
gok voltak i még-if oly rohanással iramlotttk 
elleriök: hogy a' Lovagok gyalogokndf^ V gya
logok Lovagoknak lönni láccattattíáníík. 

" Tompéjus' iLovasáágának szömyö Veszedel
me i maga után vonta a* Könnya-fegyveresek
nek rqmlássokat - is. A* LovagókmA meg-za-
vartbk után; nagyohh léve a* vét̂ omláŝ . Pom
péjus részszén egygjrik sereg a' rtfisikat akadá-
joztatta. Úgy-is teccött: mint-hjf az egész 
csatát csupán egy kéz vezérletté vóüia. N̂em-
is íöhecöttPomfe/z^y táborának mád̂ '̂ 2Íéteöcsét-
leűségé; hanem a' seregeknek temérdek sokâ  
s á g a . , . • -^^ -=>' :. 

Maga í*e'2;̂ r jelesen dolgozott az ekkori 
csatábaíi. Tábornoki Tisztségét katonái firfi-
ségével váltogatta-föK Hallattak nevezetes mon-
dássai-ds •• midSn vitézzei között lovaglott. 

* Egygyik véröngözö ; de elmés, és a* nyere-
ségre alkalmatol ez vala: Petézek! az abrazatrn 
vágjatok! A' másik" nem tudni: KérkÖd6-é? 

Z 4 vagy . 
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vagy sokszor-tapasztaltt emberiségéhez illen
dőbb í midSn, a' csata közben, így szóUa : 
Fiaim! ne háncsuk immár AtyánJC-fiaiU 

TIZEDIK RÉSZ. 
P 0 tn p'é ju í V ége. 

Ozercnc|;ésiitík mondhattarvólna az ember Pom-
p^}wíf,l»ft valamint lerége5 úgy akkor maga-
is (el-ye^^he.tött Vólna. De fön*taftátott éíete : 
hogy annál nagyobb méltatlansággal, és szinte 
böcstelens^gal haUyoH^meg. 

A' kegyetlen harc^után, elsőben Tempébe 
$zala(lott,.|neliy város, a' leg-gyönyötüiége-
sebb késtek; miatt, igen nevezetes ttssálidban. 

Innént̂ w ki-szoiúlváu i Feleségével és Gyer
mekeível .egygyUtt, egy kis hajóra iát 5 ési>f-
tex szigetjéj^ evezett, íoiely az J^giumi több 
szigetkék között, ielesebb. 

Menedék, héjét itt, se ; reméllhetyén j ̂  CíH-
ciába ttgyekjSZÖtt; de ffedfisnek ( egy el-h^gya-
totc KÖ-«zálnak) eUen-vetéssétSl meg-gátoltat-
ván; Afrikába m^nt; holott embereit öszsze-
gyulttekaek lönni hdlotta^ 

Ptoloméusnak üevcs^ték Égiptommak dkkovi 
tirájját, aiB«a' fiatal eimbert, kit a' Római Ta
nács (mert haldokló atyjától ennek oltalma alá 

té-
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tétetött) Pompéjusnak ignzgüthsa. alá röndölte* 
E* kirájnak mind Testvére, mind Felesége vala 
az^a' híres ékessségü Kleopátra y ki íaé^ á* Ró-
mcd híres Tábomokokat-is szereím^ék^ kelep
céjébe foglalta. 

Ennek a' Fiatal Kirájnak ( mint gyámja alatt 
lév$ fiának) szívességében, és háF-adatosságá-
ban bizakodván Pompéjus ; ,azt-is várván 8-tSIle: 
hogy a' szükségben^ segítséget nytijtt|nii; Pelú-
siumba iparkodott, és annak partján íi-kötött-
Ez a' város Ntlus\ vizégek , Asia ielé , utolsó 
torkolatjába^ feksáik. 

Ezt.meg-hallván Tbeódotus (ki ekkor Pfc-
leméusnak Igazgatója és Mestere valá minden
ben, és kit a'kifáj különösen szeretbÉt^ ? meg
hallván Foiinus-h (ki a' Katonaságnak F6-vezér-
je vala ) ; reá-beszeÜötték a* kirájt: tiogy in
kább a' szerencsével 5 mint a' bairátsággál tar-
csőn, Meg-»gySzettétvén a' l{.\TÍL]^P6ihpéjusi 
(azt a' tíagy méltóságú, és hazáját-Valósáigo-
san-szeretS Tábornokot; azt, a' möftahi álla-
potjára nézve, szánakodásra-méltó jeles cmfcert), 
két Herultteknek tanácsjokból, egy Septimtus^ 
-rftóíV/̂ -nevú Köz-kaíona áltat ( f i ez-^éféét^Pom-
péjíisnak seregéből gyalázatosan eUzi^Scl.) Fe
leségének és Piainak jefen-léttökben, ihí?fe-ölette, 
és fejét Vétette. 

Ezt â  méltatlanságot tévén á* Kíráj} mivel 
hallottá: hogy Cézdr nem sokara irtomban 

Z 5 lé-

Digitized by Google . :f 



36o RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

lészcq; Pompéjusnai ifijét eleiébe küldötte ; me
lyet látván Cc2:(íV;móndgjrák: hogy elsőben reája 
meg*haragudott; (oMs pattant nyughatatlans4gi 
ellett, Pe osztán magához térvén, és azem^ 
berisegnek változassak gondolóra vévén , meg-
§iratta Vejének szerencsétlenségét. 

TIZEN-EGYGYEDIk ÜÉSZ. 

' Cézár EgiptomhúTié 

^Éomhzn Cézárt Tanácsnoknak, és örökös 
Polgár-mesternek választották Rómában (Lásd 
a* 453-dik esztend&t).! Kornélia (Pmnpéjusnai 
kedves felesége) fiastór (kit Sekstusnak nevez
tek) Ci^m^ szaladott. 

A?t gondolták mind-nyijan: hogy Pompé-
jut' halálával a' hadnak-is vége lőtt. Éppen 
nem* Síjtt^fc^bb a* Teíí̂ '/í̂ í gyiiladásnak ham
vai sokkyl tú;^sebben^ sokkal erStŝ b̂bea lán
goltak. J , ' , '' l ' 

,̂ Iito|t: hogy íg-^tom ért Cézár; íme u-
g3wna;EQk-a' Herultck, kiknek jav^llássokból 
Pomp((jiíft,-jneg - oíetött, ez ellen-is föl-lobbantot-
tik Ptoloméust. Csudálatos dolog! nohüi ez az 
Égiptziai király yowpc/í̂ jwaĵ  el-veszttc.után, ko-
vetjei által örökös fngjret kötött Cfeorríi/; még

is 
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is Cnííntha a' Szerencse mcg-akarhA-bóizszúki 
Fompéjusfiük halálát") hadra indította áz esz* 
tdent. r ' • 

^átyjátiat éí égyszer-'s-mnid Úrinak vak-
merészségfet látirán Kleopátra; mttek-utátmaCé-
zár Jllekrandridba jött ̂ üóíott akkor á* Kirajné 
mulatozott) le-térHélt elejébe , és árra kérte a' 
Nagy-hatót: hogy 8tet az ország* egy részszé-
nek yiszsza-vétclére sífgitse. Szép volt a' Ki
rajné. Nagy keliemetéisége kétszer nagyobbo
dott azzal: hogy â  rövidséget iHyes szeméj 
szeüVédné. Meg-szetette Cizdr e' Szépét, ma
gát Veié öszsze-is-pá1rösítottá. Gyűlölte mind-

^az'-által Bátyját, ki ' eÍ5bb-is Pomfijussál tar
tott 5 és moft-is, ha lehetne, el̂ kévánhá őtet 
Veszteni. • \. '/ \ 

\Minek-utámia az Országnak feíét {fdtopd^ 
tr^líoi el-viétele áltál) magájévá tötte Cézári 
az kövctközött teája, a'-mit nem reméllött. 
Azok a* Szemét-emberek, a*-kik Póntpéjust Pt-
/u2:íum mellett meg-ölették; innént â  Kiráíjal 
cgygyütt fól-kereködvén, Alásandriáha lettek; 
és Cézátt a^kitáiOazWnmeg<-U^aSlöttlik. Ke
vesed magával sökátg ki-állotta Cézár a' kiráji 
tábort, pedig nagŷ  firaséggel^ Az-után meg
gyújtatott egy hajót, mind azért: hogy követ-

; kt5zena$' szükséged el-illantásánat̂ akadátjÉ n̂e 
légyen. ^ " 

Mert 
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. M|^ ^fZ ellettféguek, ĉsoportjára nézve!) 
ki-köUetott; jizökni a' t:íráji házbóL Igen alaü-
tómban F^roí-nevii fél-szigetbe ment. Innéitt 
meg-látyán maga' hajóit ̂  mfigij:, a' tengörbe-
y^tötte i-hogy feléjökúsiz^on*. Az úszás kö-
2(?tt cí-vetotte köpöny^jét a' vízben. Ez tör
ténetből esettre ? avvagy szánttakaratból?(hogy 
azt nyilasak ^ arra hajgyítsák kövöket az ejlen* 
köziS firfi?k) nem tudni. 

, ^ogy,hajiéihoz érko^pít; embereitől meg-
ösmértetöttjr. fol-is-emeltetött. Ekkor, osztáp 
hírtelen V rohanással meg-támadta ell?n§égieit. 
Le-roníotta f̂ ket egészs5i:en5 é§ a' VájosnaK 
Ura lQtt^TÁ^^ottíx{a\ hadnak szerzője);^ JFo-
finus, és GanimédeiS (a ,ini5g-csonkított teymé-
szetuek utálatos csudái) mind Tengöron és vi-
g,^, -inind S^iazon és földön megr.érdömlött 
halállal' elrémisztettek. Ptciliimj^s kirájuak t̂ s* 
tét arany páncélban löltéfc-meg, ÍVÍ/Í̂ Í' feMkéxi 
fz is;sí{ipkbam \^ , ; . , 

TJKBN-itET'igEní& tósz.V 
• . : ' : . . ' -^ . * J : - i - < ' : : ' - 4 * • ' . i " / ^ • . » * - ; t j : ) t f . . . 

t^vn§\ja0ií(pmp^ \ .Térsasá^ától;, (íninck^ 
iitánna Cézdrion fiával meg-terhesítötte) injeg* 
kölletött váhiia Cézárnak: mivel Asidban^ a* 

fe-
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fekete Téngör felé, új mozdulások támadtak. 
Talán a' Szereucse-is arra szánta magát: hogy 
Mtridütes^ Orsíáglásán}ik Pompéjui és Cézár 
vessenek végetí amaz magát, éméz fiát meg
győzvén. 

Farmces (Fia Mtridatesnei) midSn^ Far^ 
'Sdiándl az a*tüzes háború tartatott (nem an
nyira fiirfiségében, mint n-Rómaiaimi egy gyet-
íem-értéssökben bízván) igen ellenközo sereg
gel nyomult Kappadócidba. El-szödÖtt a* J?o-
maiaknai ttírtoméiny]ok]^ól eleget* De meg-se-
gondolta 5 midőn Cézdr ott termett, és elStte 
TÖndbe állította seregét. 

Nem sokáig tartott a' ] Vereködés, Egy 
(.és avval se egész ) harccal, valamint a' vil
lám, le-sodrotta Cézdr annak egész táborát, Iff 
csatának ki-menetele felől ily rövideden íra Ró-
mdba: Ehjottemy láttam, nyertem ( vehi, vidi, 
vici) . Dicseködött osztán-is : hogy hamarébb 
meg-nyerte Farnacest^ sem-miut meg-látta. 

A 

TIZEN-HARMADIK RÉSZ. 
Cézár Afrikában. 

Külsőkkel ugyan ama*-képpen bánt Cézár, 
De Afrikéban sokkal kegyetlenebb hadat indí
tottak a' Római Polgáraid, mmt Farszália mellett 

ve- . 
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veszeködtenelu A' Hájó-törttekii^k. egy rész-
szökct ide gyíijtötte a' dühösség* Ezt pedig 
nem maradvánoak 9 hanem egész tábornak lőhet 
mondani. A* tuz-is inkább elfszórva) mint el
oltva vala. 

Mert ^ibdval^ {Mauritániának kiráijával) 
egygyet-értöttek^ és öszsze-esküdtek Rómának 
leg-ncmesebb emberei. Úgymint Publius- Kor* 
neíius ' Seipió (Fompéjusnak Ipja^ és ama* régi 
Afrikai Scipiónak bizonyos ivadékja). Az-után 
lAliuS'-CorneliuS'F^ustus (^SiUdnakj a' Polgár
mesternek , fia ). Végtére Márkus - Pórcius - Kd^ 
té; Kvmtus'Vdms;' Márkus - Petrejus. Mind-ezek 
Cézárnak el-nyomássára iparkodtak. EzekPom--
péjusnak nevét hangosan emlegették, fő-képpen 
akkor, midőn Tapsonra ( a' Csata - piacra ) ér-
köztek. Itten öszsze*kaptak az ellenközS se
regek. 

A* Farsaliaij és a' Tapsonyi had között 
semmi más külömbség; hanem t hogy Cézdf-
nak emberei sokkal mérgesebben hadakoztak 
ekkor: mintsha azon bolszszonkodnának; hogy, 
Pompéjusnak halála után, ismétt polgári hadat 
látnának. 

Tehát (a'-mi ez-e|8tt soha se történt), a* 
Tábornoknak híre nélkül, meg-fuvatják Cézárnak 
emberei^' hadi készületet, Jubáoél kezdötték 
a* vereködést. Ennek Elefántiái tanálatlanok 
lévén a' hadban ( mert nem régen hozattattak 

a* 
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a* TmffiWm erdÖkbSl) ; a* hirtelen-hallott Trom-
bita - harsogásokra eHszonyonyodtak ; nem so» 
kára osztán el-is-széjjedtek. 

Hamar eI-s2Órta Cézdr a' Római fő-embere-̂  
ket-is. De ezek a' F5-vezérek fölséges gon» 
dolactal voltak, sem-hogy meg-adgyák mago
kat, vagy még-futamodgyanak. Mind-egygyik 
Római vezérnek halálát jelesnek mondhatni. 

Scipió hajóra kapott. De, minek-utánna 
úton-érettetött, ágyékjába verte a* fegyvert 
igen alattomban. MidSa kérdöztetött: hol 
fájna ? azt feleié: immár se*hoI*se. 

Haza-meiivén Júba^ házában nevezetejs 
ebédet csináltatott; el-is-koltvén két akó bort 
{SS} P^tréjussal (szaladó Társsával) körösz-

tül-

( 53 )• Meg-ne-UtközzQO itt ralaki, mint-ha ék
telen soknak teccene: hogy Petré/us és Juta két 
akó bort egy üiöben meg-ittak. Az akók akkor sok
kal kisscbbek voltak. íme a' tógáknak akkori mér-
tékjei. 

hszer: Kis^pőhdr ( Acetabulum ) , annyit tott: 
a' mennyit egy közönségeton szomjúhozó,, de még
sem iszákos aszszony •gy-hűzomrá megiif ott» Ilye
nek lőhetnek a'tokai vagy ménesi hramak italára 
mofíanában készQltt kissebb poharak. 

Tl'szor: í^Mgy-pokdr (Ciathus), cgycnlÖ két*/V-
pohárral. Tudni-iiJik : a'-menuyit egy férj-fi egyszerre 

^ '• V ~ . . ' meg-. 
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tül'döfette magát. Elegendö-is volt ez a' ^Ró-
mai vezet: mind a' Kirájnak, mind maga' sze-
méjjének ki-végezéssére. így az az étel (mint 
valami nevezetes tor) mind Afrikai^ mindifo-
mai vérrel meg-dücsoíttetött. 

Nem YÓlt Kató a' verekedésben. Le-szál̂  
litván Bagrada'víze mellett táborát, Utikában 
maradott, mely Afrikának másadik erőssége va» 
la. Meg-hallván Scípiónak^ Petréjusnak^ és Júr 
tofzrti veszedelmöket; semmit se késett. Va» 
lamint az akkori bölcs emberekhez illött, örö
mest el-tökéllöcte magát az Snkényes halálra. 

Minek-utánna leg-kedvessebb üát, és leg
érdemesebb barátjait elsőben körül-karolta, osz-

- tán 

tneg-ihatik, midőn közönségesen szomjúhozik, nem-
is iszákos^ 

Ilhszor : Meszel (Hemina), két nagy pohár \ 
vagy-is négy kis-pohár. 

IV-szer: Icze (Sextarius) két m^jz<?/,~vagy-is 
n^gy nagy-pohár , yagy-is nyolc kis-pohár^ ^ 

V'Szer: Kanta (congius), oly korsó, melybe 
hat icze mégyen. 

Vl'szorz Akó (urna) négy kanta ^ vagy-is hu* 
szón-négy icze* 

Vlhszer: Atalag (Amphora); Két akó, vagy 
is negyven nyolc icze, 

yllhszori Hordó XCultus vei Quadrantal) húsz 
átal^g/ Vagy-is kilenc-száz hatvan icze; vagy-is ma-
^ar-országi tizen-hat akó* 
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tán magától cl-cíesztettc; le-vetette testét az 
ágyba, és el6 vévén Platónak azt a' könyvét, 
mely a' LéUknek halhatatlansásdról íratott; tat, 
nagy figyelemmel olvasta. El-végezvén az ol
vasást; e^ .ideig meg-állapodott. Az els6 vir
rasztáskor 9 meg-markolta kardját, ki-nyitotta 
mejjét, és abba a* kardot kétszer bele-már-
totta, 

A* vérnek szökdecsöléssét halhrán az Or
vosok ; azt merték evvel a' nagy emberrel cse-
leködni: hogy, sebének bé-kötözésséveí, visz* 
iza-kívánták épségére hozni. Ó tzt meg-en* 
gedte nékik ; de minek-utánna szobájából ki
mentek ; fól-szaggatta az iros kötéseket. Ismétt 
meg-eresztvén a'vér-Özönt; haldokló kezét se
beiben hagyta. 

Mi 

TIZEN.NEGYEDIK RÉSZ-
Cézár Hispániában. 

rint-ha eddig semmit-se hadakoztak volna; 
úgy annyira föí-zöndültek a' haragos fegyverek. 
És mennél kevesebb vér-ontás vala TesscHiában^ 
mint jífriknban^ annál kevesebb ebben ̂  mint 
Hispániában. Az ellenség részén sokat tött a* 
vezéreknek teftvérségjök. Egy Pompéjus hejett; 
annak két fiai hadakoztanak. 

Aa A* 
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A' közép-tengör^torkában veszeködtek í-'̂ -
rus és Didiiis Cézárnak küldötjev De nagyobb 
bajok volt á* tengörrel, mint az ellenközS se
reggel. Ugy teccött, mint-ha az esztelen Pol
gároknak áühosségjöket lüieg-kévánta volna fenyí
teni aV^éngör; miiid-a'-kjétSéreg-̂ ^^ el-széj-
jesztötte egy-mástól ^ oszsze-is-tördelte. 

ÜMinS nagy irtózással ment pedig yégte ez 
a' kegyetlen vizi csata; abból lőhet ki-vönni: 
Hogy 9 ̂ ?P*̂  ̂ gy s^em-piUaníásban y a* temérdek 
hullámbkkal , '̂ szél-vizekkel; a' firfiakkal, a"" 
bajóTíkal 5 a', hadi moztonyokkal egyszeres-
mind hadakozni kölletott. Hát' ha még a* kö-. 
rül̂ álló hejségeknek félelmes^égjöket visgálod! 
mindenek a* veszedelemre céloztak. , Inúént 
Hispániának y amonnént Mauritániának fólfegy-
verkozött partjai voltának. Jobbra a* külsS, 
balra a' b̂ ílsS tengör nyughatatlankodott. Hát 
még Herkules^ k^szálainak fenyegetéssel! Min
denek y m'indenünnent ^ nem egy-más után; hanera ^ 
egyszerre mind fegyverrel, mind szél-vizekkel 
kegyetlenködtqnek 6 rajfok. 

E' veszedelmes vizi cisata után, a' Váró-. 
soküak meg-szállássához és el-foglalássához kez-
döttekmiíici a'k^t felekozetök, — Szegény Vá
rosok!—Ily két ellenkozo Tábornokok ^kö
zött sanyargatt'atván^ meg-adtáfc 2Í'Római tár
saságnak árrát. > 

/ AV 
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A' ftieg*szállások között leg-Utólsó volt á* 
Mundau Soha Cézár se keményebben ^ se kétsé-
gessebbeü nem hadakozott. Itt^ nehi a*-hátra-
maradet boldogságért; hanem kétségesen é% igen 
szomorúan dolgoztak : úgy îs teccött: mínt-ba 
fejét (ha csak úgy szabad moDdaol) valamiben 
tömi láccattatna a? ingadozó szerencsé, 

Maga Cétdr - iá (minek-elStte a* harcot eK 
kezdötte ) szokássa ellen szomoruabb volt. Ki-
vötték ezt a' szomofiiságot orcájának vqtiás-
saiból^ midSn a' Tábari rund előtt lovaglott. 
Meg-lehet ugyan: hogy ez csupán az emberi 
gyöttgeségböl vötte eredetét í vagy talán min* 
denkorijó szerepcséjéuek húzomosságát gya
núsnak lönni gondolta; vagy talán azoktól-is' 
tartott, melyektol Pompé^üsA^ félt* ̂  

JMagában a' harcban"is oly valami toftént, 
a'-mi talán soha ennek-eliStte nem hallatott. 
Mid6'n miöd-a -̂két elíenközo seregek egyenliS 
crSvel 5 egyenlő bátorsággal dolgoznak; köze
pette a' leg-nagyobbviaskodásnak^ egyszeriben 
(mint-ha öszsze-beszéllettek volna) a* hadi 
mennydürgések még-szüntek^ s8tt éppea el-ál-
lottak. 

SŐtt Cézárnak szemc-láttára meg történt az-
i s , a'-mic gyalázatos történetnek lőhet monda
ni: hogy az a' régi meg-hitt Katonaság H mely 
tizen-négy esztendőtul fogva alatta vitézködött, 
és mindenkor nyertes vóltj itt A//<IÍ(̂ ^ alatt ma-

, Aa a gát 
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gát raeg-tolattatta; és , noha ugyan még el-nem 
szaladott, de ki-tecc6tt ábrázatjából: hogy in
kább szégyenbői 9 mint firfiségből hadakozna 
Polgár t̂ársaivaK 
* Ezt észre-vévén Cézár; hirtelen le-szállott 

Paripájáról; és, hasonlóbb lévén a* dühösfcödo-
höz, a' hadi rondnek elejére szaladott* Itt a* 
meg-nyomáttakat nem akarván meg-feddeni, 
szép szavaival bátorította,' föHs-élesztotte. Ez-
i!táq,i egész serégén szemeivel, kezeivel, és ki 
áltássáyalfutkosván^meg-erSsitötte a'lankadtakat. 

Azt mondgyák némejek • hogy ebbeú a' 
hadban, utolsó órájáról-is gondolkodott. Leg-r 
alább; oly ábrázatot mutatót, mint̂ ha magát 
ki-akarta volna végezni. Btel-toeresztette sze
meit. Fogait szünetlen csikorgatta. De az-
Utál látván: hogy ellenségnek öt csapatjai 
(magok* serégén körösztül-rontván magokat) 
a' szaladásra vetemedtenek; e' látománt javára 
fordította/ Ezek a' csapatok azok voltának, 
melyeket Labiénus azért küldött: hogy {Cézár 
ellen) Pompéjus^ fiainak segédjei legyenek. 

Vagy maga-is el-hitte Cézár hogy azok az öt 
csapatok valósággal szaladnak; vagy (furagondo-
latú lévén) ezt reájok fogni akarván,nagy-sebesség-
gel utánnok erédött. Ezzel 6 azt cseleködte: hogy 
mind katonáinak szívet adott, mind az ellenséget 
raeg-ijesztötte. Mert Cézárnak embereî  magokat 
nyerteseknek lönni gondolván; gvSzedeímeséft 

K vág-
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vágtattad a' szalaflók útin. EUembcn az cllen-
közo Táborok szaladni gondolván KenyeressÖ; 
ket; magok-is meg-szaladtanak. 

Mhi3 na^y vala pedig Cézár* Táborának ha
ragja és dübössége, még a' meg-hólttak ellen-
i s ; egy történetből lőhet ki-venni. Kik a' Csata 
piacról el-szaladhattak; azok Mundába vöttók 
magokat. Midőn ezeket-is ostromlani kez-
dotce Cézári azomban azok^ kik a* másadik 
ostromlásra hagyattak ^ kogy addig-is ne henyél-
lyenek; az ellenségnek le-húUott embereit 
(egygyet a* niásik mellé tévén, az-utáa, to
rony módra, egy-két emeletre föl-vivén) hogy 
erosebben állyanak , lándsákkal és-nyilakkal szö-
gezték-Öszsze* Ez a' látomány még a' Pogá-

. nyok el$tt-is irtóztató vala. 
Mind ezeket a' szerencsétlenségeket lát

ván Poiwpe/MíWí?* két nagyra-születött fiai, las
san-lassan a* győzedelem felöl alacsonyabban 
gondolkodtanak. Egygyik Knéjus ( aVCsata
piacról el-illantván ) sebes lábbal á' pusztákon, 
a' járatlan utakon cévöjgött. És, rainek-utánna 
CenonínustH uton-érettetött, Laiiro várossánál 

t le-vágattatott, mivel magát (mint-ha kétségbe-
se-esett volna) Ccnoninus ellen fol-mereszteni 
merte. Másik fiát Sekstust addig-is Celtiberiába 
rejtotte a' tova-látó Szerencse j még, Cézár után, 
más hadakra ki-hítta« 

Aa 3* Ti-
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^ 7 ^ RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

TIZEN - ÖTÖDIK RÉSZ-
Cézár Rómábcfn. 

i l z o k a t a' temérdek sok dolgokat el-vég?2^ 
v^n Cézár; vis^sza-tért Rómába négy diadalmi 
Pompával. Az elsS Rénustól ^ és Rodánustül 
{Galliának két fojóitól) éi araönyal-keresködo 
nagy tengörtúl érközíitt. A' másadik Égiptom 
felől jött Borostyánnak mjeg-korónázvá. Itt Ní
lus , Arsinoe, és tüzek'-hasonlatosságával - égS 
Fárusnak tornya lápcatott. A* harmadik Farnct'-
cestSl és á* Fekete" tengortül szekereken vitetöct.. 
A' negyedik Jübát^ a' Mmritamkat^ éskétízer 
meg-hádúltt Hispániát mutatta. Csudálatos dolog 
Cézárban: Ö ekkor se Far sáliát ̂  se Tcipsont^ se 
Mundát elÖ-nem-ádta. Pedig ezeket^ melyek
nek diadalmai nem lác6attak, sokkal nagyob
bak voltak. 

Ekkor lőtt egyszer vége a' hoszszas hada
kozásnak, A'követközött békességről se mond
hatni azt: hogy vérengöző vala. A' hadi nyűg-
hatatlanságokat elegendő - képpen ki-pótolta a* 
nagy csöndösség. Nem oletött-meg többet ket
tőnél. Mivel Afrániusnak kétszer meg-engedett, 
nem ítélte a' harmadik kegyelemre méltónak. 
Meg'Kilette Fauítus - íi/tó-is : mert mivel Pom-
péjustól tdxtott (úgy-fnii^t VejétŐMs); tartott 
Fompéjus' leáujának ivadékjától-is Sillától. Ennek 

ki-
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X. SZAKASZ. XV. RÉSZ. 37$ 

ki-végezéssével, maga' Utóit akarta Cézár talp
ra állítani. 

ÍSzek után ( á'Népnek jóvá-hagyássából) 
reá-ttiztek, ( úgy - mint a' Város' fejéré) min
den dücsöségeket. A* Templomok kOríil fara
gott képeit hejheztették. A' Játék - színekben 
súgárokkal-még-külömböztetött koronája lácca-
tott. Magosabbra emelték székét a' Város* 
házában. Magosabb' épitmépyre vitték háza' 
homlokát. Egy holnapot nevéről Jülmsnak ne
veztek. Polgár-mesterségének örökségé újra meg-
erosittetott. 

Hát még! Nem tudni ugyan: akartja sze-
rént-é ? avvagy talán hízelködésbŐl; de , a'ha-
ió-óroknál, iÍ7ttonmí Tanácsnok által (Lásd a' 
462-dik Esztendőt), oda ajánltattak néki az 
Országiásnak minden Cimerei. Ezek, a' mint 
gondolom, azért horda ttattak reá , hogy, vala
mint a* lapükákkal-fól'cifráztacott állat, nem 
sok udS múlva föl-áldoztasson, és az Istenség
re-is fól^emeltessen (54.) Haza'Atyjának-is ne-
teztctött ( Páter Patriae ). 

Aa 4 En-

(54)- Î -z a' CAdrv6\t\eg-e\s^Rómdban^ ki a'Tá-
*hornokok kÖzül az Istenségre föl-emeltetett. így ment 
végbe ez a* szer-tartás: ^LÖSZÍ^R : A* meg-hóltt, 
és alaXtomban el-is-teneUetött Cézárnak Fejét viasz
ból úgy mcg-csináltatták: hogy válaKÍ ezt látná, 

azt 
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3^4 RÓMM TÖRTÉNETEK. 

Ennek a* FiJ-cmberaek kegyességét el-nyom* 
ta a' kegyetlenködő irigység. Azok a' sza
bad emberek nehezen ttirhették benne a' Jó*té-
ter hatalmát. Nem szenvedhették azt-is: hogy 
8 röndöllye -el a' Tisztjségeket, melyek en
nek elStte a' népnek jó akara^ól fúggöttek. 
Mindenkor nagyobbra menvén Cizdr; meg-bán-
totta az üregöket-is: mert úlo-székében fól-
nem-kelt, midSn ezek a* Város'-̂ házában mellet
te el-mentek, 

A' boszszú<-állást nem halasztották sokára. 
Azon-kivül-is a' Nagy emberek ritkán szoktak 
természetes halállal ki r múlni. Az ellene-pár-
tolttak közül elsS volt Brütus, annak a* Brú-
tusnak ivadék ja, ki Rómában els6 Tanácsnok 

va-

azt C/zdr^ fejeDíek let̂ ni gondolná. Többi tagjait ki 
tömték, és így (mintha eg«5zlea Cdiár* iSnne) tgjr 
elefánt csootokböl ki •műveltetett ágyba Iie«t€yéo, -
nyolc napokig ki • tötték: hogy t̂  néptÖl meg • látó-
gattasson. MASADSZOR : Elámulván a* nyole na-
pok; éppen oly pompával, a'minÖ lenni szokott egy 
nyilvános temetésnek alkalmatosságával, a* viatz^ké-
pet a* piacra vitték, ás, minek•utánna maga vise. 
letérői beszéd tartatott (ezt főképpen az mon^ta^ 
a'.ki ütánna uralkodott) Mars'mezejére vitték(cam* 
pus Martius ) . HARMADSZOR : A' Mars* m e z ^ 
azomban egy állást építettek, mely igen sok pénz 
be sftokott kerekődnu Eé^vala*vonva minddo drága-
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X. SZAKASZ. XV.RéSZ. 375 

•ala^ ésa'Kirájokatki-üzte. Másadik volt Í&M* 
sius. Harmadik Servilius Kasia., Ezek közei-
hatvan Öregekkel Öszsze-esküdtek; alig-ia vár* 
hatták az eUtokéllött napot. 

Gondold-el az égi RöndÖlésnek nagy ere
jét! Valamint a* fene, egészszen el-terjedött az 
ellene - szorzott esküvés. És , noha-bár leg-o-
kosabb ember volt; jnég se vehette ennek ele
jét. Az a* röggeli üdő, mely életének utóisó
ja vala, egy lajstromot adott kezébe, mely
ben Qyilkossaingk neveik föl-vóltanak-jegyez-
V(». De ezzel se gondola valamit. 

El-se-végzötte a* Száz-Mlati áldozatot ( He-
katombe ) j melyet még-is el-végeznie köUecött; 
el-mert a' Város*-h4zába menni. Menetele üde-

A>5 jén 

ságokkai; meg-hintve virágokkal; és szagos holmik
kel, mcljnre osztán a* hóknak viasz-képe tétetött. 
NEGYEDSZER : Ezt az állást meg gyójtotu az után-
na-uralkodó. ÖTÖDSZÖR: Az állás közé egy Sast 
rekesztöttek (ha ^edig aszszony volta* föl-szentelen* 
cWt egy jPrfvrfí) melyek - is úgy valádak Oda alkal
maztatva: hogy« a* zároknak könnyű el-égttökutáa 
ki-szabadűlhattak, el-is-röpi\Ihettek • Akkot: a' né[r 
el-hitette magávaf: hogy a' meg-bólttnak lelkét /</-
piterhez l mert ezé volt a' Sas ) , vagy Júnóhoz 
i ezé volt a* Páva) vitték azok az említett szárnyas 
állatok. Mind ezek után miaden Xsteai tiszteletet meg-
adtának̂  nékiek. 
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376 RÓMAI TÖRTÉNETEK. 

jéti hallgatott és szüaetleii arról gondolkodott: 
miként l̂ehessen iíító6^ küldeni a' Katonaságot^ 
és azt a* hadat viselni, melyet a* p̂ rí&x̂ íoit el
kezdeni mertek. 

Béjérvén a* Város^Tházába, székére le-te-
lepődött. Csak hamar meg-támdták Őtet az Ö-
regök. Észre vévén Cê jöV ezeknek gonosz gon-
dolatjokat; föl-állott székében, ezt mondván; 
állva kölletik a* Tábornoknak meg-halni. Mi
dőn Gyilkolói,között Brütm még-látta (kivel 
soha semmi roszszat^ hanem sok jót tött) mint
egy álmélkodva, így kérdezíJsködött: Brütus 
fiam! Te-Í5 - -. Ezek voltak utolsó szavai. Hú
szon-három sebekkel el-óltatott. Magâ  véré
vel fcstötte-mcg a* Város -házát, ki' az egész 
világot polgári vérrel meg-undokította. 

TIZÉN-
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TIZEN-EGYGYEDIK SZAFIASZ, 
A u g u s t u s n a k b e l s 5 H a d j a u 

I. Augusius* elejct 
A, Mudnai Had. 
3. Perásiai Had* 
4. HánUírs Grfiság, 
5. BrtftuSi ésKassius^ 

6. Sekstus Pompéjus. 
7. Pártosi első Had, 
S* Pártosi oiásadik Had« 
9, Antómus és Kleopátra, 

ELSŐ RÉSZ. 

A,u g u s t u s' c l ej e, 

Jí/ompéjusnak és. Ctzdmck halál jók mán, úgy 
teccött: mint-ha' elÖbbeni szabadságba viszsza-
állítatott V(>lnâ >?omrt'-várossa. És valóban ( va-
mint Lüciusnak el-hajtássa után raeg-esett) mos
tanában-is viszsza-állítatott volna; ha vagy 
Pompéjus magzatot, vagy Cézdr örököst maga 
után nem hagyott volna; vagy ( a ' - m mind-a'-

ket-
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378 / RÓMAI TÖRTÉNETEK, 

kettSnél veszedelmesebb) ha Cézdr hatalmán 
nak elsőben szörzoje^ osztán szeresse, végté
re írigylője.j egy szóval: a' kovetkőzött Szá* 
zadnak gyújtogató fák jaja, és menüydörgö szél-
vizíe Antonius ezekkel el-enyiszhetött vóloa/ 

' MiioúSehm ( Pbmpéjüs fia ) atyja' jószá
gát viszsza sürgette ; az egész tengörrottögött. 
Midőn Oktdvius {Cézdr húgának Unokája é s ö -
rr>kösse ) Ötsének halálát meg-boszszúlni, és aZt 
-ft'jószágot, meljmek fele néki hagyatott, ke
zéhez vonni kévánnya; ismétt föl-köUetött né
ki egész Tessálidjt mozdítanx. 

Antoniust-iz ( egy változó és szinte min
den-napi embert) két okok indították a' dühos-
ködésre. Elsőben boszszonkodott: hogy Cézár
nak jószágába Oktdvius" tétetött. Másodszor: 
Ezért-is raeg-vetvén feleségét ( Oktdvius húgát) 

. annak az Bsiptomi kirájnéaak Kleopátrának szere
tetébe kötelödzött; í e , minek-előtte Őtet el-
vögye; a' JSÍ̂ W Kirájságról gondolkodnia köl-
Jetott. 

Ezekben a' zúr^ zavarokban örvendhetett 
Rónia j lK)gy egy Oitdviusra ititott az egész Bi
rodalom. Különös okosságával 5 és ritka szor-
galmatosságávalágyel-iatézte azel-álmélkodott; 
és Öszsze - csonkított Birodalomnak Test-épüle
tét t hogy soha oly szerencsésen öszssje-uém-forr-
hatott volna, ha egy fönek akaratjától (mint 
valami lélektől) nem igazgattatott volna. , 

- V / \- ' Mar-
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XI. SZAKASZ. II, RÉSZ. ^79 

JMarhus- Antoniusnak^' és Lücius-Skfibónius' 
Libának Tanácsnokságokban (Lásd a' 4^>2-dit Ta
nácsnokokat) az egés2 Birodalmat egy örökös 
Tábornoknak igazgatássá alá tévén a' szeren
cse ; nagyon külömbözí, és.sok- félé zenebo-
nás mozdulással voltak Róma* várossának. 

A'-mi az égnek esztendőbéli forgássában 
tdpasztaltatik : hogy, vagya' meg - mozdított 
levegő mennydörögjön, vagy fekete föllegiöket 
szél-vizei vei mutassa; úgy a'Birodalomnak egész 
alkotmánja (a' Róm4d uradalomnak^ aZ-az: 9Z 
egész emberi nemzetnek változássában ) égész-
szen meg-rezzent, midSn minden-féle viszon
tagságokba , az-az : polgári, földi, tei^öh ha
dakba bele f̂cevérÖd^Ött. 

MÁSADIK RÉSZ. 
M u t i tt a i Had. 

Polgári mozdulásoknak elsS oka vala Ci^ 
zárnak Testamentuma. Ez X &' -mint mondám ) 
minden jószágának egygyik Örökössét', Oktdviust 
( kit osztán Augustusnak neveztek) atyafiságos 
szeretetéből; Antoniust^ Oktáviusra nézve (mivel 
ennek leánját tartotta) sógorságos indúlatyából 
másadik örökössének röndölvén, ezen két örö
kösök között fölgyújtotta a' lángot. 

Haxa-
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Haragudott tudin-illik Antonius i hogy Ok-
tavim (egy tizcn*nyolc esztendős ifiá) eleibe 
tctetött^ Szükségesnek lönni gondolta tehát* 
hogy ellene meg-engesztelhetetlen hadat indí
tson ; pedig ebbem az üdöben^ midíSn OktaDÍus-^ 
nak fiatiiteigát ieg-alkalmatosabbnak lönni gdiH 
doha mind a' föl-forgatásra, mind az el-nyo
másra* , V 

Els8bert tehát azt rebesgette ellenei thogyí 
6 mind Örökc>s Tábomokságot ^ raínd Cézár'f 
jószágának felét erÖsZakösan bíniá, és mind- ' 
ezeket (ífteWerséges fortéjjai által) világosan 
cl-ragadta'légyén 6-tÖlle. MÁSODSZOR: "e^k-^ 
g9\mdZtA0HéDÍu$tnzzú'isi hogy magát a'3̂ ^̂ * 
/mi nemzetbe bele-csusztatta ^ noha abból csak 
leány-ágon származott. 

Hogy mind-ezeket föI-forgassa Antonius; 
ellene nyilvános hadat indított. Minek-ütánna 
Seregeivel készen volt} az ellenségeskedést az 
JlpesekenAmen-lév'ő Galliában kezdötte, meg
szállván Mutindté Boszszút akart állani ekkor 
Décius-Brútuson-is; kire azért hara^udott-meg Í 
hogy (midőn G Í̂//VW e' részszét maga' Igaz
gatássá alá kévann^ vonni az öregöknék jóvá
hagyássokból ) Brútus meg-el6zte ítet, és maga 
vötte-fól azt a' kövér Igazgatást. 

Antoniusnak e* merészségét kárhoztatván 
az öregök, otet ellenségnek lenni hírlelték. 
Ellene küldettettck két Tanácsnokok. Hircius 

é̂  
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és Panza {Lisá a"463-diK'Efötendí5(),. Eze
keri fölül Öktdvius-is, (mind üdéjére nézVe Íel-
léöietes, mind, boszsZontatássára tekintve, szá-
nakodásra,-méltó Ifiii ) , azon méltóságáról gon
dolkodván, melyet Immár viselni kezdett; Ösz-
sze - szödté a' régi Katonákat; és leg;-els5 vóít,' 
a'-ki Anténiun me^-úm^áüi merte; és így Brú-
iust a* Mutimi ostromtól föl - szabadította. ^ ' 

' Az ekkori harcolá^ igen kegyetlen yala, 
Nyertes lőtt még-is Oktdvius ytiohA min'd-tT-két 
tanácsnokok el-vesztek. Az-ütánráirídá'három 
Tábort maga vezérlötte. Töl-ptédálta Aiikénius-
nak egész Táborát. El-szödte minden satoraíc. 
Akkor teccött-ki leg-inkább Oktáyius' vitézsége s 
midőn a' Sas-jegyet, melyet egy haladokló 
zászlós az 8 • kezteibe ;nyújtott, miga vállain 
vitte Seregéhez viszsza. 

HARMADIK RÉSt. 
Perúsiai Had, 

A másadik hadat az indította: hogy Okuhm 
a' ki-izolgáltt kfatonák között föl - osztotta V 
szántó-fóldeket, úgy-mint Vitézségjök' bérét. 
Ekkor vesztette-el Plrgilius-h ihaga öröksé
gét, de. Mecénásnak közbe vetéssévél, ismétt 

' visz-
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viszsza -v8tte (55 )̂ Fulvia^ akkori szeles Fele^ 
s4ge Jntíniusfidk ̂  (e* Zavaros vizben leg-j óbb
nak állítván â  halászatot) kardot kötött maga' 
oldalára, és meg - akarta a* Szerencsét próbál
ni. Mind azokat, kiktSl a* föWek el-vétettek 
xeá-beszéllctte, és Oktdvius ellen vezette. 

Ekkor immár nem csak az ÖregÖktSl, ha* 
nem az egész Várostól ellenségnek kiáltatott 
AntóniuSé Ellene ment, semmit se késvén, 
Oitávius^ F gyülevész csordát Pcrúziumnak fa
lai közé korbácsolta 9 kik-is ( minek - utánna ^ 
a* nagy éhség miatt, sokat szenvedtek ) föl
adták magokat. 

Mi 

NEGYEDIK RÉSZ. 
17/ Hármas -firfiság. 

'ásadszor-is meg-verettetvén? f)lasZ'OT%zkg-
ba Antónmf; látta : hogy itt nem boldogulhat. 

(55). Lásd azonn könyvemet: melynek e' Címje 
vagyon: Trója Fkszedelme^ Ott a* Pásztori rersekb«a 
(a* köoyvnek vége fele) fol-találhatod azokat a* 
Verseket, melyekkel Virgíüus (egy Pásztor«S2ei|iéj-
jébén ) meg-kőszöni Augiutus^ Qktáviusnak azt a' kt« 
gyességéty melyei néki izerencsésen vi^zsza-adóttak 
minden vagyonjai, 
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Gdliaba ment teHt JUpidusbóz ^ ki Cézárnak 
Lovag-mestere yala, és még ekkor-is nagy se
regei vezérlett. Mivel maga Lepidus-is nagy 
ellens^e volt az akkori békességnek, és a' 
]^oz-}óaak; minek-ntáíina Antóniusnák-is vele-
«gygy«t ért^ssét ki-tamilta^ olaj ömettetött a' 
^ttefé. 

Lepidusnat^ Antoniusnak ^ és Oktgviusnak (e^ 
hárpm Jgg-nagyobb vezéreknek) külömb-féle^ 
okaÜC voltak aVföl-gyúlladásra. Leg-útálatosabb-
nak teccött Lepidusé^ kit nem egyétb , hanem 
a' Pénznek kéváasága vitt a* zenebonára • mi
vel ennek reménjét a' Köz-jónak zúr-zavaraibau 
hejhezteti yala - r Antoniusnak oka tíiriietőbb. 
Boszszút akara azokoa állani, kik Stet HUen-
ségnek hírlelték* r - Oktavius leg-igazségosab-
bau gondolkodott. Fejében vók mindenkor a' 
boszszúllatlan Chdr; zz-^z Brútusnak és Kas-
siusnük büntetlenségök. 

Mi lÖtt belÖUe f Lepidusnak közben-járássá 
által meg-békéltek Antómus és Oktavius.. Mind-
a'-hármif] k^Zet fogtak Peruzitcm és Bonóma 
között. A' seregek-is meg-üdvözlötték egy
mást, Minden szokás ellen, törvényesen fól-
állíttatott a' Hármas-firfiság (Triumvirátus \ 

Ezek Rómába menvén, leg-is-leg-els6ben 
arra vötték a' népet: hogy Oktavius (jól-löhet 
húsz esztendősnél.több nem volt) Tanácsnok
iak tétessen (Lásd a' 4 é H i k esztendőt). £k-

P fci kor 
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kor osztán a''Köz-jó fegyverekkel el-nyomatta-
tctt A' fenjrítSk szóUaui tícm mertek. El
végezték egy-niás között: hogy kiki iiiága' el* 
lenségével azt tögye, a* mi kedvét tartya. 

. Viszsza-témi láccattak Sülándk üdeji» és^ ebben 
gyakorlott szám-ki-vetéséki Száz-negyven ötí?-
jgök tizettettek-ki moĵ tanábau a' városbóh Süla 
ki-nem-uzött többet száz-harmincnáU 

Csak látni-is azokat a' nyomorultakat, kik, 
sSzám-ki-vetéssÖk után , szerte-s^éjiel e' világon 
jártak r — Szegény Szarándokok, ügyé-fogyot
tak alig találhattak hejet, a'-hová fejőket le
hajtsák. — Ki ne szánná Lüclus - Cizárt^ kit An
tonius (noha édes Arnyának Testövére volt > a 
Városból ki-hajtott? Ki ne föátmá Lucius-Pau-
lusi'is^ kit Lepidus (noha Test-vére vala) 
kegyetlenül el-üzött? 

Ekkor Rómában a' le-nyakaltt fejeket a* 
Hajó-óroknál ki-tönni,, és mutogatni; szokásba 
vétetött. Még-is: el-nem-titkolhatta akkor köny
veit a' Város, midőn Cíĉ ríma* fejét és jobb 
karját (ugyan*csak azon'hajó-óroknál) föl-fúg-
gesztve látta^ Ezt a' liagy emhett Jnténius 
ölctte-meg, egy Pepüius nevű Köz-katona ál
tal: mivel (ugyan-csak azon órokíiál) sokat 
beszéllett gonoszsága qUeiu Akkoir annak a* 
szájnak látássára .annyian gyüleköztek-égyb^; 
mint ennek-elStté halgatássára. 

• '̂  :Va-
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Xt SZAKASZ. V. KÉSZ ^ 385 

Valrfmennjri gyilkosságokat és szám-fci-ve-
té^eket látott ekkor j?d^if'-várossá; mind azo-
Jíat Antómnsnák és Ltf idusnak < azoknak a' meg-
engesztelhetetlcn-szivü OroszláaoEnalc) tulaj-
doníthattya / Mert úgy teccotti mint-ha Oh^ 
Tfu5nieg*elégí>dhetett Volna azzal: 4ia> Brütuít 
és Kassiust (Cézárnak JFS^gyilkössait) el-n^om-
hatta:, és e' vilagfaófl ki-végezhette volna, 

BiSíuz intézet igaé;ságosnak lönnlláccatott," 
és Oúftdviusnak bÖcsületére îs való viSlna ^ ha a* 
mértékletessége ^s az emberiségWBk:: szeretete 
mellett meg-maradhflitott volna* De uetíézvólt 
Oktávjumak fC mértékletességet meg-tartani, még 
a* boszszú-állásnftk tüze szívében lángailott. 

Ö T Ö D I K R É $ 2 -
Brútuí és KasíiuT. 

N, oha (valamint- ez-el6tt-is mondám) azért 
láccattattak. Kasshís és Brütus e' világból Gf̂ vírt 
ki-űzni, hogy, vakrinint Zircmít/̂ * (az utolsó 
kirájnak ) el-csapása i úgy ennek-rs ki^végezésse 
a* Köz-jónak boldogságát szüllye í mind-aZon-
iltal nem volt eáekhez oly kegyes a* szerencse^ 
mint amazokhoz vala : mert azt a* szabadságot, 
melyet amazok ^zen gyilkosság által kerestek, 
éppen el-Visztették, T 

B b a ayil-
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a86 atóaMAi TöRTm^ETEK. 

. GyilkosségJQkMk ekv^jzése utáh, bamaf 
eszokbe jutott: hogy Cez4mak ?ok régi Kaco-** 
nái Uigycttek Rómában í kikiöl bÍ2onnyára ̂  tart-
hatnának-is* \ ugyan-azért: a' Város* házától, hp-
Ip tt a* gyilkosig törtet , .etillánto ttak ̂  és 
egyenölsen ft' .Éapitóliumba (mint valami mene
dék várba ) szaladtak, l ? 

Volt ngyan kedve a' ikaitotíáságuak: hogy 
ft^ Gyilkid<Sfcon boszs«út41lyának; de vezérjök 
nem vólt.í ^ Ezen kivúl azt-is ésízre-vévén; minő 
veszedelem:'sfflrkallaná a' Köz^jót, ha azöldök-
lésökhö^ fognának; megrútálták azt a' boézszú-
állást, mely az ÖregÖknek fól-koncolások ^ és 
a' Tanáosnak^ eltörlése nólkűl meg-nem es
hetne* 

Még ezek így okoskodtak; addig a' Gyil
kolok (hogy szem alatt n^ legyenek) azokba 
a* Tartományokba szöktek, melyeknek ígazga-
tássokra attól rondöltétték, aVkit hál'-adatlanúl 
meg-öltek. Kassius Siriáha; Brütus pedig Ma^ 
cedoniába %zúvíáQtt: Kassmra a* Tanács azt 
bízta: hogy Dolabellát ^ kit ellenségnek ítélt, 
ráncba szödgye. Ezt o LaodicécC várossában 
meg-haltti kénszerítötte^ 

Brütus 9 9L' Rácok ellen menvén, nem oly 
szerencsésen viselte a* hadat; hogy nyeresége 
nagyon ki-teccene. Mindr̂ ZráJt-al: a* tengörö-
köu-túUéviS tartományojcat kezeihez vévén t 
öszsze-jöt't Koisiussal Smnnában: hol-is aV kö 

vet-
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eHíálaéztatott inkábbV mint el-nyaraattatotfc** 
i Mert Ez, eUrömlolvén, a'-mitit löiietöttí 
nem pedig, a'-miat köllött vókia, ai ákköri 
KöZriót; Lepidust a* Városnak oltalmára hagy-
ta* Maga, Brútus és Kassms>éioTc{öh{egyva-

. köarött AntónimsaU Nagy sereget szere?:vénf a' 
Gyilkolják éppett arra a* térre gyüleköztek-Ösz-
sze minden egygjretmássokkal 5 melyejo; Pompéjus 
Tcssáliában meg^VérettetÖtt Farsália mellett* fa-
néíit Ráciába mentek Filippi nevezetű város 
mellé. 

A' k8vetk?5^enda Kár-valláscAnak elŐ f̂utd 
jeleit Ikttí}/, Brütusmk embeici* Azok az álla
tok, melyek a' döggel éléi szoktak, mint-ha 
már övék lönneiBrfltí^í'tábora, fólöttfe száUingál-
tak ; nagy vak-merészséggel a\térre-is le-eresí-
ködtek.: Ismétt: midSíi a' két feleközetnek hadi 
röndjci szera-4cözb$ meg-állottaitók i hirteleln egy 
Szerecsennek 'testíéí-éi? vagy árnyéka lácca-
tott. . Ezt pedig ^szra ma^ará;st^k az ak-
koEiak* Az-után:: .mid^n-, Bmf^incá sátorába 
gyertya hozattatolt^ >̂ jk ez. anj^l ft^éjjeft gí>»-
Mplk^dft« ;. tlejébe.állott egy ífekete látomány; 
mfejyct. mtd̂ H BrM^s meg-kérdözött: ki légyéiig 
azt feleié: a* te rósz angyalcjdií Ezek «tán 
el-tünt. 

. V Bb 3 Ily 
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iü$ mjmrrmrmttmi 
, -boáfily formaM}eleTiéseki(de eaelaiél sokkalszef^ 

-tencséiebbek^ Oktáüímitak \táborában-is vóIta* 
ífiak* Sjokat jelelltöttek^a' matiarak^ sokat az 
áldozatok-is azoknak, kik az ilyeneknek hitelt 
adhflfttak. Nem volt rilágo^bb annál, mklSa 
Okt^us* arvossának nieg-jelentödött, móndgyöi-
meg Urának 5 hogy az elsS ütközetbe ne men
nyen: mert bizonyosan el-fogatutik. És ez 
valóban meg^s^történt vóJna. 

Minek-uttena a* hadi röndöH egjrbe-jöttek^ 
/Öszsze-kaptak, és egyenlő 'tü^ességgel harcol
tak f noha aVTáboróokot jelenHiera-lönnének 
(Oktüvmtu hettíg&ég, Ant&fiiust a'lustaság és 
a* félelem oda nem eresztvén); az ingadozó 
szerencse cgyenlS-képpen sok üdéig hajladozott 
itiiud azokhoz 9 kik boszszút állani akartak ^ 
miöd pediglen azokhoz: kik {Cézdrmé meg^ 
öléssévei) a' yárossak Javára iparkodtak* Oly 
kétségcs^is vala mind-a-két réizröl a'Győzede
lem: hogy a* hadnak vége után se tudódba* 
töttrki; melyik feleközet légyen a' nyertes, 
ügy teccött: mint-ba OktMutnak Hihioxit Kap-
$msyü\em\>m Éassmét Oktávkis fogta-volna-el. 

De, hogy töhetössebb légyfen a*szemicse, 
mint a' Firfiség^ és hogy igá2 légyen az^a'-mit 
htldokíó Brútus mondott t hogy a* Firíiségcáíipt 
izd ^ ha azlstefti ráidölésékkel égybe-tétifttik'í 

, toem sóköa ki-téccötti ^ ^ 

' Lássa 

Digitized by Google 



|ÍNlií>%yJí«ié«^^ ISat íme jltassms\ 
midőn maga szárnyának meg-nyomattatássat 

^szemlélné (noha már akkor Oktdviusnak táborát 
cNfoglalta ) ^ a' gondolattal vala emberei felől * 
hogy 2iZokfiV OitAfiiCffil^' Lpvanqai szalasztot-
tál^-meg. FÖl-méne tehát egy. dqmbra: hogy 
a* Csatának mi-viplttát ^ ánnáF-előbb meg-lássa. 
Meg-nera-engedték a' nagy porok, se a' fegy
vereknek hangos €Sdt:tflnássai, és Tégtére «z 
^szakának sÖtéts4gc-is • hogy mindeneket iga-
zkn ki-Vehessen.. Midőn pedig Segéd-Tisztjé-
is JkésŐbbre jönne viszsza, sera-mirit reínél-
lette • azt gondolta • hogy a' hadnak szeren
cséje cl-végczŐdöttimmár. Meg-szóüította Fegy-
veraekét: ímgy fejét' Ic-vágjá. Le - is - vágta 
egybe. ' 

. Minek-utánna Kussimndk Ön^kényes halálát 
meg hallotta JBrütus; minden kedvét eí-veszté-
gette. MindraZ'-általr' hogy valamit által-ne-
kollessék faz ellenségnél^ adnia (mert, a'hada
kozás etSö:^ erre esküdtének - meg) magát ka
tonája ilÉtl körösztul (fiifette. Igen jó vezérek 
vólcáki Jkö:, hogy efcfc jutottak. 

iöi i f i í i iUdálbhá.e híres Tábornokokat?; 
midŐH (kmgdk'jkir.V^égezéssÖkben': miísUak ke-; 
zeifct éltek? ~::Tiláp el-hitették magokkaP: 
* ^ y ^ ^^*agokn*feigy!ilkolóik lésíkiék; vitéz 
kezök^: liieg^^ f̂«;$zí:ettték,. így tehát (a* régi 

. ^ B b 4 * szo-
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pi» aóMM TűBiatatBíK 
^ ^ t í * * 

:*f.zokás szerént.) a* íps^^fmtíí^Xt^am^éi ^ 
;óItáEsokra, ,inag6k' Í^^^^^t!lit |^^cdMlii»-
nak kezeikkel éltek. * 

HATODIK RÉSZ. 
Sfkttus Pontpéjuf. 

C ézdf Gyilkolóinak, d^Veszttök után^s, hátra 
maradott Pomp^W««* háza. Eanek egygyik 
Ha (a^mint az-előtt-is mnákm), MMKrdjusntik 
neveztetlek, Hispániában meg-hala. Sífat«#,an-
nak másik fia, csupiii szaladással menthette-
meg életét. Öszsze-szödvétt osztán a' szereid 
csétkn hadnak maradvánnyait, még a' tömlö-
cokeHs k,-üresítotte, és fegyverre kénszerí-
totte. Ezekeu fölül egész ^«7tó é% Smdimát 
birtokában tartotta. 

Sereg-hajöjival a' teogörökön úszkált — 
istenem ratyjáhozképpest, minÖ ktiiöiftbséggel. 
Atyja cthcmt el-nyomta, és ki-irtotta .a' tengöri 
toivajokati. Ellemben Sí*rt«ímagáV«lhordozta 
ezeket a tolvajokat. £1 hagyván Polgár^Társ-
saití ütólsó reraéuségét a' háramíákbrtötte. 

, £ z a szeréacsétlen Ifkú ^t^^áw^s »•' Sir 
J^mellett-Jévö keskeny tAigerbfe 'saörittatött; 
Aolott a hadnak egész; téthétííl el-atomatta-
TOtt. H vesztvén ̂ niudeflér,^llftgáta^ szdadás-

• • • • " • • • r a 
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XI. SZAKASÍZ. VLRÉS^ 39í 

fa aíltar AstMa eVézett. Itt tt élleb^égnek 
Itesfébe esvén ^ le-bHincsÖltetött; ^s (a^mit -a* 
riagy lelkek leg-nehezébbcn tűrhetnek),'ttá^ 
nak akaratja és pai^ncsolatia ^erént, a' Hó* 
hémak pallossá által ki-^égeitetötté - - ^ 

Holttá után, meg-érdémélhétté vóha Seh 
stus tgy Mgy Vezéfnelc nevét: ha életében 
veszteg Öl|ietett volna. -Ezt 5 nem tseleköd-
hette: mert nagy lelkének jeléül tartotta a'min-
dei&ari remént v 

Mind-az'-altal; ha igazat akarunk feBlIc 
szóHani^ Nem vcSk Sehtus szaladássíánál se 
útaisitasb, se (egy részszére nézve) firfisége-
sebbî  Három- száz és 5tvén Öájáknak ura; 
nostanában hat-hét hajókkal futott. Be^minek-
litánna Fd-hajója eWesZÖtt; le-vötte újjáiról t\ 
györükec, és a'tengör' vizeibe Vetötteé Visz* 
sZB-vi^sza tekíngetött, pedig igén szomorúan, 

^ s még akkor se tarthatott attól: hogy nieg* 
gySzettetik. 

HETEDIK RÉsiZ-
Pártost e IrÓ Ha i. 

K lolia JS^útushan ^i Kásshshan áz ellerikÖZo 
feíA el-veszték; nohzSehtusbaii'ntvé'h el-tö-
röltétött ama' nagy Pompijusnaíc: itóg se 18he-

Bb 5 tött 
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59* JIÓMAI TÖRTÉNETEK; 

^ött Q^tdvmsnak annyira föUemelkudm: hogy 
î ihd * addig ^lándó békességet reméllyen, még 
a* köz(ki»ég4fs bitor elemek #ffla* botránkoztató 
V6^:^li}^.J^ónius élnomr, Ez pedig ol^ot-islác-
cattatott adöi: hogy mit pgjrszer el^veszszen. 
JMinden prqbákon által-ercgetvén hanyatló sze* 
jrencséj^t; .;utóljára senki ^e féle tijlle, se a* 
Poígár^ág ^ sp. az Ellenség, se 9Z egész 

-Világ.: . . , ,: ,.• . , , - -
Krassusnak veszedelme ut̂ n ̂  nagyobb vér* 

szemet kapván a' Pdrt$súl(; a' Római népnek 
nyughaitatlanságait, és szakadozásáit lég-örö
mes tebb hallották. Ki-is-csaka őket honnyokr 
ból: hogy: Byútusnak és Kassiuimk segedelmofcr 
re j&flenfk .̂jOlfmjt>5' elleji. Ezek moátanába* 
(egy kiráivifiúnak, Pakátpák^ vezérléssé által) 
kegyetleíHil J5ieg-verték Animmti kinek KüV 
dötje A'̂ f̂ê  (ihogy az ellettség kezére ne jus
son) maga ajf̂ gát m^g^öke. Az-után Sirmt-n 
meg-vötték. 

Hova tovább ( a* Partosoktuá mindenkor na
gyobb Segedelmök jövén) a* rosz-is szélesebbre 
terjedött. J5§[é^j^en, ejris ĵv^szött yólna ^* Ró-
mái sereg; fia P^enttdiús {ki Antoniusnak mása-
dik követig Villa ) er6s§n ye^ fogo$t'yólna az 
egész dologhoz. Ez meg-parancsolván katp-
»áiriak:::jiOjgjjr a' félelmet töttessék, mind-addig 
hagyta t̂ábprához közelíteni a' Fánosokat^pÁ^ 
a' nyilak'.hasznot, me^yéktiUleg-inkabU félhet-

'^^^ ; : tek, 
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t e l , é^potruem vehették»^ Le^asatbáltt La* 
biénus' seregét^ Ortmtes és Eufrákr jiözptt - á' 
P/ír$aíotóí̂ s'«: iiúsziés több egerén l í é l ^ a* 

JMítgt) a* Kráj-fi, Ptojtót, úgy esett-^1: hogy 
•annak jnitKl liisors&gác, mmd firfiségét szemfdc;̂  
kel Mtinuítáké Bnnék fejét az el-páffeokt' véro^ 
sokon azért hordöztaíta VeéticRm: ho^ vér
ontás nélkül mcg-t^rje a' vele-^tartottakat, K 
vélt az okftt: liogy Síridtííér^őBÚsJiéAkMwi^-
aza-vöhettéki Ügy t©cött: inint-ha' KrMmmA 
döbbent el-vesztte; Fakornak iROStanl halálával 
ki-pótcdcatött vóhiai 

1»YÖLCADIK RÉ^Z. 
: Partúíi Másadik had. ;V i-

•*:Pértosok Hilnd a' Rómiak;-^élé^-ké^ 
pén initiid itteg'-próbálták, Hiind meg-is ijéiztet-
ték rtiag<Aat. Minék-otánná /fraiffaí-W,- JPá*of-
Is , mind-a^két rés^riSI, eléĝ etidi$ péláiti mut 
tattáé az egyenlS vitéaségnek; tíÁt^>A*'^SgniaÚ 
«*, mitíti'Ml' i'Atoíoíe^eilW tiszteletcilMítek 
egy-máshoz, öszsze-is-barátkoztak. A' PáPtbsiiH 
kirájjaval magfe kötíkt ifwówmí frigyét, '^ásd 
a' 4$6^dik észtettdSc); ' •« Í 

••> - • , • D e 
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Í94 JtÓMAI/ToRT^IETEK. 

Béí «mek^ szer-föl6tt-való nagy j íuvallio-
dásáav̂  :ét hö^kesége nem sokáig Szenvedhette 
â ' sekésr barátságot*. S^rstvén a! dücísJSséget, 
cimjéi között olvastatni akarta AráksktlhU^Eur 
fráteslAsk Se oka non . lévén, sê ^ másáak ta^ 
nécscsáva] nenl élvén, se a' hadat lelSre.̂ meg^ 
Rem-jelenruén (ezt ^. Tábornoki ^^okosslgnak 
tönni gondolta ) ; hítteloii fil-hagytai Siriáty' és 
a* Páftárokra ütött. ' i ^̂> 

Ez. á' döcso nemzetség (azon kivül: hogy 
fegyverében, és kariéban̂ * bizbtt) fura-eszü^it 
lévéüji tíagy félelmét töttette; és a' VAnsrsok-
ból a' meziSre szaladott. Ezt látván, JtaóniuSj 
mint-ha Őket meg-is-gy^zte volna; mind-addig 
ínakat még az üd6bé-nem-homájosodoít. Ekkor 
osztán «* ^^^tq^ohuá ^jgy részsz^ «z- ^-fáradtt 
Rómaiakra\\*áhmmt a'zápor, ki-öntött; és ha
mar nyilakra ka{kván (ozeloiek K-lövéssében 
igen nevezetesek voltak) a Rómaiaknak, két vk-^ 
Ipgíteít ser^gjökíit dgéaíszeii el-tetaétték, 

EíJt ,a\ veszedelmet fól-se^olwtiitt-vólfta-
vÖnn\ a' .Rómaiaknak :^Í bt 4? aZ irt^tatóbb el-
sulheííjtfc;v/^lna, melyei' iSket a* .P r̂toial̂ í; újra 
fefl3r?get|ék. Bizonyosa ^gy lábi^godt lőttek 
yóJBíi; [^ amazoknak inté^feteik ti-Be|iir»yíltak 

. MidSn. Jfwííí^í (^nek-^löttfe rflgywjBíBhány 
esztendővel) a* PdtrosoknjáLtVye$:?^t^ ,B!jRómai 
katonák közül egy Köz-ember Partbidban má

ra-
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XI; SZAKASAVm. RÉSZ. 89$ 

radott, és. nálofc aVtóalgálatot fötivfitfie.- E i , 
a' PMosoknok ekkori iötézétjöketihaiifáb^^iheg^ 
szánta.-légi Honnyait.j wgyán-azérr (jPátítwiru-
hábaiL léviéit ;föl- l̂íö3ívj?) a • /fdmöídéözr.'lóva^ 
lottt Zítófai/ki>teö»vjéíi nekik;,: és; ezért hitélte 
is nyérvóái; á* követközendőkct hívén ki^elen-
tötte : hogy a\ Partosoknak- kírájjók ' c€ész ere
jével jöúie.y é̂  virradóra rajtok-is termelné. Ja-
vallotta, osztana^ Rtímaiaknak: högyhétra vön-*' 
nék magokat; és fól-a!rhö^yekre*higifi^flk,noha 
bár igy se fognánakí veszedelem nélkül ittaradnié 

/ Ezzel iizt cseltíködte a' Római'kttonn, r 
hogy számtalan seregjoktiek lu^znbkat nem t^ 
hették a' Pártosok; kevesebben-is Űzhették Ükét 
nnnek-oitánna a' högyekm fül k^ás2Ík^dtalc. De 
a' högyrö-nem ért ÍRÖŴ Í̂ * sereget4s ^ ̂ ésZszeh 
el-torlikték volna; ha e^ek hasranan feküd* 
tek volna 9; és magokat pallókkal l̂ é-takárván, 
mind; aVnyilakiiak esd mádra húüojtt sokaságát 
el-neih-k^ülté(k, mind magokát bolttaknak nem 
töttették volna. Ekkor o^ztán a' nyílak-is meg
szűntek. , . . . ' ^ 

Ezt aVszűn-üdSt részre vévén a'«^w^'íi*i 
hírtelen .föl-ütötték fejőket ̂ ea^utánibl-is emel-
ködtek; olyanoknak-is teccöttek ; mint-ha ha-
lottaikból föl-támadtak vólna. Ezen a' Párto
sok nagyon meg-ütköztek. Egy közülök így 
szóUa a' Róinaiakboz t mennyetek haza Római vi
tézek 9 és édességben ülyetek. Igazáv monda-

^ nak 
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nak hemíetáietGylSzbetettímöknek: mivei %' Pár^ 
tosoifiiik Byihiktól el-nem-vesztetek. 

lonént ^ria felé visasza-tértek a' Várnaiak 
de a' víz'ilólgábsiii igen sokat ^szenvedtek. A' 
mfely Országokra mentek > azoknak vizei vagy 
nert voltak/vagy-a^-szomjúíágnak ei-(Mtássára 
ízetleneknek lopni találtatták. 
, Hogy osztafa $almúca' fojojára irkSiztek; 
azt a' sEÓRiíúfaozók ig-en mobon itták, mely, 
magábiínríai ártalmas lévén ^ vize*̂  édességével 
még inkább^ kedveltéttd kalát, Arminidban a' 
mtlsg;:Kapffadociűban á' }>avak ártohak. A* 
levegőnek, hirtelen változássai dög^halálokat-is 
okoztak.' 

Tízen^hat válogatott seregből, élig hozta* 
yhz^zn/Antonius annak harmadát. Mondgyák 
pedig: Jiogyr úgy-raeg-szöppent a' Partosoknak 
nyilaiktól í hogy mindég ezüstjét hamar el-ásit-
ná: meĝ i&-parai)esQlta légyen, aWagy talán 
parantísoJni meg-akarta fegyvernek ének: hogy 
ágyékát kiörösztíil döQe. De SiriMa még-is be
szaladhatott. Itt eszének nagy nyugbatatlan-
sága és.váltojzósága lévén ̂  valamivel szilajabb 
IjStt: mint-ha. azzal: hogy a* veszedeleraftiíil meg-
menekőd<jítt f nyertes-is lőtt vóka* 
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KILÉKCÉbÍK RÉis^ ' 
; Aátániut és Kleopátra. 

Jí^^n [ntóiiinsnak dühössége -(a* mindetikon^ í̂ agy-
ra-vágyódások között> cl-nem-múlh>itrttt; de 
(V kacérságok é̂  ihás tefti gyönyörűségek kö
zött ) egészszeö él-enyíázhetött* A' Partost had 
után éppenséggel etútálván a* Fegyvert, magát 
a* henyélíS éiettiek édességébe tiele-bnktatta. 
KleopatTtíbii (ama' híres Ég-íf fom? szépségbe > 
bele-s4:eretett. Mitit-ha; Táboniokí hivátalját 
emberftl el-végeízte vMÁá r i»nnak k f̂jaí között 
Akksátdnáhan nyúgo^Qtíi^ ' • ' ' 

Eiz a! kirájné, gyöiiyörkSdtetS hfzelkedéi^ 
seinek béréitK Antónixístüt a* Bómcti Birodalmat 
kérte. E ^ 5 meg-ia-rgéí'te; egészszeh meg-
feletközivéti arról r hogy nehezebb á* iRowaífir*-
M^ mint a* Pcntosokkal vinxÁ. Fól-tÖtte tehát 
magában: hogy először a^Bkodalmat hatalma 
alá hódítjya, az-irtátí azt ír/edftíftrííiiís* ajándék
ba adgya. Ezt pedig nem alattomosán/"hanem 
nyilvánosan tenni kévtota. 

Meg-feletközvén hazájáról, iHöga* nevéríl, 
a' RÖzsékrSI, és i|' /?oíwr?rhoszszác$ról; miíid 
eszére, mind szívére, mind ruházatjárá nézvít 
egész csudává változott. Kezében araíiy pácát 
hordozott. Oldalára kötötte ü' kardot. Oly 
vörik bársQnyba-is öltözött, - mely. gyöngyök

kel, 
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kel, és misiék,diáj^ k5v«kke|Lijgen gazd^ 
meg-vala-cethelVe. Körónáí-is téve fejére; tud-
ni-illik: hogy a' kttijué^ jigy., inint Kíráj, ka
rolhassa-körüli 
^ Miadgyárt, a^ elsS hadi hírnek lengede-
zésséK j Kaldbriaból (Briffidúzium mdldtt) vi^gr 
ináúh OW^duf: hpgy ,a' ké.szül6 ellenségnek 
elejébe akkor állhasson, jnidSn nem-is álmo
dozna felőlié* Gsak h»ní̂ rf J5;̂ /miw(* partjaira 
^kozottf ;Itt íeukate jjzigetet; egyenÍ8-neve-
zeíu högyet^. Ámhrácium iobölnek s îárnyjait̂  
szerencsés verekedéssé után,.hatalmába v&tce. 

Négy száznál több hajója vala Oktáviusnaíu 
Felényire se volt annyi Antóniu^séi de sokkal 
nagyobfeak ejnczek, mivel mind-egygjnkbptt az 
^vezőknek feleközetjök hattól kilencig terje-
dött* pzek a' Gáják (Tornyok és Állások lé
vén, mipd-nyájókban) mint valami nagy Város, 
a' tengQFiiefc nyögéssé, a' szeleknek fikasztó 
fuvalmi között, a' vizek' hátátt nagy kevéjeu 
úszkáljtok* De Antoniusnak veszedelmét éppen 
ezek okqzták. 

Mert ÓírtJtjmín̂ * hajüibafii, háromtól csak 
hatíg ment. az evedzö feleközet. Könnyüelc 

' voltak tehát, és mindenre alkalma.tosok# Igen 
könnyen iramlottak előre; könnyen viszszá-is-
fordúlhattak, ha szükségét látták. 

Ahcmm ki-dúl5 hogy mellé érközvén azEl* 
lepköz$ Hajó-seregek, Antópiusnák rx^héz gájáit 

egy-
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legygyehként támadták-meg Oktchiusnsk kqntiyebb 
hajói. Vas-horgokat hántak beléjek, és ma-
gokhoE húzták* FÖl-gyójtották osztán tetejét; 
végtére' haió-órokkal ellenökre menvén; mind-
nyájokat el-széjjesztötték. 
' - Antonius' seregének nagysága a* Veszedelem 

Után teccött^ki. Mert: t* Hajó-törés után^ el
szakadozván gá]ái 5 a' tengőinek vizét egészszen 
«l-foglalták. Az Arabsoktól ^ Sabéusoktól ^ és ezer 
más Ásiai nemzetségektől el-ragadtatott zsák
mányokat , vörös bársonyokat, a' számtalan 
?rany-varrásokat a' hoszszú partokra kénszerí-
tették az ellenkozo szelek. 

Legelső volt Kleopátra Kírájné^ ki (^Antó-
mlus' hajó-seregének bizonyos veszedelmére ügy
elvén) láb alól el-takarodott. Pompájára volt 
inkább a' hadnak, mint segedelmére. Ha:jójá-
itak hátulja gazdagon vála meg-aranyozva/ Ki-
ráj-szín vók vitorlájának vászna. Feleségének 
el-menttét látván Jntónius ^ maga4s el-illantott, 
és mindenütt nyomába V-ólt. Mind-a'-kctt5 utáii 
Oktavius evezet. 

A' nyakra-főre-való szaladásra nem volt 
elegendő a* tengör. Afrikának partjai se voltak 
meg-erősítve. Míndaiünnett k i-tétettek a' ve
szedelemre. Csupán Píiretówmmt2rtit, és Peú* 
ziumnak köszönhették Antonius és Kleopátra z 
hogy á' Tengörön Ok^áviustül el*nem-fo^attatta}c. 

C<: ElsS 
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Első volt Kkopatra, ki a' Szárazra ki4ö* 
tatt. Midőn nem sokára Antónius-iz oda ért 
(nem tudni: irigységből-é ? avvagy más kutya
ságból), azt költötték Kk&patra felől: hogy 
oda haza meg-ölettetött. Ezt hallván Antonius^ 
.ezen fölül észre-vévén azt-is: hogy emberei kö
zül soKanáltal-szöktek Öilríat?m5&o;̂ ; minek-után-
na a' partra M-hágott, szomorúan nézőit Pclu^ 
zium felé, a'̂ hol Kleopátráját fól-mészárolva 
feküiuii gondolta. Hirtelen ki-rántotta kardját, 
és körösztül döfte maga' ágyékát^ 

Urának (kit valóságosan szeretett) e' ha^ 
lálát hallván ez érzékeny szívű Kleopátra; ki-
mond-hatatlgn - képpen mcg-keserödött» Ótet^ 
föl-emeltetvéu â  partról, a' többi Kirájoknak 
temető épületjökbe hozatta* Itt tetemeit kî  
nyújtóztatta, és «nnak sebét meg-mosta. 

Urához való kötelességét így €l-végezvén 
Éleapatrá^ az el-érközött X)ktaviusho^ ment', éi 
annak lábai etótt lé-téídelt. Úgy teccött, mint
ha a' Tábornoknak szemeit le-rajzolhatadan ékes
ségével próbálgatta Vólna. De minden haszoft 
nélkül fáradozott: mert Oktáviüsítak vele-szüle-
tött ázemérmetességét meg-nem győzhette. 

Nem annyira szorgalmatoskodott Kleopátra 
életének meg-tartássa felől; mivel «zt néki Ok^. 
távius tistént meg-eúgédte; mint Országának 
viszsza-vételéről kéteíködött, mivel erről sem-r 
mit se szóUott. Minck-utánaa osztán azt bi-

zo-
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Koflyosati meg-tudtai hogy Kiráji orÖkjét soha 
többé viszsza-nem-vöszi; sött: raidőn észte-vötte 
azt'is: hogy tulajdon szeméjjét R^mdha vinni^ 
és a' diadahni pompára tartani akarná : â  vigyá* 
izatlan Örök elől ki-szabadítván magát ̂  egyéne-
S€ü Antoniusnak hóltt tetemeihez szaiadotí* 

Itt leg-ékesebb Öltözetében lévéü (merc 
mindenkor ki-teCc8 képpen hordozza vala mâ  
gát) le-üle egy oly kiráji kar-székre Antoniussd 
mellé 5 holott a' leg-s£ebb szagok iliatoztanak, 
Itt leg-drágább gyöngyeit egygyenként cl-nye-

Jegette> hogy annál drágább légyen halandó 
testje% O^tán kg-fóbb élet-ereire Aspis-kigyó-
kat eresztvén; nem mondhatni felŐUe, hogy 
meg^hólti hanem inkább: hogy kedves Anté-^ 
^wsa mellett el-s2endörödött« 

Cc z TI-
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tlZENKETtEDlK SZÁKASZ. 
Augustu'snak * ü l s ^ hadj ai. 

t. Norikusok-Ilirusok* 
áí, Parínonök-Dalmaták, 
3. Miz^iusok-Rácok, 
4. Dákok-Sarmatáfc^ 
5. A' Gcrttiánusok., 
ő. Kvintíliul-VárüS* 

6. Délszaki had. 
8. Nap-keleti had* 
9. Náp-nyugoíi had. 

i o . Astutokkal h á d 
í i . Befejezés. 

I 

ELSŐ RÉSZ. 
NoriÁusöií * Hirüsok. 

Mi linek-utánna a* Polgári Fegyverkö^éseküek 
Végit szakasztotta Oktdvius; tüstént a* külsőkre 
fordult 5 kik, magok', károkkal, magok-magok
kal meg-nem-egygyezvén 5 a' világnak fcülomb-
féle részszeiben vakmerően ütotték-foL fejőket. 
Mert g' békesség-is üjság lévén flottok, a'szol

ga-
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gálathöz se szokván ; a' minapiban reájok ve-
töct igát nem szenvedhették a* nyakasok; ugyan
azért: el-akarták totni, ^ 

Az éjszakra teriedött tartományok szilajab- • 
bak voltak, úgy-mint a* cudar Norlhifok^ vC-
ho^jyke Jlims-el!^ a' hatalmas Pmon^^k^ a'finom 
pdmaták^ a' hitván Miziusok^ ^* kemény Rdcoi^ 
a' fut(V Ddkok^ fC^ lelketlen SarmatAk^ áz erÖs 
Ocrmánusoi. 

A' Nofikusoinák szívet-adtak magos ho-; 
gyeik, és havaik. Azt gondolák: hogy azokra 

. a ' Rómaiak fol-nera-hághatnak* De mind-ezen-
táji népekét ( úgy-mint a' Brennusokat, a' Se-
n^nokat^ a* Fíndelikusokat) KhudimrDrüsusnak 
mostoha fia le-osöndösítötte. Min8 dühösség-
jök volt pedig ezeknek a'' cudaroknak, meg- ' 
mutatták Feleségeik, kik (raniden nyilaikból 
ki-fogyván) magok' gyermekeiket lábokon-fog-
va meg-kapták ; és fejGkpt elsÓ.beii a' falhoz 
vágván, úgy hagyították a' katonáknak szem
közökbe,. hogy velÖk a' tetemeknek súlját jól 
meg-éreztetnék. 

Az Mkok^ magos híigyeikrol le-jövén, a' 
völgybe telepedtek^-le. . Bzt a' völgyet, mint 
valami yárias hejet, úgy Örzckték, körul-vétet-
vén a' Ic-rohanó záporoknak vizöktSl. Ezek . 
ellen magá.vállalta-íbl a' hadat Otórmí, és er-
re-való-nézve hidakat-is csináltatott. Bkkot Ö 
( midőn mind a' vizek, mind az- ellenségek el--

i C <: s le-
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lene vólnáiiak; ezen kivül katonái-is, hk a* 
völgybe le-^ereszködgyenek-é ^ kételkodni lác^ 
cattatnának) ki-rántotta cgygyikének kezéből 
XL\ Paist, és. maga iparkodott el$re, Utann^ 
V jtöbbi. 

Azomban az Jlirolt el-rontották hátúriil a* 
hidakat 5 hogy soha többé ki-ne-mehe^senek â* 
vak-mero Rómaiah Ekkor Őket meg-támadnisi. 
köUetött Oktanusficih Maga-iser5$en nyaggat-* 
ta az ellenséget, noha mind keze, mind comb
ja meg'-sebesíttetött. De véj-ében szebbnek,, 
és a* veszedelemben fölségósebbnek láccatván. 
viszszaTöyomta az ellenséget, és osztáu, midSoi 
szaladni kezdett, gyözedelínesen raeg^nyerte* 
Maga-is me^-vallotta az*-ut4íH ho^y ég a'vef^ 
köd4s igen *iío5 valat 

MASADIK RÉSZ, 

i i Pámonoi két kietlen Erdőkkel, és három 
nagy fojókkal, úgy-mint Dfdvdvdj Szavával^ és 
a' Dunával vannak mint-egy bé-sáncdva. Ezek, 
msigok vagyonjokkal meg-nem-clégödvén; vb 
zeitken túl mentek y és ott a' közelebb-lakók-
nak holmiöket eí-csipvén, ismétt vizeik ktzé 
vötték magokatt 

Ezek-
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Ezeknek xönJbe'SZo<léssökre<FíWí«i küldöt
te Oktdvius. ]Ez mind-a'-három fo)ó mellett meg
vette a' Pannorío\at: A' íneg-gySzőtteknek esz
közeik meg-nem-égettettek; hanem, el-foglaí̂ ^ 
tatássok után , a* fojó vizekbe azért hányattat
tak r hogy a' többieknek ( kik mind-éddig még-̂  
nem-nyerett^ttek > így üzen<5dgyön-meg á' nye
reség, Ert-is valamit a'Vezérirek eza*fortéjjar 
mivel a* többiek (kenyeresseiknek e' vesze-
4elmöket látván ) ̂ hamarébb meg-adták magokat. 

Â  Dalmatdk {ííohfi ennek előtte finomok) 
de niHielt lakni az erd̂ Skbe mentek; erkölcsjö-
k€t meg-változtatták. ' Igen hajlandók lőttek a* 
Haramjáskodásra. Elsőben Sket Marius Már
cius C föl-gyiíitván DulmUúum nevezetű városso
kat, mely mindennel bS^elködött) az uraságról 
Je-szállította. Az-után Azinius - Pollio el-r&tte 
tSilök-a"-nyájakat^a' fegyvereket, és a'Szán-
tó-fóldeket. 

Mivel előbb egészszen meg-nem-nyercttet-
tek ti' Dalmeíták; ismétt Fibmrá bizta SketOib-
távkis. Ez azt a' nemzetet a' fóld-ihüvelésre > 
és áz arany-ereknek ki-tisztittássára röndölte. 
Mert az aranyat azon-kivül- is szerették, 
és hogy azt magok számokra meg-taî thassák; 
benne leg-örömestebb dolgoztak. 

C c 4 HAR-
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HARMADIK RÉSZ. 

A' / i MípusQh jnino vadak és szilaiok, az-után 

a' kegyetleneknél-is kegyetlenebbek vókak; ir
tóztató eló bozni'is. Abba-hagyváa tehát eze
ket, csak azt niondom-í.Jhogy egy közülök (le* 
csillnpítváa d.\ Római 3erQgc?tp azt kérdözte a* 
Tábornoktól; kik lennéueJf,,jB;?en katonák?Mi* 
dön ez azt felelte-viszsza v hpgy /fom^i^t vol
nának , .p?,dig olyanok, kik imaiár a' Világnak-
is Urai löunének: Azok löunétek (úgy-niond), 
ha minket meg-gyozhetnétek. 

El-fogadta ezt a' jövendölést Marhts-Kras-
sus Táboraok. Azomban a" Míziusok^ a\ hadi 
röndnek elején^ lovat áldozván > föl-fogadták ; 
hogy aVlervágandó Vezérekpek bélökke^, mind. 
az áldozatra, mind az eledelre élni flognénaki,̂  

Nem tudqi: meg-haUották-é - az Bg^k kö
nyörgő foga^ásspkat; elég az: hogya'Trombi^ 
táknak elsÖ lji?irsagássokat se állhatták-ki. Nagy 
feleimet okozott bennök Dom/awi' Százados, 
egy durva paraszt ember; de (a' hozzája-ha-
s^nló MziUsok előtt) nagy tehetségű vitéz, ki 
sisakjának tetején egy tüzhcjet csinálván ma
gának, midőn szaladással a' tüzet fól-ébrcsz-
tQtte; fejéből láccatcatott háuni a' szikrát* 

A' 
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A' R4(^pi már ez^eJStt-is jiem^gy^fíer^itjíe-. 
Tettettek-meg; de mostanában éppen él-afcartqtk. 
a' Rómaiakfói állani. Ezek a' paraszt emberek 
meg-szqkt^k immár a' katonai jeleket, és V 
fenyítékök^í, s6tt a' Római fegyvereketris, Pir 
zónai Vezérsége alatt meg-s:5elídylvén,; _ míigá-
ban a' Rabságban mutatták-ki dühösségjöket. A* 
békót ^ harapdosták 9 és ^z\ el-̂ kar̂ ák tágnu 
Miud-az'-által a' 4̂|Wöi kafpppságnak \3gy tee-
eott: ínint-lia ez?:cl magok b^ t̂utették-njê -v l̂M 
Ujagok^ ; _̂  ^ .̂ : - : 

^NÜ^^YEDIK RÉSZ. 

; U4hoh- Sárin at áh. 

A Dúko\ ennekfélStte a' mostani egétó • Tt-
fnesi Bánátot, ErdélyyíOldt^^i^- Moldva> díszáí-̂ ' 
gokat;e.gés2 y. Karpatusis^[birtk)(. ^ högyek-^köztt-
is lakíaj^,; ^kkotiíotizon ysls, kirájJQk* Enöelc^ 
parancsolatjából (valahánszor a' Duna^ ösitzt^i 
fagyott vizeivel 5 a' Partokat egybe-foglalta) 
ki-szokták korcsojázni 5 - éij így a* közei-lakó. 
Méziusoknak'{ííket most BótédroknakÁQVQZnnk) 
nagy károkat tönni.,' 

Ezt a' nemzetséget, inelyhez férni ne
hezen löhetött, föUyebb akarta 0*tó^mj tól»ij -
Ellene küldötte Leniulust.^ \i\ Mézidt tÖUokki- Í 

C c 5 tisz-
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tisztította; és ^'^ Dunán túl hajcottal ' Méziá^ 
fiak partjait ^^/g-r^áío/fog?a ( melyet régen Jav^ 
Yunumnak neveitek ) egészen a' t^ngorig Csir-
dátkal meg-rakatta : melyekben az ÓrÖk virrasz-
tottanak. Ekkor ugyan (a'-mínt ki-teccik ) meg-. 
nem-nyerettett^k ?k' Dákusok^ haöem éovább 
özettek, 

Af Sarmatdkj a" Ddkusokon fölül, mostani 
2>tíg ;̂ye/-oíszágot más c^ébb tartományokkal; 
bfr-íák, ,ós szép ki-nyílt térén lovaglöttánák.Le^ 
szoktak ezek-is a' jDííWtííöo;̂ ; haitani, és a' Bd-^ 
tusokkal Qgygyütt prédálni. Meg-elégödött az
zal Oktdvius: hogy (az elSbbemlített Lentulus^ 
nak szorgtlmatossága által) ezeket4fi j ^ Dund-^ 
fidl tovább kergette. 

A'-mi 2í Sarmatdknak vagyön)(Aat illeti, oly 
cudar nemzetség : hogy éppenséggel semmiök 
sinqs, iiavokon és erdciköu kivöl. Oly dur
vák éa ostobák :riiOigy.|nid6n. velők LenttUui^ 
békességet; törini ,:ésIrigyet kötni ^karoa; azt; 
$e tudták 5, mit tegyen ez <r? egy s?á: BU 

OTÖDÍK RÉSZ. 
A Germínusok. 

%^ ézdr * alatt - élS Germdnusoknak meg-̂ nyeret̂  
tetéssökben bár annyira ne örvendött volna 

Ró' 
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Jióma-Várossá. Nagyobb gyalázatjara vóít 
annak cl-vesztésse ^ mint az a* dücsoség vólt^ 
melyei el-foglálták. De , mivel Cézár ( kétszer 
áhal-menvén a' Rénusi hidon) maga keresíe, 

' fól-is-találta a' verekedéseket j Oktávius (hogy 
Cézárnak emléközetét az örökös életre terjese 
fze)Iiómai Tartomány t tikára Qermánidbóicúnéinu 

Erre a* nemzetség reá-állott volna; ha mint' 
okos parancsolatjait a' Tábornoknak, úgy a' 
JRómai Tábornak erkölcstelenségeit-is el-türhette 
volná; Oda küldettetvén Drusus ^ meg-alázta 
elsőben az Usipeteseiet; osztán a' TenJítereket;. 
végtére a' Kaitokat. A' Markommnoknak zsák̂ * 
mányjokból, diadalmi módra, egy dombot ál-
líttatótt-fól, Meg-alázódtak os?tán a* Kbcrusok-^ 
)s, a Svábok-h^ a' Sikambrok-h. 

Es a' Síkambrok ugyan oly kegyetlének vóU 
tak 1 hogy, g* Római századosok kÖzűl húszat 
elfogván 5 azokat meg^égették, és ezzel izen-r 
ték^meg a' hadat, A%mi pedig ^\ győzedelem^ 
nek reménségét illeti, azt oly bizonyosnak tar^ 
tották: hogy eleve el-osz(:anák magok között 
fL zsákmánt: Kl^erusoknak a' lovakat; Sváboknak i 
az aranyat és ezüstöt; magoknak a' Kabokat, 
]Víeg-tÖrténtek ugyan ezek j> de viszszára, 

Mert; győzedelmes lévén ellenek Prúsus^ 
V lovakat és más barmokat; az után az arány 
és ezüst lantokat, sÓtt magokat-is a' Kbertiso-
kat, a* Svábokat ̂  a* Silamlrokat zsáknuiny gya

nánt 
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hánt iol'.osztotta ^ 's-el-«dta. A' .Tartománnak 
iTieg-orzéssére, Pdóza ^ Alhis, és^ P^izurgis vU 
zeinél elég katQnaságpt hagyott. Rcnus' part
ján ötven Kastépknál tpbbet építött. Bonnán 
éa Gelduban hidakat csináltaíptt, és azokat odar . 
röndöltt Sereg-haj(\val meg-erSsítetté. Az en-
nek-el6tte-kprösztü]-járhatatlan flercmai erd.6t . 
meg-nyitotta, és járatossá tötte. 

Ezek után o?ztán oly békessége olycsönn 
dösség léve GermánUhanx hogy az émb/erck 
meg-másqlya, a* földek mqg-válcozva lönni lác-
cattatnának.. A' levegS-is gyöngébbnek, és ke
gyesebbnek teccött. VVégtére (a'̂ mils ennek-/ 
előtte az Öregök serami Tábx)?nokkal nein cse-̂  
lekgdték) njiinek-ntánjpa ez a' vit^z líiii Drü-
SU5 Germdnidban meg-húilo^ott y ü" Germániai 
mcUék-neyet (éppen érdemei sz^vént) Qhd-
viusra adták. 

HATODIK ÍRÉSZ, 

Kvintilius^ ^ Váruf. n 'ê  könnyebb ám Tartományokat meg-győzni, 
mint azokat megtartani. Azok a* Germánusok^ 
kik Drüsus alatt meg-nyerettettek, de meg-nem
szelídültek { a' Rómaiaknak elöbbeni szép er-
kölcsjöket látván, ez2:elJcormányo2ltattak.inkább, 
mint a' fegyverekkel 

Mi-
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Mnek-tTtánöa, az emberiségnek nagy kárával, 
Drüsui meg-hüla j 'KvintUius-Vánisnak (a'-ki 
Drksus után Tábornoknak tétetött) éppen úgy 
nem "nem tűrhették kacérságát és kevéjségét a* 
Germmusok^ mint kegyetlenségét nem szenved
hették. 

Ez áí esztelen f^árus (a' (Sermámsoinak 
nem alattomos, hanem nyilvános föl-támailássok 
között) gyűléseket tartani, és magát úgy vi
selni merte, hogy â  fel-támadtakat azzal fe
nyegetné : hogy nyakaáságjokat és erÖszalcps-
kodásjokat a' Setháknak veszszeivel, a' Hír-
lelöknek szavaival nem sokára meg-foí^ná-viszon-
taglani% 

De az alkalmatoáságra ügyelő Gdrmdfiusok^ 
minek-utánna a' Rómaiaknak meg-rözsdássodotc 
fegyverjöket, és tanulatlan paripáikat meg^pil-
lantották ; mihejest polgári hoszszácsjókat (a* 
kurtácsok le-tétele után ) szemlélték ; végtére 
a* fegyvereknél sokkal keményebb torvényiökec 
hallották; Arimínusnak vezérléssé álatt/fegyvér-
hez fogtak, és rajtok.boszszút állani akartak. 

Még ekkor se félt Kvintilius - Fánis a' Föl
támadtak tói.«^ De á*-mi több) akkör*iscsöndös^ 
séget reméllétf, mi6n Segestes nevű FS-ember 
által néki. meg-jélentetött, hogy a' Germanusok 
ellene, és egész Tábora ellen ötffsze-esküdtek. 
Ezzel se gondola valamit. 

Ötét ' 
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ötét tehát 5 ki a* köVetkozendoket ált̂ I* 
, nem-láthatta , >-ugyan azért élhetetlen cudaf 
Tábornok vala ( midó'n még ekkor-is ̂ 'Germá* 
msoinak Elöl-járóit az ítélet eleibe tidŐzte) 
miúdenünnent meg-támadták, s^torjokra estek, 
el-is-ragadták* Három válogatott sereget sem-̂  
mivé tüttek. Valamint a* Kannái veszedelmet 
Paulus , úgy ez a' Germdniait el-nem-keríilhette. 

Mind a* tavak mellett, mind az erdőkben 
soha. e' csatánál nem volt vérösébb. Tűrhetet
lenek. voltak a' Germdnusoknak azon csúfolódás* 
saik, melyekkel a' csatának szörziJit ki-gúnyol^ 
lottáké Ki szúrták némej Római vitézeknek sze
meiket ; némejjeknek kezeiket el-vágták. Egy
nek száját (mlnek-utámia nyelvét harapó-fogó* 
val ki-húzták) jó vastagon bé-varták# Azt a' 
nyelvet kezébe tartván egy Germdnus t egy* 
szer immár ( úgy-mond) hagygy-föl a* szisze-' 
géssel Vipera. 

Magának a' Tábornoknak testjét ( noha azC 
a' Katonáknak tiszteletjqk már ennek-elötte a* 
Föld' gyomrába takarította ) minek-utániia, hogy 
a' Sír-halmot meg-miitassák, egy-^nehánynák-le-
vágássával reá kénszeríttettek; nagy serénség-
gel> és örömök' jeleinek nyilvános ki-mutatás-
gával egystZeribe ki-ásták, széjjd-szaggatták, és 
az állatoknak cledelmökre vetötték^ 

A' két Seregnek hadi jeleit el-rablották a* 
Qkumánusok^ és magoknak meg-is-tartották. A* 

har-
» 
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harmadiknak SassJt (j.minek éltStte az ellenség
nek kezeibe jusson) a' póznáról le-v6ttea'Jel-
hordozó katona: és, övénekrejtékieibed-dug^ 
ván, azért ment egy vérös tóba^hogy ott mind 
tiddig- lappangjon , még az egész ütközet el-
végeződik., Ha a'/?i>wfl(wit éppenséggel el-vesz-
tenék a' Csatát, el-tökéllötte magában, hogy, 
magával egygyütt, a' jelet^s annak â  tónak 
vizeibe veszti. 

íme kiket t* tengörök el-nem-vesiztliettek, 
azokat Rénüs fojója emisztette-el. E* gyönyörű 
három tábornak el-enyiszttét hallván OktaDius^ 
4ilig volt: hogy jneg-nem bolondult. Mond-
gyák: hogy ^ eszeJÖsségében ezeket kiáltotta 
légyen: Add-viszsza a* Seregeket ?^ îr«j, add-
viszsza% Ezek ugyan Éj-szak felé éppen agy 
történteíiek* 

HETEDIK RÉSÍ: . 

DéhsttiÁi Had. 

A zt lőhet a' Dél-szakiakról mobdani: hogy, 
nyughatatlankodtak inkább, mint hadakoztak; 
A* Formdot^ lakossait, osztán a* Muzulánoiat; 
végtére a' kemény Getúluso]tat-it (valami Aiof-
sének vezérlésbe és firfijégo által) meg-hódíttá 

Ok' 
s 
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OHúviüs. Ezért ismétt úy mellék nevet Kapott. 
- Ez-iitátl Getúliaí Oktdviuifi^-is nevelték, 

Tovább terjedött oszcáu a* Győzedelem. 
A' MarifiMridtí^nai ^ és a' Garamantdhiak meg-
hódítássokát valami Kuriniusra bízta. Midőn 
a' Garawantdkat meg-hódította; ismétt meg-érr 
domlötte volna miiid a' Garamantai, riiind a* 
A/örm<«ríöi mellék»neveket; de e* győzedelem 
felől sokkal mértékletesebben gondolkodott. 

NYOLCADIK RÉSZ. 
Nap - Meti had. 

K lap-keleten több dolga volt Oithiusmh azf 
ÖrményekkeL. Ide^ kétvUnokái közül, a' meg-
clttet küldötte. Mind-a'-kettŐpek- élete kurta, 
de egygyikének hírtelen-is volt. Massiliaban 
balt-meg Lücius beteg-ágyában. Kdjtt.s sebbe 
esett akkor, midÓn az Örményeket (ekkor a' 
Partosoknak cimborájokat) meg-hódította; 's-uem 
iokára meg-is-hólt, 

Előbb az Örményeket (meg-gyŐzettetvétt 
kirájjok Jigránes) azzal büntette-meg Pompé-^ 
jus': hogy cz-után Igazgatókat a* Rómaiaktól 
VÖgyenek. Ezt az Örmények lassan-lassan el* 
hagyogatták. Pe viszsza-vövSdött ekkor az a* 

jus^ . 
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}us, aol̂ K nem vér-otitás nélkül, miő^^aÉ'-által 
nem nagy vesztességgcL ' ' ::: 

Még boldog üdcjíben élvén Ttgtdneí^ a2 
íArt^seteseinek Igazgáéójokki t'őnAÚlté Vómnesty 
egy mi-mondbttatlan nagy *ral̂ «!̂ íá^^ é̂inbeit̂ ^ 
Ez ekfco3f̂ 'MidÖn KdjM' ás ŐtményetUletívé^ 
zette táborát, maga^-mb^dássát s^^kélréil 
KÁjuttíídc. éppeq fáikor :#tr:cleibéy miáSit azt 
a' la)stroniot olvástJii ̂  éiefyist «$t81 V̂ Ẑ)̂ tntte#̂  
íü7 vött, és mclybfen a*í t$|le megyéié-kin
cseknek száma foglaltatottw ite o l v t ^ 
Kdjutnak vak-szemébe ytrtt \i' k^Aoki' Ez 
{életének jneg-tartássa fetöl k^tségbé^ ésv&i> 
hogy soktíg ne kéniódgytm, ki-s6-4átttottaí*ak^ 
szémébSl 4V kardot, liaivem magk fe^ mellette' 
ég5 tüzbfe vetette. Eöst látváií zz'é^mtnyá^ 
Kdjwnak torára magok'^meg-adásokílt hbifÁk. 

? i 

KIJLENCEDIÍC RÉSZ. 

Nap-nyúgóii had. 

JLM ap-száltt« félé mnte egész Hispánia csön-
dösségben élt, ki-vévén azt a* részt, melyben 
a' FmíUumi högyek a' tengör' vizeinél vég
ződnek. Itt a' Kantabrok és Asturok (két ha
talmas nemzet) elsS szabadságjokban éltének. 

Dd A' 
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4r íT^titfl^^ wigyóbbía-vágyók, 1^ a* vias
kodásban hyakassabbalí voltak; ugjraâ -â ért ha-
marqb̂ ) jiy9ghatatiaiik«dí|ak. Meg-úem-elégöd-
vén el<í|̂ b#fii,walia^d*ágjókkal; a' közel-labókoü 

kvî té f̂if̂ etJî g^^^ 
-. . i^jfceljea: 4«nu pntyia^i parjqícsbkatott; 
ij^tyínpi^d^fli! garauíteifciî  juiikül)- ftilrTétetött 
ar' faa^aJj^q3ájS:4::! M l ^ jfktnSag^samaba.Okiáüiu^^ 
éfi otA^]^i^j(!j^lf^d'ií^ Se-
?Pg^velotfi^z iHaptjaürgette a' Kantabrokat;^ el-
iSrflypínt§(j)̂ V vad íiAtereket# A' *engörön sé 
bagyptf; bókét. ÜtáWQk eresztvén ^érég-hajóit^ 
2Jti>ti;iSBiéq̂  a' száraKa kénszeritötte* J>^' Bel-
^ik(k4f^ oly magos högyré szaladtak : hogy oda 
haoMitóbh íeméliötték; a' tcngör' vizeinck^mint 
a' Római katonáknak föl-éréssöket. Oktávius 
oda-is föl-hágtatott. 

Az-után egy ArracUium nevű yáros-is el-
l^vkozott^lí" Rómaiakkal. A' högyet', melyet 
MeduUusnak neveztek, iszonyú nagy árok kerí-
töíte körül. Ezt miadenüunent" raeg-támadták 
a' Rómaiak; fólül-is haladták. Ezt látván a' 
^rákosok., magokat tuz^el-yassal^ és azziü a* 
méreggel Tel-emísztették 5 melyét k'Özöníégesen 
?' Tisza-fából szoktak-kierőltetni. így ka-
tulték-cl a* fogságot. . 

. - ' • " * Ezt 
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Ezt â  hadat Jntistius^ Furnius ^ ék Agrip^ 
pa {Oitdviusnak köldötjei) hajtották yégrfe. 
Hozŝ ája érköztek tengöri Tarrakonba^ ahhol ak
kor telelt. De maga vóit jelen, midón a' hogy-
rSl le-verettetett az ellenség. Egynehányat kö-
zülftk el-kótya-vetyéltetett; némelyeket keze
seknek vött. Ezeket mindenütt magával hor
dozta. Le-csillapodtak osztán az Arracilium^ 
béliek. 

Meg-érdömlötte volna ezfekért-is OHdviüs 
a* Borostyán koszorát. Úgy Ítéltek felőlié az 
Öregök-is: hogy Rómába diadalmi pompával ér-
kőzzön. De már oly nagyon ment Oktávim; 
hogy ekkor a* diadalmakat-is meg*vetné, 

TIZEDIK RÉSZ. 

AstÚYohkal had. 

többen az üdiSben , nagy számmal jöttek-
le högyeikrSl az Astürohi^^ Meg-nem-tartóz-
tathatták Sket Vezérjeik : mivel nem bírhattak 
ny^kasságjokkal, Aitüra fojó mellett táboroz
ván, három részre osztották Táborjokat: hogy 
a' Rómaiaknak h^om seregjöket egyszerre meg
támadhassák. 

Dd a Ez 
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Ez a' hadakozás bizonnyára vé'rös, kétsé
ges és cgyenlŐ^vesztességü lőtt volna, ha ezét 
az Astürok vC TVtfföfíWíciírto/ el-nem-árúltattalf 
volna.'Mindeneket meg-tudván KarJzius^ hír-> 
telén egybe-szödatt seregének rei-vitelévelmeg-
előzte amazoknak gondolatjokat. De így sê  
volt a* vita veretlen, 

Az el-széjjedött Asturokndk maradvánjai La-
úa várossába vötték magokat. De itt egy-más 
között úgy veszeködtek: hogy, fákjákra kap
ván-, alig löhetött le-csillapodniok* Alignyer-
hette-meg töllök a' Rémai vezér: hogy a* vá
ros 5 inkább meg-maradva, mint cl-égve légyen 
a* gySzedclemuek emléközete. 

T I Z E N -EGYGYEDIK RÉSZ. 

Bé-fe/ezés. 

I gy vetett végett Oktdviuí a' hadakozásoknak; 
líispdnia pedig a' ayughatatlankodásokaak. Örö
kös békesség lőtt osztán ezekkel. Örömest on-
gedelmesködtek a' Rómaiaknak: mivel Sket ( az 
Ö javokra) a' högyekrŐl le-bozták, és velők 
a* földet műveltették. 

Ekkor csudálták a' Rémaiainak bölcsesség-
jöfcct, midÓn füldjökben taláhatták azt., a'-mi-

ért 
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ért eiraek-elötte hadakoztanak. Ennek a* föld
nek szinte minden részszei arany-termSk. M-
niom^ KrizokoUa^ és más e' féle festékek és 
szerek elegendők mindenütt. Ekkor tudták-meg 
a* föld-alatt lappangó gazdagsagjokat, mikor 
azt â  Rómaiaknak számokra keresték. 

Meg-szelídültek mind nap-nyúgott, mind 
Dél-szak felé a' nemzetek. Éjszak felé-is (a* 
Rénus és Dum között), Nap-keletennis( Tau-
tus és Eufnites között) noha birodalmátúl nem 
függöttek, érhették még-is Rómának nagyságát. 
Ezt a' világ-hódító-és-bíró nemzetet gz egész 
A îlág nagyra böcsülte. 

A' Scitdk követeket küldöttek Romiba BÍa-
rátságjokba ajánlották magokat a' Sarméitdk. 
Ezeken kivül a' Seresek, és éppen a' na]̂  alatt 
lakó Indusok gyöngyöket, isMargaritdkathoz^^ 
tak; a' többi állatok között Eleíantokat-is. Sem
mi egyébbröl nem panaszolkodtak; hanem az 
útnak hoszszáról: mivel négy esztendeig jöttek; 
noha ábrazatjok színe többet jelentött. Végtére 
a* Pörío5oit-is.( mint-ha meg-bánták volna eliSb-
beni nyeréségjöket) viszsza-adták az el-rablott 
hadi jeleket. 

így az egész világon vagy Békesség, vagy 
Tegyver-szünet vala. Harmadszor zárattatott-
bé ekkor Jdnus^ temploma. A' tobzódáshoz
kezdő századot kemény törvények alá vötte 
Oktdvius. Jeles cselekedeteiért örökös Polgár-

D d s "^ 5̂-
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mesterré, és Tábornokká tétetott* Haza' aty-
jának-is beveztetött* 

' Azon tanakodtak utoljára az Öregök: ha 
llómtdusndk nevezzék-é 6tat: mivel a* birodal
mat újra szörzöttte. Dfe szeutebbnek, és tisztele 
tre-méltóbbnak teccött a' Fólség név (Augustus): 
hogy akkor-isj midiJn e' világon mulatóz, hozzá 
szokjon holtta-után-követköz^ <:im)éhe2. 

Vége az elsé könyvneké 

A' 
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ELSŐ SZERZELET-
A' Római E15-nevekr6U 

*V Rómaiaknak (elS^neveik olljanok, mint moll 
mi-nálunk András^ Addm^ JíntaL Csupán azzal a* 
Jkiilombözettel: hogy ök leg>előre tölték^ n^m/ mint * 
a' Magyarok j a' vezeték után. Nem-is voltak azok 
oly számosok: hogy az esztendőnek minden-napján 
kett6t-hármat adhattak volna elö. Alig találhatni 
a'Ferj-fiaknál többet tizen-hatnál. Mert aí Asz« 
jzonyoknak nevokrSl moHanában nem egyebet mon
dok : hanem hogy Attyának nevét vötte â  leány 
niagára, Serviliusnak leánját Servilidnak mond9tták« 
Fompéjusé volt PampéjCé Kdjus^ Kdja. tullius^ JM/-
lia Va-t. Az elŐ-nevek egy vagy két bötíiyel szok
tak Írattatni , soha nem egészszen. Mind-az*-aUal 
egészszea így mondattak-ki» 

Ap, 
A. 
D. 
H. 
K. 
Ké 

- • Appius^ 
• - Aulus. 
- - Decius. 
- • Hostus. 
- • Kájus* 
• • Kéző* 

i 

KD. 
Kv. 
L. 

1 M.-
N. 

I 5 

- - Knéjixs. 
* • Kvjntus. 
- - Lácius, 
• - Márkus. 
• • NumériuSt 
• • Publius* 

Sek. 
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424 ' MÁSADIK 
^ek. • - Sekstu5« | Sp. - - Sp6ríus, 
Ser. * - Seririuŝ  I T. - • Titus, 

Volt még Lars cl8-Dáv-ís ; de ezt ÉtrúridMl vöt-
ték â  Hémaigk, Kézé ^ Hostus ^ és Sumérim cJÖ-
nev̂ ekkeí igen ritkán éltek. 

MÁSADIK. SZERZELET. 
A* R(4mai Vezeték-uevekroL 

'tten csak azokat a* vezeték-neveket fogom elő-adni: 
méljrek a* Tanácsnokok között elő fordulnak. Föl« 
teszem itiioden nemzetség mellé azt a' Rőndöt-is» 
melyben a* Tanácsnokságra fol*emeltetett» 

Acílius. 314. 335- 35y. 3<í9- 39i-
Afránius. 445. 
Akvílius. s j . 123. ^\6. 376. 404* 
Aibinius. 13!*̂  
Anícius. 345. 
Anníus. 352. 377. 
AntistiuStt 132. 500. 
ilnténitts* 69. 9̂* 4otf. 443« 462. 4d .̂ 49<$« 
Apuléius. 205. 463. 477é 486. 
Apustins. 279* 
Aruncius. 484* 
Aiérius. 56. 
Atílíus. 6(í. 112. 115. I74* 2ir. 238. 547.348.a5i^ 

260. 270. 378. 280. 399» , , 
Aufidius 434. 
Aulius. ' i84* I8T% 

Au-
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SZ^ERZELET. 425 

Auriaius. ts^. 305. 348. 367. 379. 397.' 43a. A^u 

438. 44»-
Azínius. 466, 498. 
Bébius. 323, 324. 
Cécílius. 331. 25jí, 300. 363. 363. 38^* 388^ 39^* 

393. 396. 407* 425. 436. 44S- 448. 453* 
CédícíuSé 2i6» 349. 
Célíusi. 41 !• 
Décius« 169* 195. 2o8. 310* 326. 
Dídiu5« 407. . 
Domícius 176. 223. 313. 383» 409» 4ii« 45i* 4Jí -

466. 474. 490. 
Duílius* 60. 113^ 173.345. 
Ebúcius. ii« 47f ^9* 
Élius^ 173. 319. 304. 307. 333. 338* 495* 
Émílius. 26. 32. 37. 4 a 4 3^' 73. 102. 107. 

109. 117. I30 . I30. 122. 134* 128; 139. 
134. 145. 148. 168. 170. 179. i89^ 190. 
I96. 304. 330. 323. 324. 337. 350. 373. 

375.' 280.. 386. 387* 290* 3^8* 333. 330. 
336* 347* 36$. 379. 390. 437. 439*' 455^ 
460. 464. 485. 

Fábius* 25. 36. 37. 28. 39. 30. 31. 43. 
\ 45* 51* 60. 69. 78. 88. 90* 97' 

99. 105. 106. 108. 116. 131. 131. 130. 

141- I5I* 153* ^55* 164. 185* 197* ' 9 8 . 
308. 310. 213. 329. 336, 339. 340. 358^ 
359. 3ÖO. 372. 377. 393. 393. 297* 333. 

323. 360.363. 384*^ 389« 461. 495* 496. 
Fabrícius. 333. 207. 333. 300. 
Fannius, 344. 383« 
Foslius. 78*188* 
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4̂ 6 JMÁSADIlf; 
Fulrius.^ 1919. 206. 2oy. 241. flSOé 2^8. ^^6* Sígt 

393* S94. 295. 316. 326 /346 . 35^. 37© 
371. 380. 401. 459* 

Fundánius.aőa. 
Fúríus* 22. 29. 36. 38. 46, 64* 70. 79« 

85* 8.6- 91- 9gv 99- i^S* ^^S- ^07. 
107. 109. III . II3, ii3*%ii4« 116* 117,. 
120. 125. 127. 130. 130* 133* 140. i6o» 
171. 182. 183. 309. 369, 459. 

Fűrnius 48o» 
Gabínius. 447, 
Ganínlus^ 469, / 
Gegánius. lg. 63, 6á. 71. 74* .I33» 144. 
Gellius* 433. 470. 
GenűcÍHs. 59. 65. 112. 115. 146* 14S« 149* i^%^ 

. 229^ 234. 23S* 
Herenmii€«4i2. 
Hermínius* 4v 62. 
Hircius. 463. 
Horácius. i . 3* 33. 53^ 6u 86* I25» 133. 

146. 
Horbcnsiüs436* 
Hostílius. 335. 360* 368. 
Jálius. 21. 28* 37. 59- 63, 73» 76* 80". 

g i . 87* 104. 107. 109. 114. 123* 13Í* 
138* 338* 348. 414* 415^ 44«* 44Ö* 457* 
458.̂  460. 461^ 462. 

Június. I* 183. 189* 190. 194. 196. 213. ki4* 
228. 239. a-75» 3^1* 3Ö7» 39^* 4«8. 44á* 

Juvencius.34i. 
Jtulpurnius335. 357. 366. 370. 372.- 394* 438* 446. 

447* 483. 491* 497- 499* í^S-
Kalvtsius. 4Ó7. 502# 
Kárvílius. 2I2» 233. 27I. 277, 

Kas-
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Kaisius 8. i7» ^4- 334- 342* 37Í* 381. 398. 
409. 42S. 432* 468. 482^ 

Klaudivw i5» 39* 5o. J9- 60. 87* 109. 160. , 
171. 199. ^ 9 * 118. 320. 232* 237. 241^ 
265. a83» ^92. «94» 296. 298. 299. 304* 
309. 320. 321. 358* 339- 350* 353* 3<̂ 2-
>i65 402, 4Í3* 4t6* 451* 454. 455* 45<-
468. 484* 493-

Kléliuf* <2* 456, 133. 
Kokcéius/ 470^ 
Kornélius, 25. 51. <o» 75. 83* 85. 96. 97. 

' 98t 103. 104. 106. Í06. 108. ro8t 114. 
IIÍ, 116. I17, I t l . 122; 124. 125. I26» 
127. I29» 131. *4o. i4í. i4í . Ms. 144. 
144/ 159. tóft, tÓÓJ 176. igO* 181. 200. 
203* 207. 315. 217. ÜSQ* 228. £30. 23 !• 
235. ±45* 246. 248. 251. 268. Í69. 283. 
284-2188. 3<̂ ** 3Ö2* 3 ^ - 3 0 6 . 311. 312* 
314. 315- 324* 3^9- 343- 34Ö- 349* 350^ 
358. 359. 367* 37 • 378- 394. 4^8- i i ? -
,418. 4i9- 420-421. 422* 424. •425* 433-
4S4* 448. 449- 45** 488.^ 4SS. 490- 49^ • 
301. 503. ^05* • V 

KorfiQÍut« 47i» ' ' ' 
Korunkániuf,22j[« , ' -
Kuriáciui. 57, 59^ 
Kúrius. 65. 215. 230. 23r, 300. 
kvinciug, 39. 42, 45. 64. 68. 7^.- 73. f•• 

' ' 83* %. 8 6 . ' 90. 9K 95- 9^* í07* 
107. 123. 125. X26, 126. 127. 134. 141. 
142. 158. S34- 282. 289* 298/ 307, 313, 
3*8. 355* 38S-

Krintlliui, 57, 109. 375. 413. 493, 
Larcius» 4. 9, 12. 20. 
Léliui^ 315, 365. 500. ^ ; Li-
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4a« MÁSADIK 
Licíníus. i n . 133. 135. 136^ 133. 139. 143* i 4 > 

149* 150. sou 334* 336. 354. 374. 389* 
408. 4io* 43'* 43^- 435- 450^ 47^. 

Uviixs. "204. 287# 399 /317 ,358 ,491 . 
LeUius. 485* 
Lucíoius, ííó^* 443. . 
Lukrécius. . u 2, 6. 48. « x 92. 94. 118, 

120. 133. 128. 130* 487. 
Lulácius. 263, 264. 285^ 403» 427. 429. 439^ 
Mamílius* 240. 243* 
ManíliMS. 30.' 
Manlius. 36. S9* 77v 89» 9i* 1̂ 07. n o . 114. 

. ii9» 122. 126* 1^8. 132. 132, 140. 144, 
I5^« 154* í62* 165, 169. 206, 249. 261. 
aé4» 26$» 270, 281. 306. 326. 32" 34a* 
342^ 356. 385* 400. 440* 

Marciiís. 154, 1^7. 165. 167. 197. 200. 217. 222. 
319'. 337* 343* 349* 3SÖ.-.387- 4i4- 437-
441. 449* 467* 

Mclius, i i í . II5* ' 
Meneüius. 7» 33* SS^ 7X» 73. 9^. 94# 131^ 

'144- 452..469. .478- 479- 494-
Ménjiis, n i . 115, 171^ 
Minűcius. 13. i8» i9« 53. 53. 6Q. 124. 20U 

384- 308, 312. 395. 
Múcius. 330. 331. 372. 388v 410. 
Mummius. 359. - ' •' 
Munácius. 464. . ' 
Naucius. 32. 35. 52* 87. 92. 95. loo. roi . 

108. 191* 218. , 
Numícius. 41. 
Ogulnius. 236. 
Óktávius. 340, 377, 418. 429. 43a. 463. 473^ 47Í* 

476I 477. 478. 479. 48o* 48u 482. 483» 
501. 504. Opí-
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OpimJuŝ  
Oppius^ 
Otacílte. 
Papídus«. 

; • / . 
i ' • • * 

Pédiu». 
Pclílius* . 
Pinárius^ 
Piaucius. 

Poinpeius« 
PompÓQÍus. 
Pomilius. 
Popílius. 

• 
Porcius. 
Pofiúmíus. 

Publícius 
Publílius. 
Puppius. 
Romúlius. 
Rupilius* 
Rótílíus. 
Seksiílius. 

351* 384-
6o» 

24», 044, 259'* 
67. 70. 75^ 8r. 84. 

roi^ is4» iií6» I S / . 129; 
178* 183^ 136. 193. 194-
S74. 376* 386/393^ 4ao*, 
464* 
151. 163. 183^ 193- 229. 
«!• 38- 79^ 

153* 162. i68 . 178. i79» 
416^ 504* 
364» 4iö» 417̂ 4̂35* 450-

, 112. 262. 274* 
60, 

i52» 155. i59» i6i* I9i^ 
3^^^ 373^ ••' 
310. 3 a u 384* 39i» 4iö* 

5 . 7. 9. 14. 17; 

79- 85- 89* 97* " 4 . 
175- '85* i89^' 197- 20i-
271. 2S3. 291. 319- 335. 
354* 357- 395* 40^- " ' 
^7i* 
I I I . Ii2» 170, 182. I9r2. 
444. 

5 5 . 56 . 59* 
373-
400 . 415. 
132* • ' ^ 

93-
131* 
2i!r, 

43 K 

T80, 
• \ 

453-

335* 

., 
- 4 4 . 
1153, 
211. 

S3^' 

3^-
• • 

95-
I4*t 
23á' 

4S3* 

i38. 

471. 

333« 

46. 
ISO* 

214. 
332-

397' 
•» . 

I0O» 
173* 
243^ 

3 A ^ 

3M^ 
'' 

59-
130-

. ^^3^ 
35i» 

Sémprőűius. 13. 19. 66. 6y. 86. 88. 9i* 9 > 
^ ' '• > ' 202. 2^7. f53. 261. 265. 267. 288. 29T. 

29s» 302; 308. 311. 320. *S28# ^41* 3T'* 
' ' - 472. 

Sencius. 487. Sec-
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430 HARMADIK 
Sergius. *o. 60. 74. 78* 82. 87. 93$ 108* 

110. II4, 134. 126. 131. 
Scrvíüus. 15. 32* 34r: 42.. 44* 47* 84. S9^ 

SMí- 93- 94-̂  I04, 105. i i o . 1134 116^ 
121. I2S* 125. i29» 133, 141, 143. 146* 
149* i<̂ 7- S2I* 252. 257. 289- 303. 303 . 
304- 337- 3Ö4* S^5t 399* 4«6. 453. 465. 
48i* 489. 

Scftiu$ 58- 59» ii5f n^* 137- I38' IÍ9* t . 5 . 
145- 38 í-

S|6íniu«. 23* 
Sílius 48Ő* 
Skribónius* 429. 462. 4ftb 
Sózius. 474^ 
Septílius. 329. 
Statílius. 48o# 
Sulpícius. 10. 20, 49^ 59, 77, i i o . 113. i i 8 . 

120. í2i . 123, 137. i28t 129. 134* 140^ 
142. J47. 150, 156. 158. i6r, 172. 184* 
193* 202, 226, 9^j. 262. 295. 305. 339. 
36 u 397. 399;. 454- 494* 

Tarkvíni4i5. i . V , 
Tcreiicius. 290.432. 
Tibérius. 493* 497. 499» 
Thíqiug. . t i l . 115.' 
Trcbíínius, I28- 502* 
Tálliu.*;, 10. 424. 442. 
Valérius. i . f. 3. ?• 6. sy. 35. 40. 

50. 54. 61. 97. IC2. 105. ip6. IQ8. 
109* 113. 113. H 6 . 117. 119. 123. 124. 
125. 127. i28^ 131. 13U 134. Jí4o. í4ö* 
144* 144. 156. I57* 161. 163. ié6. 174. 
177. 195- 205, 216. 219, 22$. 242. 244, 
266. 267. S78. 279. 286. 296. 297. 3IO*. 

^ 317* 
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3x7. 3^^9-344. 353» 3 ^ * 405. 4̂ «w 444* 
452. 475» 503. 

VaiíniMS. 459. 
Vctárius. l u i<^ 48. ?5. 59- 94t 96» u i » 

I34» t4ir. US* 175' s85» 3 ^ * ' 
Villius. 3o6* ~ > 
Vir^mim* 8* 14* î * S J . 31* 34. 37» 4i^ 

54. 6^, 76^,110. II2« 
Volkácíufv 439* 473* ^ ^ 
Volumpius* 49, I99* flC9.^' < 

HARMADIK SZERZELET. , 
"̂̂  A'RÁmai Mellék-nevekriSL 

A . .-. .: . < — . ' 

Rómaiaknak néhai két mellék ncvök-is volt: péU 
díúl ebben az egész Névben \ fublius Korn^Uus Seí" 
pió Afrikinus. Itt az első Publius ElÖ-név ; Kornéi^ 
tíus a* rezetek név* , A ^ a ' ' két hátfilsők S<?ípió én 
uífrikánus^ mellék nevek. Az «gygyik Scípiá házi 
tÖrtenelbőL ragadott reá / mivel ennek édes Attja^ 
igea öreg lévén , reá szokott, valamint a' pácára, tá
maszkodni, ezért őtet Soípiának^ az-az^ Pácának ne. 
vezték« A' másadik mellék-név Afrik<Uim azért ra* 
gadott hadi történetből reá: tCktn\Afrikdt a' fUnud 
birodalomhoz tóldptla. A' me^^k nevek, ezek voltak 
Romában főbbek* 

Aaidínus (Ecetes^ A' Manliüs nems^etnek mellék 
neve, úgy*mint X. Manlius Acidíniu Fulviánus. , A^U 
dínusnak nevezték: mert beszédjében (valamint a£ 
ecet) erős volt. Fulviánusnak pedig : mert Fult>iu^r 
nak nemzetjéből származott, és így osztán ManLiáséba 
fogadtatott* 

E e Afru 
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43ft HARMADIK 
Aftüsdnus (Afrikai). A* Kúrn^lius Scípió nem-

xetnek mellék neve* A'-raint moadám: hadi törté-
Detből ragadott reá; mivel jlfrihát mt^-vtlXe. 

Agrippá (Féld-mSveló}. Három nemzetnek mel-
lík-néve: ugy-mint Meneniuséy Vipéániusé^ és Ser* 
viliusé. 

Ahüla -(NemilélekzS , vagy nehezen lélekzö). A 
tS'̂ rt̂ ///̂ /̂  nemzetnek mellékneve. 

Ahcenoharbus (Réz-szakállu)* ht Domieius nem
zetnek mellék-neve: ennek kezdéje vörös szakálla 
va la. 

Albínu^ (Fehér) A* Poj^i^/n/iij-nemzetnek mellék-
nciTe; 

Aksilla (Hőn-ally) A' iS^rr/Z/iiJ-nemzetnek mellék 
neve. 

Ambusius (Körül-pörköltt). A'/^^^/W nemzetnek 
mellék neve. 

-/írvZ/ia (Hájas) A* Kornélius n^mzeincfk mellék-
áevc. 

uí^raí/zittJ (Feketés). ÍL Semprónius nemzetnek 
meflék-neTe. 

Balbus f'Höbögö) Aoítias^ nemzetének mellék
neve. 

Balearius (Báleáriai) Cécilius-Met^llus' uemztí 
fliek mellék neve; az kezdötte, ki a' Baledri szige 
tekben a* Tolvajokat el-nyomta. 

Barbatiu fSzakállas) Hordciiu nemzetének mel 
lék-neve. 

Barbuia (Szakálka) É,miHus* nemzetének mellék 
Dev«. -

Bestia (Barom) Kalpurnius' nemzetének mellék 
ikeve. 

£/ . 
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SZBRZELET. 433 
BibulUs (Iszákos). Három nemzetnek melléke 

neve, úgy-mint: Fúriusé^ Fáhiusé^ Kalpurniusé^ 
Brutus* (Vak-mető) Június nemzeténtk mtllék* 

neve., 
Bubulkué (Csorda-Pásztor). JÚTÚUJ^ nemzetének 

mellék-neve. 
Buteo (Vérc9e> jF^^/i^'áemzetének mellék-neve. 
Ccelimontanus (Ég-feögyes) Firgíniu/ nemzetének 

mellék-neve. ^gygyik közülök temérdek nagyságú 
vala. 

Centho (J?3L\it6c\ vagy Pakrocos)/T/aui&'í̂ * nem« 
zetének mellék-neve. 

Centimalus (Száz-rosz) Fulvius^s nemzetének meK 
lék-neve. 

CenS9rinu4 (Fenyítő) P&rciuJ nemzetének mel« 
lék-neve. 

Cépio (Hagymásí) Servilius^ nemzetének mellék* 
neve. 

Ctrko (Kenyeres^ Lutácius* nemzetének mellék-: 
neve. 

Ccrretarms (Cériai) Aulius* nemzetének mellék
neve , ki Ceté várossát Etrúridban meg-vötte. 

Cethegus (Cet-haliJ Kornéüus* nemzetének mel-
lék-ineve; 

Cézár (MéhbÖLki-vágatott) JÚliwí nemr̂ etének 
mellék-neve. ' ^ 

Ciceró (Cicere-borsó) Tullius^ nemzetéqek mel
lék neve. Melyből egygyik sok CUere^hotsól vetött 
földjébe* Vagy» a'-mint mások mondgyák, orrán 
cicerehors6 formájú szömörcsöt hordozóit. 

, dnna (K^tya) KornéUm nemzetének mellék jtieve, 
melyből egy igen marakodó vala» 

£ e a Cim 
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434. HARMADIK 
dncirmatus (Fodor, Vagy Fodorított) Kvineius^ 

nemzetének tnüllék-'ncve» , 
> i;)r/î â ií̂ L (Fogas). :iíiirú/j':. nemzetének inellék* 

neve* 
Danter I^AfffÁra^} Líviut nemzetének mellék-

neve. 
DúlaMla' (Bárdocská) Kornéku^ nemzetének 

mellék-neve, , . 
Dorsó (Hátai, vagjr Pupos*h4tií) Fábiiű? nemze

tének mellék-neve* 
iJriífZí̂  . (Drúsnafc úi^-nycrÖje) Ké^ nemzetnek 

mellék-neve, Liviusé^ é« Tiberiiud^ Livius*nemzeté'-
bői egy m«g-gyÖzte a' báj-vívásban Társsát, kit Drús-
nak neveztek,^ 

Fiiénas^YiáénsA) IStét vt^iüttttítk mellék neve, 
Serviliusé^ és Sergiusé: mivel Fidcna várossát meg-
vötték. 

Figulus (Fazekas) Aurclius^ nemzetének mellék* 
nove* • •• -> - . . 

Filippus (SzeretÖcske) Március* nemzetének tnél* 
lék-neve. ' 

lílus (Szerető) PublÜius* nemzetének mellék-
neve. ' " • " '' * \ 

Fimbria (Paszamán) Fldviui nemzetének mellék-
neve.- . . -

Flahkus (Csendes) Két nemzetnek mellék-neve; 
tlái^usé^ és Valeriusé^ Flctkkus régi sző ,• ét áúnyit 
teszen mint Plúccus\ ^agy Püióidus. FlukciUdt-is ^ 
Theodoziui* C^^TÁTnok eisŐ' Feleségét, mások P/a-
9illdnak nevezik* •' \ ^ 

Flakcinátor, (Csendesítő) Foiliui nemzetének m el-
Jék-neve. "- " ^ -

FJa-
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Flamimus (Cttnii) JS^incius* nemzetének mellék-

ncvc,-'>-̂ '' . - . r, * . . ., .̂. A , . 
WldvtíJ (Sátga) L u i r ^ W V liemzetlének mélMk« 

n e v e . '.< -•> '.:> • \ ^'-^^^ ; • } .'̂  •. :; . •":-. 
Fulvidnus (Sirgás)Manlius* nemzetének mellék^-

Here, ' - .\ • . •: : • : \ 
Furtnus (Puíiö«ko^ö) Septilius* nemzeténekmel« 

lék-neve..." •*. ':" *•" 
Fítsus^ (m«g*szaIasztatot|:) ÁFÚTÍUS^ nemzetének 

mellék-neve^ . .%.: ^ . 
Galia XSvMJMChkt) Sulpiciu^,xítmt!^léxit\i meU 

lék-neve. 
* Géminus:(}ktr^ vagy KiíttÖs.gyermek) ÍJerwTiW* 

nemzetinek mellék neve; az^ntán Veturiics^-as^* 
t Géta (XyiteA , az-áz: af Gátaknál stületett> %icU 

nius^ nemzetének mellék-neve. 
GldbHo (áima) Három nemxetnek m^liák neve. 

jtciHui^^ É.&isé^ éa /í/<mdSáMiy. Másiü^ 
Gldberr \ ' v t 

G^akhm (Gráknak riíeg-frydzSje) ^^Sempr^ius* 
Nemzetének nrellék neve,Jiinék ^egyigyikc^ rftej^ölte 
a'Baj-vivi6Tirtóát, kkGrnflr*ntf*^iieveitek;' v )* 

Gurgts (ötrvépy) .fiiíMiiíx* Tiiemzttének neilék* 
nev<.' •.- '• \ •" t - ' .:.•?•-:• u ^ . ,?• .> 

Hispalus f'Hispiílíai) Korm^m^ nenizetátiek meU. 
lék-neve ftílelyiJŐl egygyik l̂ éírvöttet FUspdni4t,j\ 

Izaurikus (ísauriai) Servilius* nemzetének mélléfei 
í ieve, m^Ml^egyfyik^KéiVölíe &ffli/nA. . A 

Julus (Pöjhös) Két nemzetnek mellék-ntvcf 
Júliusé ^'is-'/üáraéniUs/^^ : . ' :3 .: ' . *' 1 ^̂  

Kalatínus fl^aláciai) ^if/Z/uj^fienizetének melUfc^ 
neve, Qttlgnbdl é^gylylk bÜ^'vitie Bataeidt^ Kémpa-
niának vátbs&át̂ . i v \ .f:.' -̂-̂ v̂ .\ 

E e 3 Ka. 

Digitized by G o o g l e 



43$ HARMADIK 
KaWnus (Kaleai) Futviiu* nemzeténtk mellék-

neve, kik közül egjgyik Kaiéba^ vagy-is Katíaum-
ban lakni szokott, Kampdnidnak égy vátossában. ^ 

Kaivínuj (Kopzu,kás) Vttúriui nemzetének mei-
lék*Deve« 

Kalvuj (Kopasz) Licíniu/ nemzetének mellék
neve* 

Kamerínus (Kamcrínai> Sulpicius" nemzetének 
mellék-neve, melynek egygyike Kamericd tónál Sici-
liában meg-verte az ellenséget* 

KamillU4 (szép gyemek)) Fürhu^ nemzetének 
mellék-neve. 

KapitóÜnus (Kapitólia) Három - nemzetnek mel
lék-neve, iígy-mintt ^ ^ / K J / , Kvinciustfy ManUusd^ 
Mind «^ygyikébül vala)ci a* Kapitolium • várnak 
hasznára volt* .:* 

Ka^ka. (Topa) StrvíUu/ nemzetének mellék-neve, 
; Katulw (Kiilük) laaéfiu^ nén^zetének mellékr 

•eve* 
Jfofráp^zén) /r̂ tffe'zi/̂  nemzetének mellék«neve« 
JítfA^(szem-fales A R ^ J ^ ' nemzetének mellék-neve* 
Kcuilína (KatlUSén s^rmazott). Sergius* neníZei

tének mellék ntve ; mélynek esygyike Katiliben la
kott , mely várost osztán Tiburnak neveztek; sí 
Btiostaniak' Trivolihak mondgyák^ 

KamíiUus (Tisztességes) PostúnütM* Nemzetének 
mellék-néve* 

Korniccs (ÍCiirtol4) Ehúéiat' nemzetének mellék* 
névé* - : 

Korvus (Holló) Két nei^etnek mellék-neve: Ak* 
vttius^^ és Vmlériui/^^ 

,. Koisus (Jó Tanács adó) KortufUus nemzetének 
mellék-neve* Kos$u^ vagy Wionsus régi deák szó. 

Kot-

Digitized by G o o g l e 



SZEJIZELET. 437 
Kotta (KotoubóKvaJő) Aurétiui JitmzetéDek 

mellék-neve. Ennek eleje üTo/̂ n-szigetbÖl jött R6^ 
vníéay mely jlfrikában nem meszsze - vagyon Kar* 

• thágótól. Misok Kotont Sabiniában keresik, és így 
Sabin^mi. embttíttki Xemn mondgyák. ^Is5 jíuriUust. 

Krassus (Vastag) Négy nemzetnek mellék - neve; 
Klaudiust/f LicirUusé^ Fapiriusé ̂  Fetárüu^^ 

Kretikus (Krétai) C^cilius^ nwize^nek mellék neve, 
melyből egygyik .meg«vötte iírcía-szigetet* 

Krispinus (FodrQi y vagy 3ágos) ̂  Kvindu/ nem-« 
zetének mellék-neve, 

Kúria (Fűrke> Lmtácius^ Nemzetének mellék
neve. 

Ksitfsor (F\xí9)::Papirius* nen^zetének mellék* 
neve. . . . 

Labeo (S^ija^) Két nemzetségnek mellék-neve; 
Fiíiiuf/ é$ Antktiusc.^ £gy nagy szájú Ogyészrál 
•ötté eredetét. ^ , ,̂  

Lanatu4 (Q^ítísi) iM(r/i«rn/£6r' neoi^etének mellék
neve. _•, , ;.j 

/̂loir^ (QroAzIamo^ ip<y9///fa*^Aen(izft4n^m:eIlék-
ncve* . .̂̂ r. V,- . . '. r 

^L€ntulus0jt}^c%ii) K^^ifH^s' n«̂ m êt̂ ne|k naellék-
neve*- • • ; . . .A .. : ,-::, v̂> *, 

Zepiduj (Ny4jasji' Émílius' nemŝ evének melléfor 
i i « v e * • ^ . . . ' • • * . • . . ^^ . 1 ; . . • / , . ; ; . •;,•• 

"̂  Léúinia' cBalog) ViBiléfim^ pen^ct^oek melléig-

Líbó (Cipő) Négy nemzeteknek mellék-neve, /â v 
Üusé^.Skfib&nim^^ ]PétiUH^(f% OMvimé. . 

Licínus (Szabados) Porcius* nemzetének mellék*. 
neve* •... . : ' • ; • • • 

Lígus (Ligöriai^ \fi//W nemzetének mellék-neve. 
E e 4 Lcrt" 
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438 HARMAPIK 
Langímis' (Hori-horgas, nagy inad) ir(arjjTttî .nem-

z^téaek mellék-neve* 
Lbngíls (Hoszszu^ Két nemzetnek niellék-neve« 

SemprÓTuaséy' és Sulpícius/^ 
Lukulus (Világos) Xjf<7/>i/if^"iiémzetének meHék** 

neve. • - . . ' ' 
Lupus (Farkas^ Í?Í/;^//ÍW* nemzetének meliék-neve. 
Macedonikus (Macedóniát-meg-nycrő) CéciUus^ 

Metellus* nemzetének mellék^n^ve, 
Macerinus{M^ctxxnii meg.nyérö) Gegánius* nem« 

zetének mellék.nefle. 
Magnus (Nagy) Pampéjuí nemzetéhtk niellék* 

neve. 
y*f«7A-j/̂ Kj (Lég*nagyobb) Eét nemzetnek mtl-

lék-neve : Fáhiusé^ és Valcriusé. 
Mnifiierkus^' (Möttterköök ^ mcg-györ6je > ÉmiUus 

nemzetének' meTlék-neve , melyből egy mog-gyÖzté 
Mamcrket y Siciliában kényes-uralkodót. ' 

Mancinuis f1KöggeIi> HóÁiilAi^ nemzetének \ mel
lék-neve. 

Márcélkís i^Mirkvísk^y K^t nemzetnekvnveUék* 
neve, Klaudiusi^^ és Fdbius^^ , 
" Medullihíis ^ednllusnák Rieg^TÖt^je) Fúrius* 

nemzetének mellék-veve, metlybea egy meg-vötte 
Medullust egy högyct ^UpdÁidhan^ 

Megcllm (Kis Meges) Postumiu^ nemzetének mel* 
l é i -neve / Hírc6 v6\t Megét Tréfa ^\ati Páncélja 
miátt« Ehhez hasonlót viselt egy a' Postumitesok 
közül. ' 

Mentő ("Nagy-állú^ J&Utis^ nemzetének meUók» 
tieve. - ' : • '^ :^ '••-

Merenda (Uzsonna) Kornélius* nemzetének mel-
lék-ntve. 
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ikíffíi^ (Sárga* Rigó) Kornclius* nemzei^oek mel

lék-neve. 
^Piíf^h (#cssana'-mc^vövÖje> Két ijcmzetnek 

mellék-neve. Meneniusé ^ és Valériasé^ J^o^sánának 
(^Sicilia vj^ossának^ meg-hpdítassától. 

Metellus (Határka) Cécüiiis* nemzetének mel-. 
lék-neire. , 

Mol\fginensU (Mplugí^ai) J^orn^lius^ U^ixiz^tének 
hicllék-neve, ikfo/í/g-Z/ia-szigetnek raeg.-vövésc* cmlé-
körtére.:, .^:'.'.,.. -̂ v^ ,̂•.̂ .̂ /, , •, Í, ..,.. . ;, 

Tkííif iW/2««f: (Mugillániai P<ipiriiijí^ neimzetének 
niellék'ney^,;i(Wí/^i//tt/M szigptoek mpg-vövcs^e* .e/n-
léközetére. 

M^réuL (Tenger i -M) \ J^u^fnim^, ncmze^^n^k. mel« 

.̂  . itfí/^ (Egér). i3^c/«/ nci?ize^ténck mcllé,k-P?vf. 
Másika (Kis-ór) KornefUus* nemzetének meUék* 

liCVQ..-:-. :, :\'.\ . , '.j- ^ ., cy "- •\ 

N^ró (Kegyetlen) Két nemzetnek mellék^ neve. 
Klaudiuj^j mel\y nemzet (jKla^us y^gyKlásiu^név 
alatt) Sabinumbál ercdett, holott N&ó kegyetlent 
tész«n;vés Tí'^ríwj^, 

^obílior (Nemesebb) Fulvius^ pemzetéqek mcUék-
aevc. ,, .r,. ^ j . , ^ / . ., ' 

JSorbanns (Norbániai) Kasslus* nemzetének 'mel
lékneve.,^ , r ^ ^ ' , . . . ( 

Oktdvidnus (Oktávius* ívadekja) Oktavíus" nem
zetének mellék-néve. ^ . . .v 

0/[?íŶ r (Segítő) Virgínius' nemzetének mellék-
Heve. , ^̂  . ' . , 

Orestes (Órcstes) JK/ŰWÍ;?//// nemzetének mellék
neve , melyet egygyikc föl-yott OresUsnek^ Agamem-^ 
norC fiának, emléközctérc. 

E c 5 . ' '^^ 
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440 HARMADIK 
Vacillus (Békész) Fúrius^ nemzetének-^mellék

neve. ^ ^ ^ 
Ptfnza (Nyilvános) Két nemzettiek mellék-neve. 

Apulejüsé^ és Víhius^. - ~ • 
Passlenus (TürÖ) Trebóniús nemzetének mellék

neve. ; 
Paulus (Pál) Émlliiü* nemzetének mellék-nevc' 
Penaus (Puniai) Két nemzetnek nieHék-̂ néve. Fa-

biiu(f; és Kvindusa, 
Perperna (Sodor) Kvinlilius* nemzetébe akarta ma

gát bé-iktatni ez'̂ f' Görög ember; de, halála után 
íiettiességérül-is kételkedtek , és így Attyát Rómábóí 
ki-üzték. 

i'ötjríttr- ífPétai) Sütpieüis^ nemzetének mellék
neve P^^ -̂városnak meg-vétele* emlékÖzetére. 

"̂ í̂ eíftaj (Ki-kéretétt)^a/^ríia' nemzetének meUék<» 
neve. * 

Petus (Seipes) Két nemzetnek mellék-neve« Éiiu-
4é Í% Fulviusé. 

Pízé (Borsö) Kalpurnius^ liemzetének mellék-
nerc. 

Plankus (Lapos) Két nemzetnek mellék-neve. 
Mundeius^^ és Élius^, 

PolUa (^SíkávXó) Azirúus* nemzetének mellék
neve. 

Popükola (Nép-tisztölÖ) VcUdrius^ nemzetének 
mellék-neve. 

Potkují (Nyerő) Valérius^ nemzetének mellék
neve. 

Prískus (Hajdani) Humícius nemzetének mellék-
ncve» . 

Prokulus ^Harang-sziv> Két nemzetnek mellék
neve, Plauciusé ̂  és Gegániusé^ 

, ' • ' P « / . 
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iPuhbet (Srép) Klaudiíul* nemzetének mellék-

Heve* ' 
Púhiilus (Viokoska) Hordcius* nemzetének mel

lék-neve, 
f* Vurpureo (Bársony) JFuriiü* nemzetének mellék
neve. 
. Rahuléjus (Cstve^ay kurciiis* nemzetének mel-
lék.neve« > : . 

Regillensis (Regillai) Postumiw? nemzetének 
mellék-^neve. v 

Reguíus (Kirájka; Jitilius^ nemzetének mellék^ 
nere. 

Rufínus (Vördské8)2forn6?W nemzetének mél--
lék^neve. *-

Rufus (Vörös) Minúcius* nemzetének meHék«-
v k t ^ t : ^ ' • '.:'••'' - ^ • • • • ^ - • • • V 

Rutilus (Csillámló) Két nemzetnek mellék-ner^é 
Marcikié» és Nánőiusé: - ^ 

Salindtor (Sózó^ Livius* netnzetnek melléknieve^ 
iRjft;tfr/i/o (Satérniai) Suipiéííés* nemzetének ipel-

lék-neve. 
'Sééva (Balog) Jwiius* netnzciéhiék mcHék-neve. 
Scévola (Balog*marku) üf^/u/ nemzetéiiekmét«^ 

ték rtev^p* . 
Scipio (Páca) Kornélius* nemzetének meHéfci 

neve. •'--'• 
Serranus (FürészölÖ) Acilius* nemzetének mtX^ 

lék-neve» 
Silanus (Sllai lakos) Servilius* nemzetének meU 

lék neve. Sila^ ufpénninus* hÖgyéwk -e^ részsze, 
â mint Kalabría felétei-jed. ' ' 

Silla (öszveséges) Korndlius-Rufinus' neaiz«téaek 
mellék-neve. 

Digitized by Google 



34^ HARMADIK. 
Siapula'(ítafQcka) Korn^us^ httiiztittítik tnth 

lék-nevQ^ 
Skc^HYns íKtgyo) Hírom neMzetiiek mellék-ne

ve. "Émíliusé^ Vubliüusé^ cs Acíliusé^ 
Spurínus (fattyú) PetíilUs^ aemzetének mélI ék-

neve, 
.St4ló (Jökty Lioínius^ ntímw%iXíKk n^^lébtieve. 
Strábó (Kancsal) Két nemzetnek n êUéfc-fíevt* 

Struktus (Rakott) Licínius* nemzetének: -tntUék** 
neve. • y .t, - - . ;\ :̂.. 

Tamfilus (Köz-szeretÖ) mert mások Vámfilu^fmk^ 
i.í, moiwljjrájs* .^^foW neuizetéDíek mellék-neve, 

Tapulus (Tapulíai) Villiuí nemzetének 'm^t^lí* 

Tarpéjus (Tarpéi) Tarpéjus högyrÖK RomlUus* 
5l̂ inae|!é|̂ ptJvr,»ne)iékfnev,e.; .\ ,,, ; _ 

^ Thermus (Hév-vizi) ilf/)32̂ <;wF?t,i|«mzetének mel-
I4k-nevei;.̂ f̂  -̂ *-:... -̂ ,.v .„ . •/,• 
;: Torkvdtm, (^fixax^y'}áütp9%^Jifi»iHji^\ î em^etének 

mellék-neve, 
Tremulf^ ^ .̂ös^kető) Matc^* nemzetének mel

lékedévé. ^ ,*» , ', 
Tricipitdnus (három-fejű) Lukrétius* nemzetének 

m^Hékrneve* v. 
Tuditánüs (Tuditai) Semprónius^ nemzetének mel« 

lék-tteye, i / 
Varró (SzömörcsÖs) Tercncius* nemzetének |nel-

lék-aeve.^: n̂.̂ .i •- .••• < ( • • • . 
. Fdru4 {^tíi\^mA\ék\) /̂ ör«x fo}ó-vittai, me|y 
Olaszországban vagyon* KVÍ/ÍÍ/Z/ÍI/ÍAcmzetének m l̂-

ren^ 
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Fenno (Jaj-Íj) m«rt mások réZ-noscnak T\tvez\k» 
Két nemzetnek mellek neve. Fáleriusé6i Plaueius^. 

Verrukosus (SzömörcsjÖisJ Fdbius* nemzetének 
mellik-iieve. ^ • ' 

Vibulááus (Vibufai)- Három nemzetnék mellék
neve, úgjfibint Fábiúséy, Rutiüusé^ SulpÍGÍMJé* * 

Voléro (akaró J Vuidílim^ nemzetének mellélc-
neve,. . / . . ' / 

Vopiskus^ (Vopisciai) JuUus* nemzetének mellék-
neve. * ' 

Volskus (Volsciáhúl Való^ Vuhliüus nemzetiek 
mellék-ücve. 

Vulsó ( Rántó ) Manlíus* nemzetének mellék 
neve. : :.. < . i 

Zófus ('Bölcs) Semprónius áemzetének mellék* 
neve. , ' r. \ '••-'" 

NEGYEDIK SZEUZELET. 

A' Vezetékeknek mellék-nevei* 

AcíLiüá 
JBalbus 
Glábrio ' 
Serránuá - ^ 
Skaurus. 

AKV1LIÜS. 
Korvus. 

ANTISTIÜS 
Lábeo. 

ANTONIUS 
Júluii. • 

APÜLÉIÜS ^ 
Panzo 

ATÍLIUS 
Kalatinus 
Reguluí; ' : 

AÜLIÜS. 
' Cerretánus. 

AÜRÉLlüS. 
Kotta ^ 
Figufiií 

AZINH7S, 
Polliö, ' 

BÉBIÜS. 
Táitifilüs. 

CÉCILIHS. 
Baleárius 

Kré 
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Krétikü9 
Macedőoikus 
Metellus. 

DOMICIÜS. 
AheűobarbuSé 

EBÜCIUS. 
Koroices 

ÉLIÜS, 
Glábrio 
Lígus 
Pctus 
Skaurus. 

EMILIUS. 
Barbula 
Lepidus 
Mamerkus 
Paulus 
Skaurus 

FABIüS. 
Ambu^us : 
Bibulus 
Buteo 
Dorso 
Gurges 
Labeo 
Maksimus. , 
Marcellus 
Peaous 
Verrukosus 
Vibulauus 

FANNIüS. 
Strábó. 

NEGYEDIK 
FLAVIüSi 

Pimbría 
Flakku^ 

FOSLIüS. 
Flaccinator. 

FÜLVIÜS. 
Ceatímalus 
Kalénus 
Nobílior 
Fetus. 

FÜRIUS* 
Bibulus 
Fűsus 
Kamillus 
MeduUínus 
Facillus 
Purpureo. 

GEGANIÜS. 
Macerínus 
Prdkulus. 

HORACIÜS-
Barbátus 
Pulvillus 

HOSTILIÜS. 
MancÍDus; 

JÚLIUS-
Cézár 
Jálus 
Líbo; 
Mcnto 
Vopisku$. . 

JÜNIUS, 
Brfitus 

• *> 

Bubulkui 
Mus 
ScévA 
KALPüRNIül 
Bestia 
Bibulus 
Píző. 

KASSIUS. 
Karbo 
Longínus 
Norbáous 

KLAUDIüS, 
Centho 
Glábri^ 
Krassus 
Marcellus 
Nérp 

. Orestes 
Pulcher. 

KORNELIÜS* 
Arvina 
Cetliegus 
Cinna 
Dolabella 
Hispalus 
Ck>ssus 
Lentulus 
Mercndí 
Merula 
Molugioensts 
Nasíka 
Rufíoius 
Scípio 

SilU 
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Silla 
Skapula 

KÜÍIIUS. 
Dentatus. 

KURCIÜSI 
RaT)uIejus 

KVINaUS. 
Cincinnatuft 
Flaminius 
Kapitolíous 
Krispinus 
Pennus. 

KVINTILIÜS. 
Perperna 
Varus 

LICINIÜS. 
Géta 
Kaivus 
Krassus 
Lukülus 
Stóló 
Struktus. 

LIVIÜS^ 
Denter 
Drusus 
Salinator. 

LüCINIüS. 
Muréna 
LUKRECIUS. 

Flávus 
Tricip'itánus. 

LüTACIUS. 
Cerkó 

Katulus 
Kűrio 

MAJSLIUS. 
Fulviánus -
Kapitplinus 
Torkvátus 
Vulso» 

MÁRCIUS. 
Filippus 
Rutilus 
Tremulus 

MENENIÜS-
Agrippt 
Lanátus 
Messála. 

. MINÚCIÜS. 
Rufus 
Theritius 

, MÚCIüS. 
Scévofa. 

MüNACIüS. 
Plankus. 

NAÜCIÜS. 
Rutilus. 

NüMICIüS. 
Priskus, 

OKTAVIÜS. 
Líbó 

'Oktáviánus, 
PAPÍRIÜS. 

Krassus 
Kursor 
Mugilláous, 

PETILIÜS. 
Líbó 
Spurínus. 

PLAUCIÜS. 
Prókulus 
Venbkg, 
POMPÉJÜS. 
Magnus 
Rufus 
Strabo. 

POPÍLIÜS-
Lénas« 

PORCIÜS. 
Censorínus. 
Kató 
Licipus 

POSTÜMIDS. 
Albínus 
Komioius 
Megeifas 
Regillensis* 

PÜBLÍLIÜS-
Filus 
Skaurus 
Voléro 
Volskos* 

ROMÜLIUS. 
Tarpcjus. 

RÜPILIUS. 
Lupus 

RüTILlüS. 
Vibulánus. 

SEMt 
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SEMPRÓNIÜS-
Atratínus 
Grakhus 
Longus 
Zófus 
Tu'ditánus^ 

SERGIUS. 
Fidénas 
Katilína. ^ 

SERVÍUUS* 
Agrippa 
Ahala 
Aksilla 
Cépio 
Fidénas 
GemiDus 
Izaurikus 
Silánus 
Ka^ka. 

SESTIÜS. 
Kapitolínus. 

SKRIBÚNIÜS* 
Líbó 

Ö T Ö J D I K 

SPETÍLIÜS. 
Furíaus. 

SULPÍCIUS. 
Gálba 
Kameríuus 
Longus 
Petikus 
Savernio 
Vibulánus. 

TERENCIÜS. 
Varró. 

TIBERIUS. 
Drásus 
Néró 

TREBÓNIÜS. 
Pássiénus 

TüLLIüS 
Cicero. 

VALÉRIÜS. 
Flakkus 
Kor V US 
Lévínus 
Maksimus 

' 

Messála ! 
Pelítus 
Poplikola 
Potítus " 

V E T Ü R I Ü S . 

Geminus 
Kalvínus 
Krassus 
Vennó 
Vénoks. 

VILLIÜS. 

Tapulus.. 
i 

VIRGINIÜS. 

Celimontánus 
Opitcr. 

VIPSANIÜS. 

Agrippa* 

Má-
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ÖTÖDIK SZERZELET-
A* Római üdőknek föl-osztása. 

ELSÓ RÉSZ. 
A Kir^jság^ üdéje. 

JLLISÓ R O M Ü L Ü S uralkodott 38 esztendeig 
Másadik ^ NÜMA — 43 
Harmadik ~ HOSTILIÜS 32 
Negyedik — Ankus — 34 
ötödik — Prískus — 38 
Hatodik — Servius •— 44 
Hetodik — Lucius — 25 
Mind öszsze uralkodtak — 244 esztendeig. 

MÁSADIK RÉSZ. 

A' Tanácsnokság' üdéje, 
!• L ' . Június* Brátus L; Tarkvínius Kollatí-

nus 245 
l\ WalériMsl. Poplikola Sp.Lukrécius Tricipi^ 

tánus 246 
M. Horácius I. Pulvil/us 

M* F. Valinu^ II'PopllkolaT. Lukrécius I . s47 
3. IWaUrius HL PopliÁolaM. Horácius Puivillus 248 
4. Sp. Larcius I, T . Hermínius \ ^ 2 4 9 
5 . M. Valérius P . Postümius. L 250 
6. IWalériusIV.PopliiolaT. Lukrécius II. ' 251 
7» P* Postümius II, T . Menenius Agrippa 252 
8. Sp. Kassius I, T . Virgíuius. I. Opiter 253 

F f 9. 
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9. L.Postűmius l.'Kiamíniiü'T. Larcius 1. 

1 0 , 

IS. 

13-
14. 
15 . 
í 6 . 
17* 

18. 
19. 
20. 
21 . 
22 . 

34-

26. 

28. 
29 . 
3 0 

32. 

34« 

56. 
37-

08. 

Seu Sulpícius 
P, Veturúís 
Kv̂  Klélius 
A. "Seoipróniüs I. 
A* Fostumius-
Ap. Klaudius 
A. Virgínius 
Sp. KassiusII. 

M* TuIIius 
T, Ebúcius 
T* Larcius 
M. Minúcius I. 
T. Virgínius II. Opiter 
IP^ Servílius L 
T* Vetúrius 
L. Postumius II. Komi. 

mitis 
r. Gegániüs 
M. Minúcius'II. 
Kv. Sulpícius 
K. Július I. Fbpukús 
Sp, Naucius 
T. Sicínius 
L. Virgínius 'Ftvkulu^S^. Kassius IIL 
Kv. Fábius I. :Ser. Kornéliuíí 

P* Minúcius 
A. Sempronius IL 
Sp> Larcius IK 
'P« Pinárius 
Sek* Fúrius L 
K. Akvílius 

Ké. Fábiüs I. 
M, Fábius L 
J^v. Fábius IL 
K€. Fábius II. 
M. Fábius IL 
Ké,-Fábius III. 
L. Émilius IL 
K, Horáciüs' 

L. Émilius L 
L. Valerius 
K. Július IL 
Sp, Fúrius 
Kn. Mafíilius 
T, Virgínius 
K* Servílius 
T. Menénius 

h.yitgimusX Opiter Sp. Servílius 
P.. Valerius L Î . Naucius L 
A. Manlius. L. Fúrius 
L. Émilius IIL K̂  Jűlius IL Topishus 
T. Virgínius ÍV. Opiter 
L. Pinárius p, Fúrius 

254 

^5^ 
2 5 9 
260 
261 

262 
263 
264 
263 
266 
267 
CL6S 

26^ 
,270 
271 

273 
274 

277 

V9 
280 
2át 
28a 

383 

39 . 
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29. T. Kvineius I* Cincin* Ap. Klaudiu^ 

natus 
40. L» Valérius 
41* T, Numícius Priskus 
4fl. T* Kvincius II. C//j. 

cinnatus 
43. T. Émílius lU 
44« Sp» Postumius 
45* Kv. Fábius IV* 

46* A. Postumius 
47. 1\ Servílius IIL ] 
48. L. Lukrécius 
49. P. Volumnius 
50* P. Valérius II. 
5i«Kv.Fábius Fibulanus 

52. K. Naucius II. 
53. K. Horácius Vulvillus 
54. M. Valérius 
55* T^RómuIius 

^̂ 56. Sp* Romúlius Tarp^us 
57̂  Sek, Kvintílius 
58» P.Sestius Kapitolinus 

284 

T. Émili^s I. 285 
A. VirgíniuS II. Opitét 286 
P. Servílius II. 287 

Kv. Fábiús III. 
Kv. Servílius 
T. Kvincius ílhCmcin^ 

natus 
Sp. Fúrius 
L. Ébácius 
Sp. Vetűrius 
Ser. Sulpícius 
K. Klaudius , 
L. Kornélius Molugi-

nensis 
L. Minucius 
Kv. Minucius 
Ŝp. Virgínius 

K. Vetűrius 
A. Atérius 
P. Kuriácius 
T . Menenius 

£88 
£89 

\ 
290 
S91 
2 9 3 

S9S 
S94 

295 

295 
297 
298 
299 
300 
3 0 1 
302 
305 

A' Tizes-Firf iság. 

59. Ap. Klaudius 
Sp. Vetűrius 
Sp. Postumius 
Ser. Sulpícius 
V^ Kuriicius 

tio. Ap. Klaudius 
' 

T. Genficius 
K. Július ' 
A. Manfius 
T . Roműlius 
P. Sestiüs 
Kv. Fábius 

F f 2 

304 

' • i 

305 
M. 
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M. Korn l̂ius M. Serghis 
M. Minöcius Kv. Pontílius 
T. Antonius Ké. Duilliu* . ^ 
M* Scrgius &p. Oppius 

T a n á c s n o k ok. 

tít. L. Valéríüs I. M. Horácius 306 
62. h, Heriaínius T* Virgínius Celimon-

tanús 307 
63. M. GcgániUs L Ma.K. iúlmslll. Vopiskus 308 

cerínus . 
^4* T. Krínchís IV. föjf-K. Fúrius j^grippa 309 

cinnátus 
«5» M. Genúchis , K. Kúrius 310 

Tanácsupki' Ezredesek* 

<4. A, Scmprőniu* L. Atilius T. Klélius 311 

T a n á c s n o k o k 

67» L* Papírius Mugilldnm L. Semprdnius -/frrá-
tínus. 31Í 

(58. M. Gegánius n. MacerU T. Kviocius V. Cincin-
^^^ natus 313 

6^ M. Fábíus Fibulánus P.ÉWveius K^rjiicf^ 314 
Vb.K. Fúrius M. P,apírius Krassus 515 
71. K. Gegáaius PróJsulusL. Mcneaius Lanátusl QI6 

Macerinus ' \ -
70, T. Kvinciüs V4 Cincin^ K. Menenius Agrippa , 
^ woítt̂  ,, Lanátus .. 3^7: 

Ta-
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Tanácsnoki; Ezredesek. 
75. M^Émílius iWűmi?/-̂ ttj L. Kvinciusv L.JűIius 31! 

Tanácsnokok. 
74. M. Gcgánius IIL Ma- L. Sergius Fidénás 319 

cerínuS' 
j^y M. Kornélius Molu- L# Papírius !• Krtusus 320 

ginensps ^ ^ 
76. K. Július II. L, Virgínius 321 
7J*, M* Manliu$, Kv^Sulpícius Saa 

Tanácsnoki Ezredesek. 
"f^M.VÁhixxs Bibulus M. Foslius Flakcinator. h. 

79. L. Pinárius L.Fúrius Sp, Postúmius 324 

TanáQsnokoX 
8Q. T.Kvincius hPennui K̂  JúHû  MerjitA 3^5 
81. L. Papírius II,/frúfjjí̂ r L. Július 326 
82. L^Sergitt&III. jFírfd!>írfĵ , Lukrécius Trieipi-

V ííí/íw^ 327 
83. A.Kq^tiéliusI./íojr^aw T^ Kvincius 11̂  Ftf/wí̂  3í?8 
34. K. Servílius Ahala L. Papírius iW ĝ̂ /Z/rf̂ wj. 329 

Tanácsnoki Ezredesek. 
85, T. Kvincius 

M. Postumius 
K. Fúrius 
A. Kornélius 

Ff 3 

330 

^6. 
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S5. A. Semprőnius 

L. Kvincius IL 
8;r« Ap. Eláudius 

L. Sergius 

ÖTÖWK 
L. Fúrius 
L. Horácius 
Sp. Naucíus 
Sek* Július 

33^ 

«3« 

Tanácsnokok. . 

88* K.Sempronius Atrátinus K* Fábius Vibuldnus 233 

Tanácsnoki Ezredesek. 
89, ÍJ» Manlius Kapitolínuf K. Antonius 334 

L* Papírus Mugíllánus L, Servílius 

T a n á c s n o k o k . 
po. T.Kvincius!• KapitolUli. Fábius Fibúlánus 335 

nufS 

Tanácsnoki Eríedesek. 

91. T. Kvincius II. Eapi'M. Manlius 23^ 
toUnus 

L, Fúrius HL A. Semprőnius L 
P», L̂  Menénius Agrippa Sp» Maucius I. 337 

P. LukréciusL 2>/£?í>zVrf-L. Servílius h Ai^illá 
nus 

93. M. Papírius I. MugiLVi. Servílius 338 
lánus g 

L. Sergius Fidtfnds 

94-
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94^ P* Lukrécias.II.. Trici-h.SevwílUxs II.. Áksilla 339 
pitdnus 

L* Mc^viéíim^! AgrippOi Sp. Vetűrius Krasius 
95. A. Semprónius IL, M. PapíriusII. iííw^//-

lanus ' * 340 
Kv. Fábius I. F/̂ w/rf/ztt̂ , Sp. Naucius IL 

96. P. Kornélius X- Kvincius Cincin-
K. Valérius Potítusl. ndtUs S4l 

97.. Kv. Fábius IL; -f% «̂/úí,4R. Kornélius Kossus 3455 

P.Postűmiüs i?tf /̂//e/w/j« Lv Valérius L PotttuSé 

Tanács no kok, 

93. Kornéliujs. L. Fúríus Pacillw . . . 34^ 
99. Kv, Fábius Ambustus:, K. Fúrius Pacillus 343 

loc. M. Papírius K., jNaucius ^MÍ̂ /ÍW^̂  S44 
101, M. Papírius K. Naucius Rutilus 345 ^ 
102. M. Emíliuslj^iWaineriK. Valérius II. Votítut 346 

cínus . '••' 
IÖ3. Kn. Kornélius L. XÖ/- L . Fűrius IL MeMU^ 

jus nus , 347 

Tanácsnoki Ezredesek. 

104. K. Július I. Jálus P. Kornélius I. Kossus 348 
K.ServíliusI, Ahala 

105. K. Valérius IIL Potitus K. Servilius l í . Ahala 349 
L. Fúrius IIL MeduU^. Fábius IL Fibuld-

liniis nus 
106. P. Kornélius IL Kossus L. Valérius IL Potitus 350 

Kn.KoraéliusIL/TüjjwjN. Fábius ^mí^^^wj 
F f 4 Í07. 
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107. K. Július, IhJálus M. Émílius II, Mámer* 

cínus 251 
T* Kvincius KapitoU- L. Fűrius II. 

jtus 
Kv. Kvincius Cincinná- h. Manlius I. 

tus 
lOg. P. Kornélius L Molu- Sp. Naucius IL 353 

ginensis 
Kn^ Koroelius III. ^ÖZ-TI^. Yalérius IIi: fotítus 

sus 
Ké. Fifcius l.fi/nhustus^^ Sergius I. Fid/nás 

109. M. Émílius III. Jfflf. M. Fűrius LifiTűr/Ti/V/wj" 353 
mercínus 

P. Klaudius L. Július .1. Julus 
M. Kvintílius /̂ </rwif L'» Valérius IV. Píító^j-

l i o . K. Servílius III. Ahala Kv. Sulpicius I. Kame-
rinits ' 2j;4 

Kv. SerríJíus Y.Fidénas^* Manlius II. 
L. Virgífiiüs M. Sergius W.Fldénás 

i t l . P. Licínius P. Mélius* ^^^ 
L. Titínius IL ' Sp. Furius 
P.VMíníus IL L. Publílius 

It2. M. Pompőnius K. Duiüius 356 
Kn. Genúcius . L, Atíjius I. 
M. Vetúrius L. Publílius <̂?/<̂ o 

113. L. Valérius V. Fotitus L. Furius IIL Kamillus 357 
M. Valérius I. ikfe*j/-Kv.ServíliusIL-RV/(//iá> 

muf 
M. Furius IIL Kamii- Kv. Sylpícius IL Ka-

lus mdrinus 
114. L. Július IL Julus L.FCiriuslV; Kamillus 358 

L. Sergius A. Pofiúmius 
P. Kornéíius A. Mj^nlius If 
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i i 5 * L, Titínius IL P. Ménius 359 
P, Mélius K D . Genűcius L 
L. Atílius 

i i 6 , P* Komélius Kossus V.YioméWwsl^ Scípio 360 
M. Valérius II . Mak-Tíé. Fábius III. 

nmus 
L. Furius V* Kámilhu iCv. Servílius l í l . Fidénis 

117. M. Fűrius W.Kamillusl,. Fúrius VL Kamillus 361 
K. Émílius I . L. Valérius I» Póplikola 
P^ Kornélius II. Scípio 

T a n á c s n o k ok. 

118. L. Lttkrécius Fldvw Ser. Sulpícius I, Kame-
rinus ^6% 

119* K. Valérius Po;?//^o/a M* Manliüs 363 

Tanácsnoki Ezredesek* 

I20» L- Lukrécius Ser. Sulpícius II* Ka^ 
inerínus 3^4, 

M» Émíliu* L. Fúrius VlI./r^77i///«^ 
A. Fúrius K» fimílius 

121. K* Fábius Ké. Fábius 365 
Kn. Fábius Kv. Sulpícius * 
Kr. Servílius IV* Fidénis Ser. Kornélius I . Mo-

V luginensis 
122. L. Valérius II . Pepii-L» Virgíaius 366 

, Jíola 
P . Kornélius Uh Scípio L. Postúníiius 
L. Émílius I. A. Manlius L 

12-
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123, T. Kvincius . Kv.ServíliusV.i?rf^/iw 367 
L. Július III. J&lus L. Akvílius 
L, Lukrécius II. Tr/-Ser. Ser. Sulpícius III. Ka-

cipitánus meriniis 
JS4, L. Papírius l.KursorK^ Scrgius I. ^ 368 

L. Émíliys l í . L. Menénius I. 
L. Valérius HL Popli- K» Kornélius 

125. M. Fúrius V* KamUlus Ser. Kcfrnelius IL iWb/w-
ginensis 369 

K\r. Servílius VL iírf^- L* Kvincius L Cincin-
nds nátus 

L. Horácius Vulvillus'Y:YvMv\\x% l.Potítus 
126. i\. Manlius IL P. Kornélius IV. SÍ;/>/O 37a 

T. Kvincius I; Kapi. L. Kviocius II. Cincin-^ 
tolinus nátus 

L. PapíriustlL KursorK» Scrgius iL ^ • 
I57» Ser. Kornélius III Mo- M. Furius VI, Kamillus 371 

luginensis " »< 
K. Papírius ifrajjí/j P. Valérius II. Potitus 
Ser. Sulpícius L Rufus T. Kvincius U. Kapito-

128. L. Valérius IV* Popíi' línus 
kóla A. Manlius IIL 372 

Sérv. Sulpícius II. Ru- h. Lucrécius IIL Trici-
fus pitániis 

L. Émílius IIL M. Trebónius 
IS9. Sp. Papírius I. L. Papírius III. Kursor 373 

Ser. Kornélius IV. ik/ö-Kv. Servílius VII. Fidénas 
luginensis 

.K. Sulpícius L. érnfiiüs IV* 
130. M.Furius VII.A^a/wiV/ía A. Posfúmius 374 

L. Postúmius L. Furius 
L. 
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L, Lukrécius IV. Tricl- M. Fábiuá I. jimbustUs , 

pitdnus 
t^u L. Valériui V. Popli-L. MenéniusIL 375 

iola 
P.Va lér iu8 l I I .Po tó t t jK , Sergius IIL 
Sp. Papírius IL 

132* Manlius L 
K. MaDÜus 
L . Július IV. Jálus 

133. Sp. Fúrius 
K« Licinius 
M, Horácius 

234. L. Émílius 

Sérv. Rornélius V. Afo-
luginensis ^ 

K. Sekstíliu^ 
M. Albínius 
L . Antistius 
Kv. Servílius IL 
P . Klélius 
\j. Gegánius 
K. Kvincius L 

P .Valér iusIV-Potów^K. Vetúrius T. 
Ser. Sulpícius III. 

fus 

S z ó -
135* K. Licinius h 
136. K. Licinius IL -
137. K. Licinius IIL 
J38. K. Licinius IV. 
139. K. Licinius V. 

Ru'Y^xx. Kvincius 

• 

s z ó 11 ó k. 
L . Sekstius I . -
X>. Sekstius-IL 
L . Sekstius III. 
L- Sekstius IV» 
L . Sekstius V. 

37<J 

377 

378 

379 
380 
331 
382 
383 

Tanácsnoki Ezredesek. 
140. K. Fűrius , A* Manlius IV. 384 

P.Valérius V* Potüus Ser. Sulpícius IV. Rufus 
K. Valériufi Ser. Koraélius IV. Mol. 

141. 
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141. Kv.SerVílius VIII. iTiKornélius L ' 385 
dends 
K. Veturius II. Kr. Kvwicius ih 
A. Kornélius L M.Yáh'wxs II. ^mbiistus 

142. T* Kvincius Sp. Servílius ' 386, 
Ser, Kornélius VII. L. Papírius 

Molugin, . 
Ser. Sulpícius V* Riifus L» Yelíiv'wxs Kraisus 

Sz6 - szó I l ó k . 

143. L, Licínius L. Sekslius VI. 387 

Tanácsnoki Ezredesek^ . . 

144. A. Kornélius L L. Valérius 388 
M, Kornélius II. P. Valérius VL Potítus 
M. Gcgánius JP. Manlius II. 

; íTaaács . i iokok* < 

i45» L. Émíliusl; Mamet-L. SckstiusVII. 38^ 
kus ' f 

i4ö« L. Gcnúcius I. Kv. Servílius IX. Fid/' 
nds - 39a 

147. K.Sulpícius,1. PetikmK. Licínius I. ^tóló 391 
14 j . L. ílmíliusll. ilíű/w<?r-KD. Genúcius 393 

kus 
149. Kv. Servílius y^to//2 L. Genúcius II. 393 
150. K. Licínius II. SíJfó K. Suipicius II./V//^w.p 394 
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151. M. Fábius IIL Am- K, Pctílius Libó 295 

búst US 
I52» M. Popíliusl. LAias Kn, Manlius I. 396 
153. K. Fábius K. Plaucius 397 
154. K»Márciusi. ButilusKü. Manlius II. 398 
155. M, Fábius IV. -^/;i-M, Popílius II. L^nas 399 

bustus ^ 
126. K. Sulpícius III. Pe. M. Valéríus hPoplikola 400 

tikus 
157. P* Valérius VII» Po-K, Március IL Rutilus 401 

titus . 
158. P. Sulpícius T. Kvincius 402 
J59. M. Popílius III. Xê /̂ ?̂if L, Kornélius 403 
160. L. Fúriusl. A'̂ /w/V/í̂ j Ap. Klaudius 404 
161. M. Valérius I. iío/i'wj' M. Popílius IV. X^ŰTJ 405 
a62. K. Plaucius I. F^noksT. Manlius L Tbrkva'^ 

^ tus 406 
-A. Kornélius Kossus 

163. M. Valérius II. iíorvttj IJ, Pclílius 407 
164. M. Fábius Ser. Sulpícius Kamerí' 

nüs 408 
^63. K. Március IIL Rutilus T. Manlius IL Túrkvd^ 

. tus • 409 
166. M. Valérius IIL Korvus A* Kornélius I. Kossus 410 
167. K. Március IV. Rutilus Kv- Sétvílius 411 
168. K.PIa'uciu* II. F^'noks L- -Éaiílius III. Ma^ 

merkus 41a 
X69. T. MaüliosIII. 7br>t.P. Decius I. iíf//^ 413 

170. L. Émílius IV. iíía-Kv* Publilius L Filus 414 
merkus 

171. L. Fűrius II. Kamilluj K* Ménius 4^5 
I7i3. Sulpícius I, Xp/?ĝ «̂  P. Élius Vaus 4^6 

>73-
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lyg. L. PapfriusL KrauusKé. Duillius 417 
I74« M. Valérius IV. Kor- M. Atílius Regxilus 418 

vus 
175. T. Vetúfius Sp. Poslfimius I. 419 
176. A. Kornélius II. Kossus Kn. Domícius 420 
177. M. Klaudius I. Mar K»VaIériu5 Flakkus 421 

cellus 
178* L. Papírius Ih Krassus L, Plaucius 422 
179, L, Émílius V. iWűw^r-K. Plaucius n i . Vénoks 423 

kus 
180. K. Plaucius IV. ^^/loí^K. Kornélius Scapula 424 
191. K, Kornélius X<?níi//í/j Kv. Publílius 11. i?/«J 425 
182. L. Papírius LilÍ2<^i//^-K. Petilius 42^ 

uus Kursor 
183. L. Fúríus III, Kamii'D. Június I. Brútus, 

lus Seéva 427 
184. K.SulpiciusILXo/zg'i/^Uv* Aulius K Cerretá^ 

nus 428 
185. Kv. Fábius L Makn-%^. PostúmiusIL 429 

mus 
186. L. Papírius II. Mw Kv. Publílius III. Filus 430 

g*///. Kursbr 
187. L.Papíriu^III. Mugilh Kv^ Aulius II. Cerretá-

Kursor nus 431 
i88.M,Foslius Flakcinátorlj. Plaucius V. Vénoks 432 
189. K, Június L í̂/̂ tt/A^wj Kv. Émilius I. i?űr^«/a 433 
190. Kv. Émilius II. Barbula K. Június 434 
191. Sp. Naucius L M. Popílius V. Ii^íw^ 435 
192. L. Papírius IV. ilíi/-Kv. Publílius IV. jRí/tt/ 436 

gilL Kursor 
193. M. Petilius K. Sulpícius 437 
194. L. Papírius Vf-AfA /̂Z/tK. Június II. JSII^I^HX 43S 

Kursor 
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195. M. Valérius V. Korvus P, Decimus II* Miis 439 
196. K. Június IIL BubuLKv. Énclílius III. Bar-
j kiis hula 440 
197. Kv, Fábius II. Mah- K. Március V. Rutilus 441 

simus ^ 
i98» P. DecimusIIL Mus Kv. Fábius IIL Mak. 

simus 242 
199^ Ap. Klaudius I. Kv. Fulvius 443 

L. Volumnius 
200. Kv. Március t Tre^?^ KoxnéXíus Arvina 444 

mulus 
2or. L. Postúmius L T/Minűcius 445 
202. P. Semprónius I. Zrf-p/SuIpíeius L Sav^r/z/o 446 

203. Ser. Kornélius I. L. Genűcius 447 
204. M. Lívius Denter A. Émílius ' 448 
205* Kv. Apuléius Panza M^ValériusVl. Korvus 449 
206. M. Fulvius L P^tus T. Manlius III, Tork-

'• vátus 450 
207. L. Koroéliusl. ScípioYía. Fulvius 451 
2o8» Kv. Fábius IV.^űA-.p. Decimus IV. ^ii// 452 

simus 
209* Ap. Klaudius IL L. Volumnius II. 453 
s i o . Kv. Cábins Y. Mak-f. DecimusV. Mus 454 

simus • ' .^, 
í i i . L. Postúmius II. M. Atílius I. 455 
212. L. Papi Husi./íí/rjor Sp. Karyílíus I. 45^ 
213. Kv. Fábius I. Maksi'D. Június 11. Brútus 

mus Gurges Scéva 457 
£14. L. Postúmius IIL K. Június I. 458 
215. P. Kornélius/Í4///2Z// M. Fúrius I. D^/zíaíaj" 459 
S16. M. Valérius VI. iCor-Kr. Cédícius ^^o 

vus 
317* 
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317. Kr. Marcus !!• Tre-P. Kornélius h Dola-
> mulus bella 4^1 
2iS» M. KlaudiusIL i^ar*Sp, Naucíus IL 46a 

cellus 
119* M.Valérius VIL Korvus K* Élius 463 
220. Klaudius L M. Émilius 464 
221. K. Servílius L. Cécílius 465 
222* P. Kcrnélius IL JDo-Ko. Domicius 466 

labella 
S23» K. Fabricius I. Kv. Émílius L v 467 
224. L.Émilíus L MamtT'YLW^ Március IIL Tre-

kus mulus 46$ 
225* ?• Valérius I. T . Korunkánius 469 
226. P* Sulpícius IL Sa'?^\)ec\m\xsYL Mus 470 

vernie 
227* K* Fabrícius IL K\r, Émílius 11* 471 
228* P. Kornélius III. Do- K. Június lí. 47i& 

labella 
229. Kv. Fábius IL Mak^ K. Gcnúcius I. 473 

simus Gurges 
230* M. tFúrius IL JDen-L. Kornélius L Len-

tatus tulus 474 
231. Ser. Kornélius IL M- Fürius IIL Den-

tdtus 475 
232. k. Fabrícius IIL K. Klaudius II. 476 
233. L. Papírius 11̂  Kursor Sp. Karvílius IL 477 
^34, K. Kvincius L. Genűcius I. 478 
235. K. Genűcius IÍ» Ko. Kornélius L 479 
236. Kv/Ogulnius K. Fábius 480 
237. P. Seihprónius II< Zif*Ap. Klaudius III* 481 

fus 
238. M. Afíliui L. Július Llbó 48a 
239. D. Júaiut D. Fábius L 483 

240. 
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S4Q. Kv. Fábí\isi III. MoA. U Mamílius 484 

4imus Owgfís 
t\i. Ap. Klaudius IIR M. Fulvius 11. PAut 485 
542^ M,Val4?m?YIU iíör-M. Otacílius !• 486* 

vus - ' 
J 4 ^ , L * Postfi^íius IV. Kv. Mamílius 4*r 
a44» L. Valérius T . Otacílius 488 
345. Kn. Kornélius II. K, Duilliuji 489 
^46, L.Korflélius ILScípioJi. Akvílius 4SK> 
^47. A.AtílíusIíü[űAix//i«jfKir* Sulpícius A9K 
S48» K. Atíüus Ko. Kornélius HL . 4*a 
S49. L. Mailliüs I. Kv. Cédícius 493 
t5o. Sérv. Fulvius iVc^W&orN. Émílius fauim . 4Sr4 
t5U KD. Kornélius IV. A. Atílius II. KalatűuU 495 
tS2. Kn. Servílius K. Semprőnius I. 49^ 
• 5 3 . K. Aurélius L Kotta V. Servílüis I. 497 ^̂  
934. L.Céc\lius LMetellusK. Fűrius 498 
S55. A . Atílius III. -ffa/a-X. Manlius II. 499 

tínu4 ' ' 
056. P. Klaudius L. Jűníus goo 
a57. K. AuréliflsII. Kotta P. Scnríüus lU 501 
358. I .̂ CécíUus II. J f r N , Fábius U. . 502 

tellus 
aS9. M. Fábius L -Bttí<?o M. Otacílius II. 503 
sóo. M. Fábius II. 5«/^o K. Atílius ^^í'tt/í^ 5^4 
S6 i . A. Maolius I. K. Scmprónius I 505 
S62. K. FuDdáoius K. Sulpícius . 506 -
SÍ63. K. Lutácius Katuluj A. Postúmius 5^7 
S64. A . Manlius IL Kv. Lutácius Cfrirf 508 
265. K. Klaudius Gf/iíArf M. Scmprónius • 5^9 
266. M. Manlius K. Valérius 51^ 
aő/* T* Scmprónius P. Valérius I. 5^^ 
26H/U Jtornélius^ Kv. Fulvius I.-Ra**!/^ 5^^ 
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2Ő9u:K. Lucínius P. Korn^lius ív 5 í j 
270* T . Manlius L Tork^ h, Atílius I . Regulás ^i^ 

: vátus^ "^ . , ' > 
271* L* Postúmius I . Jil-Sp, KarVílius Î  515 

bínius 
272. Kv. Fábius l^Maku^M.?omp6n\}xs E '̂  516^-

^73^ M. Émílius t Xr/i/flfi/jM. Publícius 5^7 " 
274. M» Pompónhií IL' IC. Papírius - 5 1 8 ' 
275^M. %m\\\\xslh LepidtuM^íxxmus 1 1 9 -
a76^ h. Postűmius II. ^Al'KY.YvXv'msíh Flakkus 520 " 

Mnius • ' ; . 
277v:Kv. Fábius IL Afe*.$p* KaTvílíus IL 521 

278. M, Valétiüs Ih M. Atílius 52a 
279 /M. Valérius !• i ^ / - I / i Apustíus 503 ^ 

280v'«A. Atílius I I . :flég-tt/wj-L, Érftííius I ; C2A 
a s i . Kv. FülviualII. F /a* .T. Manlius II . Torkm-

s82« Jívincius l. Flaminpís.^, Fdúiis Pilus 326 
sasoJVl. Klaudius I. i3ffl/-.Km Kornéliijs 527 

celluf ' 
284. P . Kornlliiís H. M. MínŰciüs 5 s | 
«85> L. Vetúrips L i?ZZâ  .K. Lütáciws 52^ 

• K. Postűmius 
2SÖ-' M. Émílius IIV Le^ M. Valérius II. LAfinm 530 

pidus 
28j. M.hUiushSélmiítorJu. ÉmíIiüs II. 531 
288. P- Kornélius -S47í>/rf . T.Semprómus Longüs 532 
289* Kn. Servílius Gerhi^slL. Kvincius 11. fíami^ 

390. K». Térfenqiiw r«/Tíf. M. Émíliu's pa«/i» 5'^^ 
291, 
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ö j i . T.SempróniusI. Gmk- L. Postúmius IIL AlbU 

hus nus gss 
090. Kv. Fábius IILMak-M. Klaudius IL Mar-

jifííi celliu ^i6 
393. Kv. Fábius lV^iMaA"-T*Semprónius II, Gra*-

JíW *í^ 337 
K. Fulvius 

J94* Kv, Fulvius IIL líak' ^ p . Klaudius 538 
ÁtUS 

595^ Riiv Fulvius Oentlma^P. Sulpíciusl. Gálba 539 
ius ' • 

096, M. Klaudius IIL MarM. Valérius IIL JLáji' 
. -̂  cellus nus ^ o 

^ 7 . Kv. Fábius V. jaai'K.v. Valériiu 541 

^ 8 i M. lüaudius IV,^űr-:T. Kviociuis ií>/;9?//iw/ 540 
. . celüts.. /. " \r •'• " " ••' * 

jr98* M. Klaudius híl/ra M. Livius IL Salímítor 543' 
300^ Kv., Gécílius iWtfíiíí/ííj L. Vetörius IL-R/«/ ' 344 

Kr. Kurius K. Falrriciu* 
201* P. Kornélius L Sc/jPío P, Licinius I. iíroj-jí^ 545 
Sc2.fs/k KoTBéli^ CetAegüsP* Sempróniuá*Ti<úfc*- -

. < ' ítt/ií^ ' * J54(j 
303. Kn. SeMliüs C4»/f> K. Servíliits 547 
304> K. Klaudius IL JS^^ró M. Servílius Geminus 548 

Kn. Kornélius i>/z^«/«j P% Élius Píé«* 
305. P. Sulpi'cius IL GulbaK. Aurélius Kotta 549 
306. L. KofnéliusZ<?/i/íé/i/jrP. Villius Tapulas 450 
307. T. Kvinciusi?/fl^/yiw/^Sck. ÉHus Pf̂ íwj 55^ 
308. K Semprpnius Kv. Minúcius iffiifw.r 55a 
309* L. Fúrius Vurpureo M* Klaudius V* Mar-

' rtf//z/.r 553 
310, Porcius Káté L. Valérius í/űíArw^ 534 
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31 !• P. Kornélius ScípioTé SemprőniusZ /̂rgtw SS^ 

Jífrikánus 
312. L. Kornélius Merula Kv» Minficius T̂ r̂mî / 555 
513. L. Kvincius Flamínius KQ^ Dojnícius Aheno* 

harbus 55^7 
314. M. Acilius Glibrio P̂  Kornélius \% Scípio 

Hasika, 558 
315. Kornélius Scípio , K. LélíuS 559 
316. Kn* Manlius Fulso M. Fulvius l.Nobüior 560 
^'11. TÜ. LUi\xs Saühátot M* ValériusI.iJ/^^jato 561 

K. Klaudius ü/ro 
318. M. Émíliüs l. Li^pidiaK^ Kvincius I7amC 
' niuS 562 

319. Sp. PostúmiúSuf/^//iwi*KnMárcius LFllippus 565 
320. Ap» Klaudius Pulcher jvf̂  Semprónius §64 
3^1, Pv Klaudius íi*/cAi?r.;!,, Porcius Licinus 565 
322. Kv. Fábius Ldbeő M. Fábius MarceUus 566 
3ög, U Émílius I. Paulüs Ka. Bébius 7iw;f/a^ 567 
3P4. P. kornélius Ci?Mí^«/M.Bébius TamjUu4 568 
325. A Po^ÖDíius I. ^tói-K. Kalpuruius P/zrf 569 
r ''W • 

326, L. Manlius Acidínus Kv* Fulvius L Flakkus 570 
3Ö7«̂ 'M* Június j8r4^2i/ A* Manlius /̂ W/J-Í̂  571 
328* K. Klaudius JPw/cÂ r T.Sempróníus III. (?/-a>í. 

hus yj^ 
329. Lucius Kornélius P. Petílius 573 

Scípio 
K. Valérius L/vinus Kv. Spetilius íurinus 

330* P. Múcius Scévola M. Éwílius Lepidus 574 
^31. SpiPostúmius-<f/^i'/z«j.K. Múcius Scévpla 575 
J32. Lé Postumius L ^/. M. Pppíüus I, i//,íi/ 576 

333* K. Popílius Xdrieu' P. Élius Lí^u^ 577 
áS4-
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334. P.Licíníus IhKrassusK. Kassins Longínus 578 
335. A.fíostíUus Mancinus A» Acílius Serránus 579 
336. L, £niíliusll. Púftt/wj K. .Lioíaius Krassus 580 
337. Kv. Március II. Fi- Kn* Scrvílius I. C^pió 58t 

lippus 
338. Kv. Élius Páus ^ M. Július 582 

h, Émílius IIL Vaulus 
339. M* Klaudius VL Mar-K. Sulpicius 583 

cellás 
340. Kn. Oktávius I. T . Manlius 584 
^41. T. S^mprónius IV* M. Juvencius ^ 585 

Grakhus^ 
342, A Manlius Kv. Kassius 586 
343* P.Kornélius IhSclpioK. Március L 587 

Kasika 
344. M. Valérius IL Mes^ K. Fannius 588 

sala.^ 
M. ftlenénius^ Messala, 

345. L^ Anícius M. Kornélius 589 
346. KD.^ Kornélius Do- M. FuWius II. Nobilior 590 

tabella 
347.M.Éimílius II^£ífj[7/ífí/j:K. Popílius 591 
348. Sek. Július CÁár L. Aurélius L 592, 
340• L. KornéUuaX'^/iíw/ttjK^ Március II. 593 
350. P. Kornélius IIL Scí- M. Klaudius VIL Mar^ 

pio Üasika cellus^ 594 
351. L. Postűmíus II. ^/-Kv. Opímius 595 

bíms 
352» Kv. Fulvius lLi7tf*-T. Anniusl. 596 

kus 
353. M. Klaudius VIII. L. Valérius I. 597 

Marcellus 

Gg 3 354. 
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. 354. L. Licíniufi Luküluf A* Pestumius II* Albi-
nus 598 

3S5f T. Kvincius L M^ Acílius 599 
356. K. Március IW- Manlius 600 

357* Sp. Postűmius L ^ / - L. Kalpurnius L Pízé 601 
bínus 

358. P. KeroéliusL ScípioK. Lívius 605 
jifrikánu^ 

359. Kn. Koroélius L* Mummius 603 
360. Kv* Fábias I. MakH'h. HostíIiUs 604 

3Í1. Ser. Sulpícius L Gálba L. Aurélius 605 
362. Ap. Klaudius Kv- Cécíliush^Metel-

lus 60S 
363. L, Cécílius Metellus Kv. Fábíus IL M Ű * / / -

mus 607 
364. K, Servílius I. C^/Ö KV. Pompéjus 608 
363. K. Lélius K. Servílius II. Cifpié 609 
366. Kn. Kalpurnius Pízólú. Popílius IL i//zflj 610 
367* P. Kornélius 11. ScípióD. Június Brútus , 6 i i 

Afrikánus 
368. M. £míliu8 IIL Lepi'K^ HostíIius Máncínus 6fS 

dus 
360. P. Fúrius Sek, Acílius Serránus 613 
370. Ser. Fulvius K. Kalpurnius Fízö 614 
37U P. Kornélius III. íci>/rf Kv. Fulvius III. Fiak-

afrikánus ^ kus ,615 
Z7^* P* Műcius L. Kalpurnius Fizó 616 
373* P' Popílius Xcíirt̂  P. Rupílius 617 
374. P. hicíiúus Krasjus .L . Valérius II. 618 
375. K. Klaudius M. Kvintílius jP̂ r;;tfr/iűr 619 
376. K. Semprónius M. Akvílius . 620 
377» Kn. Ottávius 11. T. Annius 11. 6af 

378-
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378/L^'KiiTnélítis Cinna L. Kassius ' 6út 
379. M* ÉmíIiusIV. Zfl/M-L^ Aurélius í l t v \ <23 

dus 
380. M. Plaucius M^ Fulvius '' <JÍ4 
381. K. Kassius Xo/i^//z«^ K. Sekstius 625 
3»2. Kv. Cccítíus II. Me^ T, Kvmcius II, 626 

te Ilus . í̂  

383. Kn. Domícius L K» Fannius '627 
^84- Kv, FábiusIII, ilía*-L* Opimus 628 

simus , 
2S5» P. Maiüius K. Papírius 629 
386. L. Cécílius I; i)jfoí^//wj L. Aurélius IV* 630 
387* M, Porcius Kató K\r. Március 631 
388. L* Cécílius n . Metellus Kv. Múcius - . - ^jj^ 
389. Kt Licínius Gretd Kv. Fábius IV, Jfa*//-

35?Q. M. Cécílius ilfe<?//i// M, Émílíus V. XÍ?/?Í(/WJ 634 
M, Publílius I. íikaurus 

2,9\. M. Acílíus^a/^«j K. Porcius Kató 635 
392. Kt C^cílius Metellus lkx\. Papírius • • 636 
393. M, Lívius Drusus L. Kalpi^rnius IL FkÓ 6^37 
394. P* Kornélius IV, ScípliS hí KalpurniuS Sestin 638 

Afrikánus 
^93. Sp. Pqstí;mius II, ^ / - M̂  Miuucitis 639 

binus 
39ít. Kv. Cíciliufi IH. ifc/f. M. Június 640 

tellus . 
M* S^rvílius SíVrfwî j 

397.Ser.Sulp(ciusILGfí/^flrM. Aurélius IV. 641 
M.?\xh\i\inslhSkaurus 

398. L. Kassius K. Márius I. 6455 
399. Kv. Servílius C^piá , K. Atílius 643: 
4bo. P̂  Rctíliu* Pxufus M. Manlius ' 644 
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K. Fulvius Fimbria 
h. Aurélius V. 

6 4 5 

647 
648 
649 
6 s o 
651 

401. K. Márius-IL 
4o2« E. Márius IIL 

Tí. Klaudius Orestes 
403.. K. Márius IV, ^ ' Kv. Lutácius 
404* K. Márius V. M. Akvílius^ 
405. K. Márius VL L. Valérius 
406. M. Antonius L. Postumius 
407. Kv. Cécílius IV. ikfe-T, Dídius 

tellus 
408 Kn.Kornélius jLr/iítt/ttjP. Licínius Krassus 653 
409. Kn* Domicíus 11/ K« Kassius I* Karba 

Horbantis 653 
419. L. Licínius Krassus Kv, Műcius Scévola 654 
411. K, Célius L, Domícius 655 
4i2» K. Valérius FLakHus M, Herennius 656 
418, K. Klaudius Pulcher M. Kvintílíus Per* 

perna 
Sek* Július 
L. Rutílius -Rw^x 

657 
658 
659 

414. L. Március ^ . 
415, L. Jíiiius Cézár 
4l6» K, Pompéjus 

L4 Porcius KAtó 
417. L» Kornélius I. S/VZfi Kv, PompéjnS 
418- L. Kornélius I-. CinnaKn. Oktáviuá 
419. L. Kornélius II. CíVz/iaK. Márius VII. 
420. L» Kornélius III. Cinna Kn. Papírius I. 
4a i .L . Kornélius IV. C/rt/iűKn, Papírius II. 
422. L. Kornélius Scípló Kn. Papírius III. 
433. K* Márius K. Kassius II. Karbo 

Norbanus 667 
K. Kassus III. Karbó 

JSorbanus 
4,ÍA* M. Tullius Kn» Kornélius Dola-

bella . 66% 
. 425-

L* Plaucíus Prákulus 660 

X56i 

664 

666 
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43Í5. L. Kornílius l i . SilfaKv.CécíUusV.MeteUusóóg 
426. ?• ScrvíHus Ap. Klaudius 670 
427. M. Émílius !• Lepidus Kv, Lutácius Kfitulus 6y i 
428- ^« Émílius 
429* ED. Oktávius 

K» Lutácius Kúria 
430. L* Oktávius 
431. L. Licínius Lukulus 
432* T» Terencius 

D. 
K. 

K; 
M. 
K^ 

Jxxmusl.Brátus 
Scribónius^ 

Aurélius Kotta 
, Aurélius Kotta 
Kassius IV* Karbo 

672 

^73 

674 
675 

Norbanus 6^6 
M» \Áúvív\x% Lukulus 

433* L. Gellius I. Ka. Koroélius I. Lerí-
tulus 677 

434. Kv. Aufídius F. Eornélius L LentU' 
lus 678 

435. M. Licínius I. Krassus Kn^PompéjusL Magnuséyg 
436. Kv.. Gécílius !• Metél' Kv* Hortensius , 680 

lus Kretikus 
437. L» CéciWws Metellusl^y. Március 681 
438. K. Kalpurnius Pízó M. Aurélius Gldbrto 682 
439. M. Émílius II. Lepidus L. Volkácius I. 683 

K. Lutácius Katulus 
440. L» Aurélius Kotta L. Mánlius Torkvátus 684 
441* Július K. Március 685 

K. Aurélius Figulus 
442* M. 'f ullius Cicero K, Antonius 686 
443. D. Június II. Brijítus L.LuciníusLMwrt^id 687 
444. M.Puppius M. Valérius 688 
445. K\r. Gécílius II. Me-Kv, Afránius 689 

telius Kretikus 
446. K« Július I. CVzdt M. Kalpurnius 690 
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M* Horácíus M. Sevviliush Izauri* 
kus 

447. L. Kj^lpurnius P/zíí A. Gabínius -. 69,1 
448* P. Kornélius IL Len- K\r. Cécílius líL Meteüu^s 

tulus Kr étik US 691̂  
449* Kn. Kornélius II. Len- L. Március Filippus 6^3 

tulus , V 

450. Kn. Pompéjus II* Mag- M. Liciniu.s IL Krassus .694 
nus 

451. Ap. Klaudius L, Domícius 695 
452. Kn. Domícius 

M. Menéüius Messala M. Valérius IL 
453- Kn. Pompéjus III. Kv. Cécílius IV. Mc-

Magnuji tellus Bal^arius 6^ 
454. M* Klaudius L Mar- Sérv. Sulpíciuá 698 

cellus 
455* L. Émílius Faulus K. Klaudius I, Marcel-

lus 699: 
45^* L* Kornélius Ztf72íí^«jK. Klaudius II. Mar^ -

celliis ÔQ 
457* K. 7ulius IL Cézár P* Servílius IL huurU 

kus 701 

P o l g á r M e s t e r . 
t 

458- \ K, Július HL Cézár. 70a 

T a n á c s n o k o k / 

459. Kv. Fulvius KaUnus P. Vatínius 703 
Kv. Füri US , L. Kíaudiufi Krassus 
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460. K. Jfilius IV. Ce'zár M. Émííius L Lepidus 704 
461. Július V. Cffzdr Kv. Fábius Maksimus 705 
46S. Jűlius VL Cífzar M. Antonius I. Jálus 706 

L.Skribónius l. Líbó * 
463* K. Apulcius Panza A. Hircius 707 

K.OktáviusI.0*/«i;/i^Kv. Pedius 
464. Munácius M. Émílius 11. Lepidns jo^ 
465. Antonius P. Servílius III. Izaw 

rikus 709 
466^ Km Domícius I. K. Aziniusl. Pollio 710 
467. L. Március K. Kalvísius 711 
468. Ap. Klaudius K. Kassius V. Karbo 

JSbrbanus 712 
46^^^ Mtnéiúixsl. yígrippa L, Ganinius 713 
470.L»GeIIius M. Kokcéjus '714 
471. L. Kornifícius Sek. Pompéjus 715 
472* L. Skribónius II. ií'^í^ L. Semprónius 7^^ 
473. K. Oktávius IL O^írf-L. Volkácius II. 7^7 

vidnus 
474. Kn. Domícius II. K. Sózius ^ 718 
475. K. Oktávius III. Oh-Vi. Valérius III. 719 

táviánus 
476. K. Oktávius IV. 0*.M, Licínius III. Kras-

táviánus sus 720 
477. K. Oktávius V. Ó> .̂Sck. Apuléius 721 

táviánus 
478. K. Oktávius VI; Ok^ M. Menénius II. A-

táviánus g^ippo- 722 
479. K. OktáviusVII, (7>f. M. Menénius III» A^ 

táviánus grippa 71^3 
480. K. Oktávius VIII. Ok' T . Statilius 324 

táviánus 

481. 
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481. K. Öktávius VIIIL O*. M. Scrvílíus Sildnus 725 
tdviánus 

482. K. Oktávíus X. Ok ¥.. Kassíus .VI. Karbó \ 
tdviánus Norbánus yo^ 

483. K. Oktávius Xr. O^-Kn. KalpurniusP^i(í yzj 
tdviánus 

4^^M.K\a\xáms Marcelluslj. Aruncius 738 
485. Kv. Émílius HL X^-MvLoUius 729 

pidus 

4Z6. M. Apuléius P. Sílius 730 
487* K. Senciüs. Kv. Lukréciqs 7^1 
488. Kn. Kornélius I. X^ff-P. Koxvké\\\xs Lentulus 733 

tulus t ' 
489* K. Furnius K. Servílius Sildnus }s3 
490- L. Domícíus P̂  Kornélius Scípió 734 
491* M. Lívius Dnisus L. Kalpurnius.p/zí^ . 735 
492* Kn. Kornélius II. i^/i. M. Klaudius Krassus 736 

tulus 

493*^^ Tibérius I. iW>rfP. Kvintilius 737 
Drúsus 

494- M. Menánius Afojjö/űT P. Sulpícius « 738 
495* P* Fábius Paw/wj Kv. Élíus 739 
49<̂ * M. Antonius II. JúIusKv. Fábiüs ^ 740 
497* K- Tibérius II. iVV/'í̂ L. Kalpumius P&ÍÍ . 741 

Drúsus 
49/8. K. Márius K. Azínius 11. follio 74a 
499- K. Tibérius III.iV^rrfKn. Kalpurnius Pízó 743. 

Drúsus 
500. D. Lélius K. AntistJQS 744 
501. K. Oktávius XII. Ok- L. Kornélius SUla . 745 

tdviánus 

502. 
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502. K. KaMsius L. Trebónius Pasné-
503. K. Rornélius Leritulus nus 746 
504. K» Oktávius XIII* 0*-M. Valérius Messala 747 

táviánus 
j[05» K. Koroéiius Lentulus M. Flaucíus . 748 

Ko4áus L. Kalpurnius Phó 749 

. Ekkor Született Kristus. 
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A' Jegyzetek' foglalatjai 

i.R( Romulusnak vérségé aniiya' VesiszérÖl 
2. Az Örcgökröl, Vazoknak foglalatosságaikról* 
S^ Numának bölcsessége hoonatt eredéit. 
4* A* Római F^ó-papról (Pontifex maximus)« 
5. Az Iktatókról (de Auguribus). 
6.*Az Ugrókróí (de Saliis^* 
7. A* Palládiumról. 
8. Jánusról, 's-annak Templomáról. 
9. A* Veszta Szüzekről,' • . 

10. A' RÓzsékről (de Fascibus), 
l í . A ' Római Férfiaknak ruháikról. 
12. A* Római pénznek elejéról, az ^sról 
13. Az Asimk el-osztássáról. 
14. Kollatyiusnak versébe. 
15. A* Római Polgár-mesierröl (de Dictatore) 
19. A' Lovag-mesterröl. 
17. Az Alpesekrí^l valami^ 
18. A' Római Prém-Ruhárul (de Praetexta)* 
19. Kamillusnak beszédgyéröl valami 
so. A' Serhákról valami (De Lictoribus ) 
21. A* holttak el-temetésse* módiároU 
22, A* Diadalomról (de Triumpho ) 
33. A' Római hoszszaknak mértékéről. 
24. A* Béradatomról (de Ovatione). ' 
^5* A'Romai pénzűik divatjáról (de Sesterciis). 

25. 
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«6* A' Római Aszszonyoknak ruhárkrőU 
a / . A' Holtak* meg-egetése módjáról. 
28* A' Szó-szóllókról (de Tribunis plebis)^ 
39. A* Római Bíróról (De Praetore). 
30. A* tengeri Csudákról. 
31 . Jánus Templomának ajtajarúK 
^s . Az AlpcsekrÖl ismétt valamh 
33. Az Arany gyÜrÜkröK 
34. A* Római Nevekről. 
35. Â  Római Küdöttekról (de legatis). 
^6. Római arany pénzek. 
37. Didó kirájnénak törtenete; 
38. Â  Római Fenyítökröl (de Censoribus). 
39. A' KardaHókról (de Gladiatoribus). 
40^ A' Görög Pénzekről. * 
41. A* Pártosokról valami. 
43. A' Római Seregekről (de Legionibus). 
4 3 . A' Szó-szóllói kötelességekről* 
44. A' Hármas-firfiságról ( de Triumviratu). 
^5. A' Szám-ki-vciésről. 
46. A' Római gyűlésekről (de Comitiis,) 
47^ Az uton-járókról (de viatoribus), 
43. Laciumi Szünnapokról (de Fcriis latinis). 
49. A' Serháknak kötclcsségjÖkrÖl. 
50. A' Római büntetésekről. 
5t» A' Római Hírlclőkről (De Prseconibus), 
^2. A' Római Tárnokokról (de Quaesloribus). 
53 . A' Római icékről és más bor-mértékről. 
54. A* holttak föl-Szentelése' módjáról. 
^5. A' Szántó földek föl-osztássáról. 
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