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X- GYER K É N Y I

P YBER BENEDEKNEK.

EZ a Barátságról való befzélgetés,

a' mellyet én M. Tullius Cicero filo

zofusi munkájiból több efztendők előtt

kivála/Ztván magyaráztam ; és a mel

lyet TE, TEKINTE TES,

TUDÓS HAZAFI! tavaly ba

rátságos említtésemre magadévá kívántál

tenni: íme! a TIÉD, és általad

azoké, a' kik vagy gyönyörködnek már

a barátság” ártatlan örömeiben, vagy

annak méltóságát ismérni, 's édességét

érezni kívánnyák.

Ha nintsenek is a mái Világban

Léliusok, és Scipiok, a kik nem tsak ha

A 3
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zafitársaikban, hanem az idegenekben is

/žeretetet,'s tsudálkozást gerjefzfzenek;

lehetnek mindazáltal olyanok, a kikben

annyi /zívbéli jóság, és okosság légyen,

a mennyivel megelégedhetik a társa

ságos élet. Ezeké is lé/žen tehát ez a'

munka TE általad! mert a sokaság ös

vénnyeit mefzfze elkerülvén, azokon az

átakon járnak, mellyeken az Égnek fiai

fzoktak járni. Ezek tudgyák, hogy ki

nek kinek nem annyira magáért, mint a'

Közjóért kell élni; ezek tudgyák, hogy

minden Homyos halandó, a Hazának

pedig halhatatlannak kell lenni. -



©

*®

Ezek /zámában tündöklenek azok,

a kik valaha a nemzeti literáturának 3

és főképp a Nyelvnek ügyében fáradoz

tak. Nem vagyunk, nem is lehetünk

háládatlanok azok vitézségéhez, a' kik ezt

a boldog ég alatt elterjedett Orfzágot

megtartották : áldás reájok! a hartz

után is, valamint előtte, Magyarok vol

tak ők; és bonnyokba térvén azok között

pihentek meg. Nem volt mitől tartani,

Akkor az idegen anyák magyarokat /zül

tek s most a magyar anyák idegeneket

nevelnek. Nem mindnyájan, a' mit öröm

mel említtünk; de mégis sokan, a min

- A 4
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méltán meg kell ütköznünk. Akkor /žít

porodánk, most fogyunk. Ez a napkele

ti /zép, vitéz nemzet a mí üdőnkben

fogy-e ki?

Fennlétünknek leges legnagyobb,

leges legvalóságosabb jele a nyelv, a

mellynek tanúlásához is ifjú korban leg

jobb fogni, Ifjaink még eddig tsak hal

lották, nem pedig tumúlták a nemzeti

nyelvet. Annak a pénznek, annak az

üdőnek, annak a fáradságnak, mellyet

az idegen nyelvekre fordítottunk, harmad

ré/żével is melly nagy tudományt, 's

böltseséget /zerezhettünk volna a ma



gunk nyelvén! Most sokan a nyelv el

len pana/Zolkodnak: de hát miért nem

jártasak abban? Azt akarják tudni , a' mit

nem tanúltak: azzal /zeretnének bővel

kedni, a'mit nem /zereztek. Ne legyünk

Hazánknak helye fiai, és nem le/zünk

Nyelvünknek óltsárlóji! •

Hozzuk helyre a hibát. (Ezt tse

lekedte már Európában minden Nemzet!

Semmi ellenző okra nem lehet hajtanunk!

Más Világ van! ) Hozzuk helyre a bi

bát. – A nemzeti vitézség régen is

méretes: azon kell lennünk már vala

bára, hogy a nyelv is, a bátor, 's



nemes hazafiúságnak fenn tartója, a Fe

jedelemhez tartozó hűségnek nevelője,

az egéfz Hazu ditsőségének, /zerentsé

jének előmozdíttója abban a tekintetben

lehessen, a' mellyre méltó! A jöven

dő üdőkre is ki kell nézni. Kevés em

berrel tesz jót, á ki tsak azoknak ha/z-

nál, a' kik vele egy üdőben élnek.

Légyen ennekutánna is tifztelet

ben a deák nyelv, (tsak ezt említtem)

de az első helyet adgyuk a magunké

nak. Amaz holtt nyelv; ez élő. Aman

nak nintsen or/zága, 's királlya; ennek

vagyon. Amaz idegen; ez sajátunk.



Amaz Látziumban győzödelmeskedett

valaha; ez Magyar Orfzágban uralkod

gyék ezután, / - - - -

Egygyetértenek velem azok a je

les Férjfiak, kiket a nemzeti lélek fel

ébre/ztett ennek a leg/zükségesebb örök

ségünknek védelmére. A ki másképpen

gondolkozik, vallyon, nem ellensége-e

a királyi méltóságnak, a nemzéti ditső

ségnek, boldogúlásnak? – Ob ti/zteltt

PYBER, mennyit írhatnék még ide !

de nem akarok b0/2/zas lenni. Elhallga

tok tehát, TE, a deák helyett, öleld

meg a MAGYAR LÉLI U St,



a ki ha nem oly éleszálló is, defin

te olly jó fžívű. Múlasd vele magadat

üres óráidban, TE, a ki bizonyosan

tudod, hogy nagyobb dolog ditséretet ér

demelni, mint ditsértetni! Élly sokáig,

és boldogúl!

Igaz Tifztelöd

VIRAG BE NEDEK
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M. T. Cicerónak Be/zélgetése a Barátságról.
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- I. R É S Z.

Ez a Réfz Elöljáró befzéd helyett vagyon, a'

mellyben Cicero kinyilatkoztattya azt a kör

nyülállást, melly néki alkalmatosságot adott

erre a munkára. A fő gondolatokat Scévolá

| tól hallotta, melyeket e könyvben a maga

tetfzése fzerént kimagyaráz Attikus meghitt

embere kedvéért, a ki őtet gyakran öfztönö

zé, hogy írna valamit a barátságról. A be

fzélgetők, Lélius, 's két Veje, t. i. Fánnius

és Scévola: a' kik között Lélius mint fő fze

mély, ennek a befzéllgetésnek nevet adott.

T. POMPONIUS ATTIKUSHOZ.

Q. M U c 1 U s madarakból jövendölő pap

C. Léliusról az ö Ipáról sok dolgokat, a mel

lyekröl emlékezett, gyönyörüen fzokott be

-



1 4 * * ~ * ~~#~oc>Oc=3o-..

fzélleni, a kit is, valahányfzor előhozott,

egyátallyában böltsnek nevezett. E'hez a Scé

volához adott engemet az atyám, minekután

na férjfiúi ruhába öltöztem, hogy a mint tö

lem lehetne, és míg az Öreg engedné min

denkor vele lennék. Ugyan is nagy tanúlsá

gomra valának okos vetélkedései, és nem ke

vesebb hafznomra rövid 's fontos mondásai:

mert tsak ugyan iparkodtam, hogy böltse

sége által tudósabb lehetnék. Halála után Scé

vola Fõpaphoz mentem, a kiről merem mon

dani , hogy egy igen nagy lelkü, és igaz fzí

vü hazánkfija volt. De erről máfzfzor; most

a Jövendölőre vifzfzatérek. - -

Emlékezem a többi között, hogy Scé

vola, midőn fzokása fzerént otthon a fél ke

rek Ízékén üle, elöttem, és némelly meghitt

emberei előtt egy olly tárgyról kezde fzólla

ni, a' mellyről akkor tsak nem minden em

ber befzélle. Mert jut efzedbe, Attikus, sőt,

mivel P. Sulpiciussal sokat társalkodtál , bizo

nyosan tudod is, hogy Tribunus létében Q.

Pompejusnak, a kivel annak előtte igen ba

rátságosan, és bízodalmasan éle, halálos el

lensége lett; tudod, mondom, hogy ez a'

dolog réfzint nagy tsudálkozásra, réfzint nagy

panafzokra indította a hazafiakat. Ennek em
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lékezete birta Scévolát arra, hogy mínékünk

elmondaná azokat, a miket Lélius a' barát

ságról fzóllott ö elötte, és másik Veje C. Fan

nius Markus fijának jelenlétében kevés napok

múlva Afrikánus halála után. Annak a be

fzédnek fö réfzeit megtanúltam: mellyeket

most ebben a könyvben tetfzésem fzerént ki-,

fejtek. Mert mint egy ö vélek befzéltetek,

hogy imez ígék: mondom, és úgy mond, gyak

ran ne kerüllyenek efő: és hogy úgy lát

fzattassék, mintha jelen volnának, 's fzembe

egymással befzéllnének. -

Sokfzor kívántod tőlem, hogy írnék va

lamit a barátságról: tetfzett nékem ez a'

tárgy nem tsak azért, hogy másokkal meg

ismértessem a barátságnak méltóságát, ha

nem hogy nyilván megmutassam , melly igen

fzeretlek én Tégedet. Ez okból édes örömest

engedtem kérésednek, hogy sokaknak hafz

nálnék. De valamint ama könyvben: Ö R E

G E B B K Á T Ó, mellyet az öregségrül tifzte

letedre írtam, Kátóval, mint Öreggel befzél

tetek, mivel gondolám, hogy erről az élet

üdöröl senki nem tudna olly illendőül befzél

leni, mint Ö maga, a ki nem tsak igen so

káig élt, hanem vénségében is, a többiek

között, legtekíntetesb volt; úgy, mineku

*,
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tánna hallottam volna Atyáinktól, hogy C.

Lélius, és P. Scípio között emlékezetre mél

tó barátság volt légyen , alkalmatos fzemély

nek lenni láttam Léliust, a ki a barátságról

mind azokat előadná, a miket töle Scévola

hallott. Az is bizonyos pedig, hogy a befzél

getésnek ez a neme, mellyel a régi, de je

lesb emberek éltenek, nagyobb hathatósságú

fzokott lenni. Ugyan is, mikor írásaimat ol

vasom, némelly sorokban, úgy érzem, mint

ha Kátó fzóllana, nem én magam. Már, mint

az Öregségről írtt könyvemet neked, velem

egy üdös Ófz férjfiúnak, ajánlottam; úgy ezt,

melly a barátságról van, neked nyújtom,

neked, a' ki engem fzeretfz, és a kit én min

denek fölött fzeretek. Abban Kátó fzóllott,

a kinél azon üdöben alig vala öregebb vala

ki, és okosabb: ebben Lélius befzéll a ba

rátságról, az a férjfiú, a' ki Böltsnek tarta

tott, és ki a barátság ditsöségével másokat

fellyül haladott. Kérlek, egy kevessé felejts

el engemet, és Léliust gondold veled befzél

leni. – C. Fánnius, és Q. Mucius Ipokhoz

mennek Afrikánus halála után: kezdenek be

fzélgetni: Lélius felel: a barátság tárgya be

fzédgyének: mellyet olvasván tennen maga

dat lefestve fogod látni, -

II. Rész
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II. R É S Z.

E Réfzben, és a következö kettöben Fánnius,

Scévola, és Lélius elképzíttik magokat a Barát

ságról való befzélgetéshez. Itt elöadatik Afriká

nus halála. Fánnius, és Scévola ditsérik Lé

liust. Főképp Fánnius azon igyekezik, hogy

Ízerette Ipát Léliust, emlékeztetvén böltsesé

gére, a' mellyel Kátót is fellyül múlná, meg

vígafztalhassa. Ellenben Lélius sokkal alábbva

lónak mondgya magát Kátónál, a ki t. i. Szok

ratest is megelözte volna böltseséggel.

FA N N 1 U s. Úgy vagyon, kedves Lélíusom !

Afrikánus legjobb, és leghíresebb ember volt.

De meg kell gondolnod, hogy most minden

hazafiak fzemei tereád vannak függefztve;

egyedül tégedet neveznek is, tartanak is bőlts

nek. Így ítéltek nem régiben M. Kátóról. Tud

gyuk, hogy L. Atilius a mí atyáink' üdejé

ben böltsnek neveztetett: de mind a kettö

valami más okból: Atilius azért, mert a' pol

gári törvényben tudós embernek tartaték;

Kátó azért, mert nagy tapafztalású vala; a'

Tanátsban éles előlátása, a Törvényhelyen

tántoríthatatlan fzíve, fzóval; minden kör

B
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nyülállásokban a feleletekre elmés kéfzsége

által elhíresedék, és így öregségében ez vala

vezeték neve: böfts. Tégedet más különös

tekíntetböl mondanak böltsnek: nem tsak a'

veled fzületett termélzeti jóságod, 's magad

viseleted, hanem tanúlásod, és tudományod

miatt: nem is a köznép módgya, hanem a'

tanúlttak fzokása fzerént mondanak téged ol

lyan böltsnek, a millyennek senkit sem egéfz

Görög Orfzágban. Mert az úgy neveztetett

hét,embereknek, azok, a kik e dolgot mél

lyebben visgállyák, nem adnak helyet a'

böltsek között. Athénában, a mint tudva

van, volt tsak egy illyen Férjfiú, a kit ma

ga Apolló is legböltsebbnek itélt. Illyen bölts

nek tartanak tégedet, a' ki tennen magadban

feltalálod boldogságodat, és mind azokon az

eseteken, a' mellyek valamelly Halandón

megtörténhetnek, ditsöséges győzedelmet ve

hetfz. Ez okból tudakozzák tőlem (nem két

lem tőled is ScÉv OLA!) mi fzívvel fzenveded,

Afrikánus halálát, annyival inkább, hogy e'

közelebb múltt napon, midőn D. Brutus ker

tébe fzokás fzerént öfzvegyülekezénk befzél

getni, te nem volnál jelen, a ki azon a na

pon hívatalodban " igen fzorgalmatosan el

fzoktál volna járni,
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šetvola, Tolem is, hidd el Lélius: so

kan tudakozódnak felőled: de én azt felelem,

a' mit tapa{ztalásból tudok, hogy Te azt a'

fájdalmat, mellyet fzívednek okozott a leg

nagyobb Férjfiúnak, és egyfzersmind a te

legkedvesebb barátodnak halála, mértékle

tesen fzenveded: lehetetlen is lett volna meg

nem indúlnod, és nem engedte volna meg

Ízelíd terméfzeted, hogy azt érzékenytelenül

vennéd. Hogy pedig a minapi társaságban

*meg nem jelennél, annak az egéfzségtelen

ség, nem a bú lett vólna az oka,

LÉLIUs. Helyesen, és igazán feleltél, ScÉ

voLA. Mert azt a tifztemet, a mellyben egéfz

séges koromban mindenkor elfzoktam járni,

saját bajam miatt el nem kellett hagynom: és

azt tartom, hogy semmi esetben nem fzabad

a bötsületes embernek a maga kötelességét

elmúlafztani. – Te pedig, Fánnius, bará

tomnak mutatod magadat, midön mondod,

hogy annyi sokat tartanak felőlem. Én nem

ismérem magamat olly nagynak, nem is kí

vánok annak mondatni. De, úgy látfzik, hogy

Kátóról nem itéfz helyesen. Mert vagy senki

sem, a mit ugyan én könnyen elhifzek,

vagy, ha valaki, ő volt a bölts. Mert hogy

egyebeket elhalgassak, melly mértékletesen

B 2
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fzenvedte öfjának halálát? Emlékezem Pau

lusra, láttam Gallust, de ezek tsak gyerme

keiktől fofztattak meg a halál által: Kátó

pedig egy ollyan fijától, a ki férfiúi korra

jutott, és a ki már nagy tekíntetben volt.

Tehát még azt se bötsüld többre Kátónál, a'

kit Apolló, a mint mondod, legböltsebbnek

itélt. Mert ez tselekedettel mutatta magát

nagynak, amaz fzóval. Én felőlem pedig

(hogy már mind a kettőtőkhez Ízóllyak) ezt

kell tudnotok. *

* I II R É S Z.

Lélius elbefzélli Scévolának ésF** melly

fzívvel légyen a megholtt Scipióhoz. Érzem,

úgy mond, érzem, hogy nem látom az én leg

jobb barátomat; de azzal vígafztalom magamat,

hogy ö holta után boldog. Hazafitársainak, 's

az övéinek hafznokra, örömökre, ditsöségek

re élt. Szerette hazáját, és vifzontag hazája

ötet, a mi kitetfzett eltakaríttatásokor , a'

melly közönséges fzomorúsággal, és könyhúl

latások között ment véghez.

*

HA azt mondanám, hogy nem sohajtok

Scipió után, jól tenném-e, vagy nem, a böl
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tsek itéletére hagyom, de bizonyára hazud

nék. Érzem, mit vefztettem el ilyen bará

tomban, a millyen, a mint én vélem, soha

senki nem léfzem, és merem mondani, soha

senki nem volt. De nintsen fzükségem orvos

ságra: magam magamat vígafztalom, és leg

inkább azzal, hogy nem vagyok abban a'

bal vélekedésben, a' melly többnyire azokat

gyötri, a kiknek baráttyaik elhalnak. Mert

az én itéletem fzerént semmi rofzfz nem tör

tént Scipión: rajtam történt, ha mi történt:

a ki pedig a maga kárán igen aggódik, nem

baráttyát, hanem önnön magát fzokta fzeret

ni. Ki merje mondani, hogy Scipió nem bol

dog ? mert, ha tsak azt nem akarta kívánni,

a' mit ugyan nem kívána, hogy meg ne kel

lene halnia, mi van még hátra, a' mit vala

kinek fzabad kívánni, és ö meg nem nyert?

A legnagyobb reménységet, mellyet gyer

mekségében felőle vettek hazafiai, ifjúságá

ban mindgyárt a legjelesb tettei által fellyül

múlta: Konfzulságot soha nem kért ; még is

kétfzer válafztatott Konfzulnak, előfzör üdő

előtt, másodfzor annak üdejében, ő reá néz

ve jókor, de a hazára tekíntve tsak nem ké

sőn: két várost, e birodalomnak legvefzedel

mesebb ellenségeit, elpufztítván nem tsak a'

* B 3

*
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mostani, hanem a jövendö üdöknek hadait

is elvégezte. Mit mondgyak fzelíd erköltsé

röl? mit arról a tifzteletről, mellyel édes an

nyához viseltetett; arról a jóltévő kéfzségről,

mellyet húgaihoz mutatott; arról a kegyes

ségről, mellyel az övéi iránt volt; arról

az igazság Ízeretetéröl, mellyel mindeneket

egyaránt fogadott? tudva vannak ezek előt,

tetek. Melly igen fzerette pedig őtet az egéfz

haza, kitetfzett a közönséges fzomorúságból

eltemettetésekor. Vallyon, mit hafznált vol

na az illyen férjfiúnak, ha még egynehány

efztendövel tovább élt volna is? Mert az

Öregség, jóllehet elviselhetö, a mint Kátó

halála előtt egy efztendővel megmutatta, mi

dön én, és Scipió nála valánk; még is elra

bollya azt az elevenséget, a melly még ak

kor megvala Scipióban. Ő tehát, akár fzeren

tséjét, akár ditsöségét visgálom, ollyan nagy

volt, hogy nagyobb már nem lehetett. A halál'

érzését pedig annak hirtelensége elvette. Ne

héz dolog bizonyost mondani a halál nemé

röl: miként gyanakodnak az emberek, tud

gyátok. Azonban igazán lehet mondani, hogy

azok között a fényes, és örvendetes napok

között, mellyeket életében látott Scipió, az

volt a legditsöségesebb napja, mellyen a ta
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náts elbotsáttatása után estve haza késérték

ötet a Tanátsbéliek, a Római nép társai, és

a Latinusok halála előtt való napon: úgy

hogy méltóságának illy magas helyéből az

égi istenekhez inkább mint a földiekhez lát

tatnék menni. Mert nem értek egygyet azok

kal, a kik minap kezdették taníttani, hogy

a testtel egygyütt a lélek is meghal, és hogy

a halál által egéfzlen oda lefzünk.

I V. R É S Z.

Lélius folytattya befzédgyét. A holttak állapot

tyáról fzóll. Minekutánna a lelkek halhatatlan

ságáról sokat mond, ismét boldognak állíttya

Scipiót, és örül, hogy baráttya volt. – –

Fánnius, és Scévola kérik Léliust, hogy bő

vebben fzóllyon a barátságról.

*

T ö B B E T nyom énnálom a Régiek példája,

A mí Eleink ugyan a temetőhelyek iránt

fzent törvényeket hoztanak, a mit bizonyára

nem tselekedtek volna, ha olly itélettel let

tek volna, hogy a holttakra nézve semmi

ereje nintsen az illyetén tifzteletnek. Illyen

értelemben valának azok, kik e tartomány

ban laktanak, és a nagy Görög Orfzágból

B 4
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(a' melly most pufzta, de akkor virágzék )

tudománnyok', és taníttások világával a tu

datlanság homállyát kiüzni iparkodtak. Így

vélekedett az, a kit Apollo legböltsebbnek

itélt; a ki nem majd ezt, majd amazt, a'

mint más tárgyakban fzokott fzóllani, hanem

mindenkor ezt az egygyet mondá: Az em

berek lelkei isteni eredetüek, és azoknak

mihelyest a testektöl elválnak, az égbe való

vifzfza menetel fzabad; és hogy kiki annál

– könnyebben oda bémehet, mennél jobb, és

igazabb volt e Világon.

Scipió is ezt tartá, a ki mintha jövendő

sorsát még érzette volna, kevés napokkal ha

lála elött, midőn Filus, Manilius, 's mások

többen jelen valának, és velem egygyütt te

is Scévola hozzá jöttél volna ; három napig

befzéllett á haza állapottyaról; a' melly be

fzédnek vége többire a lelkek halhatatlansá

gáról vala; a' mellyet, a mint mondá, Afri

kánustól tsendes álmában hallott. Ha igaz,

hogy mennél jobb valaki, annál könnyebben

röpül ki halálakor lelke a testnek mint egy

fogságából, 's köteleiből: ki juthatott fel kön

nyebben az Istenekhez, mint Scipio? Minek

okáért tartok tőle, ne talántán valaki, ha

elköltözésén kesergek, inkább irígy, hogy

*
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sem barátságos fzívünek tartson engemet. Ha

pedig bizonyosb az, hogy a testtel egygyütt

a lélek is elvéfz, és minden érzékenység meg

Ízünik; valamint semmi jó nintsen a halál

ban, úgy valójában semmi rofzfz sem lehet.

Mert ha Scipió semmit nem érez, annyi mint

ha nem fzületett volna, a kinek fzületésén

még is mind én örvendek, mind a haza, va

lameddig fennmaradand, örvendeni fog. Te

hát Ó, a mint fellyebb mondottam, igen jól

járt, én pedig rofzfzabbúl jártam, a kinek

valamint hogy előbb jöttem a világra, úgy

illendőbb vala, hogy elöbb kimennék abból.

De mindazáltal igen vigafztal engemet barát

ságunk emlékezete, és boldognak nevezem

magamat, hogy Scipióval egy üdőben élhet

tem: a kivel a közjót, és különös dolgaimat

tárgyazó gondolatimat közöltem; a kivel egy

gyütt gazdálkodtam, egygyütt katonáskod

tam ; végre a mi a' barátság mivoltát meg

határozza – akaratunk, hajlandóságunk, ér

telmünk mindenben legjobban megegygyezett.

Azért nem annyira ketsegtet engemet a böl

tseségnek ama híre, a' mellyet imént emlí

tett Fannius, mivelhogy nem is igaz, mint

az a reménység, hogy a mi barátságunk'

emlékezete örökké fennmaradand: a mi an
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nál kedvesebb nekem, hogy minden fzázado

kat öfzvevévén alig találtatnak három négy

pár emberek, a kik igazán jó barátok vol

tak volna. Úgy tetfzik, remélyhetem, hogy

ezek között Scipiónak, és Léliusnak barát

sága is isméretes fog lenni a következendő

Világ előtt.

FANNIUs. Erröl, kedves Léliusom, nem

lehet kételkedni : de mivel emlékezetet tettél

a barátságról, és ürességünk vagyon, igen

kedves dolgot tselekfzel nekem, ( reménylem

Scévolának is) ha, valamint egyéb tárgyak

ról, mellyekről megkérdenek, fzoktál be

fzélleni, úgy a barátságról is vetélkedésedet

közlöd velünk. Mi annak a terméfzete, mi

némü tulajdonságai vannak: mire kell abban

vígyázni.

ScÉvoLA. Nekem ugyan ez a tárgy igen

fog tetfzeni, a' mellyre akartalak vala már

kérni, de Fannius megelözött. Befzélly tehát

felöle mind a kettönknek kedvéért,
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Nehéz dolog a barátságról vetélkedni. Ennek a

nagy tárgynak tsak a' Görög böltsek felelhet

nek meg. Scévolának, és Fanniusnak javasol

lya, hogy a barátságot minden vilagi jóknál

fellyebb bötsüllyék, a' melly mind a' fzeren

tsés, mind a' fzerentsétlen üdökben legméltóbb

az emberhez. Tsak a jó emberek között lehet

barátság: kik legyenek azok, megmagyarázza.

A fzeretet, a jóakarat, mint egy talpköve a

barátságnak.

*~
\

L É L 1 U s. Én bizonyára örömest engednék

kérésteknek, ha bíznám magamhoz. Mert

azon kivül, hogy ez a tárgy igen fzép, mos

tan üdőnk is vagyon a befzélgetésre, a'

mint Fánnius mondotta. De ki vagyok én?

vagy mitsoda elmebéli tehetség van én ben

nem? A Tudósok, és pedig a Görögök fzok

tak akármelly elejekbe adatott tárgyról min

den hozzá kéfzület nélkül vetekedni. Ez nagy

dolog, és nem kevés gyakorlást kíván. Ennek

okáért javaslom, hogy a miket a barátság

ról lehet mondani, kérdezzétek meg azoktól,

a kik efféléket taníttanak. Én tsak arra int.

»
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hetlek títeket, hogy a barátságot minden vi

lági dolgoknál nagyobbra bötsüllyétek. Mert

semmi sem illik úgy a mí terméfzetünkhez,

és semmi sem alkalmatosb akár a' fzerentsés,

akár a' fzerentsétlen üdőkre. Mindazáltal ezt

tefzem fel legelöfzőr : hogy tsak a jó embe

rek között lehet barátság. Ezt a' fzót jó nem

vefzem olly fzoros értelemben mint némelly

mélyebben okoskodók vefzik, talán igazán,

de kevés köz hafzonnal. Mert azt mondgyák, s

hogy tsak a' bölts ember, jó ember. Légyen

úgy ; de ök azt a böltseséget fejtegetik, a'

mellyre még senki a halandók közül nem

juthatott. Mínékünk pedig arra kell tekínte

nünk, a mi a társaságos életben előfordúl,

's hafznavehető; nem arra, a' mit némellyek

képzelnek magoknak, és óhajtanak. Soha

sem fogom én mondani, hogy C. Fabricius,

Man. Kurius, T. Korunkánius, a kiket böl

tseknek itélének Eleink az ő piomjok fzerént

voltak böltsek. Tartsák tehát magoknak an

nak a böltseségnek nevét, a' melly mind

gyülöletes, mind isméretlen; és engedgyék

meg, hogy ezek a Férjfiak, jók voltanak.

Ezt ugyan nem fogják tselekedni; azt mond

ván, hogy tsak a' böltsnek lehet adni e ne

vet, jó. »

f
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Szóllyunk tehát úgy, hogy kiki megért- *

hesse a mit mondunk. A kik úgy viselik

magokat, úgy élnek, hogy minden embernek

megkellessék ismérni bennek a hívséget, jám

borságot, igazságot, adakozóságot, ne is le

gyenek fösvények, buják, vakmerök; ha

nem a ditsöséges dolgokban álhatatosok,

valamint azok voltanak, a kiket most emlí

tettem : ezeket nevezzük jó Férjfiaknak, a'

millyeneknek mindenkor tartattak; mert men

nyire embertől kitelik, követik a terméfzetet,

a' melly legjobb vezére a boldog életnek.

Mert úgy tetÍzik, világosan értem én azt,

hogy mí a végre fzülettünk, hogy mindnyá

junk között lenne valami társaság; azok kö

zött nagyobb, a kik egymáshoz közelebb ,

valók volnának. Így elöbb valók hazafitár

saink, mint az idegenek; atyafiaink , mint .

a nem rokonok. Mert ezekkel maga a ter

méfzet fzerzett nékünk barátságot, de a'

mellynek nintsen elegendő erőssége. Abban

múllya fel a barátság az atyafiságot, hogy

költsönös fzeretet • nélkül ezt vgyan gondol

hattyuk, de amazt nem : mert ha megfzünik

az egymáshoz való fzíves indúlat, oda ~a'

neve is a barátságnak; de fennmarad az

atyafiságé. Mennyire terjedhet pedig a ba
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rátság,

ben a véghetetlen társaságban, a' mellyben

az egéfz emberi nemzet van, és a mellyet

maga a terméfzet fzerzett, a barátság igen

kitsiny, és fzoros korlátba rekefztödött, úgy

hogy minden fzeretet vagy kettőt, vagy ke

veseket kötne öfzve.

VI. R É S Z.

Meghatározza Lélius a barátságnak miségét. A'

böltseséget kivévén azt legnagyobb kíntsnek ál

líttya lenni. Az igaz jóság fzüli, és tartya fenn

a barátságot, a' melly az élet örömeit éde

sebbekké, terheit pedig könnyebbekké tefzi.

Nem tsak a tökélletes, hanem a középfzerű

barátság is kellemetes, és hafznos.

A' barátság pedig nem egyéb, hanem jóa

karattal, és fzívbéli fzeretettel öfzvekaptsoltt

legnagyobb egygyetértés minden isteni, és

emberi dolgokban: a' mellynél, kivévén a'

böltseséget, az én itéletem fzerént semmit

jobbat nem adtak a halhatatlan Istenek az

embernek. Némellyek nagyobbra bötsülik a'

gazdagságot, némellyek a'jó egéfzséget, má

sok a hatalmat, mások a tifztségeket, sokan

abból leginkább kitettzik, hogy eb
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a testi gyönyörüséget is. Ez az utolsó tsak a'

barmokhoz illik; amazok pedig vefzendők,

's bizonytalanok, nem is annyira a mí okos

ságunktól, mint a' fzerentse vakmerőségétől

fügnek. A kik pedig a virtust itélik legfőbb

jónak, helyesen gondolkodnak; de hifzen

éppen a virtus az, a' mi a barátságot nem

tsak fzüli, hanem fenn tartya is: lehetetlen,

hogy virtus nélkül barátság legyen.

Már ezt a fzót virtus vegyük, 's magya

rázzuk abban az értelemben, a mellyben aZt

a közönséges életben kiki a befzéd módgya

fzerént fzokta venni: ne is fzóllyunk arról

olly fennyen, mint némelly Tudósok: és azo

kat, a kik eddig jóknak tartattak, tartsuk

meg a jó emberek fzámában: a Paulluso

kat, Kátókat, Gallusokat, Scipiókat, Filuso

kat. Illyenekkel megelégfzik a közönséges

élet. Azokat pedig, a' kik sehol sem találtat

nak, ne keressük. Illyen Férjfiak között te

hát a barátság olly nagy jókat hoz magával,

hogy elegendőképpen meg nem magyaráz

hatom. * -

Elöfzör is, mondhattya-e valaki életét

életnek, a mint Ennius fzokott fzóllani, ha

nintsen jó baráttya, a kinek vifzont fzerete

téböl vígafztalást vegyen? Mi édesebb, mint
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ha vagyon egy ollyan Híved, a kivel legtit

kosabb gondolataidat is bátran közölheted ?

Érezhetnéd-e boldogságodat tellyes mérték

ben, ha nem volna jó barátod, a ki azon

fzint úgy örülne, mint te magad? A' fzeren

tse tsapásait pedig nehezen fzenvednéd, ha

nem bírnál olly hív Társsal, a ki azokat ná

ladnál is érzékenyebb fzívvel venné. Végre

egyéb jók, a melyeket az emberek kíván

nak, arra valók, hogy mindeniknek külön

lehessen hafznát venni: a gazdagság arra va

ló, hogy vele élly; a hatalom, hogy tifztel

tessél ; a méltóság, hogy ditsértessél; a'

gyönyörüség, hogy örülly; a jó egéfzség,

hogy mentt légy a fájdalomtól, és dolgaid

ban eljárhass: ellenben a barátság legtöbb

hafznot foglal magában: akárhová fordúlfz,

jelen van, semmi helyböl nem reked ki, so

ha nem alkalmatlan, soha nem terhes. Ugyan

is sem vízre, sem tűzre (a köz mondás fze

rént) nagyobb fzükségünk nintsen sehol is,

mint barátságra. Azonban én itt nem a kö

zépfzerû barátságról fzóllok, a' melly az al

rendüek között fzokott lenni (noha ez is gyö

nyörködtet, és hafznál) hanem a valóságos'

és tökélletesről, a millyen azon kevés em

berek között volt, a kikröl emlékezünk. Az

illyetén
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ilyetén barátság a' jó fzerentsét fényesebbé,

a rofzfzat, elofztván, és egymással közölvén

annak terheit, könnyebbé tefzi.

17 II. R É S Z.

Bővebben fzóll a barátság méltóságáról, A kinek

jó baráttya vagyon vídámabb fzemekkel néz ki

a jövendö üdökre; és méltán vígafztallya az

zal magát , hogy holtta után is él baráttya' fzí

vében. A megholttak boldogok, mert emlé

kezetben tartatnak; az élők ditséretre méltók *

hogy amazokat, IIeII) remélyvén tölök semmi

hafznot, álhatatosan fzeretik, tifztelik. Melly

nagy Jó légyen az egygyetértés leginkább éfzre

lehet venni a vifzfzavonásokból. A Világ'

roppant épületét a barátságos egygyesség tar

tya fenn. A termézet öfztönt adott az embe

rekbe a barátságra. -

*~*~

A többi sok, és nagy hafznok között, mel

lyek a barátságból fzármaznak, bizonyára

legföbb az, hogy minket, a jövendő üdõre

nézve, jó reménységgel táplál; nem is enge

di fzívünket megtsökkenni, vagy kétségbe

C
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esni. Az is ide tartozik: a ki igaz baráttyára

néz, abban magát láttya. Ez tselekfzi, hogy

a távúllévők egymással vannak; a fzükölkö

dök bövelkednek; az erőtelenek jó erővel

birnak; sőt, a mit alig merek kimondani,

a holttak élnek. Illy nagy tifzteletet, emlé

kezetet, sohajtást áldoz nékik a barátság !

Azok tehát holttok után boldogok, ezek éle

tekben ditséretre méltók. Hogyha az a jólté

vö kaptsolat, a' melly a Világon minden dol

gokat egybe fzorítt, elvetetõdnék: semmi

ház, semmi város fenn nem állhatna; még a'

mezőknek mivelése is megfzünnék. A' ki ele

gendőképpen nem érti még, melly nagy ere

je, 's hafzna légyen a barátságnak, és az

egygyetértésnek, a villongásokból, és a'

meghasonlásokból nyilván éfzreveheti. Mert

hol vagyon olly erös ház, olly hatalmas tár

saság, mellyet a' gyülölségek, és az egye

netlenségek el nem pufztíthatnának ? Ebből

kiki megitélheti, melly nagy Jó légyen a'

barátság. ~

Mondgyák, hogy egy Agrigentumi Tu

dós az ő görög verseiben világosan kitette,

hogy mindent, a' mi a terméfzetben, és az

egéfz Világon vagyon, és a mi mozog, azt5 »

a barátság tartya fenn, az egyenetlenség
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fzórhattya fzerte fzéllyel. Ezt az igazságot

nem tsak értik, hanem tselekedettel is bizo

nyíttyák minden Halandók. Ugyan is, ha va

lamikor valaki jó baráttyáért feláldozta a

maga életét, vagy annak vefzedelméből ön

ként réfzt vett, ki nem magafztallya legna

gyobb ditséretekkel az ollyatén tselekedetet?

Melly örvendetes kiáltások hallattak minap

a Teátromban, midön M. Pakuviusnak, az

én gazdám, 's barátomnak új Költeménnyét

játfzanák! Mikor a Király nem tudván mel

lyik volna Orefztes a kettő közül, Pilades

magát Orefztesnek mondaná, hogy helyette

megölettetnék ; Orefztes pedig, igazán magát

Orefztesnek vallaná ? mindnyájan felállván

tapsolának a költött dologban: vallyon, mit

tselekedtek volna a valóságos történetben?

Nyilván kimutatta a' terméfzet a maga ere

jét; mikor az emberek azt, a mit magok nem

tehetnének, helyesnek tartanák, ha mások

ban látnák. – Ennyit mondhattam nektek

a barátságról. A többit, (mért még sok va.

gyon hátra) kérdezzétek azoktól, a kik er

röl a tárgyról fzoktak vetélkedni.

FA N N I U s. Mí tégedet akarunk hallani.

Noha ugyan ezektől is gyakran kérdezősköd

tem, és megvallom, örömest hallgattam őke! :

C 2
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de Te valami más módon tudod előadni a'

dolgot. -

S c É v O L A. Sokkal többet mondanál,

Fannius! ha minap Scipio kertében, midön

a Közjóról vala a befzéd, jelen lettél volna:

miként védelmezte Ő az igazságot Filusnak

nagy fzorgalmatossággal kéfzültt befzéde

ellen ! - -

FA N N 1 U s. Egy olly igaz Férjfiúnak kön

nyü vala védelmezni az igazságot.

Sc Év o L A. Hát a barátságról fzóllani

nehezen esnék Léliusnak, a ki azt különös

hívséggel, állhatatossággal, igazsággal meg

tartván legnagyobb ditsöséget nyert?

VIII. R É S Z.

•

?

Iélius engedvén Fannius és Scévola kérésének

előadgya a barátság eredetét azt állítván, hogy

nem a' fzükölködés, hanem a termézet bírta

az Embereket arra, hogy egymással barátkoz

zanak. Azokhoz hajolunk , a kik egyforma in

dúlatúak velünk, és a kikben igaz jóságokat

vefzünk éfzre, sőt azt is magával hozza a ter

méfzet, hogy az idegen Nemzetbéliek közül

azokat, a kik nemesen gondolkodnak, a kik

ben jámborság, fzelídség, 's több efféle jóságok
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tündöklenek, fzeressük, 's velek barátkozni

kívánnyunk,

LÉLI U s, Ez ugyan nyilvánvaló erőltetés,

Mert a tí kéréstek, nemde kénfzeríttés? Ugy

vagyon. De võim nagy kívánságának, ki

vált a jó dologban, nehéz ellent állanom ;

nem is volna illendő.

Annakokáért valahányfzor a barátságról

elmélkedem, mindenkor ez a gondolat leg

inkább ötlik efzembe: vallyon, az erőtelen

ség, és a' fzükölködés indította-e fel az em

berekben a barátság kívánságát: hogy köl

tsönös fzolgálattal élvén, a' mit egygyik ma

ga erejével nem tehetne, azt a másiktól ven

né; és ez amannak vifzfzaadná, vagy, hogy

ez tulajdona volna ugyan a barátságnak: de

a' mellynek mégis más régiebb, nemesebb,

's terméfzetesebb eredete légyen. Mert a' fze

retet legtöbbet téfzen a' fzívek öfzvekaptso

lásában. Hafznot azoktól is vefznek az em

berek, a kik fzínlett barátságból bötsültet

nek, és a kik a környülállások miatt tifztel

tetnek: a barátsághoz pedig semmi hamis

ság, semmi tettetés nem férhet: a mi abban

van, az mind igaz, és kéfzakartva való.

C 3
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Ugyan is azt tartom, hogy a barátság

a terméfzettöl inkább, hogy sem a' fzüköl

ködésböl eredett; és hogy inkább a fzívnek

hajlandóságából, melly a' fzeretetbéli érzé

kenységgel egygyütt jár, hogy sem annak

meggondolásából, melly nagy hafznot fog

na hajtani. Illyetén hajlandóságot az oktalan

állatokban is lehet éfzre venni: a' mellyek

Ízülöttyeiket bizonyos üdeig olly igen fzere

tik, és azoktól úgy fzerettetnek, hogy az ő

érzékenységek könnyen megismértessék akár

kitől is: a mi sokkal világosban megtetfzik

az emberben. Elöfzör abból a' fzeretetből,

melly a' fzülök, és a magzatok között va

gyon ; a' melly fzeretetet elfójtani, hanemha

fzörnyü gonofzság miatt, nem fzabad: azután

a' fzeretetnek hasonló érzékenységéből, a'

melly bennünk támad, ha valakivel ismér

kedni kezdünk, a kinek erköltsével, és ter

méfzetével a miénk megegygyez: mivel úgy

tetfzik nékünk, mintha abból a jámborság

nak, és minden jóságnak fénnye kitündök

lenék. Mert semmi nintsen Ízeretetre mél

tóbb a virtusnál; semmi nintsen, a mi olly

édesen kedveltesse magát: ez a jó azt tsele

kefzi velünk, hogy azokat is, a kiket soha

nem láttunk, bizonyos mértékkel kellessék

s
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{zeretnünk. Kit . da az, a ki C. Fabriciusról ,

M. Kuriusról különös fzeretettel, és Ízíves

séggel ne emlékezzék, ambár őket soha nem

látta? Ellenben, ki ne gyülöllye Tarquinius

Szuperbust, Sp. Kassiust, Sp. Méliust? – Két

Hadivezérrel, Pirhussal, és Hannibállal ha

dakoztak Itáliában a mí Eleink a Biroda

lomnak megtartásáért. Egygyikhez, az ő

jámborságáért, nem igen idegen fzívvel var

gyunk ; a másikat, , kegyetlensége miatt,

Róma mindenkor gyülölni fogja.

* /_Y R É S Z.

* **

Itt is a barátság" eredetéről fzóll Lélius. Nem

tsak Honnyosainkat, hanem az Idegeneket is,

ámbár ellenségeink, fzoktuk fzeretni a jóságért.

Nagyobb erőre kap a fzeretet, ha barátunk- -

kal jót tefzünk, ha az ö irántunk való kéfzsé

gét megismérjük; ha gyakrabban társalkodunk

vele. Nem igaz, hogy a' fzűkölködés légyen

eredete a barátságnak; mert így azok, a kik

ben sem éfz, sem tudomány, sem valami más

lelki jóság nintsen, legalkalmatosbak volnának -

a barátságra; a' mellyre még is tsak a' nagy,

érdemü lelkek vágynak leginkább. Sok haz

C 4



nok áradnak belőle, de a házon reménysége

ne indíttson senkit a barátkozásra, -

Ho GY H A olly nagy ereje vagyon a jámbor

ságnak, hogy érette még azokat is, a kiket

soha nem láttunk, sőt, a mi több, ellensé

günket is, kedvellyük: mi tsuda, ha az em

beri fzívek felgerjednek azokat fzeretni,

azokkal barátságot fzerezhetni, a kikben jám

borságot, nagylelküséget látnak? Noha ugyan

erösítti a' fzeretetet a' vett jótétemény, a'

vifzontag fzolgálatra kéfz fzívesség, és az egy

máshoz fzokás. Ha ezek amaz első mozdú

lásához a fzívnek , és gerjedelméhez a' fzere

tetnek hozzá járúlnak: a' barátságos indúlat

egy kimondhatatlan nagyságra kap: azok,

a kik úgy itélnek, hogy ez az indúlat az

erőtlenségböl fzármazott, hogy t. i. légyen

kinek kinek baráttya a végre, hogy általa

megnyerhesse azt, a mit kíván ; igen aláva

1ó, és, fzabad légyen mondanom, nemtelen

eredetünek tefzik a barátságot, gondolván,

hogy azt a fzükölködés, és a fzorúlttság

fzülte. A mi ha igaz volna, a mint kiki leg

kevesebbet bíznék magához, annál alkalma

tosabb volna a barátságra. Sokkal külöm
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ben van a dolog. Mert mennél inkább bízik

valaki tulajdoniban, mennél több jósággal,

's nagyobb böltseséggel vagyon megerősít

ve, úgy hogy senkire fzüksége nintsen, és

érezi hogy Önnönmagában van Mindene ;

annál jobban ohajtya, és hívebben megtar

tya a barátságot, - -

Mert miben fzorúlt én reám Afrikánus ?

bizonyára semmiben sem: de ugyan én sem

Ö reá. Én fzerettem Ötet , mert különös érde

meit tsudáltam: Ö vifzontag kedvelt enge

met, mert talán többetskét is tartott felölem.

A fzeretet nevelkedett bennünk a társalko

dás által. De ambár üdövel sok, és nagy

hafznok háramlottak mindenikünkre, mind

azáltal nem azoknak reménységéböl fzármaz

tak a' fzeretés okai. Mert valamint nem azért

vagyunk jóltévők, és adakozók, hogy a jó

ért nagyobb jót kívánnyunk vifzfza ( mert a'

jótéteményt nem adgyuk usorára) hanem hogy

terméfzet fzerént hajlandók vagyunk az ada

kozásra: úgy a' barátságot nem jutalomért

kívannyuk, hanem hogy annak minden hafzna,

és gyümöltse magában a' fzeretetben vagyon.

Ezekiránt sokkal külömbözö értelemben

vannak azok, a kik mint a barmok, min

den jót a testi gyönyörüségben itélnek lenni,

/
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Nem is tsuda ; mert semmi nagy, semmi fel

séges, és isteni dolgot voltaképpen nem tud

nak bötsülni, a' kik illyen útálatos alatsony

ságra vetették elméjeket. Tehát ezekről most,

midön a barátságról van a befzéd, ne is gon

dolkozzunk: mi magunk pedig tartsuk azt;

hogy a terméfzettől van a fzeretet érzése,

és a barátság megkívánása, minekutánna ki

mutatta magát a jámborság; mellyet a' kik

megfzerettek, magokat hozzája adgyák, és

közelebb mennek, hogy Annak, a kit ked

velni kezdettek, mint társalkodásából, mind

erköltseiből örömöt vehessenek; és a' fzere

tetben egyenlők, 's hasonlók lévén: kéfzeb

beknek mutassák magokat a barátságos fzol

galat tételére, mint kikérésére. És ez a bö

tsületes vetekedés Hégyen közöttök. Így ki fog

tetfzeni elöfzör ugyán, hogy igen hafznos a'

barátság; azután, hogy akár az igazságra,

akár az ö méltóságára nézve illendőbb azt

állíttani, hogy nem a fzükölködésböl, ha

nem a terméfzettöl vette eredetét.

Valójában, ha a hafzon fzerezne barát

ságot, mihelyest az eltünik, ennek is el kel

lene múlni: de mivel a terméfzet változha

tatlan, azért a valódi barátságok is örökké

tartandók. Ím! ezekből megértettétek a ba
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rátság eredetét: nem tudom, akartok e még

többet. . . - • * , ,

FANNIUs. Igen is! folytasd tsak befzéde

det, Lélius! mert Scévola helyett is a ki

nálomnál ifjabb, fzabadságot vefzek a' fele

letre. - -
-

ScÉvoLA. Jól tselekfzed: hallyuk tehát.

X R É S Z. * *

Bajos dolog fenn tartani a barátságot az élet vé

géig. Több okokat hoz elő, a mellyek azt tse

lekfzik, hogy a' fzeretet által öfzvekaptsoltt

fzívek elvállyanak egymástól. és néha irtózta

tó gyülölségre fakadgyanak. Nem sérti meg a'

barátság törvénnyét Az, a ki helytelen kérését,

's kívánsága! baráttyának be nem akarván töl

teni; inkább eláll töle, hogy sem a bötsület,

a' jámborság, a törvény ellen vétsen. A ba

# rátságot sok vifzontagságok környékezik, a'

mellyeket eltávoztatni nagy böltseség; és még

nagyobb fzerentse. * * * * * * * *

/

* * -
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I-ÉLI vs. Hallyátok tehát, nemes férjfiak!

azokat, a miket én, és Scipio igen gyakran
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befzéllettünk a barátságról. Ő úgy itéle, hogy

Hegbajosb dolog volna azt az élet végéig fenn

tartani. Mert sokfzor megesnék, vagy az,

hogy ugyan azon egy dolog nem egyaránt

ha[ználna mind a kettönek; vagy az, hogy

a Közjó ügye iránt nem értenének egygyet.

Továbbá: hogy megváltoznának az emberek”

erköltseik majd fzerentsés üdőben, majd éle

medett korban. Erre egy példát hoza elö 'a'

gyermekekröl, a kik hasonló módon változ

nak: mivel a gyermeki köntössel egygyütt

az egymáshoz való legforróbb Ízeretetből is

sokfzor kivetköznek: ha pedig legénykorig

megtartották volna azt, még is néha felbon

taná, vagy a házasságról, vagy más hafzon

ról, a' mellyet mind a ketten el nem nyer

hetnének, támadott vetekedés. Hogyha né

méllyek tovább maradnánok is jó barátság

ban, könnyen meghasonlonának, ha ugyan

azon egy tifztség elnyerésén törekednének:

mert legnagyobb vefzedelme a barátságnak

a pénz mértéktelen kívánása, a' melly igen

sok emberekben vagyon; és a tifztség, 's dí

tsöség fölött való vetélkedés, melly a hatal

masbak között fzokott lenni; e miatt a leg

jobb barátságok leggonofzabb gyülölségekké

váltak gyakorta. * * - -
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Mondá azt is hogy nagy, de többnyire

igazság fzerént való idegenülések fzármazná

nak, mikor egygyik a másiktól azt kívánná,

a mi illetlen, 's törvénytelen: hogy, vagy

gonofz gerjedelmének fzolgája, vagy bofz

fzúállásra gyúladtt dühösségének segítöje len

ne: a mire a kik nem akarnának állani, no

ha bötsületesen tselekednének, azoktól, a'

kiknek nem engedelmeskednének, arról vá

doltatnának, hogy a barátság törvénnyén

kiadtak: a' kik pedig akármit is mernének

kérni jó baráttyoktól, ezen kérés által nyil

ván kinyilatkoztatnák, hogy ők, baráttyok'

kedvéért, mindeneket kéfzek volnának elkö

vetni; az efféle panafzolkodások miatt nem

tsak a régi barátságok semmivé lennének,

hanem az örökös gyülölségeknek talpköve

is megvettetnék. Végre mondá: hogy annak,

a ki mind azokat a vefzedelmeket, mellyek

a barátságot környül állanák, elakarná ke

rülni, fzükséges volna nem tsak a' böltseség,

hanem a fzerentse is."

XI. R É S Z.

Itt ime kérdést magyarázza: A barátságban men

nyire kell terjedni a fzeretetnek. A ki baráttya

kedvéért igazságtalanúl tselekefzik, hijába men
#

*
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tegeti magát. Nevezetes embereket hoz elő ,

úgy mint a Koriolánust, a' ki hazája ellen ve

zette az ellenséget; Viscellínust, és Méliust,

a' kik az orfzáglás elnyerésén mesterkedtek:

ezek közül egygyik mellé sem állhattak volna

az ö baráttyaik. – Tiberius Grakkust, Blo

fziuson kivül, baráttyai közül senki nem kö

vette, a midön zenebonáskodék.

TE HÁT, ha nektek tetfzik, elöfzör is vis

gállyuk meg, mennyire kellesék terjedni a'

fzeretetnek a barátságban. Vallyon, ha Ko

riolánusnak voltak baráttyai, tartoztak-e azok

Koriolánussal egygyütt, a Haza ellen fegy

vert fogni? Vallyon Viscellinust, Sp. Méliust

tartoztak-e baráttyaik segítteni, midön a ki

rályi hatalomra vágytak? Azt ugyan láttuk,

hogy Tiberius Grákkust, midőn a' Hazát nyo

morgatá, Q. Tubero, és az ő üdejekori ba

ráttyai elhagyták. A Kumai C. Blosius pedig,

Scévola! a tí házatok embere, Lénás, és

Rupilius Konfzulok alatt, a kiket tanátsaim

mal segítettem, hozzám jött botsánatot kér

ni, azzal mentegetvén magát, hogy Ő T.

Grakkust annyira bötsülte volna, hogy vala

mit akarna, kéfz lett volna megtenni kedvéért.
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Akkor kérdem töle : Hát ha azt akarta volna,

hogy gyújtsd meg a Kápitoliomot? felele :

Azt ugyan soha nem akarta volna. De ha

akarta volna? Engedelmeskedtem volna néki.

Hallyátok ezt az irtóztató feleletet! És bizo

nyára úgy tselekedett, vagy többet is tsele

kedett, mint sem mondott. Mert Ö T. Grak

kust ebben a vakmerőségben nem követte,

hanem megelőzte; ebben a dühösségben nem

segítette, hanem vezette. Ez az efztelen, mi

nekutánna egy új törvény fzerént léendő Val

latástól megijedett volna Azsiába fzaladván

az ellenséghez ment, a hol keményen; de -

méltán meglakolt a haza ellen tett gonofzsá

gáért. Tehát semmi mentegetés az, mikor va

laki mondgya, hogy baráttya kedvéért tse

lekedte ezt, vagy amazt. Mert mivel a Vir

tusról vett vélekedés fzerzője a barátságnak:

nehezen maradhat meg a barátság, ha a vir

tustól elpártoltál. Hogyha helyesnek tartyuk,

vagy megengedni barátinknak valamit akar

nak; vagy megnyerni tölök valamit akarunk:

bizonyára tökélletesen böltselkedünk, ha sem

miképpen nem ártalmas a dolog: de most

ollyan barátokról fzóllunk, a millyenek fze

meink előtt vannak, a millyeneket láthatunk,

vagy a millyenekröl emlékezünk mí, vagy
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a közönséges élet, mint ismeretesekről, il

Iyenek fzámából kell példákat vennünk, és

főképp azokat elöhoznunk, a kik legböltseb

beknek látfzatnak. - -

Tudgyuk, ( mert atyáinktól hallottuk )

hogy Pápus Émilius C. Luscínusnak meghitt

baráttya volt, hogy kétfzer egygyütt Konfzu

lok, és a Censorságban is tifzti társak vol

tanak: Tudgyuk azt is a Torténetírókból,

hogy Man. Kurius és T. Korunkánius mind ö

velek, mind egymás között leg nagyobb ba*

rátságban éltenek. Nem lehet tehát arról még

tsak gyanakodnunk is, hogy ezek közül va

lamellyik az ő baráttyától valamit ollyaft

kért volna, a mi a Hivség ellen, az Esküvés

ellen, a Haza ellen lett volna. Mert az il

lyen Emberek felöl mi fzükség azt mondani,

hogy; ha kért volna is valamellyik ollyast,

tudom, hogy meg nem nyerte volna; mivel

a legtökélletesebb Férjfiak voltanak. Egyirá

nyú istentelenség valamit ollyast tselekedni

a Más kérésére; és Mástól kérni. Azonban

Tib. Grakkus réfzére állának C, Kárbo, C.

Káto, és öttse Kájus, a kiben most leg mér

gesebb ellenséget látunk.

_XII. H ESZ,
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2KI I. R É S Z,

Jó barátinktól se ne kívánnyunk gyalázatos dol

gokat, se ne tselekedgyünk kedvekért. A' Ha

za fzent légyen elöttünk, így fzóll Lélius Fan

niushoz, és Scévolához. Gondoskodgyunk jö

vendő állapottyáról is; mert, úgy tetizik, le

- hagytunk már abban a jó fzokásban, a melly

Eleinknek ditsöséget, ennek a birodalomnak

pedig fényt, és nagyságot fzerzett. A bötsű

letes Honnyos fzorgalmatoskodik arról, hogy

holta után is jó állapotban lehessen hazája.

Ez a' törvény légyen tehát a barátságban,

hogy se ne kívánnyunk rút dolgokat, se ne

tselekedgyünk barátunk kedvéért. Mert útá

latos mentség az, és egyáltallyában megve

tendő, mind egyéb bünökre nézve, mind mi

kor valaki azt vallya, hogy baráttya ked

véért vétett a haza ellen. Mert olly üdőben

élünk, Kedvesim, Fannius, és Scévola! hogy

a hazának jövendő vifzontagságait könnyen

előre láthattyúk. Megváltozott tudniillik

Eleink fzokása; mí a régi útból, a' mellyen

Azok ditsöségesen jártanak, egykevessé már

kitértünk. • . . .

* D
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Tiberius Grákkus orfzáglani akart, vagy

orfzáglott is kevés üdeig. Hallott-e, vagy lá

tott-e a Római nép illyen dolgot? Halála

után baráti, és rokoni, a kik pártyát fogák,

miként bántak P. Nasika Scipióval, könyhúl

Iatás nélkül nem mondhatom ki. Mert Kár

bót eltürtük, a mint türhettük T. Grákkus

büntetése miatt, a' melly tsak akkor történt.

A Kájus Grákkus Tribunátusságáról pedig

mit várják, nem akarom elöre kimondani.

A gonofzság fzüntelen terjed , a' melly, mi

nekutánna elkezdette, sietteti vefzedelmünket.

Tudgyátok, melly nagy kárt okoztanak új

törvénnyeikkel, elöfzör ugyan Gábinius, az

után két efztendő múlva Kassius. Úgy tetfzik,

látom már közelíttni azt az üdöt, mikor a'

Nép a Tanáts ellen fogja fzegezni magát, és

a sokaság kénnye végez a legnagyobb dol

gókról. Mert akkor sokan arra fogják vetni

fejeket, hogy mi módon lehessen nagyobb

nagyobb egyenetlenséget okozni ; ellenbea

kevesebben lefznek, a kik arról - tanakod

gyanak, miképpen kellessék elejét venni a'

rofzfznak. Mire valók ezek? Annak megmu

tatására, hogy Társ nélkül senki sem bátor

kodik effélekbe kapni. Ugyan is tudniok kell

a jó Férjfiaknak, hogy, ha tudatlanságból,

*

*
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vagy történetből ollyanokkal barátkoznak

öfzve, ne gondollyák magokat úgy lekötele

zetteknek lenni, mintha nem volna nékik fza

bad elválni azoktól, a kik valami nagy do

logban vétnek a Haza ellen. A gonofzok

ellen pedig büntetést kell rendelni; fzint olly

keményet azok ellen, a kik Ők magok volta

nak a rofznak kezdöji. – Ki volt Görög Or

fzágban ditsöségesebb mint Themistokles? ki

volt hatalmasabb nálánál ? a' ki, minekután

na a perzsiai hadban Görög Orfzágot a rab

fzolgálattól megmentette volna, irígységből

fzámkivettetett. Ebből vett fájdalmát el kel- -

lett volna néki nyögni; de ő a hál'adatlan

hazafiain ki akarván tölteni bofzfzúját; azt

tselekedte, a mit húfz efztendövel ez előtt .

mí nálunk tselekedett volt Koriolánus. Egy

lélek sem találkozott, a' ki ezeket hazájok

ellen segítette volna. Azért mind a kettő ma

gát megölte. Illyen gonofz fzövetséget nem

kell a barátság palástyával födözni, hanem

legkeményebben megbüntetni, ne hogy va

1aki elhitesse magával, hogy fzabad légyen,

baráttya mellé állani, a mikor Az haddal

fenyegeti hazáját: a mi, a mint most dol

gaink kezdettek folyni, könnyen megeshe

tik. Énnékem pedig nem kevesebb gondom

D 2
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van arra, minémü állapotban léend hazánk

holtom után, mint arra minémüben kellessék

annak mostan lenni.

XIII. R É S Z.

Barátunktól tsak bötsületes dolgokat kérjünk; és

mí is vifzontag az ő kérésére tsak azt tegyük,

a mi illendő. Előzze meg kéfzségünk annak

akarattyát. Tanátsadásunk bátor, 's nemes le

gyen. – Némelly Görög Filozofusok bal vé

; Bekedései ellen védelmezi a' barátság méltósá

gát. Tulajdona a jó fzívnek a' fzerentsés dol

gokon örülni, az ellenkezökön elfzomorodni.

A Bolts is érezi a fzív fájdalmát. Indúlatok

nélkül az ember hasonló a köhöz. Az a baj,

a' mellybe sokfzor jó barátunkért kell esnünk,

nem elegendő ok arra, hogy lemondgyunk a'

barátságokról.

Ez légyen tehát legelsö törvénnye a barát-, -

ságnak: hogy barátinktól bötsületes dolgo

kat kívánnyunk, hogy azoknak kedvekért il

lendöket tselekedgyünk: ne is várjuk azt, hogy

kérjenek minket; hanem a kéfzség minden

kor meglegyen bennünk, minden késedelem
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nélkül. Örömmel, és egéfz fzabadsággal ad

gyuk a jó tanátsot. Legtöbbet tegyen a ba

rátságban a jó barátoknak tekíntete: és az

zal élni kell nem tsak bátran, hanem kemé

nyen is, ha a dolog úgy kívánnya: az adott

jó tanátsnak mindenik engedelmeskedgyék,

Némellyeknek, a kikröl hallom, hogy

Görög Orfzágban böltseknek tartattak, az én

itéletem fzerént, igen tsudálatos dolgók tet

Ízettenek. De nints is semmi , a' miről ők

kelletinél többet ne okoskodnának. Azt tanít

tyák némellyek : „El kell távoztatni a föiöt

tébb való barátságokat, ne hogy egy kénte

len legyen többekért nyúghatatlankodni: ki

mekkinek elegendő baja vagyon: a másoké

ba elegyedni, terhes dolog: legjobb mennél

tágasabban tartani a barátság gyeplőjét, a'

mellyet az ember tetfzése fzerént vagy vifz

fzahúzhat, vagy megerefzthet: mert a bol

dogságnak kútfeje a' fzívnyúgodalom, a'

mellynek édességét nem érezheti Az, a ki

másokért aggódik. -

Mások pedig, a mint mondgyák, sok

kal embertelenebbül fzóllanak (erről egy ke

vessé ez elött már emlékeztem ) hogy barát

ságokat oltalomnak, és segítségnek okáért,

nem pedig jóakarat, és fzeretet miatt kellene

D 3
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kívánni: és így mennél gyengébb, és erötle

nebb valaki, annál inkább keresne barátsá

gokat : innen volna az, hogy a barátság ol

talmát inkább keresnék az afzfzonyok, mint

a férjfiak, a' fzegényebbek, mint a gazda

gok, a' fzerentsétlenek inkább mint Azok, a'

kik boldogoknak tartatnak.“ – No ugyan

fzép böltseség ez! A Napvilágát akarják azok"

elvenni az emberi nemzettöl, a' kik ez élet

böl kirekefztik a barátságot: a mellynél jobb

és gyönyörüebb ajándékot nem nyertünk a'

halhatatlan istenektöl.

De hát mi az a fzívnyúgodalom? egy

ketsegtető gondolat, de a melly sok okokra

nézve megvetendő. Mert nem illik azért, hogy

a nyúghatatlanságot elkerülhessük , vala

melly tifztességes dolgot, és tselekedetet vagy

fel nem válalnunk, vagy, ha felválaltuk, ab

ba hagynunk. Hogyha a gondot kerüllyük,

a virtust is kell kerülnünk, a' melly fzükség

képpen valami gonddal útállya, és gyülöli

ázt, a mi vele ellenkezik: mint a jóság a'

gonofzságot, a mértékletesség a bujaságot,

a bátorság a félénkséget. Ugyan is tapafz

tallyuk, hogy az igazságtalanságot az igazak,

a puhaságot az erösek, a' fzemtelenséget a'

fzemérmetesek leginkább vefzik fzíveikre. Te
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hát tulajdona az a jó fzívnek, hogy a jó dol

gokon örüllyön, a rofzfzakon búsúllyon. Mi

nekokáért, ha a bölts ember fzívfájdalmat

érezhet, – a' mellyet bizonyára érez, ha

tsak azt nem itéllyük, hogy az emberi érzé

kenységet kiirtotta fzívéből – mi indíthatna

minket kiirtani a barátságot az életböl egy

nehány vele járó nehézségek miatt? Ha a' fzív”

indúlatit elfójtyuk, mi külömbség léfzen, nem

mondom, az ember, és barom között, ha

nem az ember, és kö között, vagy törzsök,

vagy akármi más efféle között? Mert nem

kell azokra halgatnunk, a kik keménynek,

és mint egy köterméfzetünek állíttyák lenni

a Virtust; a' melly egyéb dolgokban is ugyan,

de leginkább a barátságban gyengéded, és

érzékeny, úgy hogy, mikor láttya baráttya'

jó fzerentséjét, örömében helyet nem lelhet;

ellenben ha mostoha sorsát sajdíttya, öfzve

húzván magát fzomorkodik. Az a búsongás

tehát, mellyet gyakran kell feláldoznunk jó

barátunknak, a barátságtól meg nem fofzt

hattya az életet; hanemha elront minden

más jóságokat is, a' mellyekhez gonddal, és

fáradsággal lehet jutni.
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LYZ V. R É S Z.

A jó erkölts fzerez barátságot, és fzeretetet, a'

mit többre kell bötsülnünk minden múlandó

jóknál. A vifzontagvaló fzeretetböl legédesebb

gyönyörüség fzármazik. Ide tartozik az, hogy

azok, a kik egy indúlatúak, erköltsüek; a'

kik egy tudományt üznek; egyaránt fzeren

tsések, 's a' t. könnyen öfzvebarátkoznak. Ezt

a terméfzet tselekfzi. A jóság, a' melly né

melyeket öfzveköt, a sokaságra is kiterjed.

Nem annyira az a hafzon, a' mellybe réfzesü

lünk jó barátunk által, mint az Ő hozzánkmu

tatott fzeretete gyönyörködtet. :

MoN D oT T AM már, hogy abból, mikőr a'

jóság valakiböl kitündöklik, és ahhoz hason

ló érzékenységü fzív magát hozzá adgya, és

kaptsollya 3 barátságnak, és fzeretetnek fzük

ség fzármazni. És lehetne-e nagyobb balga

tagság, mint sok múlandó dolgokon, úgy

mint, tifztségen, elhíresedésen, épületen,

ruházaton, testi tzifraságon kapni: az ollyan

a' kinek jámbor, 's nemesEmberben pedig,

fzíve vagyon, és a ki valamint fzeretni, úgy

vifzfzafzeretni is tud, és kéfz minket, nem
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gyönyörködni? Nints kedvesebb dolog, mint

Ízeretetért fzeretetet, barátságos fzolgálatért:

barátságos fzolgálatot nyerni.

Hogyha azt is ide adgyuk, a' mit méltánr

ide lehet adni, hogy nintsen semmi, a mi

magához olly igen édesgethetne, és vonhatna

valamely dolgot, mint a barátság magához

édesítti a hasonló érzeményü fzíveket: tagad

hatatlan igazság, hogy a jóknak a jókat

kedvelniek kell, és magokhoz venniek mint

a kiket velek öfzvekaptsolt a rokonság, és

a terméfzet. Mert semmi olly igen nem kí

vánnya a magához hasonlót, semmi azt mo

hóbben nem kapja mint a terméfzet. Minek

okáért, kedves Fannius, és Scévola! bizo

nyos az, úgy vélem, hogy a nemes gondol

kozású Férjfiak mint egy fzükségképpen vi

seltetnek egymáshoz jófzívüséggel: és ez a'

barátságnak a terméfzettől adott forrása,

De ez a jóság a sokaságra is kiterjed;

mert a virtus nem barátságtalan, nem fös

vény, nem kevély; egéfz nemzeteket fzokott

Ö oltalmazni, és azok boldogsagára vígyáz

ni: a mit mivel megtselekfzik, bizonyára a'

sokaságot sem irtozik fzeretni. Az én itéle

tem fzerént tehát azok, a kik azt gondol

lyák, hogy a hafzon légyen oka a barátsá
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gos fzövetkezésnek, azt a' fzeretetre méltó

lántzat, melly az emberi fzíveket egybeköti,

semmivé tefzik. Mert nem annyira az a ha

fzon, mellyet barátunktól vettünk, mint az

ö fzeretete gyönyörködtet minket: tsak úgy

kedves az nékünk, a mit barátunk tseleke

dett, ha azt irántunk való hajlandóságból tse

lekedte: és nem tsak nem barátkoznak az em

berek a' fzükölkedés miatt; söt azok, a kik

hatalmasok; gazdagok, és tellyesek, minden

jóval olly annyira, hogy senkitöl nem tarta

nak, senkire nem fzorúlnak, legjobb fzívüek,

legadakozóbbak legyenek. »

Azt tartom, hogy rofzfzúl esnék, ha a'

barátságban élők soha semmiben fogyatko

zást nem fzenvednének; mert hogy mutathat

ta volna ki magát az én fzívességem Scípióhoz,

ha ő az én tanátsom, az én segédem nélkül,

mind otthon, mind a katonaságban ellehe

tett volna? Nem a hafzonból a barátság,

hanem a barátságból a hafzon fzármazott,

A V. R É S Z.

A kényes életű emberek ne befzéllyenek a barát

- ságról, a' mellyet nem ismérnek. A kik min

dennel bővelkednek, de nintsen jó baráttyok,

ollyan életet élnek, millyent a Tirannusok, a'
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kiket senki nem fzeret. Néha ugyau Ezek is »

Azok is akadnak tifztelökre, de a kik mago

kat tsak tettetik: elfzéllyednek, mikor amazok

megbuknak. Tarquiniust említti. A Szerentse

vak; Kedvesseit is megfzokta vakíttani. – A'

barátság halhatatlan Örökség: nála nélkül a

Szerentse ajándékai nem kedvesek.
~

~*~*~*~*~*

N E M kell tehát a kényeken kedveken élő

emberek fzavaikra hallgatni, mikor a barát

ságról vetélkednek, a mellynek ismérésére

sem a tapafztalás, sem az éfz nem vezette

öket. Mert, oh Egek! ki akarjon élni, min

den böségben ugyan, de úgy, hogy senkit

ne fzeressen, se senkitöl ne fzerettessék? A'

tiránnusok élete ez: a' mellyben semmi hív

ség, semmi fzeretet nintsen; a' mellyben nem

lehet bízni a jóakarat állandóságához; a'

mellyben minden fzempillantat félelemmel, s

rettegéssel jár; a' mellyben nem lehet helye

a barátságnak. Mert ki fzerethesse vagy Azt,

a kitől fél, vagy Azt, a' kiröl gondollya,

hogy Ö töle fél? Azonban ezek is tifzteltet

nek tettetésböl üdeig óráig. Mikor az illyenek

bal sorsra jutnak, a mi gyakran megesik,

nyilván kitetfzik, hogy soha sem volt jó ba

*\
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ráttyok. Tarquiniusról befzéllik, hogy fzám

kivetésében mondotta volna, hogy Ő akkor

vette éfzre kik voltanak hív baráttyai, kik

hívtelenek, midőn sem ezekhez, sem azok

hoz nem lehetne köfzönettel. Noha tsudálom,

miképpen tehetett fzert tsak egyre is nagy

kevélysége, és vad terméfzete miatt. Vala

mint ennek, a kit említettem, erköltsei nem

Ízerezhettek jó barátokat: úgy sokakhoz a'

gazdagság, 's hatalom nem engedi bémenni

a hívséges barátságot. Mert nem tsak maga

vak a Szerentse, hanem többnyire azokat is

megvakíttya, a kiket megölelt. Azért az il

lyenek másokat kevélyen megvetnek, és vak

meröul kigúnyolnak. Eltürhetetlen a hatal

mas Bolond, - • •

Tapafztalhattyuk azt is, hogy azok, a'

kik előbb emberségesen viselék magokat; ha

uraságra, hatalomra, gazdagságra jutottak,

megváltoznak; a régi barátságokat elgyülö

lik, és újakat keresnek. Lehet-e nagyobb efz

telenséget gondolni annál, hogy, a kik ha

talommal, tehetséggel, gazdagsággal bírnak,

magoknak minden egyebet fzereznek, a mit

pénzen fzerezhetnek, lovakat, fzolgákat,

különös ruházatot, drága edényeket; jó ba

rátokat pedig – az életre megkívántató leg
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fzebb kíntset – nem fzereznek? Mert ugyan

is, midőn egyebet fzereznek, kinek fzerez

zék, nem tudgyák, sem azt, kiért fáradgya

nak: mert azok közül mindenik tsak azé, a'

ki legerősebb: a barátságnak birtoka pedig

kinélkinél állandóál, és bizonyosan megma

rad: de jóllehet amazok is, a' mellyek a' Sze

rentsének mint egy ajándéki, fzint úgy meg

maradnának; még is lehetetlen, hogy kelle

mes lehessen az élet, ha azt a barátság nem

ékesíti, nem vídámíttya. De elég »

X YZ R É S Z. : : : : : :

Ebben a Réfzben három bal vélekedés tzáfolta

tik meg. TElöfzör, nem igaz » hogy kinekkinek

úgy kell fzeretni baráttyát, mint önnönmagát;

másodfzor nem igaz, hogy tsak annyi barátsá

gos fzolgálatot kell tennünk, a mennyit tapafz

talunk irántunk; harmadfzor nem igaz, hogy

kinekkinek tsak annyira kell bötsűlni baráttyát,

a' mennyire magát bötsüli. ~ * -

- -

* * * *

M E G kell már mondanunk, és mint egy ki

jegyeznünk azokat a határokat, a melye

kig terjedhet a barátságban a' fzeretet. Tu
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dom, hogy e dologról három nevezetes vé

lekedés vagyon: én azok közül egygyikét sem

hagyom jóvá. Az első ez: hogy Izinte olly

indúlattal legyünk barátunkhoz, mint mí ma

gunkhoz; a' második ez: hogy a mi bará

tinhoz való jóakaratunk, azoknak hozzánk

való jóakarattyoknak vifzontag, és egyaránt

megfelellyen; a harmadik ez: hogy kiki an

nyira bötsüllye baráttyát, a mennyire önnön

magát bötsüli. E három vélekedés között

egy sintsen , a' mellyre reá állhassak.

Mert az első, a' melly akarja, hogy a'

millyen indúlattal van valaki magához, ba

ráttyához is ollyannal légyen, az igazsággal

ellenkezik. Mert melly sokat tselekfzünk ba

rátunk kedvéért, a mit magunkért soha nem

tselekednénk? könyörögni egy Méltatlan

elött megalázódva könyörögni; azután, va

laki. ellen erösebben kikelni, 's azt kemé

nyebben megtámadni: mind ezeket a ma

gunk ügyében nem elég tifzteségesen lehetne
«

-

-

tennünk; de barátunk' dolgában igen tifzte

ségesen tefzünk. Sok esetek adgyák elő ma

gokat, mellyekben a bötsületes ember ön

nön hafznaiból sokat feláldoz, és oda enged,

hogy azzal inkább jóbaráttya, hogy sem ő

maga, élhessen,
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A második vélekedés így határozza meg

a barátságot, hogy a barátságos fzolgálat

nak, és akaratnak a barátságos fzolgálat,

és akarat felellyen meg. Ez ugyan annyi a'

barátságban, mint minden legkisebbröl is

kemény fzámot venni, hogy annyi legyen a'

jövedelem, mennyi a költség. Az igaz ba

rátság gazdagabbnak, 's bővelkedőbbnek

látfzik én előttem: nem is igen vígyáz arra,

ha többet ád-e vifzfza, hogy sem vett. Mert

nem kell itt attól tartani, ne hogy valami

kárba mennyen, vagy hafzontalanúl elvefz

fzen, vagy pedig a barátságra kelletinél több

pazároltassék. - * *

A harmadik vélekedés pedig legalább

való; hogy a mennyire kiki magát bötsüli

annyira bötsültessék barátitól is; mert sok

fzor némellyek az eltsüggedett Ízív, vagy a'

lankadott reménység miatt nem lehetnek fze

rentsésebbek. Tehát nem illik a jó baráthoz,

hogy úgy érezzen, mint az illyen önnön ma

gáról érez; hanem inkább minden eröböl

iparkodgyék véghez vinni, hogy baráttyát

a kedvetlenségből vídámságra gerjefzthesse,

a kétségböl remenységre hozhassa, és a

jobb gondolatokra. -
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Én tehát más határt állíttok a barátság

nak: – de elöbb megmondom, mit fzokott

Scipio leginkább vádolni. Mondá Ó, hogy

senki a barátság felől gyalázatosabban nem

fzóllott, mint az, a' ki mondotta volna;

» Úgy fzeresd barátodat, mintha még vala

mikor gyülölendenéd." Elnem hitethette magá

val Scipio, noha sokan elhitték, hogy ezt Biás

mondotta volna, ki a hét Böltsek közül egy

nek tartatott; hanem valamelly zsobrák, vagy

nagyravágyó, és ollyan Ember, a ki min

dent a' maga hatalma alá kíván vetni. Hogy

hogy lehetne valaki baráttya annak, a ki

ről gondollya, hogy még ellenségévé lehet?

sőt fzükség léfzen neki kívánni, és ohajtani

baráttyának igen gyakor hibázásait, hogy

annál több oka lehessen ellene panafzolkod

ni. Ellenben pedig baráttya ditséretes maga

viseletén, 's jó fzerentséjén aggódni, bánkod

ni, irígykedni fog. – Minekokáért ez a Mon

dás, akárkitől légyen, vefzedelmes a barát

ságnak. Azt kell vala tanátsolni, a barátság”

kötésében, hogy fzorgalmatosan vígyáznánk,

hogy soha ne kezdenénk azt fzeretni, a' kit

valamikor gyülölhetnénk. Söt ha nem igen

fzerentsések voltunk volna is a válafztásban,

scipio azt itélé, hogy inkább el kellene tür

- nünk,
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nünk, mint előre arról gondolkodnunk, hogy

barátunk üdővel ellenségünk lehet, -

x v II. R É s z.

A jó barátok jó erköltsüek legyenek: egygyet

értsenek ! egymást védelmezzék; de fzemesen,

Ha egyebeket iparkodunk fzerezni, iparkod

gyunk barátságokat is. Meg kell tudnunk, kik

legyenek alkalmatosok. – Igen igen ritka ma

dár az igaz barátság főképp azoknál, a kik

nagy, s fényes hívatalokban vannak,

* - öss=*

Ez az én itéletem tehát: hogy a kik barát

ságot kötöttek, egyenes fzívüek légyenek,

egygyik a másikkal az õ fzándékát, akarat

tyát mindenben, és minden kivétel nélkül kö

zöllye : hogy, ha valami módon megtörtén

nék, hogy egygyiknek a másikat kellene se

gítteni nem fzinte a legjobb ügyében, mikor

élete, vagy jó neve vefzedelemben forog, ki

fzabad térni az útból, tsak hogy igen nagy

gyalázot ne következzék. Mert illyen eset

ben többetskét is tehetünk a' barátságért. De

azonban jó hírünkre kell vígyáznunk, és

meggondolnunk, hogy annak végbevitelére,

E
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a mit akarunk, igen sokat hafználhat a ha

zafiak jóakarattya, mellyet hízelkedéssel,

's alatsony nyájaskodással Ízerezni, útálatos

dolog. A virtustól, ha kedves akarfz lenni

másoknál, egyáltalyában el nem kell ál

lanod. -

De gyakran panafzolkodék Scípio (mert

megént Ötet hozom elö, a ki a barátságról

fzokott vala legtöbbet befzélleni ) hogy az

emberek minden egyéb dolgokban fzorgalma

tosabbak volnának; példának okáért, kiki

meg tudná mondani, hány ketskéje, és juha

volna; de hány baráti volnának, meg nem

tudná mondani: és, hogy amazok megfzer

zésében gondosok volnának; ezek válafz

tásában pedig gondatlanok: nem is néznének

bizonyos jelekre, és billyegekre, a' mellyek

böl azokat, a kik alkalmatosok volnának a

barátságra, megitélhetnék. Annakokáért erös,

állandó, változhatatlan fzívü Férfiakat kell

válafztani, a millyenek igen kevesen talál

tatnak: és valójában ezt megitélnünk nehéz

dolog, hanemha már próbát tettünk, a mel- -

lyet pedig tsak a barátságban kell tennünk:

így megelőzi a barátság az itélettételt, és

nem enged üdőt a próbára. Az okosság kí

vánnya tehát, hogy, mint valamelly fzekér

\

*
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nek sebességét, a fzív indúlattyát megtar

„tóztassuk: és valamint megpróbállyuk elő

fzör a lovakat, úgy azokon, kikkel barát

ságba akarunk lépni, erköltseik megisméré

86 végett, próbát kell tennünk. Melly nagy

gyengesége légyen némellyeknek, kevés

pénzből is kitetf2ik sokfzor. Mások pedig,

kik a kitsiny nyereségben isméretlenek, a'

nagyban ismértetnek meg. Meglehet, hogy

találtatnak ollyanok is, a kik a pénzt na

gyobbra bötsülni a barátságnál útálatos ala

tsonyságnak tartyák; de hol fogunk akadni

ollyanokra, a kik az első Tifztségeket, Fö

vezérségeket, hívatalokat, hatalmat, 's fé

nyes tekíntetet többre ne bötsüllyék mint a'

barátságot? úgy hogy, mikor egy felől ezek

kel, másfelől barátsággal kínáltatnak meg,

amazokat inkább ne válafzfzák? Az emberi

gyengeség nem állhat ellent a Hatalom ki

sértetinek, a' mellyet ha ki a barátságnak

feláldozásával nyert is meg, elhifzi, hogy

nem esik gyalázatba mások előtt, mivel gon

dolhâttyák felőle, hogy nagy oka volt fel

hagyni a' barátságon. Azért igen ritkán ta

lálhatni igaz barátságokat azok között, a'

kik fényes hívatalokat viselnek, és a' Köz

jó kormánnyát vezetik. Mert hol találhatfz

-- - E 2
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ollyant, a ki effélékre nézve-inkább barát

tyának, mint önnönmagának kedvezzen? Mit?

hogy ezeket elhallgassam, úgy-e többire min

den embernek nehezen, és súlyosan esik jó

baráttya' fzerentsétlenségéből réfzt venni?

Nem egy könnyen lehet találni a ki magát

abba erefzfze. Ennius ugyan helyesen mond

'gya: „ A hív barátság fzerentsétlenségben

ismértetik meg" mindazáltal két eset vagyon,

a' mellyben legtöbben állhatatlanoknak, és

gyengéknek lenni mutattyák magokat, midön

ök, ha jól van dolgok, megvetik baráttyaí

kat; vagy, midön ezektöl, ha fzerentsétle

nek, elállanak.

LYVI II. R É S Z.

Világosabban taníttya, kik legyenek alkalmato

sok a barátságra: lllyenek azok, kik mind a'

két fzerentsében állhatatosok, hívek. A barát

ságos állandóságnak talpköve a hívség. Vá

lafzfz okost, fzelíd terméfzetűt, és ollyat, a'

ki azt érezi, a mit Te. A barátságtól távúl lé

gyen a gyanakodás, tettetés, sopánkodás, ko

morság. Meglegyen benne a bötsűletes reátar

tás, édesség, nyájasság

*

Az T tehát, a ki mind a két esetben erös

nek, állhatatosnak, változhatatlannak mutat



•ed>soc>os> {e- 69

tya magát, azok közé a Halandók közé, a'

millyenek igen ritkán fzületnek, kell fzám

lálnunk; söt a millyeneket az emberinél fel

lyebb való nemböl fzármazottoknak lenni

gondolhatunk.

Annak az állandóságnak pedig, és tar

tósságnak, a' mellyet mí a barátságban

megkívánunk, fundamentoma, , a' Hívség

Mert nem lehet ott állandóság, a hol hívség

telenség vagyon. Azután, ollyant kell válafz

tanod, a' ki egyenes fzívü, tsendes termé

fzetü, veled egygyetértö, és a ki azt érez

hesse, a' mit te érzefz; mind ezek a hívség

hez tartoznak. Mert a sokfelé tsapó, és te

kervényes indúlatú ember, nem lehet hív. Az

sem lehet hív, a ki nem úgy érez, mint mi,

és a kinek termétzete nem egygyez meg a

miénkkel. Ide kell azt is adni, hogy a bévá

dalásban ne gyönyörködgyék, sem mindent,

a mit hall, ne hidgyen: ezek az állandóság

hoz tartoznak, a' mellyről már sokat fzóllot

tam. Így megbizonyodik az, a mit eleinten

mondottam, hogy a barátság tsak a jó em

berek között lehet meg. Mert a jó ember (a'

kit böltsnek is nevezhetünk) erre a kettőre

tartozik vígyázni a barátságban; előfzör: ke

rüliye a' fzíneskedést, és tettetést, mert még

E 3
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gyülölni is nyilván, inkább illik a bőtsületes

emberhez, mint a' rofzfz fzándékot barátsá

gos tekíntet alatt tartani; másodfzor: tzáfol

lya meg a vádalásokat; és, maga se legyen

gyanakodó, se ne törje mindég abban fejét,

hogy talán baráttya ötet megbántotta. Végre

járúllyon ide némünémü jó kedv, a' melly,

mikor befzédünkből, 's magunkviseléséből

kitetfzik, sokkal jobb ízüvé tefzi barátságun

kat: a komorság pedig, és a maga reátartás

noha más dolgokban tifzteletes tekíntetet

okoz, a barátságban lágyabb legyen; a'

melly terméfzete fzerént fzabadabb, vídá

mabb, 's minden nyájasságra, és fzelídségre

hajlandóbb. - }

JK IX. R É S Z.

A régi barátságon az új miatt nem kell kiadnunk;

egyéb dolgokban lehet únalom, de a barátság

ban nem. Az új barátságokat, ha bizonyos re

ménységet mutatnak, ne vessük meg. Egyen

lőséget kíván a barátság: a ki akár elméjére -

akár fzerentséjére nézve tehetösb, segítse a

másikat; ez legnagyobb hafzon, és öröm.

Egy nehéz fzabású kérdés fordúl itt elö: ha

vallyon új barátinkat, a kik méltók a barát
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ságra, a régieknél többre kell-e bötsülnünk:

mint p. o. fiatal lovainkat inkábbfzeretni fzok

tuk, mint a véneket. Nem illik emberhez er

röl kételkedni. Mert nem kell a barátságra

ráúnni, mint egyéb dolgokra. A' mi legré

giebb, mint p. o. a sok efztendős borok, an

nak kell legkedvesebbnek lenni, és ime régi

közmondás igaz: Sok font sót kell egygyütt

elkölteni, hogy a barátság tökélletességre

jöjjön. Az új barátságokat pedig, ha, vala

mint a virágos fák, reménységet nyújtanak

a gyümöltsre, nem kell ugyan megvetni; de

azonban a régiséget ki nem kell tudni maga'

helyéből : mert a régiség, és a' fzokás igen

sokat tehet. Még a lovak közül is, a mint

most említettem, azt válafztyuk fzolgálatra

inkább, ha tsak valami más hiba nintsen ben

ne, a' mellyhez hozzá fzoktunk, nem pedig

a próbálatlant, és újat. Nem tsak a' lóra pe

dig, a' melly élő állat, hanem az érzéketlen

dolgokra nézve is nagy ereje vagyon a' fzo

kásnak: mivel még a hegyes, és erdős he

lyeket is, a mellyekben tovább múlattunk,

nem lehet nem fzeretnünk. -

De a barátságban fő dolog ez: hogy a'

fellyebb való egygyenlö légyen az alattava

lóhoz; mert gyakorta megesik, hogy egy

E 4
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gyik a másiknál méltóságosabb ; a millyen va

Ja Scipió mí közöttünk, hogy úgy mondgyarn

páfztorok között. Soha nem tartotta Ö magát

fellyebb Filusnál, Rupiliusnál, Mummiusnál,

sem más alatsonabb rendü barátinál, Q. Ma

ximust pedig, édes Tefivérét, a ki egyéb

ként jeles Férjfiú vala, de Ö hozzá nem ha

sonlítható, koros létét tekíntvén, úgy tifztel

te, mint fellyebbvalót, fzóval: iparkodék fe

lekezetit elömozdíttani. Ezt kell mindennek

tselekedni, és követni. A kik több jóval bír

nak, akár elmebéli tökélletesség legyen az,

akár fzerentse ajándéka: réfzesíttsék abból

baráttyaikat, és valamelly réfzt közöllyenek

rokonaikkal. Ha Szülöik, 's atyafiaik fzegér

nyek, erőtelenek, tudatlanok; segíttsék ér

tékkel, és fzerezzenek azoknak méltó bötsü

letet, tekíntetet, A Költeményekben olvas

suk, hogy azok, a kik egy darab üdeig, mi

vel senki nem tudta kiktől fzármaztak, és

minémü fámiliából vették eredeteket, fzolga

ságban éltenek; mindazáltal, minekutánna

kitudódott is, hogy istenség, vagy király lett

volna az ö attyok, a páfztorokat, a kiktöl

felneveltettek, 's a' kiket sok efztendökig édes

attyoknak gondolának, különösen fzerették,

A mit bizonyára sokkal inkább kell tseleked



-oë><ect>os::$a- y3

ni az igaz, és valóságos atyákkal. Mert ak

kor vefzi az ember legnagyobb hafznát jósá

gának, talentuminak, és minden tökélletes

ségének, mikor abból réfzt ád az Övéinek,

xx. F É S Z.

A tsekélyebb elméjű, értékű, tekíntetűek örö

mest lássák baráttyaikban a nagyobb érdeme

ket; ne képezzék magoknak, hogy megvettet

nek azoktól. Az ilyen gondolat bajt okoz a'

barátságnak. Ha tehetösb vagy, és barátodat

akarod segítteni, meglásd, mit bírhat el Az.

A barátságról legjobban itélhetnek az üdös,

És okos emberek. Vígyázz, hogy mértéktelen

{zereteted meg ne gátollya hafznát barátodnak,

VA LA M 1 N T tehát azoknak, kik a barát

ságban, 's rokonságban nagy tekíntetüek, le

kell botsátkozniok az alábbvalókhoz: úgy

ezek ne búsúllyanak azon, hogy amazok öket

éfzfzel, vagyonnal, méltósággal megelözik,

Ezek között igen sokan vannak, a kik vagy

mindenkor panafzolkodnak valamiröl, vagy

még pirongattyák is baráttyaikat, föképp'

ha elhitették magokkal, hogy azok kedvéért

's barátságáért valamit ollyast tselekedtek,
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a miröl mondhattyák, hogy az nékiek nagy

munkába, és fáradságba került. Valójában

gyülöletes emberek, a kik a mással tett fzol

gálattyokat megpanafzollyák! a' mellyekről

tsak annak kell emlékezni, a kinek adattak ;

hallgatni annak, a ki adta. Tehát a barát

ságban a nagyok keveset, a kitsinyek töb

betskét tartsanak magok felöl. Mert vannak

ollyanok, a kik a barátságot bajossá tefzik

az által, hogy képzik magokban, mintha

megvettetnének: a mit azok tselekefznek leg

inkább, a kik magokat méltóknak itélik a'

megvettetésre. Ebből a vélekedésből nem tsak

* fzóval, hanem tselekedettel is ki kell őket men

tenünk. Annyi jót kell pedig kivelkivel ten

nünk, elöfzör, a mennyit tehetünk; azután

annyit, a mennyinek megfelelhet az, a' kit

kedvellünk, és segítteni akarunk. Mert senki -

azt nem teheti meg, akármi nagy tekíntetü

légyen, hogy minden kedves embereit a leg

méltóságosb tifztségekre felsegélythesse: mint

p. o. Scípio P. Rutiliust Konfzullá tette, annak

testvérét Luciust nem tehette azzá. De ámbár

akármi jót tehetne is valaki mással, meg kell

gondolnia, hogy Az minek felelhet meg.

Egyáltallyában a megértt éfz, és állapo

vlott kor az a mérték, melly fzerént kell itél
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ni a barátságokról. Azért hogy valaki ifjúsá

gában a vadáfzatot, és laptázást fzerette,

nem fzükség, hogy baráttyainak vegye azo

kat, a kiket akkor kedvelt, mivel fzinte ab

ban gyönyörködtek a miben Ö. Mert így

dajkáink, 's házi tanítgatóink, mint régieb

bek, legnagyobb fzeretetet kívánhatnak tő

lünk: a kiket tartozunk ugyan fzeretni, de

valami más módon. Egyébképpen a barátság

nem lehet állandó. Mert a külömböző erköl

tsökből külömbözö kívánságok erednek: a'

mellyeknek külömbsége elbontya a barátsá

gokat : nem is más okból a jók a' gonofzok

nak; a gonofzok a jóknak nem lehetnek ba

ráttyaik, hanem hogy közöttök erköltseikre,

és indúlattyaikra nézve olly nagy külömbség

vagyon, a mekkora tsak lehet.

Azt is méltán tehettyük regulának a ba

rátságban, hogy senki mértéktelen Ízeretete

által (a mi gyakorta megtörténik) meg ne

gátollya nagy hafznait baráttyának. Mert

(hogy megént egy Költeményt hozzak elő ) :

Neoptolemus meg nem vehette volna Tróját, ha

Likomedesnek, a' kitöl felnevelteték, engedett

volna, midön ez sok sírással meg akará gá

tolni úttyát. Nagy dolgok adgyák elő néha

magokat, úgy hogy fzükséges egymástól el
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válni: illyen esetben a ki akadályoztatni

akarja baráttyát, mivel nehezen esik neki tá

vúlléte; nem tsak gyenge fzívü, 's lágy ter

méfzetü, hanem ugyan ezen okból nem elég

igazságos is a barátságban. Mindenben elöbb

meg kell fontolnod, mind azt, mit kívánhatfz

barátodtól, mind azt, mit engedhetfz néki

kérésére.

MXI. R É S Z.
/

Ha kéntelen vagy valaki barátságról lemondani,

ne hírtelenkedgyél. Sokfzor a nagy fzeretet

nagy gyülölséggé változik. Irtóztató dolog az

zal ellenkedni, a' kivel barátkoztál. A régi

barátság tifzteletet érdemel. Méltókkal köss ba

rátságot, és nem vefztefz.

\~~~~~~~~~~~~~~*~

NÉH A olly fzerentsétlen környülállás is ad

gya elő magát, hogy lehetetlen félben nem

hagyni a barátságot. Mert már a Böltsek kö

zött lévő barátságról, a közönséges embe

rekére fordíttom befzédemet. Gyakran mind

mí ellenünk, mind mások ellen barátainkból

kitörnek az Ő rofzfzaságaik, a' mellyekből

mindazáltal a gyalázat mí reánk háromlik.

Az illyen barátságoktól a ritkább társalko



- •cq=socroS=6s 77

dás által kell megválnunk. Követhettyük Ká

to tanáttsát is, kitől azt hallottam ; hogy il

lyenkor a barátság kötelét jobb lassanként

fejtegetni, mint hírtelen ketté vágni. De ha

fölötte nagy méltatlanságot tett velünk vala

melly barátunk, úgy hogy azt elfzenvednünk

nem engedi az Igazság, a bötsület, a' lehe

tetlenség ; töstént elidegenülhetünk, és meg

válhatunk tőle. Ha pedig tsak erköltseiben,

és indúlataiban, (a mi sokfzor történik) esik

némelly változás, vagy a haza' dolgaira néz

ve támad Ö közötte, és mí közöttünk külöm

bözés, (mert, a mint előbb mondám, nem -

a Böltsek”, hanem a közönséges emberek”

barátságáról fzóllok) vígyáznunk kell, hogy

a barátságos fzeretetetböl, a' mellyröl le

mondunk, ellenséges gyülölség ne következ

zék. Mert nints útálatosb dolog, mint azzal

ellenkedni, a kivel barátkoztál. A Q. Pom

pejus barátságától (a' mint tudgyátok) az én,

kedvemért elhúzta magát Scípio: a haza'

dolgai iránt való külömbözés miatt pedig, el

idegenedett a mí tifztitársunktól Metellustól.

Mind a kétfzer bötsületéhez, 's méltóságá

hoz illendő módon viselte magát, úgy hogy -

egyiket sem keseríttené meg. Minekokáért

azon kell lennünk mindenek elött, hogy a
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barátságban ne legyen meghasonlás: ha pe

dig ez elkerülhetetlen, tanátsosb a barátsá

gon lassan lassan feladni, hogy sem azt hírte

len félben fzakafztani. Attól is őrizkedni kell,

hogy a barátságok nagy gyülölségekké ne

vállyanak, a' mellyekből vefzekedések, fzi

dalmak, egymás ellen törekedő bofzfzúsá

gok fzoktak következni: a' mellyeket mind

azáltal, ha elfzenvedhetök, el kell türni: és

meg kell adni a régi barátságnak ezt a be

tsületet: hogy tsak Az légyen a bünös, a' ki .

tette, nem pedig a ki fzenvedi a bofzfzúsá

got. Szóval: mind ezen hibáktól, és bajoktól

tsak az okosság, és előrelátás menthet meg

akárkit is, hogy tudniillik ne kezdgyen ha

mar barátkozni; és, ne barátkozzék Méltat

Janokkal. Azok pedig méltók a barátságra,

a kikben ö magokban vagyon ok arra, hogy

Ízerettessenek. Ritka nemü emberek ezek, a'

mint minden a mi igen jó. ritka fzokott len

ni; és nem is egy könnyen találhatni vala

mit, a mi a maga nemében minden réfzböl

tökélletes légyen. - |

De igen sokan az emberek közül semmit

a Világon nem tartanak jónak, hanem tsak

azt, a miböl hafznot várnak; és úgy tefznek

barátaikkal, mint barmaikkal, Legjobbaknak
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nézik azokat, a kiktöl legtöbb hafznot re

ménylenek: ugyan is nem ismérik azt a leg

Ízebb's legterméfzetesebb barátságot, a' melly

nek divattya magában vagyon, és a mellyet

önnön magáért kell kívánni. Magokban sem

érezhetik millyen tulajdonsága, és melly nagy

hatalma légyen ez a barátságnak. Mert kiki

kedvelli magát, nem azért, hogy magától a'

maga fzeretetének bérét megkívánnya, ha

nem hogy a terméfzet ingerli ötet önnön ma

gát fzeretni. Ha ugyan erre nem tekíntefz a'

barátságban, soha igazán jó barátot nem fogfz

találni ; mert tsak az illyenről lehet monda

nod: „Est alter ego" Ez az én testi, lelki ba

rátom ! Tapafztallyuk, hogy a madarak , ha

Hak, és minden fzelíd, 's vad állatok, a ter

méfzet ingere fzerént, elöfzör magokat fze

retik; azután a magok neméböl keresnek,

's kívánnak másokat a társalkodásra: a' melly

ben kívánságot, és mint egy az emberi fze

retethez hasonló "dúlatot mutatnak: melly

sokkal termélyzetesb ez az emberben, a ki

mind fzereti magát, mind más után minden

kor kívánkozik, a kinek fzívét a magájéval

úgy öfzvekaptsolhassa, hogy a kettőből

majd tsak nem egy vállyék.
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KLY II R É S Z,

A ki barátságot akar kötni valakivel, elöfzör

maga légyen jó ember, azután keressen magá

hoz hasonlót. Így lehet a barátság állandó. Bö

tsűletes, és helyes dolgokat kívánny barátodtól,

a kihez nem tsak fzeretettel, hanem tifzteletes

félelemmel is kell viseltetned. A' barátságot

azért rendelte a terméfzet, hogy annak segít

tségével az emberek a legföbb dolgokra juthat

nának; millyenek a' bötsület, a ditsöség, a'

fzív' tsendessége, és gyönyörűsége, a' mellyek

boldoggá tefzik az életet. *

*

-

*

D E legtőbben igazságtalanok, nem akarom

mondani fzemtelenek, a kik ollyanokat akar

nak baráttyaiknak, a millyenek magok nem

lehetnek; és, a miket nem adnak azoknak,

kívánnak tölök. Pedig tsak ugyan illendő,

hogy elöfzör az ember maga légyen jó, azu

tán keressen mást magához hasonlót. Az il

lyenek között lehet a barátságnak állandósá

ga, a' mellyről már sokat fzóllottam; mivel

ezek a fzeretet által öfzveköttetett emberek,

előfzör azokon a kívánságokon, a' mellyeknek

mások rabjai, uralkodni fognak; azután az

illendőségben •
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illendőségben, és igazságban gyönyörköd

nek, és egygyik a másikért mindent megtse

lekefzik, soha nem kíván egygyik a másik

tól semmit, hanemha tifztességes, és igazsá

gos dolgot: nem tsak fogják egymást bötsül

ni, és Ízeretni, hanem tifztelni is. Mert az

megfofztya a barátságot legfzebb ékességé

töl , a' ki abból az egymásiránt való tifztes

séges fzemérmetességet kivefzi,

Vefzedelmes tévelygésben vannak tehát

azok, a kik vélik, hogy a barátság minden

förtelmességekre, és bünökre fzabadságot en

ged. A terméfzet a barátságot segíttönek

rendelte a jó erköltsök mellé, nem pedig tár- ~ ~

súl a gonofzságokhoz; hogy, mivel a ma

gános virtus a tökélletességnek magas tetejé

re nem érhet, más jósággal öfzvekaptsolván,

és ahhoz társúl adván magát arra feljuthatna:

illyen társaság ha valakik között vagyon,

vagy volt, vagy léfzen, azokról lehet mon

dani, hogy ők a terméfzet fő javának meg

Ízerzésére a legjobb, legboldogabb fzövet

ségből valók. Ez, ez ama társaság, a' melly

ben minden jók, a' mellyeket az emberek

fzoktak kívánni, feltaláltatnak; a bötsület,

ditsőség , a' fzívnek tsendessége, és örömei

ezek tefzik az életet boldoggá; ezek nélkül

F
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nem lehet boldog az élet. Ha ezt a legföbb,

legnagyobb jót el akarjuk nyerni, legyünk jó

emberek; egyébként sem barátságot, sem

mást a mi kívánságunkra érdemes volna,

nem nyerhetünk. A kik nem gondolnak a'

virtussal, de azonban hifzik, hogy legyenek

jó baráttyaik, akkor vefzik éfzre megtsalat

tatásokat, mikor valami Ízerentsétlen eset

próbát kíván. Minekokáért (mert többfzör

kell azt előhozni) tégy elöbb próbát, azután

Ízeress; nem pedig; elsőben fzeress, azután ,

tégy próbát. De valamint egyebekben kárát

láttyuk gondatlanságunknak, úgy barátaink

nak megválafztásában, és fzeretésében is. Mert

vifzfza fordúltúl gondolkodunk, és akkor kez

dünk a dologhoz, mikor az megesett. Mert

minekutánna vagy a hofzfzabb társalkodás,

vagy a költsönös fzolgálatok által a barát

ságot megkötöttük, azt egy kis sérelem miatt

hírtelen félben fzakafztyuk,

_YX III. R É S Z. "
* *

Megént a barátság méltóságáról fzóll, és azt ví

tattya hogy minden jók között, a' mellye

ket fzeretnek az emberek, a barátság hafz

mai legelsök. Nintsen ollyan rendű ember, a'

ki nem magafztalná a barátságot. Még azok



~}=~oc>o<pa- 83

is, a' kik torkig úíznak a gyönyörüségek

ben, megismérik annak érdemeit. A vad fzí

vü is társra vágy. A terméfzetnek ellensége

a' magánosság- -

9 * - -

A kik tehát a' barátsággal, melly az embe

ri életre olly igen fzükséges, keveset gondol

nak, legkeményebb dorgálást érdemelnek.

Mert a világi jók közt egyedül a' barátság

az, a' mellyet mindnyájan hafznosnak itél

nek: még azok is, kik a virtusnak nem barát

tyai, és azt kérkedékenységnek, 's tsalfaság

nak tartyák. Sokan a gazdagságot megvetik,

a' kik kevéssel megelégedvén alávaló eledel

ben, és ruházatban gyönyörködnek: a tifzt

ségekről pedig, mellyekért némellyek fzinte

égnek, sokan olly bötstelenül befzélnek,

mintha hijábanvalóságok, 's gyermeki játé

kok volnának. És így egyéb jókat is, a' mel

lyek némellyekben tsudálkozást okoznak,

igen sokan semminek tartanak. A barátság

ról az egéfz Világ egyaránt itél: azok is, a'

kik a' Haza” kormánnyán ülnek, azok is, a'

kik méllyebb elmélkedésekre fzentelvén ma

gokat a tudományokban gyönyörködnek;

azok is, a kik nem lévén közönséges híva

talban, a magok dolgaikat tsendesen üzik; vég

F »

/



34 **§=#Oct>o<><a-

re azok is, a' kik magokat egéfzen a gyö

nyörüségekre adták, barátság nélkül az éle

tet nem tartyák életnek, ha ugyon tsak va

lamivel dífzesben akarnak élni. Mert a ba

rátság elhat, nem tudom mi módon, de el

hat mindenféle embereknek életekre, nem is

engedi, hogy akármely nemü élet is nála

nélkül ellehessen. * *

Söt ha valaki olly mord, 's vad termé

fzetü is, hogy az emberek társalkodását ke

rüli, és gyülöli, a' millyent nem tudom mi

tsoda Timon nevü embert hallottunk, hogy

volt Athénában, még az illyen sem állhat

tya meg, hogy valakit ne keressen, a ki előtt

fzíve gyötrelmét kiönthesse. Erről az igaz

ságról leginkább meggyöződnénk, ha lehet

séges volna, hogy minket valamelly iftenség

az emberek társaságából kivivén valahol egy

pufztára tenne, a hol ugyan minden egye

bet, a mit a terméfzet ohajt, bőven adna,

de ne engedné meg, hogy embert lássunk:

ki volna az a kö fzívü a ki eltürhetné ezt az

életet? és a kitöl a magánosság el nem ven

né a gyönyörüség ízét? Igaz tehát az a'

mit, ha nem hibázok, a Tarentumi Arkitás

mondott, én a mí Öregeinktől hallottam, ők

pedig más régiebbektől hallottak: Ha valaki

/
*
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felmenne az Égbe, 's a Világ roppantt épü

letét, a' tsillagzatok' fzépségét megvisgálná ;

az a tsudálkozás, mellyet ö benne az a do

log gerjefztett, nem válna néki örömére, a'

mellyböl még is legnagyobb gyönyörüséget

vehetne, ha valakivel befzélhetne felöle. Olly

annyira ellenkezik a magánosság a termé

Ízettel; ez mindenkor valami gyámolt kíván:

a' mellyet legédesebbé tefz neki a legbarát

5ágosabb fzív.

KXI v. R É S Z.

Mi módon kellesék barátunkkal bánnunk, mi

dön Ötet megintyük. Az intést jó fzívvel kell

adni, 's venni. Az igaz mondás haragot, a'

nagy kedvezés vefzedelmet okoz. Az intés, és

ha fzükség, a dorgálás ne legyen fölötte ke

mény. Mikor barátodnak kedvezfz, légy nyá

jas, de ne légy hízelkedő. A' ki jó baráttyá

ra nem halgat vefzni indúlt.

DE jóllehet annyi sok jelek által értésünkre

adgya a termérzet a maga akarattyát, igye

kezetét, kívánságát: mí mindazáltal nem tu

dom hogyan süketek vagyunk, és nem is hall

gatunk az ő intéseire. Mert sok, és külömbfé

le esetek vannak, mellyekben a barátság elö

kerül, és sok alkalmatosságok adnak okot a'

#

E 3
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gyanóságokra, 's neheztelésekre: a mellye

ket mind távoztatni, mind kitsinyítteni, mind

türni kell az okos embernek. Imez egy eset

ben más gyülölségébe kell esnünk, hogy a'

barátságban mind egyenes fzívüségünket 9

mind hívségünket - megmutassuk; tudniillik

gyakorta meg kell barátunkat intenünk, és

dorgálnunk is: a mit Ö néki Ízívesen kell

venni, valahányfzorjó fzándékból fzármazott.

De azonban az én barátom Andriában igazán

mondgya: „ A kedvezés barátságot, az igaz

ság gyülölséget fzül. " Bajos dolog az igaz

ság, mivel belőle harag fzármazik, melly a'

barátságnak mérge: de a kedvezés sokkal

bajosabb, mert elnézvén a bünt hanyatthom

iok engedi vefzedelembe zuhanni az embert.

Legnagyobb vétek pedig abban vagyon, a'

ki nem tsak megveti az igazságot, hanem,

mivel tetfzik neki a kedvezés, gonofzt tse

lekfzik. Ebben a dologban tehát imezekre

fzorgalmatosan vígyázz: előfzör intsd meg

barátodat, de meg ne keseríttsd ; azután: dor

gáld meg, de ne gyalázd le a kedvezésben

mutass nyájasságot, de távoztasd a hízelke

dést, melly a' vétkeknek segíttője, 's a' melly

nem tsak jó baráthoz nem illik, de akármely

emberséges emberhez sem. Mert más tiránnus
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sai, más jó baráttal élni. Az pedig, ki az

igazság előtt úgy bézárva tartya füleit, hogy

baráttyától ne hallhasson igazat, orvosolha

tatlan betegségben sinlődik. Kátónak több je

les mondásai között imez is emlékezetre mél

tó: „Némellyekkel több jót tefznek az ő mér

ges ellenségeik, hogy sem azok, a kik ma

gokat édes baráttyaiknak nevezik, mert ama

zok sokfzor mondanak igazat, ezek soha

sem. " Az is balgatagság, hogy azok, a kik

jóra intetnek, azt vefzik fzíveikre, a mit nem

kellene, a mit pedig kellene, nem vefzik.

Mert hogy hibáztak, azon nem aggódnak, de

ha hibáikért dorgáltatnak, azt rofzfz néven

vefzik; holott nékik vétkeiken búslakodni, a'

jó intéseken örülni kellene.

xxv; R É s z.

Az igaz barátságban tehát helye van az intésnek,

nem a gorombának, hanem az emberségesnek:

ellenben a hízelkedés legvefzedelmesebb mi

rígy. A tettetés is melly tsak a hitván, ra

vafz emberek tulajdonsága, legnagyobb ártal

, mára vagyon a barátságnak. A hamistól,ha

jól vígyázafz, megválafzthatod az igaz fzívüt.

***

VA L A M 1 N T tehát a barátságnak tulajdon

ságihoz tartozik mind inteni, mind intetni,

F 4
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és azt emberségesen nem durván tenni; ezt

pedig békeségesen, nem zugolódva venni:

úgy bizonyos az, hogy a barátságnak nin

tsen vefzedelmesebb mirigygye, mint a hí

zelkedés, nyájaskodás, hazudozás. Mert akár

melly sok nevek sem elegendők megismérte

tésére ezen gonofzságnak, a' melly azokban

fzokott lenni, a kik állhatatlanok, hamisak,

és kik a másoknak fzájok ízére kéfzek min

denkor fzóllani, az igazságéra pedig soha

sem. A tettetés pedig egyéb dolgokban is

ugyan ártalmas (mert az igazat elfödözi, és

meghamisíttya) de főképp a barátsággal el

lenkezik; mert semmivé tefzi az igazságot:

melly nélkül a barátság nem lehet barátság:

a' melly, mivel abban mutattya meg erejét,

hogy többekből tsak nem egy fzívet tsinál;

hogy lehet az, ha vagy egyben is nem egy,

nem azon egy fzív léfzen, hanem külömbö

ző, változó, sokféle? Mert mi lehet olly haj

ló, olly kitsapó, mint annak fzíve, a' ki más

hoz fzabván egéfzen magát kéfz azt érezni,

akarni, befzéllni, tselekedni, a' mit más? „Azt

mondgya valaki, nem? én is azt mondom,

Nem. Azt mondgya, Úgy?-én is azt mondom.

Elvégeztem magamban, hogy mindenben

kedvét keresem." Így befzéltet Terentzius
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Gnathóval. Szeles ember fzokott illyent vá

lafztani baráttyának. Efféle Gnathók sokan

vannak azok között is, a kik fzületésekre,

méltóságokra, 's hírekre nézve nagyok a Vi

lág előtt: illyeneknek hízelkedéseik vefze

delmesek, mivel hitelre méltóknak lenni lát

fzattnak. -

A ravafz embert az igaztól, vígyázás ál

tal, fzinte úgy meglehet külömböztetni, mint

a mesterséges festéstől a terméfzeti valósá

got. A legtudatlanabb emberekből álló Gyü

lés is éfzrevefzi, ki légyen a hazafiak közül

az, ki a népnek kedvez, az az, hízelkedik,

ki légyen a ki minden órában változik, és,

ki légyen a tántoríthatatlan, az állandó, és

nemes fzívü Honnyos. Mitsoda hízelkedéssel

akará minap C. Papirius a népet maga réfzé

re tsalogatni, midön törvényt hozna a Tri

bunusok vifzfzaállíttásáról? Mí azt ellenzet

tük. De hallgatok magamról. Scipióról Ízól

lok inkább. Egek! melly nagy hathatóságú,

méltóságú vala ennek a Férfiúnak befzéd

gye? könnyen éfzrevehette abból kiki, hogy

ö a római népnek vezére, nem tsak segítő

- je. De magatok hallottátok azt a befzédet a'

melly már minden ember kezében forog. Ö

tehát véghez vitte, hogy azt a népnek ked

*
/
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vező törvényt, maga a nép megvetné. Es

(hogy magamat említsem ) jut efzetekbe: Q.

Maximus, Scipio báttya, és L. Mancínus

Konfzulok alatt, a papok iránt hozott törvén

nye C. Licinius Krafzfzusnak igen látfzatott

kedvezni a népnek; mert azt akará hogy a'

kit a nép ajánlana, és itélne méltónak a pa

pi társaságra, azt kellene abba bévenni. Ő

kezdett legelöfzör is a Gyüléshelyén a nép

hez artzúl fordúlva befzélni. De tsak ugyan

až ő fülketsegtető befzédgyén a halhatatlan -

istenek tifztelete, a hellyet védelmeztem,

könnyen gyöze. Ez történt Prétorságomban

öt efztendővel elöbb, mint Konfzul lennék. És

így azt a dolgot inkább az igazság, hogy

sem valami nagy tekíntet oltalmazta meg,

XX VI. R É s z.

Nem lehet el igazság nélkül a barátság, tudni

illik annak minden érdemét valóságból kell fon

tolni, és itélni. A nyilvánságos hízelkedés is

ugyan vefzedelmes, de tsak annak árt, a ki

önként bévefzi azt; a' mit ollyan ember fzo

kott tselekedni, a ki magának hízelkedik, és

a ki maga magában gyönyörködik. A kik jó

embereknek akarnak látfzatni, de jók nem akar

nak lenni, fzeretik a hízelkedést. – Az alat
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tomos hízelkedök sokkal vefzedelmesebbek:

ezektöl tehát leginkább tartson minden bötsű

letes ember, *

Hogyha a teátromon is, a hol tulajdonkép

pen a költeményeknek, és tettetéseknek va

gyon helye, nagyra bötsültetik az igazság,

(tsak hogy kinyilatkoztassék, és fzem elejbe

tetessék) mit vélünk, mit ér a barátságban,

– a mellynek tellyes érdemét valóságból fzok

tuk fontolni ? Ebben, a közmondásként, ha

tsak nyitva nem látod másnak fzívét, és a'

tiédet meg nem mutatod; semminek nem le

het hinni, semmit nem tarthatni bizonyosnak,

még a vifzontagvaló fzeretetre nézve is; mi

vel, valamint más nem tudhattya, ha vallyon "

egyenes fzívüséggel viseltetel-e hozzá, vagy

nem : úgy te sem tudhatod az ö te irántad

való fzeretetét. ~

Ez a hízelkedés igen vefzedelmes ugyan,

de senkinek nem árthat, hanemha annak,

a ki azt elfogadgya, és a ki abban gyönyör

ködik. Innen van, hogy az kap legmohóbban

a hízelkedök befzédein, ki maga magának

hízelkedik, és a ki magának leginkább tet

fzik, Való, hogy fzereti magát a virtus; mert
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legjobban isméri önnön érdemeit, és tudgya,

hogy méltó ö a' fzeretetre. Azonban én itt

nem fzóllok magáról a virtusról, hanem

(hogy úgy mondgyam ) annak árnyékáról.

Mert sokan nem annyira akarnak jók lenni,

mint jóknak látfzatni. Ezek a hízelkedésben

gyönyörködnek; ezek, ha valamelly hazug

azt befzélli felőlök a mit örömest hallanak,

azt a befzédet valóságos ditséret gyanánt ve

fzik. Nem lehet tehát ott barátság, a hol

az egygyik nem akar igazat hallani, a má

sik pedig kéfz a hazugságra. Még a Komé

diás hízelkedők tréfáji sem tetfzenének né

künk annyira, ha kérkedékeny katonák nem

volnának. - -

Thrázo. Hát nagy kg/zönettel vette-e Tháis

az ajándékot? Elég volt azt felelni: nagygyal ;

de Gnátho felele: fölötte nagy kö/zönettel.

Mindenkor nagyobbá tefzi a hízelkedő azt,

a' mit örömest nagynak látna az, a kinek ked

véért befzéll. Minekokáért, noha ez a tsalfa

hiúság tsak azok előtt ér valamit, a kik azt

ök magok édesgetik, 's hívogattyák magok

hoz: mindazáltal a bötsületesb, 's állandóbb

fzívüeket is meg kell inteni, hogy vígyázzanak,

ne talán a ravafz hízelkedés által megtsa

lattassanak. Mert a nyilván hízelkedöt kiki
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megismérheti, ha tsak egéfzen nem buta;

hogy ama tsalárd, és alattomos magát bé

ne fúrja, fzorgalmatosan kell őrizkedni. Mert

nem igen könnyen ismértetik meg, tudniillik

a ki még ellenkezve is sokfzor hízelkedik, és

a ki, midőn tetteti is magát mintha ellent

mondana, kedveskedik ; végre kezet nyújt,

és megengedi magát győzetni, hogy az, a ki

megjátfzottatott, okosabbnak látfzattassék.

Pedig mi útálatosabb ennél a megtsalattatás

nál? tehát annál inkább kell töle örizkedni

kinek kinek, ne hogy azt mondgya, a mit

egy valaki Epiklerusban: „Te ma engemet or

romnál fogva úgy meghordoztál, 's tsúfoltál,

a mi módon semmi vén bolondot még senki

a Komédiában meg nem hordozott, 's tsú

folt. " Mert a Komédiákban is az a Réfz

legnevetségesb, a' mellyben az elöre nem

látó, és könnyen hivö vén emberek” fzemél

lyét adgyák elö a Játfzók.

xx viz R É s z.

Eddig a barátság mivoltáról, tulajdonságairól,

érdemeiröl, és mind azokról, a miket felöle

mondhatott, fzólla: ebben az utolsó Réfzben

a fő gondolatokat egy tsomóba köti. Emlege

ti öröm napjait, azokat a napokat, mellyeket
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mind másokkal, mind Scipioval a barátság”

karjai közt töltött, és a mellyekben egéfz

mértékben érzette boldogságát. Végre kedves

seit, Fánniust, és Scévolát inti Lélius, hogy

az igaz jóságot mindenek fölött fzeressék,

gyakorollyák, mert úgy ismérhetik meg a ba

rátság méltóságát. - " ; .

DE nem tudom hogyan, arról a barátság

ról, melly a' tökéletes emberek között va

gyon, az az, a böltsek között (értem azt a'

böltseséget, a mellyet mí emberek megnyer

hetünk) eltávozván, a barátságnak alábbva

ló nemére jöttem. Vifzfzatérek tehát azokra,

a miket elsőben kezdettem magyarázni, és

elvégezem befzédemet. - - - • * *

… A virtus, Kedvesim, C. Fannius, és Te

Q. Mucius Scévola! a virtus, mondom, az, a'

mi barátságot fzerez, a' mi azt fenntartya.

Mert abban vagyon a minden dolgok iránt

való egygyetértés, az erősség, az állhatosság:

a' melly mikor megjelent, és fennyét kimu

tatta, mikor hasonló fényt látott, 's tapafz

talt másban, ahhoz hajol, és azt a fényt is,

a' melly másban van, magába vefzi. Ekkor

gyúlad fel a fzeretetnek, és barátságnak tü
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ze a' fzívben. Szeretni pedig nem egyéb, ha

nem ahhoz hajolni, a' kit kedvelfz, nem fzü

kölködésböl, nem hafzonkeresetből: noha

ugyan a barátság hafzonnal is fog kédvesked

ni, jóllehet te azt nem kerested,

Illyen hajlandósággal valék én ifjúságom

ban amaz éltes Férjfiakhoz, L. Paullushoz,

M. Kátóhoz, C. Gallushoz, P. Nafzikához,

Tib.: Grákkushoz, kedves Scípionk' Ipához.

Ez a' fzívbéli érzés még világosban kimu

tattya magát az azon egy üdõbéliek kö

zött. Példa vagyok erre elöfzör én magam,

és Scipio; azután L. Furius, P. Rupilius, Sp.

Mummius. Vifzontag öregségemben vígafzta

lásomra vannak az ifjak, mint Tí ketten, és

Q. Tubero, a kik engemet fzerettek. Sőt az

igen ifjú P. Rutilius', és Aulus Virginius ba

rátsága is örömömre vagyon. -

És mivel a mi életünk s terméfzetünk

nek ez az állapottya, hogy egy életkor után

másik következzék: méltán lehet kívánnunk,

hogy, a kikkel kezdettük futni az élet pál

lyáját, azokkal ki is futhassuk azt; de mi

vel a világi jók gyarlók, vefzendök, minden

kor kell valakiket keresnünk, a kiket fzeres

sünk, és a kik minket fzeressenek. Mert Íze

retet, és jóakarat nélkül nem öröm az élet
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Tölem ugyan a halál Scipiot hirtelen elra

gadta, de mindazáltal él ö, és élni fog min

denkor énnékem. Mert jóságát fzerettem én

annak a Férjfiúnak, a' melly nem vefzett el :

és nem tsak az én fzemeim előtt forog, a ki

elött fzüntelen jelen volt; hanem a követke

zendő világ elött is híres, és ditsöséges lé

fzen. Soha senki nagy dolgokat magában nem

fog feltenni, vagy reményleni, a ki erre a'

férjfiúra ne emlékezzék, a ki ezt magának

példáúl ne tartsa fzemei előtt. Én ugyan azok

között a javak között, a' mellyeket nékem

vagy a' fzerentse, vagy a terméfzet adott,

egygyet sem látok, a' mellyet Scípió' barát

ságával öfzvehasonlíthatnék. Ebben volt mí

köztünk a legnagyobb egygyetértés mind a'

haza ügyére, mind különös dolgainkra néz

ve: ebben, midön elfáradtunk, a legédesebb

nyúgodalmat feltaláltuk. Tudtomra soha ötet

legkevesebben sem bántottam meg; soha egy

Ízót fzájából nem hallottam, a' melly elle

nemre lett volna. Egy házunk, azon egy ele

delünk, és az is közönséges vala : egygyütt

katonáskodtunk, egygyütt jártunk keltünk

mind a mefzfze földön, mind Honnyunknak

mezein. Mit mondgyak arról, hogy egygyütt

igyekeztünk mindenkor valamit visgálni, 's

tanúlni?
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tanúlni ? és hogy azt az üdöt, a' mellyben

ürességünk vala, egéfzen a tanúlásban töl

töttük el. Ha mind ezek emlékezete ő vele

egygyütt eltünt volna, lehetetlen volna ne

kem ezen legbarátságosabb, legkedvesebb

ember nélkül élnem. De nem lettek azok

semmivé: söt nevelkednek, és nagyobbod

nak gondolatomban, s emlékezetemben; és

ha tellyességgel megfofztattam volna is tőlök,

nagy vígafztalásomra volna Oregségem:

mert nem tarthat már sokáig az én Ó után

na esdeklő sohajtásom: a' mi pedig tsak rö

vid,üdőig tart, ha bár keserves is, eltürhe

tő. Ezek valának, a miket a barátságról

kívántam veletek közleni. Éllyetek! és az

igaz jóságnak, a' melly nélkül nem lehet ba

rátság, legyetek tifztelőji: azt is pedig hites

sétek el magatokkal, hogy a virtus után az

első helyet a barátság érdemli meg ! : : :
« - • • • 1 - : * * * * * * *
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A' K É P R E.

A B A R Á T S Á G együgyü fejér ruhában,

ki födött mellyel, fzélnek erefztett hajjal fes

tetik: tudniillik az igaz barátságban nintsen

helye a fzíneskedésnek, és tettetésnek. Mir

tusból és Narants - virágokból kötött kofzorú

vagyon fején; a mi a' fzeretetnek, és egy

gyetértésnek a jele. Kezében fzívet tart ime'

fellyül írással: K Ö Z E L és TÁ V Ú L.

Ruhája alsó fzélyén olvastatik: É LET, és

HALÁL. Mezítláb áll; mert kéfz annak

javát keresni, a kit fzeret. A fzáraz fzilfa,

a' melly egy bő termésü fzőllövefzöt tart,

annak a jele, hogy azok, a kik között igaz

barátság vagyon, a' fzerentsének minden

változásaiban, hívek egymáshoz,
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A Z E L S Ö R É S Z It E.

1) Cicero ezt a barátságról írtt befzél

getést T. Pomponius Attikusnak, leghívebb

baráttyának, ajánlotta. Pomponius Athéná

ban sokáig lakott, a mellyböl, a mint Cicero

bizonyíttya az Öregebb Kátóban, nem tsak

vezeték - nevet, hanem okosságot, és embe

ri fzívet is vitt Rómába. Életét láthatni Kor

nélius Neposban. De nevezetesebbé tette

Ötet Cicero: „ Nomen Attici, úgy mond

Szeneka, ( Epist. XXI. ) perire Ciceronis

Epistolae non sinunt. Nihil illi profuisset

gener Agrippa, et Tiberius progener, et

Drusus Caesar pronepos : inter tam magna

nomina taceretur, nisi Cicero illum adpli

cuisset " az az, mint Lipfzius magyarázza;

sibi et famae suae iunacisset.

2). C. Lélius, Diogenes Stoikus filozo

fusnak, és Panétziusnak tanítvánnya. A'

Respublika akkori környülállásaiban úgy ví

gyázott, hogy sem magát ki nem tenné a

vefzedelemnek, sem a közjót nem döntené

nagyobb kárba. Egéfz életében egy bölts férj

fiúhoz illő állhatatosságot mutatott. Megér

demlette Scipio barátságát

3) Q. Mucius Scévola Augur. Ez abból

a fámíliából eredett, a melybol ama híres

G 2
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Mucius, a ki Porfzena” táborába általmen

vén, a király' fzemeláttára hibázó kezét

kezdte égetni, és, a mint Lívius írja, „ me

tuendus magis, quam metuens " imígy fzól

lott: „ Romanus sum Civis. C. Mucium vo

cant. Hostis hostem occidere volui. Nec ad

mortem minus animi est, quam fuit ad cae

dem. Et facere, et pati fortia, Romanum

est ** És „ En tibi, úgy mond, ut sentias,

quam vile corpus sit iis, qui magnam gho

riam vident “ 's a' t. ( Liv. II. 12.) Az a'

Múcius, kiröl a barátságban van emlékezet,

tanítgatta öregségében az ifiú Cicerót. Vénsé

gében, ambár erőtelen volna, még is min

den nap leg első jelent meg a Tanátsházban.

Szulla kegyetlen fenyegetése sem birhatta

ötet arra, hogy Caj. Mariust, a ki Romát,

és Itáliát a vefzedelemtöl megmentette, ha

za - ellenségének itélné. Lásd Val. Max. –

Augur, a madarak énekléséből, röpüléséből,

mozdúlásából jövendölő pap vala a Rómaiak

nál: mestersége, és tudománnya miatt tifz

telteték. Az Augur jövendöléseit a Magistra

tusbéliek sokfzor hafznokra tudták fordíttani.

4). C. Fánnius, historikus volt, és Ci

cero' bizonysága fzerént, elég fzépen írt a'

történt dolgokról: munkáji elvefztek.
-

-
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5). P. Sulpicius Tribunusplebis, vir di

sertus, acer; opibus, gratia, amicitiis, vigo

re ingenii, atque animi celeberrimus, et qui

antea optimis artibus famam sibi quaesiverat,

quasi pigeret eum virtutum suarum , subito

pravus, ac praeceps Rempublicam turbare

coepit, 's a' t. (Vell. Pat.) Q. Pompejussal, a'

ki Konfzul va la abban az efztendőben , a'

mellyben Ö Tribúnus, nagyon- ellenkezett.

Marius, és Szulla a Haza sebeit, mellyeket

a Marfzusi had tett rajta, felfzaggatni kez- .

dették. A környülállás azt kívánta, hogy a'

Konfzul, és a Tribúnus az az Pompejus, és

Sulpicius, két fő méltóságú, és hatalmú em

ber értene egygyet. – A Rómaiak azon tsu

dálkoztak, hogy azok között, a kiket jó ba

rátságban láttanak előbb élni, legnagyobb

harag támadott: azon panafzolkodtak, hogy

abban az üdőben vefzekedtenek, a' mellyben

a' Respublika legnagyobb egygyetértést kí

vánt tölök. Nem lehet nem vefzteni a Közjó

nak, mikor a Hatalmasok meghasonlanak! –

Ellenben, melly üdvösséges légyen a Hazá

nak az öfzvebékéllés, Themistokles és Arifz

tídes példája mutattya. Az tartotta meg Gö

rög Orfzágot Xerxes hatalma ellen, a kiröl

Szeneka (Nat. Quaest, V. cap. 18.) mond

* * *

- G 3
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gya : » rex stolidissimus in Graeciam trajicit,

quam exercitus non vicit, cum impleverit."

A Szalamína mellett nyertt ditsöséges gyözö

delem azt is hírdeti, hogy ezek a nemes ve

télkedök előbb gyözték meg önnön magokat,

hogy sem az ellenséget! -

A római Respublikában a Kon/zul fö

tifztséget viselt. A Királyok, és külső Nem

zetek ditsöségnek tartották, ha magoknak a'

Konfzulban oltalmazót, és jóakarót találhat

tak. – Ime deák fzóból Consul, ne faragj

JPolgármestert. Térj vifzfza gondolatoddal a'

Rómaiakra, és Tiberis pártyán megállapodr

ván lásd, ha tudod látni, a Mars mezején,

vagy a Kápitoliom dombján a római Kon

fzult egéfz méltóságában. -

Tribunus plebis. Ez a tifztség 26o efzt. a'

nép védelmére állíttatott fel Agrippa Mene

nius közbenjárása által, a ki az igazságtala

núl megterheltt községet tsendességre, és en

gedelmességre hozta okosságával. A Tribú

nusnak olly nagy hatalma vala, hogy a Ta

náts végzését is imez íge által: VETo, meg

gátolhatta. A' ki a' Tribúnust akár fzóval,

akár tselekedettel megsértette; mindenét el

vefztette. Üdõvel ebben a nagy, és fzent ha

talomban bízakodván a Tribúuusok, sok ze
-

/
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nebonákba keverték Rómát. Némellyek fzerént

Ö tölök vette eredetét amaz egyenetlenség, a'

melly végre nyakát fzegte a Respublikának.

ó). Dialogus. Befzéllgetés. A régi görög

Filozofusok, név fzerént Szokrates, Pláto,

Eschines, Xenofon, igen fzerették a dialogu

sokat. A deákok között Cicero több munká

jit úgy írta. Más nemzetek is ezzel az írás

módgyával ditséretesen éltenek. – A Magya

rok között nevezetes ime' nevü kettös befzéll

getésnek Szerzöje: „ A VÉDELMEZTE

T ETT- MAGYAR NYELV.“ (1z9o-dik

efztendöben) Vajha többfzör olvasnák ezt a'

Haza fiai, a Haza leányai! A Haza - leá

nyai! Tí, a kiktől annyi függ! Talállyátok

ki, a mit a Közjóért buzgó fzív érez; és

tselekedgyétek! Úgy nyúgodgyatok valaha

a Halhatatlanság ditső karjain! – BÁRóTzI!

„ Valamíg nyelvünket egy ajak fogja fzólla

ni, mind addig életben maradfz te, 's a te

neved fel fogja riafztani az alvásba merültt,

de az ébrenlételre méltó lelkeket!“

A' M Á S 9 D I K R É S z R E.

- * * *

1). Ebben a réfzben Lélius, Atilius, Ká

tó; alább az ötödikben Fabricius, Manius

Kurius, Korunkánius böltseknek neveztetnek.

*,

G 4
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Atilius Jurista volt. M. Kuriust leírja Cicero

( ad Diversos XIII. Ep. 17.) Fabriciusról, és

Κorunkániusról alább lefzen fz6. A' Közj6*

hafznát, és ditsöségét keresö Böltseség theo

ria, és praacis nélkül el nem lehet. Pithagoras* ;

üdejéig a' tudós emberek böltseknek, (sophi)

neveztettek. O kérdeztetvén ki legyen, feJe

le ? En Filozofus vagyok. , az az, kedvel

löje, baráttya a' böltsesé;.yek “. Azután má

sok is Philosophusoknak , es nem sophusoknak

nevezték magokat. - !

2). M. Kátó ( Sapiens et Censorius dic

tus ) igen tudós, igen kemény Római volt.

Optimus Orator, optimus Imperator, opti

mus Senator. — ,, M. Cato Censorius (quem

tam reip. hercule profuit hasci, quam Scipio

nem ; alter* enim cum hostibus nostris bellum,

alter cum in oribus gessit) canterio veheba

tur. 's a' t. ,, Seneca Ep. 87. — Livius b δ veb

bén ' leirta Kätöt : ,, In hoc viro tanta vis

animi , * ingeniique fuit, ut, quocunque lo

co natus esset, fortunam sibi ipse facturus

fuisse videretur. — Asperi procul dubio ani

mi, et linguae acerbae, et immodice libe

rae fuit; sed invicti a cupiditatibus animi, et

rigidae innocentiae, contemtor gratiae, di

vitiarum. In parsimonia, in patientia laboris,
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periculi, ferrei prope corporis, animique ;

quem ne senectus quidem, quae solvit omnia,

fregerit. „ L. 39. c. 4o, – Halálos ellensége

volt Karthágo várossának. Itéletét akár hirõl

mondta is ki a' Tanátsházban, imígy fejezé

be: „ hoc censeo, et delendam esse Chartha

ginem " Nafzika ellenben: „ sinendam esse

Charthaginem." Kátóban az embertelen ke

ménységet útálom; Nafzikában az igazságta

lan hazai fzeretetet nem ditsérhetem. Amaz

irígylette Kartágo hatalmát, és ez okból

gyülölte; emez féltette a már vefzni tértt

Rómát, és tsak ez okból akarta Kartágo' fenn

létét. Azonban megtörtént a mit Nafzika elő

re sajdított. Róma porába döntvén Karthá

got elpuhúlt, és hanyatthomlok rohant min

den gonofzságra. Minekutánna nem volt kül

ső ellensége, a ki őtet előbb nem tsak féle

lemben tartotta, hanem a vitézségben is gya

korolta, maga maga ellen kezdett dühösköd

ni. A Római Filozofusnak igaz ime mondása:

„ Marcet sine adversario virtus." -

2). Görög Orfzágnak hét Böltsei imezek

valának: Tháles, Szólon, Khilon, Pittakus,

Biás, Kleobulus, Periander.

TH Á L E s a hét Filozofus között leg

elsõ vala. Az Ásia Királlyaitól, és a Ró
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maiktól is tifzteltetett tudománnya miatt ; a'

neki feltett kérdésekre azonnal megfelelt. A'

tsillagtudományt ö vitte bé Görög Orfzágba.

Megi\mertette Honnyossaival a napnak, és

holdnak járását, a fogyatkozásoknak az okát

's a többi.

Szó Lo N. Dráko, jó erköltsü, de kemény

terméfzetü Arkhon volt Athénában. A nép

nek törvényfzerzője lett. A többi között ezt

hozta, hogy minden külömbség nélkül vala

mennyi vétkek halállal büntetődgyenek meg

Ez keménynek, sőt kegyetlennek is találta

tott; mert annak fzíne alatt, hogy a gonofz

ságot az orfzágból kiirtaná, siettette romlását

magának az Orfzágnak. Dráko helyett tehát

Szólont válafztotta az egéfz Nép törvény

fzerzőjének. Ez a nemes Filozofus sok hafz

nos törvényeket hozott; de a már elhatalma

zott belső egyenetlenség erőt vett azokon,

Szólontól naponként új változásokat kíván

Athéna: a mi sokfzor nagy betegségnek a' -

jele. – Míg hazája engedelmével útazott,

Pizifztratus a népet elámította, Szólon vifz

fza térvén hafztalan iparkodott új lelket adni

az Athénaiakba, hogy azok lennének a mik

valaha voltanak. A ditsöség ízét nem érezök

között elúnván magát, és irtózván nézõje
|
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lenni a Közjó hanyattlásának, oda hagyta

Athénát. » v

KH I LoN, A Görögök elpufztítván Tro

ját magok között kezdettek hadakozni. Athé

na Korinthusra, ez amarra emelte fegyverét.

Khilon a megbékélés végett Korinthusba

küldetett. Ünnep napon ért bé: látván pedig,

hogy nem tsak az ifjak, hanem az öregek is ;

nem tsak a' férjfiak, hanem az afzfzonyok is:

nem tsak a' köz emberek, hanem a Tanáts

béliek is külömbféle játékokkal el volnának

foglalva, tüstént vifzfza ment Athénába.

P 1 T T A K U s. Ennek hazája Mitiléne va

Ja, a' mellynek nem tsak mint Filozofus, ha

nem mint Hadivezér is fzolgált. A többi kö

zött kérdeztettvén mellyik volna a Nép-or

fzáglások közül a legjobbik, így felelt: „Az,

a' mellyben a tifztségek, és hívatalok min

denkor derék emberekre, és soha rofzfzakra

nem bízattatnak."– Athéna ellen Hadvezér

1o7

* *

nek válafztatván a főhatalmat birta; a' melly

röl, mihelyt meglett a békeség , lemondott

a népnek ellenére is: atque etiam cum recu

perati agri dimidia pars (ei) consensu omnium

offerretur, avertit animum ab eo munere, de

forme iudicans virtutis gloriam magnitudine

praedae minuere. Val, Max. L. VI. c. 5.

*•. .•
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B I Á s. Születésére nézve Priénei. Hazá

jának Filozofussa, Fejedelme, Hadivezére

volt. A Mantinéusokon ditsöséges gyözödel

met vett. – Az Olimpiai Játékhelyen ime'

kérdések is tétettek néki: -

Ki legfzerentsétlenebb a világon? Biás

felele: „A' ki a' fzerentsétlenséget nem tud

gya elfzenvedni." * *

Miről legbajosabb dolog itéletet hozni?

B. f. „A két jó barátok között támadott pör

rõl. ** –

Miben ditséretes a késedelmesség? B. f.

„ A barátság válafztásban." –

Halála előtt hazafitársai kérésekre egyne

hány törvényt hozott. p. o. Senki ne válafz

tassék Fejedelemnek, hanemha legalább 4o

efztendős ; hanemha jó embernek tartatik az

egéfz néptöl, és tudósnak ; tíz efztendeig ka

tonáskodott, 's a' t.

K L E o B U L U s. Ennek a Böltsnek ime'

mondása is említtést érdemel: ,, Minden ha

zafinak jobban kell félni a bötstelen névtöl,

mint a törvénytől." –

P E R I A N D E R. Korinthusnak királlya.

A népet keményen, és sokfzor kegyetlenül

tartotta. Negyven efztendeig uralkodott. Jó

törvényeket hozott; a többi között. „A Gyil
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kos, ha a vefzekedés közben nem fzántfzán

dékkal ölt meg valakit, fzolgaságra kárhoz

tatott– a megölettnek testvérénél, vagy atya

fiánál. – „ A Hazug, (akár férjfiú, akár afz

fzony) tartson fzájában követset egy hólna

pig." 's a' t. - 4 -

4). S z o K R A T E s. Első volt a Halandók

között, ki a Filozofiát lefzállította az ég

böl, Cicero mondása fzerént, és azt a vá

rasokba bévezette. Abban tanította állani az

igaz tudományt, hogy az ember az önnön

maga jobbúlására ismérje meg magát. A Fi

lozofia taníttsa az élet kötelességeit, a jó er

költsöket, mutassa meg a jó, és rofzfz között

a külömbséget, legyen boldogíttója az egéfz

emberi nemzetnek. A' fzófzaporíttó, és ravafz

Zofistákat; a réligiót képmutatásaikkal, és

babonáikkal gyalázó embereket, midön józan

éfzré, és az isteni tifzteletnek jobb módgyára

iparkodék hozni, gyülölségbe esett. A har

mintz tiránnusok, a kiket Lizander Athéna'

elnyomattatására rendelt, nem ártottak Szok

ratesnek. Anítus, és Melitus, minekutánna

amazok kiüzettek, hamis vádolásaikkal vég

hez vitték, hogy ez a nagy Filozofus, a ki

az ifjúságot negyven efztendeig az igaz böl

tseségre oktatta, mérges bürköt inna – Szok
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rates írásban semmit nem hagyott maga

után, hanem Pláto', és Xenofon, nagy nevü

tanítvánnyai jegyzették fel az Ő taníttásának

emlékezetesebb tzikkelyeit. – Mikor Cicero

azt mondgya, hogy Kátóhoz Szokrates sem

fogható: meg ne ütközzél; A Rómaiak igen

sokat fzoktanak tulajdoníttani magoknak. .

A H A R M A D I K R É S z R E.

1) Nem tart Lélius azokkal a kemény

Filozofusokkal, a kik taníttyák, hogy a meg

holtt Kedveseken siránkozni hijábavalóság,

és igazságtalanság. Fannius és Scévola elött

kiönti fzívét. Fáj neki Scipio halála. – Nem

tüdő vefztegetés olvasni Szenekát, de Cons. ad

Polyb. és leginkább Epist. LXIII. A levélböl

egy két sort leírok: „ Nec sicci sint oculi

amisso amico, nec fluant : lacrimandum est,

non plorandum. Quid ergo? inquis, obliviscar

amici? Brevem illi apud te memoriam pro

mittis, si cum dolore mansura est. Jam istam

frontem ad risum quaelibet fortuita res

transferet. – Nulla res citius in odium ve

mit, quam dolor : qui recens, consolatorem

invenit, et aliquos ad se adducit: inveteratus

vero deridetur " És íme! midőn ezt írám,

az az 18o2. Julius 22dikén Schwartzbauer
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Elek nem rég Profefzfzor társam sokáig tartó

betegségét, és életét el végezte Budán a ví

zi városban. – Nyúgodgyál tsendesen, tifz

teltt Férjfiú! és réfzesülly abban a jutalom

ban, a' melly azoknak van rendelve a jobb

világban, a kik sokakat ditsőségesen élni,

és halni tanítottak !

2.) Scípio (Publ. Scip. Africanus minor)

nagy ditséreteket érdemel; de úgy tetfzik

még is, hogy kelletinél többet mond felőle –

fzokása fzerént – Vellejus Paterculus (L. II.

c. 12.) „Omnibus belli, ac togae, ingenii, ac

studiorum eminentissimus seculi; qui nihil in

vita nisi laudandum aut fecit, aut dixit, aut

sensit. “ – A miket ebben a Réfzben mond

cicero könnyebb elhinni. A Római ifiak kö

zött abban az üdőben a mindenféle jó er

költsnek, és tudománynak baráttya Ö volt.

"A" Respublika nagy reménységü fijától nagy

és ditsőséges dolgokat várt. A Konfzulságra

törvény fzerént 42 efztendő kívántatott Sci

pio azt a fõ hívatalt nem kérte, és még is

elnyerte 37-dik efztendős korában. Másod

fzor is el nyerte annak üdejében, az az tőr

vény fzerént tíz efztendő múlva : tehát magá

ra nézve jókor; de a hazára tekintve tsak

nem késön; mert ha nem válafztatott volna
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Konfzulnak, erőt vehettek volna a Numan

tziaiak, a kik már sokfzor meggyőzték a

Rómaiakat. Ez nevezetes Történet. Scipio

619.efzt. indúlt ellenek. Elsö gondgya vala

az elpuhúltt, 's kényességre fzokott sereget

katonai lábra állíttani. – Szánakozást ger

jefzt az emberi fzívben Numántziának álla

Pottya.

A Numántziai had után Rómába vifzfza

térvén kérdeztetett a Nép elött; Mit itélne

Tiber. Grakkus megölettetéséről. Ha, úgy

mond, a Haza ellen vétett, méltó volt a ha

lálra. Ezt hallván a sokaság agyarkodni, 's

kiabálni kezdett ellene: Ő pedig imígy eme

lé fel fzavát: „ Hostium armatorum toties

clamore non territus, qui possum vestro mo

veri, quorum noverca est Italia ?" az utolsó

Ízóknak értelme, úgy tetfzik, ez; hogy már

akkor igen sok idegenek voltanak Rómá

ban. – Más nap reggel halva találtatott

ágyában ez a vitéz hazafi. R. É. U. 624.

Efztendőben.

A' N E G Y E D I K R É S Z R E.

1). A lélek halhatatlánságát többnyire

az Epikurus Filozofusok nem akarták hinni :

de a kiket, úgy mond Cicero. (Quaest.

* Tusc.
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Tusc. L. I.) doctissimus quisque contemnit."

Ugyan ott a 16. Réízben így fzóll: „ Perma

nere animos arbitra omur consensu nationum

omnium. “ Méltó olvasni az Oreg Kátóban

a 21, 22 és 23-dik Réfzt. Olvasd inne' sorait

is: „ Sed quo sis, Africane, alacrior ad tu

tandam remp. sic, habeto: Omnibus, qui pa

triam conservarint, adiuverint, auxerint, cer

tum esse in Coelo definitum locum , ubi beati

aevo sempiterno fruantur." Somn. Scip. C. III.

2). Nagy Görög Orfzágnak nevezték a'

Rómaiak Itáliának alsó réfzét, a' mellynek

Görögök valának lakossi. ,, Totum Italiae la

tus, quod infero mari alluitur, maior Graecia

fuit." Seneca de Cons. ad Helv. – Pithágo

rás ebbe vette magát, és fzerzője lett az Ita

liai Filozofiának.

A z ö T ö D I K R É S Z R E.

1). A Stoikusok fzorosabban fzokták vis

gálni, mint p. o. az Akadémikusok, ki légyen

érdemes erre a' névre jó. Tsak a Böltset tar

tották jónak ; de attól is fölötte sokat kíván

tak. Ennek a kemény Filozofiának az attya

Zenó volt , a' kit egy hajótörés tett filozofus

sá Athénában. Ime mondása figyelmetessé

get érdemel: „A tudományoknak egygyik

H
-

• ,
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réfze abból áll, hogy az ember azokat ne tud

gya, a miket nem kell tudni." -

2). Kiket lehet, és kell jóknak nevezni

a társaságos életben 3 megmondgya: „ qui ita

se gerunt, ita vivunt: “ fides hívség, hitel;

hiteles ember, a ki megtartya fzavát, ígére

tét, 's a' t. „integritas, az a jámborság, a'

mellyet pénzzel, ígéretekkel, 's a' t. meg nem

lehet vefztegetni. „ Aequitas, vagy a mint né

melly könyvekben vagyon aequalitas, Egy

gyenlőség, az a honnyosi erkölts, a' melly

az emberiségre néz, és magát fellyebb való

nak másnál nem tartya; annál inkább a tör

vényeknél, 's a' t. „ liberalitas, fényes erkölts,

a' melly re, opera, consilio alios iuvat. „Erröl

valamint amazokról is sokat lehet olvasni de

Officiis Cic. – Ellenben: „ nec sit illis ulla

Cupiditas" nagy kívánsága a pénznek, avagy

fösvénység, avaritia. Lásd de Offic. I. 8. –

„ libido " Erről Cicero de Off. I. 34. „ Maxi

me haec aetas (iniens) a libidinibus arcenda

est, exercendaque in labore, patientiaque et

animi et corporis, ut eorum et in bellicis , et

civilibus officiis vigeat industria. „ Lásd az

Öregségről a XII. Réfzt egéfz végig.

3). C. Fabricius. A régi római mértékle

tességnek, jámborságnak, vitézségnek, haza
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fiúságnak példája. A Számnitesek, 's Pirhus

ellen, és ajándékaik ellen ditsőségesen visel

te magát, kiröl a Király ezt mondotta: diffici

lius ab honestate, quam sol a cursu suo amove

ri potest. Olvassátok ifjú Honnyosok, tí a ha

zának reménnyei! olvassátok gyakran azt a'

Panegyricust, a' mellyet Trájánusnak mon

dott Plinius: de soha el ne felejtkezzetek Pir

hus' mondásáról! ~

A H A T O D I K R É S z R E.

1). „ Est autem amicitia..." Miért defi

niálta volt Cicero a barátságot így, én nem

fefzegetem. – Alább a XVII. Réfzben vilá

gosban megmondgya mi légyen a barátság:

„ His igitur finibus utendum arbitror; Ut –

sit Inter eos (amicos) omnium rerum, consi

liorum, voluntatum sine ulla exceptione com

munitas.“ – Imezeket: divinae, et humanae

- res megmagyarázták már sokan. A' fzóllás

nak ezt a módgyát a' Görögöktől költsönöz

ték a Rómaiak, úgy mond a többi között

Ernestus. A mit éfzre lehet venni Ciceróból:

„ Sapientia autemi est, ut a veteribus Philoso

phis definitum est, rerum divinarum, et hu

manarum. 's a' t.

H 2



1 16 •>>o<>o<={o.

2). „ A testi gyönyörüségek " 's a' t. Lé

lius, Stoikus Filozofus, befzéll. – Igaz: „ li

bidine dominante temperantiae locum non es

se, neque omnino in voluptatis regno virtutem

posse consistere." Olvasd alább: „ Sed si vo

luptatem aspermari ratione, et sapientia non

possemus, magnam habendam senectuti gra

tiam ** &c. De Sen. C. XII.

*

A H E T E D 1K n ész R E.

1), M. Pakuvius trágikus poéta, és egy

Ízer'smind jó baráttya Léliusnak. Munkájiból

némelly töredékek fenn vannak még.

2). Orefztes ama híres királynak, s fö

vezérnek Agamemnonnak, és Kiitemnefztrá

nak fija volt. A hitefzegett királyné Agamem

nont a trójai hadból hazatértekor Egifztus

fzeretője segíttségével megölte: Orefztest is

meg akarák ölni; de a vefzedelem elől Elek

tra nevü húga tanátstsából elvonta magát.

Fócifzba (görög tartomány, a' mellynek ak

kori királlya Strofius vala) Fócifzba ment

Orefztes, és a király fijával Piladessel holt

tig való barátságot kötött. Nem sokára Ár

gofzban Klitemnefztrát, és Egifztust kivégez

te a világból. A gyilkosság után fzörnyü

nyughatatlanságba esett. Hogy kínnyaitól

*»
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megfzabadúlhatna a Delfusi Apollóhoz fo

lyamodott; a ki ötet Taurikába igazította,

a hol fzokás fzerént Diánának feláldozták a

jövevényeket. Orefztesnek meg kell vala hal

ni: de Pilades magát mondotta lenni Orefz

tesnek; – sokáig tarta ez a nemes veteke

dés; úgy hogy maga a Király, vagy főpap

sem tudná bizonyosan, mellyik volna az

Orefztes 's a' t. Pilades magát baráttyáért ha

lálra fzánta: Orefztes nem akarta, hogy ár

tatlan baráttya halált fzenvedgyen. – Erre

a nemes ritkaságra méltán tapsolának a'

Rómaiak. -

3 /

A N Y o L T z A D I K R É s z R E. \

1 ). Tarquinius Superbus. Ez, Szervius

Tulliust, a kinek leányát Tulliát feleségül

elvette , letafzította a római trónusról. Eb

ben a bünös tselekedetben társa, és segíttö

je vala Tullia: a' ki, a mint mondgyák,

arra öfztönözte őtet, hogy öletné meg Tul

liust, a kinek azután holtt testére rá hajtat

ta kotsiját a nagyra vágyó, és gonofz afz

fzony

Orfzáglása kezdetekor a legvakmerőbb

embereket vette maga mellé. A méltóságosb.

Rómaiakat vagy halálra, vagy fzámkivetés

/ H 3
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re kárhoztatta. Hamis Vádolókat rendelt, a'

kikröl mondgya Svetonius: „ qui vere inter

adversa temporum censeri possunt." De leg

irtóztatóbb pufztíttást tett a Tanátsbéliek

ben. Tsak egynehány emberrel tanátskozott,

megvetvén minden jó régi fzokást, és tör

vényt. A Gabínusokat álnokúl, és ditsöség

telenül alázta le Seatus fja által; a' kinek

gonofzsága miatt elvefztette végre orfzágát.

Még neve is gyülöletes volt a Rómaiaknál.

2). Spurius Cassius Viscellinus. Háromfzor

volt Konfzul: kétfzer nyert győzödelmi pom

pát. Fényes érdemeit, és vitézségét meg ho

mályosította, és az által gyalázta meg, hogy

igazságtalanúl akart uralkodni Rómának fza

badságán. A tárpéjusi fzikláról levettetett.

3). Sp. Melius. Igen gazdag, fö nemes

Ember. Sok gabonát öfzvevásárlott, a mel

lyet éhség üdején ki akart ofztani a Ró

maiak között, de azzal a fzándékkal, hogy

azoknak segíttségével orfzáglást nyerhetne.

Megölettetett, -

4). Pyrrhus. Epirusnak Királlya. (Mace

dónia, Thefzfzália, és a Joniai tenger között

fekvő tartomány Epírus. ) – A Tarentu

miak egy római hajót igazságtalanúl meg

támadtak: és azután Postumius Követből

|
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tsúfot üztek. Ebből lett a had. A Rómaia

kat segítteni akarák a Karthágobéliek, de a'

Tanáts azt felelé: hogy a melly hadat kezd

a római nép, azt a maga erejével fzokta vi

selni. A Tarentamiak, a kik gazdagok

ugyan, de a lurus miatt erőfzakadtak valá

nak, Pirhust hítták segítségül. Ez a Király

abban az üdőben a hadi tudományra nézve

legnevezetesebb volt. Megjelent sok vitézek

kel, és ijefztö Elefántokkal, Győzödelmeivel

vígyázóbbá és bátrobbá tette a római vitéz

séget. Elöről T. Korunkánius, hátúlról Léví

nus kéfzült ellene. Békességet kért. Az öreg,

és világtalan App. Klaudius a Tanátsházba

vitette magát, és ellenzette a békességet.

Cineás Pirhusnak követtye ime válafzfzal tért

Királlyához: Takarodgyék ki elöbb Pirhus

Itáliából, azután kezdgyen fzóllani a békes

ségröl. Azonban a Tanáts Követül küldötte

hozzá ama nagy lelkü Fabríciust. Nem lett

meg tehát a békesség, és a had a - ig tar

tott, a'míg Pirhus, elhagyatván a jó fzeren

tsétől, vifzfza nem tért Görög Orfzágba hato

dik efztendöre. Ditséretére van, a mit eb

ben a Réfzben mond felőle Cicero: „ ab al

tèro ( nempe Pyrrho ) propter probitatem

eius non nimis alienos animos habemus." A'

- H 4
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jóságot, a bötsületes vitézséget, és gondol

kodás módgyát ditsérték benne a jobb ízlé

sü Rómaiak ; a durva Ízívüek és efzüek két

ség nélkül akkor is úgy itéltek, mint mosta

nában. \

5). Annibal. Karthágónak legnevezete

sebb Hadvezére a második háborúkor, a'

nelly R. É. U. 536-tól fogva 553-kig, és így

17 efztendeig tartott. Minekutánna Hispániát

meghódította, az Álpeseken által hatott Itá

liába, és azt azzal a dühösséggel pufztítot

ta, a' mellyel magát kilen'z efztendős korá

ban ellenségének esküdte a római névnek.

Sok nagy nevü Rómaiak hartzoltak ellene;

de tsak Scipio (a ki Africanus maior név alatt

isméretes) fárafzthatta meg Ötet. Értsd ide:

Annibál fejére a borostyán kofzorúk helyett

rózsákat rakott Kápua, és íme! Az, a ki

előbb férjfiasan gondolkodott, és a kinek

elöbb „ nullo labore aut corpus fatigari, a tit

animus vinci poterat." (így fzóll Livius) el

puhúlt, gyengült. Afrikában meggyőzettet

vén Sziria királlyához Antiokhushoz ment,

azután Prufziáshoz, a ki Bithiniában uralko

dék. Megértvén hogy keresteti őtet a Római

Tanáts Flaminius által, és hogy Prufziás ki

rály a Követnek kezébe akarná adni, elké
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fzült mérget inni, mondván: „Liberemus diu

turna cura populum Romanum ; quando mor

tem senis expectare longum censent Nec ma

gnam , nec memorabilem ex inermi prodito

que Flaminius victoriam feret. Mores quidem

populi Romani quantum mutaverint, vel hic

dies argumento erit, Horum patres Pyrrhum

infestis signis Romae imminentem, a veneno

ut caveret, monuerunt. Hi Prusiae auctores

Sunt, ut regiae dignitatis, iunctaeque dexte

rae oblitus, hospes hospitem scelere prodat."

És megfzünt élni hetven efztendős korában.

Scípio , hogy Annibált, és az Afrikai

nemzetet meggyözte, Afrikánus nevet nyert.

Sőt a nép örömében majd efzén kivül lévén

örökös Kon/zulságot, Diktátorságot akart neki

adni. De el nem fogadta. (Egyéb tifztelet je

leket nem hozok elő) Nem sokáig tartott bol

dogsága. A Tribúnusoktól, és még egynehány

embertöl bévádoltatván a piatzra ment, és

gyözödelmes koronáját fejére tevén imígy

fzóllott: „ Emlékeztetlek bennetek Rómaiak !

hogy ez az a nap, a' mellyen Annibált Afri

kában meggyöztem: békességet fzereztem,

és néktek ollyan gyözödelmet, a millyent

nem reménylettetek: illik, hogy mindnyájan

mennyünk fel a Kápitoliomba, és adgyunk
4

\
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hálákat Róma isteneinek ! " Az egéfz sokaság

követte őtet. Minekutánna minden templo

mokat a legditsőségesebb pompával eljárt,

mivel előre látta, hogy a Tribúnusok miatt

nem lehet nyugta, mert nagyobb lelkü volt, és

nagyobb fzerentséhez fzokott, hogy sem bü

nös tudna lenni, – Linternusba költözött, a'

hol el is végezte életét. – Scipio vitéz Férj

fiú volt; de úgy tetfzik igen büfzke, és nem

a hazafiúi egyenlőséget fzerető fzívü: söt ve

fzedelmes példát adó; mert egy Hazában

senki nem lehet olly nagy, hogy a törvény,

és törvényes megvisgáltatás alól kivonhassa

magát. < ^

A Ti z E D i k r é sz n E.

A barátság vefzedelmei közül való a'

Tifztséget, és fő hatalmat fzomjúzó kívánság.

Említhette volna Cicero, példának okáért M.

Scaurust, és P. Rutiliust, a kik a Konfzul

ságért vefzekedtenek; előhozhatta volna Pom

pejus, Cézár, Krafzfzus, tzimboráját – Cau

sa malorum facta tribus dominis communis

Roma – O male concordes, nimiaque cupi

dine coeci ! " (Lucanus I. v. 84. et seq.) de

ebben a Réfzben példákot nem hozott elő.

A' mindennapi tapafztalás, valamint most,

úgy akkor is legnagyobb bizonyság vala.
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A T 1z E N E G Y G Y E D I K R É S z R E.

1). C. Marcius Coriolanus. Édes annya

/eturia (attyától hamar megfofztatott Korio

lánus ) a legkeményebb életet megfzerettet

te az ifjú Marciussal. Ugyan is mértékle

tes, magát tartóztató, adakozó, a törvények

mellett kikelő, és főképpen vitéz bátorságú

vala: de ezeket a jókat hafzontalanokká,

söt vefzedelmesekké tette ő benne a büfzke

ség, a kemény makatság, a nagyra vágyás,

A' népet éhséggel akarta engedelmességre

hozni. (Irtóztató, és elfzenvedhetetlen dolog

a despotismusban is!) Számkivettetett. Hogy

magáért bofzfzút állana a Volfzkusokat ve

zette Róma ellen. A Tanáts háromfzor kül

de hozzá követeket, hogy engedne meg ha

zájának: nem vala foganattya a kérlelésnek.

Végre az annya Keturia, a Római afzfzo

nyokkal táborába ment; a' kinek midőn öle

lésére siet Koriolánus ; „ Megálly, felkiált a'

hazai lélekkel tellyes anya, megálly! akarom

tudni ellenségemhez jöttem-e, vagy fiamhoz. Ke

refztül verte fzívét Koriolánusnak az anyai

fzózat, és alig tudta imezeket mondani: Gyö

zödelmet nyertél anyám, a' mellyen Róma örül;

a te fiad pedig fıomorkodik. És töstént a város

alól elvitte seregét. –
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2). Tiberius Gracchus, és Caj. Gracehus

Mind a kettő nagy ember volt a Respubli

kában. Némellyek azt mondgyák felőlök,

hogy a romlott erköltsü Patriciusok miatt kel

lett elvefzni ezeknek a legnemesebb Férjfiak

nak, a kik tsak azért is örök ditséretet ér

demelnek, hogy nem hajtván semmi vefze

delemre, azt a mit hazájok' fzámára hafz

nosnak lenni találtak, legnagyobb Ízívvel vé

delmezték.

De hozzá adgyák: „Tib. Gracchus, dum

patriae bene quidem, sed violentius consulit,

necatus est." Majd három fzázon vefztek el

ebben a zenebonában, a mellyről mondgya

Vellejus: „ quod initium in Urbe Roma civi

lis sanguinis, gladiorumque impunitatis fuit:

inde jus vi obrutum. “ & c.

C. Grákkus, Opimius Konfzul alatt ötet

tetett meg : három ezeret áldozott fel dühös

ségének Opimius: az afzfzonyoknak megva

la tíltva siratni férjeiket 's a' t. – Ebben a'

Réfzben van : „ Tib. Gracchi temeritati." Ci

cero másutt ditséretesen említti Tiberiust, va

lamint Kájust is.

3). „ At vero Tib. Gracchum sequebantur

C. Carbo, C. Cato, et minimus tum quidem

Cajus fr." Némellyeknél minimus helyett mi

-
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nime van, p. o. Gréviusnál, a ki így érti:

minime hostis contra rempubl. nunc eius hostis

acerrimus.“

4). At C. Blosius– cum ad me, qui ade

ram Laenati et Rupilio consulibus in consilio"

s” a' t. Tib. Grákkus halála után felkerestet

tek azok, a kik vele tartottak, és azokról

tanakodott Lénás és Rupilius Léliusnál.

A T I z E N K E T T ö D I K R É S z R E,

1). P. Nasica Scipio. Ez adott jelt Tib.

Grákkusnak megölettetésére, a kinek azután

baráttyaitól üldöztetvén Rómából kiköltözött.

(lásd ha tetfzik Cic. de off. I. 22.) -

2). Carbo Tribunuspl. volt T. Grákkussal.

Azt a törvényt hozta, hogy a Nép azokat,

a kik neki tetfzenének, mindenkor Tribunu

soknak válafzthatná. (Lásd alább a' XXV.

Réfzben: „ quibus blanditiis C. Papirius –

Carbo – nuper" 's a' t.)

3) Leges Tabellariae. Ezeknek fzerzöji,

Q. Gabinius Tribúnus 614. efztend. L. Cassius

Long- 616. C. Papirius Carbo 622. Ezek az

emberek jól gondolkodtak abban az üdőben,

a' mellyben némellyek hatalmaskodni kez

dének. Cicero igazságtalan hozzájok. -
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4). Themistocles. Ezt a' nevezetes Férj

fiút, minekutánna nem tsak Athénát, hanem

Görög Orfzágot a leggyalázatosabb fzolgaság

tól megmentette volna, hazafitársai vádolni

kezdék, hogy tetteit igen magafztalná: hogy

nem mindenkor és mindenben a közjó bol

dogságát, hanem önnön maga hafznát keres

né; hogy egygyetértene Pauzániással (Spar

tai Vezérrel a haza árúlásában) – Igaz, a'

mit Cicero ( Orat. pro Mil.) mondott: „ Mi

seros interdum cives, optime de Republica

meritos, in quibus homines res praeclarissi

mas obliviscüntur! " Némellyek fzerént be

tegségben halt meg; némellyek pedig azt

mondgyák, hogy mérget vett bé, ne hogy

kénteleníttetnék hazája ellen hadakozni a Ki

rály' jóságától, a ki őtet kegyesen fogadta.

A T I Z E N H A R M A D I K R É S z R F.

„ Neque – sunt isti audiendi, qui virtu

tem duram, et quasi ferream esse volunt. *

Azokat érti, a kik Zeno filozofiáját követvén

azt kívánták a Böltstől, hogy érzékenytelen

- legyen, hogy se örömöt ne mutasson, se Iza

morúságot, hogy ne könyörüllyön, de azon

ban segíttse a' fzükölködöt 's a' t.
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-A” T I Z E N H A T O D I K R É S Z R E.

„ Ita a mare oportere, ut si aliquando

osurus “ &c. A valóban bölts , és jó embe

reknek barátsága igaz és tökélletes fzokott

lenni; mert azok mindenha azon egygyek,

az az, változhatatlanok, és azokhoz semmi

ollyas dolog nem fér, a' melly a' fzeretetet

gyülölséggé változtathatná. Ez igen nagy rit

kaság a Világban; ugyan is akár Biásé, akár

másé legyen ime' mondás: ,, sic ama, tam

quam osurus" figyelmetességet érdemel; mert

azt tanátsollya: hogy ne hírtelenkedgy él, ne

- nyisd meg fzívedet mindgyárt másnak; a ki

ma barátodnak mondgya magát, holnap el

lenséged lehet. Tehát: vide, cui fide.

A' T I Z E N NY O L T z A D I K R É s z R E.

Szeneka (De Tranq. Animi C. VII. „ Ni

hil aeque delectaverit animum, quam amici

tia fidelis et dulcis") sok fzép dolgokat mond,

a többi között: „ in amicorum legendis in

geniis dabimus operam, ut quam minime in

quinatos adsumamus. Initium morbi est aegris

sana miscere. Nec hoc praeceperim tibi, ut

neminem nisi sapientem sequaris, aut adtra

has. Ubi enim istum invenies, quem tot se

culis quaerimus? – Praecipue tamen viten
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tur tristes, et omnia deplorantes, quibus nul

la non causa in querelas placet. Constet illi

licet fides, et benevolentia, tranquillitati ta

men inimicus est comes perturbatus, et omnia

gemens." |

A H U s z o N H A R M A D I K R É S z R E.

1), Timon Athénában igen nevezetes Mi

santropus vala. Erről az embergyülölőről e'

következő történetet befzéllik: Egykor az

Athénaiak öfzvegyülekezének tanakodni a'

Közjóról: Timon is megjelent, a min úgy

elbámúlának mindnyájan, hogy senki sokáig

egy fzót sem fzóllana: még inkább tsudál

kozzának látván, hogy Timon az Órátori

fzékbe felállott: a hol imígy kezde fzóllani:

„ Athénaiak! nekem egy régi füge fám vagyon.

Sokan már közületek felakafztották reá ma

gokat. Most azt kivágni fzándékom van: mert

arra a helyre építteni akarok. Tehát min

deneknek tudtokra adom , hogy, a kinek

még kedve van reá magát felakafztani, sies

sen, minekelőtte kivágjom a fát. "

2). Archytas Tarentinus. Ettől költsönöz

tem imezeket: „Mennyfel az Égbe, 's ama'

tsuda fényü testeket, a nagy Terméfzet nagy

munkájit nézd rendre, 's tsudállyad * 's a' t.

- (Lásd
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(Lásd Poétai Munkáimat pag. 83.) – Ol

vasd Horátziusnak imez Ódáját: „Te maris

et terrae, numeroque carentis arenae Men

sorem cohibent Archyta. " 's a' t. Olvasd ,

mondom; és itélly Arkhitásról mint nagy

Filozofúsról, és Geometráról. – Azokra az

Interpresekre ne hallgass, a' kik ebből az Ódá

ból gúnyolásokat tsavarnak ki; * Horátzius a'

halandóságról fölségesen énekel. -

A H U s z o N H A T o D i K R É s z R E.

A hízelkedés, 's hazugság annak legin

kább tetfzik, a' ki maga is hízelkedő, hazug.

IIlyen p. o. a Komédiában a kérkedékeny ka

rona. A Hízelkedőket imígy festi le Juvenális

Saty. III. „ Quid quod adulandi gens pruden

tissima, laudat Sermonem indocti, faciem de

formis Amici; Et longum invalidi collum cer

vicibus aequat Herculis Antaeum procul a

tellure tenentis, Miratur vocem angustam, qua

deterius nec Ille sonat, quo mordetur Galli

na marito." – A Trázo kérdi: Hát nagy

köfzönettel vette-e Tháis az ajándékot? Elég

vala felelni: nagy köfzönettel: de a Hízelke

dö felele: fölötte nagy kö/zönettel.

Horátzius a' Poétikában (v. 426. „Tu

seu donaris, seu quid donare voles cui" –

I
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433.) azt adgya tanátsúl a' vagyonos Poétá

inak, hogy őrizkedgyék a ravafz Hízelkedő

-

-től ; deák verseit imígy magyarázhattyuk:

„ A kit ajándékkal meg akarfz tifztelni, vagy inkább

Már megtifzteltél: munkádat előtte ne olvasd

Míg fzívén az öröm röpdös; mert egyre kiáltya:

Szépen ! jól! helyesen! Majd elhalavánodik, és majd

Édes harmatokat kezd tsöppöngetni fzeméböl ,

Majd nagyokat toppant lábával, majd fzökik, ugrál,

A pénzen fogadott Siratók temetéskor ezerfzer

Többet lármáznak, 's többet tselekefznek azoknál,

A kik igaz fzívböl a Megholtton keseregnek.

Így tefz az álnokság, mikoron hízelkedik; elnyom

Minden igazságot hazug indúlattyai által.

*

A H U s z o N H E T E D I K R É s z R E.

1). „Una domus, idem victus, isque com

munis“ 's a' t. Horátziusból imezt hozom elő:

„Ubi se a vulgo, et scena in secreta remo

rant virtus Scipiadae, et mitis sapientia Lae

li, nugari – et discincti ludere, donec deco

queretur olus, soliti." Satyrar. II. I. v. 72. Tud

niillik a régi Rómaiak, – a legtekínteteseb

bek is – igen takarékosan, és mértékletesen

éltenek. Hallyuk Tulliusnak fzavait (pro

Flacco 12.) „ haec ratio, ac magnitudo ani

mi in maioribus nostris fuit, ut, cum in pri

vatis rebus, suisque sumtibus minimo conten
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ti tenuissimo cultu viverent, in imperio, at

que in publica dignitate omnia ad gloriam,

splendoremque revocarent." Azok a kemény

életnek nagy lelkü fijai tették nagygyá, és

ditsőségessé a római birodalmat. -

Hallyuk most Liviust: „ Nuper, úgymond,

divitiae avaritiam, et abundantes voluptates

desiderium per luxum, atque libidinem per

eundi , perdendique omnia invexere." Praef.

ide írom Juvenális sorait is (Satyr. VI. v. 292.)

„ Nunc patimur longae pacis mala: faevior

armis luxuria incubuit, victumgue ulciscitur or

bem. (romanum) Nullum crimen abest, faci -

nusque libidinis, ex quo paupertas romana

perit. " 's a't. Elhallgatom Lukánust I. v. 16o

's a többi. –

2). „ Diutius – iam in hoc desiderio es«

se non possum: omnia autem brevia, tolera

bilia esse debent, etiamsi magna sint." Így

vígafztallya fájdalmát Lélius, mint stoikus

Filozofus. Ide írom egynehány sorait Szene

kának: „ Nemo potest valde dolere, et diu:

sic nos amantissima nostri natura disposuit,

ut dolorem aut tolerabilem aut brevem face

ret. Maximi dolores consistunt in macerri

mis corporis partibus: nervi, articulique et

duidquid aliud exile est, acerrime saevit, cum

I 2
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in arcto vitia concepit. Sed cito hae partes

obstupescunt, et ipso dolore sensum doloris

amittunt “ 's a' t. Epist. LXXVIII.

~*~*******
-

E M L É KE Z TE TÉS

Elöfzör: A külömböző tevtusok között

a legvalóságosabbat igyekeztem magyaráz

ni. Másodfzor: Imezeket, dii, deos, istenek,

isteneket, 's a' t. a többes fzámban meghagy

tam. Ezt olvasván az juthat efzünkbe, hogy

a Rómaiak a magok Religiójokat igen fze

rették, és hogy inkább akartanak több iste

neket tifztelni, mint egygyet sem ismérni.

Harmadfzor: Ebböl a munkából is kitetfzik,

melly hafznos légyen a régi Classicusokat ol

vasgatni, 's fordítgatni. Az új, idegen leve

lek, mellyekkel elöntve van orfzágunk, tsak

nem hafzontalan fárafztanak bennünket; hát

ha kárunkra is? – Negyedfzer: ha a tárgy”

méltóságát nem úgy magyaráztam , a' mint

kellett volna, annak az én tudatlanságom,

nem pedig a magyar Nyelv az oka; a' melly

bizonyára fölséges, és édes zengésü : érzet

ték ezt azok az Idegenek is, kik a Magyar |
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Játékfzínt járták, és bizonyság a többi kö

zött egy Ánglus, a ki hogy a Magyar Ját

fzókat fzóllni hallhatná, sokfzor megjelent.

Mégis a Zeitfchrift (úgy tetfzik 2. Heft 18o2.)

így fzóll! „ Diefe dem Fremden fonít fo rauh

"tönende Sprache. “ Ezt olvasván elhifzik-e,

p. o. az Allg. Lit. Zeitungnak Íróji, és Olva

sóji, hogy Magyar Petrárka is legyen? –

Tsak nem ide írtam egynehány deák sorait

Révai Miklósnak. (Lásd. JoANNIS NIcoLAI

RÉVAI – Latina pag. 56.) –

A többit vagy máfzfzorra, vagy mások

ra hagyom.

-* →–4 →=>-- *-
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