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BEVEZETÉS. 

Нет lesz, ugy hiszem, érdektelen bevezetôleg azon fér 
ñunak, kinek iratait magyarítva adom, életéröl, characte~ 
réröl, ira'smódjáról’stb. röviden értekeznì; mellesleg a’ for 
dításban követett szabályokat is megemll'teni, hngy az olva 
só eleve tudlxassa melly iró’ munkáit veszì kezébe, ’s 
mike'p igyekezett azokat а’ fordl'tó, honi nyelvére áltteni. 

C. Julius Caesar а’ híres bajnok, nagy hadvezér», 
jeles kormányférñu, remek iró testi ’s lelki szép tulaj 
donait használva sok dicsö сене: hajta végre; de a’ sze 
rencsének is, melly, mint maga öszìntén megvallja, az 
emberì dolgokban legtöbbet telnet, igen sokat köszönhete. 
Milly szerencse гей nézve, hogy régi ’s hires nemzetsé 
Ей atyától ’s anyától, C. Caesar- ’s Aureliától eredett; 
’s Еву már születe'sénél ‘авт, Cicero’ mondásake’nt, alva 
is reménylhette a’ romai ne'ptöl azon javakat ’s tìsztel 
tetéseket , mellyekért csak az önerényeìre támasz 
kodott vágytárs hiában küzdött volna; ’s mellyekhez ma 
ga M. Cato is, nem vérség, hanem önérdemeì által ki 
váuván a’ romaì népnek ajánlkoznì, csak irl'gységgel, 
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's a’ hatalmasok' alacsony fondorkodásaîval »viva jut 
hata *). 

Valljon fényes születése nélkiil mìnden igyekezete, ’s bär 
melly kitünö lelki tehetse'ge mellett is lehetett volna-e máx' 
tìzenhetedik évében Dialis Шатен‘! — Egyébiránt is sze 
генезе kalauzolá egész éltében jól kiszámolt többrendů me 
rényeìt; ’s a’ legrettenetesebb csalákban, ’s legveszélyesb 
vállalat'okban nem hagyá el szerencséje, mellyre kétség ki 
vül nem kevesbbé számolt, mint öneszére ’s vitézse'gére. H) 
Ve'gre is, kì tagadhatná [шву czélirányos ugyan, de egy 
 

*) Non idem mihi licet , quod iis , qui nobili genere nati sunt, 
quìbus omnia populi Romani boneficìa dormientìbus deferun 
tur- Longe alia mìhi lege in hac Civitate et conditione vi 
vendum est. Venit enim mihì in mentem M. Catania,- homi 
nìs sapìentìsssimi, et vigilantìssimi; qui quum se virtute, non 
genere populo Romano commendari putaret, quumvipse sui 
generis initium ac nominis ab se gìgni et propagari vellet , 
hominum potentissimorum suscepit inìmicìtias , et maxìmis 
in laboribus usque ad summam seneotutem summa cum glo 
ria vixit. Cic. in Verr. V, 108. 

Ё") Ki azt gondolná, hogy Caesar iránti igazságtalanság nélkül 
ezt nem mondhatnì: jussanak eszébe a’ Nerviusok elleni (Gall. 
háb. II. 25.), а’ pharsaliai , nem messze Ruspìnától Labienus 
ellenì (Afr. háb. XV.), nem különben a’ thapsusi, és mun 
дай ütkömek; сотый а‘ Dyrrhachìum melletti visszavonu 
lás , (l. a.’ Polg. háb. III. 69. ’s ugyanott a’ 94ik задушена) ' 
az Apsus mellettì táborból titkos hajóra. kelése, (l. а’ POlg. 
hzib. lll. 25. 's игуаны: a' 64ik jegyzetet) az alexandriaì 
háboruban (mik мат ат) а’ hajónak, meuyen vole elsa. 
lyedése. ’stb. Е‘ körülményekben «zaak olly könnyen elvesz 
Веге“ volna, mint más közv‘itéz. Nekem illyesek’ опавш 
kor akaratlanul is eszembe jutottak Plinius’ szavai Epìst._ 5. 
Fortuna” in tota ratione mortaliqm sola utramque paginam fa 
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szersmind jó szerencse pärtolta ìntézeteinek következmé 
nye volt az egész romai birodalomnak ke'nye ’s hatalmn 
`alá ‘тайга? ’S mìért ne tulajdom'tanók szép erös теща, 
munkagyözô vin'tó egészségét, söt lelki tehetségeit: 
vìllám belátásät, maga rögötni föltalálását csoda emlé 
kezö erejét *)‚ ’s egyebeket is а’ szerencsének? e'rde 
mül neki свай ezek’ szorgalmas внешне, ügyes hasz 
nälása, ’s jóra fordíta'sa tulajdonl'tathatìk. De ebben áll 
épen Caesarnak legnagyobb órdeme; mert gyermekségé 
töl fogva fáradhatlan iparral ml'ívelé legremekebb eszét; 
az ékesszólást Ciceroval ugyan azon mestertc'íl tanulta, 
’s Rumában ö lett volna a’ legelsö szónok, ha egyedül 

Aerr@ adá magát н); de dicsvágya inkább a’ hadi pályá 
 

cit. -- — Cicero in Orat. pro Lege Mari. épen a.’ jó hadve 
zérben megkivántató “наивной közé számlálja a' szerencsét: 
Ego enim sic exìstimo, in summo imperatore quatuor has res 
inesse oportere: scientiam rei militaria, virtutem, auctori 
(меня , et felicitatem. És а’ mit alább (XVI) ugyanott Ma 
ximus-, Marcellus- , Scipio-, és Машин-61 mond, не Caesar-> 
ról is el lehet bizvást mondani: Fuit profecto quibusdam 
summis viris quaedam ad amplitudinem, et glorìam, et ad 
res magnas bene gerendas diuinitus adjuncta fortuna. 

") Scx‘ibere et legere simul, dictare et audire solitum accepì 
mus. Epistolas vero tantarum rerum quaternas pax-iter libra 
riis dictara, aut si nihil ageret, septenas. Plin Lib. 7. Cap. 15. 

") Quid? Oratorum quem huic antepones eorum, qui nihil aliud 
egerunt? quis цемента aut acutior, aut crebrior? quil ver 
bis aut ornatior , aut elegantior? 

ч Cie. ad Corn. Nepot. apud Svet. in Caes» 
Sed bene паша: de Саши: oplnio non minor, sale vero 
(тет) conditus et facetiis Caesar. 

Cio. Lib. l. de ОШ 
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ra hivá , ’s nem csak ezen, hanem a’ kormányìn is kitiiv 
nék esze ’s tehetsége. 

A' tettvágy magas czélt tüzött elejbe, ’s ezt maka 
cson is sürgette, eszét, erejét, vagyonát, a’ körülmé 
nyeket annak elérésére csüggedetlenül használván. 

Sed tamen Brute , inquit Atticus, de caesare et ipse ita in 
dico , et de hoc huius generis acerrima aestimatore saepis 
sime audio , illum omnium fere Ответит latine loqui elegan 
tissime, nec id solum domestica consvetudine, ut dudum 
de Laeliorum et Muciorum familiis audiebamus , sed quam 
quam id quoque credo fuisse, tamcn, ut esset perfecta illa 
bene loquendi laus, multis Псы-15, et iis quidemv reconditis 
et exquisitis est consecutum 

Cic. in Bruto. 

Sed perge Pomponi, de Caesars, et redde , quae restant. 
Solum quidem inquit ille, et quasi fundamentumoratoris etc.Cae- 
sar atemrationem adhìbens, consuetudinem vitiosam et corru 
ptam pura, et incorupta consvetudine emendat; itaque quum ad 
hanc elegantiam verborumlatinorum (quae etiamsi orator non 
sis ingenuus civis Romanas , tamen necessaria. est), adiungìt illa 
oratoria ornamenta dicendi: tum videtur tamquam tabulas bene 
pietas collocare in bono lumine ; hanc>quum praecipuam lau 
dem in communibus, non video, cui debeat cedere: splen 
didam quamdam minimeque veteratoriam rationem dicendi te 
net, voce, motu, forma etiam magnifica , et generosa quo 
dammodo. Tum Brutus: orationes quidem eius mihi vehe 
menter probantur , complures etiam legi etc. 

Cic. in Bruto. 

C. Caesar, si foro tantum vacassot, non alius ex nostris 
contra Ciceronem nominaretur-g tanta in eo vis est, id acu 
men , ea concitatiog ut illum eodem animo dixisse, quo bel 
lavit apparaat. Exornat tamen haec omnia mira sermonisp cu 
ius proprie studiosus fuit, elegantia. 

Quìntìlianus Lib. X. 
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Marius’ felekezete lévén a’ hatalmasb, nöül vevé 

a’ Marìussal tartó Cìnna’ leányát, Сок-пеняй. De Sulla 
kerülvén a' kormányra, ’s ez öt, hogy nöjétůl „щёк 
el, síirgetvén; elég lelki erövel bìrt az egyébìránt sem 
mi ellenmondást nem türö hatalmasDictatornak ellensze 

gülni. Ellene lévén Sulla, Romából megszökött; kivel 
azonban‘ вскопай ’s Vesta' szüzei’ közbenjárására meg 
be’kült. 

Vite'zsége't legelôszörl M. Minutius Thermus Praetor 
alatt Mitylene város’ ostrománál mint hajóhad-kormäny 
zó tünteté ki. ' 

Sulla’ halála után a’ huszonegy évü ifju tüstént 
Romába jött, hol a’ néptöl egymás után katonai Tribu 
кишлак, Quaestornak, Aedìlìsnek neveztetett. Ez utól 
só tisztében а’ nép’ kegyét minden шепнет módon va 
(Мята, ’s meg is nyerte olly mértékben, hogy magával 
Pompeiussal тенета: össze 

Q. Caecìlius Mettelllrs Pius’ halála utän Pontifex 
Maximus lön. 

`Praetorsága után tulsó Hispaniát nyeré kormányul. 
Temérdek (nyolczszäz talentumnyi) adóssága mìatt hitele 
zöji> nem ereszték 6i: ki Romából, ha érte Crassus nem 

- kezeskedik. Hispaniäban történt, hogy meglátván N. 
Sándor’ szobrát, a’ nagy tettek’ va'gyától lzíngoló har" 
minczhárom eztendös férfìu könyekre fakadt, magával 
elégületlen lévén, hogy e’ Команд 5ёпдойга1 egybevetve 
вешний emlékezetre méltót nem Vitt véghez. Praefectu 
rájában több nemü hódl'tásokkal öregbx'te’ a’ romaiak' 
birtokát. Мёд az év’ lefolyta elött utódját be sem Уйг 
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va, szokott sebessége'vel Romában termett, ’s a' Consulsá 
got kereste. 

A’ városban ekkor Pompeius’ pártja nyilványos vil 
longásban állott. Akármelly részhez csatolja тау“, а’ 
másikban ellenfélre talál. Önérdeke фантазий tehát, hogy 
e’ ke't hatalmas embert egymással összebékéltesse. Si 
keríilt igyekezete; a’ Triumvìratus fölállott, ’s Caesar M. 
Calpurnius Bibulussal Consul lett. Hogy Pompeiussal 
szorosabb kapcsolatba jöjön, nekì adá nöül lea'nyát Ju 
liát; maga pedìg L.-Calpuruius Piso’ hajadonát vevé el. 
Igy fészkeié meg тазы: а’ hatalomban; ’s kik а’ vonag 
ló Respublicában még hazañak akarának lenni , mint pél 
dául Cicero, пока: 8.’ Néptribunussa'gra segl'tett ádáz, 

l és dühöngö Р. Clodìus által foglalatoskodtatá. 
Consulsága után ìnnensô ’s tulsó сапы: nyeré kor 

liìányul, me'g pedig (törvény ellen) öt folytonì esztendô 
re, ’s utóbb й] ötre; melly Забив]: ala“ észszel, гнёз 
séggel es_szerencsével legnagyobb hadakat viselt. Зал“: 
еш1ё1‹-]ё3у2ё1‹е1Беп vannak ezek megìrva, mellyek' hi 
telessége felöl (ha néhány elsimított, vagy szántszánde'k-i 
kal elhallgatott, de a’ történetek’ velejét meg nem má 
sl'tó körülme'nyeket kìveszünk) mivel azokat már az ak 
korìak olvasták, és hìtték, kételkednì nem lehet. Né 
hány becsmérlöt, millyek nélkül sohai паду embcr nem 
volt, ’s nem is lesz, föl sem kell venni. "') 

Ч Pollio Asinius parum dilìgenter, parumque integra veritate 
composites риса: (Commentarios); cum- Caesar pleraque et 
quae per alios erant gesta, temere crediderit, et quae per 
se, vel etiam memoria lapsus, реж-регат ediderit, existi 
matque rescripturum et correcturum fnisse. 

Sveton. in Caesare. 
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Julia’ halálával megszakadt a' намёк, теПу öt 
Pompeiushoz свадеб; ’s e’ ш ‘Ггйшптйг—— Crassus nem 
volt többé -- külön törekvék а’ f6 hatalomra. Pompeius 
nem akara magához hasonlót, Caesar magánál felsôbbet 
lsmerm. 

Tôblmemü sérte'sek által ingeriilve Caesar свода se 
bességgel Romába'vivé seregét, magát Consullá téteté ’s 
a' polgäri häborlíban а’ diadalt katonai szép tulajdonaìval 
Pompeius ellen kivi'vá. E’ стеке: ismét önmagajegyzé föl. 

Egyéb háboruji е’ következôk: elintézé Ptolemaeus’ 
gyermekeinek viszonyait Aegyptusban; meggyözé hihe 
tetlen hamarsággal a’ nagy Мыл-Напев’ ñjátPharnacest; 
nem különben diadalmaskodék három igen jeles vezéren: 
Scìpio Metelluson, Afraniuson, és Julián Mauritania’ Мс 
rályán; de a’ legkeményebb живёт Hispaniában {Щепа ki 
Pompeius’ Íijai ellen. Ezek fölötti gyôzelmén tartá 6:5 
dik, és utólsó (Падший pompáját, melly alkalommal, 
иву szinte az elöbbi, pazar fénynyel гад-гоп, négy dia 
dalmi ünnepén töméntelen ajándékot, vendégségeket, 
vadászatokat, ’s harcz-játékokat ada katonájinak ’s а’ 
népnek. _ 

Igy emelkedék Caesar fokonliént, és czélját soha 
нет е1б1 nem vesztve a’ romai legfóbb hatalom’ birto 
kára. E’ beli örökös törekvéseinek elérésélîe segédei 
voltak Romának az ô hatalmasb föllépését megelözö kö 
l'ülme'nyeî. Ugyan is: 

Marius’ és Sulla’ idejétöl fogva a’ Respublica’ sorsá 
’s története csak egyes személyek köriil forgott; ez utól 
só visszaálll'tá ugyan erôszakkal a’ Senatus’ hatalmát; 
de Roma’ életereje több izbeli, kivált az utólsó rendl'te’~ 
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sek által ìnkább ki voltV merítve, mintsem ат zsarnokì 
varázs-vessvzôvel vissza lehetett volna állítani; ’s az el 
lenszegl'íle'si szellemnek, mellyet еду idôre elfojtanì 
ugyan, de végkép eloltani nem lehetett, lángalóbban kel 
le, mint valaha, kitörnie, mìhelyt ап'а termett emberek 
mutatkozának veze'rül. Keve’s év mult el, hogy az Asiá 
ból diadalmasan visszatérö , ’s magát minden tekintetben 
elsô embernek tartó Pompeius, kivänatainak kivitelére 
nézve kemény e's sìkeres ellenszegülésre там]: а’ Seno. 
tusban; ’s ezért az aristocrata'k’ pártjáról -- ingatag lép 
сё: soha töke'letesen meg nem jobbl'thatólag -- a’ népére 
lépett аи. Va'gytársa akadt a’ mind talentumaira jelesebb, 
mind népszerüségére kedvesebb férñuban Julius Caesar 
ban. A’ történet’ folytában Май fogjuk, hogy Pompe 
ius megbukott, Caesar рейд а’ legfôbb polczra emelkedett. 

A’ fö hatalom' korlátlan birtokábajutván - ugyanìs 
holtaiglanì Dictatornak nevezteték ki -- a’ Respublica’ 
belügyeìnek elrendelésével foglalkozék; ’s kìfejté azon 
tehetségeit, mellyek б: szemeinkben szintolly nagy kor 
mány-férñunak, mint hadvezérnek bélyegzik. Воюй: 
’s папа: ékesaö, sôt az egész vìla’got áltölelö, ’ az em 
beri nem’ утёс tárgyazó óriási terveinek kivitelében, 
mellyeknél nagyobbakhoz ö elôtte senki sem Годы: , ’s 
mellyek mìndenek’ véleménye szerint örök dìcséretre 
méltók, megelöze' öl: az elnyomott szabadság’ végérzel 
meìtöl szellemültnéhány összeesküdt мы Martins’ 15. 
Roma’ épít. 719. évében ötvenhat esztendös fejére 
mért hala'l. 

Caesar’ megyìlkoltatása után a’ Respublicák’ legrend; 
kiviilebbìke, mint illyen, nem állhata tovább fenn. А 
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belsurlódások, а’ hajdani egyszerii életmód’ megváltoz 
tatása, a’ szigoru, respublicaì erények’ ’s tánton'thatlan 
férfiu characterek’ gyérsége, а’ nemesség ’s a’ пёр kö~ 
zötti versenyek’ legfeszültebb pontra Муза, az ifjuság 
nak csaknem ШИН-(Над görög kézre került neveltetése , 
’s шиш а’ ьшнщаё’ enyészte, a’ pártszellem’ kìfejlé 
se, az atheneì puha élet’ ’s fényüzés’ általányos läbra 
kapása, а’ nagyok’ kapzsisäga, ’s telhetetlen pénzvágya, 
szóval: a' hazàszeretel’ mcghülése voltak azon okok, 
mellyek e’ Colossus’ tulpköveit megrendl'ték, ’s azon 
vész-csirát лагерей, melly а’ diihöngô belháboruk Юса! 
gyengiilt, ’s пинай: ma'r ШИНЫ: köztársasági kormány 
алкаш, ott többé vissza nem álll’thatólag, а? létek’ sord 
ból ‘ kitörlé. 

Caesart mint irót nem csak еду szempontból lehet 
méltánylanunk; ugyanis, ha meggondoljuk: hogy ö ezen, 
a' történet’ évkönyveiben örökké nevezetes, kormány 
változásnak nem свай szemtanuja, hanem f6 elömozdl'tó 
ja, eszközlò'je, ’s иду szólvän sarkalatja volt; hogy azon 
Respublicának közli végvonaglataît , meliy kìterjedtségé 
re minden elötte ’s utäna Шубе hasonll'thatlanul КЛЫ 

mult; hogy e’ rettenetes vila'g-tragoediának szerepeit olly 
nagy emberek játsz0tták,'millyeket свай Roma, ’s csak 
e’r korszakban teremthete; hogy solía olly óriási erôk, 
egy részröl а’ szabadság- más felöl a’ magány-uralkoda's 
ё“, egymással nem так; hogy e’ neliéz tusában a’ leg- 
tiindöklöbb ere'nyek’, az elkeseredett elszána's’,> a’ hazáért 
maga dìcsö föláldozása’, ’s а’ kitüzött czélt “инд maka 
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csul szórgalmazó jeles elmék‘ törekvéseinek тетей pél 
dájî tünnek elô; hogy ezen emlék-jegyze'kekben ama’ 
vészterhes triumviratustól kezdve egész annak fölbomlá 
sáig törte'nt nagynál nagyobb деток foglaltamak; Люду 
önrŕlaga az éles eszü ’s mély belätásu Caesar adja az 
egymást torló теней’ közepette tudtunkra a’ tôle Впо 
mul зяби, fa'radsa'ggal elkészített, és ba'tran ’s íígye 
sen végre hajtott ország-alkotmányrontó terveit; vég 
re, hogy az emberi dolgok’ forgása szerint a’ vila’g’ 
játékszìnén századok mulva hason sorsintézö körülmények 
fordulhatnak elô, 's hogy ha szemeinket behunyni nem 
акаций, a’ multból а’ jelenre tanúságos következést 
huzhatunk: milly érdekessekké kell, csak e' történeti 
szempontból is, illy férñutól, illy tárgyban ’s illy kor 

‘szakban irt hagyományoknak elöttünk válnì. 
De, a’ mi ismét nem csekélység, önirataiból egy olly 

emberrel ismérkedünk meg, mìllyet a’ természet csak 
ritkán alkatott; meg ismérkedünk characterével, mellyel` 
mint polgár, hadvezér, kormányfériiu, ’s tudós tündök 
lik; meg gyengéjivel ’s fogyatkozásaival, mellyeket min 
деп maga tetteìt rajzoló, Sìmítson bär mennyit, akarva, 
nem akarva, itt ott elárul. Mit, ’s mennyìt kell a’ rend 
kivüli tulajdonaìnńl, ’s ritka lelki nagyságánál fogva az em 
beriség’ hösei között fennálló férfìuban codálnunk ! meny 
nyìt sajnálnunk, hogy illy amber , ki egymaga ke’pesebb 
lett volna minden eldödénél hazája’ mély sebeit befor 
rasztani, ’s а’ Respublica’ belsô alkatát megjobbítani, 
többre vágyott, mint a’ _vìlág’ legnagyobb szabad társasá 
gának elsö polgára lennì! mindazáltal határtalan dicsvá 
gya mellelt is milly kìmélésre kell iránta olvadnunk, 
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mìkor штата“, а’ baza’ javára tett ren‘deletét a’ fó bata 
lom’ метнет használását, nemes szìvét, elleneihez 
mutatott kegyességét, ’s egyéb dicsö теней, és szép eré 
nyeit olvassuk: hogy még sanáljuk is e’ nagy csillag’gyá 
szos elhunytät, láfvän , hogy illy Мнений férfìu’ tö 
rekvéseinek jutalmát kevés esztendö mulva Octavianus 
атака! ` 

Mit szóljunk irásmódjáról’ë Ezt csak érezni lehet kel 
löleg, de nem megmondani. Kül fénynyel nem ragyog, de 
belmétósággal teljes. Nyelve gondtalan, de még sem dara 
bos; nem kisìkárlott, de kellemes; nemlmeglepö, de sze-` 
rény méltóságában folyvást andalító; tömötf, de nem ‘(стог 
és sötét,hanem derült ’s erös; kecsei természetiek, és sem 
mi kacze'r fortély által nem pîperézettek; szavai nem ma 
kacs izle'ssel válogatottak, de simák; nem bövon áradozók, 
de semmìt nem nélkülözök , tárgyuk felé szüntelen hala 
dók, végig bájban 's kellemben folydogálók ‚ mindenütt 
затаи, görgök , lelkesek. Szóval: az egész Caesar ha 

` fest, ha buzdít, ha Генуи, ha ìgér , ha dics/ér, olly еду. 
szèrii, olly könnyü, ’s még is 

--- -— -— ut sibì quivis 
Speret idem , виде: mullum, frustraque laboret 
Ansus idem. 

‘Ноги. de Ан. poet. v. 241. 
AIlly sok oldalu, sok tökélyü iró’ fordl'tásához Год“!!! 

meg {одой-е hazámñjaì elôtt pirulás nélkül állhafni, nem tu 
dom. Sok helytt magam is igen érzem: mennyire Шагай: el a’ 
magyar az eredetìtöl, mennyi veszett el ennek szépségébôl; 
de а’ sok lez', melig, Ладу szóval, а’ sok жившими] su 
lyosl'tott nyelvíinkben а’ latin részesp'ilök’ csoda szépségé 
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nél, a’ particnlák’ játszi lebegésénél, а’ melléknév' 
szabnd helyzeténél lehetetlen volt soknak el nem ‘гений. 

‚ А’ munkának ma’gyarra tételénél általam ezekre volt 
íigyelve: 

А’ magyar tudós társaság által kikötve lévén, hogy 
ki mit fordít, ат: а’ legjobb kiadások szerint tegye; én 
a’ катают czìmü zweybrückeni kiadást használtam: 
C. Julii Caesaris opera ad optimas editiones collata stu 
diis Societatis Bipontìnae. Editio accurata Biponti 1802. 
Ezt más egyebeknél , újabbaknál is, mellyek elöttem va 
lának, azért tartám jobbnak, mivel ez a’ mi idônkben, 
еду а’ romai remek irók’ kìadására` összeállott tudós 
ta'rsasság’ fölügyelése alatt 'jött ki, melly ‘вы: e’ végre 
minden azelôtt kijött legpompásb, 's legjobb kiadzísokat 
használni bizonyosan el nem mulasztott. Azon igen ke 
vés helyeken ‚ hol tôle eltértem, e’ beli eltérésemnek az 
alávetett jegyzetekben mindenhol okát шпат, 

Е’ kiadásban —— ugymint nem Caesar’ munkäja - 
ninos meg а’ gallus háboruhoz a' nyolczadik kôuyv: иду 
szinte nìncsenek meg az alexandriai, africai, és hispani 
ай háboruról szóló könyvek; de mivel a’ tudós társasa'g 
-- hìhetöleg а’ történeti összefíiggés miatt -- ezek’ for 
dl'tása’t is kìtüzte, e’ végre ugyan мои zweybrückeni tér 
saság’ egyik régibb kiadását használtam. (С. Julii Caos. 
etc. Editìo acurata Bìponti ex TypographìaSocietatis 1782.) 

A’ nemzetségek’ vagy férfiak’ tulajdon neveit, p. 
о. Aeduus, Dumnorix, Trebonius ’stb. а’ magok’ 715516 
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déseîbeii meghagyni jónak> tartottam, а' magyar nyelv' 
szabályai szerint formálván belôlök (félre billenö hang 
misa miatt egyetlenegy szót kivéve) a’ többest is. 

Hasonlóke'p megmaradtak e’ következök: Legio, 
Centuria, Centurio, Decurio , Legatus, Cohors, Gallia , 
Italia, pilus, s több e’ féle tisztjelentö ’s mú'szavak. 
Ezeket magyarokkal fölváltani könnyíi щипка lett volna, 
de mellyek, ite'letem szerint, а’ régiséggel keve'sbbé hang 
zottak volna össze. 

Kötelességemnek tartäm jó kutfökböl a’ jegyzetekre 
mindent összeszerezni, mi a’ munka’ aka'rminô fölvi 
lägosl'ta'sára szükséges , hasznos, тазу érdekes lehetett. 
Azonban eltaláltam-e az Еда: mértéket, nem tudom. 
'Olvasóìnmak ama’ kisebb l'észére, Витей épen semmi 
jegyzetre nincs szükse'gök, természetesen nem sza’moltam. 

Uj szavak’ lajstromëit a’ munka mellé függesiteni 
nem véltem szükségesnek. Néhány katonai , vagy tábori 
mú'szavak, mint 11,0. castellum, l"'inea, pluteus,. musculus, 
testudo , phalanx’s több e’ féle, hiszem, иду vannak for 
«Нага, llOgy azokat nem nehéz mege’rteni. Azon НИШ‘ 
az ìllynemü szavak ott, hol elöször elöjönnek, az' аш 
vetett jegyze'tekben meg` is vannak magyara’zva. 

Egye'fbiränt bl'zom kegyes olvasóim’ méltänyossa'gá 
bambogy ha talän néhol festéseimet kevesbé ba'josoknak, 
’slkifejezéseimet kevesbé szabatosoknak lelendik, annak 
legalább is еду részét nyelvünk’ ~fökép tacticai теши 
tetbeli —— szük voltának, ’s azon feszes helyzetnek ro 
vására rovandják, mellyel minden Гоп-(“шпик küzdeni osx 
tälyrésziil jutott. _ 

нов/ц CLAS. ш. кбт. l , 2 
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Engeln azonban megnyngtat öne'rzetem, йогу а’ 
fordl'ta’s’ három f6 szabályát: semlnit az eredetiböl ki nem 
hagynì, а’ hoz semmit hozzá nem tenni , és иду beszélni, 
‘шву а’ fordl'tás ki ne rl'jon, tehetségem szerint teljesl'teni, 
és minden hiányt öszinte iparral igyekeztem eltávolítani` 

Sz. J. 



с. JULIUS GAESAR’ 
вмьЕк -JEGYzÉKEI 1). A' GALLUS HÁBORUROL. 2). 

ELsö помпа 



FOGLALAT. 

Gallia' leirása. Ем a' Helvetìusok megtámadni папайю: 
nak: de Caesartól Её: ütközetben megveretnek, kik fenmaradnak, 
elhagyott hazájokba visszamenni kényszerittetnek. ]-29. A' Gal 
lusok Ariovistus, Germanusok’ királya ellen, ki a’ Sequanusok’ 
földén megtelepedett, Caesar eló'tt panaszt теплей: ez a' бота‘ eli 
ватты ve’gett Ariovistushnz ‘(бицепсе ~kühl, de siker ваш. 
30-37~. Ellene vis_zì тент elöször renìegö , utóbb beszéde által 
fölbátorított scregét. Beszédbe erednek egymással а’ két Ш!‘ veze’ 
rei, de (одета: ne'lkül. Fegy‘verije kel a’ dolog. А‘ сегшапщок 
megveretletvén Gal'iiából elköltöznek. :fs-54. ‘ 



‚ Gallia 3) általában három részre van osztva, mellyek’ 
egyìkét a’ Belgäk 4), másìkát az Aquìtanusok 5), harma 
dìkát azok lakják, kik ön nye‘lvökön Celtáknak 6), а’ 
mienken Gallusoknak neveztetnek. 

Nyelvre, alkotmányra, és törvényre egyma'stól mind 
nyájan különböznek 7). Á 

А’ Gallusokat àz Aquitanusoktól Garumnn 8)', a.' 
Belgáktól Matrona 9), e's Sequana’ 10) vìze vailasztja.l 

Legvitézebbek капы; а’ Belgäk, mimhogy'fa’ mi 
veltv, ’s íìnom Provinciától 11) legtávolabb esnek. Kal 
márok is ritkán vetödnek hozzájok, ’s nem Ношу“: ho' 
lyökbe az erkölcs puhl'tó szereket 12). Azonfôlül 15s 
szomszédaìk a’ Rhenuson tul lakó Germanusoknak 13)", 
kikkel folyvásf hábomskoanak. _ ' 

Honnan a’Helvetiusok 14) is vite'zebbek а’ többì Gál 
'lusoknál; mert csaknem naponke'nt küztlenek a’ Germa 
nusokkal, vagy ha‘táraiktól rezzentvén el Шкет, Vvagy hoz 
zájok berontván 15). ' ' ` 

`Azok’ birtokánuk egyik része 16), mellyet, mint 
lnondók, а’ Gallusok, birnak f Rhodanus’ 417) folyójánál 
kezdôdìk; a’ Garumna’ vizéig 18), a’ (виден-33‘, ’s a’ Bel 
gák' határáìg terjed, ’s megérìntvén a’ Sequanusok‘r 
és Helvetiusoknál 19) a’ Rhenust 20) is, éjszakra nyulik» 

A’ Вещей’ bìrtoka Gallia' végszéleìnél kezdödì-k 
21), ’s az alsó Rhenusig tel-jed éjszak-keletnek. 
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Az Aquìtanusok’ földe 22) (Зашита folyótól а’ ру 
renaeusi hegyekre, e's a’ Hispania melletti (виден-е důl, 
’s e'jszak-nyugotra Тайник. 

П. А’ Helvetiusoknál tekintetre ’s birtokra mìnden 

kit предающем Orgetorix. Ez M. Messala, és M. Piso 
Consulok’ ìdejében 23) uralkodásra vágyvän az elöke 
lôkkel összeeskiidt, és nemzete't гей birta, hogy mostani 
lakhelyöket mindenestül elhagyja'k: mivel vìtézebbek lé 
vén mìndnyájoknál igen könnyen meghódíthatják ege'sz 
Galliát. l 

Ем annyival könnyebben elhitette velök, mivel 
minden re'szrôl természeti ve'dhatárok közé vannak zär 

‘va: Aegy тёщи-61 az igen széles és mély Rhenus “Нанта 
е1 ôket a’ Germanusnktól; más тёзки-61 Jura’ 24) magas 
hegye a‘Sequanusoktól 25); ha'rmadikról Lemanus’ tava 
26), és Bhodanus’ folyója Provinciánktól. [внёс tönént, 
hogy sem szét nem csaponghatának, sem szomszédaikat 
‘olly könnyen meg nem támadhaták. Вы а’ harczkedve 
16 nemzet'fölötte sajnosan türte; szzíma'hoz рейд, vala 
mìnt badi dicsöségéhez, és vitézségéhez ke'pest magát 
szük földre szorx'tottnak vélte , ugymìnt mellynek hqssza 
kétszáz negyven, széle pedìg -szaíz nyolczvan ezel" lé 
Vpésre шумит). 

III. Ezektöl indítva, ’s Orgetorìx’ tekìntetétôl buz 
dìtva elhatámzák azt mind megszereznì, mi a’ költöz 
ködésre sziikse'ges: mìnél több vonós marha’ és társze 
Вёл" összevásárlását, sok gabona’ vetését, hogy útközben 
elégséges eledelök legyen, és szomszédaìkkal a’ béke' 
's barátság’ megerösl'tése't. Mind ежей’ végre Валдай}: 
ke't esztendôt elégse'gesnek véltek, a’ hamadìkra indulást 
hata'roznak. 
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A’ dolog’ kivitelére Orgetorixot утаишь Ez a' 
szomszédokhoz követlil vállalkozott. Útjäban rá vette 
Casticust, a’ Sequanusoknál sok ё‘! óta fejedelemkedelt, 
’s а’ romai tanácstól ’s néptöl baráti névvel .tìsztelt 28) 
Catamantaledesnek ñját, hogy tegyen szert a’ hajdan 
atyja’ keze’n volt kormányra 29); hasonlóan Dumnorixot 
is az Aeduusok’ 30) igen kedvelt fejedelmének Divitì 
acusnak öccsét, hogy nemzeténél ugyan arra töreked 
jék, ’s l'eányát neki nöül adä: könnyen czélt érhetnek, 
топай, minthogy 6 nyeri el népénél a’ fôhatalmat, ’s 
egész Galliában kétség kivül a’ Helvetiusok lévén legte 
hetösebbek, hatalmával ’s hadával шедшим-21 nekik az 
országot. ` 

Igy elcsábl'tva eskiivel kötelezék egymásnak mago 
kat, ’s reme’nylék, hogy kezökre kerítvén öve'jiknél а' 
f6 hatalmat, e’ három legliatalmasb ’s legerôsb nemzet 
31) által egész Galliát meghódl'thatják. 

IV. Mihelyt erröl a’ Helvetiusok hirt vettek, keny 
шеи-1161: Orgetorixot,"szokásuk`szerint vasra verve 32), 
magát védeni. Ha bünben marasztaltatnék , megégettetése 
33) elkerüihetlen vala. и 

Az ügyve'désre határozott napon Orgetorix minden 
hozzá {ах-1626166, mintegy tl'z еще: emberét mindünqen 
összegyüjté, nem különben minden védettje't, ’s пазу 
számu adósait. Ezek’ segi'tségével швей: и йдутёдёя 
alól kihuzta. 

Midön е’ miatt fölindulván a’ kösztársasa'g eröha 
talom a’ltal törekednék igazát kivl'ni , ’s а’ tisztviselölc 
а’ föld’ népét gyůjte-nék össze: Отдам-1: meghalt. Az 
a’ gyanu, mint a’Helvetiusok vélekednek, hogy ön-gyîl~ 
kos lett. ` 

\ 
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V. Ennek halála után шаманим а’ Helvetìusok 

котёл: sem mondtak le azon szándékról, hogy hazájokat 
oda hagyják. 

A’ mint e’ ve'gre magokat eléggé elkésziilteknek 
ve'lték: minden városukat, számszerint mintegy tizen 
Вены, vagy negyven falujokat , ’s egye’b külön épüle 
сете: fölgyujta’k; minden gabonájókat, kivévén mellyet 
magokkal viendenének, megégetékz~ hogy elenyészvén а’ 
baza te'rés’ reménye , minden veszély’ tiirésére elszántab~ 
bak legyenek 34). Meghagya’k, hogy kiki három 116 
napra vigyen magával ôrlött elese'get. Вей vették a’ 
zomszéd Rauracus- 35) Tulìngus- 36) és Latobriguso 

kat 37), hogy 6k is városaikat és {анаши hasonlókép 
fölgyujtváu velök együtt költözzenek; igy а’ Bojusokat 
-38.) isà kik а’ Rhenuson tul laktak, és‘Noricumba ält 
menvén 39) Noreiát ostromolták, magokhoz csatolván 
frìgyeseikké tevék. i 

„ VI. Csupán, két ut volt, mellyeken haza’jokból el 
indulhattak: едут а’ БечиапиЬоЕ’ földén Jura’ hegye és 
Rhodanus’ folyoja között szük és akadályos, mellyen 
egyes szekér alig mehetett, »az igen magas hegy pedig 
egészen гей hajlott, иду hogy az áltmenetelt igen ke 
vesen is gátolhaták; másik а’ mi Provìnciánkon keresz 
tül sokkal jártabb és téresebb, mivel a’ nem rég lecsil 
lapított Allobroxok’ 40) és а’ Helvetiusok’ határai közt 
foly a’ Bhodanus, melly nemelly helyeken áltgázolható. 
Az Allobroxoknak a’ Helvetiusok’ hatëiraihoz legközelebb 
esô végvárosa Geneva 41). E’ város’ hídja а’ Helvetia 
вой’ földét érinti. Az Allobroxokat шву jó szerével ré 
szökre hódl'thatnì, mivel a’ romai néptôl még idegenked 
ni Игнатий, `vagy erôszakkal kényszeríthetni-remény 
le'k, hogy (‘Шее határaikon szabadon áltmenni engedjék 



_`/ вьвб xöxvv. 7 
Minden ke'szen léve’n az induläsra, napot határoz 

nak, mellyen a’ Rhodanus’ partján mindnyájan össze 
gyiiljenek. Ez volt Martins’ 28-ka L. Piso, és A. Gabi 
nius Consulok alatt 42). . 

VII. Mìdön Caesarnak tudtära esett, hogy a' Hel 
tiusok Provinciánkon keresztül ниш-561: venni utjokat: 
Romából hirtelen fölkerekedvén nyakra Юге tulsó Gal 
liába 43) siete 44), ’s Genevához érkezék. Az egész 
Provinciából a’ lehetségig legnagyobb выйти katonasá~ 
got въедет: 45), --- egész tulsó Galliában csupán еду‘ 
legio 46) vala -- ’s a’ genevai hi'dat lerontatja. 

Mihelyt a’ Helvetiusok megtudták érkeztét, elôke 
Юрке: Nameius, e's Verudoctius által vezetve követség 
ben küldék hozzá, kik jelentenék, hogy -- más utjok 
nem Iévén ---- a’Provincián minden kártétel nélkül зайц 

dékoznak> keresztül költözni, ’s azért kérik, hogy ezt 
engedelmével tehessék. 

Caesar tudván, hogy а’ Helvetiusok ölték meg Cas 
sius Consult 47), 6k szalasztották meg ’s hajtottäk já 
rom alá seregét 48): jónak vélte megtagadni az enge 
delmet; nem is саней hihetönek, hogy az ellenséges in 
dulatu emberek, ha engedelmet nyernek а’ Provincián 
keresztiil utazni, magokat a’ капаем], ’s kicsapon 
gástòl tartóztassák. Mindazáltal, hogy ìdöt nyerjen, 
mig a’ katonák, kiket szedetni parancsolt, összejönné 
nek, válaszola a’ követeknek: hogy meggondolja а’ dol 
got; ha valamit kivánnak, Арх-1115’ 13-kára térjenek vissza. 

VIII. Azon közben a’ папа lévö legio, és a’ Provin 
ciából összegyült katonaság által Lemanus’ tavától, melly 
a’ Rhodanusba Макай , ege'sz Jura’ hegyéig, melly a’ Se 
quanusok' határaìt а’ Helvetiusoktól v`álasztja , tizenkilencz 
ezer öl hosszaságu, ’s tìzenhat láb magasságu falat és 
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árkot vonat. Ezt végezvén védöröket rendel ‚ sánczfoko 
kat erôsít, hogy könnyebben gátolhassa ôket, 1111 ellené 
re áltjönni törekednének. 

А’ kitüzött nap’ eljöttével a’ hozzá vissza tért köve- 
teknek azt felele': hogy a’ romai nép’ szokása és példája 
szerint a’ Provincìán keresztül utazni senkìnek sem en 

gedheti meg; ’s ha erôszakoskodnak, ellentáll nekik. 
Е’ reme'nyökben a’ Helvetiusok csalatkozván 111116 

kat füzének össze, és sok talpat készl'tének; mások a’ 
Bhodanus’ zátonyaìn, hol a’ folyam legsekélyebb volt, 
néha nappal, többször e'jj‘el álttörni próba'lgatának; de 
a’ ve'dgátok, az összerohant katonaság, e’s löszerek által 
vissza veretve e’ beli szándékukkal fölhagyának. 

IX. Egyedül a’ Sequanusok’ földén keresztül vìvö 
ut maradt fenn, merre azonban a’ Sequanusok’ engedel 
me nélkül, a’ tér’ szüke miatt nem mehettek. Erre ôket 
magok nem birhatva’n , az Aeduus Dumnorixhoz` követe- _ 
ket küldének,`hogy közbenjárása ältal nyerjen a’ Sequa 
nusoktól engedelmet. 

Dumnorìx , a’ Sequanusoknál kedvezés, 's adako 
zäs által igen sokat tehetett, ’s а’ Helvetiusoknak 56111111 
rója volt, mivel azok’ nemzetse'géböl vette 116111 Orge~ 
torix’ leányát, a’ f6 hatalomra is va'gyván az ország’ föl 
forgatására törekedett, és jótéteményei által mine'l több 
nemzetet kivánt magának leköteleznî. F ölvállalá tehát 
az ügyet , ’s a’ Sequanusoktól kinyeré , hogy határaikon 
a.’ Helvetiusokat kere‘sztül menni engedjék; véghez vivé 
azt is, hogy egymásnak tuszokat 49) adjanak: a’ Sequa 
nusok , hogy a’ Helvetiusokat utjokban ne akadályozzák; 
а’ Helvetìusok, hogy minden sérelem, és kártétel nélkül 
költözzenek keresztiil. 

X. Caesarnak hl'rül adák., hogy a’ Helvetiusok a’ 
Sequanusok’ és Aeduusok’ földe’n keresztül szándékoz 
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nak berontanì a’ Santok’ 50) telkére, melly a’ Tolosatoknak 
51) már a’ Provinciában keblezett népnek,határához közel 
esik. Ezen esetben áltla'tta, hogy nagy vezélyre tétetnék ki 
a’ Provincia, ha olly harczkedvelö’s a’ romai népet gyülölö 
emberek lennének illy sik ’s igen termékeny tájékon 
szomszédaik. Eze'rt az erösséget, mellyet epi'tetett, T. La 
bienus Legatusra 52) bizva’n, maga sebes liajtással Italia 
nak tarta; ott két legiót gyiijtvén, ’s más hármat, mely 
lyek Aquileia 53) körül teleltek, tanyájokból megindi't 
ván, ezen öt legióval legrövidebb uton, az Alpeseken 
keresztiil, tulsó Galliába sietett. Ott a’ Centrok 54), 
Graiocelusok, és Caturixok a’ magasabb tájokat (311051111 
vän, a’ seregnek utját a'llani igyekeze'nek. Ezeket több 
csatában elvervén, Ocelumtól 55), melly az innensö Pro 
vinciäban végliely , a’ Vocontiusok’ 56) határaira, а’ 
tulsó Provinciäba hetedik nap megérkezék: onnét seregét 
az Allobroxok’ földére, innét рейд а’ Segusianusokéra 
57) vivé. Ezek a’ Provinciával a’ Rllodomanuson 1111 
határosok. 

XI. Зап-051311113; a’ Helvetiusok már a’ szorulaton, 
’5 а’ Sequanusok’ határain keresztiil vezették, e's az 
Aeduusok’ földél'e érvén, ezek’ telkeit pusztl'tották. Az 
Aeduusok magokat ’s vagyonukat ve'deni elégtelennek 
lévén, Caesarhoz веды-1115155 végett követeket 11111115 
nek,--mondván--:ugy viseltette'k minden idöben a’ ro 
mai nép iránt, hogy nem kellene seregünknek csaknem 
нате-151111111 telkeinknek pusztittatniok, magzataiknak 
rablánczra fiizetniök, ’s va'rosaiknak földulatniok, 

Az Aeduusokkal azon egyidöben az ö frigyeseik és 
rokonaik az Ambarrusok 58) is tudósl'täk Caesart, hogy 
minekutána telkeik elpusztítattak, csak nagy nehezen 
menthetik városaikat nz ellenség’ dula'saitól. 



10 C. JuLlUs Cassin. 

l 

Nenn különben az Alllobroxok , kiknek а’ Rhodanuson 
tul falvaìk és birtokaik voltak, Caesarna'l keresének mene 
déket, ’s jelenték, hogy a’ puszta földnél semmi едут 
bök nem шагам. 

Ezen okoktól indl'tatva Caesar, eltökélé, Вову nem 
várja míg a’ Helvetiusok megemésztvén a’ szövetségesek’ 
minden vagyonát a’ Santokhoz e'rkezzenek. 

XII. A’ Helvetiusok azonban Arar’ fólyóján 59) , melly 
az Aeduusok’ és Sequanusok’ határai közt olly szertelen 
lassusa'ggal omlik a’ Rhodanusba, hogy mell)r részre 
folyjon szabad szemmel ki nem vehetni, összeguzsolt 
talpakon, és задников 60) a'ltvergödtek. 

Midôn Caesar ke'mek által megtudta, hogy a’ Hel 
vetîusok, mar seregeik’ három'részét a’ folyón áltvitték, 

_af negyedik pedìg az Aral-on tul még ha’tra van: harma 
dik örváltáskor 61) három legióval a’ ta'borból kìindul 
ván, ama’ részt lepte meg, melly a’ folyón még nem 
mene keresztíil. Ezeket zavartukban, midôn nem is ál 
modnák, megtámadván, nagy részint fölkonczolta; a’ 
többìek futásnak eredtek, ’s a’ közel le'vö erdökbe rej 
teztek. 

Ezek Tigurum megyebelìek voltak: mert Helvetia 
általa'ban négy megyére van osztva 62). 

Ezen megye maga ölte meg, midön honából kiván 
dorlott, öseleink’ értére, L. Cassius Consult, és seregét 
járom alá kényszerl'tette. Igy akár történetbôl, akár a’ 
halhatatlan Istenek’ rendeléséböl , molly része a’ Helve 
tiusoknak okozta a’ romai népnek ama’ nevezetes csapást, 
ugyan-az lakolt meg érette elöször. Melly alkalommal 
Caesar nem csak а’ kôz sérvet boszulta meg, hanem önma 
gáét i, mivel ipának L. Pìsonak 63) öreg туда: L. 
Piso Legatust, valamint Cassiust is ugyan azon egy 
csatäban ölték meg а’ Tîgurnmiak. 



ELsö кбит. И 

XIII. Ezen íitközel:î utän, 1103‘)г a’ Helvetìusok’ többi 
‘sex-egeit utól érhesse, az Araron hídat verete, ’s igy 

деп-еды: áltvivé. Hirtelen ott termésén a’ Helvetiusok 
meghökkenve'n, midôn látnák, hogy a’ mit 6k íigygyel 
bajjal husz nap alatt vittek végbe, Caesar игуан azon 
folyón egyetlenegy nap ment keresztül: hozzá követeket 
küldének. E’ követségnek Divico volt feje, ki а’ cas 
siusi háboruban а’ Helvetiusokat vezérle'. Ez illy ajánlá 
зыка: teve Caesarnak: Ha a’ romai nép a’ Helve 
tiusokkal békét köt: 6k készek azon täj felé köl 
töznì, ’s ott telepedni le, hová öket rendelni Caesarnak 
tetszenék: de ha öket haddal úldözni. ynem szünìk, em 
Идеи-61: mind a’ romai népen esett régi csapásról , mind 
a’ Helveti11sok’~lhajdani vìtézsége'rôl. Hogy véletleníilr 
egy megyét akkor támadott meg, mikor azok, kik a’ 
folyón már áltmentek, feleiknek segítse'gére nem lehet 
tek: azért se тазе“ igen el ne bizza, se öket meg ne 
vesse; 6k atyájiktól, ’s öseiktôl ugy tanulták, hogy in 
kább hôs tettekkel, mint ravaszsággalA küzdjenek, vagy 
magokat cselvetésekre щёк. Azért -ne hagyja a’ dolgot 
arra kelni, hogy azon hely, mellyen megállapodtak, a’ 
romai nép’ csapásáról ’s a’ sereg’ vesztéröl nyerjen nevet 
64), vagy annakemlékét fön tartsa. 

y XIV. Ezeknek Caesar igy válaszolt: épen azért eltò' 
ke'lettebb, mivel jól emlékezik. azon balesetröl, mellyet 
a’ Helvetiusok’ követeì említettek, ’s annál inkább fríj 
lalja azt, minél kevesbé történt az a’ romai nép’ vétke 
miatt, mellynek, ha magát valami sértésrôl vädolhatta 
volna, könnyü vala. magára vigyáznia: de épen azért 
szedetett гей, mivel tudta, hogy semmi ollyast nem kö 
vetett el, a’ mìe'rt óvakodnia kellene, ok nélkůl pedig 
az óvakodást szükségtelennek tartotta. De ha а‘ régi mél 
tatlansägokról feledkezni akarna is: valljon az ujabb se’ 
relmeket: hogy akaratja ellen erôvel szändékoztak a’ 
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Provincián keresztül törni; hog‘y az Aeduusokat, hogy 
az Ambarrusokat, hogy az Allobroxokat zaklatták, eze 
kel: feledheti-e’? ide járul, hogy gyözedelmökkel olly 
fennyen dicsekesznek, ’s csodálja’k’, hogy bántalmaik olly 
_soká boszulatlan maradtak. Ugyan is а’ halhatatlan 
Istenek azon embereknek, kiken a' gonoszsa'g’ mér 
téke szerint akarnak boszut állani, hogy a’ sors' vál 
tozásrít annál sajnosabban érezzék, szoktak néha ked 
vezöbb állapotot, ’s huzamosb bántatlanságot engedni 65). 
Mind ezek mellett, ha neki tuszokat álli'tanak, hogy bi 
zonyos lehessen igéreteik’ teljesl'téséröl, e's ha az Ae 
«luusoknak azon sérelmekért, mellyekkel Шкет ’s frigye 
seiket illették , nem különben az Allobroxoknak kárpót 
lást adnak: kész velök békességre lépni. ' 

Divico felelé: а’ Helvetiusokat öseik ugy Маний!“ 
hogy tuszokat vegyenek, ne adjanak; ennek ltanuja a’ 
romai nép 66). E’ felelet щёк: eltávozott. 

XV. Más nap azon helyröl táborukat elindi'tfik, 
ugyan ezt tevé Caesar, ’s az ввёл, mintegy né‘gyezer 
fôböl álló lovasságot, mellyet az egész Provinciából, az 
Aeduusokból, ’s azok' frígyeseiböl небе“, elôre küldé, 
hogy szemmel тактик, merre veszi щам: az ellenség. 
Ezek hevesebben nyomulván az utójáró sereg után, rosz 
szul “Павшим helyen a’lHelvetiu‘lsok’ lovasságával össze 
csapnak, hol is a’ mieinkböl néhányan elesnek. 

E’ csata miatt elbizván magokat а’ Helvetiusok, 
mìnthogy ötszzíz lovassal olly számos lovassägot vertek 
vissza: bátrabban meg megállapodtak, ’s néha utócsa 
patukkal a’ mieinket bolygatni kezdették. 

Caesar tartóztatá övéjit az шахты, ’s jelenleg 
elégségesnek tartá elleneit а’ ragadoza'stól eleség-gyú'jtés 
töl, és pusztításoktól gátolni. Illy módon mintegy tizen 
б: napig {Мутант utjokat , ugy hogy az ö МИМ-‘5 
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a’ mi elöseregiink között nem volt több öt vagy hatezer 
lépésnyi térnél. 

XVI. Azonban Caesar az Aeduusokat a’ köz aka 

rattal ajánlott 2‹;11Ьо1111ё111 naponként sürgeté; mert a’ hide 
gebb éghajlat mialt _.. Gallia, mint mondók, éjszakra 
fekszik — nem csak a’ gabona nem érett meg a’ mezö 
kön, hanem még takarmány is szi'iken volt: azon gabo 
nát pedig, mellyet az Araron hajókon szállított, azért nem 
igen használhatta, mivel „а’ Helvetiusok e' folyótól félre 
-tértek, kiktöl pedig nem akart távol esni. 

Az Aeduusok napról napra vonakodtak; mondogaták: 
már már egybe hordják, 111011 van, itt lesz. 

Mìdön Caesar magát hosszasbban hitegettetni, ’s а’ па— 
pot , `mellyon a’ katonáknak gabona részöket 67) kimérni 
kellene, közeledni látá: összehl'ván azoknak fejeit, kik tá 
borában паду számmal valának , ezek’ között Divl'tiacust, 
és Liscust ki legföbb hivatallal volt fölruházva , (az illyet 
Vergobretusnak híják az Aeduusok, évenként választják, 
és akkor élet’ ’s halál’ ura) kemény szemre hányásokknl 
illeté, hogy olly szoros köriilme'nyekben, az ellenségnek 
olly közel létén , holott gabonát sem venni, sem a’ 161 
dekröl шиш-1111111 nem lehet , tölök nem segittetik, fôkép, 
mivel leginkább az 6 kérésökre kezdett háborut; még sok 
kal keservesebben is panaszkodék azon, hogy tölök е1 
hagyatott.l 

XVII. Akkor végre Liscus Caesar’ besze'dére meg 
indulván, a’ mit eddig elhallgatott, felfödözé: hogy van 
nak ollyannok, kik a’ köznépnél igen nagy tekintettel bir 

‘nak, ’s magán többet telietnek, mint magok a’ tisztvise_ 
16k, ezek läzl'tó, ’s istentelen beszêdökkel a' népet a’ 
gabona’ beállítästól elijesztik; mivel ugy mondják: hogy 
ha már ök nem nyerhetik el Galliában а’ felsöse'get; ÍObb 
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a’ Gallusok’ mint Romaiak’ urodalmzít eltürniök; ’s ne is 
kételkedjenek, hogy a’ Romaiak, ha a’ Helyetiusokat 
meggyözik, többì Сашей/111 egyetemben az Aeduusokat 
is kìforgatják szabadságukból. Ugyan ezel: elárulják az 
ellense'gnek szándékainkat, ’s mind аи, mi a’ táborban 
történik; ezeket ö nem képes megzabolázni. Söt mivel 
Caesar elôlt a’ dolgot kénytelenségbôl felfödözte , jól ér 
zi, milly veszélyre tette ki magát, ’s ez oka, hogy még 
ciak lehete, пандам. 

XVIII. Caesar vette észre, hogy Liscus e’ beszéd. 
del Dumnorixra, Divitiacus’ öccsére czéloz; de mivel nem 
akarta, hogy illy dolgok többek’ jelenlétében bizgattassa 
пак: a’ gyülekezetet sietve eloszlatál Liscust ott Горби, 
kérdezösködik négy szem Кбит azokról, mikel; a’ дуй 
le'sben einli'tett. Ez szabadabban ’s bátrabban nyilatko 
zik. Ugyan ezekröl titkon másoknál is tudakozódìk, 
’-s mindent valósulva tala’l. Hogy maga Dumnorix fö 
lötte merész amber, bökezlîsége miatt az alnép' Веди!! 
je, ’s lázadásra vágyó; hogy több év óta а’ vámœ 
Юн, ’s az Aeduusok’ minden egyéb adójzít olcsó bérben 
bix-ja; mert mihelyest az árkiáltásnál 6 valamit igér, 
вены fölebl) igérni nem merészel. Illy mó'don mind 
gazdasa'gát gyarapította, mind vesztegetésre nagy érté~ 
Не: gyüjtött; saját költségén mindenkor nagy számu l0~ 
vassägot tart, ’s maga köriil tn_nyäsztat; _ e's nem csak 
bonn, hanem a’ szomszéd nemzeteknélis tetemes befolyá 
su; ezen hatalom’ okáért adta anyját a’ Biturixoknál 68) 
а’ legjelesb, ’s leghatalmasb embernek férjhez; magának 
а’ Helveiiusok közül ‘ген nöt; anyjäról Нива“, és leglrö 
zelebb leány rokonait külsö nemzetek‘nél házasŕtotta ki. ' 
Е’ sógorság тат jóakarója és pártolója a’ Наташк 
nak; önérdekeinél Тов": is gyülöli Caesart, és a’ Roma 
iakat, mivel еще érkeztevel csökkent hntalma, {туда 

6 
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pedig Divitiacus vissza helyeztetett elöbbi kédveltse'gébe, 
és tiszteletébe. Hami baleset éri a’Romaiakat, majdnem 
bizonyos reménye, hogy a'Helvetiusok kormányra seg( 
tik; a’ Romaiak’ urodalma alatt pedig nem csak a’ f6 
vliatalomhoz, hanem mostani tekintetéhôz is oda minden 
reménye. 

Kérdés közben reá jött Caesar arra is, hogy a’ lo 
vasok’ ama’ vagdalkozäsában, melly minap rés'zünkrôl 
rosszul ütött ki, Dumnorix, ’s az 6 lovassága futamlott 
meg elöször; (mert Caesarnak az Aeduusok által segé 
dül küldött lovasságot Dunmorix .1626116) ’5 hogy ezek 

„megfu'tamtával rémült el a’ többi lovassäg is. 

XIX. Ezeket megtudván, midôn e' gyanukhoz eldönt 
hetlen 1112о11у1’1щ1пуо1115_]6г111п1111а1‹:1105)г a’ Helvetiusokat 
6 vezette keresztùl a’ Sequanusok’ llaxáraîn; hogy 6 vál 
tatott vclök egymäs közt tuszokat; hogy mind ez nem csak 
az ö, ’s а’ nemzet’ megbizása, hanem tudta nélkíil is 
cselekedte; hogy a’ Vergobretustól vádoltatott: ele’g .ok 
nak vélte, mellyért azt чаду maga fenyx'tse, узду a' 
пешие: által fenyi'ttesse meg. ’ 

Mind ezeket csak az az egy ellenzette, hogy ismerte 
bátyjának, Divitìacusnak, a’ romai néphez vonzó igen 
'nagy készségét, személyéhez fölötte паду hajlandóságát, 
jeles hu”sége’t, igazság-szeretetét, és maga mérsékle'se't. 
Mert tartott, nehogy Dumnorix’ büntetésével Divitiacus’ 
szivét szomorl’tsa meg. Azért mielött valamihez fogna, 
.Divitiacust magához hivatá, ’s eltávoztatva’n a' szokott 
Ytohnácsokat', nz 6 meghittje C. Valerius Procillus által, 
ki a’ galliai Provincia’ egyik f6 személye volt, ’s kiben 
mindenkép teljesen megbizott, értekezék vele: egyszers 

, ‘mind emlékezteté azokra, mellyek jelenlétekor a’ Gal 
Iusok’ gyülekezetében Dumnorìx felöl mondattak , 's 616 
terjeszté, miket mondott légyen mila külön mindegyik 

вом. cms. ш. кбт. 3 
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felöle; kéré 's inté, hogy tulajdon baintódása nélkül an 
nak ügyét megbirzílván, шву maga hozzon fölötte itéletet, 
vagy e’ ve'gre a’ пешие: elejbe idéztesse. 

XX. Dìvitiacus síirii könnyei körft megölele' Cae 
sart, ’s .kéréz ne baínje'k keményen öcscse'vel; jól tudja 
6, hogy azok mind igazak, senki sem is fájlalja ezt in 
kább nálänál: mivel hazájában ’s nníshol is Galliában 
6 nagy tekintettel birván , öcscse pedig ìfju Кота miatt 
igen keveset tehetve'n 6 általa emelkedett, melly ha 
talommal "в tehetse'ggel azonban az nem csak bätyja’ 
tekìntetének kisebbítésére, hanem csaknem veszte're is 
visszaél: 6 mindazáltal mind a’ testvéri szeretetre, mind 
a’ köz ve'leményre kénytelen hajtani. Mert ha azzal ke 
me'nyen bánik Caesar, azon. пазу barátsága'nál fogva, 
mellyben elötte all, mindenkì ан az 6 egyetértésével 

_történtnek fogja hinni; honnan az következik, hogy egész 
ŕGallifíban tôle mindnyájan elidegenednek. 
_ Midön ezért -sok szóval Caesar elött sl'rva könyö 
rögne, ez megfogva'n jobbját vigasztalólag kéré: 521111 
jék esedezni; bizonynyal (it annyira böcsüli, hogy kész 
kedveért, ’s kérésire mìn'd a’ Respublicán ejtett sérel 
met, mind tulajdon neheztele'sét elengedni. 

Magzihoz hivatá azulán Dunmorixot, s’ vele bátyját; 
elejbe raká mik ,benne feddendök; е16 terjeszte', miket 

же“ 6 maga észre , mikröl ранивший]: a’ пышет; inté, 
Áhogylennekutaina minden души“ kerüljön, ’s hogy , most 

_,l'ngityjának Divitiacusnak kedveért a’ multakat megbocsa'tja. 
¿I «l Dnmnorixot (azután) szemmel tartatá, llogy tudhas 

`за, mit lmivel, ’s kikkel taniícskozik. 

. XXI. U'gyan az nap kélnek által niegtudván, hogy 
.az ellense'g a’ llcgyv alatt telepedett le táborától nyolcz 
euer lépésnyire , emberekct küldötl пытливым: millyen 
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а’ liegy ’s kön'ileten a’ följárásl A’ Válasz az volf,‘*hogy 
nem meredek. 

Harmadik ó'rváltäskor T. Labienus Legatust praemri.l 
hatalommal 69) két legioval, ’s azon kalauzokknl , 
kik a1. ига: kikémlelték, a’ hegy’ legmagash ormárakül 
dé , mi légyen szándéka fölfede’. Maga azntán negyedìk 
örválta'skor elôre Íbocsátvfín ege’sz lnvasságát nz ellense'g' 
csapzíja'n annak utána iramlék. P. Considiust, ki igen ег 
telmes katonának tartatott , és vL. Sulla’ 70), utóbb рейд 
М. Crassus’ 71) seregeben szolgált , а’ kémekkel elöre 
küldé. 

XXII. Hajnal’ hasadtakor, mikor már T. Labienus 
a' hegy’.tetején állott, ’s ö az ellenség’ táborától пет 
volt тезисы) ezer öt száz lépésnyine'l, megérkezte pe 
йд, vagy Labienuse', mint utóbb а’ foglyoktól érté, sen 
kitíil'sem sejtetetett: Considius sebes va’gtatva hozrgá nyar 
gal, ’s jelenti, hogy a’ hegy, mellynek elfoglala'siítl 
Labienusra bizla, az ellenség’ batalmában van , ezt 4ö a’ 
Gallnsok’ vértezetei- ’s dr'szjeleiröl ismérte meg. 

Caesar a’ -közel esö dombra vezeti sere`geit, e's'csa-- 
ltarendbe állítja. Labienns, mint neki Caesartól hagyva 
volt, hogy ütközetbe ne bocsätkozzék, ha csak az 6 (Cae 
snrnak) seregeit közel az ellenség’ стат-61102 nem látna', 
hogy arra mindünnen egy idöben lenne a’ rollanás, el 
foglalván а’ hegyet, feleinkre várakozék, ’s a’ csatától 
tartózkodott. ' 

‘Мяте 1`ёпуев nappal tudta meg kémek a'ltal Caesar 
inind ат: hogy a’zhegyet emberei birja'k; mind, hogy а’ 
Helvetiusok táborukkal fölkerekedtek és Considius гетт 
tébeny való gyanánt jelentet‘te a’ mit nem látott. 

Az тавр szokott távolságbankise’re’ az ellenséget, és 
annak tábora'tól három ezer lépésnyire táborba Iaizaíllott. 

31! 
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XXIII. Más nap,A (mivel épen csak két nap volthátra,. 
hogy a’ katonáknak gabona részöket ki kelle mérni; ’s mi- . 
vel az Aeduusok’tlegnagyobb ’s legnépesebb városától Bibra 
cte'töl 72) nem volt távolabb tizennyolcz ezer lépésnyinél) 
az élelemröl szorgoskodván utját a’ Helvetiusoktól elfor 
di'totta, ’s Bibractébe menni igyekezett. к 

EZ L.~ Aemilius’ а’ gallus lovasok’ Вести-161511151]: 526 
kevényei által tudtára adaték az ellenségnek. А’ Helve 
tiusok , vagy mivel azt vélték , hogy a’ Romaiak féltük 
ben távoztak el tölök , annál is inkiíbb, mivel elötte va 
ló nap а’ magasabb helyek’ birtokában léve'n harczba> nein 
ereszkedtek; vagy mivel abban biztak, hogy (Яке: elesé- ` 
göka'sl elvághatják: szándékukat változtatvän, ’s vissza 
csayarodván végcsapatainkat'ú'zöbe venni, ’s bolygatni 
kezdette'k. 

XXIV. Caesar ezt észrevévén, gyalogságát a’ kö 
zel‘ebbi dombra vezeti , ’s a’ rohanó ellenség’ késletésére 
lovasságot küld. Maga azonban a’ domb’ középtáján az 
idúlt vite'zekböl álló négy legiót hármas csatarendbe 6111 
tá, ugy, hogy az Штамб Galliában nem rég szedett két 
legiót, ’s а’ segéd-seregeket mind maga fölé a’ tetöre 

' helyezé; az egész hegyet ellepette emberekkel.; azonban 
a’ butorokat egy helyre hordatta , és ezt azok által erö 
si'ttette meg, kiket a’ felsö csatarendbe álli’tott. 

А’ Helvetiusok kik minden társzekerökkel követék , 
butoraikat egy helyre hordäk; magok igen tömött hadi rend 
ben vissza nyomván lovasságunkat paizsfedél alatt 73) 
egész az elsö csatarendünkig nyomultak. 

XXV. Caesar, hogy vezélyt egyenlítve, а’ megfu 
tamha'ta's’ reményét elvágja, elöször önlovát, azután mind 
nyájokéit félre vezettetvén neki bátorl'totta vitézeit 74), 's 
megülközött. 
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Кают“ magasabb'áliásukból fentô'ket `75) `526151111 
az ellenség' négyszöge't könnyen szétbontottiík. Ezurána’ 
meggyéríilt sorokra kivont Кап-1111111 rohantak. 

A’ Gallusoknak harcz közben паду akada'lyt okozott 
az, hogy többeknek paizsai egy еду fentôhajítással keresz 
tiil veretvén, ’s összekapcsoltatva'n 76), mivel hegyeìk 
meggörbültek, azokat sem ki nem huzkattäk, sem, aka 
dälyozva lévén baljok, ele'g könnyiiséggel nem 111110201 
Ъа11а11; tehát számosan karjaikkal soká' vergödvén 116521111 
bek voltak elbocsátani kezökböl paizsaikat', ’s a" nélkiil 

' -harczolni. Végre‘sebektöl elba'gyad-va ha'trálni, ’s еду, 
hozzäjok mintegy ezer le'pésnyire fekvö hegy felé kez 
dénck vonulni. 

Elfoglalván a’ hegyet, ’s шьем-011111161 sarkaltatvzín 
a’ Bojusok, és Tulingusok, kik mintegy tìzenöt ezeren 
az ellenség’ végcsapatját tették, és az utólsóknak védel- _ 
mül szolgáltak, mentökben nyi'lt oldalunkra rohanva'n 
körül szárnyaltak benníinket; ezt lfitván a’ hegyre vonult 
Helvetiusok ìsmé't elô‘re nyomultak, ’s a’ harczot meglíji 
tottlík. A’ Romaìak egyet kanyarodván kettös homlok 
renddel vi'tak: ugy, liogy az elsö ’s második hadi test a’ 
megveretteknek és hätra nyomattaknak állana ellent, a' 
harmadìk a’ támadókkal szállana szembe. 

XXVI. Ekkép kétes szerencse'vel soká ’s keményen 
forrott a’ harcz. Mid'ôn elleneink roha-ntunkat tovább vki 
nem állhatták, némellyek, mint kezdették, a’ hegyre vo 
nultak; mésok butokraikhoz, és szekereikilez vevék ma 
gokat: mert ebben az egész íitközetben, holott a’ harcz 
két órától 77) egész estéig forrott, ellenségét hátat for 
dítani senki sem latta. A’ podgyász körül is késö éjsza 
káig tartott а’ viaskodás, mivel а’ Helvetiusok szeke 
reiket harczgát gyanánt használták, ’s elôre nyomuló em 
bereinkre magasb helyröl löszereket szórtak, ’s némely 
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lyek a’ szekerek és kerekek mellöl vastag nyilakat, ’s ge 
relyeke't 78) vetvén embereinket megsebesl'tették. 

A’ hosszan tartott harcz után a’ mieink elfoglalták 
a’ butorokat, és tábort. Ott fogatott el Orgetorìx’ leánya 
79) ’s egyik ñja. 

Е’ csatäból mintegy száz harmincz ezer ember ma 
radt meg, kik egész éjjel szünet nélkül utaztak, ’s a’ 
menetelt еду pillantatig sem szakasztvän félbe, negyed 

‘ napra a’ Lingok’ határaiba 80) értek; a’ mieink azonban 
~mind a’ sebesek miatt, mind az elestek’ takarl'ta'sa végett, 
három napot késvén, (же: nem iizhették. Caesar a’ Lin 
gokboz iräst és hirnököket küldött, nehogïy a’ Helvetiu 
sokat élelemmel vagy más akármivel segl'tsékgmert egyéb 
ként иду fogna velôk banni, mint a’ Helvetìusokkal. 
Harmad nap mulva minden serege'vel ut'änok indula. 

XXVII. A’ Helvetiusok mindenneml'í szükségtöl 
kényszerl'ttetve , megadás végett hozzá követeket küldöt 
tek, kik midön az úton elejbe jöttek, ’s läbaihoz borulván 
sirva könyörögtek békeért; Caesar parancsolá mostanì 
«helyökön bevárni érkeztét, ’s ök engedelmeskedtek. 

Oda érvén a’ tuszokat., fegyvereket, e's szökevény 
szolgákat Si) áltadatni kivánta. Mig ezek összekerestet 
tek, ’s szedettek, a’ közbe jött éjjel a’ Verbigenus me 
gyebeliek 82) mintegy hat ezeren, vagy féltökl‘zen, nehogy 
fegyveröket vletéve , kive'geztessenek, vagy menekvést 
reménylve'n, minthpgy a’ magokat‘ megadottak’ illy nagy 
зайца mellett elillanásukat Ищу elrejthetnì, чаду e'szre 
smuvétet’hetni Уфы“ mìhelyt besötétedett, a’ Helvetiu 
sok’ “Шт-абс elhaggva’u, a.’Y Rhenos’- és Germania’ Васей-ай 
Тем siettek. i ‚ j ‚ l 

XXVIII. Megtudvän ezt Caesar paranésoiá Ёмытый, 
kìknek határain keresztül mentek, ha e’lórtte g'yan'u-A 
ha nem akarnak esnì, a' szökötteket fogdoz'za'k бане , 



Ещё KöNvv. 39 

i l О l l l 'I 's vezessek пена; а’ vlssza klsértekkel ugy bánt , mmt el 
lenséggel 83); а’ töbllieknek, tuszok’,~fegyverök’, e's пыш 
Vények’ ältadása után, mìndnyäjeknak hńdoltät elfogadfa. 

A’ Helvetiusokat, Tnlingusokat, és Latobrigusokat 
` eilmgyott haza'jokba vìssza utasította; ’s mivel minden 

e'lelmök’ elveszte’se uta'n, otthon nem volt mivel панды. 
niök; az Allabroxoknak megparancsolá, поду ôket За: 
bomíval ellzissák, velök pedig önmagok által fölgyujtott 
värosaikat, ’s falvaikat újra fölépl'tteté. Ezt leginka'bb 
azon okból tette; mivel nem akarta ama’ helyet рази 
tán hagyni, mellyröl a’ Helvetiusok elköltöztek, nefa 
lán a’ föld’ kövérsége miatt а’ Rhemlsqn tul lakó Ger-' 
manusok hata'raikból а’ Helvetiusok' helye're költözvén , 
a’ galliai Provincia’ ’s az Allobroxok’ szomsze'dai lenné~` 
nek. Вей állott az Aeduusok' а’ beli kérelme're, hogy tar 
tományukban a’ jeles „затевают isméretes Bojusokat 
megtelepíthessék. вышек 6k földeket вливаний, utóbb 
рейд а’ magokéval egyenlö igazakat, és szabadságot 
engedtek. - 

\ 

XXIX. A’ Helvetiusok’ täborában görög betíikkel 
.84) irt мышца akadak, és Caesarhoz vitték: ezekben 
ne'v szerint ТЫ volt jegyezve, milly szïzímmal voltak ha 
za'jokból kiköltöztükkor a’ fegyverfogható‘k, és займе 
külön a’ gyermekek, öregek, és asszonyok. Ezek-nek 
száma- öszvesen: a’ Helvetiusoke'lkétszziz nyolczvan-, а’ 
Tulingusoké harminczhab, а’ Latobrigusoké tizennégy--,'_ 
a’ Rauraeusoké huszonhárom-, a’ llojusoké harminczkét 
ezer lélekre ment; ezek közül kilenczvenkét ezer volt 
fegyverfogható.- Összevéve рейд mindnyájan mintegy 
heîromszáz hatvnnnyolcz ezer fötl tettek 85).- Azok kik’ 
hazájokba vissza “Змей, Caesar’ parancsára történt вы. 
száml'tds szerint вида és'tiz ezel-re mentek. 
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XXX. Elve'gezödvén a’ helvetiusi háboru, csaknem 
egész Gnlliából 86) а’ nemzetek’ elôkelöi követségképen 
örvendezésök’kijelentésére Caesarhoz gyültek. Jól tudja'k 
611, mondák , hogy noha a’ romai népen elkövetett régi 
méltatlansa'goke’rt állott légyen boszut a’ Helvetiusokon: 
mindazáltal nem kevesbbé szolga'l e’ történet a’romai nép‘ 
mint Gallia’ javára azért , mivel a’ Helvetìusok нач/11113 
261111 ällapotukban olly szándékkal hagyták el llazájokat, 
hogy ввёз-(511111161 megtámadják ‚ meghódítsák, ’s honul 
minden läjék köziil azt ‘Шашлык, mollyet egész Gallia. 

Vhan legkellemesbnek találna'nak, а’ többi nemzeteket. 
рейд adómóikkn' tegyék. (Egyszersmind) kérték: hogy 
Caesar’ engedelmével hirdethessenek egésa Galliára nézve 
közgyülóst, mert bizonyos dolgokat kivánnának tôle köz 
egyetértéssol kérni. ¢ 

Ez megengedtetve'n, a’ gyi'ílésre napot rendele'nek 
és egymást esküvel kötelezék, hogy abból, azokon ki 
vül , kikre ez köz meghagya'ssal bizattatnék, senki sem 
mit föl ne fedezzen. 

XXXI. E’ gyüle's végzödvén a’ nemzetek’ ugyan 
azon elôkelôi, kik elôbb Саввы-11111 voltak, 811021182- . 
щи térvén ke'rék, hogy tulajdon, ’s köz iigyök iránt en 
gedné _meg vele titkon értekezniök. Ем megnyervén 
mindnyájan sirva Caesar’ lábaihoz borultak. Nem kevesb 
bé (l'gy szólának) aggódnak, és szorgoskodnak 6k azon, 
llogy kérésök föl ne fedeztessék, mint betöltessék; mert 
elôre ln'tják, lmgy ha elárultatnak, a’ legirtóztatóbb kin 
zásokat várhatják. 

так’ neve'ben az Aeduus Divitiacus így szólott: Ege'sz 
Gallia ke't pártra hasonlott: e' pártok’ egyikének fejei az 
Aeduusok,lnásiké az Arvernusok 87). Ezeknek a’ f6 hata 
lomért 88) egyma's között sokiévig tartott, ’s kemény tusájok 
után av. Arvernusok és Sequanusok Germanusokat fogadtak 
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zsnldba. Ezek közül elöszörmintegy tizenöt еще: jött а“: a" 
Rhenuson, minekutána pedig e’ vad és durva emberek a’ 
Gallusok’ telkeibe, csinos életmódjába, és böségébe bele 
izleltek: szänlosabban költözködenek által; most már 52:5 
muk Galliában mintegy száz husz ezerre megy. Ezekkel 
az Aeduusok e's ezek’ pártfogott frigyesei több izben már 
csatába keveredtek, de megfutamtatva ’s keményen meg 
veretve egész nemességöket , egész tanácsukat , egész lo. 
vasságukat elvesztették. E’ csaták és balesetek által el 
nyomorodván, holott ezelött mind saját тамады: , mind 
a’ romai népnek elfogadása 89) , e's barátsa'ga miatt Gal 
liäban legtehetösbek voltak, kénytelenl'ttettek nemzetök’ 
legjelesebbjeìt tusznl a’ Sequanusoknak áltadnì, ’s ma 
gokat esküvel kötelezni, hogy sem a’ tuszokat vissza nem 
ke'rik, sem segl’tse'gért a’ romai néphez nem folyamod 
nak, sem az ö f6 llatalmukat ’s urodalmukat örökké meg 
ismerni nem vonakodnak. Minden Aeduus között вдув 
dül ô az, kit гей nem vehettek, hogy megeskíidjék, vagy 
magzatait tuszul adja. Ez ока, hogy hazäja'ból elfutott, 
’s Romába segítség-folyamodás végett а’ tanács elejbe 
ment, lnivel egyedül ö nincs eskii , vagy tuszok által le* 
kötve. De rosszabbul даты; а’ diadalmas Sequanusok а’ 
meggyözött Aeduusoknál: mivel Ariovìstus a' Germana 
sok’ királya az б országnkban megtelepedett, ’s egész 
Gallìában legtermékenyebb tartományuknak harmad ré 
пёс elfoglalta, ’s most ,' mivel a’ kevés hónap ем“ hoz 
яда érkezett h'nszonnégy ezer Harudnak 90) kell a’ te 
lepedésre helyet készl'teni, a’ „так harmad részröl pa 
rancsolja el öket. Kevés esztendô тина az lesz, hogy 
kiszorl'ttatnak Galliából, ’s a’ Germanusok mind 6111161 
tïöznek a’ Rhenuson 91); mert Gallia’ földét a’ Germana, 
sokéval, ’s azok’ élésmódját emezekével össze sem lehet' 
hasonlítani: Ariovistus pedig, mióta a’ Gallusok’ seregeitaz 
Admagetobriánál 92) ‘днём ütközetben тереме, dölfö' 
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sen és kegyetleníil uralkodik; mindegyik elökelů’ gyer 
mekét tuszul kivánja, ’s azokon mindennemü kinzást el 
követ, ha valami ke'nye ’s kedve szerint nem törte'nik. Bär 

‚ dolatlan, fölpattanó , és vakmerö ember: kényuralkoda'sát 
tovább már nem lehet türni. Ha csak Caesar ’s a’ romai 
nép nem nyujt segedelmet: a’ Gallusoknak, mint a’ Helvetiu 
sok cselekedtek, hazájokat oda kell hagyni, távol a’ Ger 
mannsoktól más lakást , más hont keresni , ’s magokat a’ 
szerencsére bizni. Ha ezeket megtndmí Ariovistus, ninos 
kétse'g, hogy minden пана lévö шпон iszonyu boszut ál 
lana. Caesar maga, és serege’ tekintetével, vagy ìme'nt 
nyert gyözödelmével , vagy a’ romai nép’ neve'vel meggá 
tolhatja, hogy több Germanus a’ Rhenuson ált ne költöz 
zék; valamint Ariovistus’ méltatlansa’gai ellen Gallìát is 
védelmezheti, _ I , ' 

XXXII. Divitiacusnak eme’ beszéde után a’ jelen 
lévök mindnyájan Caesartól zokogva kértek segedelmet. 

Szembe tünö volt Caesar ем“, hogy közůlök egye 
dül а’ Sequanusok nem teszik ни, mit a’ többiek; hartem 
szomoruan, csiiggedt fövel földre тешит: szemeiket. Csn 
dálva kérdé tölök: mi volna ennek oka? а’ Sequanusok 
semmit sem feleitek, hanem elöbbi szomoruságukba-n szót 
lan maradlak. Midön kérdéseinek több izbeli ismétlése 

után tölök még is csak egy szót sem vvehetett ki: ugyan Di 
vitiacus az Aeduus válaszola : Annál keservesb és nyomorul 
tabb a’ Sequanusok’ ~sors/a а’ többiekénél , mivel egyedülök 
még titkon sem mernek panaszkodni, vagy segedelem 
ért folyamodni; és а’ tz-ívol Шуб díihös Arìovistustól 
ugy rettegnek, mintha elöttök ällana: inert a’ töbfbiek 
legalább elfufhainak, de а’ Sequanusok, кашек minden 
тёк-аза а’ befogadott Ariovistus’ hatalma alatt van, keny 
telenek minden éktelenséget eltú'rni. 

J 
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XXXIII. Ezeket megértve’n Caesar, a’ Gallusokat 
fölbátorítzí, ’s igéré, hogy e’ dologra gondja lesz. Ó biz 
t‘on reményli, ‘Йоду szivesse'ge ’s tekintete által indi'tva 
Ariovistus a’ további sértegete'sekhek véget fog тешь Ezt 
mondván‘elbocsátá a’ gyülekezetet. 

Ezek mellett sok egyéb ok készteté, hogy ez ügyet 
megfontolja, ’s abba'bele avatkozzék: jelesül , mivellát 
taI hogy а’ Senatustól sok izben atyañaknak és rokonok 
nak nevezett Aeduusok a’ Germanusok’ szolgasága és ha 
talma alatt nyögnek,„ és azok’ tuszai Ariovistusnál,` ’s a' 
Sequanusoknál tartalnak, mit a’ romai aépnek illy kiter 
jedt hatalma теней, mind magái‘a, mind a’ Respublicára 
nézve fölötte gyalázatosnak гамом. Továbbá belátta a’ 
romai'népre hárámlandó veszélyt, ha a’ Germanusok las 
sanke'nt megszoknak a’ Rhennson áltkelni ’s Galliába 
nagy számmal канат 93); mert nem hitte , hogy e’ vad 
és bárdolallan emberek, ha egyszer egész Gallia't elfog- 
ШЕЙК, magokat megtartózlassäk, hogy mint hajdan’ a’ Cim 
berek és Teutonusok 94), Provinciánkba is be ne csapjanak , 
és onnét Italiára ne törjenek; annál inkább, mivel Pro' 
vincìánkat a’ Sequanusoktól‘csak a’ Rhodanus умница. 
Ezen okok birák arra, hogy a' dolognak minél elóbb 
ele-jet vegye. Ariovistus pedig olly dölfös, olly fölfuval 
kodott lön, hogy kia'llhatlannak látszanék. 

XXXIV. Annakokáért jónak vélte Ariovistushoz ko’ 
veteket küldeni azon kîvánsággal: hogy kettöjök között 
leendö besze'lgetés végett egy közép helyet jeleljen ki: 
ugyanis -országos ’s minkettöjökre nézve- igen fontos dol 
gokról szándékoznék vele értekezni. 

E’ követségnek Ariovistus igy felelt 95): На neki 
valami keresete volna «Caesarnäl, ö fogna hozzá menni: 
ha Caesarnak van va'lami kivánsága, neki kötelessége 
jönni. Toväbbä ö Galliának azon részeibe, mellyeket 
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Caesar foglalva tart, sem sereg nélkül nem bátorkodik 
jönni , sem ezt nagy eleség hurczolás, és veszôdség неё! 
kül еду helyre nem huzhatja össze: neki pedig furcstínak 
tetsz'rk, mi köze volna/Caesarnak, vagy épen a’ romai 
népnek az ô fegyverrel meghódl'tott Gallia'jához. 

XXXV. Ezen „Пазы-а Caesar újra követeket kiilde 
bozza e' mcghagyässal: Mivel tôle, 's a' romai néptôl 
vett olly nagy kegyet -- az ô consulszíga alatt a’ Senn 

' tustól nyert kiraílyi ’s jó baräti сити-Еду háláljameg, 
hogy lhl'va sem méltoztatìk szôbeli közösülésre megjelen 
nì, ’s szüksëgesnek sem tartja a’ közügyrôl értekezni, 
és fölvilágosulni: imezek, miket tôle kiván. Elôször: 
зенитные népet ezuta'n a’ Rhenuson Gallizíba дне ne hoz 
топ 96). Másodszor: Az Aeduusoknak пана lévô tuszait 
adja vìssza; a’ Sequanusoknak pedìg engedje meg, hogy 
kikvezeknélvannak, helyben hagyásával vìssza adhassák; 
e's hogy az Aeduusokat méltatlanul ne bántsa, se eze 
ket ’s frigyes társaikat had-dal meg ne támudja. Ha eze 
ket teljesítendi, az ô ’s а’ romai nép’ örökös kedvében 
és barńtságában fog lenni: ellenkezô esetben (mivel M. 
Messala és M. Piso Consulok’ idejében a’ Senatus azt 
végezte , hogy akárki nyeri el la’ вашей Provincia’ Коши‘ 
пуйс, mennyire ат a’ közjó’ hasznával teheti, az Aeduu» 
sokat, ’s a’ romai nép’ többi barátait védelmezze) ô az 
Aeduusok’ bosszantását` bosszulatlanul nem hagyandja 97). 

n XXXVI. Ezekre Ariovistus igy felelt: Hadi jogeaz, 
hogy a’ gyôzôk a' gyôzötteken kényök szerint uralkod 
ianak. A’ romaì nép sem szokott más’ véleménye-, ha. 
nem öntetszése szerì'nt a’ gyôzötteknek törve'nyt szabni. 
Ha ô a’ romai népnek nem szabja elejbe, mìkép éljen 
jógával: a’ romai népnek sem kell ôt tulajdon igazaiban 
akadályozni. Az Aeduusok, mivel hadì szerencsét kisér 
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теней, és Радуют-е kelve'n meggyözettek, adózókká let 
tek. ниву méltatlansäg Caesartól, hogy érk‘ezéséveljö 
vedelmeìt шита 98). Ó az Aeduusoknak vìssza nem ad 
ja tuszaikat, em öket шву azok’ frigyeseit igazsa'gta 
lan háboruval meg nem tämadja, ha a' régi szokás mel 
lett maradnak, ’s évenke'nt adót íizetnek: különben ko 
ránt sem fog a’ romai nép’ barátsa'ga rajtok segl'teni. A' 
mennyiben Caesar neki azt üzeni, hogy az Aeduusok’ 
bosszontásait boszulatlanul nem ‘падла: 'tudja meg, 
hogy ön veszte nélkül me'g vele senki ила: nem huzott. 
Mikor tetszìk álljon ki. Fogja tapasztalni, mit tehetnek 
vitézségôkkel а’ gyözhetlen, ’s fegyverben jól gyakorlott 
Germanusok 99), kik tizenne'gy év óta fedél alatt nem 
laktak. к 

XXXVII. E’ угнан: ugyan azon idôben vette Cae 
sar, mikor az Aeduusok’ és Trevirek’ 100) követei meg 
e'rkeztek: és ugyan az Aeduusok azon panaszszal, hogy a’ 
Harudok, kik nem rég щитами a'lt Galliába, határai 
kat pusztílják , ’s hogy шнек’ adäsával sem nyerheltek 
békét Ariovistustól: a’ Trevirek pedig, a’ Sueuusoknak 
ещё: megyéje 101) a’ Rhenus’ partján letelepedett, ’s a' 
folyón álthatni igyekszik : vezéreik Nasua és Cimberius 
testvérek. ‚ . 

Ezekre Caesar igen fölindulván, sietséggel Годом: а’ 
dologhoz , nellogy nehez'ebb legyen az ellentálläs, ha a’ 
Sueuusok’ й] serege шага“ Ariovistuséhoz kapcsolná olly 
frisen tehzit, mint csak lehete, elese'get gyú'jtvén, nagy 
lépésekkel Ariovistus felé igyekezett. 

vXXXVIII. Hairom napi utat haladván jelentetett ne 
ki, hogy Ariovistus minden seregével -Vesontionak, a’ 
Sequanusok’ legnagyobb városának elfoglalzíszíra törek 
шк; ’s hogy önhatáraitól három napi ша: haladott. Позу 

I 
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ez ne történjék, Caesar fölöttébb Брак-койот: алкашу“ 
ni: mert azon va'rosban mindennemü hadi иерей’ nagy 
bösége vala, ’s már a’ természettöl ugy meg volt erösl't 
ve, hogy a’ hadnak huzamos viselésérejó módot „шунт. 
na, mert Dubis’ folyója 102) mintegy czirkalommal ki 
szabva keríti madjdnem az egész värost, а’ többitéren, hol 
а’ folyó megszünik, ’s melly nem nagyobb hat százláb 
nyinál 103) , igen magas hegy Гейши: ‚ ug)~r hogy a’ folyó’ 
partjai mind a’ ke't oldalról annak töve't érintik. Ezen 
Неву а’ bástya miatt, melly ezt körülövedzi, 's a’ város 
sal ôsszekapcsolja, várt képez. 

Ide törekvék Caesar éjjel nappal erösen utazvlín, el 
foglala' a’ тёти, ’s abba örsereget ‘Марне. 

XXXIX. Ml'g Vesontiona'l gabnna- e's дыба-8225! 
ll'tás végett ne'hány napig késett, katonzíink’ ke'rdezös 
köde'se, 's a’ Gallusok’ e's kereskedôk’ csacsogása ältal: 
liogy a’ Germanusok szörnyü nagy testüek 104) , a’harcz 
ban szerfölött vitézek és gyakorlot‘tak; ’s Воду ôk ma'r 
több izben velök megütközvén' még csak tekinletöket, 
és szemeik' tüzét sem állhatták ki, olly nagy rettegés 
fogta el hirtelen az egész sereget, llogy mindnyäjok’ szí 
ve lelke nem kis zavarba jött. 

Ezen rémüle’s elôször a’ Tribunusoknál, tiszteknél, 
’s olly egyebeknél kezdödött, kik Caesart Romából ön. 
kénytesen követték 105); ’s most a’ hadi dolgokban 1:51‘ 
tasok nein le'vén , a’ паду veszélyen kesere,¢__§tek’.l Ezek 
Кбит mindegyik szükséges utazás’ mais más íirügye alatt 
az eltávozhatäsra szabadsa'got kért. Néhányan szégyen 
fejében, nehogy nyulszl'vüségöket ela'rulják, helyben 
maradtak ugyan', de ezek is magokat sem tettetni sem 
néha a’ könnyektöl megtal‘tóztatni nem tudták. Зенон-а 

`ikba vonulva узду balsorsukon Вызываю!“ vagy mcg 
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hitteikkel a’ közveszélyen sopánkodtak. Ãltalában az 
egész ta'borban ve'grendeletek tétettek. 

Ezek’ panaszaira ’s rémíiltére lassanként a’ tapasz 
га": katomik, és a’ Centuriok, valamint а’ ПОУаэвЁЕ’уе. 
zérei is megzavarodtak. Kik ezek каш bátrabbaknak 
akartak la’tszani azt топик: nem az ellenségtöl тенев 
nek 6k, hanem а’ szoros utaktól, és а’ kôztök ’s Ario 
vistns között fekvö пазу erdöségektôl; vagy az eleség 
nek utánok leendô bajos „мышата miatt tünôdnek. 
Némellyek ат; is hirül "itték Caesarnak, hogy ha a’ tábort 
fölkerekedni, és megindulni parancsolná: a’ кают“: 
nem fognának engedelmeskedni, sem féltökben megin 
dulni 106). 

XL. Ezeket Caesar megértvén,hadi tanácsot гамме, 
’s meghl'ván arra minden rendl'í Centuriokat 107), azo 

'lkat keményen megdorgálta: mindenek elötl, Воду azt 
merik feszegetni, ’s arról szorgoskodni, hova' ’s mi сиа 
ból “лепешек. Ariovistns az ö Consulsa'ga alatt уйдут: 
vágyott a' romai nép’ barrílsägára; ki hx'gye, hogy ez 
viszonyos kötelességét olly vaktába'nszakaszsza fe'lbe’ê 
Ö (Caesar) meg ,van gyözödve , hogy Ariovistus megért 
vén kiva'nságait, és áltlátván fölte’teleinek egyenességét, 
nem'fogja megvetni sem az ö sem a’ romai nép’ kegyét. 
De ha azt böszülése ’s esztelensége hadra késztené: 
ugyan mitöl rettegnekivagy me’rt bìzatlankodnak вы: sa~ 
за: vifézségök, akár az ó gondoskoda'sa iránt@ таран 
tanák öseink ezen ellense'g’ tehetségét, midön C. Ma 
riusnak a’ Cimbereken és Teutonusokon nyert gyôzô 
delmein a’ sereg ’s fövezér egyenlö dicsöségre {атта 
mit szzímot 108); tapasztalták csak nem rég Italiában 
109) а’ rabszolgák’ lázadäsakor is, holott ezeket a’ tö- 
Шик reájok ragadt némi tapasztaläs és fenyíték annyira 
mennyire segítette: kitetszik innét, milly паду jót szül 
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az állhatatossa'g, mivel а’ kiktöl, mfg fegyvertelenek 
voltak 110); ой nélkül Швей, azokat, miután {еду 
verezettek ’s (liadalmasok lettek, megaliizták. Végre 
ezek azon Germanusok, kiket a’ Helvetìusok, velôk 
több izben összecsapván, nem csak magok’, hanem 
azoknak saját határaìban többnyire meggyôztek, ho 
lott ezek seregeinkkel nem mérkózbettek. Kiket talán 
a’ Gallusok’ megverete'se, és futamlása aggódtat: ezek, 
ha a’ dolgot megvizsgálják, ugy fogja'k, tala’lni, hogy 
Ariovistus a’ hosszú háboruba belefáradt Gallusokat, 
minekutána több hónapìg táborába, ’s mocsa'rok közé 
.vonulva semmi viadalba nem ereszkedett, mikor az üt-' 
közhete'sre reményök elenyészett, ’s mär eloszlottak, hir 
telen rea'jok csapván, inkább észszel és fortélylyal gyözte 
meg, mint vìtézse'ggel. E' fortélylyal élhetett durva, ’s 
tudatlan emberek ellen, de hogy illyessel a’ mi sere 
geinket is гей 52е‹111е55е ‚ azt maga Ariovistus sem hiszi.` 
Kik bátortalanságukat az elese’g’ hiánya'val ’s az utak' 
szoros voltäval palástolják, gôggel avatkoznak a’ (10103 
ba: тег: vagy a’ fövezérnek tiszti teljes’i'tésében 131281 
lankodnak, шву аппай törvényt szabni la'tszanak. Ezek 
röl 6 gondoskodik. Gabonát а’ Sequanusok, Leucusok 
111) , és Lingok szállítanak, ’s mar a’ mezôkön is érett 
az. Az utakról rövid nap mulva magok itélhetnek. Azon 
mende-mondát, hogy a’ katonák neki nem fognának en 
gedelmeskedni, ’s parancsära megindulni , föl sem veszi; 
inert jól пицц, hogy mind azoknak, kik iránt seregök en 
gedetlen volt, vagy fonákul fogván a’ dologhoz a’ szeren 
cse nem szolgált, vagy valamelly csinjok kivìlägosulván 
telhetetlenségök bizonyodott be: az 6 fedhetetlenségét едем 
élete, szerencséjét a’Helvetiusok'ha'boruja nyilványosl'tja 
112). Ó (вьёт, a’ mit különben hossznbbbidöre halasztan 
dott, sìettetni’s a’ jövö éj' negyedik örváltásakor a’ тьме 
meg indítni Гоша, hogy mìnél elöbb láthassa: valljon a’ szé 
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gyen ’s kötelességérzés hat-e rea'jok inkább, уйду в" 
gyávasa'g. Azonban, ha senki más nem követi is, ö mind 
aza'ltal a’ пшик legioval 113), mellyröl semmit sem 
kétkedik, ’s mellyet testôrzö seregének választ114), 
meg fog indulni. » 

E’ legionak Caesar fôkép kedvezett, e's benne vi 
tézségeért leginkább bizott. 

XLI. Ezen bezédre mindnyájok’ szive csudálatosan 
megváltozott, ’s hennök a’ legnagyobb készség, és harcz 
va'gy gerjedett: ’s legelôször is a’ tizedik legio Tribu~ 
nnsai англ Caesarnak a’ felôle tett igen kedvezô itélet 
ért köszönetét jelenté , б: bizonyossá tévén hogy legna 
gyobb készséggel тащат! az ellenségre. Azuta'n a’ töb 
Ы legiok is Tribunusaik ’s elsö rendú' Centuriójik эта! 
115) azon voltak, hogy Caesart megkérleljék: 6k (‘дуг 
szólának) soha sem haboztak, sem nom remegtek, sem 
аж nem gondolták, llogy a’ hadi intézetek' kormänya 
reäjok volna bizva, hanem hogy ez egyediil a’ fôvezér’ 
быке. ' 

Ezek‘ mentse'gét elfogadván, ’s Divitiacns által‘ --— 
mert ebben mäsok fölött leginka’bb megbizott -- olly utat 
kerestetvén, rnellyen köriil belül több, mint ötven ezer 
lépe'snyi rónasa'gon vezetné seregét, mint elöre топай, 
negyedik örváltáskor megindult szünet nélkül utazvän ‚ 
ьеюаак пнр_ ke’mek által штаммом, hogy Ariovistus’ 
seregei a’ mienktôl hnszonnégy ezer lépésnyire 116) 
"annali, ` i 

XLII. Агат/151115 Caesar’ érkeztét megtudván , а’ hoz 
követeket külde, hogy n’ mit elôbb kiva'nt Caesar a’ lie 
надет végett, niost, mivel közelebb jött, ’s ö sze 
xne'lyére тёте veszélyt nem lat , részéröl megtörte'nhetik. 

n 
1 

ком. CLAS. ш. кбт. 4 
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Caesar elfogadta az aj.'ínla'st,- 's azt hitte, mar ещё 
re tért , mivel önként kina'lja azzal , a’ mit elôbb ké~ 
rése'x‘e megtagadott; ’s падут] reménylé, Воду az ô ’s a’ 
a’ пинай nép’ olly паду jôte'temúnyeire nézve , ha kìvansá 
gait megértendì makaessa'gzíval föl fog Надув]. 

Az összejövetel innét szann'tva ötöd парта hata'roz 
tatott. Azonban, mìdôn ide is oda is egylmís közt 2133411: 
ran követek kiildetnének, Arioristus azt Штата, hogy 
Caesar a' beszélgete'sre magavalg'yalog Капот‘: ne hozzon; 
mert tart attôl, ne hogy этапа lesbôl megken'ttessék; 
lnìndenìknél lnvasszíg legyen csak, mzíske'p ô nem jön el. 

I Caesar, mivel sem az összejövetel’ abba hagyaszíra 
okot nem akart “Мутант, sem (Леше n’ Gallusok’ lo 
vassaga'ra nem inerte bìzni: legtanácsosabbnak vélle a’ 
gallos lovasokat lovaikrôl lcsz‘fílll'tani, ’s a’ пшик le 
gìobeli katonákat, kikben legjobban "тёти", azokra 
föliiltetni , hogy ha szükse'g иду hoznzi maga'val , minél 
biztosabb ve'dôrei lennének. Ez alkalomlnal a` tizedik le 

gioból еду valaki nem helytelenül аи: monda': igéreté 
nél többet tesz Caesar: azt igérte, hogy a’ ,tizedik le 
giót testôrzô seregének ‘танца, ’s most ôket ylovagok 
ka teszi. 

XLIII. Nagy знай}; volt, ’s пион mindegyìk шт. 
tól , csaknem egyenlô távolságra, дыши-а földhalmn 
emelkedék. И: jöve'nek, az egyezés‘szerint, beszélgetés 
végett össze. Caesar nyeregbe внеш: legiója’r ke'tszáz lé 
pésnyìre alll'totta azon halomtól Arìovistus’ lovasai is 
hasonlô távolsa'gra állapodának meg. Ariovistus azt ki 

~vanta, hogy Потоп íilve besze'lgessenek , ’s mindegyìk tiz 
Кают“ hozzon magzival. 

Oda érkeztök шёл Caesar beszédének kezdetén az 
ô, ’s a’ Senatusnak irlinta (Arìovistus inínt) mntatott jó 

.téteményeìt hordta‘föl: Воду a’ Senatustól kìr'fílynak, 
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hogy jóbara'tnak neveztetett, hogy attól 'neki igen jeles 
ajandékok küldettek 117), mellyekröl megmutata', hogy . 
illyesekhez kevesekuek van szerencséjök, e's hogy csalc 
igen nagy személyes érdemekért szoktak miami: ö azon 
ban e’ tiszteltetésekhez едущий az б, ’ a’ Senatus’ ke 
gyesse'gébôl ’s ‘Муфты! jntott, holott azokhoz sem ut 
ja, sem igazsfigos keresete nem volt. Meglnutatá azt is: 
lnilly régi , ’s mìlly igazsa'gos okaik volnának az Aeduu 

'sokkal szorosan összetartani; mîlly tańácsvégzések, 
ha’nyszor, ’s milly tisztesek hozattak ira'ntok; mint bir 
„Ш az Aeduusok mindenkor egész Galliziban a’ f6 hatal~ 
mat, még mielôlt magokat Roma.’ bara’tsa'gához csatolták. 
A’ romai ne'p frìgyeseit e's barátait nem csak jogaikban 
nem szokta csorbítani, hanem kegyben, méltósa'gban és 
tiszteletben azokat Ниш]?! inkäbb gyarapulni. Ат pe 
dig, mivel a",romai néppel каши barátkozásukkor birtak ‚ 
tölök elraboltatni ~ki szivelhetné? _ 

Kivánta ezután ugyan azokat, шике: a’ követekrc 
bìzott: поду az Aeduusokat , vagy azok’ frigyeseit had~ 
dal meg ne ta'madja; a’ tuszokat vissza. adja; ha a' Ger 
manusok köziil egy нём: mar nem küldhetne is vissza, 
legalább tölíbeket. a’ Rhenuson áltjönni ne engedjen. f 

XLIV. Ariovistus Caesar’ követele'seire Киеве: fe 

lelt , ’s n’ maga vitézségével sokat kérkedett: hogy‘a' 
Rhenuson nem önke'nt, hanem а’ Gallusok’ ke'résére és 

' hivására jött alt 11S); hogy nagy reményektöl, паду 
Ъязипо1<161 kecsegtetve hagyta el Покидай, ’s rokonait;laki 
helyet itt "падок а’ Gallusok engedtek neki; ‚шпата: 
jo sza'ntukból adlzík; наб: hadilörvényszerjnt szed, mint 
azt a’ gyözök a’ gyözöttekre vetni szokta'k; nemôta'mad 
ta meg a’ Gallusokat,hanem ezek ŕitet: ellene ha'boruskod 
ni, ’s táborba szállani Gallizínak minden népesse'ge egye 
sú'lt; ö mind ezen seregeket egyetlenegy свита! meg 

4’ .` 
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futamtatta , és meggyőzte. Ha újra kedvök van őt kisér 
teni, újra kész и’ viadalra: ba békét obajtanak;igazság 
talanság azon adót megtagadni, mellyet eddig jó szán 
tukból "üzenek. А’ romai nép' barátságának neki díszére 
’s oltalmára, és nem kárára kell válnia; mert csak ezen 
remény' fejében obajtá azt. На a’ romai nép az adót 
megsemmisíti, ’s a’ meghóditottakat fölszebadítja: annak 
barátságáról szint olly örömest lemond, mint azt ollajtá. 
Hogy nagy számmal hozza ált a" Germanusokat Gallia' 

`lm, azt önoltalmáért, nem Gallia' háborgatása végett 
cselekszi: tanu erre az, hogy csak más” kérésére jött, 
’s hogy a' hadat nem támadólag, hanem védőleg viselte. 
Ő előbb jőtt Galli-«iba, mint a’ Rómaiak 119); soha еп 
nek előtte a' romai ne'p’ serege nem lépte ált а’ galliai 
Provincia’ határait. Mi keresete van? miért jött nz őtel~ 
keìre’l ez а’ Gallia szintngy az ő Provinciája, mint n' 
másik a' mienk 120)., Valamint rosszul tenne. ő, ha n’ 
mi határainkra ütne, ngy hasonlóan bitorlók vagyunk 
mi, ha őt jzgaiban háborgatjuk. Hogy állítása szerint, 
a’ Senatus az Aeduusokat rokonoknak nevezte: nem olly > 
buta, sem ollyjáratlan ő а’ történetekben, mint ki nem tud~ 
ná, hogy sem az utólsó allobroxi liábo ruban 121) az Aeduu 
sok nem segítették a’ Romaiakat, sem ezen czivódásokban, 
mellyek közte 's a' Sequanusok és Aednu'sok közt fenn 

'foro tak ezek а’ romai né сё! nem ámolittattak. Ke'n - g a P gy y 
telen azon gyannra fakadni, hogy Caesar, а’ barátság' 
örve alatt, Galliában lévő seregével őt akarja elnyom 
ni; kit, ha elnem takarodik, és seregét azon tájak 
ról el nem viszi, nem barátjának, hanem ellenségének 
fog tekinteni, ’s ha elemésztheti, sok jeles, és előkelő 
Rómainak kedves szolgálatot teend 122). Erről őt azok 
nak saját hiradóji tevék bizonyossá: kiknek az ő ele 
mésztésével mindnyájoknak kedvét és barátságát meg 
nyerhetné. De ha eltávozik, ’s őt Galliának szabad bir 
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tok'fíban hagyja; паду ajándékokkal fog nekì kedvesked 
ni, ’s akzírmilly háborut kiván, hogy viseljen, ат d 
Caesarnakminden baja ’s veszélye nélkíil hajtandja végre. 

ХЕ". Sokat beszélt Caesar nz Жмём, miért nem áll 
hat ö el а’ dologtól. Sem az ô, sem a' romai nép’ szo 
ka'sa nem engedi, hogy érdemteli frigyta'rsaikat elhagy 
ja; ’s ite'lete szerìnt Ariovistusnak nincs több зова Gal 
lizíhoz, mint a’ romai népnek. Meggyôzettek Q. Fabius 
Maximus -által az Arvernnsok és Rutenusok 123), de 
megboesátott пеки: a' romai nép , sem országukat Pro 
vincia'vá neln változtatta, sem reájok мы nem теша 
124). На tehát a’ legrégibb ìdö tekintetnék is, а’ romai 
nép’ hatalma Galliában nagyon igazsägos; ha a’ Senatus’ 
ve'gzése're szükség ligyelni: szabadnak kell Ienni'Galliá 
пай 125); mert a’ Senatns akará, hogy az, meghódl'ta 
sa után is, saját törve'nyei szerint igazgattasse'k. ` 

XLVL'Igy {Мути a’ beszélgete's, jelenték Caesar 
nak, hogy Arlovistus'jlovasaì a’ halomhoz közelítnek, 
’s a’ mi embereìnk felé lovagolnak, azokra köveket 's 
löszereket szórván. Caesar a’ beszédnek мёде: vetett, 's 
az öve’ihez vonnla, azoknak megparancsolván , hogy az el 
lenségeskede'st teljességgel ne vìszonozzák; mert noha 
latta, hogy угнанной legìojával veszély ne'lkiil fogna a’ 
lovasokkal mérközhetni, azt mindazáltal tenni nem aka 
rá, nellogy, ha elleneit шедшие, az mondalhasse'k, 
hogy (‘Лает szóbeli közösüle'skor hitszegöleg kerftette meg. 

Minekuta'na a’ közkatonák között elhiresedett: lnilly 
daczosan {Шока ki ez alkalommal Ariovistus egész Gal 
liából a' Romaiakat; ’s hogy annak lovasai a’ mieinket 
megtámadläk , ’s е’ miatt a’ besze'lgete's félbe пикант 
tort: sokkel nagyobb elevenség, ’s harczva'gy buzdult 
föl az ege'sz seregben. 
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XLVII. Не: пар mulva Arîovistus Caesarlio'l. köve 
teket külde azon l'izenettel: hogy szerelne vele az elkez 
деп, ‹1е még be nem fejezett alkudozások felöl értekez 
ni. Ат: vagy líj összejövetelre rendeljen пирог; иду’, 
ha ez nem teszenék, valakit Legalusai közül küldjön 
1102211. 

Caesar az összejövefelt nem lätta sziikségesnek, 
annäl inkzíbb, mivel elôlte való nap a’ Germanusok nem 
tartöztathatta'k magokat az ellenségeskede'slöl: Legatu 
sainak egyikét рейд bozza kiildeni, ’s a’ barbarusok’ 
«li'ìhére kitenni igen veszélyesnek tarta. Legjobbnak 1:11 
szott C. Valerius Procillust, C. Valerius Caburus’ lija't, 
igen jeles vitézségü, és kimivelt ifjut, (kinek туй: С. 
Valerius Flaccus polga'ri joggal ajaínde'kozä meg 126)) 
llozzáküldeni, mind azért, mivel személyében моды 
zott ’s a’ gallos nyelvet, mellyen Ariovislus 15 110552115 
gyakorlásbólm'fir folyvást elheszélt, jól шага; mind azért, 
mivel a’ Germanusoknak ezen valanii roszszat elkövetni 

semmi okuk nem volt, "alamint М. Mettiust, `ki valaha 
'Arîovistus' vendége vala 127). Ezekrc bizá, Воду ё115ё1< 
)neg Ariovistus’ szn'ndékät, ’s arrólötet turlósl'tszík. I 

Миши, ezeket ta'boräban Ariovîstus megpillant'fí, se 
года’ jelenlétében fölkiálta: miért jönnek? tán kémlelés 
уедем? midfînÍ szólani akarnának, let'lltá öket, ’s vasra 
шлете. 

XLVIII. Meg az nap elöre nyomult тын-та], és 
Caesartól hat ezer lépésnyire egy hegy' alján niegtelepe 
dett. Más nap seregeìt Caesar’ tábora теней vezette el, 
és annak h'fita lnögött két ezer lépésnyire ülötte föl 111110 
rät; olly szánde'kkal': hogy aznn gaboncitól ’s elese'gtöl, 
mellyet а’ _Seqaanusok és Aeduusok sza'lh'tanzínak ,.Cae 
зап elva'gja. 
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E' парт! fogva öt nap egylnás utzín Caesar а’ la'~ 
borból kivezeté seregeit és csatarendbe a'lll'tá, hogyArio~ 
vistusnak, ha tetszenék, az ütközetre alkalmat nyujtson. 
Ariovistus ezen egész idö alatt gyalogságát a’ táborban 
tartóztatá , lovasaival рейд naponként нашитыми 

E'harcz’ nemében a’Germanusok gyakorlottak ИШЬ 
nak 128). Hat ezer volt a’ lovas. Ezek az egész завед 
Ъб! fejenként ngyan annyi gyalog lfegényt a’ legfrisseb 
bek 's legerösebbek küzül választának magok meile vé 
delmül. Е’ lovasok a’ gyalogokkal a’ csatákban össze 
tartottak; ezekhez vonulának amazok vissza, "иву ша 
goktól rohanánnk elö, ha hevesebb lett а‘ viadal; ha va~ 
laki sulyos sebet Карий" lováról leesett, ezek vevék 
körül; ha messzebbre kelle menni, vagyv sebesebben 
vissza vonulni , gyakorlás мы о11у nagy volt ezek gyor 
замёт, hogy a’ упак’ sörényébe kapaszkodván azokkal 
a’ futásban fölértek. ` 

XLIX. Látván Caesar, hogy Ariovistus táborában 
vesztegel, nehogy a’ közösüléstöl még toväbb elzáras 
sék, tul azon helyen, mellyen n' Germanusok leteleped 
tek, tôlök minteg)r hat száz lépésnyire, táborának al 
kalmas helyet “Нанта, és ha'rmas csatarenddel azon 
helyre Vme'ne. Az elsö ’s mäsodik l'endet fegyverben 
tartotta, a' harmadikkal тьмы: erösl'tteté. Ezen hely, 
mint mondók, az ellenségtôl mintegy hat szäz 'lépésnyi 
re'fekiidt. 

Ide kíilde Ariovistus mintegy tizenhat ezer könnyíi 
fegyverest az egész lovassäggal együtt, hogy e' sereggel 
a’ mieinket elijeszsze, 's a’ sánczolásban gátolja. Mind e’ 
mellett is Caesar, mint elôbb rendele', csak а’ két elsö 
renddel vereté vissza az ellenséget, a’ harmadikkal а‘ 
munkát fejezteté be. 
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lilegerôsl'ttetvén a’ ta'bor, ott hagya Не: legiot, ’s 
a' segédseregek’ egy részét, a' másìk négyet a’ fô tábor 
ba vissza vez'etvén. 

L.\Következô nap Caesar, szokása szerint, mindO 
egyik tábora'bo'l kiindula, ’s nem messze a’ nagyobbtól 
csatarendbe alla, ’s az ellenséget ütközettel megkinála'. 
Midôn lätá, hogy ez плед most sem тощи], dénájban 
seregét a’ táborba vissza vitte. Végre csakugyan -Ario 
vistus seregeinek еду részét a’ kis tábor' ostromara ki 
каше. Mìndegyìk részrôl tüzesen Áfolyt: а’ harcz 129) es 
теза. Nap’ nyugtakor sok sebct osztván’s‘kapván Ariovis 
tus vissza vezeté táborába seregeit. 

Caesar (Маком a’ foglyoktól: mi ока, hogy Ario~ 
vistas elválasztó iitközetbe nem bocsátkozìk'.e ’s e’ választ 

nyere': A’ Germanusoknál közönségesen a’ häzasszonyok 
határozzák el 130) sorsvetés e'sjóslatok által: tanácsos-e , 
vagy sem/megütközni, ’s ezek azt mondják: nem enige 
dik az [цепей a’ 4Germanusokat gyôzni , ha új hold elôtt 
ütközetbe bocsa'tkoznak 131). 

LI. Más nap Caesar mìndegyik táborban annyi se 
reget hagyván, mennyit azok’ oltalma'ra elégségesnek 
vélt, minden segédseregesét 132) az ellenség’ Шайба a’ 
kìsebb táboryelejbe allítá, hogy rendes katonáin'ak нё 
ша az ellenségéhez. képest csekély lévén, szinleg ezeket 
használja, ’s hármas csatarendben egész az ellenség’ tá 
borához nyomult. Akkor végre kényszerl'ttettek a’ Ger 
manusok seregeiket a’ táborból Юношей. Nemzetségeik 
szerint egyenlô távolságra állának a’ Harudok, Marco 
mannusok, Triboccusok Vangiok, Nemetek, Sedusiusok , 
Sueuusok 133) едем csatarendöket taírtaligákkal,4 e's 
szekerekkel foglalvfin körülv~ ‘иду a’ futhatásnak min 
den reménye elenyészszék. Ide helyezék asszonyaikat, 
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kik a’ csatára induló кишмиша}: bontakozott hajjal si 
ránkozva rimánkodtak: ne Мазут“; ôket a’ Romaiak’ 
rabsa'gába jutni. 

LII. Caesar mindegyik legiohoz egy Legatust és Quae 
stort 134) adott, hogy mìndegyiknél meglegyen a’ maga 
vitézségének шпица, ’s tulajdon személyében, a' jobb 
szzirnyon kezdte el az ütközetet; mert itt gyengébbnek 
találta az ellenséget. Az ибо“ jel щёк], embereink olly 
tiizesen rohantak az ellense'gre , ’s ez is olly hirtelen és 
sebesen tört reánk , hogy a’ fentöket nem is lehetett Ьап 
nálni. Ezek tehát elha'nyatván kar- és kardra kelt a' do 
log. De a’ Germanusok, взойдёт]: szerint, hamarjában 
négy szöget képezvén a’ kardok’csapásait {Впадина Ка 
tonáink köziil többen találkoztak, kik illyes Anégy‘ 826 
gekre 135) fölugrottak, a’ paizsokat kezeikkel sze'trán 
даны; , e’s fölülröl sebeket vágtak. 

Az ellenség’ bal szárnya, meg volt verve, és szakaszt 
va; ellenben a’jobb szárny számtöbbségével hadi ren 
deiuket hatalmasan nyomta. Ezt a’ lovassa'g’ vezére, az 
ifju P. Crassus 136) észrevevén, mert szabadabban állott 
a’ Ьап-си’ hevében forgolódtaknál, a’ harmadik csatarend 
belieket is megszorult küzdöinknek segédül küldötte. 

LIII. Így helyre állott az iitközet, ’s az ellenség’ 
{мёда általános lön. Csak a’ Rhenusnál, ama helytöl 
mintegy ötven ezer lépésnyire 137), sziint meg szaladni. 
Csak igen kevesen, kik чаду erejökben bîzván a’ folyón 
áltusztak, шву csónakokra kaptak, menekedtek meg. 
Ezek között volt Ariovistus is , ki egy, a’ parthoz kötött, 
kìs sajkán illant el. А’ többieket, lovasaink üzôbe vé 
vén egy Iábig fölkonczolták. 

Két nöje volt Ariovistusnak (138) , egyik Sueuus ere 
дай, kit magával honjából hozott; a’ ma'eik nnricumi 
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Vocio Инну’ testvére, kit ez Galliába küldött 's (Ariu~ 
vistas) ott vett el nöül. Ezek mindketten elvesztek ama’ 
futásban ; ke't leányai közül pedig еду“: megöletett, má 
sik впадаю“. ° 

C. Valerius Procillusra, kit ôrei härom lá-nczczal 
megkölve hurczoitak , maga Caesar akadt, mìdôn az el 
lenséget lovassägával üzné. ’S ezen nem kevesbbé örven 
dett, mint maga'n a’ gyözödelmen, a’ ‘galliai Provinciá 
nak legjelesebb emberét, az ö шедшим, ’s vendéglô 
jét az ellenség’ kezeiból menekedve, ’s nekì "issza adat 
va látván. Ekkép teha't а’ sors Caesarnak illy паду örö 
mét, ’s az idvohajtäsokat e’ férfiunak hìjánya эта] sem 
keserítette meg. Ez beszélé, hogy szeme’ láttára hämm 
szor тетенек sorsot fölötte 139); valljnn tüstént megéget 
tesse'k-e, тазу máskorra halasztassék? a' kedvezö sors 
nak köszöni életét. 

Hasonlóan M. Mettiust is шедшими, és Caesar 
hoz vezették. 

LIV. А’ Rhenuson ш! hatván ezen iitközet’ hire a’ 

Sueuusok, kik a’ Rhenus’ partjára j'öttek, hazájokba kez 
dének vissza takarodni. E’ rémülteket afßhenushoz kö 

zel lakó Ubiusok моуйщбье venék, ’s közůlök sokat 
megöhek. 

Caesar еду nyärban két igen паду‘ häborut v'e'gezvén 
valamìvel korábban, mint az idöszak kìvánta, télì te 
lepre 141) seregeit a’ Sequanusok’ földére vezette. A’ téli 
tábort Labienusra bizta: 6 рейд gyiilekezetek’ tartása ve' 
деп 142) innensö Galliába költözött. 
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Jegyzetek az elsö научим. 

1) Emlék-jegyzékeknek (Commentarii, vel Commentaria) olly iro 
mányok neveztetnek, mellyekben emlékezet’ okáért a' leg 
nevezetesebb törte'netek leiratnak a' nólkiil, йогу az irás 
módra шпана; gond штанишек. Azonban ez utólsúra тёте 
Caesar’ emlék-jegyze'keihen nincs гадают. 

2) Ezen háboryut Caesar mint Proeonsul kezdte Roma’ épit. 696. 
esztendejében, azaz Kr. születése elóti. 59 évvel. Elvégzé azt 
kilencz esz-tendö’ lefolyta alatt, mintegy harminczszor meg 
ütközvén, egész Gallia’ meghódításával. E’ háboruba a' Hel 
vetiusok , Germanusok és Britannusok is belé keveredtek. 

3) Romaìaknál Gallia nem csak Francziaorságot foglalá maga 
ban , hanem felsó Olaszországnak legnagyobb> részét is. 
Amaz Gallia ulterior "аду Tramalpina , чаду Braccata és 
Comata néven nevezteték Romához képesti fekve'sétôl, vagy 
a’ lakosok' viseletétöl (hosszu nadrágtól vagy iistöktól).Emez 
Gallia citerz'or vagy,Cz`¢alpinß , vagy Togata ne'x'vel. En 
nek lakosai t. i. a’ szövetséges háboru után jogot nyertek a’ 
romai Toga’ hordozására. _- Caesar itt Galliának свай a'zon 
részéterti , mellyet a’ Romaiak meg nem hódítotak meg; az 
Allobroxokat pedig, ’s a’ Provincia Narbonensis-t , e’s Gallia 
cisalpina-t elhagyja. 

4) Ma Német-Alföldiek. Не azok a'` Запиши, kik a' Rhenus I 
körül laktak, ’s a’ Germanusokkal határosak voltak. A’ Ger 
manusok’ és Сенат’ összeelegyedése'bo'l mondatnak szárma 
zottaknak; minthogy az elso"k a’ Rhenuson áltjövén az пей! 
sókat vagy elüzték, гагу velök ‚ведьмак (П. 4.) Julius 
Caesar’ idejében — mert Augustus alatt másként "olt- Bel 
gium’ határai valának: éjszakról ’s keletrôl a’ Rhenus; nyu 
gotról a’ brittaniai tenger és Sequana (Seine) folyó; dél 
röl Matrona (Marne) folyó‘, s’ a' Vogesus hegyek’ еду ré 
sze. Harem f6 nemzetség Ваша, u. m. a' Bellovacusok , 
Atrebaiak , e's Ambìan'usok. Apróbb nemzetségeinßk Лёша 
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tizennégyre megy. Ezen emlék-jegyzékek második könyvé 
ben tétetik rólok említés. ч 

5) lbei-iai nép. A’ föld hajdan Aremorieának neveztetett, melly 
szó Celta nyelven tenger melléki tartományt mondatik ten 
ni, a' Romaiak azért Aquitaniának nevezék. Garumna folyó 
tól a' pyrenaeusi hegyekig, és az atlanticumi tengertől 
közel Tolosa’ (Toulouse) városáig terjedett. Tizenkét nem 
zetség lakta, mellyek alább (a' lll. könyvben) előszámlal 
(атак. Ezek utóbb kilencz nemzetségre vonattak,'s akkor e’ 
tartomány Aquitania Novempnpulam’a nevet nyert. N. Ká 
roly’ fija alatt Уди-вида nevet nyert. 

6) A' Celta név igen régi, ’s annak értelme messze terjedő. 
Volt olly idő , mikor a' világ' lakosainak negyed részét Cel 
táknak híták. Cella szó hihetőleg дани: nyelven is azt tett, 
a’ mit a' görög min]; нитов. Igy nevezi Strabo а' Celta 
kat; ezen szavak pedig Homerus- és Pindarusnál lovagotje 

. lentenek. Az bizonyos, hogy a.’ Celták jó lovaglók voltak. 
Kiket ért Caesar itt a.' Celták’ neve alatt elég világos; vala 

. mint t. i. Africa” egy része tulajdonkép Africának neveztetett, 
mellyben volt Carthago: иву а’ Celták, vagy Gallusok kö 
zött, azon re'sz neveztetett tulajdonkép Celtica Galh’ának , 
mellyet Caesar említ és Belgium 's Aquitania között fekszik. 

7) Nem mintha valami közös nyelvök , alkotmányuk , törvényök 
nem lett volna, hanem mivel minden nemzetségnek azon fö 
lül voltak különös rendeletei. A.' nyelvhajtogatásban is nagy 
kiterjedettségök, másokkal lett közösülésök, vagy szom 
szédságuk miatt különböztek. A' немецким ma is minden 
Cantonnak külön törvényhatósága van. 

8) Garumna (ma Garonne) a' pyrenaeusi hegyekből jőn, 's To 
losa (Toulouse) és Burdigala (Bordeaux) városai mellett el 
folyván az atlanticumi tengerbe ömlik. 

9) Matrona (ma Marne) folyó а‘ Sequanával egyesül nem messze 
Lutetiától. 

10) Sequana (ma Seine) folyó Parison keresztül foly. Azonban 
ezen különöze's't nem kell olly szorosan venni, mintha e' fo 
lyókon innen is, ш! is ne terjedett volna vallamelly nemzet 
ségnek egy részecskéje. - Továbbá а’ Rhodenustól (Rhone) 
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11) 

l2) 

13) 

ш 

15) 

o 

egész Сак-нишей; а‘ Gallusok a' Provinciával voltak Мигом!“ 
Ez már tudva volt a’ Ilomaiak eló'tt ’s azért Caesar róla , itt 
nem шар-синтезе. 
Értetik azon rész, mellyet a’ Romaiak már meghóditottak , 
's Provinciává változtattak (Provincia Galliae Narbonensis), 
mellynek egy része ma is Provence-nak neveztetik. A’ {ВШ 
közi tenger mellett feküdt közel Italia’ нами-атм. Innen 
terjedett a’ miveltség 'a a' finom életmód tovább Galliába. 
Egyéb slereken ’s árúkon kiviil itt Caesar kétség kivül a' 
bort ér'ti; meilyröl aliíbb (lV. 2) irja , hogy a' Запискам 
magokhoz bevitetni teljességgel nem engedik; mert azzal, 
"éleményök szerìnt , a.’ munkára elpuhul ’s kényesedik az em 
ber. Nem termett рейд Caesar’ idejében meg Galliában bor, 
hanem ат a’ kereskedôk hordta'k helyökbe а’ Gallusoknak, 
kik azt örömest itták. ' 

A' Romaiak taláu azért Шпенёк öket Germanusoknak, mi 
vel egymást segítették, ’s valamelly közfrigy által egybe 
караван/а „так; mert germana: aunyi mint: igaz , 72116311 
gos , atyáfiságos , barátságos. A' шавок nyelvén a’ Germanu 
sok Teu‘t-oknak (innét a’ régibb latin Teuto, vagyTeutonus) 
‘чаду Deub-oknak шаман, (most защит: ‚ vagy Этими) 
azaz : nem besze’lôknek , csak integetôknek, némáknak. lnne't 
«e' nemzetnek igen régi magyar nevezete: Német. (Horváth 
'lstván змеи-1111» _ 

l 

Ezek is , ugymint (Gallìára пегие) a’ Rhenuson innen lakúk, 
Санный voltak. Azt mondván, поду a’ Helvetiusok is vi 
tézebbek a’ többi Gallusoknál, értetn'ek a’ tulajdonképi Gal 
lus'ok, az az Celták; mert kevéssel elöbb említtetett, két 
ok , meilyekért a’ Belgák анаши ege'sz Galliaban мужень 
bek. Azonban e’ szavak , mint mindjárt а‘ következö „Игу 
zetben látni Тощий, csak valalnelly irnok' foldozásai le_ 
hetnek. 

„Hannan a’ Наташа’: is — — ůeronlván. „Qua de causa 
Ней/ст quoque reliques Galles ‘чище praecedunt, quod fe 
re quotidianis proeliis cum Germanis contendunt, cum aut 
suis finibus eos prohibent, aut ipsi in eorum fìnibus bellum- 
детищ.“ E' „так valamelly irnok' тиамина lehetnek,l 



64 с. шьшз CABSAR. 

33) A’ máglyára Зима volt bizonyos, és közönséges büntetése~ 
a’ haza’ árulóinak , Чану ellenségeinek. Lásd alább l. 53. C. 
Valerius Procillus’ kalandját. 

34) A’ szükség пазу ösztön; паду elszánásra kényszerìt , ’s né 
ha a’ lehetetlennek látszút is lehetségessé teszi. A' nagy me 
re'nyek’ fejei többször vetemedtek illy tettekre, hogy a.' bá 
tortalanabbakat "аду vonakodókat вишне; által kényszerí 
так. A' historia elég решай: szolgánaf.- Maga Caesar is (I. 
25.) az ütközet elött félre ‘Мене lovát , hogy a1 futásról ne 
is gondolkodhassék. Hasonlokép Фен: Mundánál is, mint be 
széli Frontinus. 

35) A’ Rauracusokat a’ Sequanusoktól азиата Byrza folyó vá- д 
lasztá, melly Basileán fölül a’ Rhenusba szakad. 

36) Némellyek a’ Tulìngusok’ вышьет azon tért «так, hol ma 
Lotharìngia van, a' Vogesus негу és Mosa folyó között. 

37) Kik voltak ezek a’ Latobrigusok bizonyosan nem tudhatni. 
Némellyek szerìnt a’ genti tó’ бани partjain lak-tak a’ mai 
Lausanne’ városa köríil. l 

38) A’ Bojusok gallus eredetüek voltak. Régi lakhelyök nincs 
шата- Közülök еду rész a' Rhenuson ан Germaniába költö 
тёк; a' másik Tarquinius Priscus romaì király’ idejében 
az Alpeseken keresztíil Hetruriába jött, ’s onrie't a’ lakoso 
kat kiiizte. Неву Porsenna alatt Roma.' ostromakor a Gal 
lusok között Bojusok is „так Siliusból манжеты Velse 
rus Rerum Boicarum Lib. I. Sìliusnak imezek versei: 

‚ 

Boiorum ante alias, Chrixo басе mobilis ala 
Arietat primos , obiicìtque immauia membra , 
Ipse tumeus , ataui Brenni se stirpe ferebat 
Chrixus, et in titulos capitolia capta trahebat, 
Tarpeioque iugo demens, et vertice sacro 
Pensantes auro Celtas umbone ferebat. 
.Colla viri fuli'o radiabant lactea torque , 
Auro virgatae vestes, manicaeque rigebant 
Ex auro et simili vìbrabat crista metallo. 

Utóbb Furdus Consul ôket tönkre tette. Innét azután egyene 
sen-e, чаду е|бЬЬ Germaniába metck, ’s onnét jöttek Nori 
cumba, annak «еще: elfoglalván , bizonytalan. Noricumból 
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azonban már Kr. szül. elótt l86~ik esztendöben a’ Ваша-011161 
Vindelicia felé nyugotra nyomattak. Azon Bojusok, kik 

‚Саезаг' engedelmébôl (l. 18:) az Aeduusoknál telepedhettek 
meg azon tájon laktak, melly Bourbonnois-nak neveztetett- 

39) Noricum, régibb idóben, tulajdon királyai által kormányoz 
tatott ország volt , mellynek határait bizonyosan kitůzni nem 
lehet. Minekutána. Noricum Augustus alatt I’rovineińvá lett, 
magában foglalá mai felsö ’s alsó Анны-1111 , Stájerországot , 
Cariuthińt., Carniolia’ еду részét Ван-1111211, Tyrolist, (55811111 
burgot. F6 városa volt: Norcia, hol -Carbo Consul Кг. szül. 
elött 113 esztendôvel a' Cimberek által megveretettf Fekveï. 
se Aquilejától nem messze lehetett , de bìzonyosan 1101, nem 
tudatik. 

40) Az -Allohroxok a'A mai Delphinatusnak (Dauphiné) 1és Sabam 
Макак (Savoyen) éjszaki részéu шиши. Nevezetesebb váro 
ванн Vienna4 (Vienne) es'GenevafGenf). Az mondatik itt: 
a’ лети-65 lßcsz'llapl'talt Анатолий; mert csak két e'vvel 
наем“ aC. Pomtinius Praetor áltul .húdíttattakmeg 

_41.) Most Hevetiához tartozik. 

42) вшитыми Caesarnak a’ Consulatusban követöi Roma' épit. 
696-dik esztendejében. 

43) Ez máskép Gallia Transalpina печей viselt; mertfRomához 
képest az Alpeseken túl _volt. 

44) Mert nekì, mint Proconsulnak, Gallia Provinciajutott llly~ 
ricummal. Caesar, Svetonius .szerint , néha hihetetleu sebes- ' 
séggel utazott , így ekkor >is nyakra Юге. 

45) Caesar a’ Respublicától csak négy legiot Жаром, _hatot Gal. 
' liában.»„magaszedetett; a' тат; ege’szen Gallusokból ál. 

lott.` Tebát Galliát magok. a', Gallusok hxi.dí,ták„._meg„a‘.Ro- 
maiaknak. ` 

46) Többször elôfordul'ván e’ szó legio, legyemszabad‘, инд itt 
e’ következôketmegjegyezni. A?, mi most’ наивысший, п 

gement, az a’ RomaiaknálJegío, A1 legiokf nagysága 11111611 
bözô idôkben külöub'o'zo" volt. Minden legio., melly maga 
ban egy kìsded Манежем képezett, négy-, söt _hat 'ezer 

пом. CLAS. ш. кёт. 5 
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emberböl ls„Caesar’ ìdejében рейд hihetôleg 4,200 ember 
bôl állott. . 

Egy legioban volt 10 cohors. ‚ 
Egy cohorsban 3 manipulus. 
Еву manipulusban 2 centuria. 
Еду centuriában, ha a’ legio hat ezer emberbôlIállott , 

Шатен, ha pedìg 4,200-bril, negyvenkilencz katana. 
\Egy legionak hat katonai Tribunusa volt; tebát еду 

Tribunus alá hat centuria esett. Roma’ épit. 443-ik eszten 
dejétôl a’ hat Tribunus каш négyet a’ nép nevezett ki, 
kettôt pedig a’ Consul ищу Dictator. 

A' сепии-11118 измен, vagy is Centuriokat a’ Tribunu 
sok узнавший!‘ a’legidösb ’s legvitézebb Шпенёк közíil. Min 
den Centurio alatt van не: altiszt, kiknek neve: Optio. 

A’ katonák канальные rendíiek: az elsôt teszik a’ legfia 
talabbak (Hastati ); a’ másodikat a’ так‘ ъарашаиаььак 
(Princìpes); az utólsót a’ hadakban шедшие“, ’s öregedett 
katonák (Triarii vel Pilani); ’s ezek a’ tartalékot képezék. 

‘A’ Pilanusok’ elsô centuriájának tisztje Primipilus Cen 
turionak neveztetett, 's Tangra a’ Tribunusok után elsô; 
ezután a’ második centuria’ tisztje: Primipilus posterior , ’s 
így а‘ шьы 29 manipulus’ Centurióji , kik rangra. nézve alább 
alább voltak. 

Minden legio' lovassága (rendszerìnt) 300 lovas katonábál 
Аней. Ezen sereg ,` szárnynak (ala) neveztetett. 

Egy- Alában volt 10 turma. 
Еду turmában 3 decuria. vagy 30 ember. 

Minden decuriának volt еду Decurio nevii tisztje, 's en 
nek egy helytartója Optio név alatt. A’ legio’ lovasságának 
Тезе (Praefectus alae) а’ legiót vezérlö Tribunus alatt állott. 

47) Ez történt Roma’ epit. 646-ik esztendejében. 
48) Isméretes katonai gyalázat volt. T. i. két ydárda a’ földbe 

szuratott, a' harmadik föliil keresztbe köttetett görög П for 
mara , olly' magasságra, hogy az alatta elmenôknek meg капе“: 
hajolniok. Ezen pelengér alatt иене“: a' meggyôzötteknek félig 
темными], ’s fcgyver nélkül gyôzôiknek gunyai Кбит 
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altmenni. A’tl'irhetetlenkedett, паду "ìszony-gunyokra fa 
kadni merészelt: rögtün összekonczoltatott. 

49) Таз: az , ki személye'vel áll jót, чаду ‘biztosítg keus, ki 
шмыгает, pénzével, узду egyéb értekérel. У 

50) Sanlok (Saintonge) ezek’ f6 "árosa: Mediolanum Затопит 
(Saintes). 

51) Garumna теней fekvô Tolosa’ (Toulouse) viirosától l'gy пе. 
vezett népség. 

52) Legatusnak neveztetett a’ fo'vezér’ helytartója. Közönségesen 
_ >minden legionál volt egy Legatus. 

` 53) Aquil'eia Gallia Cisalpinanak Transpadana részében a’ Carnu 

\ 

tok’ ‘(аду Tauriscusok’ такова az adriai tenger mellett. ltt 
Örkiìdöle'g közönse'gesen néhány legio feküdt. 

54) A’ Centrok, Graiocelusok, és >Caturixok Gallia Narbonensis 
nek apróbb nemzetségei közíil havasi népek voltak a' mai Sa 
baudiában. {Еду tanják, hogy Tarautaise' , Mauriennc’, es 
Embrun' táján laktak. 

55) Ocelum , ma Oux vagy Exilles , az innensö "аду Togata Gal~ 
liában véghely volt. 

56) Az lsara _és Druentias folyók közt. 
57) A’ mai Lyon körül laktak. \ 
58) Az Aeduusok és Allobroxok között az Arartól jobbra. 
59) Агат most Saone. Ammianus Marcellinusnál Kr. sziil. ша" 

BSO-ik esztendöben Sacona név alatŕt jön elö. 

60) Línter Aolly kìs sajkát чаду esónakot tesz , melly еду dal-ab 
шин van шита. А’ Balaton mellett le’lekvesztôuek híják. 

61) Azaz: e'jfélkor; mert az ё] négy ôrváltásra volt osztva , t. i. 
nap’ nyugtától egész éjfe'lig ketto’re; innét egész virradtáig is 
me't kettöre. Ezen idöszakokat a’ Primipilus förény-órával 
szabta ki; mikor is mindig trombitával jel adatott. 

62) Névszerint Caesar csak két megye't emlit, t. i. a' Pagar Ti-. 
gurinust hihetó'en Zürichet, és Urál'genust шву Verbigenusl, 
talán Solothurut. 

63) Piso’ leánya, Calpurnia, Caesar’ felese’ge volt. 
5i 
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64) А‘ 11ота1а1к t. i. a' háborut a’ meggyůzöttek' nevel-6l цок 
как nevezni р. о. bellum Jugnrthinum. Igy kevéssel elöbb 
a’ Следим? Лйботдип, mellyben t. i. Cassius Consul elesett. 

65) Jeles lnondás, ‘5 megegyez Valerius Мах. ama’ mondásávalä 
Lento gradu ad vindictam sui divina. procedit ira, сап-(Ша 
temque suplicii шах/пасе compensar. ’ 

66) Diodorus megjegyzé a' Gallusokról, hogy magokról diose 
kedve, másokról gyalázva szeretnek beszélni; hog-y fenyege 
“так, másokat kisebbítök , magokról pedig sokat tartók. 

67) A’> romai katonáknak nem яте kenyér adatott, hanem gabo 
na, egyszerre- fél hónapi rész, mellyböl azután шавок ké 
szítének kenyeret. ` 

68) A' Biturixok a’ Loir-tél délre laktak ege'sz a' Cher folyóig. 
F6 városuk: Avaricum (talán Bourges) Vil. 13. 

69)\Lcgatnm pro Praetore. Augustus’ idejéhen neveztettek a' 
Рим/111121518 f6 személyei Legati pro Praetorc. Úgy látszott 
tehát némellyeknek, hogy ezen név Caesar’ ideje’ben me'g 
nem volt divatban, ’s azért pro Pruetore helyett propere ol 
vassák, de a’régi мышек’ ellene're. Azonban ne'melly, Au~ 
дивны’ idejénél régibb pénzekbôl kìtetszik , hogy akkor is 
voltak már Legati pro Praetore kikre а’ Proconsulok , vagy 
fövezérek' rendeléséböl (auspicio Imperatoris) praetori hata 
lommal a’ sereg’ vagy Provincia.’ egy része Шпагой. 

'10) L. Sulla. igen sok kül- ’s belháborut viselt, mellyekrôl Plu 
tarcliust kell olvasni. 

11) M. Crassus minden Remai között leggazdagabb volt. A’ Par 
thusok шаек meg Mesopotamiának Charan nevü városában. 

— -— т15егат1о funere Crassus 

Assyrias Latio maculavit sangvine Carras. 
Lucan. 

72) Bibracte, most Beur-ay. 
13) Ратуша alatt. (Phalange facta) Orosius leirja а’ Germa. 

‘пинок’ phalanxát, melly a' Gallusokéra is гей íllik. Azok 
t.i. egy tömegbenl'állánafk‘, ’s paizsaikat úgy tarták fejeik 
fölött , hogy azok pikkelekként födele'kcsen egymásra fekiid 
tek. A’ phalum: (ем: Назовите: ‚а‘ Romaìak’ testudojához. 
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74) Caesar soha sem ütközött meg a.’ nélkül , hogy elóre Кашта 
it ne buzdította mina. 

75) A’ Fentô (pilum) 5% láb hosszu, ’s egy ujnyi nastagságu 
hajító dárda volt, nielly, ha azt valaki ele'g ero'vel 's ügyes 
séggel tudta hajítanì, a’ paizson ’s páncze'lon is keresztül 
ment; de háromszögü hegye olly vékony volt, hogy mind-V 
járt az elsô hajításrzï meggörbült, 's többé ат az ellenség 
nem használhatta. 

76) Mert a’ paizsok' а’ Gallusok’ fejei fölött (a’ phalanxban) nem 
> csak egymást érték, hanem egyik paizs а’ másiknak fölü 
letét csaknem félig fedte. Ll а’ 73-ik jegyzetet. 

77) Azaz: mintegy dálutáni egy órától; mert а’ Romaiak а’ па 
pot annak ШЛИФЫ, egész nyugtáig 12 egyenlö részre, azaz 

' órára. osztották: а‘ hatodik óra mindig a’ mi 12-ik óránkkal 
egyezett; a.’ többit nem lehet olly bizonyosan meghatároz 
ni, mivel атак az évszakhoz képest hosszabbak, "аду rií- 
videbbek voltak. 

78) Маштв et tragulas. Mind a’ kettö lo'szer' neme volt:v a' 
matura nyeles kézíjbúl löketni szokott vastag nyìl; a.' tra 
gulß valamì kis [блюза szabásu eszköz. „Tragula (ugymond 
Festus) teli genus est, quod scuto infixà trabatur.“ 

79) Plutarchus szerint e’ csatában a.’ Gallusvno'k is Шиве“ har 
отпал halomra hulltak. 

80) А’ Lingok (Celtaì nép) Vogesus liegyek mellett ишак a.' 
Matrona. és Mosa folyók’ credete körül. F6 "árosuk volt : 
Andamatunum, ma Langres. 

81) А’ szolgaságot természetesen nehezen tůri az ember, innét 
nem volt csoda., ha а’ rabszolgák szabadságnkat, akarván 
eszközölni az ellenséghez áltszökdöztek ez alkalommal is, 
niáskor is. 

82) Úgy пшик, hogy а‘ Solothurn Cantonbeliek voltak: >hizo 
nyosan nem tudhatni, mert az egész nemzetség kiveszett. 

83) Ани: megölette, шву rabszolgák gyauánt видана. 
84) Némellyek e’ Зверёныш: nem .csak görög betûkkel, hanem 

görögl'il irottaknak is дамочек. Ezen betůkkel t. i. és пуш 
fel а’ Massilìabeliek ша] ismérkedtek meg, kik görög smir 
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mozatuak voltak. Véleményük" erősítésére felhozzák , hogy 
alább (VI. 14) а’ Druidákról szólván Caesar azokat a’ nyíl. 
vános és külön túrgyakůan görög betükkel élőknek mondja, 

ynzaz: véleményük szerint, gäräg nyelvvel; mert, mint ugyan 
ott meg“ van irva, nem akarják , hogy tudományuk a' m'p 
közé “(melly görögül {nem tudott) terjedjen. De hihetőbb, 
hogy ezen jegyzékek görög betükkel, de galius nyelven vol 
tak írva, mert a.’ Gallusok élhettek ugyan görög betükkel 
(valamint a' Magyar is latin betükkel él), de a' magok nyel 
vén, görögül pedig nem tudtak; mert Divitiacus, Cicero' 
bizonyítása szerint is а’ Gallusok között ugyan csak tudós 
ember volt: mindazáltal sem romai, sem görög nyelven nem 
beszélt; egyébiránt Caesar, ki a’ görög nyelvben olly jártas 
volt, mint a’ honiban, nem kényteleníttetett volna azzal C. 
Valerius Procillus tolmács által beszélgetni (l. 19). A' mi 
illeti a' Druidákat, azok tudományukat sem görög, sem gal 
lus nyelven nem jegyzék föl, 's így az а‘ köznép közé nem 
Шьете. 

85);E' számra nézve más irók annyira különböznek, hogy e’ fe 
lűl semmi bizonyosat sem mondhatni. Az illy különbségek 
n.’ leirók' bibái által történtek. u 

86) T. i. Celtica Galliából; mert a' Belgák báboruhoz készültek. 
87) Hatalmas nép Aquitaniában , a' mai Auvergne. 
88) A'fö hatalomért (de potentatu )`. Ezen szóval él Livius is 

XXVI-1.38. és Lactantius Vl. 17. ` 
89) Az elfogadás, befogadás, megvendéglés (Hospitium) kétféle 

volt: privatum et publicum honpz'tium; ki ez utóbbiban ré 
szesült, az ott, hová utazott, szállást és élelmet ingyen ka 
pott; A’ Romaiak bírtak az Aeduusoknál e’ joggal. 

90) A’ Hai-udok germanus fajok , a'Marcomannusok” szomszédai, 
a’ Rajna” 's Duna’ forrásai között. 

91) A' Germanusokat -a' szükség is kényszeríté a’ költözésre 's 
természetüknél fogva is szerettek kóborolni. Strabo így ír 
rólok: Commune est omnibus , qui hunc tractum incolunt, 
ut alio facile migrent, et propter victus tennitatem, et propter 
agrorum ignavìam colendorum, et propter pecuniarum ino 
piam. így Tacitus is: Germanus saepius in Gallina transcen' 

\ 
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disse: neque aliam transeuudi causam eis* fuìsse, quam libi 
dinem, avaritìam, et mutandae sedis amoreln, ut relictis 
paludìbus ac solitudinibus suis, foecundissimum Galliae so 
ium uuacum Gallis possìderent. 

92) Но! volt légyen ezen "aros, nem tudatik. Némellyek a’ mai 
Pontarbir város’ tájára helyezik. ' 

93) Milly bölcs elú're látás Caesartóll Ím Valens császár megen 
деде utóbb~ а’ Gotllusoknak, hogy a’ Dunán áltjöjjenek, ’n 
Thraciának еду részén megtelepedjenek; de ne'm is volt az 
eg‘e'sz romai erö képes az özönlöket többé visszatorlani. 

94) A’ Cimberek és Teutonusok germanus nemzetse'gek. Ezek 
ltáliára, ’s a‘ Galliai Provinciára ütöttek, de C. Marius ál 
tal végkép megverettek. 

95) Nem a’ iegfínomabb ember lehetett ez az Ariovistusl(a` Ger 
manusok’ nyelvén Ehrenvest) mint e’ fcleletbôl kitetszik. Flo 
rusnál {ау Van e’ felelet: Quis est autemÍ Caesar? et si vult, 
"eniat, inquit. Et quid ad illnm, quid agat nostra Germa 
nia? num ego me interpono Romania? 

96) Caesaruak, mint a’ következö jegyzékben látni fogjuk , ve'tkíil 
tulajdonítják, hogy minden kis okot a’ háboruba keveredhe 
tésre használa. ltt azonban Caesar bölcsen ált- ’s elôre 1211 
ta, hogy az illy népköltözés Romára nézve ma holnap ‘ie 
'szélyes lehet, mint a’ катить: is megmutatta; mert az 
éjszaki népektöl jött Romara a’ pusztulás. Akármikép kezdte L i 
решу e’- háborut Ariovistussal, de vitéziil viselte. 

97) Dio Cassius azi: mondja, hogy Caesar csupa harczvágyból, 
Ariovistus’ boszantása végett üzente legyen neki ezeket, 
készakarva a' háborura okot keresve’n. 

98) T. i. ha az Aeduusoknak nála levô tuszaiakat visszaadja: a' 
reájok vetett adúról senki sem kezeskedik , s ат 6k _ponto 
san nem is fizetik meg. 

99) Mert, a' mint máshol is mondatik felólök, a' földmivelés 
nem igen kedvelték, ’s csak a’ hadra késziték magokat, 
szégyennek ’s alávalónak tartván "erítékkel keresni ат, a’ 
mit vérrel lehet szerezni. Tacit. 
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100) A' Trevirek, vagy Treverek belgica Galliában laktak Mosella 
mellett'a' mai Metztó'l vagy még fölebb kezdve’n ege'szl a’ 
Rhenusig. Ед városuk: Augusta Trevirorum (Trier). 

101) A' Suevusok, mint alább a' “ЧК könyvben mondatik, azázv 
megyére _vala'nak osztva, mellyek' mindegyikébôl e'venként 
ezer ember kele ki fegyverre. lllyen száz emberjött most 
a' Rhenus' partjára. 

102) Dubi: , ma le Doux. 

103) A' számokra ne'zve паду ‚ majd' csaknem mindenütt, a’ bi 
zonytalanság. Vannak, kik e' helyen nem hat száz, bam-ni 
ezer öt száz lábot számlálnak p. o. D' Anville. Ha csak 
Caesar a' lábot lépe'sv helyett nem veszi. 

104) Ugyan ezt mondja felôlök alább a' ‘ЧАЩ könyvben. Ugyan 
ezt Pomponius Mela, és Tacitus. 

165) Hol a’nagy tisztségeket, mellyeknek érdemes viselése'relel 
l lki ’s testi jeles tulajdonok kivántatnak , sziiletésbeli 50301: 

nál Тов-"а osztogatják: ott a' штабе‘ 1‹1е]ёп illy osztoga 
tások miatt meglakolnak a’ badvezérek. Mint valamelly mu 
latsa'gl'a jövének ki Romából némelly uracsok Caesarral, 
hogy majd a' tziborban pompázzanak , ’s hazate’rtökkor vi~ 
tézse'gökró'l csodákat besze'ljenek: de megkeseredett anyjok' 
teje szájukban mikor izzóra került a’ dolog. Rettege'sök 
csak nem pártiitést скоты: 111у vitézrôl emlékezik Caesar 

‘ Cicerohoz {гс egyik levelélben; hol valami Trebatiusról 
tréfából mondja, hogy azt Gallia’ királyává teendi. 

106) Dio szerint közönségesen tudva volt , hogy e' háborut nem 
_ a' romai nép üzente, 's azért nem is volt щипцов. Ezt 

"‘nma’ fölebb említett uracsok természetesen mondva mondo 
gaták , csak hogy gyávaságuk’ födözése're valami igaz szint 
találhassanak , 's a' Germanusok' szemeinek tüzéto'l, 's va 
sától menekedhessenek. 

107) E' hadi tanács папайи/1111 volt, mìnthogy abba minden Cen. 
turiának Centurioji, számszerint hatvanon meghivattak. Kö. 
z'önségesen csak a' Triariusok' Primipilus свист-10521 Volt je 
len a' tanácsban. 

108) Negyvennégy vagy negyvenöt év elôtt; mert G50-ik eszten 
dôben verte meg Marius a’ Cimbereket e's Teutonusokat. 
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109) A' Cimberek` és Teutonusok ellenì háboru után 30 eszten 

dôve'l a' szolgai háboruban Spartacus alatt. Erröl érdemes 
Florust hallani, ki Lib. 111. cap. -20 így: Bellum Spartaco 
duce concitatum , quo nomine appell‘em nescio ,.quìppe cum 

-‘ serfi militaverint, gladiatores imperanerint. Spartacus, 
Crixus, Aenomaus elfracto Lentuli ludo cum triginta aut 
amplius ejusdem fortunae viris eruperunt Capua: seruisque 
ad vexillum et ad auxilium vocatis , cum statim decem am 
plius millia coissent hominum, non modo effugisse contenti, 

` iam vindicare volebant . . . . totam peruagantur Campaniam.' . 
. . terribili I'strage populantur. Affluentibus in diem copiis 
cum iam esset iustus exercitus, e viminibus pecudumque 
tegumentis inconditos sibi clypeos, e ferro ergastulorum 
recocto gladios‘ac tela fecerunt etc.. . . 111е (Spartacus) de 
stipendìario Thrace miles, de milite desertor, inde latro, 
deinde in honore virium gladiator. Consulares quoque 
аду-(555115 in Apenuino Lentuli exercitum percecidit: apud 
Mutinam C. Cassii castra deleuit. Quibus elatus victoriis de 
inuadenda urbe Roma deliberauit. Tandem totis imperii vi 
ribus contra Mirmìllonem consurgitur; pudoremque Roma- _ 
num Licinius Crassus asseruit .. . .. Spartacus in primo 
agmine fortissime dimicans, quasi Imperator occisus est. -- 
Akkor tehát a' rabok és „щёк mind kiszabadíttattak, ’s 
f‘ólfegyverkeztettek; következésképen a' Marius által elfo 
gott, és szolgákká tett‘Germanusok is. De ezek esztelen 
szakadás által Spartacus’ többi seregeitôl külön válván Gel 
lius Consultól hirtelen reájok rohanás által- 'elnyomattakg 
csak gôgjök , ’s nem gyávaságuk miatt verettek tehát mcg: 
de ezt bölcsen elhallgatja Caesar, csak azt akarván katonái _ 
ellitt megmutatnì, hogy a’ Germanusok nem gyôzhetetlenek. 

110) Мех-1 mint rabszolgáknak, vagy hadi foglyoknak nem volt 
fegyverök , de föllázadván , a’ tömlöczök‘ "asaiból мины 
tek magoknak dárdákat , 's egyéb fegyvereket, mint a’ fö 
vlebb idézett Florus’ szavaiból kitetszik. 

111) А‘ Leucusok Belgica Gallìában laktak a' mai Lotharìngiáuak 
déli felében a’ Lingok' szomszéds’ág'ában.> Hozzájok tartoz 
tak a’ Veroduniak is. 

112) A’ szerencse az, mi legtöbbet ér valamint minden egyébben, 
úgy a’ háborubanis. Erröl mondja igazan Cicero pro M. 
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Marcello: Maximam partem quasi suo iure fortuna sihi vin 
dìoat, et quidquid est prospere зенит, id pene omne dìcìt 
suum. És ismét : Rerum humanarum Domina Fortuna. Sze 
rencse nélkül mit sem ér a’ legnagyobb vitézség is. Ем 
maga Caesar több helyen öszintén megisméri. 

113) A’ legiok fölállíttatásuk’ rende szerint neveztettek: legio pri 
ma, secunda ’s a’t. Ezen legìonak vagy azért kedvezett 
inkább Caesar, mivel шип Тг11шпц5а1 ’s Centurióji nekì 
különös barátai voltak; vagy talán, mirel az a’ helvetiusi , 
vagy más háboruban különösen kitüntette magát. 

114) A' testôrzö cohors (Praetoria cohors) legjelesebb volt min 
den cohors között, és csupa ‘чисткой lege'nyekbo'l állott, 
’s azért becse is , zsoldja is nagyobb volt. A’ táborban a' 
Consulok, Császárok ’s a’ t. körül testo"rì (Garda) 520156151. 
tot tett. Utóbbi idôkben több illyetén praetori cohors volt 

mellyek azután behozván a’ katonai despotismust, a’ biro~- 
dalom' romlását siettették. 

115) Ezek топай: a’ Centurio primi pìlì , primus princeps , pri 
mus hastatus. 

' 116) Körül-belül hat mértföldnyire. 

117) lllyes ajándékokról van szó Tacitusnál Lib. IV. Annal- „Co 
gnitis de hinc Ptolomaei per id bellum studiis, repetitus er( 
vetusto mos , missusque е senatoribus, qui scìpionem ebur 
neum , togam pictam , antiqua patrum munera daret, regem 
que et socium, atque amicum appellaret.“ Caesar’ bôkezíi 
мёде nem elégedett meg illyesekk e1, hanem , Suetonius sze_ 
riot, ifjuságítól fogva nagy terveket forgatván, sokkal 
nagyoßb ajándékokkal édesgette maga részére a' királyokat 
’s uralkodókat. ltt azonban mint csupa jútéteme'nyt rója 
föl, a' mit egyediil haszon-vágy miatt oselekvék. 

118) Csak az Arvernusok' és Sequanusok’ hivására. Általán ' 
nagyítva. mondja, hogy a’ Gallusok híták ált; valamin ч 
mindjárt alább „дозу ellene háboruskodní, 'c tááoróa szál-'r 
lam' Gallz'ának minden nc'pease'ge egyecült“ holott egyedl'il 
az Aeduusok , 's ezek’ frigytársai szállottak vele szembe. 

119) Ez sem való; mert sokkal elo"bb legyözte Domitius az Ar 
vernusokat', mint Ariovistus Galliába jött. 

y 120) Azazz a1. Aeduusok' és Sequanusok’ tartományát e’pen olly 
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мёда! birja ó, mint а’ Romaiak а‘ (За111а’ЫагЬопепв1в pro 
vinciát. 

121) A’ mit csodálni шьет; mert a’ Ronlaiak az Aeduusok' ké« 
résére ’s ve'delmére vállalták föl a’ häborut. Talán erôtlen 

ségök miatt nem segíthették ôket, шву talán y más ellen is 
kelle ugyan azon idöben határaikat oltalmazniok. 

122) Sokan irígy szemekkel nézték Caesar’ hadi dicsôse'gét; so 
kan tartottak , hogy magánywuralkodásra törekszik, ’s idó 
vcl elnyomja а’ szabadságot; ezek кацап Plutarchus kiilö 
nüsen meg nevezi Сапог, ki azt javalta: ut cum Caesar 
30,000 Germanorum cecidisset, hostìbus dederetur. 

`23) A’ Rutenusok Aquitaniában laktak a’ mai Noverque-ben. 
24) Azar.: nem fosztotta meg (Лает hazai törvényeiktöl, nem 

vetette дне: гота1 törvényhutóság alá, nem pe'nzbeli bir 
ságra. A' mi valóban csodálatos, és egészen a’ Romaìak' 
szokásától elüt.- Azonban e’ menekvé‘st nagy gyalázattal 
kelle ama’ népeknek megváltaniok; mivel Domitius Aenobar 
bus e's Q. Fabius Maximus ama’ helyeken, hol az спите“: 
népeket meggyözték, kôtornyokat állítának , ’s diadalmuk' 
jelóül az akkori szokás szerint azokra. ellenségeik’ Редут 
reit fölagvgaták. E’ вискам-61 Latinus’ királyi lakát leirván 
így emlékezik Virgilius Aen. Lib. VII. v. 183 et seqq. 

Multaque praeterea sacris in postibus arma. 
Captiuì pendent cui-rus , curuaeque secures,- 
Et eristae capitum , et portarum ingentia. claustra, 
Spiculaque, clypeique, ereptaque rostra carinis. 

lgy Silius Lib. I. Punicorum: 
In foribus наш-15 ‚ primoque in limìne templi 
Captiui currus, ‘belli decus, armaque rapta 
Pugnantum (шейте , saeuaeque in Marte secures. ~ 
Perfossi clypei, et seruantia tela cruorem, 
Claustraque portarum pendent. Hic punica bella 
E galeis cernas , fusaque per aequora classe 
Exactam p'onto Libyen testantia rostra. 

Igy Livius Lib. 10. а’ Papyrius Consul fija дна! fölszentclt 
Q'uirinus7 templomńról szólván: Exornauit hostiuln spoliis, 
quorum tanta. multitudo fuit ,’ ut non templum tantum, fo 
rumque his ornaretur, sed sociis etiam , coloniisque finiti» 
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mis ad templorum, -locorumque publìcorum ornatum (Пай 
derentur. 

125) Az Arvernusoknak t. i. és Rutenusoknak , Мне: а’ Romaiak 
шаг az elött meggyôztek , ’s kik utóbb magokat a.’ Sequa 
nusokhoz kapcsolván a' Germanusokat a.' Rhenuson álthí 
так, ’S most azoknak iiyůge alatt sinlôdnek. 

126) A’ romai polgári jogot megnyerni, igen паду disznek tai' 
татом. Szokásuk volt рейд az új romai polgároknak ne 
mes jóltévöik’neveit fölvenni , azért neveztetik ez is itt C. 
Valeris Procillusnak, mivel atyját C. Ушел-1113 Flacons, aján 
dékozá meg e' Мёда]. 

127) Lásd a’ 89-dik жгутик. IH: priuatum haspz'tìumról van 
szó. Нет levén а’ régieknél vendégfogadók a’ jelesebb csa 
так а’ külföldieknél vendégi jogot летней, melly ma; 
radékaikra is гнетет. E' jog szentnek tar'tatott, 's а’ harcz 
viharában sem [натощак а‘ "endégek egymást; de Afia 
vistus a’ barbarus, nem пока: törödött e’ joggal; mert 
Mettiust, ki mint Инее is sérthetetlen vala, vasra vereté, 
абс meg is öleté vala, ha‘neki a' sors nem kegyelmez. A' 
vendégi jog' szentségéró'l, és sérthetetlenségérôl Tacitus 
nál jeles példa találtatik Pìsoban , ki гей. nem állott, hogy 
Nero, bár az emberi nem’ szörnyetege, mint vendége, az 
ô majorjában megölessék. Taoitusnak аптек szavaì: Con 
iuratis теги proditionis placitum maturare caedem apud 
Baias in` villa Pisonis: cujus amoenitate captus Caesar 
crebro eo ventitabat, balneasque et epulas inîbat omissis 
excubiis, et fortunae вине mole. Sed abnuit Piso, inui 
diam praetendens , si sacra. mensae Di'ique hospitales coe 
de qualisounque Prilicipis cruentarentur. 

128) А’ Romaiak hasonlókép Caesar elôtt, ’s után is. Maga Cae 
sar is könnyii élénk Щека: válogata ki a’ lovasok között 
harczolandókat. (Lib. lll. de bello Civili). 

129) Dio Cassuis szerint kevésbe mult, йогу Ariovistus gyôztös 
nem lett; melly szex‘encse'je miatt más hap nem vonakodott 
az asszonyok’ jóslatainak ellenére is velválasztó ütközetbe 
bocsátkoznì. 

130) A’ régi Germanusok ат: итак, hogy asszonya'ik jósló te 
hetséggel vannak fülruházva, ‘вдову azokban valami :zent 
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телег": ; mire nézve azok’ tanácsait megvetni karel` volna. 
(Plutarch) -Tacituspedig de situ, moribus et populis Ger 
maniae cap. 8. Еву: Inesse quin etiani sanctum aliquid et 
prouidum putant: nec aut consilia earum aspernantur, aut 
responsa невидим. Vidimus, sub (Нив Vespasiano , Vele 
dam, diu арий plerosque numinis loco habitam. Sed et olim 
Auriniam, et complures alias venerati sunt, non adulatio 
ne, nec tanquam facerent Deas. i Y 

131) A' Germanusokról így {г Tacitus! Coeuut, nisi quid for-- 
tuitum et subitum incideri/t, certis diebus, cum aut incho 
atur luna , aut impletur: nam agendis rebus hoc auspica 
tissimuminitium credunt. A’ holdnak mindig nagy befolyás 
мамонтами az emberi dolgokba nem csak a’ Germana 
зоны, hanem más babonás nemzetektöl ésy emberektöl is 
a' mai napig. Caesar, mint оков férfiu, hasznára (‘относ- 
ta e’ babonát, és sietett új holdl elótt áltèsni az щипании 
ütközeten ‚’ hogy azon hiedelemben lévo" ellenségeit , mintha 
az istenek’ akaratja ellen harczolnának, annál biztosabban 
шит tehesse. Vespasianus is Szombat napon'verte 4meg а‘ 
zsidókat. l . ' 

132) Ezeket a’ Romaiak Alariusokna-k ШЕЙК, mert rendsz'erint а‘ 
szárnyakon (alae) állottak. ` 

133) Harudok, Marcomannusok 's a.' t. A’ Harudokról' fölebb 
a’ 31-dik jegyz. A'» Marcomannusok a’ Renus és Duna kö 
тёте laktak a’ Harudok’. szomszédságábaa, utóbb Marobod’v 
királyuk öket ama' Csehországba. vezette», hol Maraůudum’ 
(вишен) városát építék, 's a’ Bojusokat, Мишек-Ю várß 
sa Bojahemum _volt az országból elüzték. 
Triboccusok a' mai Alsatiaban. штамму-165611. 
Vangiok a’ Rhenus теней Vorsm' гамма. 
Németek a’ Rhenus mellett Steyer’ tájékán. 
Sedusiusok. Ezek’ hajdani lakhelye ninos шага. 
Suevusok, L. a’ 37-dik jegyzetet. 

134) Quaestorkincstárnok. Rendszerint a' Consulnak шву Pro 
consulnak volt egy Quaestorja. 

135) A’ Germanusok, mint fölebb (1.51) mondatott, nemzetsé 
geik szerint egymástól egyenlô távolságra .-- nem egy foly 
tában — harczolának. Tehát több illy négyfszög (Phalanx) 
volt, mellyekben а’ fáradság miatt már el nem futhatván 
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Шлите mozdulatlan állottak a’ Germanusok, Тетке: paizs 
fedéllel takarván. 

136) A’ Triumvirnek M. Crassusnak fija, jeles vitézségü ifju utóbb 

137) 

138) 

139) 

a' parthus háboruhan esett el. 
Nagyon bizonytalan e’ szám , ’s külön könyvekben külünb 
féleképen adatik elô. Legyen szabad itt megjegyezni, hogy 
egy stadium tett száz huszonöt lépést; nyolcz stadium ре. 
dig egy romaì me'rtföldet, azaz: ezer lépést. 
Csak a’ Görögöknek ’s Romaiaknak nem volt szabad' több 
nôt egyszerre venni, a’ mi majd minden egyéb nemzetnél 
szokásban vala. Azonban a.’ Germanusokról azt mondja 
Tacitus: Prope soli barbarorum siugulis uxoribus contenti 
sunt, exceptis admodum paucis, qui non libidine, sed ob 
nobilitatem plurimis nuptiis ambiuntur 

.a 

A’ sors-vetés’ módját így irja le Tacitus: Auspicia, sor 
tesque, ut qui maxime observant. Sortium consvetudo 
simplex: virgam frugiferae arbori decisam in surculos am 
putant, eosque notis quibusdam discretos super candidam 
vestem temere ас fortuito врат-зим. Мох, si publìce con 
Asulatur, sacerdos civitatis, si privatim, ipse paterfamilias 
precatus_Deos coelumque suspiciens ter видит-101111, 
sublatos secundum impressam ante notam interpretatur. Si 
prohibuerant, nulla de eadem re in eundem diem consul 
tatio. 

Caesar' idejében még a’ Rhenuson túl lakó nemzetségek va 
lánakaz Ubiusok. Augustus' idejében álttétettek a' Rhenus' 
bal partjára. Utóbb városukba Agrìppina Germanicus’ lea 
nya Nero’ anyja gyarmatot szállított, ’s azt nevérôl Colo 
m'a Agrippína'nak nevezte (Cologne , Cöln). 

141) A’ téli ,telepek, vagy városok ’s helységek voltak; узду júl 
elkészített, ’s idô' viszontagságához ’s keménységéhez sza 
bott táborok. 

142) A' gyíilekezetek (Conventus) különbfélék ‘гопак. Itt olly 
gyiilekezet értetik, mellyrôl Festus Pompejus irja: Con 
ventus cum a magistratu populus judicii causa congregatur. 
Mert Caesar innensô Galliánakîis Proconsula volt. Itt há 
boru nem lévén , télen az igazság' kiszolgáltatásával fogla 
штаммом. 
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POGLALA'I‘. 

А‘ Belgák mindnyájan` összeesküsznek a' Romaiak elle“, 
kivévén a' Remusokat , kiknek Bibrax nevü "árosát Caesar 1111 

szabadítja, I-X. Az eltávozókat üzöbe veszi ’s megveri, Suessiok, Bel1ovacusok~’, ’s Ambianusokmeghódolńak: а’ vitézül 
' ellentálló Nerviusok meggyözetnek , X11-XXVIII. Nem különben 

az Aduatucusok is. XXIX-XXXIII. Tübb тазом: Р. Crassus 

hódít meg, XXXIV-XXXV. 



I, Midön Caesar ìnnensö Galliában telelne, a’ mint 
fölebb enili’tök, nem csak gyakor hi'rek, hanem Labìè~ 
nus’ levele által is értesi’ttete'k, hogy a’Belgák mindnyá 
jan, kik, mint mondók 2), Gálliának harmad részét tet 
тёк, а’ romai nép ellen Összeesküdtek, ’s egymás között 
tuszokat va'ltottak. Az összeesküve'snek ezek volnänak 
okai: elöször, mivel tartának, nellogy, ha тау! egész 
Gallia megliódol 3), seregiinkV ö ellenek fordi'tlassék: to 
vábbá, mîvel sürgettete'nek, részint ne'melly olly Gallu 
soktól, kik valamint azelött nem szenvedhettéky а’ Ger 
manusok’ további tanyázása't Galliában, ugy sajnosan 
türte'k, liogy 11’ 10111111 nep’ serege Galliában telel ’s ott 
maga't megfészkeli; részint ollyanoktól, kik vältozéko 
nyak ’s könnyelmüek levén a’ kormány~ujítäsokon kap 
kodtak; söt ollyanoktól is, kik Galliäban hatallnasabbak 
’s m‘ásoknak zsoldjokba fogadása'ra elég tehetösök levén, 
többnyire а’ kormányt kezökl‘e kerl'te'k 4), llololte’hez а’ 
1111 hatalmunk alatt nem ollyr könnyen ‘штатив 

П. Ezen hi'rekre 'sfleve'lre Caesar innensö Galliában 
két új legiot szede, ’s a’ nyär’ 'kezdetén Q. Pedius 5) 
Legatus’ veze'rlése alatt tulsö Galliába külde'. Mihelyt 
elég eleség volt, maga is а’ sereghez jött. A’ Senokra 
6), ’s egyéb a’ Belgákkal határos Gallusokra bízá, hogy 
tudják ki, mit mivelnek a’ Belgák, ’s öt arról _tudósítsák 
Ezek egyre hl'rül adák, hogy katonát szednek, e's sere 

. göket egy helyre gyüjlik. Ekkor már tétovázaís nélkül 
szükségesnek щите: (tizenkettôdik napra) 7) ellenek in. 
dulni. Rendelést tévén az elese'grôl lnegindi'tja шьет, 
’s mintegy tizenöt nap mulva a’ Belgák’ шагами-151113211. 

пом. CLAS. 111. кбт. 6 
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III. Midön véletlenül, ’s minden sejtésnél hamm-¿bb 
oda elérkezett Volna, а’ Renmsok 8) , kik a' Выдан: közt 
legközelebb szomszédai Galliánakaa’ nemzet’ legjelesebb 
két férñát Iccìust és Antelirogiust. hozzá követül küldék ‚ 

^ jelentvén, hogy személyöket ’s vagyonukat a’ romai nép' 
nagylelküségére és hatalma alá bìzzák; 6k а‘ többì Bel 

‘дыша! sem egyet nem értettek , sem a' romai nép ellen 
semmikép össze nem esküdtek. Ók ke'szek tuszokat ad 
nì, parancsait "égre hajtani, б: värosaikba befogadni, 's 
gabonával ’s egyéb szerekkel segl'leni. А’ többi Belgák 
mind fegyverben a'llanak, ’s velek a’ Rhen'uson innen la 
kó Gerlnanusok is 9) egyesültek; ezek mindnya’jan игу 
neki böszíiltek, hogy 6k (а' Remusok) rokonaikat ’s aty 
jokiiait n’ Suessìokat 10), kik velök ugyan azon szoká 
sok és törvények, ugyan azon kormány ’s tisztviselôk 
Мам élnek, sem beszélhették le, hogy azokkal ne tar 
капай. 

IV. Midön ezektöl tudakozná: melly nemzetek, 's 
milly nagyok fogtak fegyvert, ’s millyen hadì tehetsé 
дан 1l) , értéséro esett, Йоду a’ Belgák többnyire a’ Ger 
manusokt’ól származtak, kik hajdan a’ гам’ termékenysé 
ge mìatL áltjövén a’ Rhenuson, ’s eliizvén az ott lakó 
Gallusokat megtelepedtek; ’s egyedül 6k azok, kik óse 
ink’ ìdejéhen, mìdön a’ Teutonusok- e's‘Cimberektöl свёл 
Gallia puszti’ttatnék, ezeket határaikba bemenni nem en 
gedték. Innét van, hogy az akkori esetekrôl emlékez 
vén vitéz'se’gökben nagyon büszkélkednek, ’s bizakodnak. 
Számuk fqlôl, azt тощий]: а’ Remusok, bizonyos tudo 
másuk van; mivel мошка! atyafiságban és sógorságban 
levén, kitudták: milly számu katonasa'got igért kiki а.’ 
Belgák' közgyülésén ezen háborura. Vite’zse'gre, tekin 
letre , és számra köztök legtöbbet nyomnak a’ Bellova~ 
сизо‘: 12); ezek kìálh'lhatnak sza'z ezer embert; igértek e’ 
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számból hatvan ezer „Подати; katonát, és magoknak a' 
had’ vezérlését kivánják. A' Suessiok, az ö tôs szomsze' 
daik, igen téres és termékeny telkeket bi'rnak'; mög em 
lékezetiinkre is az 6 királyuk Divitiacus , egész Gallia 
ban a’ leghatalmasb fejedelem , e’ tartoma'nyok’ nagy ré 
szén, абс Britannián uralkodott: Синий 13), a’ mostani 
királyukat szándékozzák igazsága, ’s bölcsese'ge lniatt 
egyes akarattal fö vezérökké tanni; värosaik’ száma ti 
zenkettö, fegyveres embert ötven ezeret igérnek: ugyan 
ennyit a’ Nerviusok, kik köztök legszilajabbaknak tar 
(атак, ’s legtávolabb laknak; az Atrebaiak 14) tizenöt--, 
az Ambiauusok 15) tl'z--, a’ Morinusok 16) huszonöt —, 
a’ Menapiusok 17) kilencz--, a’ Caletusok 18) На ezeret; 
ugyan annyit a’ Velocassok 19), és a’ Veromanduusok 20); 
az Aduaticusok 21) tizenkilencz ezeret; a’ Condrususokat, 
Eburokat, Caeraesusokat, és Paemanusokat, kik egy 
ne'vvel Germanusoknak 22) neveztetnek, mintegy иезу 
ven ezerre böcsülik. f 

V. Caesar a’ Remusokat fölha’toríta', ’s velök путча 
son beszélgetve'n összehivatä magához az egész tanäcsot, 
és a’ f6 emberek’ gyermekeit tuszul magához hozatá. Mind 
ezek a’ kìrendelt napra {Ниной pontosan teljesx'ttettek. 

Ö maga az Aeduus Divitiacusnak igazán szivére he 
szélvén megmutatá, mennyire szükséges Respublicära és 
közboldogsägra nézve az ellense'g’ erejét megoszlatnì, 
hogy ne ke’nyteleníttessenek illy nagy sza'mmal egyszerre 
megvíni. Ez pedig megtörténhetik, ha az Aeduusok a’ 
Bellovacusok’ határaira törnek, ’s azok’ telkeit puszti'tni 
kezdik. Ezeket гей bizván, magától elbocsáta'. 

Hallván Caesar, hogy a' Belgák’ minden serege еду 
helyre gyíijtve ellene jön, 's az (e’ végre) elôre küldött 
szxíguldozóklól ’s a’ Remusoktól mege’rtvén, hogy azok 
már közel vannak. Siete seregét Axonán 23) a’ Вещи 

6* 
Q 
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sok’ hatar-folyôján a'ltalvinni, 's ugyan ott táborba 82111 
1а. Ez a'ltal tábora’ едут oldalát a’ folyó’ partjaival fe 
dezé , 's azokat is , mik Нага mögött vala'nak az ellenség 
ellen biztosl'tá, ’s egyszersmind eszközle', hogy a’ Remu 
sok ’s egyéb nemzetségek eleséget hozzá ba'tran 8211111: 
hatnának. Е’ folyón általi hidra ôrsereget helyeze, ’s 
Q. Titurius Sabinus Legatust hat cohorssal a’ túl parton 
hagyá. A’ tábort tizenkét lábnyi magassa'gu gerébbel, 
’s tizennyolcz lábnyi mélységü árokkal erôsl'tteté meg. 

VI. Ezen tábortól a’ Remusok’ Вил-ах nevü városa 

nyolcz ezer lépésnyire volt. Е’ várost utiokban a’Belgák 
heves rohanattal kezdék vini. Csak ügygyel bajjal tartot 
ta magát az nap. 

A’ Gallusok’ és Belgák egyenlô vivó módja ez 24): 
a’ helyet egészen köriil fogván, a’ falakra minden feliil 
rôl köveket szórnak. Ha ma’r a' védôket a’ bástyáról el 
ать, vívó fedelet 25) képezvén a’ kapukhoz nyomul 
nak , ’s a' falakat lerontják. 

Ez akkor könnyen megeshetett; mert a’ falakon , a’ 
reájok szzímosan szórt kövek és nyilak miatt, senki meg 
nem állhatott. Az ostromnak az е] véget vetvén, a’ Re 
mus Iccius, az övéinél igen nagy tekintetü ’s Йемене 
gii férfiu a’ város’ akkori kormanyozója , egyike azoknak, 
kik Caesarhoz ` békesség végett követségül jöttek, üzené 
nekì: ha'hogy segítség nem érkezik, tovább magát nem 
tartllatja. 

VII. Caesar éjfél ta'jban ugyan azok’ kalauzolása 
alatt, kik Icciustól, mint hi'rnökök, küldettek, Numidá 
kat 26), cretai ijászokat 27), e's baleari parittyásokat 28) 
külde a’ városiaknak segédiil; kiknek jötte'vel mind а’ 
ВешцзоЫтп a’ ve'dellnezhetés’ reménye mellett újolag 
föléledt a' harczvágy; mind az ellenségnek игуан azért 
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a’ város’ kiviväsa'ra elenyészett reménye. Azért-a’ város 
körül még keveset késvén , minekutána a’ Relnusok’ me 
zeit elpusztl'ták; minden falut és épíiletet, mellyekhez 
hozzá [ей-сек, felgyujtottak: egész hadi erejökkel Cae 
sar’ tábora felé tódultak, és attól nem ègész ke't ezer lé 
pésnyire tábort ütöttek, melly, mint a’ füst- és tüzekböl 
ki lehete venni 29), széltében több mint nyolcz ezer lé 
pésnyire terjedt. 

VIII. Caesar 'elejente az ellense'gnek mind sokasa' 
ga, mind vîte’zse’géröli fölötte nagy véleme’ny miatt, f6 
ütközetbe ereszkedni nem akart 30); штанины! napon- l 
ként lovasi csatázásokban próbálgatta ellenei’ vite’zségét, 
valamint az övéi’ bätorsa'gát. 

Midön latta, hogy katonái megmérközhetnek: tä 
bora elött, azon dombnak, mellyen alla, mind a’ ke't ol 
dalán , mintegy négy ввёз lépésnyire rézsutos a'rkot vona 
ta , az árkck’ végein szinczfokokat lla'nyata , ’s azokra I6 
gépelyeket 31) helyeze, nehogy öt az ellenség, nagy számai 
nál fogva, íitközet közben oldalvást körül szárnyalhassa 
A’ hel)r mär természettůl fogva jó ’s alkalmas volt a’ csa 
tarend’ fölálll'tására; тем: a' бот!) lassanként emelked 
vén a’ rónaságból az ellenség felé nem пупок: nagyobb 
s‘zélességre, mint тешат-й: egy badi rendbe fölálll'tott 
sereg betölthetett, két oldalról meredeken végzödö'tt, 
elöre pedig gyenge lejtôsséggel lassanként sl'kságba enyé' 
шеи. 

A’ két й] legiot Caesar szükség' esetére a’ táborban 
hátra hagyá, a’ többi hattal az elött csatarendbe álla. 

Hasonlokép az ellense'g is kijò'vén táborából fölálla. 

IX. Egy nein igen nagy posvány feküdt seregiink 's 
az ellenségé között.~ Az ellenség уйма: a’ mieink áll 
jönnek-e ezen; a’ mieink ‚рейд, ha azok jönnének xilt 
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elöször, fegyverben készen állottak, hogy öket bonyo 
lódtukban támadhassák meg. Azalatt а’ két sereg’ lovas 
sága egymással csatázott. ' 

Midön azA ál‘tmenetelhez egyik rész sem fogna, a 
lovas csatában a’ mieink szerencsésebbek levén, Caesar 
az övéit táborba "issza vitte. 

Az ellenség azon helyröl rögtön Axona’folyamához 
шпон, ше11у, emli'tésünk szeri/nt , táborunk mögött folyt: 

' ott zátonyokra fakadván, seregeinek еду re'szét a'lttenni 
törekvék, olly szándékkal, hogy а’ Q. Titurius’ paran 
csa alatt álló erôsse'get, ha lchetséges, ostrommal meg 
vegye, 's а’ hidat lerontsa: vagy ha ezt nem tehetné, 
legaláb-b a' Remusoknak, kik a’ hadviselésben igen ke 
zünkre j'fírtak, telkeit pnszti'tsa, ’s feleinket az elese'gtöl 
elvágja. 

X. Erröl Caesar Titurius a'ltal értesi'ltetve'n egész 
lovasságát, ’s a’ könnyü fegyverzetii Numida'kat 32), pa 
rittyásokat ’s ijászokat a' hidon áltvezette, ’s az ellense' 
gen rajta hajtott. Heves volt ama’ hel'yen a’ csata. A’ 
mieink a’ folyóban bajmolódó ellenséget 33) megtámadván 
közüle sokat megöltek; a’ többieket, kik a’ legnagyobb 
elszántsäggal a’ megöltek’ testein keresztül igyekeztek 
áltjönni, nyilnik’ záp'orával visszaverék; az Pelc'iször 1111 
kelteket pedig lovasságukkal körül fogván fölkonczol'ták. 

Észrevévén az ellense'g, hogy а’ város’ megvétele, 
узду a’ folyón keresztül juthatás iránti reményében csa 
latkozott, ’s látr/án , hogy a’ mieink reájok nézve alkal 
matlan helyre csatázni ki nem indulnak, 6k рейд az ele-l 
ségbôl kifogyni kezdenek, gyülést так-171111 elvégezék, 
hogylegtanäcsosabb mindeniknek haza menni, ’s kinek 
határaiba а’ romai nép’ serege elöször betörend, annak 
védlete're minden felc’il összegyülni, hogy inkább tulajdon 
hatzírukon, mint másén harczoljanak, ’s otthon, sajiít 
éléstäraikhoz férhessenek. 
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Ezen határozatra ôket ‚а’ töbhì okok között még ez 
is bl'rá , mivel megtudák, hogy Divitiacus Aeduusaival a’ 
Bellovacusok’ határaì felé közelít. Ezeket lehetetlen volt 

1 reá venni, hogy tovább is maradjanak, ’s feleìket segély 
nélkül hagyják. 

E’hez képest éjfél tájban паду zajjal ’s lármä 
val a' täborból kiindulva'n, minden bizonyos rend ’s ve 
zér nélkül, kiki a’ melly utra. elôször akadt, azon sie~ 
tett baza felé, ugy hogy menetelök valódi futáshoz ha 
sonli’mu. 

Е’ felöl kémeì a’ltal Caesar azonnal tudósi'ttatott, de 
hadì fortélyt gyanítván, mìnthogy még mi okból lett el 
költözésôket nem tudá , sereg‘e't és lovasságát а’ táborban 
tartóztatta. 

_ Hajnalkor a’ szäguldók által bebizonyodván а' 110103, 
egész lovasságát Q. Pedius’ és L. Aurunculeìus Cotta’ ve~ 
zérlete alatt elöre kiildé, hogy a’ végsereget késlesse. 
Ezekct kelle T. Labienus Legatusnak liárom legioval kö 

-vetnie. 
Ezek a’ leghátulsókat megtámadván, és sok ezer le’ 

'pésnyire íizvén, futa's közb‘en köziilök igen sokat levág 
tak.l Mig az utolsó täbortest, inellyet a’ mìeink elértek, 
megällupodott, ’s katonáink"rohanlát vite'zül kiállotta: 
az elöbbre levök, mivel veszélyen kivül látszattak lennì, 
és sem szükse'g, sem parancs által megállási‘a nem kényf 
'szeríttettek, hallván а’ zajt, rendbontakozva futásban ke 
resének mindannyian oltalmat. I’gy katonáink minden 
magok’ veszélyezhetése nélkül, mig a’ világosság enged 
te, konczolták az ellenséget; alkonyatkor az iizéstôl meg 
,szüntek, ’s parancs szerint táborukba vìsszavonultak. 

XII. Mäsnap, mielött az ellenség ijede’séböl ’s 111111 
`sából magát Vösszeszedlletné, а’ Remusokkal hntáros Sues 
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siok' földére vezeté выедет, ’s nagy шаг tevén, Novio 
Èlunum’ 34) városähoz siete. Ezt mindjárt jöttekor roha 
nással akará elfoglalni, mìvel halla, hogy abban örsereg 
nem fekszik. De az a'rok szélesebb ’s a’ ba'stya magasabb 
volt, hogysem n’ Уйти: kevesek’ védlete mellett_ is be` 
vehette volna. 

` Ta'bora’ megerôsíse'se után vivó--fedelek` megindl'ta' 
sához 35) ’s az ostromhoz kivantató szerek’ begyú'jtéséhez 
kezde latnì. Azon‘ban a’ Suessiok futtokból mindnya’jan 
a’ következö еле! е’ városban összegyültek. 

А’ vivó-fedeleknek a’ város alá (Матвею, töltés' haf 
nyatásra 36), tornyok’ emeltetésére nem sok ìdô kivän~ 
топ. Е’ горрат: munkálatok, millyeneket а‘ gallusok 
'az elött sem nem Циан, sem nem hallottak, ’s a' R0 
maiak’ serénysége által megdöbbenve, Caesarhoz mega 
(из végett követelfet küldenek, és a’ Remusok’. kérelmé 
‘те kegyelmet nyernek. 

XIII. Caesar a’ nemzet’ elsô szeme'lyeit, ’s ezek КБ 
zött Galba Шипу’ két Щей: is tuszul nyervén, nem Ей 
lönben a’ városból minden fegyvert {Нм/(губи, а’ Sliessio 
kat kegyelme'be Боевым, és seregét a’ Bellovacusok eI 
len fordl'ta'. . 

y Ezek vagyonukkal együtt Bratnspantium‘ városába 
‘vonák magokat; ‘de alig volt Caesar ettöl mintegy б: ezel' 
'lépësnyire , az öregek mìndnyájan kìjövén a’ városból 
Caesar felé terjesztett kezekkel nyelvükön jelenték, hogy 
magokat kegyelemre megadják, ’s a’ romai nép ellen 
nem harczolnak. Hasonlókép, midôn a’ väroshoz érke 

4zék, ’s ott táboraít föliité, a’ gyermekek és asszonyok a’ 
falakról ‚ gallus szokäsként, kìtárt karokkal a' Romaiak 
ем“ be'keért esedezének. 

XIV. Ezek helyett Caesarnál Divitiacus lön szószó 
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lli- mert a’ Belgak’ elköltözte utän elbocsátvän az Ае 
duusok’ seregét e’hez visszatért -—: а’ Bellovacusok (иду 
mond) mindenkor frigyesei ’s lâarátai унывай az Aeduu-v 
sok’ nemzetének. Az 6 nagyjaik’ amaz álll'tása , hogy az 
Aeduusok Caesartól rabszolgákká te’tetvén, mindennemü 
méltatlanságot e’s gyalázatot szenvednek, vevék arra Шкет, 
hogy lölök elpártoljanak ’s Roma ellen hadra kelljenek. 
Е’ tanács' koholói, mikor láttäk, milly inségbe döntöt 
тёк az огибает, Britanniába szöktek. Könyörögnek aze'rt 
nem csak a’ Bellovacusok, hanem érettök az Aeduusok 
is , hogy szokott irgalma ’s kegyelme szerint ba'nje'k ve 
lök. A’ mit ha teend, az Aeduusok’ tekintete't minden 
Belga elôtt öregbl'tendi , 4kiknek segedelmével‘, és hatal~ 
maval ношей: amazok elö {мацы háboruikat viselni. 

XV. Caesar Divitiacus ’s az Aeduusok iränti tiszte 

letböl igéré, hogy Шкет oltalma ala fogadja, ’s megtart 
ja; de mivel e’ nemzet a’ Belgák elött пазу tekintetben 
гной, és igen népes volt, hat Бай: tuszt kiva'nt. 

Еще]: áltadatván, ’s minden fegyver a’ városból ösz 
szehordatván innen az Ambianusok’ földére lépett, kik 
magokat mindenes'tôl haladék nélkül megadák. 

Ezeknek tös szomszédai valának a’ Nerviusok , kik 
nek minemüségéröl és szokásairól midön ke'rdezösködnék 
Caesar, ezeket hallá: nincs azokkal a’ kulmároknak sem 
mi közösülésök; а’ Ьог 37), ’s a’ kény-élethez tartozó 
egyéb árúk’ bevitele meg van tiltva.; mert, véleményök 
szerint, illyesek által bátorsa'guk ellankad, ’s vitézse' 

`361: hanyatlik; szilaj ’s igen vite'z emberek; gyalazzák ’s 
gúnyolják- a’ többi выдашь, kik magokat a’ romai nép 
nek megadták , ’s ösi erényöket megtagadták; ’s kereken 
kimondják, hogy sem követeket küldeni, sem bármi bé 
kealkudozásba Caesarral nem fognak ereszkedni. 
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XVI. Azok’ földén harem nepi utazta után, kitudá 
a' foglyoktól, hogy Sabis 38) folyón túl, melly táborától 
csak tl'z ezer lépésnyire van, fekszik a’ Nerviusok’ egész 
hadi ereje; ’s ott várja szolnszédaival az Atrebaiak- és 
Veromanduusokkal a’ Romaiak’ jöttét; mert e’ két nem 
zetséget reá vette'k, hogy velök egyiitt próbäljanak badi 
szerencsét. Váratnak ide az Aduatucusok' seregei is, 
mellyek mar ú'ton is vannak. Az asszonyokat, ’s kik 
koruk miatt nem fegyverfoghatók, olly helyre rejte’k el, 
mellyhez a' mocsárok miatt badi sereggel nem férhetni. 

XVII. Ezeket megértvén Caesar, kémeket e's Cen 
turiokat külde elôre, kik a’ tábornak alkalmas helyet 
39) néznének ki. 

Mintllogy pedig а’ meghódolt Belgák, 's Caesart kö 
vetô egyébb Gallusok közül többen veliink utaztak, né 
hányan közülök, mint utóbb a’ foglyok által tudatott ki, 
szokott uti rendünket azon napokban kitanulván, éjjel a.’ 
Nerviusokhoz szöktek,’s azoknak elbeszélék, ‘hogy egyik 
legiot a' mäsiktól sok bútor különözi, ’s hogy kônnyii 
volna az elsô legiot ta'borba jöttekor, ml'g a' többiek tá 
vol volna'nak, a’ podgyäsz között 40) megta’madni. На ez 
megszalasztva.’s a’ bútorok elfoglalva lenne'nek, akkor a' 
többiek ellentallani nem merészlendenének. 

Ezen árulók’ javallatát elôsegélé ez is: a’ Nerviusok 
re’genten , mintlxogy lovasságuk semmit sem ért , -- sôt 
тез ez ideig sem iigyelnek annak yjobbl'tászíra, hanem 
egész erejök gyalogsa'gból áll —— hogy a' szomszéd nem 
zetek’ lovassága't annak hozzájok zsákmányola's végetti 
becsapa'saikor könnyebben gátolnák, bemetsze'k ’s lehaj 
ták a’ Íiatal fákat; ezek oldalaslag sl'írüen eliígozván, 
közben tiiskehokrokat ’s futó szederjét ültettek, ’s ezzel 
azt vivék véghez, hogy ezen élô sövény bástya gyana'nt 
véderôsségül szolgálna, mellyen nem csak keresztül nien 
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ni, de csak áltlátni sem lehetett. Minthogy seregünk’ ha 
ladása ez által gátoltatnék, a’ Nerviusok nem megveten 

_ dônek ШИН]: е’ javaslatot. 

XVIII. A’ mieink által tabernak шпаны": Ье1у illy 
alkatu vala: egy a’ tetöröl egyenlô ereszkedésü domb 
hajlott egész a’ fenemll'tett Sabis folyóig. E’ folyón tlíl 
a'ltalellenben amazzal egy más hasonló lejtésü domb emel 
kedett. Ennek töve mintegy két sza'z lépésnyire tiszta's э 
fôle pedig csalitos volt, ugy hogy nem egy könnyen le 
hetett rajta keresztíil látni.` Itt lappangott az ellenség : 
a’ tisztáson a’ folyó’ mentében tábori ó"rképen itt ott lova 
sokat lehetett látni. A’ folyam’ mélysége mintegy három 
la'bnyi volt. 

XIX. Elöre bocsátott lovassa’gát Caesar, egész hadi 
erejével követte: de a’ sereg’ szerkezete , és rende más 
kép volt, mint azt a’ Belga'k -a’ Nerviusoknak megvitték. 
Meri: mivel az ellenséghez közelített Caesar, szokása sze 
rint hat legiot bútor nélkül léptetett föl; ezek után helye 
zé a’ podgyászokat , végre a’ két ujoncz legio zárá be 
a’ butorok’ védelméül az egéz sereget. ' 

Lovasaink, a’ parittyásokkal, és ijászokkal a’ folyón 
áltkelve , az ellenség’ lovassa'gával megütközének. Mig 
ezek az erdöbe több l'zben visszavonulának, 's onnét lijra 
embereinkre ki-kirohanának, a’ mieink pedig a’ "issza 
vonulókat a’ tisztás ’s nyilt téren túl 41) üldözni nem 
mernék: azalatt a’ hat legio , melly_elô jölt, a’ Ей]: föl 
mérvén táborerösítéshez fogott. 

Mikor az erdöben lappangva гейше": ellense'g legel 
sö butorainkat megpillantá, -ez volt az egyezés szerint 
a’ megtámadás’ jelenpontja--ugy a' mint az erdöben csa 
tasorba ’s oszta’lyokba rendelkezett, egymást neki bzíto 
rítva hìrtelen ege'sz erejével kirohant, ’s lovasainkra csa 
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рои. Ezeket könnyen eliizvén 's megzavarván olly hi 
hetlen sebességgel Тиса 1е а‘ folyóhoz , hogy б: majdneln 
ugyan azon pillanatban az erdône'l , a’ folyóhan 42) ’s már 
csak nem kézhatásnyira lehete látni. Épen olly-r sebesség~ 
gel törtetett pedig a' szelnközti dombon fölfelé táborunk 
’s munkásainkra. 

XX. Caesar-nek egyszerre kelle mindenhez fognia: 
a’ zäszlót ~- a’ fegyverhez kapásnak jelét-.kitú'zni 43); 
a’ hadi kürttel 44) jelt fuvatni ; katonáit a’ шаманы 11152 
szahl'ni; azokat, kik a’ védtöltéshez szükséges szerekért 
távolahb széledtek, összehuzni; a’ sereget esatarendbe 
állítani; a’ katonákat buzdi'tani, a’ jelszót kiadni 45). De 
mindezeknek az idö’ rövidse'ge ’s az ellenség’ sebes nyo 
mula'sa miatt nagyrészint el kelle maradniok. E’ bajban 
ke't dolog segl'te bennünket: katonáink' hadi tudománya ’s 
tapasztalása, kik тёк‘ elöbbi harczokban gyakoroltatva'n 
épen olly jól штык, mit kelljen tenniök, mint a’hogy 
csak másoktól tanl'ttathattak volna; és hogy Caesar min' 
den egyes Legatusnak tìlalmazta а’ tábor’ tökéletes be 
sánczola'sa elött а’ munka'tól ’s а’ legioktól eltávozni. 
Ezek az ellenségnek közelléte és sebes elönyomulása miatt 
már nem vártak Caesar’ parancsára, hanem a’ mit czélirá 
nyosnak véltek, azt` önként véghez vitték. 

XXI. Megtévén Caesar a’ szükséges rendeléseket 
siete katonáit , mint öket гаденыш éré, serkenteni. 
Elére a’ tizedik legiohoz. Едем buzdl'tó heszéde ebböl 
állott: emlékezzenek régi vitézségökre, ne zavarodjék 
meg lelkök; ’s az ellenség’ rohantát állják kiv bätran; 's 
mivel az ellenség еду dárda-hajl'tásnyinál távolabb nem 
vala , jelt adott az ütközetre. 

Midön а’ ma'sik részre hasonlólag buzdl'tás Феде": 
ment, mar (Яке: viaskodva találta. Az idö olly rövid , a1. 
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ellenség olly harczvágyó volt, hogy nem csak a’ 615211111: 
ket fölrakni 46), hanem még a’ sisakot föltenni , ’s a’ pai 
zsok’ borítékát 47) sem lehetett levonni. Нот kiki 
munkájától történetbr’il vetödött, melly táborjelt elöször 
meglátott a’ mellé állott , nehogy az övéit kerestében 
a’ harczból kimaradjon. 

XXII. ‘А’ с5а1агеп11 inkább а’ 11е1у’ mivolta, a’ domb’ 
' lejtössége, ’s az idô’ szüke mint a’hadi темы-5163’ alapjai 

’s szabályai szerint volt elrendelve; mivelkülün helyeken 
egyik legio itt, másìk amott szällott szembe az ellenség 
gel, ’s а’ kilátást az lelöbb emli'tett slirü sövény eltakar 
ta. Нет 1е11е1е azért sem bizonyos segédcsapatokat ren 
delni, sem mindenhol a’ sziikséges rendeléseket megten 
ni; sem egynek mindenfelé parancsokat osztogatni. Illy 
mostoha körülményekben tehát a’ szerencse’ folyamatja 
sem volt egyenlö. 

XXIII. A’ kilenczedik és tizedik legiobeliek a’ csa 
tarend’ balszárnyzín levén, mihelyest fentöiket kihajigáL 
ták, a’ futás, lankadtság, 's a’ vett sebek miatt alig pi- Y 
hegö Atrebaiakat _ mert ezek jutottak а’ Ьа1 szärnyra -` 
csak hamar felsöbb állás‘pontjokból a’ folyóig kergették, ’s 
kivont karddal utánok eredvén, midön a’ folyón keresztül 
lnenni akarnának, köziilök а‘ znvarhan sokat fölkonczol 
lak. ‘ A’ vl'zen túl is bajnokul utánok nyomultak, ’s ve 
szélyes helyre érvén a’ megfordult, ’s újra szembe szállt 
ellenséget úji'tott csatával ismét megszalaszták. 

Hasonlólag egy ma's részen ke't kiilönbözö legio ч 
а’ tizenegyèdik és nyolczadik --- a’ Veromanduusokat, 
kikkel szembe szállott,_a’ dombról leverte, ’s velök a' 
folyó’ partján viaskodott. De mivel ekkor majdnem an 
egész tábor’ eleje ’s bal oldala fedetlen maradt; а’ jobb 
ján pedig csak a’ tìzenkettödik, ’s e’hez nem messze a’ 
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hetedìk legio állott: a’ Nerviusok Boduognatus fövezé-Y 
rök’ személyes veze'rlete alatt, egész erejökkel tömött 

' csapatban oda nyomulának, ’s a’ kinyilt oldalon részinc 
a’ legìokat'kezdék köríilszárnyalni, részint a’ tábor’ felsö 
része felé indulni. 

XXIV. Ugyan ekkor bukkantak lovasaink, 's velök 
levô könnyü душевный, kiket, mint mondám, elsö ro 
hantában az ellenség megfutamtott, täbornkba visszate'r-_ 
tekkor az ellenségre, ’s мышка: lijra más felé vették. 
А’ tábo'ri szolgák is 48), kik a’ h`átulsó kapuból 49), ’s a’ 
domb’ csucsa'ról a’ mìeinket gyözedelmesen a’ folyón ält 
menni ишак, és zsákmányoläs végett a’ táborból Идёт 
tek, midön visszatekintének , ’s az ellense’get táborukban 
Гол-03:11 láfák, hanyatt homlok szaladásnak eredtek. Egy 
szersmind a’ butorokkal jövök is veszékelve e's винища 
re'mültökben, ki ide, ki oda futkozának. 

Ezek l'gy le’ve'n , a’ Trevirek’ lovasai , kiknek ‘Шёп 
ségérôl a’ Gallusok sokat tartanak, ’s kik nemzetöktöl 
segédül küldetvén, Caesarhoz jöttenek, midön Шип“. 
llogy táborunkban az ellenség pezseg; a’ legiok szoron 
gattatnak, ’s esaknem körül kerítve vannak; а’ tábori szol~ 
gák,I lovasok, paríttyások, Питие“: kiilön szakadozva 
’s elszórva szerteszé't szaladnak, elvesztve'n minden remé 
nyöket baza siettek.' Az övéiknek аи; vìvek hl'rül, hogy 
a’ romaiak széllyel verettek, ’s meggyözettek, és hogy 
táborukat, ’s butoraiakat az ellenség elfoglalta. 

XXV. Caesar а’ стан; legio’ fölbátorítása után a’ 
jobb szárnyra menvén, mîdôn lata, hogy az övéi пазу 
szorultsägban vannak; а’ hadì jelek 50) еду helyre vitet 
tek; al tìzenkettödik legiobeliek összeszori'tva n’ csatá 
ban egyniást akadályozzäk; a’ negyedik collors’ minden 
Centurioja 51) a’ sashordóval egyetemben lesett; a’ tábor 
jel elveszett; a’ többi cahors' Centurioi_ сникает mind 
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nyájan vagy megsebesl'ttettek, vagy megölettek; ezek 
között az elsö pilusnak vìtéz Centurioja 62) P. Sextius 
Baculus a’ sok és terhes seb miatt la'ba'n nem állhat, a' 
többiek haboznak némellyek elvesztvén vezetöiket 53), a’ 
„мамкин eltávoznnk, ’s a’ fegyver élét keríilik; az ellenség 
szakadatlanul föl a’dombnak homlokrendiinkre nyomul,’s 
mind a’ ke't szárnyunkat szorl'tja; szóval, hogy a' dolog 
ross/z karban all, ’s tartalék вех-ед sincs, mellyet sege 
diil lehetne kiildeni: elvévén a’ hátulsó sorban egy Каптё 
jának paizsát ,- minthogy a’ nélkül jött -— az elsô sorba 
ment; ’s a’ Centuriokat nevenként szólogatván, 's a’ töb» 
bieket buzdl'tvan rohanást parancsola, ’s a’ manipulnso 
kat издания 54), hogy gátolatlan forgathatnák kardjaikat. 

Caesar’ jöttével a’ katona'kban ismét föléledt a’ re 
mény, bátorságuk meglijult; ’s minthogy mindenki a’ 
végsö veszélyben is vezére’ szeme’láttára magáért ki 
akart гений, az ellenség’ rohanta еду kissé meggyengült. 

XXVI. Midön Caesar a’ kôzelälló hetedik legiot 
is az ellenségtöl nyomatni látná, топай а’ Tribunusok 
nak: vonuljanak lassudon egymáshoz a’ legiok, és nyo-- 
muljanak kanyarodva az ellenségre. Igy egyik а’ má 
sìknak segitségére léve'n, ’s nem tartván, hogy hátul 
ról az ellenségtôl bekerl'ttessenek, vérszemet kaptak, ’s 
vìtézebbül kezdének harczolni. . 

Azonhan ama’ két legiobeliek, kik az utóseregben 
a’ butorokat fedezték, tudósíttatván a’ viadalról, siettet 
ték utjokat, és a’ domhtetön az ellenség elött termettek. 
T. Labienus is elfoglalvän az ellenség’ táborát, ’s a’ ma 
gasról Майкл, mik történnek táborunkban, a’ tìzedik le 
giet segi'tségiinkre küldé. Ezek a’ lovasok’ ’s tzíbori szol 
gák’futásából észrevévén hányadán van a’ dolog, ’s mìlly 
nagy veszélyben forog a’ итог, а’ legiok, és a’ fôvezér, 
kitelhetôleg siettek. 
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XXVII. Ezekljöttével olly fordulat történt а‘ dol 
gon , hogy részünkrôl шавок a’ sebeiktôl elgyengültek is 
paizsaikra támaszkodván az íitközetet meglíji'tanák; sôt a’ 
tábori мощен: is látván az ellenség’ rémültét azzal [еду 
vertelen is szembe szállottak; a’ lovasok pedig, hogy a' 
megfutamlás' szennyét vitézséggel mossák le, a’lcsatában 
mindenütt kitettek a" legiobelieken. 

De végvesze'lyökben is olly vitézséget fejtének ki 
elleneink, hogy mikor az elsô rendbeliek elhulltak, a’ 
következôk az elestekre пшена]: , ’s azok’ семей-61 har 
ezoltak, ’s mikor ezek is lekonczoltattak, és a' holt tes 
tek halomra gyültek; a’me'g fenmaradtak minteg)r domb 
ról szórtäk mieinkre a’ nyilakat, és fölfogott dárdáinkat 
visszahajigálták: ugy hogy megkellett vallani, hogy illy 
паду vitézségü fériiak méltán bátorkodtak áltkelni a’ na 
gyon széles folyón , megmászni az igen magas partokat, 
’s elônyomulni a’ legalkalmatlanabb helyen; melly 1820 
nyu nehe'zségeket hôs lelkök könnyüdekké tette. 

XXVIII. Ezen ütközet шёл a’ Nerviusok majdnem 
l nevökkel együtt eltörültetvén, a’ vének, kik, mint mon 

dók 55), az asszonyokkal és gyermekekkel apály-hagy 
ta posvány és mocsáros vidékek közé vonulának, e’ csa 
tárólhírt nyerve'n, azt véltökben, hogy a’ gyôztöst gá 
tolni, a’ gyôzöttet menteni semmi sem ke'pes, a’ fenma 
radtak’ egyes akaratjával Caesarhoz követeket küldének, 
’s magokat megadák. Ezek nemzetök’ nagy csapfisa'nak 
említésénél натощак, hogy hat száz tanáesosból barom 
ra ’s hatvan ezer emberbôl alig öt száz fegyverfogliatóra 
olvadtak. 

Ezek’ megtartására, hogy a' nyomorultak ’s esdeklôk 
iránt irgalmát mutassa, Caesar gondosan ügyelt 56), megha 
дуй nekik, hogy határaikban ’s városaìkban maradjanak, a' 
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пашней népeknek pedig, hogy hozzá „тошна! egyiitt 
minden sérelem vagy „вшитым tartózkodjanak. 

XXIX. Az Aduatucusok, kìkrôl fölebb 57) emle' 
kezénk, egész hadi erejökkel a’ Nerviusok’ segitségére 
jöttek; de hirt vevén ezen ütközetrôl, utjokból vissza 
vtértek, és minden va'rosukat ’s тётка: elhagyván, min 

' депеши egy a’ terme’szettôl jól megerösítettvárosba 
költöztek. . 

Ezen város köröskörül iszonyu мышцы és ше 
redekségekkel volt bekerítve. Csak egy részén volt egy 
könnyü lejtéssel fölvezetö két száz lépe'snyinél nem въе 
lesebb ut, mellyet igen magas kettös fallal erösr'tének 
meg', гей pedig nehéz szikla darabokat, ’s hegyes рамп 
kokat helyeze’nek. 

Ók a’ Cimberektöl és Teutonusoktól vették erede 
töket, kik Provincia'nkba, és Italiába költöztekkor azon 
butorokat, mellyeket magokhoz venni, ’s Шубы) vinni 
nem tudtak, hat ezer ember’ örizete ’s védelme alatt, 
a’ Rhenuson innen hátra hagyták. Amazoknakf enyészte 
шёл, ezek a’ szomszéd nemzetektôl majd támadólag, 
majd védöleg sok évig háborgattattak, míglen békére 
lépvén köz egyehérle'ssel в’ täjat ‘Магией honul. 

XXX. Mindjárt seregünk’ érkezt'ével a’ városból 
g'yukran ki-ÍkiütÖttek, ’s apróbb csatákban a’ mieinkkel 
кашами; de minekutána egy magasságában tizenkét, 
’s hosszában tizenöt ezer lábnyi 58) sánczgerébbel, 
’s nagy számu sánczvárokkal köriilvétettek, a’ va'rosban 
maradtak. 

Mikor a’ vivó- fedelek elkészültek, a’ töltés мы 
nyatott, ’s látták, hogy távolról torony készül, elöször 
a’ bzislyáról nevetni kezdének bennünket, ’s lekia'ltva 
gnnyolni: ‘mi тёще épül illy gépelyezet olly távol a’ va' 
mçtói? Ugyan milly kezek, milly erö által ve’lik , kivzilt 

ком. сиз. ш. xö'r. ' 7 
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de’ parányi emberek (mert általában a’ Gallusok testeìk’ 
nagyságához képest а’ mi alacsonsa'gunkat megvetik) illy 

>iszonyu terhü tornyot falaikhoz helyezhetni’! 

XXXI. De mikor e' gépelyt mozdulni, ’s falaikhoz 
közeli'tni lzítták, ezen iij ’s szokatlan tíinemény a'ltal meg 
ret'tcnvén, Caesarhoz a’ béke ira’nt' követeket külde'nek. 
kik illy forman szólottak: Minthogy ve'leményökv szerint` 
a` Romaîak nem ìstenek’ segl'tsége nélkül hadakoznak, 
mint kik illy szörnyii magassa'gu gépelyeket k'e'pesek 
olly sebcsen elömozdi'tani, ’s velôk közeletrôl harcznlni: 
magokat mindenestöl kegyelemre megadják. Csak egy 
ért kônyörögnek ’s esedeznek: ha tala'n kegyelme ’s sze 
lidsége szerint, mellyet mások’ magasztalásából ballota 
tak, az Aduatucusokat megtartani szándekoznék, fegy' 
verciktöl ne foszsza meg ôket. Csak nem minden szom 
széd nópek ellenségeik, ’s тычок vite'zsc'gökért agyar 

védelmezhetnék. Minekelôttc ezen esetre jutna'nak, jnbb 
wilna nekik a’ romaì перин akzír millyr sorsot szenved 
ni, mintsem azoktól. halálrn kinzatni, kik között eddig 
uralkodni sz'oktak vala. ' 

O' 

XXXII. Ezekre Caesar igy felelt: 6 minden esetre 
inkaíbli önszokása, mint azok’ érdeine szerint (Шее meg 
fogta volna tartani, ha magokat elöbb , mint а’ faltörô 
bástyáikat érinté, megadta'k volna 59): de a’ hódolás 
csalcvazon föltétel alatt eshetik meg , hogy fegyvereìket 
ишак. Mit a’ Nerviusokkal tett, azt velök is kész ten 
nì, ’s a’ szomszéd ne'peknek meghagyni, hogy а’ гота1 
népnek hódoltait sértegetni ne merészeljék.’ 

F.’ “Пазы; az övéiknek megvive'n, ezek jelenték, 
hogy ke'szek a’ parancsnak engedni. Ennél fogva a’ fal 
ról ‘teinérdek fegyvert hányának le a’ város elôtti árokba, 

s 

I kn'dnak, kik ellen, ha lefogyverkeztctnének , magokat nem _ 
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иду hogy az összehalmozott fegyver csaknem а‘ város’ 
bástya'it, ’s a’ mi ellensänczunk’ magasszigät fölérné: ’s 
me'g is, mint utólib kitetszett, annak mintegy harmed 
része elrejtetett, ’s a' városban megtartatott. A’ kapuk ki 
путан/ай: az пар megszünt az ellense'g’eskedés. 

XXXIII. Ещё felé Caesar a’ kapukat becsukatá, ’s 
katona'it a’ városból kikiildé, nellogy ezektöl a’ lako 
sok éjjel vallami sérelmet szenvedjenek. De 6k eleve 
egyetértve — mint utóbb Швы: - azt gondolta'k, 
hogy mi a’ megllódolás шёл, vagy'ege’szen vissza von» 
juk öreinket, тау legalgíbb azokra kevesbbe' szorgosan 
iigyelünk; tehát résziht megtartott ’s elrejtett fegyvcrek 
kel, részint ke'regböl készült, тазу venyegéböl font, ’s 
bamarjában az idö’ rövidse'géhez ke'pest börrel bevont 

>paizsokkal harmadik örváltáskor merre sánczolatainkat 
legkönyebben megma’szhatóknak vélték, ege'sz erejökkel 
hirtelen а’ városból kirohantak. 

Caesar’ rendelése szerint azonnal tíizi jel adatott, 
’s a’ legközelebb sánczvárakból ott termett а’ katonasa'g. 
Az ellense'g olly vìtézül harczolt, а‘ mint csak hös fe'ríi 
aknak szabadula'suk’ végsö reményében, alkalmatlan he 
lyen, ollyanok eI-len, kik töltésrôl ’s tornyokbóll зябни: 
löszereiket, harczolnìok kellett, minthogy csupán 73:62 
se'göktôl függött szabadulásuk’ minden reménye. Mindaz~ 
által mintegy négy ezer embert vesztvén a’ városba vìsz 
sza verettek. 

Más nap Caesar a’ kapukat, mellyeket már вены 
» nem védelmeze, betöretvén, ’s katona'it beliocsátván, a' 

тёк-051: lakosaival egyetemben eladá 60). Ezek’ számát a’ 
vevök ötvenliárom ezer Юге tevék. 

XXXIV. Ugyan azon idôben jöve P. Crassustól, kit 
a’ Venetusok 61), Osismìusok, Curiosolitäk, Sesuuiusok, 

A 7i 
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Aulercusok, 's Rhedok ellen (kik mindannyian a’ уймё 
tenger’ partja-melléki nemzetse'gek) еду legìoval elkül 
de, azon tudósitás, hogy mind ezen nemzetségek a’ ro» 

vmai пер’ uradalma alá hódl'ttattak. 

XXXV. Ezen tettek мы -lecsillap1'tva lévén egész 
Gallia, all)r nagy vélekedé's támadott az idegeneknél ezen 
háboru felöl , hogy a’ Rhenuson tul lakó népektôl Caesar 
hoz követek küldetnének, azon щётке], hogy tuszokat 
adandnak ’s parancsaìt teljesítendik. Caesar, mivel Ita 
Iìába, ’s lllyricumba 62) siete, e’ követséget a’jövc'î 
nyárra rendelé magához. Ezek uta'n legìoìt а’ Carnutok’ 
63') Andok’ 64), ’s Тиной’ 65) telkeire, melly nemzelsé 
gek közel estek azon helyekhez , hol a' lháboru vìselte 
юн, téli szállásra-vezetvén, Italiába шпон. 

Caesar’ tudósl'tńsára, ama’ szerencse’s történeteke'rt, 
tizenöt napi hálaünnep 66) rendeltetett, `melly тезка 
lönböztetés ez ideìg még senkinek sem juta. - 
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Jegyzetek a’ másodìk надутым. 

1) Ezen könyy Caesarnak a’ выдан , Nerviusok', Aduatucusok , 
és az Aremoricai városok ellen viselt háboruit foglalja ma 
gában. Ez низшим Р. Crassus Legatus által hódítá meg. ` 
Történtek спек Roma’ e'pitt. 697-ik e'vében P. Cornelius Len 
tulus Spinther, és Q. Caecilius Metellus Nepos Consulok alatt. 

2) Az l-sö капут’ elsö számában. 

3) Gallia itt ellcntétben vétetik Aquitaniával és Belgiummal. 
4) Példák erre Orgetorix , e's Dumnorìx az elsô könyvben. 

5) Ez Caesar’ hugának Julìának unokája mit. Ezt tevé Caesar 
negyed részben javaìnak öröküsévë. Ulúhb Octavianussal Con 
sul volt; ennek indítványára itéltettek el Caesar’ gyilkolóji. 

(i) A’ Senok Celtica Galliában laköv ne'pek гопак a’ mai Cham 
pagne-ban. Augustus' idejébeu a’ Provincia Lugduncnsis alzi. 
kerültek. Nei’ezetcsebb "árosaik: Agendicum (Sens); Melo 
dunum (Melun); Vcllaunodunum; Anteaiodorum (Auxerre). 

v 7) E“ szavak жёг között vannak а’ zweybrückeni kiadásban is; ` 
mert hihetö valamelly irnok’ toldalékai. Oudendorpnál duo 
decímo die hclyett prima quo'que lill; a’ görög Metaphrasis 
szerint ai; треп: quam celerrime. ' 

8) A' Rhenusok Belgica Galliziban laktak Marne folyó melletl , 
"аду inkább Rheìrńs кати. Fö városuk volt: Вите-апатит 
(Rheims.) Ezen kivül még ßíbrax (Bievre) is nevenetes "á 
ros volt ll. б. 

9) Rzek alább (11. 4.) Condrususok- Ehurok- Caeraesusok-’s Pae 
manusoknak neveztetnek. A’ görüg Metuphrasis a’ ci: Rhe 
num helyett ripa: R/zem' teszi. 

l0) A’ mai Soissons' városa köríil , mellynek régi neve: Augusta 
Suessionum, тазу Noviodunum. 
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11) Vegetius azt mondja: Praecipua enim res , et utilitas ducis 
est, ut adhibitis ex universo exercitu scientibus belli, et 
sapientibus viris , de suis et hostium copiis saepius пасте‘: , 
utrum majorem numerum pugnatorum ipse, an hostes habe-y 
ant; difficile, enim vincitur, qui vere potest de suis et ad 
versarii copiis judicare. 

12) А’ Bellovacusok a' mai Beauvais körül. Nevezetesebb vá 
rosaik: Bratuspantium (Breteuil i); e’s Caesaromagus (Be 
auvais). _ 

13) Dio Cassius e' királyt .AôQow-nak nevezi. Mellyik legyen a’I 
liibás név, nem tudhatni; mert egy részrôl igaz, hogy a’ gü 
rög так elcsavarják az idegen nevekct, de más részrôl Gal 
brl igen romaiasan hangzik. 

14) Az Atrebaiak ’s a’ Nerviusok a’ mai Artois’ мысе“ Ишак. Az 
Atrebaiak' fô városa volt: Nemetacum (Arras). -- A’ Nervi 
usok’ hatalma alatt valának (l. alább V. 39) a’ Grudiusok, 
Centrok, Levaeusok, Pleumòxiusok, és Geidunusok. 

15) Az Ambianusok Sumena (Somme) folyó ‘НИШ. F6 va'rosuk: 
Samarobríva (Amiens). 

16) A’ Morinusok a’ tenger partoknal a’ mai Boulenois’ocn. Ne,- ' 
‘s 

vezetesebb városaik: Tarvanna (Terouenne) , és Castellani 
(St. Cassel Flandriában). 

17) А’ Menapiusok a’ mai Jülich МЭРЫ, utúbb a' Masa’ bal part 
ján. Ncvezetesebb városuk: Castellum (Kessel) a’ Mosa 
теней. 

18) A’ Caletusok a' mai Calais körül. 
19) A' Velocassok keleti Normandiában. Fo" varosuk: Rotomagus 

(Rouen). 

20) Veromanduusok Picardiában. Fô városuk: 
manduorum (St. Quintin). 

2.1) Az Aduaticu’sok a’ keleti Schelde' torkolatjzitól ege'sz Mat 
trichton alúl laktak. Késôbb ezen náv alatt jönnek‘clô: Tun 
grí. Fô városuk: Aduatuca (St. Tongern)L-littich' щеках]. 

лазила Vera 

22) Ezek’ lakhelye bizonytalau; talau a’ Mosa folyó кати lak 
tak. Gernianusoknak петицией, mivel Ваша“ Germania 
búl költöztek e’ щёки, valamint шейной is. péld. a' Tre 
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virek, Menapiusok, ’s egyebek, de стеке“ nem, hanem csak 
amazokon тал-аде rajt' a’ Germanus лёг. Az Eburokra, a’ 
tôlök vett csapás miatt utóbb annyira megharagudtak a’llo 
maiak, hogy óket nevökkel együtt kiirtottták (Vl. 34.) 

23) Axona (Aisne) Augusta Suessìonum (Soissons) mellett elfoly 
van, ’s Compendiumnál (Compiegne) Esiaval(0ise) egyesülvén 
a’ Sequanába Макай. 

24) Az itt leirt módon Ню]: nella a’ Romaiak is, а‘ mit «ik 
ex corona oppugnare neveztck; többnyire pedig gépelyekkel 
ostromi munkálafokkal так (operibus oppugnarunt). A’ Gal 

- lusok és Выдан, ugymint kiknek gépelyeik nem ‘гопак , az 
аза-отойти csak az itt lcirt módot követték. 

25) Testurlo НИЗ-Гебы, paizs-fedél. L. az 1-sö Кбит/1161 a’ ’I3-dik 
ждущем: ‚ ’s az 5-dik könyvhöz a’ 14-ket. l г 

. 26) Sulla мы meghódíwn Numidia provinciabeli натощак vòuak 
Africábúl. 

27) Ma Candia szigetbclieket. 

28) A’ balearì'szigetbeliek küiönös ügyességgel birtak a’parittya 
hajításban , ebben gyakorolta'tván már'gyermekségö'ktůl fog 
va. Ezeket nem sokkal clöbb Мессина llóditotta a’ тощий 

. nep’ hatalma аи. 

29) A' táborbau élesztett tüzckbûl volt szokás az elleuség‘ Iza 
ша: megitélni. Aze'rt Caesar is (VI. 29) megtiltá tabel-:iban 
a’ tüzelúst' „ilequa ejus adventus procul significatio fiat.“ 

30) Caesar nem akárá kisebl» идиш seregeivel шитье bocsát 
каш által szerencséjét koczkáztatni; hanem addìg (амби 
kodott a’ csatátúl, mig _embereiuek száxna az ellcnséget meg 
nem egyenlíté. Жду tett Verciugetorixxal , igy Pompeiussal. 

31) Tormenta Ló- гиду lak.; müszerek, erömüvek, gép'elyek, 
lnillyenek a’ Кошатина! a’ Catapulta, шиш, Onager, Scor 
pio. Ezekkel küveket ’s dárdákat шаек uz elleuség шт. 

32) Ezek csak Ьап“; dardával тайник fegyverkezve. [Аза Lips, 
de milit. rom. I. In. dial. 8. ‚ 

33) Illy fortélylyal élt Caesar a’ намыть ellen is , mikor az 
Арагон мышек. 

34) Il. a’ IO-dik jegyzetet. 
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35) Vineaa идете. Vivó-fedelet megindítani. Vince mentôfedél 
az ostromló katonák’ számára. A’ faltörô rendszerint .illy 
mentô fedéllel el volt látva. мыл kennel., fölül ’s оша 
laslag vcsszôvel, nyers bôrökkel, ’s lasnak darabokkal befe 
(ШК, ’s körülaggaták, hogy az alatta levôk a’ гей bocsátott 
катеты mentek legyenek. Kerekeken тогда“: ’s egészen 
a’ Га! alzi szokott tolatni, hogy az a' kos által sulkoltassék , 
гагу alá-ásással ledöntessék. Illy rácsból Кбит: fedett utak 
ról (contextae viminibus vineae) többször is van Caesárnál 
szó. A' „мышата leirását találni Vegetiusnál de re milit 
IV. c. 14. 

36) Аду“. А’ Romaìaknál töltést, {Ша-дашь, vagy halmot tett , 
mellyel vagy táborukat метет; (Virgil. Aen. Vll. v. 159) 
vagy ’reája tornyot építének, ’s megrakván katonákkal gé 
pelyek által kereken az ostromlott város’ falai mellé tolának 
's arról a' bástyára -- mert ennek magasságát föléré -— ált 
menének. A7. illy töltés‘ készíte’séhez nem csak föld ’s k6 ki 
татами, hanem fa is (l. a' polgári háboruról l1. 15); 's 
azért azt meg is lehete gyujtani (VII. 24) Épitetése' módját 
lásd Veget. L. 1V. e. XV11-- Lucanus igy ir e' felól L. lll. v.394 : 

—- — —- tunc omniallate 
Procumbunt nemora, et spoliantur robore silvae 
Ut cum terra levis mediam virgultaque molem 
Suspendan‘t, structa Iàterum compage ligatam 
Artet humum, pressus ne cedat turribus agger. 

37) Fölebb is (I. 1) azt mondá: minimeque ad eos mercatores 
l saepe commeant, atque еа‚ quae ad ell'eminandos animos per 

tinent, important; hol bizonyosan a' bort is érté, mellyet 
itt nyilván megnevez. 

38) Sabis ma la Sambre. 

39) Ezen hely alább (ll. 18) leiratik: colli: ab .summa etc. Milly 
hely legyen a’ táborhoz alkalmas , leirja Vegetius Lib. l. de 
re militari cap. 24. . 

40) A' romai katonák'podgyásza (impedimenta) négy fe’le volt: 
cibus, utensilia, valium, arma. Ezekkel megterhelve топат 
так: :arcinía impedití; ha рейд fegyvernél egyebet нет 
vittekr expedita'. Jeles és ide tartozik Ciceronak ama' helye 



MÁsomx Kösrv. 105 

41) 

42) 

43) 

44) 

Quaest. Tuscul. 1l. Ferre plus dimidiatimensis cibaria, ferre, 
si quid in usum v'elint, ferre valium: nam scutum, gladium, 
galeam nostri m‘ìlites in onere non plus numerant, quam hu 
meros, lacertos, manus. Arma nam membra esse militis di 
cunt, quae quidem ita Vgeruntur apte, ut, si usus ferat, abje 
ctis oneribus, expedìtis armis, ‘111 membris pugnare possint. 
— 1de Vegetiusé Lib. 1. Cap. 19. Pondus quoque baiulare 
usque ad sexaginta libras , et iter facere gradu militari fre 
quentìssime cogendi sunt iunìores, quibus in arduìs expedi 
tìonibus necessitas imminet annonam pariter et arma portan 
(11. Nec hoc credatur diliicile , si nsus accessel‘it: nihileñim 
est, quod non assidua meditatie facillimum reddat. Quam rem 
antiquos milites factitauisse, Virgilio ipso teste cognosci 
citur, qui ait: 

Non secus ac ран-115 асег Romaans in armis 
lnìusto sub fasce (60 font. teher) viam cum carpit, et hosti. 
Ante expectatum positis stat in agmìne castris. 

Ennyi fe'le butor, terh, ’s podgyász alatt harczolni valóban 
igen bajos lehetett. ` 

Purrecta ас luca apera. Némellyek szerint e’ szócskát: ас ki 
kell hagyni, иду hogy az értelem igy lesz: quem ad Диет 
а’ meddig loca aperta a' fáktól Коран helyek perfecta per 
tinebant, kiterjed‘ének. ` 

Caesarnak a’ folyón innen levö seregét meg акт-71111 támadni 
a’ Nerviusok a folyón áltjöttek. ' A' legnagyobb sebessé‘ggel 
rohanván le a' dombról, едущем-е az erdöben , a' folyóban , 
a’ folyón innen`is,'ugy szólván a’ Romaiak' kezeiben vol 
tak; elöttök , tab'oruk mellett termenek. ’ 
Verillum által itt , mint Caesar maga magyarázza., azon lobo 
gót kell érteni, mellyet a’ f6 veze'r magával hodozott ’s a’ meg 
indulás’ vagy az íitközet' jeléíil, sátorára kitüzött. Lásd alább 
az 50-ik jegyzetet is. 

A’ hadi kürt érczböl volt, egyenesen kiterjedö alakzatban, 
szélesen elteriilt végzettel. Fo'kép a.' háboruban használák. Т. 
i. a’ f6 vezér’ közeletében lévò' trombitás adott amannak pa 
rancsra. (11652111- jelt vagy a’ esata’elkezdésére, чаду a' vissza 
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vonulásra, vagy akármelly más katonai mozdulásra, ô utána 
adának azután jelt a’ többiek. 

45) A’ jelszó (signum dandum) minden táborban mìndennap más 
szokott lenni, hogy ennél Гоша а’ЖаЪопйК valamint egymást 
иву a’ nem hozzájók tartozót minden idöben megisme'rjék. 
Illy jel-szó (muera, mert sígnnm általányosan van топаю.) 
volt реи. Marius’ шабаша“: Ьат Deus; Sullaéban: Apollo 
Delphù‘us; Julius Caesaréban: Venus аспид-51‘. 

46) Нет lehete péld. Ia' fövezérnek formaruháját felölteni; nem 
másoknak sisakaikat —— szokás szerint — medve "аду farkas 
börrel kiékesíteni , sú't azt még föl sem tenni 's t. 'e’ féle. 

47) A' Romaiak nagyon ügyeltek paizsaik’ csinosságára , ’s azért 
szokásuk volt azokat, valamint fegyvereiket is útközben ’s 
fegyver-szünetkor a’ por, nedv, szeny, ’s rozsda ellen elta 

‘ kai-ni ’s tokokba elrakni. 

48) A' táborì szolgák (Calories) a’ romai táborban különbféle alsó 
szolgálatokra használtattak. Elejénte сваи а’ Tribunusok- ’s 
Centurioknak engedtetett meg magokkal illyes мандате a' 
táborba vinni. Utóbb megszaporodtak, ’s az ütküzetben is 
матами o”ket. Festas szerint Lib. lll. Calories serui militum 

sunt, qui ligneas clavas`fercbant, et illis armabantur ad tu 
telam domìnorum. Servius szerint Classix hajóhad e’ görög 
зябни jön: хами: fa: innét Calones, fat-botot-hórdók, rag f 
синагоге: buzogányosok xalonôöwv falab. 

49) A' romai tábornak négy kapuja volt: 1) Porta praetoria, a.' 
f6 kapu, elól az ellenséggel szemközt, ezen ìndultak ki a’ 
legiok. 2) Decnmana a.’ hátulsó „per quam delinqentes milites 
ad poenam educebantur.“ Vegetius. 3)Porta principali.: dex 
[та és 4.) principali.: sinistra a’ tábor’ f6 теща" a’ két mel 
ШК oldalon. 

50) A’ zászlók (signa). A’ Romaiaknál minden inanipulusnak volt 
zászlója, melly a’ legrégìbb ìdôkben egy marok антитезы 
szénából (ex manipulo foeni) то“. lnnét e’ szó mam'pulus. 
Utóbb a’ manipulus’ штатив dárdát hordozott, mellynek 
{стерт keresztiil álló [а Volt, ’s azon ШИН érczból еду kéz , 
alatta рейд különbfe'le apró, kerekded , тазу monyorus pai 
явок eziistbôl, ’s néha aranyból il, ’s ezeken az istenségek’ 
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képei, péld. Marsé, Minerváé, шву a’ f6 vezéreké, A’ lovas 
ság' zászlója vexillumnak hivattaték, melly dárdán lobogó 
négyszögü ruba darab `volt (Vexillum még más lobogót is tett 
l. a’ 43-ik jegyzetet). Az egész legio’ f6 jele a’ Sau (aquila) 
egy pózna’ tetején kiterjesztett szárnyakkal eziistbôl, vagy 
aranyból körmei közt villámot tartván. E’ szóból. Signa még 
illyes szólásmódok találtatnak a’ re'gìeknél: infer Signa elö a’ 
zászlóval (a' megtámadás’ parancs-szava); signa convertere 
fordulatot tenni , kanyarodni; a 'Aìgnía спи-едете elszökni: sig 
nu сап/ап'а megütközni; signís infectie {те az ellenség ellen 
indulni; legiones sub signa ducere csatarendbe динам ’s t. 
e' féle. 

51) Tehzit e’ cohorsnak mind a’ Не Centurioja elesett; sôt Plu 
{агония szerint az egész tizedik legionak valamennyi Centurio 
ja elhullott, a’ Цианид pedig szétveretett. Appianns szerint , 
Caesar тата is e'r dombra szorult honnan a.’ se‘fitséffére há э су i с o . 

fulról érkezett tizedik legio чаш ki. 
52) Lásd az elso" könyvben a’ «цв-як jegyzetet. 

53) Elvesztvén vezetöiket, (ab novissimis desertos) t. i. ezekról 
volt utólján szó: omnibus fere centurionibus aut vulneratis 
aut‘occisis“ tehát nooiasz'mí itt annyi, mint veze'rek, kiknek 
elestével, a’ Натощак senkitôl sem tartattak Шкет, ’s azért 
rendeikböl elugrándoztak. 

54) Azaz: távolabb álltatai egymástól, minthogy — mint elöbb 
mondatott -- igen összeszol‘ultak , 's едущая: a’ harczban aka 
dályozák. 

55) A"13-dik szám alatt. 
56) A. o‘kosság аж kivánja, hogy а.’ meggyözöt‘tekkel „еще“ 

bánjunk, ’s azokat a’ 'kétse'gbeesésig ne ingereljük , ne ke 
seritsük. A' nemzetek’ törvénye is tilt minden szükse'gtelen 
vérontást, ’s cze’l nélküli кед-вышиваем. Bölcsen mondja 
Tacitus Lib. 12. AnnaI. „et certe naturae injuriam facit et hu 
manitatis падет violat, qui ultra victoriam',~ et superatis 
hostibus iracundiae indulget. 

57) гыеьь a' 4-dik „am am. 
58) Ha meggondoljuk hogy illy kiterjedésü ellensánczolatok ke 

vés nap alatt készültek el: nem Тощий Liviust csodálni , mi 

1 
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кот mondja: Jam in opere, quìs par Romano miles! чип ad 
смех-видит laborem шепот! 

59) A' fölszólításra magokat megadó városokkal legkegyelmeseb 
ben szokás bánni, valamint a.’ nyakasokkal , плёнок’ rettentô 
példájára, keményebben. Cicero mindazáltal azt mondja: Qui 
armis positis ad lmperatoris Едет confugiunt, quamvis aries 
murum percusserit, recipiendi sunt. Lib. I. de oli'. 

60) Sectionem ели oppidi universum Caesar индий. Sectio a’ 
`Romaiaknálvalamelly számüzött’ javainak, гагу valamelly bef 
vett városban nyert zsákmánynak eladatását , узду végre ma 
gát a’ zákmányt ’s az elosztandó javakat jelenté. Kik illyes 
valamelly ‚Издаёт, vagy zsákmányt általában, egyetemben , 
összevéve megvettek, Sectores néven neveztettek; ezek azután 
apródonként, ’s részenként adogaták el azt, a’ mit egyetem 
ben vettek. -‘ E’ helyen, mivel a’ zsákmány (Sectio) az el 
foglalt városból ’s annak lakosaìból это“: ezeket сдуй“ "Ф 
ve adatá el Caesar. 

6l) A’ Успении’: ’stb. Ezek ya’ nemzetségek mindnyájan az atlanti 
cumìtenger' partján laktak Bretagne- ’s Normandiában. 

A’ Venetusok a’ mai Vannes' щади. Nevezetesebb vzirosaik= 
Наманган vagy Dartorz'tum (Vannes) Ш hely; és Viadana 
(1' Orient), révpartì тегов. 

Az Unellusokat nem tudni , ha. csak nem игуан azok a’Ve 
netusokkal Normandiában a' mai Conlentin-ben. 

Az Osismiusok Leon, Quimpercorintin és Treguier körl'il. 
Nevezetesebb városaik: (Реют-{тис (hihetö Brest), Йог-катит 
(Kärhais) , Stolìokanul révparti "áros. 

A’ Curiosolita'k’ lakhelye Ген“ nem lehet többé bizonytalan 
sag, mióta l80l-ben Dinant’ városa mellett Consult faluban 
valamelly régi nagy város’ omladékaira akadtak. 

Sesuuiusok semmi más iróban nem jönnck eló'. Vannak , kik 
itt Lexubiusokat , Ищу Lexoviusokat gyanítanak, kik a' mai 
Vire folyótól едем a' Sequanáig terjedtek, ’s fô „атак: 
Nocomagul volt (Caen körül). 

Az Aulercusok, kik 1) Diablintek- 2) Cenomanusok- 3) 
Eburovixok-‘és 4) Brannovixokra voltak osztva‘, a’ mai Maina 
ben,.l’erche-ben, és a’ hajdani Ille de France-nak еду гшеьеп. 
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Ezeknél a’ nevezetesebb városok e' következendók: Приди 
num (Jubleins, Mayennetôl keletre), Víndz'num (le Mans): 
Mediolanum (Evreux), Duroc-anís (Dreux). 

A’ Rhedok Rennes’ tájékán. 

62) lllyricum Caesar’ helytartóságának еду része volt. 
63) A’ Carnutok a’ Loinnak mind a’ két partján laktak Celtica, 

чаду utóbb Lugdonensis Galliában. Nevezetesebby városaik: 
Antt'cum (Chartres) és Gennaóum чаду Cenabum (Orleans). 

64) Az Andok , Andes, Pliuiusnál Andecam‘ vel Андезит‘ a’ mai 
Anjouban. Nevezetesebb városuk: Jula'omagur (Angers). 

65) A’ Turok , Титане: vel Turoniì , a’ mai Touraine~ben. F6 vá 
rosuk: Caerarodunum (Tours). 

66) Hála-ünnep, supplicatio. Ez Plutarchus szerint törte'nt per sa 
criñcia, indictasque solennitates et ferias. Az illy hála iinnep' 
meddig tartósságának rendelésekor,a’ gyôzelem’ nagysága’s a' 
fôveze'r’ méltósága szokott tekìntetbe ve’tetni. Mìkor Hannibal 
Italiából elköltözött, öt napi :applicatie rendeltetett; így Pom 
peius’ diadalmaiért az elôtt egy tiz napì, máskor pedig еду ti 
zenkét napi. Caesarnak a’ Gallusokon vett diadalmaiért tizen. 
öt napig tartó hálaünnep rendeltetett, mellyet a' triumphi 
pompa’ inìntegy elözálogának lehete tekinteni. 





Y HARMADIK кбит I). 



roaLALA'r. 

Ser. Galba Caesar’ Legatusa némelly az Allobroxok felé feli 
vö havasi népeket meghódít: ezeket, miután pártot íitnek, ’s a’ 
legio’ ta'borát ostromolják, kirohanvánmegveri. I-VI. Azon ido' 
ben az Armoricusok, az az Venetusok szomsze'daikkal együtt le 
гад-штаты: CaesarÍ küldötteit pártot ütuek; виске‘: Caesar ten» 
geri csatában тент tönkre VIl-XVLAzalatt Titurius Sabinus meg 
губи az Unellusokat, XVII-XIX. Crassus az Aquitanusokat, 
XX-XXVII. Caesar, míg az évszak engedi, a’ Morìnusokat ’s Me 
napiusokat szoritja: azután seregét téli telepre тещей XXVIII. 



. 
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- I. ltaliába 4utaztakor Caesar Servia: ‘башни 271‘, 'ì‘iz‘è‘ni 
4kettiidik legiova'l, ’s a’ lovassa'g’ еду re’sìével ‘а‘ Nun 
шток З) , 'Veragerek 4), és Sed'nnusok ellen‘küldé, ЕШ 
'nek birtoka az Allobroxok' határaitól, Lemannus" спё 
lól,l ’s llllodanus’ {Муфты egész а‘ ieglnagasabb Ната 
sokig terjed. Azért k‘iildé'pedig, hogy"e’ havasokon 
áltvìvó шадтеНу a’ kalmárokra nézve veszélyteli, ‘s 

l ‘а’ nagy тёток miat't kültséges volt, szabaddá [вдув y5). 
‘Идемте: ada neki,' lin szñk'ségesnek‘ vélne', Майор“ 
ezen tartományokban “Латыш. 

Galba néhäny'szerencsés csat‘ák 1min, azoknak több 
так nstrn'minal bevévén, mìnekutän’a' нот; xnimièli rész-l 
röl követségek Нищий , és tuszok adattak, bék'érìe 
le'pvén elhatározá, hogy legìojának két cohorsát a' Nan 

'tuatok’ {диете helyezi, maga рейд а’ Увидел-‚ан Octo 
durus 6) nevii helységében töltendi a’ telet‘.4 

Ezen helység völgyben ишак, mellette egy' Не 
ról‘laság van', egyébként körösleg igen iiiagas llegyektöl 
kerl'ttetik: folyó kiìlönözi ат két részre, 'mellyek’ egi'ìkétI 
a’ Gallusoknak engedé Шт, a’ tölök üresen hagyoit ma' 
siká. ...hom-.mk tai mnyául ad... E“ kann sance-gelé 
bet, és árkot Наташи. ' ' ` ‘ ` I 

YII. A’ шнек. egy re'sze mail elmnlt, ’s Galba meg 
parancsolá, ‘ходу. ezen helységbe gabona hord‘asse'k ¿isz 
sze; egyszeprekémei дна! таз-‘наш; , люду а’ сапа. 
sok, a’ helységnek ama’ пень engedctt részéröhréjjel 
mindnya'jan fölkerekedtek, ’s hogy az nda diilö bérczek 

nom. CLAS. ш. кбт. l 8 
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töméntelen sokaságu Sedunusoktól 's Veragerektől el 
volnának lepve. 

Több okok jöttek össze, mellyek a’ Gallusokat 
azon szándékra bírák hogy а’ háborut hirtelen megújí 
tsák, 's a’ legiot elnyomják: először megvetették ők cse 
kély volta miatt а’ nem teljes száma legiot, mellyből 
két cohors hibázott, ’s többen egyenként élelemkeresés 
végett szétküldöztettek. Továbbá azt hitték, hogy ha ők 
minket а’ hegyről támadnának meg, ’s lőszereiket reánk 
a'. völgybe szórnak, mi ezen alkalmatlan helyezetben el 
ső rohantukat sem leszünk képesek kiállani. E'hez járult 
hogy sajnosan látták magzataikat kebleiktől tuszokként 
авантажный; ’s azon meggyőződés, mellyel hitték, hogy 
a” Romaiak nem csak az „utak végett akarják a' havasokl 
csucsait elfoglalni, hanem azokat örökösen is bírni, ’s a' 
szomszéd Provinciához kapcsolni. . 

III. Ezen tudósítást-a Galba azonnal hadi tanácsot tar- ` 
tott ’s kinek kinek véleményét kikérte, mivel sem а’ téli 
szállás , ’s ‚ annak sánczolatai tökéletes állapotban nem 

voltak, sem gabonával ’s egyéb eleséggel nem vala elég 
gé ellátva: minthogy а’ meghódolás, és tuszok' állítása 
után szükségesnek sem vélte a’ háborutól tartani. 

E’ hadi tanácsban, mivel őket illy hirtelen veszély 
lepte meg, 's már csaknem az egész hegységet fegyve 

_res emberekkel rakva láták, az utak' elzárása miatt pe 
vdig sem segítséget hozni, sem eleséget szállítani nem le 
hete, valának némellyek, kik elvesztvén a’ menekvés 
nek minden reményét, иду vélekedtek, hogy elhagyván 
minden butorukat kirohanjanak, 's azon után, mellyen 
jöttek, iparkodjanak menekedni. A’ nagyobb rész mind 
azáltal e’ javallatot a’ vég szükségre hagyván azt ki- I 
уйма: várják el a’ dolog”. folyamatát, ’s azonban vé. 
delmezzék a’ tábort. 
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IV. ‘Nem sokára, olly hamar, hogy a’ rendelések’ 
elintézésére, ’s végrehajtásra alig lehetett idöt nyerni, 
bizonyos jelre az ellenség minden részröl lerohana, ’s 
gerébünkre köveket ’s hajító da'rdäkat 7) szóra. 

A’ mieink, elején fris erôben le'vén vite’zül ellentál 
loltak, ’s egy‘löszer sem röpiilt le sikeretlen lnagasb` 
helyzetökrôl. Ha a’ täbornak egy része védöitöl тег 
fosztatva szorultsägban lenni látszott, katomiink oda siet- ` 
tek; és segi'tséget vittek. De abban rosszabul volt dol 
gunk (mint az ellenségnek), hogy kik köziile a’ harcz 
ban elfáradtak, magokat visszavonták, e's helyökhe ép 
erövel mások a’llottak, a' mi kevés szálnunk miatt re' 
sziikröl -nem történhetett; söt nem csak az elfzíradlak: 
nem léphettek ki a’ viadalból, hanem még a’ sebhetlekI 
sem hagyhatták el helyeiket, sem hzítra nem vonulhattak.’ 

Y V. Mär a’ harcz hat óráig szakadatlanul folyt, ’s mi 
nem csak erôben, de löszerekben is fogyatkozánk. Az` 
ellense’g annäl jobban sarkala bennünket, ’s lankadtsá 
gunknal fogva föld-br-ístyánkon re'st kezde va’gni, és az ár 
kot’betöltelni. Végsô veszélyre jutvän a’ dolog P. Sex~ 
tius Baculus az elsö pilusnak Centiurioja, kirôl emll'tôk, 
hogy a' Nerviusok’ háborujában több sebeket velt, nem 
különben a’ nagyr belátásu 's vitéz katonai Tribunus C. 
Volusenus Galbához szaladának, ’s erösi'te’k , hogy szaba 
dulásra reme'nyt már csak az nyujthat, ha kirohanván el 
utolsó segéd-eszközhöz folyamodnänak. 

Összehivatának teha't a’ Centuriok,. ’s :iltalok hala 
dék nélkiìl a’ katonáknak tudtára adaték: szünnének meg 
egy kevéssé a’ viadaltól,csak az ellenség’ löszereit Годна“: 
föl, e's magokat a’ munkától pihennék ki: ke'söbb az adott 
jelre rohanna'nak ki a’ táborból, ’s a’ meneklletésnek min-- 
den reménye't vitézse'gökben helyhezuék. 

VI. Engedének a’ parancsnak, ’s hirtelen minden kn.Y 
8 s . ,.. 
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pun kirohanvän, az ellenségnek, sem mi történik liítni, 
sein magát összeszedni idôt nem engedének. Fordult te 
hzít а’ szerencse, ’s azok, kik а’ ta'bor’ elfoglalásának re 
reine'nyével jöttek, minden részról köriilve'tettek, és ТЫ 
kaszaboltattak. Töbh mint harmìncz ezer ember каш ---- 
hiteles tudósi'tások szerint ekkora volt пайщик а’ ta'borhoz 
jöttökkor — harmad résznél több maradt а’ vérmezôn; a’ 
többiek rémültökben futásnak eredtek, ’s még a’ maga 

` sabb helyeken sem tarthatták magokat. Ekkép szétverve 
’s lefegyverkeztetve levén az ellenség’ minden dandára, 
katonäink táborukba , és. szinczaik közé vonulänak. 

Ezen алкаш után Galba nem akarlí toviíbb a’ sze 
rencsét kisérteni , ’s meggondolá , hogy e’ mostani körül 
rnények nem felelnek meg a'oze’lnak, mellyel itt vevé 
teli mállását; ’s leginkább a’ gabona ’s eleség-szálll'tás’ 
hiánya vette arra, hogy másnap fölgyujtva'n az egész 
helyse'get, vissza a’ Provincia felé indulna; ’s iitjät sem 
ini ellenség nem gätolvain, se’ nem késletvén épségben 
vezete' el leg’roja't aî Nantnatok’ ’s onnét аи Allohxok’ 
fò'ldére, ’s ott meg is telele. 

у”. Ezen esetek uta'n , minden okra ne'zve, azt hi 
vé Caesar, [поду Gallia le van csendesl’tvei a’ Belgúk 
lneghódl'ttattak, a’ Gerlnanusok elüzettek, n’ Sedunusok 
n’ havasokon megverettek; ’s Így a' tél’ kezdetén Illyri 
cumba шпион volna, mert ezen ne'peket is la'tni , ’s tar 
toma'nyukkal megismerkedni vägyolt; de Gallidban ismét 
hirtelen háboru ütött ki; oka ez volt: Az Щи Р. Crassns 
a' Бегай": legioval az Andoknál közel a’ nagy tengerhez 
telelt; ’s mivel ott a’ gahonänak зайке volt, annak , ’s az.' 
eleségnek szálli'tása ve'gett n’ szomsze'd nemzetekhez töhb 
Praefectusokat, ’s ka'tonai Tribunusokat kiilde. A’ többi 
között T. Terrasidiust az Esubiusokhoz, М. ТгеЫцэ Gal- - 
lust а’ Curiosolitiíkhoz , Q. Velaniust T. Siliussal a’ Ve 
netusokhoz kiildé. 
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VIII. Ezen nemzet'nek e’ tenger melle'ki minden' tar 
tomány között legnagyobb tekintete van; mert a’ Vene 
(ивой Iegtöbb ‘падёт! birnak , mellyekkel ßritanniäba 
szcktak аншлаги ‚ legtudób, ’s Iegtapasztaltal‘b hajósok, 
es az igen háhorgós és пупс tengeren ama’ kevés kikö 
“Яшей! fog\'a,rnellyek mind hozzájok tartoznak, majdnem 
mindnyájan e’ tengeren hajózók adófizetöik, 

Ezek azon hiedelemben , hogy Cmssusnak ибо“ их. 
szaikat "isszanyerendìk, Silins’ és Velanius’ letartózta 
(байта! kezdék a’ dolgot. Елей’ tekintetétôl ösztönöztet 
ve'n szomsze'daik is 8) ---- mint a’ Gallusok tökéleteikben 
rendszerint hevesek, e’s hirtelenek 9) -- ugyan nzon czél 
ból letartóztaták Trebiust, és Terrasidiust, és пешим. 
vc'n azonnal követeket elökelöik ’filial összeesküvének: 

hogy mindeneket kôzakarattal müvelni , ’s a’ jobb ’s bal 
sorsba-n egyiránt fognának osztozni. А’ többi nemzetsé 
geket is подашь, hogy inkább ôseiktöl nyert szabadsá 
gnkbnn' Минута]: maradni, mint a’ Romaìak’ igáját vi’ 
selni. 

Azegész tengermelle'ki щёк csak hamar гей állván 
szándékukra, köz kö'vetséget bocsa'tának P. Crassushoz~: 
küldené vissza шинным, На embereit visszakiva'nnä. I, 

IX. Ezekröl‘Crassus filial tudósi’ttatván Caesar, Ini 
vel oda Шт] vala, addig is a’ tengerbe szakadó Цвет‘ 
10) folyóján'hadi туша: épŕttetett, n’ Provinciäból eve 
„же: szereztetett, патока: ’s Lormányosokat Годами 
t'ott. манить rövid idó alatt végre парапет, mihelyt 
az évszak engedé, a' seregliez indult. I 

Caesar’ érkeztének hi'rére a’ Утиный, ’s a' többi 
nemzetségek áltlátván egyszersmìnd, milly vétségbe ke 
véredlek a’ lmír nevöknél fogva minden пешие: elött min 
denkor szent, és se'rt’hetien követek' 11) Ietartóztata’sa, 
’s bilincselése гика! ‚ a’ vesze'ly’ nagysägához képest hadi 
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készületckhez , ’s kiváltke'p a’ tengeriekhez ишак; ’s pe 
dig annal nagyobb biztosságal, mivel honuk’helyezteté 
sére sokat építe'nek; тег: tudak, hogy az útak, арапу. 
hagyta mocsa'rok által meg шипа]: szaggatva; a’ tenger fe 
liili kisza'lla'st pedìg a’ tájék’ isme'retlensége , ’s n’ révpar 
tok’ kevés sza'ma nehezíti. Arra is számoltak, hogy se 
regeink élelem’ szüke miatt папок sokáig mar ugy sem 
maradhatnak: söt habár а’ dolog minden várakoza'sukkal 
ellenkezôleg ütne is ki, mindazáltal vizen 6k legerôsseb 
bek; a’ Romaiaknak nincs hajóseregök, nincs azon [Щей 
nak, mellyeken a’ hadat viselendene'k, zátonyaìról, ki 
szálló helyeiröl, падшим isméretök; ’s végre ege'szen 
más a’ hajókázás a’ partoktól zart tengeren 12), mint itt 
a’ ve'gtelenen ’s nyilton. 

Ezen határozásaiknál Гоша megerôsn'ték városaikat; 
behordák ezekbe földeikrôl a’ gabonát; összegyüjték а’ 
Venetusok’ partjai' körül -- tudva volt, llogy itt пуща 
meg Caesar a’ háborut — а’ lehetö legnagyobb szammal 
hajóîkat; fölvevék e’ háborura frigyökbe az Osìsmiuso 
kat, Lexoviusokat 13), Nannetekct 14), Ambilìatusokat 
415), Morinusokat 16), Diablinteket 17) 's Menapiusokat 
18); e's az általellenben fekvö Britnnniából segédserege 
ket vonának magokhoz. 

X. Ezen вшиты: nehézségek Гоп-дампа]: elö e’ 
jelen háborura ne'zve, mindazáltal több okok sürgették 
Caesart e’ háborura: а’ romai lovagok’ törvénytelen le 
tartóztatasa; a’ meghódolás utáni fölkelés; a’ тиной’ ada 
sa után elpártola's; annyi nemzetségek’ összeesküvése; 
legfökép pedig az, nehogy, ha ezt elnézi , ma’s neinzetek 
is hasonló merényekre vetemedjenek 19). Tudva'n (вьёт, 
hogy a’ Gallusok majd minden kivétel ne'lkül az 151111550‘: 
nak barátai, és a’ hadra könnyen e’s hamar lobbanók; 
minden emher pedig terme'szet szerint szereti a’szabad 
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ságot, és gyiilöli a’ rabszolgai sorsot: jńnak vélte mi 
nekelötte 4meg több nemzetségek szövetkeznének össze, 
serege't elosztani, 's szélesebben kiterjeszteni~ 

XI. Elkíildé (еще a’ lovassággal T. Labienus Lega 
tust a’ Trevìrekhez, kik a’ Rhenus’ folyójához legköze 
lebb laknak, azon parancscsal ,hogy menjen a’ Вешний‘ 
’s egyéb Belgák’ földére, e's tartsa бы engedelmesség 
ben, nem kiilönben tartóztassa a’ Germanusokat, kiket, 
mint hl'rlik, a’ ВНЕШ: sege'dl'il hl'tak, ha eröszakkal akar 
mínak a’folyón áltkelni. P. Crassusnak kiilönbféle le 
giobeli tizenkét cohorssal, ’s паду sza'mu lovassa'ggal 
Aquitaniaba kelle indulnia,nehogy ezen nemzetektöl Gal 
liziba segédseregek küldessenek, és olly hntalmas nem 
zetek egyesiiijenek. Q. Titurius Sabinas Legatust három 
legióval az Unellusok- Curiosoliták- és Lexoviusokhoz 
kiildé, hogy azon népeckéket foglalatoskodtassa. Az 
“На D. Brutust a’ hajóhadnak, ’s a’ többi gallus hajók 
nak, mellyeket a’ Santoktól, Pictoktól 20), ’s egye'b 
meghódl'tott tengermelléki tartományokból hozatott, pa 
rancsnokává levé, azon meghagyással, hogy mihelyt le 
het, a’ Venetusok ellen kiinduljon. Ó maga a’ gyalog 
sággal indula ellenök. 

XII. A' тёмной’ helyezetei körül-belül illyenek vol: 
tak: a’ tengerbe nyuló földnek végsô csucsaira e's fokai 
ra valának épl’tve; nem lehete tehát a’ tenger’ árjának 
idején, melly minden huszonnégy órában kétszer szokott 
történni, szárazon hozzájok férni; de hajókkal sem, mer 
beállván az арапу, a' hajók az iszapban megfeneklettek. 
Igy a’ városok' mindke't nemü ostromoltatásáuak voltak 
akadályai; ’s ha сами iszonyu ostrom-můvek’ készülté 
vel a’ városok' falait csaknem fölél'ö tölte'sek és даёшь: ál 
tal elzárattatván a’ tenger, reményök enyészni Йемен; 
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is: займов hajóval, mellyeknek bôségében гопак, от! 
ovezvén, azokra mìnden vag‘yonukat штык, ’s a’ leg 
közelebbi {färosokba vonulának, hol а’ helynek ugyan 
azon védnltalmai által újra' lnenede'ket talállak. 

ы ЕМ: a’nyárnak nagy részén ‚авт‘! könnyebben te 
тёк, mìvel hajóink ellenszelek Юса! gátollatának, ‘а’ 
azoknak megîndl'tása a’ tágas -és nyìlt тендере" a’v пазу 
árok~ ’s apályoknál, a’ kevés ’s csaknem sommi индюк. 
`nél Годна fölötte neliéz volt. 

д .-XIII. .Ugyanis az enemég' мы my „мамаш. 
nal; alkatva, ?p fölkészl'tve: fenekök valamivel laposabb 
mln; mint a.’ mieìnké, hngy af zátonyokat ,‚ ’s давшу 
apadásokatkönnyebben kiállhassák: „так igen magli 
sak, “дамб-щ fàraik is а’ habok’ és шишек‘ nagysá~ 
gához Мощи". А’ hajók egé'szen ‘идущим készůltiek, 
hogy mìnden torlat- és sßélvész-ostromot' kiálljanakyaz 
evezö рабой lábnyì siélességü deszkákból hüvelk Vvastag 
айда vasszßgekkel valának összeszegezve', a’ hurgonyok 
kötélßhelyett lánczokról függtek; a’ унций részìnt ké 
sm'ítetl'en, részlnt ‘vékonyra мышцы: böçökböl állottak, 
чаду a’ len’ hiánya, yvangy az anali ba’fnásmófl' tudatlaw 
säga mìatt, шву, а’ mi hihetöbbm‘mìv-,elnçm Yélgék af, 
{виден-пек annyì vészeit, a’ szelek’ illy ìszonyu dühe't 
lén-vi‘rorlákkal шииты ’s illy terlles' байка: azokkal 
91153- iigyesen koxrmányozhatni. :. и. »v f - 

Hajóînk azakéìhoz képest 'ally irányban- ‘копай, 
hogy едущий gyorsasággal , és serényebb evezféssels bala 
dák fölfül avrokéìt', egyfébként: а" he-l'y’ terme'szetére, a' szó'l. 
ушек‘. diihére ne'zve а’ уепешзож bajóin minclenek за?» 
ban ’s- helyesebben ‘хамишь: alkotva; тег: hajóìnk’ 0rrai- 
val nem lehete пешей: a'x‘tanì-«olly erösen valánnk épülvv 
ve -- sem magasságuk miatt Шиш-вып! könnyen hoz» 
zájok fémi; ’s вдув" ez okból a’l „тыс közöm bábrab 

/ 



Neon-:mx Köxrv. 121 

ban tartńzkodhatiinak 21). Azon fölül mikor zajlott a’ 
tenger, ’s 6k magokat a’ шатен’ kényére liagy'fik, kön 
nyebben МАЛЫЙ а’ villart, bizvástabb megállának a’zá 
tonyok közölt, és a’ daga'ly’ lefolyta uta'n a’ kösza'laktól, 
és szirtektôl mitsem tartának; holott a’ mi hajóinknak 
mind ezen esetektöl rettegniök kelle. 

`XIV. Több városokat vévén be Caesar, midôn МНЯ, 
hogy ez a’ паду fáradsäg mind hijfíban van, ’s hogy a’ 
városok’ elfoglalása után sem gátolhatja meg ellenségei 
nek elìllanását, sem azoknak nem árthat: анаша be 
várni a’ hajóhadat. Ez elérkezék; ’s mihelyest аи az 
ellenség megpillantá, azonnal mintegy каши husz igen 
jól тыкают, ’s mindennenn'i hadi szerrel bôven ellátott 
hajòval a' kikölöböl megindulvän a’ mieinkkel szemközt 
megállott. Sem Brutus 22) а’ hajóharl’ kormányozója, 
sem a’ katonaì 'l‘ribnnusok és Centuriok, kikre egyes 
hajók’ kornuínya bizva volt nem шейк, mi так legye- 
nek, vagy minö harczmódhoz fogjanak. Mert аммиак, 
hogy hajóik’ orraival nekik nem árthatni; Ade habár tor 
пупка: emelnének, akkor is az ellenséges hajók’ farai 
még ollyr magasok vala'nak, hogy az alsóbb a'lláspontból 
oda könnyüden lôszereket nem lehete певица’ Сани 
soktól hányottak pedig annál keményebben sujtanának 23). 

Еву készl'tvény teve nekünk jo. szolgálatot, t. i. a’ 
hosszu póznákra пьём, ’s azokra rea‘szegzett a’ bzístya ser 
lókhoz 24) hasonló igen éles sarlók. Ezekkel megraga 
dák a’ kö-teleket, melflyeken a’ vito-rl'a-rudak az :irbocz 
fáról гадюк, azolrat` megvonák, és meglófll'ttatván eve 
zíikkel a’ hajók, elsznggaták. A’ kötelek’ elvagdala'sa 
util a" тишь-гадай természetesen' lehullának; ’s mint 
hogy a’ Gallusok’ minden reménye a’ vitorla'khan , ’s ha 
jószersziimokban alla, ezek elrontatva'n iegyszerre oda 
lön hajóiknak minden hatása. Az iitközetet тег most 



122i с. JULiUs Cassia. 

a’ vitézség határozta el, mellyel katonáink вишенка! 
könnyen fölülhaladták, annál is ìnkábh, mivel az шка 
zet Caesarnak és az egész seregnek szemei elött ment 
véghez , úgy hogy вешний vitézebb inerény észrevétlen nem 
maradhatott; mert minden dombot, 's inagasabb helyet, 
mellyekröl a’ közel levö tengerre kiläta's volt, seregeink 
foglalták el. 

XV. Lehullván, mint moridók , a’ vitorlafák, hajó 
ink каш ketten harman vettek közhe egy ellenségest, 

4's Наполнив]: a’ legnagyobb erököde'ssel törekvének azo 
kéira följ‘utni. Látták ezt elleneink, ’s több hajók’ el 
vesztése után nem levén más mód, futäs Шт!‘ akarának 
inenekedni: és mär szélnek fordi'ták hajóikat, midön её)“ 
szerre olly szélszünet ’s tengercsend 25) állott be, hogy 
helyökböl sem mozdulhatának. Ezen eset szándékunk’ 
valósi'ta'sa'ra ingen kedvezö vala; mert egyik hajót a’ 
másìk után utól érök, ’s elfoglalók. Az ege'sz hajósereg 
böl csak igen kevesen дыша}: éj’ közbenjötte által a' 
partokhoz, minekntána az ütközet négy órától nap nyug 
táig tartott 26). 

XVI. Ezen ütközettel ve'ge sznkadt a’ venetus ’s az 
egész tengerparti hábornnak, mert itt egyiitt volt minden 
fegyverfogható Щи, `minden élemedett korn, ’s némi ta 
na'cscsal vagy tekintettel biró férfìu; egyiitt volt nz egész 
tengeri erö. Mind ezek’ elvesztése után а’ fenmaradtak, 
hová vonuljanak, lvagy városaikat mikép védjék, nem tud 
так. Megadák tehát Caesarnak inindenestöl magokat: ki 
бью: csak azért is keményebben megfenyi'teni eltökélé 
magában, hogy jövendöben e’ szilaj népek а’ követek 
iránti nemzeti jogot szentebbül саней‘: meg. Megölete 
мы: minden (актовом, а’ többìeket rabszogákke’nt ela- 
‘дана 27). 
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XVII. Ml'g ежей a’ Venetusoknál шишек Q. Titu 
rius Sabìnus Caesartólanyert seregeieel az Unellusok' 
földe're ért. ‚ Itt Viridovix “Прав. elsö személy, ez tar 
taí egyszersmind minden azon tájbeli elpártolt летите! 
а’ fö hadi коптит, kikböl пазу. sereget, ее sok népet 
gyüjtött össze. 

E’ rövid idô alatt az eburovixi Aulercusok és Lexo 
viusok 2S) шашки, mivel a' háborura rea nem állott, 
lnegölték , kapuikat bezárták, ’s -magokat Viridovìxhoz 
kapcsolták. Ezen föliil mindenhonnan едем-(датам sok 
sepredék пер és Папок jövének össze, kiket a’ zsákmá 
nyolás’ reménye, vagy a’ harcz iránti hajlandósäg a’ ше 
zeì lnunkától, ’s mindennapi foglalntossägaiktól elvont. 

Sabinus minden tekintetben alkalmas táborban vesz 

teglett, Viridovix ellenben, ki tôle két ezer lépésnyire 
telepedett,fnapról napra ‘Пишите seregeit, ’s iitközettel 
kinálkozott, annyira: hogy Sabinas nem csak az ellen 
ségtôl vettetnék meg; hanem katonáinktól is már еду 
keve's'sé gnnyoltatnék. Félénksége felöli vélelnény máx' 
annyira ment, Воду az ellense'g táborunk’ sánczolatáig 
merészelt közeli'tni. Sabinus ezt azon okon tette, mert 
иду tai-tá, hogy a’ fövezér’ távolléte'ben solia sem kell a’ 
Legatusnak az ellenséggel szembe пеший, ha csak a’ csa 
tatér, vagy más körülmények гей nézve [ют/ещё]: nem 
volnának. 

xvnl. slhafalmazván ете’ félénksêg. felini vae. 
mény, a' mila levô sege'dseregböl egy убитая és agyafurt 
Gallust “Нанта ki. Ezt_nagy ajándékokkal és igéretek 
kel гей vevé, ‘позу menjen ё“ az ellenséghez, szándé 
ka’ról pedig értesl'té. 

Ez teliát mint s‘zökevény a’hoz Azíltmenvén elöadá a’ 
Romaiak’ „этапы; azután‘elbeszélé,.milly rossz kai-ban 
{Ш а’ Venetusoknál Caesar’ dolga; bizonyos már, hogy 
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Sabinas a’ jövô éjszaka seregestöl a’ ta'borból tìtkon fölke 
rekedik, és Caesarhoz segédvitel végett megindul. 

Ezekct hallván mindnya’jan fölkiáltának: nem kell e’ 
kedvezö alkalmat elszalasztani 29); a’ taborra kell törni. 

Ezen tökéletre (бы) okok замши a’Gallusokat: За 
binusnak a’ mult napokban késlekedése; a’ szökevénynek 
bizonyŕtása, az eleségnek‘, mellyröl nem eléggé szorgos 
kodtak, hiánya 30); a’ venetns'ha'boru’ reménye 31); és 
az embereknek az iránt, a’ mit ohajtanak a'ltalányos hie 
dékenysége. Nem ereszték tehát Vìrìdovixot, e’s a’ töb 
bi vezérêket elôbb a’ gyüle'sböl ki, mig ezek is‘meg nem 
egyezének, hogy fegyvert ragadjanuk, és a’ täborra пуа 
muljanak. ‘ 

Ezek’ megegyeze'se után, a’ Romai‘ak’ árkainak be 
temetésére galjakat, “és rözsëket hordvän össze, mintegy 
bizonyos g’yözelem’ rem’énye'töl lelkesítve vigan indultak 
a’ tábor ellen. ' 

XIX) A’ tábor dombon állott, melly aljatól kezd 
ve’n, mintegy ezer le'pésnyire lassudan emelkedett. Nagy 
“ёршика! törtetett erre -az ellenség, hogy a’ liomaiaknak 
шавок’ összeszedésére , fegyverkezésére csak igen cseke'ly 
idejök'maradjon', ’s lélek наймит oda el is ért. я 

Sabinas a’ покои buzdl'tzís utan Нагоя-‘(Идиом 

embereinek a’ csata'ra jelt ada, ’s hìrtelen Ы: kapUbÓl 
tétete a' magokkal hozott terhek miatt nem egészen ша 
bad elleneire rohana'st. Helyezetünk’ jó volta, ellense' 
geink’ fudatlansäga ’s lankadtsága 32), katonzíink’ ‘тёщ 
sége,"s el‘öbbi csatákban szerzett iigyessége tevé, hogy 
а’ Gallusok elsö rohanatunkat sem állák ki, hanem azon 
nal hätat fordl'tának. Vìtézeink nyugodt erövel l'evén el 
érék a’ zavarttakat, ’s közülök sokat elejtének; а’ töb~ 
bit lovasaink vevék üzöbe, ’s csak keve’s, Тайна] me 
nekedetteket hagyának életben. 
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’S l’gy Sabinus és Caesar egyszerre halläk meg атм 
a’ tengeri тикают, elnez Sabinas’ gyôzelmét, ’s min 
den nemze'tse’g haladék nélkiil adá meg magát Titurius 
nak. Mert a’ milly gyors és kész a’ Gallus harczra, olly 
Еву e’s csüggedt путины-“555018 tlirésére. 

l XX. Azon idö tájban érkezett meg Crassus Aquita 
niában, mellyet nagysa’gzira és népesse'ge're nézve, mint 
fölebb mondatott, Gallia’ harmad részének kell tekinte 
ni 33). Ez meggondolván, hogy azon tartolnányban vi 
selend háborut, hol csak nem rég L. Valerius Praeconius 
34) Legatus serege’ szétveretése után fölkonczoltatott;’s 
honnan L. Manilius Proconslil‘ butorait elvesztvén kifu 
шипом: a'ltlátta, hogy nem МЕХ/‘дубина legyen 52611: 
sége. Gondoskodolt tehát gabonáro'l; segédseregeket és 
lovnssa'got пегие“, ’s azon kivül Tolosa, Carcaso 35), 
és Narbo’ 36) városaiból, Imellyek Ía’ galliai >Provinciában 
fekiisz'nek, ’s ezen tartoma'nyokkal határosok nevenkénf 
.0k ha... (мы szólnvän вы а'зоъаасош гвшёге 37) ve 
zeté seregét. ‚ ' u 

Érkeztét megtudväna’ Задаток nagy sereget vontnk 
össze, ’s f6 erejökkel a’ lovassággal litunkban ta'madtak 
meg benünket. Elôször сем: csak a’ lovassaggal csatá 
zánk , de mikor ezt megfutamtottuk, és utänna eredtünk, 
hirtelen kifejlett a’ mellék völgyben rejtekezett gyalog 
ság, és bontakozott rendeinket' megtämadva'n a’ cs’atiít 
megnyitotta. 

XXI. Ilosszan ’s tíizesen> folyt a’ harcz; mert az elöb 
bi gyözelmeìkben megbl'zott Sotiatok ат hitték, hogy 
egész Aquitanìa'nak boldogsa’ga vite'zségöktöl függ: a’ 
mieink pedig ki akarák tüntetnì, mit képesek a’ f6 vezér’I 
’s a’ többi legiok’ tavollétében еду ifjoncz’vezérlete alatt 
véghez vinni 3S). Végre nagy vesztesse'ggel csak ugyan 
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az ellenség ‘гашиш meg. Nagy vérontäs után Crnssus 
а’ Sutìatok’ városát hevenyében ostrom alá fogta, de vi 
téz ellentállásra találván, vivó-fedeleket és tornynkat ál 
Ша. Az Aquitanusok majd kiůtöttek, majd tôlte'sünk és 
vìvó-fedeleìnk вы fenék-íireget ństak (ìllyes mur'xkákban 
nagyon jártasok 6k, számosan levén nálok az érczbá 
nyák); de látvän , llogy fìlg'yelmünk lnellett ezen módok 
által mitsem boldogulnak,követeket küldének Crassushoz, 
kérve'n, fogadná el hódolásukat. Ezt megnyervén a’ pa 
rancs szerint fegyvereiket kìadák. 

_ XXII. Ide levén mìndnyäjunk’ fìgyelme (Евгению, 
а’ város’ más oldaläról Adcantuannus а’ f6 vezér hat száz 
esküdt bajtárssal, kiket 6k Soldurîusoknak neveznek. 
E’ féle emberelinek ezek viszonyaìk: egyiränt élik azok 
kal 39), kiknek baŕátságára szentelik magokat, az éle‘t’ 
mìnden затей. На аёокаъ eröszak által valamì éme', 
azt tartoznak velök megosztani, шву magokat klve'gez 
ni. ’S valóban ember’ emle'kezetétöl Тор/а nìncs példa, 
hogy valaki annak haläla utän, kinek barátsa'gára szen 
telé magát, meghalnì vonakodott volna) kirohanuì sza'n 
шишек. A’ la'rmára, melly az erösségnek azon re'sze'n 
támada, ‘кампаний fegyverhez Каравай, és heves csatázás 
után Adcantuannust а’ városba visszaverték. Megnyeré 
mìndazáltal Crassustól, hogy a’ többìekkel egyenlö 961 
tételek alatt hódolhasson. ~ 

XXIII. A’ fegyvereket és tuszokat áltvévén Cras 
sus, a’ Vocatok’ és Tarusatok' 40) hatäraiba nyomult. 

Azon ln'r, hogy egy а’ сегшёзяёпы és mesterse'gtöl 
megerösl'tett väros a’ Romaiaktól oda jöttök után kevés 
nap alatt ostrommal bevétetett, гей vevé a’ Gallusokat, 
Воду mìnden felé követeket küldjenek, összeszövetkez 
zenek, egyma's'nak tuszokal: adjanak, és sereget дутые 
nek. Az innensö hispanìaì 41), és Aquitaniával bata'ros 
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nemzetségekhez 42) is külde’nek követeket, ’s onnét se 
géd-seregeket, és vezéreket hozatának. Ezek’ jöttével 
a’háborut nagy nycmóssäggal, és erôvel késziiltek visel 
ni. Vezéreknek pedig azokat välaszták, kik Q. Зено 
riussal 43) minden táborozásban együtt valának, ’s kik 
nek hadi tudományában igen megbizänak. Ezek a’ Ro 
maiak’ módja szerint 44) kezdék a’ helyeket megrakni, 
a’ шьем megerösi'tenî ,-’s mieinket az eleségtöl elzárni. 

Mikor Crassus la'tta, hogy seregeit kiterjeszteni 
csekély száma miatt tanácstalan volna; hogy az ellenség 
száguldoz; hogy az тайне ela'llja, ’s még is a’ tábor’ bä 
torságára elegendô örsereget Неву hátra; ’s hogy e’ miatt 
ö hozzá gabonät és eleséget bnj nélkül szálll'tani nem lehet, 
’s az ellenség napról napra `szaporodìk:jónak tala'lta hala 
dék nélkül íitközetbe bocszitkozni. Е’ sza'ndéka't hadi tanács 
elejbe terjesztvén, midön mindnyzíjokat magával egy érte 
lemben lenni látá, következö napra határozá az iitközetet. 

XXIV. Hajnal’ hasadtával Crassus minden seregé 
vel kiindulván, kettös csatarendet älll'ta, a’ segédsere 
geket középre 45) helyezé ‚ее va'rá, mire hata'roznák el 
magokat ellenei. 

Ezek ngyan ат hinék, hogy erejökliöz, régi harcz 
dicsöse'gökhöz , ’s mieink’ gyengeségéhez képest biz 
vást megütközhetnek velünk: mìndazáltal biztosabb 
nak vélték az щека: elallani, az eleséget elvägni, ’s a’ 
gyözelemhez minden veszteség nelkiil 46) jutni; ’s e’ 
végre, ha a’ ßomaiak az eleség’ sziike miatt Мнений 
kezdenének, az indulás’ zavarja között akarák a’ buto 
raikkal terhelt, ’s csüggedt leIkü sereget megtámadni. E’ 
terv a’ vezérek által helybenhagyatván a’ romai seregek’ 
kiindulta шеи is táborukban штабелей. Midön Crassus 

észre vette, hogy emberei azon hiedelemben, hogy az el 
lenség félénkségböl késedelmeskedìk , neki bätorodának, 
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’s mindnyájan azt шалман: nem kell tovább várakoznig 
rajta kell az ellenség’ táborára menni;y serkentése’t elöre 
bocsa'tvän mindenek’ Видный"! , az ellenség’ tábora 
ellen indult. ` l 

XXV. Ш, mìdôn némellyek az ärkokat töltögeték, 
mások az ellenséget löszereik’ zäporäval a' tölte'sröl és 
sa'nczokról elú'zék, a’ segéd-katonák рейд, kikhen a’ csa-'` 
tában Crassus nem sokat hìzott,'kövekct és löszereket 
штаммами, ’s a’ töltéshez тер-штока: horda'nak, 
’s Еду azon шт e's ve'lelne'nyt gerjeszték, mintha ¿ik is 
harczolnának; ml'g hasonlólag az ellense'g is elszzíntan ’s 
rettenhetleniil liarczolna, e's löszerei a’ magasb helyezet. 
rôl nein foganatlan hullanának: megtudá Crassus a"1ova- 
soktól, kik az ellenség’ тьмы megkerülték, hogy a’ 
hátulsó kapunäl nincs annyira megerösi'tve a’ tábor, ’s 
ott a’ hozzáfe’rkeze's könnyü. l 

XXVI. Crassus а’ lovasság’ tisztjeit, kikkel szándé 
ы: közlé, Египте, hogy legényeiket jutalmak ’s igére 
tek дна! buzdítsák. Ezek a’ parancs szerint kivezetvén 
a’ tábor' ôrizete're hagyott, ’s meg fris eröben levö négy 
cohorst, ’s hogy az ellenség’ tábora’ból észre ne утешен. 
senek, nagyot kerülve'n, mig mindnyájok‘ пешей és fi 
gyelme a’ csatára vala'nnk függesztve , sebesen az elnli'tett 
sänczokhoz értek; ezeken álttörve'n, elôbb mintsem lait-y 
ni, vagy észrevennì lehetett volna, mi történik, az ellen 
sëg’ täborában zíllottak. 

Hallván жоп részröl a’ Нит‘: katonáink rij erövel , 
mint ez rendszerìnt a’ gyôzelem’ reményénél történni 
szokott, tiizesebben kezdének harczolni. Az ellenség min 
den feliil körülvéve kétségbeesetten ugrála le а’ színczok’ 
falairól, és futásban kerese menedéket. De lovassfigunk 
б: а’ tágas mezön iizöbe vévén, ötven ezel' emherböl --- 
tudva volt, hogy Anz Aqnitanusok e's Cantaberek köziil 47) 
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47) ennyîen даешь össze _ szlig hagya meg еду negyed 
гене, és késö еле] jöve vissza a’ täborba. 

XXVII. E’ свата’ hl’re’ro Aquitania’ паду része meg 
adta тает Crassnsnak, ’s önként tuszokat zíllíta‘. E'zek 
között voltak a’ 'I'arbellusok 48), Bigerriok, Precianu 
sok, Vocatok, Tarusatok, Elusatok, Бал-Ней, Auscusok, 
Garnmnusok , Sibuzatok , Cocosatok 49). Csak kevés , a’ 
Iegvésôbb széleken lakó nemzetségek, bizvän a’ késö Иб 
ben -- a' tél mar közeledett — mulaszták el szint ezt 
cselekedni. ` 

XXVIII. Azon idô “Шиш Caesar, noha m’z’ír a’ nyär 
hanyatlott , mindazáltal, mivel egész Gallia’ meghódi'ta'sa 
után csak a’ Morinusok, és Menapiusok voltak fegyver 
ben, és soha még hozzá а’ béke inránt követeket nem 
küldöttek, azok’ földére vezete' seregét, иву ve’lekedvén, 
hogy ezen lláborun hamar ältesendik. De ezen népek a’ 
liadakozásban egészen más módot követtek, mint a’ tò'b 
bi Gallusok. Mert midôn láták, hogy a’ legnagyobb nem 
zetse'gek , mellyek välasztó ütközetekbe bocsátkoztak, 
szélverettek e's meggyözettek: minden ingó javukkal egy 
ma'st e’rö erdöségeikbe, és mocsáraik közé vonula'nak. 

Ezen erdöse'gek’ bemeneteléhez e’rvén Caesar ott tá 
bort veretett; --- me’g eddig az ellenség nem mutatta ma 
‚чёт-де elszéledvén embereink a’ munkára, hirtelen az 
erdönek minden részéröl ki-, ’s reánk rollantak. A’ mie 
ink azonnal fegyvert ragadtak, ’s две: az erdöbe vissza 
„так. Az еПепзёзР sok embert vesztett, de részünkröl 
is néha'nyan niélyebben nyomulván be e’ járhatlan tájék 
ba , oda maradtak. 

XXIX. Következö napokban elkezdé Caesar nz er 
(Икс: va'gatni, ’s mindazon levágott fat, nehogy az el 

ком. cms. ш. кбт. 9 
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Ienség oldalaslag‘fegyvertelen ’s ke'születlen kat'onáira 
csaphasson , kétfeliil bástya gyanánt egymásra halmozta. 
tá. Keve's napok alatt hihetlen sebességgel messzire be-- 
haladtunk; már a’ barmok ’s végsö butorok kezeinkben 
топай; az ellense'g sl'i‘riibb erdökbe kezde vonulni: de olly 
zivataros idö {Шеи Ье , hogy a’ munkával szükségke’p föl 
kelle halgyni, ‘s a’ szakadatlan esözések miatt lehetetlen 
volty katonáinknak tovább забита“: alatt maradniok. El 
puszti'tván tehát Cesar egész orsza'gukat, föle'getvén fal 
vaikat, épiileteiket, seregét ‘движение, ’s azt az Anler 
cusok’, Lexoviusok’, ’s egyéb csak ìmént fegyvert fo~ 
gott nel'nzetségek’ földén téli шалаша telepi'tette. 
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Jegyzetek a' llarmallìk надуты. 

l) Ezen könyvben т rendbeli Gallia’különbfele nemzetci ellen vi 
selt háboru adatik elö: 1. Саша Legatus alatt a’ Veragerek 
és Sedunusok ellen. 2. Caesar’ темные alatt a' venetus háboru. 

3. Titurius Sabinas Legatus alatt az Unellusok, Aulercusok , 
Eburovixok , és Lexoviusok, 4. I’. Crassus alatt а’ Sotiatok, 
és egyéb Aquitanusok; ’s 5. a’ Morinusok es Menapiusok el 
len. Ezek a’ gallus háboru’ harmadik évében történtek Cn. Len 
tulus Marcellinus , es L. Marcellus Philippus Consulok alatt; 
Roma’ ерш. 698-dik évében. 

2) Ez utóbb Brutus- és Cassiussal Julius Caesar ellen összees 
küdött ’s azért Pedius’törvénye szerint el is itéltetett. 

3) A’ Nantuatok' lakhelyét nem tudni° Gyanítják, hogy Forsigny 
és Chablais’ környékében laktak. 

4) A' Veragerek Gallia Narbonensis kisebb {отозвана nemzet 
ségei шишек voltak. Иду szinte а.’ Sedunusok is. Ezek a ’ 
fenn , amazok az al Vallis tartományban. (le haut, et le bas 
Valais). 

5) Caesarra nézve nagyon káros volt, hogy a' Gallia. Cisalpina 
ból hozott portékák seregénél csak azért is igen (Мёд-6.1: vol 
tak, mivel a’ havasokon lakó nemzetségek a' szállítást паду 
vámokkal terhelék, 's az útat ragadozásaik által чтец-теми. 

6) Octodurus most Martigny (martinndß) Rhodanus folyónál Val 
lis tartományhan. 

7) Савва (iratik igy is: Gesa, Gessa, Gaessa,v Geza) Virgilius 
Aen. VlII.v. 659 et seqq. azon alkalommal, шток-‘а’ Capito 
liumnak Мании; által lett megmentéséröl szól, e’ Шиш-ты 
is emlekezik, ìgy irván le a’ (днищами: 

9. 
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Aurea caesaries , ollis , atque aurea rvestis , 
‘Их-521115 lucent задана: tum lactea colla 
Auro innectuntur: duo qùisque Alpina coruscant 
Gesa manu, scutis рюшей corpora longis. 

На mindent össze-veszünk, а’ mi ezen esgköz Тет! a’ régi Энт 
пей! talátatik , kiviláglìk , hogy az valamelly наша darda' пенье 
"olt, mellyet а‘ könnyii feì'yverzetükatonák haszuáltak, f6 
kép а’ míveletlen nemzeteknél. ` 

8) Jól mondja Lìvius: Causa atque origo omnis гит-15 penes 
anctores est, reliqui contagione insaniunt. — Tacitus рейд : 
nihil ausuram plebem principibus amotis. 

9) Mint апсиды‘, ugy most is. A’ Gallus Шил-61 pattant , ’s llamar 
eltöko’li таза“. 

10) Ligar (Loire) Cebenna hegyekben ered , ’s a’ßojusok Aeduu 
вой‘, Vedicassok’, Turok’, és Nannetck’ földén keresztül 101)‘ 
ván az aquìtaniai `tenger-be szakad. 

1l) Legatì nomen, ugymond Cicero in Verrem, финтов] esse 
deb/et, quod non modo inter sociorum inra, sed etiam inter 
-hostìum tela incolume versatnr. ' 

12) Т. ì. a’ földközin; mert a' Romaiak 'akkor egyedül még (‘пак 
ezen tengert ismérték. 

13) Lásd a.’ Il. каш-таи а’ Gl-dik жгутик. 

_14) А." Samm'lol- Caesarnál ; Plininsnál pedig Капаем]: а` mai Nan 
tu körül laktak. Nevezetesebb "árosaik: Brívates (D' Anvi 
le szerint Brest; igen ke'tséges) és Parlumlmentum (Nantes). 

15) Isméretlen пищей nép. Mások ЦИК: Ambílìatel, Ambs'öarìli. 

16) Lásd а‘ Н. könyvhöz а‘ lô-dìk kjegyzetet. 
17) Lásd a’ ll. könyvhöz a’ 6l-dik jegyzetet. 4 
18) Lásd a’ ll. надутая а’ 1‘7-dik jegyzetet. 
19) Jól mondja Velleius Lib. 2. 'hìstoriarum g Non enim ibi consi 

stunt exempla, unde coeperunt, sed quamlibet in tenuem rece 
pta tramitem llatissime euagandì sibi "iam faciunt. — Cicero 
pedig,r Philipp. 5: Ошпе та|шп nascens {Зоне opprimìtur; in 
‘тешит , lit plerumque robustius. 
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20) A' теми a' Liger’ déli részén laktak. "árosaìk: Ratiatum 
(Mecliecon), Сиг/„110 hires tengerparti тегов; Límoniun¢(Poì- 
tiers). -~ A' Santokról lásd az 1. könyvhöz az 50-dikjegyzetet. 

2l) Minul incommodo аварий: conli'nebontur. Еду van a' инту 
brückeni kiadásban. Мазок igy adák: minus commode copu 
Iís вопите/бандит, azaz: nem künnyen lehete дне: horgokkal‘ 
lef'ogni. ' 

22) Dec. Jun. Brutus (‘душ volt Caesar' legkedveltebbei közül, 
’s meg is M. Brulus- és Cassiussal az ellen összeesküdött. 
Mikor az összeesküvés’ kitörésénck napján Caesar Calpurnia’ 
álmai miatt титана, a’ Senatusban nem jelent meg: hozzá. 
me'ne Brutus , 's mcge'rtvén az aggodalom’ ока: , az ege'sz dol 
got nevetségesse tette, e's Caesart kezénél fogva csaknem erö 
szakkal "надеты vonta. Utóbb több szerencsétlen esetek után 
Galliában bizonyos Camillas’ kezeibe esett, kit Brutus valaha 
sok jótéteménynyel halmazott; de ettôl M. Antonius’ parancsára 
шедшие“. _ _ 

23) Vessük össze Liviust is: Romanae naves altitudine aliquantum 
superant Punicas; ex rostratis Poeni vana pleraque, utpote su 
pino jactu tela in superiorem locum mittebant; gravier ac pon 
dere ipso libratior superne e Romania ictus crat. Most a' Ro 
maiak "oltak olly helyzetben , mint akkor a' Poenusok. 

24) A' Маца-ватт егбв póznákon megerösített vaskampók, és 
csáklyák voltak, mellyekkel ostrom' alkalmaval az akadályo 
kat elszokták harítani, a' falból a' köveket kirántani , arról 
embereket levonni. 

25) Miliy különös kedvezése a' szerencsénekl E' nagy csend nél- 
kül a' ванна hajók elillannak , 's a’ haboru meg века tarthat. 

26) Azaz: délelôtti tiz выпи estéig. Lásd az 1. künyvhöz a' 77~d`|k 
jegyzetet. 

27) Sub corona папам“. Mit tészen aub corona vendere nem tud 
ni bizonyosan. Némellyek szerint a' Наш foglyok körbe (coro 
na) állítva, mások‘szerint fölkoronázva (sub corona) adat 
так el. 

28) Lásd a’ 1l. könyvhöz a’ (E1-dik ждущим. 
29) Polyb. Lib. 9. : Valet in omnibus rebus et ранее occasio , :ed 

maxime in bellicis. -- És уедет. Ocrasio ìn bello шприца so 
let juvare, quam virtus. 
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30) Si barbarornm est in diem vivere, nostra соната sempiternum 
натри: spectare debent. lgy szól Cicero. Mar kétszor megjár 
tak а.’ Gallusok -- a’ belgiumi háborukor és most --- az ele 
ség feliili gondatlanságuk miatt. Ellenben Caesar mindìg elöre 
szorgoskodott élelemrôl. 

n31) Ugyan is nem шагам, liogy Caesar azt már elvégezte. 
32) lgy gyözödelmeskedett Sabinus a’ folyón áltjött, ’s тяп‘ lan 

kadt Nerviusokon is. ' 

33) A’ mi nem юш- Caesar, midón ezen emlék-jegyzékeket irta , 
nem volt még Aquitaniziban; ntóbh volt. (VIII. 46) Oda Cras 
нив: kiildé , ki hogy пазу dolgokat látszassék "éghe титек : 
Caesart azon re'sz’ nagyságziról nem valúke'p шабаш. Hihetó , 
hogy utóbb, ott létek`or, a’ ММ: belátta, de стык-ждут‘ 
keit kijobbitgatni мы; reá nem éi‘t. Augustus alatt jóval kü 
lebb vitettek Aquitania’ határai. y 

34) C. Valeríus Praecom'us ’stb. Mivel Caesar azt mondja: nem 
re'g, иду ишак, hogy ezen fölkonczolás Sertorius’ idejében 
ищет. Ez azonban csak gyanitas; bizon'vosat nom lehct mon 
dani, ’s mit is szl'ikséges‘! 

35) Tolosa (ma Toulouse), akkor a’ tectosagi Volcák' vai-osa, 
a’ Rliodanustól nyugotra. -- Не)‘ szinte Carcasa is (Carcasso 
щ!) Ашх (Aude) fol’vó теней. 

36) Narba a' Поташ!" elsô gyarmatja Galliában. ЕЩЁ! vcttenevét 
az eg'ész Provincia; ma Narbonne, Atax folyó mellett, igen 
jeles város. 

37) A’ Sotiatok aquitaniai nep a' Pyrenaeusok' атм oldalán a' 
i Garronne' forrásainál. 

38) Сих-12115’ szavai: Milìtaris sine duce turba, corpus est sine 
ври-пи. Quintilianus pedìg igy szól: ut remìges sine guberna 
tore , ita milites sine imperatore nihil valent. 

39) Deuoh’ magokat elszánt, halálra „а“: emberek гопак; kik 
меткие! nem türödvén едущий]. az ellenség’ eleinesztósére 
iigyeltek. A’ Замани: szó’ биений: nem érdemes nyolnozni , 
isinéretes dolog Ievén hogy a’ romai 's görüg так a’ más 
nelnzeteknél divatozott neveket, igen hibasau irják le. Némcly` 
Пуск ugy мещанок, hogy a' Solduriusok вешний: sem kü 
lünböztek az Ainbactusoktól, kikról Caesar alább (VI. 15) 
szúl. 
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40) A' "масок , és Tarusatok aquitaniai иерей Garumna‘ bal part 
ján a' Sotiatokhoz азиата. ` 

41) A’ Romaiak Hispanìát két részre osztották: innneso'rc Hispa 
nia citerior "el Tarraconensis (keleti Spanyolország), és tul 
lo'ra, Hispania ulterior, melly ismét Baetica él Lusitania'ra 

- volt ‘тошна. 

42) Aquitaniával határosak voltak a.’ Cantaberek. 
43) Sertorius, kirölLivius igy: "ir impiger, et sub Hannibale ma 

gistro omnes belli artes edoctus. Florus pedig: vir summae 
quidem, sed calamitosae virtutis.“ Hispaniában 14 évig dii 
höngô polgári háborut 7131511.- Hozzai аммиак az Aquitanusok. 
Csak nehezen vethettek e' haiborunak Cn. Pompeius, ё: Ме 
tellus уйдет. 

44) А’ Romaiak nagy mesterek а‘ hadban, jó helyet kercsének tá 
bornak , azt megerósíte'k , abban ôrizetet hagyván lovasságuk 
kal a' tájt „ишак ,'az ellenség’ szállitványait elfogták, 's 
több e’ féle't cselekedtek. Ellenben a’barbarusok nyers erejük 
ben bizván, illyes elóre Мина! nem birtak , гагу illyes apró 
загоны! nem akartak увядший, ’s épen azért többnyirc vesz 

к tesek lettek. 

45) A’ segédseregeket szairnyakra volt szokás ailli'tani. Itt Ставни: 
a' „оказии eltávozott; mert mint alább топай, дамб/с a’ 
clalában nem bízott, vitézsógök "agy наведет feliil nom le 
vén ele’ggé meggyôzôdve. ‚ 

46) Ingens victoriae decus sine sanguine bellare, иву mond Tacitus. 
47) A’ Cantaberek Hispania Tarraconensis lakóì. Ezek a’ Roma 

iak ellen is шагам védeni szabadságukat , иду hogy Hispania 
nak re’gen lett elfoglaltatása után csak Augustus май hódít 
tathattak meg. Késóbb századokban is , mikor a’ Saracenusok 
egész Spanyolországban szabadon koboroltak 's uralkodtak, 
a’ Cantaberek pyrenaeusi шиши közé i'onulva a' цыгана; 
tól mentek maradtak. 

48) A’ Tarbellusok Лишай a’ Garumna folyó'déli részén egész а 
Pyrenaeusokig. Nevezetesebb városaik: Aqua: Augusta: és 
Taràellíae (Ш Ags, тазу gasconiasan Dax) hires fördôkkel. 

49) Bigerriok — Cocosatok. Ezek a’ nomzetségck a' (Tarumna, 
atlanticumì tenger, és a' Pyronaeusok кажет laktak. 
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NEGYEDIK кошку 1). 



POGLALAT. 

Az Usìpetek és Tenchtherek, germanus Га} , a' Sueuusok 
“И, kik röviden leiratnak , elůzetve'n , a' Mennpiusokat терапии! 
ják; innét pedig az Eburokhoz menvén Caesartól rettenetesen mcg' 
veretnek. Kik megmenekednek a' Rhenuson tul a’ Sigambcrekhez 
vonják magokat I-XVI: Caesar hídat veretvén áltmegy а’ Rhenu 
son, ’s a’ Sigambereken boszut állva'n, 's az Ubìusokat megsza 
badítván, "isszatéln XVII-XIX. lnnét visszamegy Galliába, 's 
a’ Мот-шизики?! е|Еш1п1 Britanniába, mellynek еду részét паду 
nehezen meghódítván Galliába visszatér XX-XXXVI, és а’ Mori 
шнека: meghódítja, XXXVII-XXXVIII. 



Э 

I. A következett télen Cn. Pompeius, és M. Crassus' 
ronsulságuk' évében 2) a’ germanus Usipetek, nem kü 
lönben Tenchtherek 3) igen nagy számmal jövének ált а’ 
Rhenuson, nem messze annak torkolatjától. Áltkelésök' 
okai valának а’ Sueuusok 4), kik őket több évek óta 
nyngtalaníták , haddal мыть, és földmívelésökben aka 
dályozák. 

A’ Sueuusok leghatahnasahbak, ’s legvitézebbek а‘ 
Germanusok között. Иду mondják , száz'megyéjök van, 
mellyekből évenként ezer ’s ezer fegyverest visznek ki 
harczolás végett. Az otthon maradottak a’ magok”~'s azok” 
élelméről is gondoskodnak. Esztendő mulva ismét ezek 
váltják föl а’ fegyverben levőket, amazok pedig otthon 
maradnak. Igy sem а’ földmívelés , sem а’ katonáskodás, 
's harczgyakorlás nem szakad félbe. Tulajdon és különö 
zölt földje nálok egynek sincs 5), ’s nem is szabad esz 
tendőnél tovább annak nn'vele'seért egy helyben maradni. 
Veteménynyel nem igen, hanem nagyobb részén tejjel, és ' 
marhahússal élnek, ’s egyik fő foglalatosságuk a'vadászat. 
Е’ szokás, az eledels minősége , а’ mindennapi gyakorlás, 
а’ szabad élet (mert kisded koruktól fogva, semmi köte 
]esség- vagy fenyr'tékhez nem levén-szokva, önkényök el 
len épen semmit sem tesznek) erejöket gyarapítja , ’s tes 
töket óriási nagyságra neveli.“ Szokás által úgy neki tő 
rődtek, hogy; ámbár éghajlatuk igen hideg, állatok” bő 
rein kiviil, mellyek’ rövidsége miatt ишак’ nagyobb ré 
sze kiáll, semmi más тычок nincs, és folyókban fürdenek. 

II. Országuk a’ kereskedőnek inkább azért áll nyit 
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va,'hogy legyen, kinek eladhassák hadban nyert zsák 
mányaikat, minthogy azoktól valamit vásároljanak. Sőt 
még a’ Gallusok előtt olly kedves ’s nagy áron vétetni 
szokott külföldi. lovakat sem használják а’ Germanusok , 
hanem csak a’ honiakat,mellyeket noha silanyok és idom 
talanok, ‘а’ mindennapi gyakorlás által szerfölött tartó 
sakka' edzenek. 

A’ lovas csatában gyakran leszöknek lovaikról, és 
gyalog harczolnak; a’ lovak reá vannak szoktatva, hogy 
addig nyomból se mozduljanak ; 's ha a’ szükség úgy hoz 
za magával, azokhoz sebesen visszavonulnak. Semmit na 
gyobb szégyennek és puhaságnak nem tartanak, mint nye 
regben ülni. Bár milly csekély выйти csapat tehát elég 
vekmerő aka'rmilly száma lovagló sereggel összekapni. 

Bort teljességgel nem engednek magokhoz vitetni 6); 
mert általa, véleményök szerint, elpuhul, ’s elkényese 
dik az ember. 

l III. Legnagyobb nemzeti dicsőségnek tartják, ha ha 
“(танков túl minél téresebb föld fekszik pusztán. - Ez 
arra mutatna, hogy sok nemzetség nem állhatja ki hatal~ 
mukat. — Tehát а’ Sueuusok' tartományától, mint mond 
jak, egy felül hatszáz ezer lépésnyi sivatag föld fekszik 
7). Más felül az Ubiusok érintik azt, kiknek nemzetsége 
- mint azt a’ Germanusok veszik-nagy és virágzó volt. 
Ezek saját honosaiknäl, 's egyebeknél valamivel pallé 
rozottabbak azért, mivel а’ Rhenus mellett fekszenek, ke 
reskedőktől gyakran ldtogattatnak, ’s magok is a’ szorn 
sédsa'g miatt а’ Gallusok' erkölcseihez simultak. 

Ezeket a’ Sneuusok sok hadi próba után, ámbár, mi 
vel nagy ’s hatalmas nemzetet. tettek, lakhelyeikből ki 
nem verhették, mindazáltal амины“; tették, ’s jóval 
megalázták és gyengítették, 
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1V. Hasonló a'llapothan voltak az Usipetek ее Tench 
therek, kiket fölebb emli'ténk. Ezek a’ Sueuusok’ hn 
talmának több езиъепдейёг ellentállván, végre telkeikböl 
kiüzettek, ’s Germaniában három évig ide ’s tova bo 
lyongva'n a’ Rhenushoz a’ folyónak mind két partjän la 
kozó ’s ott földeket, tanyákat, és falvakat biró Mena 
piuokhoz értenek, klik illy sokasa’g’ jöttére megretten 
vén elhagyäk a’ folyón тип lakhelyeiket, ’s védöreikkel 
a’ Rhenus’ bal partját megrakván a' Germanusokat azon 
ältjönni nem engedék. 

Ezek minden квинтета: elkövettek , de a’ liajók’ V 
züke iniatt sem eröszakkal nem éllietvén , sem a’ Mena 

рывок’ örszemei mellett (Шип ált nem kelhetvén, tette 
ték magokat, mintha elöbbi honukba és tartományukba 
visszaköltözne'nek; de hai-om napi utjok után ismét meg-_ 
fordultak , ’s ezen едем utat egy e'jjel meghaladott lovas 
ságukkal a’ Germanusok’ elmentéröl kémeik (“Ьа1 tudósí~ 
tott, ’s minden aggodalom nélkñl a’ Rhenuson elöbbifal 
vaikba visszaköltözött gondatlan ’s gyanutlan Menapiu 
sokat elnyomák, és fölkonczolván öket, ’s hajóikat el 
foglalvän miellött azoknak a’ Rhenuson innen lakhelyei 
ben csendesen megmaradt része а’ történetekröl tudósl't 
tatllaték, a’ folyón ältkeltek, ’s megszálva'n azoknak min 
den épiilete't , a’ шнек hätra levö részén azok’ javain. él 
degelének. 

Ezekröl tudósl'ttatván Caesar a’ Gallusok’ csélcsapsá 
ga miatt tünödött; mert ez a' nep szándékaiban ingatag 
8), ’s általába‘n iiji'tásokon kapkod, ’s azért yalamit гей 
bizni nem сап-сё tanácsosnak. 

Az pedig a’ Gallusok’ szokäsa, hogy az шибка: 
akaratlan is megálli'tja'k, és tölök a’ hallottakról , vagy 
[признан-акте! kérdezösködnek. A’ városokban a’ keres 
kedöket a’ nép\ köriilveszi, ’s erôteti, тому“; meg: 
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milly tartományokból jönnek, ’s onne't mi újsrigokat hoz 
nak. Illyes mendemondákra és hallomásokra gyakran а‘ 
legfontosabb tsírgyak iránt ollyakat végeznek, mellyeket 
legott kenytelenek megbánni, mivel bizonytalan hi'reken 
kapkodván a’ feleletek tòbbnyire innyök szerint Vannak 
koholva 

VI. Caesar ismervén ezen sajátságukat , hogy na 
gyobb háborunak elejét vegye , показами korábban jöve 
a’ sereghez. 

Oda érkezvén Valósulva találta, a’ miket gyam’tott: 
néhä-ny nemzetségek követeket külde'nek a’ Germanusek 
hoz, ’s azokat meghl'vák: jöjjenek el Rhemis’ tájáról; 
miudenekrr’il, miket kivánnak, rendelések fognának té 
tetni. 

E’ remény’ fejében ma'r távolabbról kezdének kóbor-' 
lani a’ Germanusok, és az Eburok, ’s a’ Trevirek’ védett 
jeiknek a’ Condrususoknak földére jöttek. Caesar maga 
hoz hivatá a.’ Gallusok’ föbbjeit, do tett felfödözései feliil 
nem akart yalamit e'szrevétetni, hanem nyájaskodott ve 
lök, és szándékaikban megerösíté öket: azután lovassxí 
got kivána tölök, és eltöke'lé а’ Germanusokat megtá- 
madni. i 

VII. Mihelyt az eleség beszerezve , ’s a' lovasok ki 
állítva valának, azon helyek fele' kezde indulni, hol hal 
lomása szerint a’ Germanusok tanyáztak. l 

Midôn csak néhány napi távolságra volna tôlök , kö 
тетей érkezének hozzá, kik ill)T módon szóla'nak: А’ Ger 
manusok a’ romai nép ellen hadat nem kezdenek игуан ‚ 
de nem is vonakodnak вид], ha ingereltetne’nek; mert a’ 
Germanusok öseleìk’ szokása szerìnt а’ ne'lkül , hogy kö 
nyörgésre fakadnának ‚ szembeszállanak mindenkivel , ki 
ellenök harczra kel; azt még is тайга adják , hogy lak. 
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helyeikböl elüzetve'n , kénytelense'gböl költözlek ide. Ha ^ 
szìvességökkel a’ Romaiak élnì akarnak: bennök haszonL 
vehetô bara'tokra találhatnak. Azonban чаду telkeket ad 
janak nekik, vagy az elfoglaltakat engedjék birnìok’ Ök 
csak az еду Sueuusoknak engedtek, kikkel a’ halhafatlan 
istenek sem mérközhetnek. _ E’ földön игуан senki sincs, 
kit 6k meg nem törhetnének. 

VIII. Caesar ezekre, mint jónak tartá, válaszolt; 
de besze'dét ezzel végzé: Semmi barátságot nem köthet 
velök, mfg Gallìában maradnak: ’s nem is igazságos do 
log más bìrtokát elfoglalni , ha sajátukat nem пинай: vé 
deni: nincs is Gailiában annyi puszta'föld, hogy не, 
kìvált illy сета-1191: embernek, mások’ sérelme ne'lkül 
lehessen adni. Mìndazältal, ha kedvök volna, az Ubi 
usok’ határaiban letelepedhetnek, kiknek követei пана 
vannak a’ Sueuusoktól vett sérelmek’ гарантами végett, 
’s hozzá segl'tségért folyamodnak. Ez iránt az Ubiusokra 
гей fogna 'parancsolni. 

IX. А’ követek аи válaszolák, hogy ezen ajánlatot 
az övéìknek megviszik, ’s а’ dplog’ megfontolása után 
harmadnapra Caesarhoz visszatérnek; azonban, hogy tá 
borával feléjök ne közeh'tsen, kérék. De Caesar azt fe 
lelé, hooy erre sem állhat. Мех-Ь e'rte'sére esék, hogy 
néhány nap elött lovasságuknak egy erös osztályät 18:51: 
mányolás, és eleségszerzés végett az Ambivaritusokhoz 9) 
а’ Mosellán 10) tlil küldötték. Ан vélte t.i. hogy ежей 
lovasokra várakoznak, ’s csak ezért kivännák az idöt ha 
lasztanì. 

X. A’ Musa a’ Lingok’ földén Vosegus’ hegyéböl 
ered, és а’ Rhenusnak Vahalis 11) nevii a'gával egyesül 
vén a’ Batavusok’ szìgetét 12) képezì, ’s innét nyolczvan 
ezer lépésnyire а‘ tengerbe szakad. 
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A’ Rhenus рейд а’ havasokon lakó Lepontiusok’ 1.3) 
határän veszì eredetét, ’sfminekutána а’ Nantuatok’, Hel 
i'etiusok', Sequanusok’, Medîomatricusok’ 14) 'I‘ribocua 
sok’ és Trevirek’ hosszu téreit sebesen keresz'tül fut 

ja_, hol a’ tengerhez közell't, több ágra oszlik, és' sok 
iszonyu паду szigetet képez, mellyeken паду részint шк 
és эта] népek laknak (közülök némellyekr'öl ат mond-l 
ják, hogy csupa hallal, és madarak’ tojásaivalelnek) 
15). Végre sok torkolatlal ömlik а’ (епдегЬе. 

XI- Midôn Ca‘esar az ellenségtôl'ma'r свай tizenke't 
ezer lépésnyìre volna, egyezés szerint, a’ követek hozzá 
visszatérének, ’s'vele az útban összetalálkozván, ho'gy 
továbh ne ll'aladjon esengve kérék. Ezt meg nem nyer 
hetvén könyörögtek: kíildene valakit a’ тёк‘ е1бге ment 
`lovamml<1l1mr., ’s tiltanál meg azoknak az ellenségeskedést; 
nekik рейд engedné meg, йогу az Ubiusnkhoz köve'tè 
kot küldhessenek. На‘ ezek’ fejeì, ésla‘na’csa öket 251511 
vel biztosítnnálr: ke'szek a’ Caesar által tett ajánläst el 
fogadni. Ezek’ léte§ítésére engedjen nekik három napot. 

Caesar ezeket mind arra `valńknak vélte., hogy há 
_ rom napi halogata'è közben távol' levô lovas seregök visz 
Szatérhessen. Minda'záltal megigéré nekìk, hogy az nap, 
’s azt is italás végett, négy ezel` lépésnyinél юты) nem 
fog elöre nyomulni; ide Елене]: ma'snap a’ legnagyobb 
számmal, hogy kivánataìkatY mege'r'thesse. Azonban az 
egész lovassa'ggal elôre ment Praefectusokhoz> azon ра 
гапсзоъ kíildé: Неву semmi ellense’geskedést ne kezdje- 
nek; ha pedìg 6k támadtatnának meg, tartsák magoka‘t, 
ml'g ö a’ gyalogsäggal oda ér. ` 

XII. De az ellenség lovassägunkat, mellynek 52:5 
та öt ezer volt, megpillantván, holott az` ö lovasszíga 
nem ment többre nyolcz шайтан (mivel azok,‘kik elesé 
gért a’ Mosellán tul тещей ‚ még nem tél-tek 148821911’ 
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mieinkre, kik semmìtöl sem tartottak, mivel а’ Gel-mw 
nusok’ Мишей csak kevéssel elöbb hagyta'k el Caesart , 
’s azen парта fegyverszünetet ke'rtek, теток rohanva’n 
azokat hevenyében megzavarta. Midön а’ mieink újonan 
összeszede'k magokat, а’ Germanusok, szokásuk szerint, 
lovaikról leszökve'n katonáink aiatt a’ lovakat agyon döf 
ték, és azokról sokakat leütöttek; а’ többieket megfu 
tamtották; ’s а’ rélnůlteket annyira üzték, hogy еще]: elôbb 
meg seln a’llapodának, инд; seregeinket meg'nem pillanták. 

Ezen csatában hetvennégy lovasunkat vesztôk el, 
ezek között amaz igen vite'z aquitaniai Pisót, igen jeles 
nemzetség’ ivadékát, kinek nagyatyja f6 hatalommal 
bi'rt nemzeténél, és tanácsunktól baráti névvel tisztelte 
юн. Ez midön az elienségtôl elzárt testvérének segítsé 
gére menne, ап'а.’ vesze’lyböl kiszabadl'tá: de sebhedt 
lováról levettetvén , ml'g lehete, féríìasan ellent áltt; de 
паштета, sok sebe alatt elesett. Ешь testvére, ki а‘ 
„шатен-61 már eltávozott, messziröl észrevevén az ellen 
ség közé гадите, ’s haàonlékép oda veszett. 

XIII. Е’ csata után Caesar nem тете már magát 
kötelesnek akär követeket, akár анаша: elfogadni olly 
emberektöl, kik békefolyamodásuk után áinokul és cseit 
vetve önként kezdék el az ellenségeskedést: bevárni pe 
dig, mfg az ellenség’ азы-еде megszaporodik, és lovassá 
ga visszatér, igen паду esztelenségnek tartá. - Továbbá 
a’ Gallusok’ ismeretes változékonyságánál fogva vette ész 
re, milly паду tekintetet пешей szemeik elött ez’ egy 
csatázás által is magának az ellenség, ’s убив]: tartá ne 
kik a’ magok’ meggondolására idöt sem engednì. ’ 

Ezeket magában föltéve'n, és szándékát a’ Legatu 
sokkal és Quaestorral közölvén, nehogy a’ csata’ra egy 
nap isA elveszszen, a’ legszebb alkalom kina'lkozott; mint 
hogy másnap reggel a' Germanusok игуан azon hú’telen-~ 

mm. CLAS. ш. кёт. 10 
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seggel és tettetéssel számosan minden elökelöjökkel és 
öregükkcl hozzá a’ táborba jöttek 16), részint, а’ mint 
топай, magnk’ mente’se végett, hogy tegnap az egye 
zés, ’s önke'relmök’ ellenére свата történt; részìnt, hogy 
ha lehetse'ges volna, tôle csalárdul fegyvernyugvást nyer 
hetnének. 

Caesar, Воду helyébe mentek örülvén, letartóztatá 
öket: maga pedig mindern seregével a’ táborból fölkere 
kadett.' A’ lovassa'gnak, mellyet az elöbbi csatától me'g 
rémültnek tartott, a' végcsapatot kelle képeznie. 

XIV. Hármas csatarenddel sebes nyolcz mértföldnyi 
útat haladván elöbb ele'rt az ellenség’ tábora'hoz, mint 
sem jöttét a’ Germannsok sejthették volna. Ezeket hir 
telen re'mülésben hozá mìnden: a’ mi sebes megérkezé¢ 
siink, az övéiknek távolléte, az idönek szú'ke akár a’ ta 
nácskozásra, akár а’ fegy'verfogäsra: zavartukba nem 
tudták, mi v0lna jobb, az ellenség ellen kìindulni-e, 
‘гагу а’ tábort védelmezni 17), шву futás által mene 
kedni. Midön réttege'sök sìkoltás, ’s ide ’s tova futkozás 
által elárúltatnék, katonáink az elöbbi nnpnak hìtsze 
gése által elkeseredve levén - betörtek a’ táborba. Kik 
hamariában {едущем ragadhattak; еду kìssé ellentzíllot. 
tak, és társzekerek ’s butorok között harczra keltek: 
de a’ gyermekek és asszonyok’ többì csoportjaì -- теге 
családaìkkal едут: költözfek ki hazäjokból ’s jöttek а“: 
а‘ Rhenuson — szerteszét futásnak eredett 18). Ezeket 
Caesar a’ lovassäggal véteté iìzôbe. 

XV. Mìkor а’ Germanusok hzítuk mögött a’ lärmät 
hallván feleiket öldöstetni látták; elvete'k fegyvereiket; 
’s hadjeleìket elhagyván' a’ táborból Шик-гамак. А’ M0.. 
sellának a’ Rhenusba szakadtához érvén, ’s további fut 
hatáà’ reményét elvesztvén , паду részint fölkonczoltaltmkP 
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A’ fennmaradtak vizbe ugrándoztak,’s a’ rémiiiés és lan~ 
kadtság miatt a’ folyam’ árjától bori'tva oda “вещей. А‘ 
mìeink egy ember’ vesztesége nélkül, igen kevesen sebe 

- sl'ttetvén meg illy rettenetes harcz’ ijedelme után -- az 
ellenség’ sza'ma négy száz harmincz ezer Юге ment 19) — 
vìsszatértek a’ táborba. 

Caesar azoknak, kiket táboräban letartóztatott, виа 
badságot adott az elmehetésre; de ezek tartva'n, nehogy 
a’ Gallusok mezeik’ pusztíläsaért rajtok boszút álljanak, 
аи mondák: nála akarnak maradni. Caesar ezt tetszé 

sökre llagyta. 

XVII. A’ germanus háboru’ végeztével, hogy a’ Rhe 
nuson keresztül megy, Caesar sok oknál fogva föltevé ma 
gában, mellyek közül a’ legmagosabb ez volt: t. i. Истец, 
hogy a’ Germanusok olly igen hajlandók'Galliába Ье-Ье 
csapni, azokat зап“: bátorsa'guk felöl is akarta aggódtat 
ni, megmutatván nekik: hogy a’ romai пер’ serege ‘ké 
рез is, bátor is a’ Rhenuson ältkelni. Ide järult meg, 
hogy az Usipetek’ és Tenchtherek’ имитации amaz 
osztálya, melly fölebbi enlll'tés szerint 20) zsákmänyo 
las, és élelemkeresés végett a’ Mosellán гнетет, ’s az 
iitközetben részt nein тем, feleik’ megfutamla'sa után a’ 
Rhenuson tul a’ Sigamberek’ A21) határaira vonult, ’s azok 
kal egyesült. Kikel: Caesar, midön küldöttei által kiadat 
ni kivánta,mint kik ellene ’s Gallia ellen fogyvert Годик, 
VáIBSZllI ezt kapta: A’ тощей nép’ uradalmát a’ Rhenns ha 
tározza. Ha vétkesnek tartja, hogy a’ Germanusok Gallia’ 
ba akaratja ellen költöztek ált: mikép követel magd 
nak a’ Rhenuson tul akárniinr’í uradalmat vagy hatalmat? De 
az Ubiusok, kik a’ Rhenuson tuli иерей közül egyedül 
küldöttek Caesarhoz követeket , azzal barátságot kötvén, 
és tuszokat álli'tva'n, igenl könyörögtek : hogy segi'tse öket, 
minthogyv a’ Sueuusoktól igen nyolnatnak; vagy ha ezt> 

„ьцнщщф - 
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а‘ Respnblica iigyebelì foglalatossa'gai miatt nem tehetné, 
legalább seregét vinné ált a’ Rhenuson. .Iövendöre néz 
ve nekik már ez is elég segedelmet és reményt nyujta 
na: тег: Ariovistuson те diadalma, ’s ez utólsó ütkò'- v 
тете után а’ Germanusok’ Iegve'gsöbb nemzeteinél is olljr 
паду hirben és tekintetben állanak а’ romai seregek: 
hogy e’ megas véleménynél , a’ Romaìak’ barátságánál 
fogva magokat biztosaknak tarthatják. А’ sereg’ 111152111 
ll'tására böséges hajókat ige'rének. 

XVII. Az említettokokból eltökélé Caesar a’ Rhe 
nnson áltmenni. De ezt hajókon eszközleni sem ele’ggé 
bátorságosnak , sem a’ ,maga ’s a’ romai ne'p’ méltósa'gához 
illönek nem шпона. Ambar tehát a’ hídverés Ia’ folyam’ 
sze'lessége, sebessége, e’s mélyse'ge miatt igen nehéznek 
álli'ttaték; mindazáltal úgy vélekedett; Воду vagy ezt 
kell végrehajtani, ‘Гагу az áltmenéssel fölhagyni. ' 

А’ hid’ szerkezete imez volt: összefoglalt két két 
másfél lábnyi vastagsa'gn 22) alól jól kihegyezett, ’s a’ 
folyam’ mélységéhez szabott gerendát egymástól két 161) 
nyira. Ezeket;~ minekutánna müszerek által a’ folyóba bo 
сатана, lefeszi'tette, és sulykokkal leverte, de nem ka 
rók módjára függöleges irányzatban, hanem elöre hajol 
va és rézsut, hogy а’ vi'z‘ folyäsa щёк-Ем fekiinne'nek; 
általellenben alább ugyan azon inódon összekapcsolt 
két két затевай‘; negyven lábnyi távolsa’gra helyez 
ve a’ folyam’ ereje ’s 'árja ellen fordítva. Ezek a'két 
rendü hídlábok (ászokul) közikbe zorl'tott ke’t lab vas 
(ar-rságu gerendákkal, теге ennyi tér volt az összefogla. 
lás között, azoknak legvégsöbb részeiben mindenik felén 
két két kapocs’ segi'tségvével {мишеней széllyel. Ezek’ 
szétfeszítése, ’s az ellenkezö re'szen lett leköttetése által 
a’ mi'i olly erôt ’s tulajdonságot nyert, hogy mìnél nagyobb 
volt a’ folyain’ rohanta , annálerö'sebb lett a’ gerendák’ 
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kapcsolata. Ezekre már most hosszában шпик гайацад , 
mellyek padlókkal és räcscsal beterx'ttettek. Azon kivül 
a’ hid’ bal lába'ihoz hárántékosan mc'g gya'mkarók is ve 
rettek le, mellyek fal gyanánt az egész munkával egybe 
függöleg megtörnék a’ vl'z’ erejét; nem különben а’ híd 
nak jobbján , attól nem messze, ìsmét плёнок, hogy ezek 
oltalma által,ha сами az ellenség a’ hl'd’ lerontása végett 
fatuskókat чаду hajókat bocsátgatna, azoknak ereje gyen 
gl'ttessák , ’s a’ hl'dban kár ne történjék. 

XVIII. A’ szükséges fának összehorda'sa'val együtt tl'z 
nap mulva az egész :nunka андезит 23), és а’ sereg ált 
ment. Caesar a’ hídnak mind ke't része'n hatalmas örsere 

get hagyván а‘ Sigamberek’ határainak шпон. 
Azonban hozzá több nemzetségektöl békeért, ’s ba 

rátsägért esedezö követek e’rkezének, kìkuek nyájasan 
felele , ’s tölök шнека? kîvána. De a’ Sigamberek а’ hl'd’ 
építtetésének kezdetétôl fogva а’ futáshoz készülve'n а’ ш1— 
lok tartózkodó Tenchtherek’ és Usìpetek’ nógatására ha 
táraikból kìköltöztek, és mindenöket magokkal vivén va 
donokba ’s erdökbe rejtezkedtek. 

XIX. Caesar néhány napi ott tartózkodása után ha 
muvá tévén azalatt azoknak minden faluját és tanyáját , ’s 
lekaszálván gabonájokat az Ubiusok’ földére ment, ’s 
ezeknek, ha a’ Sueuusoktól nyomatnänak, sçgl'tséget ìgért. 
Itt érté: hogy a’ Sueuusok’ kémeik által а’ hid’ épl'tteté 
se felò'l tudósíttatván; szokäsuk szerint gyl'ílést “топай, 
és minden felé megüzenték; hogy lakhelyeiket elhagy 
ván, gyermekeiket, felese’geiket és minden vagyonukat 
az erdökben tegyék le; a’ fegyverfoghatók pedig mind' 
nyájan egy helyen gyüljençk össze. Ezen helynek а‘ 
sueuus bìrtokok‘ mìntegy középtája jeleltetett ki. El 
határozák u’ Romaìakat ott bevárni , ’s velök megl'itköznì. 
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Ezeket értvén Caesar, minthogy a' czél , mellyért 
a’ Rhenuson a’ltjönni намёком“, t. i. Germanusok’ ret 
tentése, a’ Sigamberek’ megfenyl'tése, az Ubiusok’ nya 
ka'ról az ellenség’ elte'rítése, tökéletesen el volt érve, lígy 
gondolkodván , hogy a’ Rhenuson túl tizennyolcz napi lé 

‚се uta'n ele'g dicsöse'get, és hasznot агат“, visszavonult 
Galliába, ’s a' hi'dat lerontatfí 24). 

XX. Hanyatlott ugynn n’nyár, ’s :íltalában Galliänak 
(чины fekvése miatt e’ tájékban котёл béáll a’ tél, mind 
azonáltal Caesar me'g Britanniába is szándékozék аттен 
ni ; mert tndta, hogy a’ Gallusokkal viselt mnjd nem min 
den háboruja’ban onne't nyert segl'tse'get az ellenség 25); 
’s ha már a’ hadviselésre alkalmas idöbôl kifogyna is, 
mindazáltal úgy vélé: nem kis hasznära szolga'land, ha. 
a’ szìgetre csak kiszáll is; n' nemzetségeket közelebbröl 
megtekinti; ’s а’ ta'jékkal, kikötökkel, révpartokkal meg 
ismerkedik. Mind ezekröl a’ Gallusok majd semmit sein 
tudtak; mert a’ kereskedöket kivévén, nem еду köny 
nyen megy oda valaki; sò't ezek is csak a" tengerparti, 
’s a' Galliával ellenben fekvö tartományokat ismerik. 
Caesar tehát a’ mindenhonnan összehl'tt kereskedöktôl 

sem tudhatta meg: sem mekkorra а’ zìget; sem millyr ’s 
mennyi nemzetségek lakják azt; sem milly harczmódot kö 
шашек, vagy millyek alkotmányaîk; sem mellyek a' 524 
mosb Anagyobb hajók’ befogadására alkalmas révpartók. 

XXI. Mielött próbát tenne, tanácsosnak vélte ezek’ 
kifürkészésére C. Volusenust еду badi hajóval elôre Ьо 
csátani. Ennek meghagyá, hogy mindenekröl tudósl'tá' 
sokat gyíijtvén , azonnal bozza' visszatérjen. ‘ 

Caesar azonban minden seregével a' Morinusok’ 161 
flére méne; тег: innét az эпитет Britanniába legrövi 
debb; ide rendelé összejönni minden tenger melléki tar 
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tományból vn’ шунт, meg а’ múltnyáron a’ venetus М 
Ьогйга készülteket is. ’ 

Azonban’ szándéka kitudatvän, ’s kereskedök aíltul u 
Britannusoknak hírül vitetvén, onnét több nemzetsógek’ 
követei jövének hozzá igérvén, hogy tuszokat ailnak, ’s 

- a’ _romai nép’ liatalmának magokat ala'ja vetik. 
Megértvén njánlataikat, barátsa'gos igéreteket tön 

’s azon intéssel, Йоду föltételökben :illandók legyenek, 
hazájokba vìsszabocsátá шт; velök méne Commîus is 
26), kim Caesar az Atrebaiak’ meghódíta'sa után ott Шипу 
lyá (ей, kinek vìtézségét, és belátását ismerte, шнек 
hüse'gébe megbl'zotl, ’s ki azon tartományokban паду te 
kintettel hirt. _ 

Ennek meghagyá,hogy mìnden nemzetséghez, mely 
lyekhez mehet, elmenjen; ’s azon buzdl’tás mellett, поду 
а’ romai nép’ védelmére bl'zzák magokat, hirdesse, hugy 
Caesar rövid nap alatt megjelenendik. 

Volusenus a' tájakat megvizsgálván, a’ mennyìre t.i. 
az tôle июнем, minthogy a’ hajóból kiszállni, ’s az 
idegenek között magát veszélyeztetni nem merte; ötödìk 
nap Caesarhoz vìsszatért, ’s azzal fölfedezéseit közlötte. 

n XXII. Midön Caesar a’ hajók’ készl'tése végett е’ 
ta’jon tartózkodnék, hozzá a’ Morinusok’ паду részétöl 
követek jöve'nek: hogy magokat elöbbì elhatározäsuk 
miatt, melly szerint olly idegen , ’s a' mi szokäsaìn'liknl 
egészen ismeretlen létökre a’ romai ne'ppel harczoltak, 
mentegessék , igérve’n, hogy Caesar’ paranesait teljesítik. 

l Caesarra nézve ez épen jólkor történt; m'ert sem Ь!‘ 
ta mögött nem akart ellenséget hagyni, sem az évszak 
miatt nem háboruskodhatott, sem illy apró foglalásoke'rt 
nem akará brìtannìai Щей: аЬЪап hagyni. Nagy számmnl 
kivána tehát tôlök tuszokat, kiknek beállíta'sa utän ôket 
опыта alá fogadä. 

Összegyx'ijtvén azután mintegy nyolczvan szállító 
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hajót 27); ‘s ezek közül annyit kiválasztva'n, mennyi vé 
leménye szerint elegendô volna két legio’ ältszállításära; 
a’ többi badi hajókat mind fölosztá a’ Quaestor,Legatusok, 
és a' frigyesek’ vezérei között. 

Ide tartozott me'g tìzennyelcz szálll'tó lmjó, mellyek 
nzon helytôl nyolcz ezer lépés‘nyire szelektöl ga'toltatva 
ngyan azon kikötöbe nem juthattak. Ezeket а’ lovasságnak 
szánta. A’ sereg’ ha’tra levö részét Q. Titnrius Sabinns, 
e's L. Aurunculeius Cotta Legatusok alatt а’ Menapìusok 
hoz, ’s a’ Morìnnsok’ azon fálvaiba helyezteté ‚ mellyek 
1161 még hozzá követek nem jöttek 2S). P. Sulpitìus Ru 
fus által ele'gségesnek vélt védsereggel a’ kikötöt fe 
денет. 

yXXIII. Megte’vén e’ rendeléseket, jó széllel mint 
egy harmadìk ôrváltáskor Caesar megìndult. A’ Lovasok 
töle azon parancsot vevék, Воду’ а’ fölebb fekvô 1611616 

‘ 1161129) menvén hajókra üljenek, ’s öt Шпенёк. Ml'g 
ezt azok nem igen serényen teljesl'ték, ниша"; maga mint 
egy négy óra tájban 30) elsô hajóival Britannia’ partjaì 
hoz ért, ’s mìnden dombot fegyveres ellenséggel rakva 
hítou. ` 

А’ ta’jéknak ez vala alkatja: a’ tenger’ öble olly mó 
don szorult hegyek köze’, Воду azokról löszereket lellete 
a’ partra hajigälni. E’helyet tehát а’ kìszállásra генез 
séggel alkalmatlannak саги/1111 Caesar, lmrgonyait Шьё 
nyá, ’s mintegy kìlencz óráig 31) a' többi hajók’ érkez 
lere va’l‘a. 

Addìgis a’ Legatusokat’s katonaì Tribunusokat ösz 
szchívatván közlé velök, a’ miket Volusenustól hallott, 
’s шит kivánna végrehajtanì; és inté öket, hogy a’ ha 
di fenyìtéknek, ’,s Шиш; а’ tengeri szolgálatnak, hol а’ 
mozdulatok olly sebesek, és változók, szabályai szerint 
пинаем а’ legkisebb jelre ’s kiszabott ìdöre teljesítsenek. 
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Ezek’ elbocsa'tása után kedvezvén a’ szél is tengerdagály is, 
jelt adott az indula'sra; ’s fölszedvén a’ horgonyokat, azon 
helytól mintegy két ezer- lépésnyire evezett, hol is egy 
nyilt ’s egyenes part mellett hajóit megzillapi'tá 32). 

XXIV. De az `ellenség megsejté a’ Romaiak’ шёп 
dékát, ’s elöre küldvén lovasságát és kocsi-harczosait 33), 
kiket többnyire а’ csatában használni szokott, többi se 
regeivel utána indula ’s embereinket а’ hajóból kiszállani 
gátla'. v 

Igen паду bajt окота nekünk az, hogy nagyságuk 
miatt hajóink csak a’ mélyen állapodhattak meg; kato 
náinknak рейд ismeretlen táje'kon, kezeik akadályozm 
levén , vértezetöknek паду ’s nehe'z terhe alatt kelle egy 
szerre a’ hajóról leugrándozni, a’ habok között állani, 
az ellenséggel harczolni, mfg az чаду а’ szárazról, тазу 
egy kevessé a’ vizbe nyomulva, egészen szabadon, jól 
ismért vidéken, bátran szórnzifegyvereit, ’s neki hajtaná 
beleszokott lovait. 

Mind ezek megrémi'te'k embereinket, kik illyes harcz 
nemben teljesse'ggel járatlanok levén nem’ fejték ki ege’ 
szen azon serénységet, és szellemet, melly a’ száraz föl 
di csatákban annyira tulajdonuk. 

XXV. Midön Caesar ezt Нега, а’ hadi hajókat, 
mellyeknek alakja is szokatlanabb volt az ellenség elött, 
könnyebben is lehete a’ szükse'ghez képest mozdítani,egy 
kevessé a’ terh-hordóktól eltávoztatá; ’s evezôkkel elöre 
»hajtatván az ellenség’ nyilt oldala felé анаша azon pa 
rancscsal, hogy azt pari'ttyákkal, nyilakkal és lôgépe 
lyekkel helyébôl nyomják ’s verjék el. 

Ez nekünk nagy hasznunkra szolgált; mert az ellen 
ség, hajóink’ alakján , az evezö lapätok’ xnozdulatain, 's 
a’ тез nem látott hadi gépelyeken elbámulva megállapo 
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dott, ’s egy kevéssé hätt-abb állott. De katanáink. leg 
inkább a’ tenger’ mélyse'ge miatt, most is késlelkedvén, 
a’ tizedik legio’ sastartója fölfoha'szkadván az istenekhez, 
hogy mere’nye a’ legio’ szerencséjére sikerüljön: utánam, 
ugymond, bajtársaim, ha a’ sast ellense'gtöknek elárlilni 
nem akarja'tak: én ugyan a’ haza ’s f6 vezér izánti tisz 
telnet teljesl'tendem. Ezt hagas szóval kiáltva'n a’ hajó 
ról le ugrott, ’s a’ sassal egyenesen az ellenség felé tar 
1011 34). 

Akkor a’ mieink egymást neki báton'tván , поду illy 
gyalázat ne szálljon fejökre , mindnyájan utána ugrottak: 
ezeket midôn a’ legközelebbi hajókról látnák, mäsok is 
követvén az ellenséghez közelíténak. 

XXVI. Tiizesen folyt mind két részröl a’ harcz. `Dc _ 
mivel a’ mieink sem :endet nem tarthattak, sem erösen 
meg nem állapadhattak, hanem egyik ez, lmísik más ha 
jóbeli le'vén maga’t az elsö hadjelhez, mellyhez vetôdött, 
csatolzi, igen nagy zavarba jöttek. Elleneink рейд, mi 
1101- а’ ратдгшщщъоду egyesek hajóikból kiszálla 
nak, jól ismervén az attanì zatanyokat, nekik rnglattak, 
és fölös száminal a’ vergôdôket köriilvette'k, ’smegtá 
madták; ma'sak a’ nyi'lt oldalról szórták az egész seregre 
löszereiket. ` 

Ezt Caesar látván, a’ haçli hajók’ sajkáit ’s a’ kém 
hajókat 35) katon'rikkal megrakatta, ’s a’ szorongatottak 
nak segi'tsége're kiìldötte‘. 

Mihelyt a’ mieink a’ szárazra kikaptak, ’s minden 
katanánk utánok nyomult: megtámadták ’s megfntamtot 
ták az ellenséget; de távalabbra nein ú'zhették, mert a’ 
lovassäg velünk nem kelhetett ált, a' szigetre nem j-uxtha 
tott 36). Csak ez egy’ lnìja'val vala még Саввы-пак eddi 
дБ szerencscje. 
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XXVII. A’ megvert ellense'g, mìhelyest a’ szaladás 
ból magát депозите, azonnal követeket külde békesség 
iránt Caesar-hoz , igérvén, hogy tuszokat álll't, ’s paran 
свай: teljesx'ti. . 

Ezen kövelekkel jöve az atrebai Commius is, kirôl 
fölebb említe'm , hogy Caesartól Brìtanniába elöre külde 
tett. Ezt, midôn a’ hajóból Мента, ’s а’ f6 vezér’ pa 
rancsait elôadzí, megfogák, és békóba тетей. De az йе 
közet után visszaküldék öt, e's be’kekére'skor azon vétket 
а’ sokasägra tolák, ’s'botlásuk miatt bocsánatért es'dek 
lének. 

Caesar neheztelése't jelenté, hogy 0k nélkiil ellen 
ségeskedtek; holott az elôtt já szántukból küldöttek 
hozzá a’ sza'raz földre béke követeket; mindazáltal ан 
mondá, hogy oktalansa’guknak megenged, és tuszokat 
kivána. Ezeknek egy részét azonn'al beálll'tották, mäsi 
kát, mivel távolabb vidékekröl kelle hozniok, rövid пар 
alatt beálll'tani ìgérték. y 

Azon közben а’ föld’ne'pét honjába visszakíildék; az 
elôkelíik pedig mindenhonnan összejövén inagokat ’s nem 
zetségeiket Caesarnak ajánla'k 

XXVIII. Еду _biztosl'tva levén a’ béke Britanniába 
érkeztíink utän negyed napra ama' tîzennyolcz fölebb 
emli'tett hajó a’ гадюк levö lovasokkal a’ felsö kikößôböl 
csekély szelecske'vel НЕМЦЫ. Midön ezek Britanniához 
közeledtek, ’s már táborunkból is láttattak: hirtelen olly 
szörnyü vihar штабом; Ьоду köziilök legyik sem foly 
tathatná útjzít, hanem részint azon kikötôkbe, mellyek 
bôl kiindultak, vettetnének vissza; részìnt а’ sziget’ alsó 
része're, jobban nyugotra, nagy magok' veszélyével haj 
tatnának le. De mivel a' horgonyok’ kihányása utzín a’ 
‘тупые hullámok borl'tták, kényszerl'ttettek e’ viharos éj 
szakán a’ mély tengerre creszkední, és Gallia fclé tartanî. 
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XXIX. Идут: ezen éjszakán hold’ tölte volt, mikor 
rendszerint a’ tenger’ sírja legnagyobb szokott lenni; de 
ezt a’ mieìnk nem tudták. Az a'r tehät ugyan azon 166 
Ьеп megtölté a’ hadì hajókat , mellyeket Caesar а’ sereg’ 
áltszálllftására használt, ’s a’ sza'razra kivonatott; és a’ 
(erh-hordókat, mellyek horgonyokon a'llottak, a’ szélvész 
rongälta. Embereink nem tudták, mihez fogjanak, vagy 
mint segl'tsenek. 

Nagy re’sze hajóinknak összezuzatott; а’ löbbiek el 
vesztvén köteleiket, horgonyaìkat, 's egyéb készületei 
Нес,‘ használatra alkalmatlanok lettek. Ez sziikse'gkép az 
egész sereget nagy zavarba`hozta: mert nem voltak más 
hajók, mellyeken vissza vìtethetnének; ezeknek kijobbr’ 
tására pedig minden hibázott; és mivel lnîndnyájan meg 
egyeztek abban, hogy telelnî Gallia'ban kell, ezen “1315 
kon a’ gabonára nézve semmì rendelés sem tétetett. 

XXX: Észre véve’n ezt Britanniaínak` f6 emberei, 
kik az ütközet után Caesar’ parancsainaka teljesl'tésére jö 
vének egybe, összebesze'ltek, ’s la'tvän, hogy sem lovas 
ságunk, sem gabonánk nincs; ’s kis táborunkon; melly 
nek annál keskenyebb határai voltak, mivel Caesar a’ 
legiokat butorok nélkül hozta ált, embereink’ csekély 
szämát megìsmervén, legjobbnak találták pártot ütni, 
bennünket а’ gabonától ’s eleségtôl elzxírni, és a’ háborut 
télig huzni; mert ha ezen sereg le volna gyözve, ‘шву 
a’ visszaköltözéstöl elvágva: úgy hitték, hogy háborus 
kodás végett senki nem fogna ennekutána Britanniába 
áltjönnì. 

Összeesküvén гена: újra lassanként а’ táborból ele 
nyésztek, ’s а’ föld’népét alattumban mezeì шииты 
elvonták. 

XXXI. Caesar nem сайт ugyap e’belì szzíndékukal; 



NEGYEDIK KÖNYV. 151 

mindazáltal hajóinak balesetéből, ’s a’ tuszok' kimaradá 
sából gynnítá a’ mi történt. Készůle tehát minden esetre: 
ugyanis naponként a’ földekről gabonát takarított а’ tá 
borba,- a' leginkább megrongált hajóknak fáját és érczét 
а’ többiek” kiigazítására használta , "s az e’hez megkíván 
tató szereket Galliából hordatta. 

Tehát a’ katona'k’ szorgalma mellett annyira vitte a' 
dolgot Caesar, hogy tizenkét bajó' hiányával, а’ többiek 
kel bátran lehetne a’ tengerre bocsátkozni. 

XXXII. Míg ezek történtek, szokás szerint egy le 
gio, ’s ekkor а’ hetedik, gabonáért küldetett. Ekkoráig 
a’ háborúról semmit sem lehetett gyanítani: mert a’l lako 
sok” egy része mezei munkájánál maradt, más része tá 
borunkon is ki- ’s bejárt; ’s ím” a’ tábor” kapui előtt álló 
őrök jelenték Caesarnak, hogy ama' részen, merre а’ le 
gio ment , szokatlan nagysága porfelleg látszik. 

Caesar а’ történtet azonnal gyanítván, hogy t. i. az 
ellenség valami új tervet koholt, a’ kapu' őrizetén levő 
cohorsokkal e' tájék felé megindult, ’s parancsolá, hogy 
más kettő váltsa föl а’ költözőket, a’ többiek fegyverkez 
zenek, ’s őt tüstént kövessék. 

A’ tábortól jó távolságra haladván látá, hogy embe 
rei az ellenségtől nyomatnak, ’s magokat alig tarthatják; 
és hogy az összeszorított legio minden részről hajító fegy 
verekkel támadtalik meg. Mert hogy mindenütt máshol 
а’ gabona le volt aratva; ’s csak azon egy tájon állott 
még: gyanította az ellenség, hogy a’ mieink oda elfog 
nának jönni, ’s éjjel a’ csalitba rejtezkedett, ’s midőn 
embereink elszélyedve, ’s fegyvereiket lerakva az aratás 
Sal foglalatoskodtak, hirtelen reájok rohant, 's néhányat 
fölkonczolván a' többit sort-vesztve megzavarta: egyszers. 
mind lova'sságával ’s harcuzekereivel bekerítette. 
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XXXIII. A’ harczszekerekrôl ez a’ viadal módja; 
elôször Век-езжай kasul nyargalnak, ’s Iöszereket 112111 
gálván , e's többnyire тёк а’ lavak iránti félelemmel, ’s a' 
kerekek’ csörtetésével zavart akoznak. Ha pedig a’ lo 
vasok’ csapatai közé furták magokat, szekereikrôl leszök 
nek ’s gyalog harczolnak. А’ kocsisok azonban a’ сваи! 
ból lassanként kihuzódnak, és szekereiket úgy helyezik, 
hogy a’ harczalók, ha az ellenségnek nagyabb штамп 
nyomatnänak, akadzíly nélkül azoklioz visszavonulhas- 
sanak. E’ként harcz közben egyesi'tik a’ lovasság’ serény 
ségét a’gyalogsäg’ állandóságäval, és naponkénti meg 
szakás, és gyakorlás által annyira viszik, hogy lejtös, 
e's meredek helyeken sebes vágtatás hözben lovaikat meg 
álll'tják, шока: igen hamar karmänyozzák,g’s “так, 
а’ rudon hosszat futnak, ’s az igára állanak, onnét рейд 
magokat a' Iegnagyobb sebességgel szekereikbe vetik. 

XXXIV. Ezen körülményekben az й] harczolas' ne 
métäkmegzavart katanáinak épen jókor jött Caesar зев“ 
ségökre; mert jöttével az ellenség megjuhzíszkadott, a’ 
mieink рейд reuegésökböl magoklioz tértek. 

Caesar e’jelen idöt a’ megtámadásra ’s az ütközés 
re nem tartván alkalmasnak helyben maradott, ’s kis уйг 
tatva legiait a’ táborba visszavezette. 

Mig ezek közben a’ mieink mindnyájan el vol 
nának foglalva, a’ többi földmüvesek is a’ mezôröl 
szétoszlottak. 

Több парад tartó szakadatlan zìvataros idô állatt 
be, melly miatt sem mi` a’ táborból ki nem mehete'nk, 
sem az ellenség bennünket meg nem támadhata. Azan 
ban mindenfelé hi'rnököt küldött, és katonáink’ csekély 
számat az övéinél hiresztelte, elejökbe terjesztvén: milly 
jó alkalom volna ez zsáklnányt szerezni, és szabadságu 
kat örök ìdöre biztosl'tani; ha a’ Romaiakat tábarukból 
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Шишек. Ez által hamarja'ban nagy sereg gyalogsägot 
és lovasszigot gyi'ijtvén össze táborunkhoz jöttek. 

XXXV. Caesar látta ugyan, hogy az ellenség a’ 
megveretés’ esetében épen lígy, mint a’ mult napokban 
sebesse'gével el fogja kerülni veszélyét; mindazáltal mint 
еду harmincz lovast kapván, kiket а’ fennemll'tett atrebai 
Cominius hozott ált magával, ligioit a’ tábor ellött csa 
tarendbe álli'tá. A’ következett ütközetben az ellenség 
nem soká állhatá ki rohantunkut, és megfutamlék. Üzték 
61: ml'g csak futással’s erövel gyôzték, és közüle többeket 
megöltek ; azután шеи-110552511 tüzzel vassal mindent el 
pusztl'tván , a’ táborba visszatlértek. 

XXXVI. Ugyan az nap az ellense'gtöl Caesarhoz béke 
iránt követek jövének. Ezektöl Caesar az elöbb ke'rt tu 
szok’ számát цементе kivánta; azon parancscsal: Ногу 
azokat utána Galliába vigyék; mert közeledvén a’ nap-ej’ 
egyenlösége 37) nem vélte tanácsosnak töredékeny hajóit 
a' téli vészeknek kitenni; hanem alkalmas idôt nyervén éj 
fél tájban hajóival megindult, és minden vesztesség nél 
kül hajóseregével a' szárazra megérkezett. Csak két terh 
hordó nem juthatott a’ többivel ugyan azon révpartba, 
hanem egy kevessé alább vettetett. 

XXXVII. Mikor katonáink e’ hajókból mintegy há 
rom százan kiszállottak, ’s a' tábor felé tartottak, a’ 
Morinusok, kiket Caesar Britanniába költöztekor csilla 
pi'tva hagyott el, zsäkmänyolás’ reme'nyétöl indl'tva, ele 
jénte nem igen nagy számmal a’ mieinket bekeri’ték, és 
azt kivánták: ha éltöket szeretik, rakják le fegyverei 
ket. Midön ezek körbe állva 38) védenék magokat, hir 
telen a’ zajra, mintegy hat ezer ember futott össze. 

Eri-6l tudósl'ttatván Caesar az övéinek segi'tségére egész 
lovassägát kikülde' a' táborból. Azonban a’ mìeink 16111 
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lották az ellenség’ rahantát, és négy óränál tovább igen 
bajnakul harczaltak, ’s lnagak kevés sebeket vévén elle 
neik közül sokat megöltek. Mikor azután lovassägunk is 
szem elejbe jött, az ellenség elvetve'n fegyverét futásnak 
eredt. Közüle sokan fölkonczoltattak. 

XXXVIII. Caesar mäsnap T. Labienus Legatust 
azon legiakkavl, mellyeket Britannìából visszahozott a’ 
partos Morinusok ellen kiildé, ’s mivel ezeknek, mocsá 
raik’ kiszáradta miatt, menedékök nem volt, (ezek 
közé vonák a’ mult évben magokat) csaknem mindnyájan 
Labienus’ hatnlmäba kerültek. 

Q. Titurius, 65 L. Cotta Legatusak, kik а’ Мена- 
piusok’ földére vezették legiaikat, elpusztítván ezek’ 161 
deit, lekaszálván gabonájokat, ’s fölgyujtvän lakhelyei 
ket, minthogy a’ Menapiusok legsüriibb erdökbe- rejte 
keztek, Caesarhoz visszatértek. 

Caesar téli szállásul valamennyi legio’ számára a’ 
Belgák’ földét rendelé. y 

Britanniából csupán két nemzetség külde oda‘tusza 
kat, а’ többiek azt elmulaszták 39). 

Caesar’ tudósi'tására а’ tanács е’ tettek miatt husz 
napi hála-ünnepet rendelt. 
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. Jegyzetek n’ negyec’llk könyvhöz. 
ly' 

1) E’ könyvben Caesarnakaz Usipetek és Tencbtherek elleni há 
boruja adatik elö. Röviden és általán leiratnak a' Sueuusok’ 
es Germanusok’ показал. Továbbá a’ Rhenusòn сап-161111111. 

kelés. Иду szinte az áltevezés‘Britanniába.. 
2) Ez volt Roma’ épitt. 699-dik éi'e. Mind a.’ ketten most másod 

ìzben voltak Consulok. 

3) Két-germanus nemzetség а’ Rhenus és Albis között. Az Uu’ 
petek (ha csakugy'an azok, kiket Tacitus Usipìusoknak neíez) 
majd а’ Lupia’ (Lippe) partjain jönnek elô a.’ Tenchtherek’ és 
Sigamberek’ szomszédságában, majd a’ Sigul (Sieg) folyó 
mellett; таза a’ Rhenusnál. A’ Teuchtkerek a’ mai Bergen 

. hei‘czegségben Lupia ésîSigus folyók között. 

4f) А’ Romai iróknál mind azon nemzetségek jönnek ‘Знали név 
7 alatt eló, mellyek a’ régi Germaniának az Albis és Vìstula 

-- намёк-1111176 rés'zét lakták, különösen pedig tizenha'rom ne 
' veik imezek: Fosi, Алён ‚ С1тЪг1, Teutones, Varini, Sem 
-non'es y(a’ Sueunsok > каш: leghatalmasabhak), Longobardi, 
Rngii, Lemuvii ,'Ligiì (Longones), Sidini, Gothones vagy Gut. 
tones, és Vandali, de ez utólsó inkább köznév, mellyet ё] 
szakì Germanìának különbféle népei vándorlásaikban nyertek; 
вы, Julius Caesar a’ Cattusokat, "agy Chattusokat is, kik 
egész a’ lRhenußig terjedtek, ne'ha Sueuusoknak híja. 

5) Tacitus is igy вин: Arua per annos mutant, et трех-спадет. 
1 És ismét: Agri pro numero cultorum ab universia per vices 

occupantur, quos тех inter se secundum dígnationem partì 
untur: facilitateln partìendi, camporum apatia praestant. 

6) A'zonban Tacitus' idejében már árpából készült valamelly ré 
sze'gítô itallal, 's a’ hol неге: feheuék, boi-ral e'ltek. Az 
ételben nem voltak akker is fînnyások , de-- Tacitus замш 

non. cms. ш. Kö'r. 11 
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eis adversus sìtim non eadem est temperantia. Utóbb pedig, 
minteg'y jósló igy szól: „Si indulserìs ebrietatì suggerendo 
quantum concupiscant, hand minus facile vitiis , quam armis 
capientur.“ 

7) Sokan kétségbe hozták már e' rettenetes паду pusztaságot, 
’s ki ez', ki amaz kìsebb számát gyanítja. De ki lesz Ш: bìró? 

В) Trebellìus Pollio igy szól: „Gallia insitum est, esse leves.“ 
Vopiscus pedig: „gens est inquietissima.“ 

9) Kik топай az Ambivaritusok , ’s hollaktak, nem шаман. М1п— 
den esetre különböztek az Ambívaretuaoktu'l az Aeduusok 

védenczeitöl, kikro'l- alább V11. 75. 

10) А’ Malellán ш. Е‘ hellett minden eredeti kiadásban Яду van: 
tram Marum (а? Mosán tul). Némellyek ugyan az oda függesztett 
jegyzéssel: „шип а‘ Mosellán tul“ kétségessé teszik az olvasást, 
de свай fe'lve és talánnal. De mikor a’ dolog шпица, hogy 
szüksegkép igy van: mìnek akker a’ kétkedés! ha világosan 
belátjuk az igazságot: mìért vonakodnnk а’ hibát» megjobbí 
tani Mom vhelyett Маний: irván! Csak a’ Sopherek irjáklel 
kìisméretesen le az elismért hibákat is. Lássuk женат: 

Маш és Мании nevek között könnyen történhetett a’régi 
leirásokban elcserélés a’ nélkül , hogy ez Caesar’ hibája lett 
volna; de ha maga Caesar ìrta volna is tévede'sbo'l igy, a’ 
hìba hiba. maradna., ’s akker is meg kellene jobb'ítani, ellenkez 
vén a’ изменен elbeszéléssel a’ föld’ helyeztetése. Ugyan 13: 

A’ Germanusok az Ambivaritusnkhoz kíildének egy osztály 
lovasságot. lnnét, mivel nem tudjuk , hol laktak légyen az 
Ambivaritusok (l. a’ Q-dik jegyzetet), még semmìt sem követ 
keztethetünk. De az ege’sz következô l0'-dìk szám: Mocapro 
fluit ex monte Резеда etc. a’ jobb crìticusok szerint, vala 
ше11у, glossatornak toldalékja, és mivel ennek ugy tetszett a’ 
Mosa’ eredete't , és fntását leirni , az elöbbi (Q-dik) számbau 
elöforduló Маш és Mosella helyett megörökült. 

A’ Romaìak ~ a’ Görögök is —-— a’ külföldi neveket, ‘s ne- ‘ 
vczeteket igen könnyen elváltoztatták, mint ezt a’ 10-dik 
számban elöforduló штат név is bizonyítja, melly Vailla 
Valis- V alus- Vacalus- e's Vaculusnak is так. М1 könnyü 
volt tehát Moselle helyett Mesa-t ìrni. 
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Dio Cassius ан irja, поду a’ Germanusok áltjövén a’ Rhe 
nuson a' Trevirek’ наган-айва jöttek (Caesar is a’ 6«dik szxîm 
ban: „latins jam vagabantur, et in fines Ebuŕunum et Con 
drusorum, qui sunt Trem'rorum clienten peruenerant“) és Cae« 
sartól ott> тетенек meg.Y Ha ezt összevetjük azzal, a’ mi 
alább a’ 15-dik szám Май következik a' Ilatin szerint: ad сап 
jluentem Маше et Rhem': ki tetszik , hogy csak az elkezdett 
Шва (Mosella helyett Musa) folytattatìk; mert a' Condrususok' 
határa, annál inkább, ha a’ Trevirek' “Идёт veszszük, oda, 
hol a’ Мода ós Rhenus összeszakad 125 еще!‘ lépésnyìre van: 
annyira pedìg csak nem виним! egy сверок asszony és gyer 
mek egy томами. 

Me'g alább (a’ lô-dik szám alatt). Frumentandi cama Моют 
trann'a'ue ìsmét Moullam helyett van; mert ezen lovasok,(feleik 
Caesar által tönkre te'tetvén) , a’ Sigamberek' földére vonák 
magokat. Ha Caesar a’ Musa’ ¿s Rhenus’ összeszakadásánál ver 
ter'volna meg az Usìpeteket, és Tenchthereket, nem egy köny 
nyen ‚бинтами "olna ezekneklovas osztálya a’Sigamberekhez; 
oda ismét messze le've’u ; és Caesar sem vert volna az Ubiusok» 
мышцы a’ Rhenuson hidat, (ezek a’ Mosellának összefolyá« 
найти laktak, túl a’ Rhenuson) поду а’ Sìgam'bereken bosszut 
állj'on, икс: minekutána megfenyített, ’s az Ubiosokhoz is 
eltért (mind e’ теней csak 18 nap mulatott a’ folyón tul) а’ 
vert bidon visszatére Galliába. Azért a’ печатей helyeken 
Mosa hellyett Mosellát irtam. ‘ 

1i) Tacitus még "ilágosabban szól : Rhenus арт] príncîpîum agr 
Batavi тешь in duos amnes dividit; seruatque nomen , et vio~ 
lentiam cursus, qua Germanìam praetervehitur: dcnec Oceano 
mìscetur : ad gallicam ripam latior, et placidior adfluens ‘сег 
so cognomento Vahalem accolae dicunt: mox id quoque vo 
cabulum mutat Moxa ilumine, eíusque immenso ore eundem 
in Oceanum effunditur. А 

12) А’ Musa és Rhenus között, ma Hollandiának еду része. A’ 
Batavusokról igy szól Tacitus: Batavi, donec trans Rhenum 
agebant, pars Саммит, seditione domestica pulsì, extrema 
gallìcae orae vacua. cultoribus, simulque insulam inter "ada 
sìtam occupauere; quam mare oceanum a fronte , Rhenus am» 

° _ nis tel-gum , ac latera cìrcumluit. 
И" 
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13) Aï mal Schweitzban. 
_14) Lakó гамак Belgica Galliában a’ Mosellától (Ми-е, kelet fe 

lül губи а’ Rhenusig. Nevezetesebb városaik: Divodurum 
(Metz) , Несет Pagi (Dieuse). 

15) Ennek szemtannja Ринит Lib. I6. Cap. 1. „lllic, (ugymond) 
.i misera gens tumulos abtinent altos, aut tribunalia structa 

I\manibus ad experimenta altissimi aestns, casis ita impasitis: 
nauigantibus similes, cum integant aquae circumdata, naufra-v 
gis vera,'cum recesserint, fugientesque cum mari pisces cir 
ca tuguria venantur. Non решает his habere, non laste ali,` ` 
ut fìnitìmis, ne cum _ferìs quidem dimicare contingit, omni 
procul abacto frutice. Ulva et palustri iunco funes nectunt 
ad praetexenda piscibusv retia.“ Ha iszanyu. gátok által a’ 
tenger el nem поймают volna, ma is igy élnének a’ Bata 
‚низок. Észbeli kifejlésök, egyesült erejök, és szorgalmuk 
boldpgítá дкеъ. . ‘ ` 

I6) Ebböl lehet gyanítani, hagy’Caesar itt a’ dalgot nem valta 
kép adja elö, ’s csak Шагай, ’s tetteit fedezi; mert ha a' 
Germanusok magokat bíinösíiknek érezték, nem adták valna 
анкет magokat haragas ellenségök’ Кению} Kivált ha Dio 
Cassiust is egybevetjiik , ki a’ 12-dik пат alatt leirt csafát 

. а’ fiatalak’ csintalanságának tulajdo'nítja (акта! inkább, mi 
и vel magok csekély számmal lévén ally` nagy. romai erôt me 
„Ш. re'szeltek megtámadni), a' miért öregeik ugy megneheztel 

tek, hagy Caesar’ megke'rlelése végett mindnyájan hozzá a’ 
táborbayjárultak. Ezen köve'tséget tehát Caesar letartóztat 
ta, 's az alatt meggyözte azakat, шит jövének введений. 
А’ fedhetlen e's szigoru Cata, Caesarnak e’ tettét annyira rasz 
szallatta, hagy midón annak gyözíidelmegiért tartandó hálaün 
nepröl valna a’ szó, azt itélte, hagy engesztelri áldozatul 

__ inkább Caesart kell az ellenségnek kiadni. 
17) Inne’t шести , hagy a" Germanusak megerösíték tábarnkat; 
’ de mivel a’ Romaiak abba ally könnyen berontottak, ezen 

megerösítés nem volt allyan, mint a’ Ròmaiaké, péld. Cicero’ 
tábaráé, mellyben sakáig ellent lehetett állani az ellenségnek. 
Volt még is valamellyes erösítmény,” nem ugy mint a’ Gal 
lusoknál. L. a’ III. könyvhüz a’ 44-dik jegyzetet. 

.,.8` ‘(Гида salutem sperare, cum arma, queis corpus tegitnri 
ab рознь“; averteris, ea vero dementia est; semper in prae 

«l 
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lio iis maximum est periculum, qui maxime “тени audacia 
pro muro habetur. Sallust. 

19) Orosìus és Plutarchus e’ számot kisebbre teszik. 
20) A' 9-dik, ll-dik, és 12-dik szám alatt. ’S ежей azok , kiknek 

шавка: e’ rajtok tett csapásról megemlékezvén Augustus el 
len olly nagy háborut indítottak. 

21) Sigambri vel Sicambri Germaniának Rhenus és Albis шт; 
részében laktak Sigus (Siege) és Lupia (Lippe)I folyók körül 
az Usipiusokkal és Tenchtherekkel- Sok izben hadakozván a' 
Romaiakkal ve'gre tôlök meggyôzettek, ’s_résznyire Galliáha 
áltvitettek едут rész Germaniában maradván. .Az ö (ах-год 
mányukban feküdtek e’ következö varosok: Aliso (Lisborn), 
's egy más Aliso (Wesel _a' Rhenus mellett; Luppz'a (Lupp 
stadt), és Teutoburgum (Teutoburg). 

22) Minden oldalról ennyit kell швы , ugy hogy. az illy geren 
«da körösleg hat lábnyi vastagságu п)“. 

23) Ez szerfölött frisen ment véghez. De sok is volt a' munkás 
’s a’ nyári idô kedvezettlllyenkor a' folyam is legcsekélyebb 
покои: lenni. ` 

24) Nem hihetô, hogy Caesar illy roppant hìdat csak azért épît 
шее: volna, hogy 18 nap mulva azt ismét lerontassa.; de 
nem akarta-szerencséjét испытаний, Ъагпйп'а' Sueuusok 
tól, kiknek fegyverökön ’s puszta földeiken kivül semrnijek 
sem volt: Lucanus is Lib.- 2. v. 570. Pompeiussal ат mon 
datja, hogy Caesar megfutamlott: y 

---- -~ Rheni gelidis quod fugit ab undis. 
25) Suetonius szerint Caesart a’ prédavágy késztette ezen иша 

latra. Ott t. i. sok gyöngyöt reme'nyle пустеет, de remé 
nyében саамского“; Dio Cassius szerint, sem гей ‚ sem a’` 
Respublicára ezen utból haszon nem hárnmlott, azon 0211036 
séget talán kive've, hogy a’ Romaiak каш ó szált legelö 
ször fegyveres erôvel Britannia’ partjaira, 's utat nyitott an 
nak elfoglalhatásám. ` 

26) Ezt más okokon кыш azért is kiildötte хакер , mivel a’ Bri 
tannusok a’ Gallusok’ nyelvén beszéltek. y 

27) A’ наши; és hadi hajók között az a’ különbség, hogy ez 
х utólsók hosszuak, ’s Мс, három 'sor evezökkel ellátvák, 

amazok gömbölyüebbeli, ’s evezök делишек.’ -— Nem tartomî 
helytelennek a.' latinban ею fordulú hajó „штыке: itt rö 
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ушел megmagyarázni. Nani: rendszerint паду 'hnjóról mon 
datik péld. hadi hajÓrÚL-Naus'a amlatina. Caes- Bel. Gall. 
V. 8. olly lnajó, melly csak еду e'v elött készült; nem pedig' 
mint Páriz Pápaiban e’le'sìmjo' тег: annua e's nem апломб-161 
jön.- Кап‘: oneraro'u rak- vagy szállító hajú. -Nrwes longue 
hadì hajók Caesarnál ’s Liviusnál sok helyen elô jönnek. Ван: 
talp vagy tutaj; összeillesztett szálfák; a' költészek sokszor 
elcserélik e’ ke't szót: rati: es паша. —- Scapha sajka, csónak, 
melly nagyobb hajók mellé adatván , szükségben veszélyból 
menekvésre haszvnáltatott. -- Lenunculus halász-sajka. Caes. 
Bel. Civ. ll. 43. — Linter kis sajka, kisehb a’ марли-1161 
Caes. Bel. Gal. I. l2. és több más helyen. -- Pantone: (pons 
tól) olly папашей, mellyek vizeken áltszállításra hidak вуа 
nánt használtattak. Caes. Bel. Civ. lll. 29. -- Catawopíum 
kémhajó. Caes. Bel. Afric. XXVI. Lásll пнув." е’ könyvhöz a' 
35-dik jegyzetet. —- Myoparo (е' szavaktól: puo; scelus,` és 
‘wouw navigium) könnyü vitorlákkal's evezókkel анаши; mar 
talócz bajó. Caes. Bel. Alex. XLVl. — Lz'burmu vel 115612! 
na a’Liburniaiaktól föltalált könnyü, és sebes haladásra kü 
löndsen alkalmas bajó-nem. Caes. Bel. Civ. lll. 5. 9. _ E’ 
következö nevek nem ugyan Caesarnál, de más latin iróknál 
jönnek е16: Lemàus kis , alacsony evezôs naszád Liv. 34, 35. 
-- Cercuru: a’Cyprusiaktól föltalált ’s használt kis 112156161: 

_ 33 , 19. — Celex ' sebes hajó. Liv. 21, 17. -- Prolumìa ki 
csiny, könnyü kémhajó. Plaut. — Oria kis halász-bárka. 
Plaut. ----- Hyppagogm lószállító dereglye. Liv. 44, 28. --- 
Cymba halász-bárka. Cic. de Oñ‘. 3 , 14. Virgilinsnál Charon' 
hajója Aen. VI. v. 413. -- Phaulua hosszu hajó a' Campania 

‘ belieknél nevét Phaselis' városátólvvette. Liv. 37, 23. ---- Арта 
ctum, a' Rhódusiak'tól használt hosszu bajó-nem. Cic. Att. 
6 , 8. — Dz'cro'tum Mytilenebeliektôl használt ke’t evezô-pad 
dal ellátott bajó-nem. Cio. Att. 5, 11. Actuaríolum apró, 

‘ könnyii hajócska. Cie. Att. 5, 9. -- Сад-Им terhhordó lassu 
hajó Plaut. Poen. 3, 1, 40. 

28) A’ Gallusok nem csak nagyjában hasonlottak meg, hanem a’ 
nemzetségekkülün шавок között is. Ezen egycnetlenségvont 
nyakukrn szolgai jármot. 

29) Azon helyen nem lévén sok hajó’befogahadtásárn cle'g tágas ki 
kötö , szükség volt azokat tiìbbekre ‘тоннам. 
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30) Mintegy анемия ll) órakor. 
31) Mintegy délutáni 3 óráig. 
32) D’Anville megmutatja, поду ezen hely Lemanìs’ гетры-‘121 

volt, ma Hyth. 
33) Harczkocsi , там-ткет. Esudum; az illyesekról [шк-стих 

Euedariì. Ezeket alábbla’ 33-dìk szám alatt) bôvebben leirja. 
34) Liviusnál is van illyes' eset: Consul signum in castra hostìum 

iniicit, quo acrius subeant‘mìlites. Nagy gyalázat volt a' 
sast (ugy mint most az ezred' zászlóját) elfogatni hagyni. 
Soha sem is koczkáztaták ат, illy kétes harczokat kive've. 
-- Ez alkalommal szerfölött vitézül viselte magát M. Caesius 
Scaeva, kit azért Valerius Maximus érdemileg magasztal. Lib. 
Ill. cap. 2, 23. Tuum vero Scaeva inexsuperabilem spiri 
tum in utraque parte rerum natur-ae , qua admiratione prose-` 
quar nescio: quoniam cxcelleuti virtute dubium relqulisti, in 

> ter undasne pugnam fortiorem edideris, an in terra vocem 
emiseris. — -— ingenti multitudine barbarorum антенне- 
quinque milìtum diurno proelio suffectura pila, una dextra 
hostium corporibus ladegisti. ---- --- Postquam deinde . . . . 
tragula femur traiectus, saxique pondere ora contusus, galea 
iam ictihus discussa, et scuto crebris foraminìbus absurnto , 
profundo Же credidisti, ac duabus loricis onustus, inter undas 
quas hostili cruore infeceras“ enatasti, visoque imperatore 
armis non amissis , sed bene impensis, cum laudem merere 
ris , veniam petiisti. n 

35) Veget- Lib. IV. c. 37. a' kémhajókról (naues speculatoriae vel 
exploratoriae) ezt irja: Quod ne candore prodantur, colore 
veneto tinguntur, et funes cera etiam (qua inungi solent na 
ves) inficiuntur. Nautae quoque vel milites , venetam vcstem 
induunt, ut non solum per посеет, sed etiam per diem fa 
cilius lateant explorantes. 

36) Caesar (Cap. 23) a’ lovasságnak megparancsolá: in ulteriorem 
pol-tum progredi, et naues conscendere, et se sequi, de e1. 
( Cap. 28) a' vihartól elvettetett , ’s Caesar’ parancsát nem tel 
зените. l 

37) Midön fölebb (С.2О) azt mondja: exìgua aestatis parte relictn, 
az ôszi éj-nap’ egyenlöségét érti, melly Septemberben шк. 

38) Védóleg volt szokás körbe állani, támadólag soha sem. 
39) Ezen okot, "аду ürügyöt vevé Её! utóhb Caesar, Воду újra 

áltkeljen Britanniába. 
--_--------> 
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FOGLALAT. 

Caesar Galliában haiúhadat készíttet; Illyrìeumban a' Pirus 
НИЦ“ lnegzabolázza l. Innét vìsszatérve'n a’ Trevirek’ verscny 
gését lecsillapítja, Dumnorixot megfenyl'ti, ‘s ismét ált'megy 

Y Britanniába. II-XI, ennek [ей-айва XII-XIV; itt szerencse'sen 
visel hábarut XV--XXIL Visszatérte után elpártolnak a’ Gallu 
sak; ’s az Eburok Sabinas és Cotta Legatusakat a’ legiaval együtt 
elemésztik XXVII-XXXVIII; a' Nerviusak Q. Cicero’ táborát 
keményen ostramalják, XXXIX-XLV, Cacsartól megveretnek , 
XLVI~LIL A’ Венок és Trevirek nyugtalankadnak: Induciama. 
rus' megöletésc után Gallia esendesebb из“. Llll-LVIII. 



I. VDomitius, és Appius Cladius Consulok' idejében 
2) Caesar évenkénti szoka'sa szerint a’ téli szállásról Ita 
liába menvén a’ legiokhoz kinevezelt Legatusoknak meg 
hagyií , hogy a’ télen а“: minél több új hajót épl'ttessenek, 
a’ korhadtakat рейд; jobbi'ttassák ki. Épl'ttete'sök’ módját 
és alakját is meghatúrozä. 

Serényebb rakodhatás, e's ранга vonathatás végett 
laposabbakká építtette, mint milljenekkel a’ mi tengeriin 
kön 3) szokás élni; anual is inkább, mivel lálta, hogy 

Aazon tájékon a’ gyakor daga'lyok ’s apályok miatt a’ ten 
ger nem lvet olly magas hullámokat; a’ сетей, ’s a’ sok 
ló’ áltszzilll'tására рейд valamivel szélesebbeket más ten 
gereken szokäsban levöknél. Ezeket mind evezö 11213619 
ká 4) téteté, mellyeken az alacsony párkány igen jó 5201 
gálatot тебя. А’ I'lajók’ fölkészl'téséi'e sziikséges szereket 
Hispaniából hozattn. 

Innensö Gallia’ gyüléseit, végezvén Caesar, Illyri- l 
cumba utazott, mert hallá, hogy a’ Provincia’ határ мё 
leit a’ Pirusták 5) becsapa’saik által puszti'tják. Oda ér 
kezvén a’ nemzetségektöl katonákat kivána, ’s a’ beállí 
tás’ lielyét kijegyzé. 

Ezt megtudván a’ Pirusták követeket külde'nek hoz 
ай, öt értesl'tvén, hogy mìndazok nem közegyezésböl 
ткёте]: , ’s a’ kárért minden módon eleget гений aja'nl 
kozának. Mentségiiket elfogadva’n Caesar tuszokat Шуй 
па tölök, ’s azok’ beállítására napot rendele. Ha ezt ten 
ni elmulasztanák, háboruval fenyegeté öket. 
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A' tuszok Caesar' parancsa szerint a’ kijelelt парта 
beálli'ttatván a’ nemzetségek között välaszbl'rákat rendelt, 
kik a’ kárt niegböcsüljék, ’s annak ранам: kiszabják. 

II. Ezeken 's a’ gyülés tartásokon áltesvén innensf'i 
Galliába visszatére, 's onnét a’ sereghez капать. 

Oda érkezte után megjárt minden teli шиш, ’s a’ 
katonák’ jeles iparkodása által mìndennemü szerek’ leg 
nagyobb szükében mintegy hatsza'z fölebb leirt alkata'sn , 
nem különben huszonnyolcz hadi hajót ШИН elkészülve 
6), ’s olly karban ‚ hogy .fnéluíny nap mnlva vizre bocsát 
tathatnának. 

Katonáit, ’s nzokat, kik a’ munkáravfölügyeltek~ 
megdìcsérvén Caesar, tudtokra пай szándékát, ’s mind 
пуфики: Itìus 7) kikötôbe, honnan Britanniába az ё!‘ 
sza'llást, oda mintegy harmincz ezer lépésnyi tävolsa'got, 
legalkalmasbnak идиша, összeseregleni parancsolá. Erre- 
ele'gségesnek vélt katonaságot hagyván hátra, négy köny 
nyü Падший, ’s nyolcz száz lovassal a’ Trevìrek’ földére 
induit; mivel ezek sem в’ nemzeti gyülésekre nem jöttek, 
sem magokat a’ parancsokhoz nem Шпенёк, ’s a’ hl'r 
гейш a’ Rhenuson пан Germanusokat bujtogattäk. 

lII. Ezen nemzetségnek egész Galliában legjobb lo 
vassága, es sok gyalogsága vagyon, ’s a’ mint említôk , 
a’ Rhenust érinti. - ‚ 

Itt a’ f6 hatalomért ketten тыкать: Inducioma 

rus, és Cingetorix. Caesar’ ’s a’ legìok’ jöttének hirére 
eg‘yikyközülök azonnal hozzá jöve, állítván , hogy ö min 
деп hozzá идиотии] együtt kötelességében megmarad, 
's a’ romai nép’ barátsa'gát meg nem szegi; egyszersmind 
azokról is értesl'té, mik a’ Trevirekne'l történnek. El 
lenben Inducìomarus lovas e's gynlog seregeket дуйте, és 
harczhoz készüle; kik koruknál Гоша fegyvert nem fog 
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hattak, az ardennaì erdöbe 8) rejté, melly roppant kiter 
jedésben a’ Rhenustól a’ Trevirek’ bata'rain keresztíìl 
egész a’ Remusok’ birtokáig terjed. De minekuta'na e’ 
nemzetnek némelly föbbei , részint Cingetorix irzínti ba* 
rátságból, részint seregeink’ ‘гл-Немеет! megrettenvén .Cae 
sarhoz jöttek, 's mivel a’ közjón nem segl'thettek, külön 
ügyeik iránt- folyamodtak hozzá.' Induciomarus такты, 
nehogy tôle mindnyäjan elpa'rtoljanak, Caesarnak köve 
tek által аи: üzené: ö azért nem akart országäból 81115 
уорпй ‚ és hozzá jönni, hogy a’ nemzetet акта“ könnyeb 
ben féken юта, «nehogy minden elöbbkelö’ спай/02:57:11 
az alnép oktalansa'gból eltántorodjék. A"nemzet tehát ha 
talmában van, ’s ha Caesar megen'gedi, hozzá a’ ta’borba 
jövend, ’s mind'sajrít, mind nemzete’ затей: kegyelmére n 
bizandja. . 

1V. Caesar ámbar jól tudta , mie’r't beszél imìgy, ’s 
mi rettenti el öt Тёща“ зщпаёкйтбп mindazáltal nehogy, 
minden készen levén a’ britanniai häborura; a’ Trevirek’ 
földén kénytelenl'ttessék az egész пунше ъбиепцбсйёь 
száz шипа] maga elejbe idézé. 

Ezek, közöttök Induciomarus’ fija ’s ege’sz rokonsága, 
kiket Caesar пе? Szerint kiva’na, bea'lll’ttatván, vigasztaló 
lag szóla hozzä, ’s inté, hogy kötelességében maradjon. 
Mindazáltal a’ Trevirek’ elôkelôit magához hivatvän, 
azokat különkülön Cingetorix’ rész'ére édesgeté; ezt Cae 
sar nem csak e’ férfiu’ érdemeire nézve c'selekvé, hanem 
személye iránti kiilönös hajlandósa'gáról шед levén дуб 
zödve igen szükségesnek is так-сё, hogy annak tekintetel 
nemzetebeliénélA minél inkább növekedjék. t t 

A’ nép elôtt tekintetének e’ csökkenését igen sajno 
_ san türte Induciomarus, ’s mivel тёк е16ЬЬ -is ellense'ges 

indulattal viseltetett ira'ntunk , most anmíl epésebb -bo 
szura gyuladott. ` ' ‘ 



174 с. JULlUs causan. 

V. Ezeket végezvén Caesar, legìoival Itius‘ kikötö 
jéhez érkezék. Itt hallä, hogy a’ Meldáknál 9) késziìlt 
negyven bajó szélve'sztôl szétszórva útjät nem folytathat 
ta, ’s oda, honnan elindult, visszatért; a’ többieket az 
indulásra készen és mindennel епанча találä. 

Itt jöve össze egész Gallia'nak lovassäga is, 321-1111 
szerint négy ezeren, és minden nemzetse’g’ f6 emberei , 
Caesar, tartva'n attól, nohogy távollétében Gallia 161111 
zadjon, eltök‘élé, hogy csak azon keveseket hagyja hätra 
Gallìában , kîknek hl'vségéröl meg vala‘gyözödve, a’ töb 
bieket pedig tuszul vi'szi magával. ` 

VI. Ezek között volt az aeduus Dumnorîx is, kîrôl 
fölebb emlékezénk 10). Erröl fökép cltökélé Caesar, 
hogy maga mellöl nem hagyja elta'vozni; mert спаса felö 
le, hogy újításokra törekszik, f6 hatalomra ya'gy, elszánt 
lelkü, ’s önnöni közt nagy tekintetíi. Ide járult, hngy 
Dumnorix már az Aeduusok’ orsea’ggyülése’n szót ejte ar 
ról , hogy Caesar a’ nemzet’ kormányát гей fogja bl'zni, 
a’ mit az Aeduusok igen fa'jlaltak игуан , de eziränt ki 
‘одев vagy ellenterjesztés végett Caesarlloz‘követeket 
küldeni nem merészeltek. 

Caesar ezt lla'zi vendégeitôl 1l) tndá meg. ` 
Dumnorix elöször mindenkép könyörgött, hogy Gal 

liában maradhasson; részint mivel a’ hajóza'shoz nem le 
vén s‘zokva irtózik a’ tengertöl; részint, mint топай, 
valla'si tekintetek 12) által hátráltatik. 

Mikor latta, hogy kérése makacsul megtagadtatik , 
s annak sikeréhez semmi reménye nem lehet: Gallia’ 

föbbjeit bujtogatni, egyenként félre szóll'tgatni, e’s inteni 
kezdé , hogy a’ száraz földet el ne llagyják, azzal цези 
geté öket, hogy nem ok nélkíil fosztatìk` meg minden ne 

1 

messége'töl egész Gallia; Caesar abban mesterkedik, hogy » 
kiket Gallia’ szeme la'ttára nem mert megölnì, aznknt 
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mindnyájokat Britannîába vigye, ’s ott ‘végeztesse ki. A' 
többieknek пах/й: adá, ’s azoktól vìszont esküt kìvána, 
hogy mindent, a’ mit Gallia’ зачёта szolgálónnk талей,‘ 
köz egyetérte'ssel eszközlendenek. 

e 

VII. Ezeket Caesamak többen megvivék; ki mivel 
az Aeduusok’ nemzetét annyìra megkülönböztette , e' tu 

`dósításra elhata'rozá, hogy Dumnorixot mìnden módon 
megzabolázzn, ’s elrezzenti; ’s mivel ôrjöngését tovább 
továbbv terjedni látá, тает ’s a’ Respublicát ennek 151181 
mas befolyásaitól biztosílja. Mintegy huszonöt napot tölt 
vén tehát itt, mivel az е’ täjan majd nem szüntelen ига! 
kodó éjnyugotì szél 13) az elìndulást akadályozá, azon 
v0lt,`hngy Dumnorìxot minden félre lépéstöl megtartóz 
tassa, ’s me'g is mînden szándékát Шпица. 

Végre jó szele támadván, gyalog ’s lovas кают“: 
hajókru шита. Azonban Dumnorìx ml'g mindnyájok’ й 
gyelme ez iigygyel bajnlolódnék, az Aeduusok’ lovassaì 
'val Caesar' tudta nélkül a’ “Шок-161 haza felé kezde vo 

nulnì. Eri-6l tudósl'ltatván Caesar elhalasztá az таты, 
félre teve mindent, ’s egy erös osztály lovasságot kíilde 
utána, parancsolván: hozzák vissza, vagy ha ellensze 
gül, ’s nem engedelmeskedik, konczolják föl; тет: úgy 
gondolkodott, hogy nem Гоша a1. таза‘: az б távollétében 
józanul viselni, ki jelenlétében sem ügyélt parancsára. 
És свай ugyan fölszól'l'ttatva'n a’ visszatérésre, ellentállott 
Dumnorìx, maga köríil vagdalkozott , ’s lovasaìt segx't 
ségre hl't'a, több i'zben kiältozván, hogy ö szabad ember, 
és szabad nemzetbelì. Lovasaìnk körülvevék az embert‘, 
’s parancsuk szerìnt fölkonczolák. Az Aednus lovasok 
mìndnyájan vìsszatértek Caesarhoz. 

VIII. Ezek “tán Lalbìenus‘t ha'rom` legioval, és Её: 
czar lovassal a’ шёл-мои hagyván, hogy a’ kikötôket fe 

\ 

` \ 
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бете‘, az elese'gröl gondoskodjék, mindenre, mi Gallìában 
történik, iigyeljen , ’s magát az idc’i- ’s körülményekhez 
наша: maga öt Падший, ’s `ugyan annyi Манёвр], 
mennyit а’ szárazon hagya, nap’nyugtakar a’ tengerre ba 
„занять. 

. Azan gyenge délnyugoti szél, mellytöl vitetett, ё] 
fél гашиш 1ес5Шародуйп‚йъ-йгйпуйс‘ elveszté, ’s a’ habok 
eiltaly messzebb vettetve'n nap’ költével Britannni'át balra 
maradva látta. Azonban újra a’ megváltozott tenger’ ár- ' 
játrkövetvén, evezés által igyekezett a’ szigetnek azon 
részére ушиб, hol mult nyáritapasztalása szerint a’ ki 
зап/251165 legalkalmasabb valt. ` ‚. «' 

д, Katanáink’ vise'lete ez Шт‘! a’ legnagyahb dicsere 
' tet érdemlé; minthogy- a? vontató ’s -terhes hajókkal виа 
kadatlan fáradsfigas evezésök által a’ hadihajókkal ‘жег 
senyt haladtak. ' . . _ . 

' f Az egész hajóhad, mintegy déltájbanközeledett Bri 
tanniáh‘az a’ nélkülf, hagy ellense’get Мю“ volna; mert 
mint utóbb a’ foglyaktól Caesar megtudta, az itt össze 
gyült vnagy (ellen'séges) erö hajóink’ saka’ságától magret#v 
ten-vén (a’ mult évbe'n készült hajókkal ’s azokkal, mellye 
ketegyesek tulajdan sziikségökre> мишеней, egysz‘erre 
ny’olcz szánál több tiint szembe) , a’v‘partról‘ вшита,‘ ’s 
magát a’ magasahb helyek каше elrejté. ` в i' ' i "’ ‘ 

.u I 
"1.' г 

‚ IX. Caesar kiszállítli seregét ’s a? tábarnak-alkalmas 
` ' A ‘ :l ‘7" lhelyet еще ki.. ‚ 

`_ M_egértvena’hadi foglyoktól, milly tájon матрешек le 
az elleaség’seregei, dz cohorst‘,-és há'ranrszáz lovast‘a’ 
hajóhad”1 védelmére ‘a’ tengernél. .hagyván; harmadik‘ör? 
váltáskor az ellenség felé indult; hajaharlát anaal ¿kevesb- - 
bé féltvén: mivel `azt Иду és nyílt Parton horganyokon 
állva hagyá hátra, ’s ~annak fölvigyázójavä Q. Atrîust 
tevé.` - ~ - . 
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Mintegy tizenkét ezer lépésnyi e'jjeli elônyomulás 
után megpillantá az ellenség’ seregeit. Ezek lovasságuk 
kal és harczszekereìkkel valamelly folyóhoz elönyomul 
ván magasabb álläsukról a’ mieinket föltartózlatni, ’s 
azokkal megütközni kezdének; de visszaveretvén a’ lo 
vassa’gtól erdökbe rejtekeztek, hol a’ termés’zet- és mes 
terségtöl jelesen megerösített helyen, mellyet, mint lát 
szott, mar az elôtt belháboruik miatt készl'tének, megal 
lapodtak; mert -minden nyilás eldöntött fak által vala 
elzárva. 

Ök magok az erdöböl egyenkent ki-kicsapának, ’s a’ 
mieinket sánczolataikba nyomulni gátla’k. De a’ hetedik 
legiobeli katonák ostromfedelet 14) készítvén, és 8110020 
lataìknál ellentöltést álli'tván а’ helyet elfoglalák, ’s öket 
kevés veszteséggel az erdöbôl kiverék. Caesar mind 
azért, mivel а‘ táj elötte isme'retlen volt; mind azért, 
mivel a’ jól elhaladott napnak hátra levô részét tábora' 
erösítésére akara használni, a’ szaladók’ további üzeté 
sét шедший. 

X. Másnap Caesar három csapatra osztván gyalog ’s 
lovas katonáit, azokat kiilön küldé, hogy a’ megfutam 
takat üldözz'é'i‘r. 

Ezek nem messze haladván, midön már az utójáró 
sereget Iehete látni, lovasok jövének Q. Atriustól Caesar 
hoz azon tudósítással, hogy a’ mult éjjel iszonyu vihar 
által majd minden hajó megrongáltatott, ’s a’ partra vet- 
tetett; mivel a’ horgonyok ’s kötelek helyt nein állottak, 
és a’ hajósok ’s kormányozók Ñsem tú'rhették a’lvihar’ dü 
hét; a’ hajók’ összeütödéséböl tehát nagy kzírt szen 
vedtek. 

XI. Ezel! tudósx'tárä Caesar a’ legio-kat, ’s a’ lovas 
ságot visszahívatta, és litjokban megálll'ttatia. О maga 

nom. CLAS. 111. кёт. 12 
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visszatére а’ hajósereghez, 's itt szemeivel Наб majd пей‘ 
mindazokat, miket szóból és ira'sból értett; úgy irányzá , 
hogy mintegy negyven hajót kive’vén , a’ többieket me'g 
is паду nehezen helyre lehetne álll'tani. Kivälogatá te 
ш legioiból az ácsokat 15), e's Galliából még másokat 
is hozata; Labienusnnk azt irá, hogy a’ пана lévô le~ 
giokkal hajót, mennyit csak lehet építtessen. 

Caesar, noha igen пазу munkába e's veszödségbe tel 
Пе“, legjobbnak találta me’g is valamennyì hajót a’ пё 
razra huzatni, ’s azokat a’ táborral egy sa'nczolás közé 
foglalni. A’ Кают“? éjjelì ’s nappali szakadatlan mun 
kálódása által mintegy 112 пар alatt ezzel elkészú'lt. 

A’ hajók a’ szärazon, ’s а’ tábor jelesen megerôsl't 
ve levén, a’ hajóhad’ örizetére elôbb rendelt seregeket 
meghagyá, maga pedìg oda, honnét eljöve vìsszaköltö 
zék. Не lalálá immár a’ Britannusok’ nagyobb seregét 
mindiinnen összegyülve, a’ fö hatalmat pedig ’s a’ had’ 
kormányát köz akarattal Cassivellaunusnak kezeiben, ki 
nek birtokát a’ tengeri várasoktól Tamesis 16) folyó vá» 
lasztja, mintegy nyolczvan ezer lépésnyire a’ tengertöl.` 
Ez annakelötte a’ többi nemzetségekkel örökös háboru 
bal volt ugyan keveredve, de jöttünk ваш indi'tva az 
egész hadi kormányt гей bi'zák a’ Britannusok. 

XII. Britannia’ belsejét azok lakja’k, kik hagyomány 
szerint a’ зайдет’ eredeti lakosai; tengerparti része't рейд 
azok, kik zsákmány- vagy harczvágyból Belgiumból jö 
vének alt, kik csaknem mindnya'jan azon nemzetségek' 
neveit viselik, mellyekbôl eredvén Britanniába jöttek, 
’s háboru után ott megtelepedvén a'föld’ lniveléséhez fog 
tak. A’ lakosok’ лёта végtelen; igen számos épiile'teik 
csaknem a’ Gallusokéihoz hasonlítnak; marhatenyészté 
sök nagy. Vagy rézpénzzel élnek, газу а’ Ь`е1уЦ bizo 
nyos me'rtékre szabott vas lemezekkel 17). Déli ta'jékain 
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02111 18) terem, a’ tengerpartiakon vas, de nem lnagy 
nlennyiségben 19). Erczet úgy visznek be 20). F a-nemei 
azok, mellyek Galliában; csak biikk, és jegenye-fenyü 
21) nincs. Nyulat, tyukot, ее ludat véleményök szerint 
megenni nem szabad, de nevelik azokat kedvtöltés- ’s 
gyönyöríiségböl. Az égalj enyhébb leven, а’ hideg szeli 
delgb, mint Galliában 22). 

XIII. Рок-111515111 nézve a’ sziget háromszögii 23), 
’s egyik oldal ältalellenben fekszik Galliával. Ezen ol-' 
dalnak egyik szöge, melly Cantinm 24) körül van, ’s 
hol rendszerint a’ Galliából jövö -hajók kikötnek, keletre, 
а’ másika ala'bb nyugotra néz. Ezen oldal tesz mintegy 
ötszáz ezer lépést. ` 

` A’ mäsik Hispania ’s nyugot felé hajlik. Arra van Hi 
hernia, melly fél akkorának штык, mint Britannia, ’s olly 
távolsa'gra fekszik Britanniától, mint ez Galliától. Fele 
útján van еду sziget, mellyr Monának 25) hivatik. Ézen ki 
vül úgy штык, wbb apróbb szigetek is találtatnak, mely 
lyeken némelly irók szerint télen harmincz nap folyvásty 
e'jszaka van 26). Kérdezésködésünk után sem tudhattunk - 
тед е’ felôl valami bizouyosat; egyedül az éjeket tapasz 
talók, vizi órákkal tett pontos eszreve'teleinknél Родил, 
rövidebbeknek,mint a’ száraz földön 27). Ezen oldal' hosz~ 
на а’ Britannusok’ böcsüje szerint hétszáz'ezer lépés. - 

А‘ harmadik éjszakra fekszik, ’s nics ellenében sem 
mi száraz föld; csak еду szöge terjed fôkép Germania 
felé: ennek hosszát nyolcz ezer lépésnyinek тень. 

Így az egész sziget’ környéke Её: millio lépést tesz. 

XIV. Lakosai között legpalle’rozotabbak, kik Can 
ktinmot' lakja’k, melly tájék’ általában a’ tenger’ partja'n 
fekszik; nein is sokat különböznek életmódjokra пене 
а’ Gallusoktól. Kik belebb laknak, nem igen vetnek ga 

l» 

12* 
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bona't, hanem téjjel ’s hússal élnek, és állatok’ bôreivel 
ruházkodnak. Minduya'jan pedig a’ Brìtannusok сыщет; 
gel 28) kékre fetik magokat, ’s ez által a’ csatában ret 
tentöbb tekintetüek. Hajokat hosszura növesztik , egyéb 
iránt ege'sz testöket leborotválják, fejöket 's bajuszokat 
kivévén. Tl'zen tizenketten , ШИН: гезпёгыьашсйп szû 
lôk és magzatok közös feleségeket birnak, de a1. illy ha' 
zasságból született gyermekek azokéinak tartatnak , kik 
valamelly szüzzel elöször keltek össze. ' 

'XV. Az ellenség’ lovasai é szekérharczosai íitkö 
zetben n’ mìeinkkel füzes csatázásba keveredtek; mindaz 
által minden részen a’ mieìnk gyözének, ’s пташка: az 
erdökbe ’s dombokra veték. Nagy volt ezek’ vesztesége; 
de mivel katona'ìnk az üzésben heveskedtek, közülök is 
vesztek el néhänyan. 

Kevés ìdö mulva, midôn embereink gondatlanul a’ 
tábor’ erösl'te'ével foglalkozänak, az ellenség véletlenül 
az erdöböl kicsapott, ’s tábor-szemeinket tüzesen magro 
hanta. Caesar két cohorst ’s pedig két legioból az elsót 
29) küldé segítségökre. Dea’ rémüle’s miatt, mellybe a’ 
mieinket ez’ rij harcznem ejtette, a’ két сатану közötti 
csekély hézagon az ellenség rettenetlenül keresztül tört, 
’s vesztesse'g nélkül vonult vissza. E’ napon elesett Q. La 
berius Duras Камней Tribunus. Több reäjok bocsátotl: 
cohorsok által (végre a’ Britannusok) vìsszaverettek. 

XVI. Ezenegész harcz’ neme'böl, mivel az mindnyá 
jok’ szeme lättára, ’s a’ tábor elött történt, kìtetszett; 
hogy gyalogsa'gunk nehéz ve'rtezete miatt nem~mérközhe- 
tik voltakép illy nemü ellenséggel; minthogy sem a' виа 
ladókat nem черен íizöbe, sem a’ hadjelektöl eltavozni 
nem mer; lovasaìnkra nézve рейд minden iitközet igen 
veszélyes volt; mivel elleneink\ többnyire szántszándékkal 
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llátrálának, ’sha lovasainkat n’legioktól valamennyiro 
elcsalták, harczszekereikröl leszökének, ’s egyenetlen 
llarczczal küzdének. A’ lovas csatáza'sok 30) pedìg mind 
a1. üzökre, mind а’ vìszavonulókra nézve egy iránt ve 
szélyesek'voltak. Ide дамп, Ьоду soha tömött csapatok~ 
ban nem, hanem gyéren ’s nagy közvetve ütközének meg, 
és elrendelt embereìk valzínak készen, hogy egymäst so» 
ronként fölvn'ltsák, ’s az elfáradtak’ helyébe épek ’s tel 
jes erejüek álljanak elö, ’ 

XVII. Másnap az ellenség messze táboruuktól a’ 
dombokon это“, ’s csak itt ott mutatkozott , és lovasain 
kat kezdé, de nem olly tüzesen, mint tegnap, bolygatnì. 
Ilanem dél tájban, mìkor Caesar C. Trebonius 31) Le 
gatust három legìoval, -’s az egész lovassággal eleség- 4 
gyüjtés végett ИНЫМ, hirtelen minden részröl az ele 
ség-gyüjtökre rohant, úgy hogy a’ hadì jeleket ’s a’ le 
gìokat sem hagyná bántatlan. А’ mìeink tüzesen neki ro 
hantak, azt vîssza verték , ’s meg sem szüntek az üldö 
мамы elôbb, ml'g lovasaink, bizván a’ legioknak, mely 
lyeket magok utan indulni látánák, segl'tsége'ben az ellen! 
séget egészen meg nem futamtották. мы összekonczo 
Шпик közüle, ‘s ìdöt sem engedének nekì, hogy magát 
vagy rendbe szedhesse, vagy megállapodhasson, чаду 
szekereirôl leugrálhason. 

E’ futásban a’ mìndünnen összegyíilt segédseregek 
hirtelen elszéledtek; ’s ez idötöl Годна óvakodott az el~ 

‚ lenség velünk egész erejével megütközni. 

XVIII. Caesar áltlátva'n az ellenség’ tervét, seregét 
a’ Tamesis’ folyója mellé Cassivellaunus’ telkeire vezeté. 
Ezen folyón rgyalog csak еду helyen, ’s ott is nehezen 
lehet áltmenni. 

Ide érkezvén, a’ folyó" túl partján számos ellense' 
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ges sereget lata föla'llitva; a’ part pedig letiizdelt he 
gyes palánkakkal 32) valt megerösítve, millyenek шт 
alatt is leszurdalva а‘ folyó дна] rejtettek. Ezt Caesar 
a” faglyaktól és szökevényektöl megtudván elöre küldött 
lovassagát a’ legiokknl nyamban követtette. 

Embereink nyakig vizben olly sebességgel e’s tüzzel 
mentek keresztül, hagy a’ legiak’ ’s a’ lovassag’ rohan 
ta't az elsenség ki nem állhatá, hanem a’ partot elhagy 
van, futásnak eredett 33). 

XIX. Cassivellaunus, mint fölebb említe'm, elvá~ 
lasztó harcz irántvminden jó reményét elvesztvén, és se 
regeinek nagyobb részét elbocsátván, a’ még megmara 
datt mintegy négy ezer szeke'rharczasával mentünket 

. szemmel [ах-сё, és csak kevessé tävazék el az útból; hoz 
121 nem férhetô, ’s erdös helyeken rejtekezék, ’s mind 
azon vidékekröl , mellyekröl tudá , hagy feléjök útunkat 
veendenök, a’ marhzíkat és embereket mezökröl az -er- ' 
dökhe Наган‘: és ha lovasaink zsa'kmányola's ’s pusztl'tás 
végett a’ környékben ba'trabban szállangaminak, minden 
Ша: e's ösvényt jól ismérvén, szekérharczosait az erdôk 
böl kiküldé, ’s ta'madásával a’ mieinket nagy veszélybe 
hozá, 's e’ miatt a’ távalabbi kicsapásaktól elijeszté. 
Nam volt egyébb hátra, minthogy Caesar a’ lavasságot 
legioihoz kapcsolja, és pusztl'ta's ’s gyujtogatás ша! az 
ellenségnek annyit a’rtson, mennyi a’ fáradszig, ’s utazás 
után a’ legiobeliektöl kitelhetnék. 

XX. Azonban a’ Trìnobantok 34), ezen orsza'gban 
majdnem a’ leghatalmasabb nemzet, mellyböl származott 
az Щи Manduhratius, ki Caesar’ pártfogása alá adta ma 
Баба, ’s hozzá a’ száraz [быте Galliába jött, (az щуря, 
Imannentius azon nemzetség’ királya , Cassivellaunnstól 
öletett meg; 6 maga futa'ssal kerülé el halálát) követe 
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ker kiilde'nek Caesarhoz, igérvén, hogy magokat megad 
ják, ’s parancsait teljesl’tik. Kérék (továbbá) védje Мап 
dubratiust Cassivellaunus’ eröszakoskodásai ellen . ’s 
küldje hona'ba vissza, hogy rajtok uralkodjék , ’s a’ kor 
mányt áltvegye. 

Ezekröl Caesar negyven` tuszon kiviilr serege’ 8211 
mára gabonát is kivána, és lVIandubratiustl hozzäjok bo 
cszítä. Paranesai hamarteljesl'ttettek, ’s a’ tuszok kìvánt 
számmal, gabonával együtt' beálll’ttattak. 

XXI. Miután Caesar a’ Trinobantokat oltalma alá 
vette, ’s a’ katonák’ mindennemü zaklatäsától megmentet 
te; a’ Cenimagnusok, Segontiacusok, Ancaliták, Bibro 
susok, és Cassusok`35) is hozzá követse'geket küldöttek, 
’s magokat megadták. _ 

'Ezektöl érté Caesar, hogy közel e’ helyhez fekszik 
Cassivellaunusnak erdôk ’s posványok által ve'dett váro 
sa, паду számu összefutott emberekkel és barmokkal. 
Városnak nevezìk t. i. a’ Britannusok a’ járatlan , és ge 
rébi’s árok által щади-6011011 erdôsëgeket, hová az el 
lenség’ becsapásaì elöl szoktak összevonulniv36). 

Ide indula Caesar legioival, ’s a’ helyet természet 
és mesterse'g által igen jelesen megerösl'tve találá; mind 
azáltal аж két részröl ostrom ala venni törekvék. Az 01 

lenségvövid ideig tarta magát, ’s katonáink’ rohanta't ki 
nem állhatván, a’l város’ másik részén kiiramlott. Sok 
barmot találtunk 0’ 11е1у0п. А’ szaladók közül embereink 
sokat elértek, ’s összekonczoltak. 

XXII. Mig ezek imitt történnek, Cassìvellaunus 
Cantiumba, melly, mint fölebb emli'tök, tengerparti vi 
dék , az ottani négy királyhoz отзывах. Carvilius 
Taximagulus- és Segonaxhoz hirnököket küldött azon 
parancscsal 37), hogy egész egyesült erejökkel a’ hajós 
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tábort hirtelen támadják meg, és ostrom alá vegyék. 
Ezeknek a’ táborhoz érkeztével a’ mieink kirohantak, 
sokat közülök megöltek, 's elfogván Lugotorix jeles ve 
zéröket is, minden veszteség nélkiil táborukba vissza 
térlek. 

Ezen csata’ hire're Cassivellaunus annyi vesztesse'g, 
birtokainak puszti'tása, fökép pedig a’ nemzetségek’ el 
pártoläsa által indítva az atrebai Commius’ 38) közbenjá 
rasa mellett Caesarhoz lló‘dolás végett kò'veteket külde. 

Caesar, mivel föltevé magában , hogy a’ telet Gal 
liának hirtelen zavargásai miatt a’ száraz földön töltendi; 
’s megfontolván, hogy a’ nyárból sincs sok hátra, ’s eb 
Ъ61 is könnyen kifogyhat; tuszokat kivána, ’s meghatá 
roza az adót 39), mellyet Britannia Romának évenként 
Íizessen.v Megtiltá egyszersmind, ’s meghagyá Cassivel 
Iannusnak, hogy Mandubratiust, ’s a’ Trìnobantokat had 
dal ne zaklassa. 

XXIII. A’ tuszok’ áltvétele atan Caesar visszaveze 
té seregét a’ tengerhez, ’s a’ hajókat helyreálll'tva ta 
lálá. Ezeket vizbe bocsátván, mivel hadi foglya sok 
volt, és néhány hajója szélve’sz által elveszett: rendelé 
seket tett, hogy a’ sereg két fordulóra sz’állíttassék 
vissza. 

’S ez olly jól iitött ki, hogy illy sok hajó közül 
annyi hajóksizás után, sem ebben, sem a’ mult e'vben 
ormán katonát hordozó hajó egyetlen-egy sem veszett 
el. De az elsö fordulnti hajók közíil, mellyek a’ kato 
nák’ kiszálli'tása után a’ száraz. földröl üresen küldetízek 

vissza, továbbá azon hatvan hajóból, mellyeket utóbb 
Labienus нищеты, csak igen kevesen jutottak el 
rendelésök’ helyére; а‘ többiek majdnem mindnyájan 
másfelé verettek. 
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Ezekre minekutána Caesar еду ideig hijába vára 
kozott volna, nehogy, közel levén az éj-nap’egyelôsége, 
az évszak által gátoltassék a’ hajókáza'sban, kénytele 
m'ttetett katonäit összébb szorl'tani. Másodi‘k ôrváltáskor 
tehát a’ legnagyobb szélsziinetnél megindulván, hajnal 
kor hajóinak minden vesztesége nélkül szárazra ére 40). 

XXIV. Kivonatván a’ hajókat', ’s а’ Gallusokkal 
Samarobriväban gyiilést tartván, mivel ezen esztendôben 
a’ szárazság miatt Galliában rosz termés volt, Caesar 
mzískép kénytelem'tteték, mint az elmult e'vekben, sere 
ge't téli szállásra helyezni, ’s legioit több nemzetségek 
között fölosztani; egyikét C. Fabius 41) Legatus alatt a’ 
Morinusokhoz küldé; ii’ тёщи“: Q. Cicero 42) alatt a’ 
Nerviusokhoz; a’ harmadikát L.V Roscius 43) alatt az Es 
suusokhoz 44); a’ negyediket T. Labienussal 45) a’ Ве 
musoknál a’ Trevirek’ határain telelteté; härmat M. Cras’ 

‘ sus 46) Quaestor és L. Munatius Plancus 47) , és C. Tre 
bonius 48) Legatusok alatt Belgiumba 49) helyeze. Egy 
legiot, mellyet nem rég a’ Paduson 5.0) túl gyxîjte össze , 
és öt cohorst az Eburokhoz küldött, kik nagyobb részén 
a’ Masa, és Rhenus között telepesznek‘, ’s Ambiorix’ e’s 
Cativolcus' hatalma alatt ällanak. Ezen katonákat Q. 
Titurius Sabinus, és L. Aurunculeius Cotta-Legatusokra 
bizá. 

A’ legiok’ _ekke'nti fölosztásaáltal lígy vélte Caesar: 
az eleség’ sziiksége'n legkönnyebben segíthet, ’s még is 
mind ezen legiok’ téliA szállásai (ат: ide nem tudván, 
mellyet L. Roscius alatt a’ legcsendesebb, ’s legbékesebb 
részre kíildött) száz еще: l’épe'snyi 51) téren feküdtek. 

Caesar eltökélé addig Galliában lnaradni, mig bizo 
nyos nem leend, hogy a’ legiok téli helyeiken , ’s чём] 
lapotban vannak. 
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XXV. E’ közben a’ Carnutoknál a’ f6 vérböl eredett 

I Tasgetiust, kinek ôsei azon tartomány’ kormányiít visel. 
ték, ’s kit Caesar vitézsége és személye iránti hajlandó 
saga miatt, mivel minden háborujában különösen kezére 
járt, ükeinek méltóságába vìsszahelyezett , orsza'gla'sának 
harmadik esztendejében ellenségei több nemzetbeliek’ 
részvételével nyilván megölték. Caesar értesi'tteték e’ fe 
löl, ’s шаги/2111, nehogy a' számos belebonyolultak’ buz 
dítására az egész nemzet elpártoljon L. Plancust Belgi 
nmból egy legìoval sieti'e a’ Carnutokhoz küldé, ’s tél 
re oda telepl'té, meghagyvzín, hogy Tasgetius’ g-yilkosait 
fürke'sze ki , ’s fogva hozzá küldje. ' 

Azalatt minden Legatus és Quaestor> 52) kikre a’ 
legiokat bizta, jelentése’t tevé, hogy a’ téli szálläsra el 
e'rtek, és аи védô állapotba helyezték. 

XYXV‘VI.` Téli szálla'sra érkeztök ntán, min-tegy íizenöt 
nap lnulva Ambiorix, e’s Cativolcus 53) a'ltal hirtelen ие 
пеЪопа ’s pärtütés támadott. Ezek ugyan Sabinus- e's 
Cottänak orszäguk’ hata'rain elejökbe jöttek, a’ téli 5261 
Iäsra gabonát is нанимай; de a’ Trevir lnduciomaru’s’ 
втайне? által мышата, az övéike’t fölbujmtták, 's 
véletlen meglepvén a’ Гей: gyüjtöket, nagy szämmal a’ tá 
bor’ oslromlására jöttek. 

A’ miei'nk rögtön fegyvert ragadtak, ’s a’ sáncz-ge~ 
rébre szállottak. Egy részröl a’ hispaniai lovasok csapá 
nak ki, ’s az ellen-lovassággal szerencsésen vívänak. El 
vesztvén tehát reményöket, az ostrommal fölhagytak és 
szokásuk szerint щитам : jöjjenek ki közülünk 5261111 
kozás végett ne'mellyek, közérdekü dolgokról kivánnak 
velôk értekezni , mel-lyeknél Iogva , ligy hiszik , a’ 7182811 
kodások megszüntethetnek. 

XXVII. Elküldeték értekezés уйдете hozzájok 
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turius' пледы“ barátja C. Arpineius romaì lovag 's bizo 
nyos Q. Junius-Hispahìából, ki már az ем“ Caesartól 
küldve тьма: megfordult Ambìorîxmíl. Ezek вин: 
Ambiorix illy módon nyilatkozék: Ó megvallja, hogy 
Caesarnak a’ velt` jótéteményekért igen sokkal таможни 
mert ô' általa mernekedett meg a’ szomszéd Aduatucusnk 
nak fìzetni szokott adótól; 6 ältala nyerte vissza az Adua 
tucusokhoz tuszul küldött, ’s azoktól szolgaságban és bé 
kókban сапом: tulajdon , ’s testvérének íìja't. Táborunkat 
sem támadta meg maga feje ’s akaratja szerint, hanem a' 
nemzettôl kényszerl'tve; mert alkotmányuk szerìnt а’ nép' 
nek szint olly hatalma van rajta, mint neki amazon 54). 
Egyébira'nt az ellenségeskedésnek ока ez volt: nemzete a’ 
föllobbant gallus összeesküve'snek nem állhatott ellent; 
erre csak az 6 csekély volta is elegendö tenu lehet. Кепи 
olly tapasztalatlan 6, hogy maga erejével bizzék a’ ro 
mai népet meggyôzh'etni. Ez Galliának közsza’nde'ka , ’s 
ezen nap határoztatott avra , hogy egyszerre tämadtassék 
meg Caesarnak minden te'li шьет, nehogy едут legio a’ 
mxísiknak segl'tségére jöhessen. Нет könnyen tagadhat 
ta meg ezt Gallus Gallusnak , annál is inkább , mivel itt 
a' közszabadság’ тишина“ látszaték czélul kitüzve 
lenni. Hazájához tartozó tiszte'nek eleget téve’n, most máx' 
а’ гевьзбкёгг Caesar iránti hálálájät veszi szivére: intì 
tehát és kéri mint vende'glô barátja Titurìust: gonfloskod 
jék maga’ ’s katonái’ megmentése'röl. Egy, zsoldjokban 
levö, nagy germanus had jött ält a' Rhenuson, ez két 
nap mulva itt lesz. Ók (а' vezérek) la'ssák most, akerjálb 
e кампаний, mielött a’ szomszéd népek valamit e'szreve 
gyenek, téli szállásaikból, ‘гиду Cicerohoz, чаду Labie 
nushoz vezetni, kik каш egy'ik e’ helytöl mìntegy öl: 
ven ezer le'yésnyire, a’ másik valamivel távolabb fek 
szik. Azt igéri ’s hìtével is leköti , hogy biztos áltmene 
telt enged határain. E’ tettel nemzetének is ‘павший!’ 
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megszabadítván azt a’ téli s'zállás’ тел-116161, és Caesar’ 
e'rdemeit is hálálja. 

E' beszéd uta’n Ambiorix eltávazék. 

XXVIII. Arpineius és Junius megvìvék a’ Legatu 
soknak miket hallottak. Y 

Illy` véletlen eset ôket zavarba hazta, 's naha ezek 
csak az ellenségtöl mandattak , elöttök még is fontosok 
nak látszának: leginkább az tön nálok benyomást, hagy ‚ 
alig vala ke’pzelhetö, hagy az Eburoknak illy tekintet 
nélküli ’s gyenge nemzetse'ge maga szántából merészelt 
volna a' ramai ne'ppel háboruha bocsátkozni. Hadi tana 
csot:l шпаны: 55) семь, mellyben nagy volt köztök ‘a’ 
meghasonlás. L. Aurunculeius és töhb katanai Tribunus, 
és elsö rendii Centurio úgy vélekedett, hagy nem kell 
hirtelenkedn-i, ’s Caesar’ parancsa nélkíil a’ te'li szn'llást 
elhagyni: megmutatäk, hagy lehetseges a’ megerösl'tett 
te'li tábarban a’ Germanusak’ hármi nagy serge ellen is 
magokat tartani: сани erre az, hagy az ellenség’ elsö 
rohanata't igen vitéziil, azon föliil annak nagy vesztes‘é 
gével verték vissza. Eleségböl nincs szíikség. Azonban 
mind a’ legközelebbi tábarból, mind Caesartól fag egit 
ség érkezni. Végre mi valna könnyelmüebb, ’s becstele 
nebb, mint illy Готов tárgyban az ellenség’ javallata 
szerint valamit határoznì? 

XXIX. Ellenben Titurius: ez mind késön lesz, ugy 
mond, ha majd az ellenség összekapcsolván magát а’ Ger 
manusokkal nagyobb eröre kap ‚ vagy ha egyszer a’ szam 
széd téli tábar valami csapäst vesz. Tanácvskazásra rövid 
az idö. Véleménye szerint Caesarnak már el kellett Ita 
lìáha utaznia: különben a’ Carnutok nem mertek volna, 

Tasgetins’ fejére összeesküdni , sem annak -itt léte'ben az 
Eburok illy паду megvetésiinkkel táborunkra jönni. Ö 
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csak a’ dolog' mivoltát, nem à’ javallatnak ellenségtől 
származtat tekinti. Közel а’ Rhenus; а’ Germanusok na 
gyon sajnosan tűrik Ariovistns' halálát 56), 's előbbi győ 
zelmeinket. Gallia annyi megaláztatása után a’ romai nép’ 
hatalma alá hódítva, 's régi {katonai dicsőségét elvesztve 
bossznt forral. Végre, ki higye azt, hogy Ambiorix bi 
zonyos tudomás nélkül vetemedett volna illy tanácsra! 
az ő (Tituriusnak) javallata minden esetben bátorságos: 
ha semmi vész nem lappang, minden nehézség nélkül 
juthatnak el a’ legközelebbi legiohoz; ha pedig egész 
Gallia a’ Germanusokkal egyet ért, akkor úgy is csak 
serénységben lelhetik menedéköket. ADe mi lenne Cotta’ 
’s egyéb azzal tartók” tanácsának vége? mellynél fogva, 
ha jelenleg semmi veszélytől nem is, de bizonynyára hosz 
szabb ostrom' esetében az éhségtől kellene tartaniok. 

XXX. Е’ mind két részről folyt vitatás után Cottá 
nak , ’s а’ főbb tiszteknek heves ellenszegülésénél fölkiál 
ta végre Sabinns, 's pedig úgy, .hogy a’ katonák, nagyobb 
részétől hallatnék: teljék tehát kívánságtok. Nem vagyok 
az, ki közületek a’ haláltól leginkább rettegjek: majd 
ezek meg fogják érezni, ’s ha. bennünket sanyarubb sors 
ér, tőled kérendenek számot, kinek ellentállása nélkül 
már holnap után a’ legközelebb táborbeli bajtársaikkal 
kezet fogván velők a'ha'di szerencsében osztoznának,neh1 
pedig a’ többiektől elvettetve , és különôzve fegyver vagy 
éhség által vesznének. 

XXXI. F ölkelének a’ tanácsból ,u körülvevék mind 
kettőjöket, és kérek: ne döntsenek viszálkodásuk, ’s ma 
kacsságuk által mindent vég veszélybe. Könnyü nekik 
akár maradni, akár költözni, csak mindnyájan egyet ér~ 
tsenek , ’s akarjanak; ellenben az egyenetlenségben sem; 
mi iidvöt nem látnak. 
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~ A'vita egész éjfélig tartott. Végre megadja magát 
Cotta. Sabìnus’y véleménye győz. Kihirdeték, hogy nap ` 
költekor indulni fognak. 

Az éj' hátra levő része virrasztva telik el; mivel 
mindegyik katona meghänyé podgya'szait, mit" vihetne el 
magával, vagy mit ké nytelem'ttetnék a’ téli tábor” huto- ~ 
raiból hátra hagyni. Mindent elkövetének, hogy-veszély 
nélkül se helyben ne maradhassanak; se a’ veszély a’ ka 
tonák' lankadtsága, ’s virrasztása által ne növeltessék 57). 

Nap’ költekor olly bátran költöznének ki táborukból, 
mintha e’ tanács nem az ellenségtől, hanem Ambiorixtól, 
mint legjobb baráttól, eredt volna, 's pedig igen hosszu 
seregben 's nagyon sok butorral. 

XXXII. Mikor az ellenség az éjjeli zajból, ’s nyug 
talanságból költöző szándékukat észrevette , mintegy két 
ezer lépésnyire az erdőben alkalmas és rejtett helyen 
kettős cselt vetvén, a’ Romaìak’ érkeztél-e várt. Midőn 
a' seregnek már nagyobb része egy hosszu völgybe eresz 
kedett, hirtelen e’ völgy’ mindkét végén előbukkant, a' 
végcsapatot szorongatä, az előjárót pedig a’ fölnyomnlás 
tól gátlá, 's reánk nézve'legalkalmatlanabb helyen kez 
de csatázni. 

XXXIII. Akkor végre Titur'ms, ugymint, ki ezt 
előre nem látta, remegett, futkozott, a’ cohorsokat ren 
dezé; de ezt is olly félénken, mintha minden eszméletét 
elvesztette volna; a’ mi rendszerint ollyanokon szokott 
megtörténni, kik, már a’ baj’ közepén kénytelenek mago 
kat valamire elhatározni. De Cotta , ki előre meggondol 
ta, hogy illyen valami az úton előfordulhat, ’s ezért el 
lenzette a’ költözést is , а’ köz-védelemre semmit el nem“ 
mulasztott: ő szólítá föl a’ katonákat; ő serkente mint 
hadvezér, ’s harczola, mint közvitéz. 
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Minthogy pedig a’ seregnek hossza miatt, mindent 
önmagok nem könnyen hajthattak végre, 's utäna sem 
nézhettek, mit kellene mindenhol tejesl'teni, tehát 161111‘ 
dették, hogy а’ butorokat elhagyván körbe álljanak 58). 

E’ haiározat, ámbár illyen esetben nem vala gän 
csolható, még is rosszul ütött ki: mert ez által katonáink’ 
reménye is csökkent, az ellenség is а’ harczra még bát 
rabb lett, mivel e’ tettet а’ végsö félelem~ ’s kétse'gbe 
esésböl eredettnek tekinte'. Ide járult szükségkép, liogy 
а’ katonák közönségesen elhagyák jeleiket ’s a’ butorok 
hoz sietének legkedvesebb portéka’jokat onnan elhozan 
dók° Az egész környéket lárma ’s jajgatás tölté el. 

XXXIV. De az ellenség tudta , mitévö legyen : 
inert vezé’rei az egész seregben kihirdették, hogy senki 
a’ sorból ki ne lépjen. A’ zsákmány az övék; ’s minden 
a’ gyôzelemtôl függ. 

_ A’ mieink el voltak vezérüktôl ’s a’ szerencsétôl ha- 
gyatva, mindazáltal, noha vite'zségre és sza'mra megme’r 
közhettek volna az ellensëggel , meg is minden reményö 
ket csak vitézségökben helyhezék 59); ’s valahányszor 
egy cohors elôre tört, hullott ama’részen az ellenség. 

Eszrevevén ezt Ambiorix , parancsot ada, hogy ‘csak 
ta'vulról használják löszereiket, ’s közelre ne járuljanak;` 
a’ Romaiak’ minden elônyomulásánál vonuljanak Йена 
könnyü vértezetöknél ’s nàponke’ntî gyakorlásuknál fogva 
nem veszélyeztetik magokat — ’s ismét, ha jeleikhez 
visszatérnek, azokat üldözze'k. I l 

XXXV. E’ parancsot legpotosabban szem elôtt tart 
ván , valahánys'zor еду cohors a’ körböl kile'pett, ’s eló're 
tört, az ellenség azonnal igen sebesen visszavonult. Апоп 
Ьап illy csapatnak szükségkép fedezetlen maradnia, ’s 
oldalát az ellenség’ lôszereinek nyiltan kelle внешне. 
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Ha azután elöbbi soraikba, mellyekböl kìle'ptek, vissza 
vonulni kezdének, mind a’ hätt-a nyomottak- mind a' leg 
közelebb állóktól körülfogattak. На pedig álläsukat aka 
rák megtartanì, sem vitézségöket nem használhaták , 
sem zárt soraikban a’ hajított fegyverek’ olly пазу száma 
ellen magokat nem oltalmazhata'k. 

’S még is ennyi bajok’ ellenére, sok vett seb után is 
ellentállottak, ’s a’ napnak nagy részén (mert koran reg 
даны egész nyolcz óráig 60) folyt a’ свата) semmi ollyast 
el nem kôvettek, mi hozzájok méltatlan lett volna. Ek' 
kor lövetett T. Balventius, ki mult évben az elsö pilnst 
пшене, vitéz és nagy tekintetü férfìu mind a’ két czomb 

» ján gerelylyel keresztül. Ugyan azon rangu tiszt Q. Lu 
canins, midön körülvett ñjának legnagyobb vitézséggell 
seg‘édül menne, (деретесь: L. Cotta a’ Legame a’ cohor 
sok ’s csapatok’ bnzdl'tása közben egy parittyástól аген 
szint találtatott. 

XXXVI. Еиеп ese-tek агга мы; Q. титаны, 
hogy Ambiorixhoz, Мс‘ távulról Камней: bnzdl’tni Ига, 
elküldje tolmácsát Cn. Pompeiust, kérvén, hogy б: ’s 
Камней: kémélje. ‘ к 

Ambiorix a’ kére'sre ezt felelé: Sabinas, ha kiván 
ja, vele beszëlhet. reményli, hogy népétöl, mi а’ ka-l 
tonák’ mentésére szolgál, megnyerhetö; neki рейд, bö 

. csíiletét köti le, semmi bántása nem leend. 
Sabinus а’ sebhedt Cottäval közlé a’ dolgot, ha ta 

näcsos volna-e csatából kìmenniök, ’s együtt Ambiorixxal 
alkudozniok. reményli, hogy attól magoknak ’s a’ ka 
tonáknak kegyelmet nyerend. Cotta аи felelé: ö fegy 
veres ellenséghez nem megy ’s ebben meg is maradott. 

i XXXVII. Sabinas a’ katonai Tribunusoknak ’s elsö 
гадай Centurioknak, kik épen körülötte valának paran 
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csolá, hogy ¿t kövessék. Ambiorixhoz közeledvén, an 
nak fölszólítá‘sára, hogy fegyverét tegye le, engedelmes 
kedék, övéinek is parancsolván: решена: kövessék. 

Azonban mig egymással а’ föltételek iránt alkudoz-` 
nak, ’s Ambiorix készakarva nyujtja a’ beszédet, Sabi- 
пав: lassanként bekerítik, 's kivégzik 61). Akkor szo 
kásuk szerìnt diadalmat kiáltanak, ’s паду ordl'tással 62) 
а’ mieinkre rohanván rendeinket megzavarják, L. Cotta 
a’ sereg’ legnagyobb részével harczolva esik el; a’ fenma 
radtak elhagyott táborukba vonulnak vissza. Ezek közül 
L. Petrosidius sastartó fölös számu ellenségtöl nyomatva 
sasát a’ sánczon áltvetette , maga pedig a’ lábor elôtt igen 
vite'zñl harczolván megöletetl. Nagy iigygyel bajjal véd 
heték éjjelig a’ tábort; éjszaka рейд kétségbeesésböl 
egytöl egyig megölék magokat. 

Kevesen menekedhetének meg az ütközetböl, ’s az 
erdön ide ’s юга tétovázva járatlan útakon e'rének T. 
Labìenus Legatus’ téli táborába, ’s azt а’ törte'ntekröl 
tudósíták. 

XXXVIII. Е’ gyözelem által fölfuvalkodva Ambio 
rix, azonnal lovasságával éjjel nappal utazván az orsza'gá 
val határos Aduatucusokhoz siete, a’ gyalogságnak hogy 
¿it kövesse parancsolván. 

lA’ történtek’ elbeszéle'se , 's az Aduatucusok' fölläzl' 
risa щёк] másnap a’ Nerviusokhoz jöve, ’s inté~öket 

hogy az örökös szabadulásukra, ’s Romaiakon a’ velt 
sérvekért töltendö boszúra ajánkozó alkalmat kezeikböl 
ki ne ereszsze'k. Ime Ы: Legatus oda van, a’ seregnek 
nagy része nìncs többé. Nem sokba keriìlne a’ Ciceroval ` 
telelö legiot véletlenül meglepni, és semmivé tenni: erre 
segédül ajánlkozék. E’ beszéddel csak humar reti vette a’ 
Nerviusokat. 

пом. сиз. ш. кбт. 13 
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XXXIX. Azannal elküldének tehát alattvalóìkhoz 
a' Ceutrak- Grudiusok- Levacusok- Pleumoxiusok- és 

Geidunusokhoz` ’s minden erejöket összeszedvén vé 
Ietlenül Cicero’ téli labora ем“ teremnek, még mîelôtt 
T_iturius’ `haleilának híre oda eljutatt. - 

Itt is az történt, a’ mi máskép nem történ-hetett. 
Néhány кампаний, kik fáért, ’s e'pl'tö szerekért az erdö 
be költöztek, a’ lavasak’ hirtelen érkeztével etfogattak. 
Ezek’ elfagata'sa után nagy erövel kezde’k az Eburok, 
Nerviusok, .Aduatucusok, ’s mindezek’ frigyesei és vé 
denczeì a’ legiat ostramolni. A’ mieink gyorsan fegyver 
ben a'llának, ’s а’ sánczgerébre'szállának. Csak nehezen 
tarthatták magokat az nap, mivel az ellenség minden re 
me'nyét sebességében helyezé, ’s hitten hivé, hagy e’ 
gyôzelemmel jövendôre is minden nyerve lesz. 

XL. Cicero azonnal Ievelet külde Caesarhaz, a’ vi 
vökne'k паду jutalmakat igér’ve’n, ha ke’zhez “018211111: 
ják. Minden út meg valt szälva, ’s azért e’ vìvök elfo 
gattak. 

Éjjel azonban ama’ szerekbôl, mellyek a’ tábor’ erö 
sl'tése végett hordattak ös‘sze, hihetlen gyorsasäggal mint 
egy száz husz tornyot épl'te'nek, ’s a’ mi hiány valt a’ 
sánczan befejezék. A 

Mäsnap az ellenség sakkal nagyabb erövel Штаба 
meg a’ tábort, ’s betöme' az árkot. A’ mieink úgy mint 
elötti napon ellentállának, ’s ez l'g'y ment azntän a’ kö 
ve‘tkezö napokon. A’ munka egész éjjel szakadatlanul 
folyt; a’ betegeknek, a’-sebhedteknek 'sem engedtetett 
nyugalom. Minden, mi a’ jövô napi ostromra szükséges 
volt, éjjal rendeltetett el: sok perzselt kai-ó, és hastya-- 
dárda készl'ttetett; a’ tornyak kipadlóztattak, ’s gerinczek 
kel, ’s vesszökeri'tésekkel> pa'rkányoztattak 63). Maga Ci 
cero, ámba'r gyenge ege’szségü volt, meg éjjel sem nyu 
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godott; elannyira, hogy а’ hozzá tódult e's zajongó kato 
. nák által kényszen'ttetnék maga’ kimélésére. 

XLI. Végre a’ Nervius‘ok’ vezérei és föbbjei, kik пё 
mi ismeretségben ’s barátságban voltak Ciceroval, jelen 
ték, hogy vele szólni kìvánnak. 

Ez megengedtetvén, azokat adák elejbe, a’ тише 
Ambiorix Tituriusnak; hogy t. i. egész Gallia fegyverben 
áll, a’ Germanusok áltjöttek а’ Rhenuson, Caesar’ ’s à’ 
többìek’ télì táborai ostromoltatnak. Hozzá tevék Sabinas’ 

halálát is, ’s hogy a'lll'tásukat elhîgye, Ambiorikot mu 
togatäk. Csalatkoznak azok, (ау szóla'nak, kik azoktól 
várnak segedelmet, kik önügyök iránt is bizatlankodnak 
Azonban 6k olly indulattal vìseltetnek Cìcero- ’s a’ romai 
néphezZ hogy csak az ogy téli szálláët nem szìvelhetìk, 
’s e’ показе megörökiilnì nem engedhetik. Miattok sér 
tetlem'il költözhe‘tnek téli táborukból valamerre tetszik; 
senimìtöl sem kell папашей. 

l 

Ezekre. Cicero csak ezt felelé: nem szokott a’ romai 
nép fegyveres ellense'gtôl semminemii {внаем elfogadni. 
Ha fegyveröket lerakják, az б közbenjárásával éljenek, 
’s Caesarhoz követeket küldjenek. Caesar’ igazságszere 
teténél fogva reményli, hogy kére’sök telj'esülend. 

XLII. А’ Nerviusok e’ reményökben -csalatkozwán` 
téli táborunkat tizenegy lábnyì gerébbel, és tìzenöt НЬ 
nyi árokkal vevék körül. ЕМ: a’ mult években velünk сёл- 
salkodván tölünk Салатик, vagy némellyI seregünkbeli 
hàdi foglyoktól vették; de az illyes munka’hoz kivántató 
измен-щёток‘ hijával leve'n, a’ Буфет karddal kelle föl 
szegdelnìök, ’s а’ földet markaìkkal , e's ,köntöseikkel 64) 
kìhordaniok. 

Ebböl lehelett а2 emherek’ s'zzímát megítélni; mcrt 

о 

13 'k 
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nem telt hele härom óra, 's körben tl'z еще: lépésnyì erö 
sx'tményökkel már készen voltak. f l r - 

Következô napokon a’ sánczgeréb' magassagahoz 
szabott tornyokat, falsarlókat, ’s ostromfedeleket ismét а’ 
foglyok’ utmutatása szerìnt kezde'nek épl'teni, ’s камнем. 

XLIII. Az fvlstrom’ hetedik napjánA ìszonyu 52611155 
madván az ellenség parìttyákkal puha agyagból Вбить tü 
zes golyókat 65) ’s tüzesl'tett dárdákat szórt a’ Galllusok'l 
módjára szalmával fedett táborì kunyhóinkra. Ezek ha 
шаг tüzet fogtak, molly is a’ szél’ ereje -által egész tábo 
runkon ellreljedett.> Az ellenség azonnal irtóztató Мина: 
val, mintha a' gyözelem kezében volna, fölkerekedvén a’ 

` tornyokat ’s ostrom-fedeleket mçgìndítá, ’s lábtókon 1:92 
de а’ sánczgerébre hágnî. 

De katonäink olly bajnokul, ’s eszmélve viselék 'ma 
y gokat, hogy a'mbár- minden részrôl a’ Индексы perzsel~ 

Ve, а’ löszerek’ zäpora'tól elborl'tva, minden but'orukat, 
minden kìncsöket a’ tlîz мы emésztetnì látnák, nem csakv 
nem t‘ävozott вены el а’ sánczgerébröl, hanem majd visz 
sza sem тешите“; -sôt akkor harczolt mìńdegyik leglü 
zesebben, és vìtézebben. 

Reánk тёте ez volt a’ legizzasztóbb пар: de azon 
foganata volt mégis, hogy az ellenség köziìl, mint a’z épen 
а’ sánczgeréb alatt összetódult , Iés a’ h'a'tulsók az eláôbbe 
ket visszavonulnì mgm hagyták, temérdeken megsebesl'l. 
шнек és megölettek. _ 

Mîdön a’ Шивой kevessé szünének, 's egy helyen 
а’ neki Этими torony a’ sánczgerébet érinté, а’ harma 
dìk cohors’ Centurìoì állásukból vìsszavonulvámùs az öÈfé 
“се: is onnét mind eltávoztatván jelekkel és szóval шип: 
n'l. ellense'get, hogy ha tetszenék, lépne be. Erre közü 
lök egynek sem volt bátorsága. Azután onne’t minden 
részrôf Нанта: kövekkel elverettek, ’s а’ torony fölgyuj 
ъашц. 
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XLIV. E’ legioban két igen bajnok Centurìo vala, 
kik már az elsö rendüekhez közell’tének 66), T. Pulfio 
67), és L. Varenus. Ezek örökké vetélkedtek egymás 
között az iránt, mellyik érdemel elsöséget; ’s azért min 
den esztendöben az elsôbb hely miatt sokat tusakodtak. 
Midön а’ sánczolatoknál legtüzesebben folyt a’ harcz, 
egyik közülök, Puliio , i’gy szóla: МГ: késlelkedel Va 
renus? vagy mi nllkalomra vársz még vitézséged’ kitün 
tetése're? ez a’ nap, ez fogja versenyünket elválasztuni. 

Е’ fölszólítäs után kilépe a’ sa'nczolatok каш, ’s 
merre az ellenség legtömöttebb volt; arra rohant. De 
Varenus sem шагам tovább a’ sá`nczgeréb Меде“, hanem 
тати/1111 а’ közvéleménytôl, utána indula. 

Нет messze haladván Pulfìo fentó'j'e't az ellenség 
közé haji'tá, 7s заедете egyet, ki а’ sokaságból elöszökék. 
E’ lelketlem'il lerogyottat elfödék paizsaikkal a’ Gallu~ 
sok, ’s valamennyien Pulfio ellen szóra’k löszereiket. 
Az övéitöl el vala vágva, paizsa keresztül luggatva, ’s 
egy gyilok övében akada meg* 68). Ezen baleset elfer 
dl'tá hiivelyét, ’s kardot rántani szándékozó jobbját. aka 
dályozá, az igy параша: körülfogá az ellenség. 

Ekkor oda ugrik vetélkedôje Verenus, ’s a’ szorul 
tat segíti. Azonnal Pulñotól, kit a’ gyiloktól keresztül 

‘veretve véltek, amaz ellen fordulnak mindnya'jan, Va 
renus karddal rohan ellenök, ’s a’ dolog karra ш. Le 
тет egyet, ’s а’ többit kevéssé hátrább nyomja: azon 
ban hevesebben sarkalván az ellenség'et gödrös helyen 
megbotlott ’s elesett. Е’ szorultsa'gában ismét Pulño jö 
ve segédül, ’s mind a’ ketten többet leterl'tvén épen tér 
tek a’ legnagyobb dicsöséggel sánczolataikba visszn. 

Igy mindkettöjöket a’ sors mind vete'lkede'sben, 
mind vìadalban úgy Рыдай, 1юду mint egymäs’ ellenei 
e'gymást segl'tenék, és megszabadi'tanák, ’s h‘ogy meg 
sem lehete itélni , mellyiket Шей a' bajnoki elsöség. 
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XLV. Minél sulyosabb és keservesebb lett пат-61 
парта a’ vl'vás, НИШ mivel a’ megsebesedtek’ sokasága 
mellett Aa’ védök’ szäma igen összeolvadt, annál több le 
vél ’s hirnök küldetett-Caesarhoz, kik каш némellyek 

' elfogatván, katonáink’ szeme’ látta’ra kínzatva ölettek 
meg. 

Volt táborunklian bizonyos Vertico nevezetii, és jó 
s_za'rmazatn Nervius, ki mindjárt az elsö ostromkor Cice 
rohoz áltjött,v ’s annak hüse’géhez szegôdött. Ez szabad- ’ 
sag' ’s nagy jutalmak’ kecsegtete’sével rea birta rabszolgá 

‚ jat, hogy Caesarhoz levelet vigyen. Ez dárdára teker 
etvén a’ levelet, megindula, ’s mint Gallus a’ Gallusok 

között gyanu nélkül forgolódván Caesarhoz jnta. Ettôl 
так meg Cicero’ ’s legiojának' vesze'lyét. 

XLVI. Caesar a’ levelet nappali tizenegy óra [ё] 
Ьап 69) vévé, ’s azonnal a’ Bellovacusok’ földére M. 
Crassus Qqaestorll'oz, kinek téli tábora onnan huszonöt 
ezer lépésnyire volt, hirnök által parancsot kiilde, hogy 
éjfélkor a' legioval 70) kerekedjék föl, ’s haladék nélkül" 
siessen hozzája. Crassus a’ hirnökkel indula meg. 

Еду‘ másikat C. Fabius Legatushoz каше; hogy а’ 
legioval az Atrebaìak’ határaiba nyomuljon, a’ men-e 
tudta Caesar, hogy neki utaznia kell. 

Labiennsnak irá, hogy a’ legioval, ha azt a’ Res 
pnblica’ javaval teheti, jôjön a’ Nervìusok’ földe're. 

A’ sereg’ többi `részeire, azoknak nagy távolsága 
miatt, nem akart várakozni. А’ lovasokból mintegy négy 
sza'zat' gyüjte a’ legközelebbi télì tanyákból össze. 

u XLVII. Mìntegy három óra tájban 71) az (2165115 
gnldóktól Crassus’ e'rkezte felôl tudósl'ttatván, azon nap 
husz e‘zer lépésnyire nyomult elö. 



бтёшк xösvv. »199 

Crassust, еду legio: adván ala‘ja, Samarobrivában 
f6 parancsnokká tevé, mivel ott hagyá hätra a’ sereg’ 

. podgyászait, a’ nemzetek" штабе, а’ badi levéltärt, ’s a' 
telelésre zükség'es oda gyíijtött gabonát. 

Fabius is vévén a’ parancsot nem войне ke'sék, ’s az 
, Í l топ csatla magst Caesarboz. 

Elterjedvén Sabinus’ megöletésének’s oohorsai’ meg 
verete’sének hl're а’ Trevirek’ ege'sz hadi ereje Labìenus 
ellen fordult; ez tehát tartván attól, lnehogy, ha futás~ 
hoz hasonlx'tólag a’ téli tanyából elköltöznék, ~azok’ ro 
hantát ki ne állhassa , annál inkább, mivel az új дуби 
1ет miatti fölfuvalkodásukut ismerte ‚ тедйгй Caesamak, 
milly veszélyeztetéssel fngná téli tanyájäból Нище 
ni а.’ legiot; tudósítást teve az Eburoknál történetekrôl 
72); ’s jelente', hogy a’ Trevirek’ egész gyalogsága ’s lo 
vassa'ga három еще]: lépésnyire telepedett le тёти-616173). 

XLVIII- Caesar helybenl’lagyta намёка, ’s noha 
három legiora tartván számot reménye kettöre 525111111! 
um, „падшим az ege'sznek megmentését egyediil a’ 

_'gyorsaságba helyezé. 'Sebas lépteklcel jöve teba'ta’ Ner 
v'viusok’ földére. 

Ш érté ’a’ hadi foglyoktól, mik сад-измен Cicero 
köriil , ’s milly rossz lábon all a’ dolog. Вей vett azután 

'nagyajándékokkal egy Gallus lovast, hogy Cicerohoz 
llevelet vigyen. Ezt görög betůkkel irá ,‚ nehogy terveink, 
4ha a’rleve'l elfogattatnék, az ellenség elött elárultassanak. 
A’ Gallus azon utasl'tást уеуё,.11одлу ha~ a’ levelet helyre 
nem viheti, aztegy gerelynek зачёта kötvén ezzel egyliìtt 

la’ sánczolaton keresztiil a’ táborba vesse. 
Е’ levélben azt irá, llogy a’ legìçkkal jlöttön jö.,` 's 

.egyszeriben ott terem 74); addig is tartsák fön elöbbì . 
, ,vitézse'gökeh ~ 
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A’ Gallus .tartván a’ veszélytôl Caesar’ utasi'tása 
szerint gerelyét használta. Ez történetböl egy tornyan 
akadott fön a’ nélkül, hagy azt a’ mieink két napig 1452 
revennék; harmadik nap meglátá azt egy katana, levonä 
onnan, és Cicerahoz vivé. Cicero olvasván faglalatját, 
azt a’ katanák' gyüle’se’ben újra fölolvasá, ’s mindnyája 
kat igen élénk örömmel tölté el. Annakutána távolról 
fiist-aszlopokat latának emelkedni 75), ’s a’ legiok’` érke 
ze'séröl egészen meggyözödtek. 1 

_XLIX. Kémeik által tudósíttatván e’ felöl a’ Gallu 
Sok abban hagyák nz ostromat, e's egész erejökkel --~ 
mintegy hatvan ezer fegyveres amber-#Caesar ellen for 
dulának. 

Ez alkalammal Cicero a' fölebb emll'tett Verticatól 
iijra kikéré Gallusát, hagy Caesarnak levelet vigyen; 

‘ ezt inté, hagy az 111011 szemes és vizsga legyen. E’ le~ 
vélben megìrá, hagy az ellenség tôle eltávazott, ’s egész 
erejével б (Caesar) ellene fordult. 

Caesar e’ levelet mintegy éjféltájban vévén , tartal 
mát azannal közlé katona'ival, ’s ôket a’ harczra 11112111 
tá. Másnap koran reggel megindi'tá táborát, ’s mintegy 
négy ezer lépe'snyire haladván egy téres völgyön e's pa 
takon túl megpillantá az ellenség’ seregeit. 

Kaczkára tette szerencséjét, ha ennyi sereggel al 
kalmatlan helyen ütközék meg; mindazáltal tudván;hogy 
Cicero az ostrom alól föl van oldva, úgy vélte, hagy 
csak ugyan nem sziikség többé olly igen sietni; megálla 
padék (tehát), ’s a’ lehetö legalkalmasabb helyen tábort 
iite , melly valig állván két ezer emberböl, kivált minden 
butor nélkül , naha mar magában csekély volt , még is a’ 
közök’ összeszoríta'sa által azt, a’ mennyire lehetett, még 
sziìkebbre huzta azon czélból, hagy az ellenségtöl egé- r 
szen megvettessék 76). Azonban a’ völgyön keresztüli 
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legjobb út’ kifürkészésére mindenfele' kémeket kiildöz 
gate. ' 

Q L. Az nap a’ pataknál néhány apróbb lovasi csatá 
zás történt. Mind a’ két rész állásban marada; a’ Gal 
lusok, mìvel még liton levc’i nagyobb seregeikre várako 
zának; Caesar pedig, hogy szinlettt félelme által az el 
lense'get a’ maga pártjára áltcsalhassa , ’s azzal a’ völgyön 
innen tábora elött íitközhessék meg; vagy ha ezt nem 
eszközölhetné, kikémlelvén az útakat kisebb veszély‘lyel 
nyomulhasson a’ völgyön, ’s patakon Евгений, 

Virradtakor az ellenség’ lovassa'ga táborunkhoz nyœ 
mula , ’s lovasainkkal megiitközék. Caesar szántszánde'k 
kal parancsolá lovasainak, hogy hátra ’s a’ táborba vo 
nuljanak; egyszersmind a’ tábort minden részröl maga 
salJb sánczgerébbel erôsl'tteté, ’s a' kapukat berakatá; ’s 
ezeket ide ’s tova futkozással és szinlett félelemmel vite 

té véghez. 

LI. Mind ezek által ingereltetvén az ellenség, ält 
hozá seregeit 77), ’s alkalmatlan helyen csatarendbe ál 
li'tá. ’S mìvel részünkröl me'g az örök is leszállíttattak 
a’ sánòzgerébröl, közelebb vonula , ’s minden тёщи-61 lö 
szereket szóra sánczunkon keresztül. Kiáltók által a’ tá 

bor körül kihirdeté; ha valaki akár Gallus, akár Romai 
áltjönni akarna, azt három óra elôtt veszély nélkíil telle 
ti; tovább nem lesz engedelem. Bennünket már annyira 
megvetettek, hogy mivel véleményök szerint а’ kapukon, 
mellyek szinleg egyes sor pázsithantokkal valának herak 
va, nem törheltek be; némellyek a’ sa’nczgerébet kézzel 
szaggatni, mások az árkokat kezde'k betöltögetni. 

Akkor Caesar minden kapun kirohant 78); а’ kibo 
‘csátott lovassäg által azonnal megfutamtotta az ellenséget, 
ńgyŕ, hogy harczolás ve'gett csak egyetlen egy sem эша 
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na ellen; fölkonczola lcözüle sokat, ’s mìndnya'joknak 
elszedte fegyverét. 

LII. Az e’ ta’jon fekvô erdök"s posványok там 
nem саней Caesar tanácsosnak az ellenséget tovább iìznî: 
különben is lálta, hogy az nem kìs veszteséggel hagyja 
el e’ helyet, ’s me’g azon nap mìnden hadì népével ép 
állapotban érkezék Cicerolxoz. Bámulá az ellenségtöl РЫ 
álln'tott tornyokat, ostrom-fedeleket, és sánczokat. Szem~ 
lét'tartván a’ legion, Мед, hogy annak tìzedìk embere 
sincs seb nélkül. Mìndezekböl ite’lé,` mill)r veszélyben 
forgott ’s mìlly темп tartá magät a’ katonaság. Cicerot 
’s a’ legìot érdemök szerìnt megdicséré. А’ Centuriokat, 
és katonaì Tribunusokat, kìknek jeles magokviseletéröl 
Cicero bìzonyságot teve , egyenként fölszólítä. Sabinus’ 
.és Cotta’ balesetéröl a’ hadi foglyoktól veve bövebb шаб 
sítást. 

Másnap az egybegyült sereg elött beszélé el Caesar 
e’ történeter. "Здании ’s bátorítá a’ katonákat, elejök 
be adván, hogy e’ csapást, melly a’ Legatusnak hìbája 
’s vakmerösége által häromlott падок, annál nyugottabb 
lélekkel kell tú'rnì, mìvel a’ halhatatlan Istenek’ kegyel 
me ’s az 6 vitézségök által e’ mocsok le van törülve; és 
sem az ellense'gnek tartósabb örömre , sem nekik továb 
bi gyászra okuk nincsen 79). ' 

LIIÍ. Azonban Caesar’ gyözelme'nek híre a’ Remu 
sok által hihetlen sebességgel megvìteték Labienushez. 
Noha ez mintegy hatvan ezer le'pe'snyire feküdt Cicero’ 
táborától; ’s Caesar а’ napnak kìlenczedik órája щёки ért 
ide: még is maír éjfél elött a’ tábor’ kapnìnál Инна: üté 
nek а’ Bemusok, mellyel Labienusnak a’ dìadalmat, ’s y 
a’ mìatti örömüket jelenték. 

А’ Trevirekhez jövén e’ Мг, [пдпсйоташзд ki más 
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nap Labienus‘ шьет megta’madni szándékozék, éjjel 
elosontott, ’s ege'sz badi erejét а‘ lTrevirekhez visszavivé~ 

Fabiust Caesar a’ legioval téli táborába visszaküldé; 
maga pedig eltökélé három legioval Samarobriva körül 
80) hármas téli táborba szállani, ’s Galliának illy nagy 
mozgásai niiatt egész télen a’ seregnél maradni. Mert el 
terjedvén Sabinus’ halálával történt kárvalläsunk’ hire, 
Galliának majdnem minden nemzetsége а’ háboru felöl 
tanakodék: minden részre hirnököket ’s követeket КЫ 

dözgete; ’s kikémlelé: mi sza'ndékkal volna'nak a’ töb 
biek, ’s hol kellene kiütni az ellenségeskedésnek; e's sì 
vatag helyeken éjjeli gyülekezeteket tartának. Egész té 
len majd egy nap sem mult el, melly a’ Gallusoknak 
valamelly gyülekezete vegy mozga'sa miatt Caesarnak 
aggodalmat ne okozott volna. A' többi között L. Roscius 
Legatustól a’ tizenharmadik legio’ vezérétôl azon tudó 
sítást vevé, hogy a' Gallusoknak armoricai 81) nemzet~ 
ségeikbôl erôs ellense'ges hadi test gyülekezék össze, ’s 
táborától nem vala messzebb nyolcz еще: lépésnyìnél; 
de Caesar’ gyôzelmének hire’re úgy elköltözék, hogy 
költözése, futáshoz hasonlítani látszatnék. 

LIV. Caesar mindegyik nemzetse’g’ elölja'róit maga 
hoz hivatván, ’s némellyeket azzal, hogy tudja, mik 
történnek, ijeszgetve'n, másokat szép szóval гей besze'l 
vén , Gallia’ паду részét féken tartotta. 

Mindazáltal а’ Senok, különösen erôs, ’s а’ Gallu 
sokná’l nagy tekintetíi nemzet, közakarattal ki акт-141: 
végezni Cavarinust, kit Caesar királyukká teve (enn'ek 
testvére Moritasgus iilt Caesarnak Galliäba jöttekor a’ 
kormänyon, valamint annak elötte ennek iikei is). Mi: 
dön ez нашедшим sejtve megszökött volna, öt egész a 
határokig l'ízték, ’s országából ’s házából kiverték. Ma 
gok' mentegetése végett küldének ugyan Caesarhoz köve 
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teket, de mikor ez az egész tanácsot magához kívánta, 
nem engedelmeskedtek. 

А’ bárdolatlan emberek annyira kaptak azon, hogy 
ismét találkoztak háboru kezdők; ’s mindnyájok' érzésé 
ben olly nagy változás támadott: hogy az Aeduusokat, 
’s Remusokat kivévén, kiket Caesar mindenkor kitünő 
tiszteletben tartott, az elsőket ugyan is а’ romai nép ira'n 
ti régi 's huzamos hívségökért, ez utóbbiakat a’ nem rég 
viselt gallus (belga) háboruban tett szolgálataikért, csak 
nem minden egyéb nemzetség előtte gyanus vala. De 
voltakép nem is tudom, kell-e ezen csodálkozni mind több 
más okra, mind jelesen arra nézve, mivel ezen előbb vi 
tézségökért minden nemzetnél tôbbre böcsíilt népeknek 
mód nélkül fájt e' lu'rők' annyira alászállása, hogy a’ ro 
mai nép' batalma'nak kényteleni'ttettek hódolni. l 

LV. A’ Trevirek pedig és Induciomarus 82) egész 
télen szünet nélkül küldözgeték a’ Rhenuson túl követei 
ket; bujtogaták af nemzetségeket, pénzt igérének; azt 
álll'tták, hogy seregünk” nagy részének elveszte után erőnk 
igen nagyot csökkent. Mindazáltal egy germanus nép 
sem hagyta magát reá venni, hogy a' Rhenuson ältkel 
jen , azt válaszolván: kétszer tettek eziránt próbát. Ario 
vistus' háborujában, ’s a’ Tenchtherek’ áltszállásánál; nem 
kell a’ szerencsét többször kísérteni. 

Noha e’ reményben megcsalattatott Induciomarus, 
még is seregeket душица, azokat gyakorla, a” szomszé 
doktól lovakat vásárla, 's egész Galliából a’ számüzötte 
ket, és gonosztévőket nagy jutalmakkal magához voná. 
’IS ezek által már olly nagy tekintetet szerze magának 
Galliában, hogy minden részről hozzá követek tódulná. 
ak, és nemzeteik' nevében is, kegyelmét és barátságát 
kérnék. s 
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LVI. Midön látá, hogy önként jönnek hozza', ’s egy 
тёщи-61 a’ Зевака: és Carnutokat elkövetett csinyjok' 83) 
emlékezete kényszeríti; ma's részröl а’ Nerviusok ’s Adua 
tucusok ke'szülnek a’ Romaiak ellen háboruval; ’s hogy a’ 
szabadon vállalkozottakból, mihelyt határaikból kiìndul, 
épen nem lesz hiány: fegyveres ne’p gyülést tartott 84). — 
Ez a’ Gallusoknál a’ häboru-kezdésnek módja. — Jrre 
köztörvény szerint minden {Швец-(1111: fegyveresen tarto 
zik megjelenni; ki legutólján дан, az mìndnyájok‘ szemei 
elôtt mindennemü kl'nzás között végeztetik ki. 

E' gyiilésben Induciomarus tulajdon veje't Cìngeto 
rixot, az ellenpártnak fejét, ki, mint fölebb emll'ttetett, 
magát Caesarhoz csatlá, ’s a’hoz hiv maradott, a’baza' 
ellensége'nek nyilatkoztatá, ’s birtokait annak javára el 
foglalá. Ezen áltesvén, a’ gyülésben kibirdete', hogy 6 
a’ Senok- és Carnutoktól meglevén hl'va ezekbez Году; út 
ját a’ Remusok’ földén Евгении venni, 's ezek’ тещей‘: 
pusztn'tani. De mielött ezt tenné, szándéka Labienus’ 
táborát ostromolni, ’s e’hez képest ki‘ada' parancsait. 

LVII. Labienns, mivel taibora mind а’ természet, 
mind a’ mesterség által fölötte'bb meg volt erösl'tve, ma 
gát ’s a' legiot nem тише; ’s csak azon gondolkodott, 
hogy valami jó alkalmat el ne szalaszszon. Megértvén te 
hát Cingetorixtól, ’s ennek rokonaitól Induciomarusnak 
а’ közgyülésben mondo“ ьшёаеь , ышдкдк ¿nal а‘ 
szomszéd nemzeteknél mindenhol lovasokat szóll'ta föl 

napot batározván nekik, mellyen hozzá gyüljenek. 
Azon közben Induciomarus csaknem naponként egész 

lovasságával Labienus’ tábora elött száguldozott: részint, 
hogy annak fekvése't 1‹1уедуе;' részint hogy velünk szól 
hasson , vagy benniinket ijeszgessen is. Lovasai közön. 
ségesen Инея-вишь а’ sánczgerében keresztül szórák. La 
bienns az övéit a’ sánczolatok között штамма , ’s a’ ret 
tegése ìránti véleményt minden módon nevele'. 
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LVIII. Minekutána- Induciomarus napról парта biza 
kadóbb megvetéssel дат“ volna tábarunkhaz', egy éjjel 
Labienus minden szamszéd nemzet’ lovasait, kiket баз 
szeidézett fölszólítá, magához bebocsátá, ’s -örök шип 
minden katonáját olly szorgosan egyiitt tartá a’ tárbaban, 
hagy ezt semmikép sem elárulni, sem a’ Trevirekhez 
megvinni nem lehetett. ` 

Azonközben Induciomarus napankénti szokása sze 
rìnt, megjelent a’ tábar вши , ’s a’ mieinket szitkos macs 
kos szavakkal harczra hivák. _Részünkröl egy szó sem vi 
szonoztatott. 

Este feìé, mikor nekik tetszett, eloszolva és szélyed 
ve eltávozának. Akkar Labienus hir‘telen két kapun 'egész 
lovassägát kibocsatá, azon meghatározott parancscsal; 
hagy mihelyt az ellenség rémüle'sbe jön, ’s futásnak ered 
(a’ mit úgy elöre Ню“, valamint történt) mîndnyájan 
egyedül Induciamarusra törjenek , és senkit addig meg ne 
sebesítsenek, mig Induciomarust megölve nein мчась; mi 
vel nem akarta, hagy azalatt mi'g másokkal veszödné 
nek, az elillanni `idôt nyerjen. Fejére пазу dl’jt teve. 
A’ lovasok’ segl'tsége're küldé a’ gyalag eolici-sokat. 

A’ szerencse sikeríté a’ férñu’ tervét, és mindnyä 
jan egy elle'n nyamulván Induciomarust e'pen a’ folyam 
zátonyán 85) érék el, ’s megölvén, fejét a’ tábarha visz° 
szahaza'k. Visszajöttökben lavasaìnk mindent, kit elér 
пеней, fölkonczoltak. 

E’ hírre az összegyült Eburok’ és Nerviusok’ sere 
gei szétoszlának.Í Ezen eset után válamivel több nyugta 
volt Caesarnak Galliában. 
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Jegyzetek az шиши kisnyvnöz. 

1‘) Е’ könyv а’ Pirusták’ némelly mozgásait; továbbá a’ Trevi 
reknek а’ f6 hatalom miatt magok каш meghasonlását; az 
áltkelést Britannìába; az ambiorixi háborut; és Inducioma 
rus’ halálát adja el`6. Mind ez а’ gallus háború' дизайн évé 
ben történt. 

2) Ez volt Roma épìtt. '700-dik évében. L. поющим-61, annak 
viszontagságairól, és haláláról tlibbször tétetetik említés a’ 
рыдай háborúról Ш: emlék-jegyzetben. ---- A’ másik Consul 
Appìus’Claudius Pulc'her, Milotól megöletett P. Clodius’ без 
cse volt, a’ pharsaliai шипе: elött halt meg Görögországbaii 
természetes nyavalyában. 

3) Értetik a’Fö-ldközitenger. „Ea parte, qua Europam ab Africa 
mare тайна“, nostrum (Ценит. lgy Pompon'ius Mela. Lib. 
l. cap. 1. 

4) Az 'evezó' hajók (naves actuariae) а’ teherhordók- szállítók 
vagy тактики" ( onerariae) abban különbözelínek, hogy ez' 
utólsók csak vitorlásokv, ’s evezök nélkül 'çalának, a’ hadi 
hajók pedig (naves longae), hogy ezeknél alacsonyabbak, 's 
nem annyì sor evezökkel voltak ellátva. 

>5) Dalmatiai решит. Ptolemaeus аи: Macedonia’ идёте, Strabo 
alsó Pannoniába teszi. 

6) A' romai каютами soha. sem volt szabad henyélni, hanem 
kemény és hasznos munkákat kellett végre hajtania , hogy el 
ne puhuljon , чаду más roszra ne vetemedjék. Jobban Шее: 
ytek a.' vezérek katonáikat а‘ munkátlanságtól , mint az ellen 
ségtöl. Frontinus szerint Lib. IV. P. Nasica. in hibernis quam 
vis classis пущ: non ешь necessarìus , пе tamen desidia miles 
corrumperetnr, aut per от licentiam socìis iniuriam infer 
тег ‚ naves aedìficnrc'iussit. -- ldézzük el()I Белеет és Taci 
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tust is. Az első Epist. 18. igy: Miles in media pace decur 
rit sine ullo hosto, vallum iacit, et supervacuo labore las 
natur, ut sufficere necessario possit. -È Tacitus рейд ll. 
Annal. Ne tamen miles otium exerceret inter Mosam, Rhe 
numque, trium et viginti Millium spatio fossam perduxit. 

7) Ott lehetett, hol ma a' Calais-i van. (Pas 'de Calais) ltius a.’ közép 
kikötőhely lehetett azok közül, mellyeket Caesar említ. Т. i. 
VI. 23. említ fölebb fekvő kikötőt (ulterior pox-tus), mellyet 
utóbb lV. 28. felsőnek (superior) nevez. Ez ltiustól jobbra, 
azaz: keletre feküdt. Ezzel ellenben ltiustól balra azaz nyu 
gotra az alsó (inferior) lV. 36. 

s) Az ardennai erdő régenten , mint itt is említtetik , iszonyu 
kiterjedesü volt. Utóbb az emberi kéz azt kiirtá. Most csak 
a’ Mosa kiiriil vagynak annak maradványai. ' 

- 9) A' Meldák a.' Se'quana és Matrona. folyók között laktak. Az 
itt építtetett hajók, ngy látszik, a' sequana folyón eresztet 
tek а‘ tengerbe. Azok, kik ezt nem akarják hinni Belgù-t 
olvasnak Мед“: helyett. ' 

10) T. i. Lib. I. c. 3. 
ll) Lásd az első könyvhöz a’ 89-dik és l27-dik jegyzetet. 
12) Rclz'gíoncn'ltt: valamelly szerencsétlen sejtések , előérzések, 

jóslatok , vagy valamelly fogadás' beteljesítése , vagy más e’ 
féle vallási ürügy; 

13) Corus vel Саш-ив ventus. Aulus Gellius Lib. ll. cap. 22. így: 
Tres sunt venti orientales: Aquila, Vulturmu , Eurus, quo 
rum medius Eura: est. His oppositi et contrarii sunt alii 
tres occidui: Саши-9, quem solent graeci Agyagmf voca 
re: is adversus Aquilonem flat. ltem alter Fauam'us, qui 
graece vocatur гири/909: is adversus Eurum flat. Ter 
tius 'Afrt'cul, qui graece vocatur Аир: is adversus Vultur 
num flat.' 

[4) Teotuda. Ezt leírja Dio Lib. XLIlI , kinek latin nyelvre for 
dított szavai emezek: Testudo talis est, et hoc modoy lit: 
lmpedimentis ex leui armatura et equitibus in medium acce 

kptis, gravis armaturae pedites , qui oblongis et cavis , et di 
тишь tubi similibus clypeis тимин, in extremis partibus 
tamquam in lateritio opere cireumponuntur, et alios ipsi 
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extra spectantes ambiant. Caeteri , qui planos habent clype 
os , in medio densi collocantur, illosque tum super'se, tum 
super alios attollunt, ita, ut ’per universam phalangem nihil 
praeter clypeos cernatur, let a telorum iactu tutos денежные 
instructionis eñiciant. Sic enim fìrmant, ut et super eam ho 
mines aliquot ingredi possint, et praeterea equi et currus, 
si quando in cavo et augusto loco versantur. Hoc est eiusin 
struetionis forma, et nomen a testudine coepit, et ob firmi 
tatem , et quia tegit optime. Usus атлет est duplex: nam et 
in oppugnanda munitione aliqua subeunt, et saepe in ipsum 
murum quosdam attollunt, etc. ` 

15)Livius’ bizonyitása szerint Servius МИ; centuriát állított, 
mellyeknek egyedx'il az volt foglalatossága, hogy a' hadra új 
ge'pelyeket készítsen, ’s a’ romlottakat kijobbítgassa. Tiszt 
ШК Praefeclua faórum nevet viselt. 

16) Tamesz's Themse. 

17) E’ mondást különféle kiadások különfélekép МЫШЦ peld. 
ntnntur аи‘: питпю aeneo, aut таи-15 ferreis, ad certnm pendus 
examinatis, pro nummo. — Máshol: utuntur aut aereo , aut 
taleis etc. -- Isme't: utuntur aut неге, aut annulis ferreis etc. 
yAzon arany és ezüst pénz, mellyet a’ Romaizrk Tolosában 
такими, minden kúp vagy nyomás ценит e'rcz-darabokból 
állott'. Strabo. 

18) Ma is egész Europában Anglia ád legtöbb czint. E' виде: már 
a’ Phoeniciabeliek elótt isméretes volt ezen érczról; sôt in 
nét vette Britannia печёт is t. i. Brit sziget, és Tuin czin. 

19) Most pedig valamint rezet is a’ legnagyobb mennyiségben ad 
ja egész Europában. 

20) lgy тет“; ‚ ha a’ kincsvágy уме Caesart Britannìába, nem so 
‚ kat nyert. „Etiarn illud iam cognitum est, neque argenti scru 

pulum esse ullumin illa insula, neque ullam врет praedae, nisi 
ex manoipiis.“ Cie. ad Atticum. 

‘21) Fagu’s sílvatícu Lím». erdei bikkfa, Diósz. és Pinus Abl'es L. 
Jegenye fenyôfa , Dìósz. hegyeket szeretìk. 

22) Noha Galliától e’jszakra fekszik; inert a’ tengeri levegó télen 
soha sem olly Мага, ’s nyáron зона sem olly meleg, mint 
a' szárazföldi. l ’ 

ком. CLAS. ш. кбт. 14` 
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23) Britannia nem három szögii зайдет, mìntSicilia. De ha Plinius 
a' maga hazáját’repkényhez (Hedera) hasonlítja. : könnyen meg 
lehet Саввы-пак engedni , ha. illy паду isméretlen szìgetet há 
rom szögiinek печет. 

24) А‘ mai Kent’városa , közel а‘ hason nevü fok-hoz. 
25) Ma Man’ ищете. A’ földleiróktól Muna Caesarís-nak nevezte 

tik, hogy megkiilönlqôztessék еду másìk e‘liez деп-е esö Mona 
“щепы, mellyntek neve: Mona 'Tacih' a' mai Anglesey. 

26) Plinius Lib. ll. cap. 77. valamelly Pythias nevii massìliai uta 
zónak tudńsítását közli, ki Britannìából éjszak felé hat napig 
hajńzván Thule-be érkezett, hola' nap hat hónapig, és an 
éj is ngyan annyi ideig tartott. 

27) Nyárban t. i. mert Britannia éjszakra шмяк Gauiáml; n_vár 
ban pedìg, minél közelebb (атак valanwllytarlomány a’ ПЬЮ. 
sarkhoz, annál hosszabb питай ’s i‘üvidebb éjelei van'nak,ugy 
szinte идеи megfoi'dítva. 

28) Отпес vero Brítamn' ас vitro inficz'un‘t. E’ вши-ай: lm't‘rum ‚ 
glastum, ‘тих, ugyan azon egy növépy’ nevei , mellyLin 
nene’l [мне tinctoría, a' magyar füvészkönyvben pedig 
festa” сшивка‘ nevet visel. Le‘veleiböl kék темен készül, ‘s 
e’ végre máshol tei'mesztik` Падший а‘ szántó földeken 's ka» 
szálókon vadon terem. Németiil: Färber Walid; francziául .° 
Pastel des ‘едина-деп. A' Brìtunnusoknál e' szó : glas тёще: 
jelent, a’ Celtáknál, Ai‘moi‘icaiuknál, és Hiberniabelielmél 
pedig ke’ket. Innét e' latin 326:511181111]:РНпйивпЫЬйЫХХ“. 
с. l.: simile plantagini винит in Gallia vocatur , quo yBri 
tannol'um coniuges, nurusquc toto согроге oblitae, quibus 
dam in sacris et nudae ìncedunt, Aethìopum colorem imitan 
tes. мм! pedìg Glan a' németeknúl üveget Заем, a.’ m'trum 
им, molly véleményök szel'int csak iiveget Фен ‚ т sokan 
a' leìrók кати összezavarták', ’s а‘ m'tro {плодит helyett, 
m'trò , [нив , glauco , ultra , дата inficìunt „атаки írták, 

` de helytelenül. 
29) Modestus szerìnt a' legiok’ elsö cohorsai számra а’ többìek 

ne'l enisebbek топай. ' 

30) Mikor t. i. lovas [штаны csatázott, ellentétben van az сдуе 
netlen harczczal , mìkor gyalog katana csatáz Штаны. —- Proe 
Нит equestre; proelium dispar. 
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3l) Ekkor Caesar’ Legatusa; utóbb Roma’ épitt. 70S-dik eszten 
dejóben Caesartól Consul :afectas-nale neveztetett ki. Cice 
ro' barátja volt. Részt чес: a’ Caesar elleni ìiszeesküvés 
bcn. Mig a' többiek Caesar’ megöletésére intézeteket tettek , 
Trebonius НЫНЕ a' Senatnsból M. Antoniust amannak hl'i em 

berét, és szántszánde'kkal nyujtott beszéddel addig (6116216 
tá, mig а‘ csiny végre hajtatott. Ezután Asiában Proconsul 
volt, ’s Dolabellától az akkori Consultól Smyrnaiban hálóba 
keríttetett, és sok kínzás каш kivégeztetett. 

32) Е’ palánkolás’ maradványait шёд Ве6а is Мета Kr. szüLután 
‘70D-dik esztendůben. Mindegyik ратник czomb-vastagságu, 's 
úlommal körül íintve volt. 

33) Caesar a’ топал, шеПуе1 az áltme'netkor élt, elballgatja. 
T. i. valamint a’ Spanyolok az Anzericanusok’ több ezerét 

_ тушами néhány lovas‘ segítségével, isméretlen ’s még 
sulla nem látott иду, liallott állat le'vén ott a’ ló: иду Caesar 
a’ Britannusoktúl soha noni látott állatot, еду "as ранец-ек 
kel fedett, hátán tornyot, Шамот“, és parittyásokat hor 
d‘ott elefántot indítolt a’ viz' medrének, nlellynek látására 
a' Britannusok irtózva szekeresti'il lovastúl a’ pal-trol 01111: 
ván a.' Romniakat szabadon áltmenni engedék. 

34) A’ Tamesis körül laktak. F6 városnk: Londiuìum (London) 
a’ Tamesis’ bal partján feküdt, ’s következöleg nem tal-lof 
zott a' Cantiusok‘ множит. 

‘35) E' régi nemzetségek' lakhelyei bizonytaianok. 
36) Megegyez Caesarral Stl'abo, Шнек ime’ питай -a' fol'dítás 

szerint -‘: Urbium loco sunt ipsis nemora. Arboribus enim 
deiectis ubi magnum circulum sepscrunt, sibi casas ibidem 
)onnnt et ecol-i stabula condunt ad usuni uidcm non lon- ' э ‘l 

gi temporis. 

37) Mel-t a' Britannusok , mint fölebb (a’ ll-dik szám alatt) em 
пышек, a’ (‘б hatalniat , ’s a" had’ kormányát Канкан-дна! 
Cassivellaunusnak adák. 

38)'Ki tchat visszament Britanniaba akár Caesartól ykiildve, акац 
a’ Britannusoktól híva. 

39) Ezen adót Britannia Нотации még 476 esztendeig fizette. 
14 “‘ 
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40) ш várta a' levél , mellyben jelenteték neki leányának Juliá* 
nak halála. Ez Pompeius’ felsége volt. Elhunytával азиата: 
a’ kapocs , melly Caesart és Pompeiust egymáshoz свиней. Lu 
canus ìgy szól Lib. I. v. 119: 

Marte tua (Julia) discussa fides bellumque movere 
Permissum est Ducibus. 

41) Ez a' ki a’ рыдай hábarukor Caesartól három legioval elôre 
kiildetvén Afraninst a’ pyrenaeusi szornlatokból elverte , ’s 

'ez Анн! Caesarnak Hispaniába. utat nyitatt. Rama' épittetése 
70S-dik esztendejében Caesartól Consullá neveztett , és épen 
e’ hivatalának пинай napján halt meg. 

42) Q. Tullius Ciera a' nagy szónoknakl‘v'larcusnak öascse Rama’ 
ерш. GQI-dik esztendejében lPraetar valt. Mast pedig, mint' 
шлак, Caesar’ Legatusa. E’ нате elbagyta, mikor báty 
ja Ciliciában Praconsul lett, e's ez alatt volt Legatus a" Par 
Шивой ellen. A’ palgári lláboru’ kiütésekor Pompeius-it Кб 
vette; mások‘ kérésére mindazáltal Caesar megkegyelmezett 
neki. A’ Triumviratus alatt bátyjával és Íijával együtt lefe 
jeztetett. 

43) Hihetö az, ki Rama’ épitt. 687-dìk évében Népt'ribunus , 's 
utóbb a' polgári háboru’ kiüte'sekar Praetor "alt, ’s mint Ну. 
lyen Caesarhoz menni vállalkazatt, azakat, mik Romában 
történtek леи megviendô. 

44) Mivel soha вели az Essuusokról említést nem tett: Vossius 
és' Valesius ugy ve'lckednek, hagy Если): helyett Асами: 
kell olvasni. 

45) J. Labienus elöször Néptribnnus valt, utóbb Caesar’ Lega~ 
tusalGalliában, hol пека vitézségével jeles szolgálatokat tett. 
A’ palgári háború’ kiütése után Labienus, naha Caesartól 
minden az Alpeseken tul fekvö katonák’ f6 parancsnokává 
tétetett, Pompeius’ pártjára állott. T. i. mint Dia mondja, 
gazdagsága ’s viselt dalgai miatt fölfuvalkodván Caesarboz 
akart hasonlíttatni, ki azért ôt nem tíirhetvén hidegsége ál 
tal addig ingerlette, mig ellenei’ pártjára дном, melly1 mel 
ш: hiven meg is maradt. Africában nem messze Leptìstöl ösz 
szecsapott Caesarral, 's a' véres ütközetet csak aze'rt nyer 
ее meg a’ hatalmas Dictator, mivel Labienus alatt a' ló meg 
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теге“, 's katonái б: elesettnek gondolták. А‘ lThapsus mel 
letti iitközet után Pompeius’ pártjának fejei köziil egye 
dül ô talált módot Hispaniába nienekedni, hol a.' mundai й: 
1‹б::с11›гп, те11уЬеп el is esett, igen megnehezíté Caesarnak 
a’ gyözödelmet 

46) Ama’ gazdag М. Crassus’ fija, kit а’ Parthusok öltek me". 
L. az elsö könyvhöz a’ 71-dik ждущим. 

47) Caesar' hl'i embere, kitól ez Roma.' épìtt. 7l1-dik évében Con 
sullá neveztetett. Ó telepített vLugdunumban (Lyon) a’ Se 
natus' parancsábr’fl gyarmatot. Caesar' ha’lála után Antonius’ 
részére állott, utúbb рей; Octauiuséra. Ciceronak jó barát 
ja volt, kinek több levelét birjuk, mellyek ezen Plaucus 
ho: iruttak. 

48) Lásd ezen надутая а’ 31-dik jegyzetet. 
49) Nem egész Belgica Galliába, hanem annak esak‘egy 16526 
i be, t. i. a.’ Bellovacusok- Atrebaiak- és Ambianusokhoz. 
50) Padus folyó (l’o), a' Görögöknél Eridanos , Virgilìusnál flu 

uiorum rex. Pomp. Mela szel'int ll. 4. Vesulus heg f' tövénél 
a’ cottiai havasokon (alpes cottiae vel Coctianae) ercdett , 's 
a’ Cisalpina Galliát Tram- e’s Cispadan'a részekre osztván, 
e's sok mas folyót magábu vévén hét torkolattal ömlött az adri 

‘ай tengerbe. . 
„o 

51) lliba van e’ számban; mert az itt említett tér száz nyolcz 
van ezer lépést tesz. De а’ számokban könnyen атеизм 
hiba. 

52) Quaestor сдай egy volt t.i. M.Crassus, mint a' 24~dik 5211111 
ból kitetszik; de Caesar Штамп szól a.’ vezérekröl: [девай 
et Quaestores , hol is a’ számra nézve iieiìr~kell körmön font 
besze'det keresni. ' ' 

53) Mindketten az Eburok’ fejedelmei ‘гопак (V. 24). 
54)> Illy hatalmat Curtìusmiéltán imperium precnrium-nnk nevez. 
55) Liv. Lib. 22 Temeritas Висит praeterqualn quod stulta est, 

etiam infelix. 

56) Идущий!“ hogy а’ Germanusok’ megverettetése után (l. 
53) lAriovistus vagy vett sebeiben,I чаду bújában meghalt. 

57) A’ mint а‘ zavarban ’s egyenetlenségben történnì покой, 
mindegyik канона küiönös okokat gondola ki magának , mi 

_^ ч... 
- 

на 
‘u ‚ 
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e'rt под)‘ ezt "аду nmnzt, Еду vagy amngy tegyc. Egyík 
тема: az ut’ sìvttetésŕt Затащи, 's egés'l. éjjel n' b’utornk' 
{ìsszeszedésével szeretnc foglalatoskodni, теге а’ késede‘lelu 
veszélyt hoz Гейши: a’ тая”: nem tartja a" dolgot olly 
sürgetösnek; vélvménye помпе а' katonát’éjjel pìhenni Кв" 
engedni, Ногу a1. utra eröt fg’yñjtsön, поташ“ utküzben 21em 
lkadtsága. miatt díiljönïveszélybe. 

58) Ezcn állás a' magokat védôkéìfjvirgiliu's: 

-‘ -~ ---~ cuneìs se quisqwe coactis 
Agglomerant. 

59) A’ {убавит négyfélétó'l függ :1 а’ vezértó'l, а’ katonák' на 
mńtól ’s vitézségétöl , és'V a’ szerencsétôl. A' vcze'rtól és :ze 
rencse'to'l el топай ez esetben а’ Romaiqk hagyutva, de заат 
ra 's vitézsé'gre még megme'rközhcttek а’ Gallusokkal; azon 
ban пайщика: ide nem шага" , egyedül а‘ vitézségben h'elye 
щёк minden reme’nyöket. 

60) Dél után ШЕЕ óráig. 
61) Dio szerint Ambiorix ekkor Еду szólott z Quemado tales cum 

sitìs, nobis talìbus imparare postula'tis? 
62) Завидный szerint i'rtóztató ordítással rohantak clleneikre. Lì 

vìus is еду helycn igy лапши: truci cantu, clamoribusque 
variìs, hol-rendo cuneta compleuerant sono. 

63) A’ bástyák’ és tornyok’ шашек szélein тазу fn'lytoni karr 
zat álott kóból vagy fából (Lorica), melly теге“ állottak 
а’ katonák ve'dve az ellenség’lo'szerei ellen; ‘гагу ezen kar 
zat meg volt виадуки, a1. az lyukak, ló-résck hagyatva, 
mellyeken а’ katana, maga a’ négy szögü ‘штат, vagy ge-- 

„Нанси _(pinna) теге“ állván "упак, és Теней“ az ellenség 
re szúrá. 

64) Задним E' „бы! .mgmn badi köntös, kisscbbítre саднит 
Mások "аванс, 'sarculís гагу furculís olvassák. 

65) Сипаи. Minden a.’ mi ран-неуды?! vettetett вмиг-пак hiva-- 
со“. — Rendszerint (Пот darabokat ишак parìttyából тет 

' ni. Propertius Lib. lV. Elegŕ3. igy: 

Plnmbea cum тонне spargnntur ponderar fnndae. 
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Lucretius Lib. VI. igy: 
-- — _ plu|nbea_vero 
glans etiam longo cursu volvenda lìquescìt. 

Ovidius pedig : 
Non secus exarsit, quam cum Baleariea plumbum 

. Funda iaoit , volat illud, et incandeseit eundo ‚ 
Et quos non habuit sub nubibus inuenit ignes. 

Seneca is Lib. 2. Natur. quaestion. c` 56‘: liquescu excussa 
glans funda (Ez egyik a’ régieknek hibás tanú-tételei közül; 

‚а‘ parittyaból vetett ólom csak nem röpült sebesebben ,. mint 
most a’ puskából lőtt, holott ez nem olvad el).. - De ne'ha. 
kövek is hajíttattak. Diodorus u’ Baleari parittyásokról így: 
jaciunt lapides multo maiores, quam alii. — Sőt lsidorus e' 

’ szót : funda meghatúrozvún igy szól: Funda quod ex ea fun. 
dantur lapides. ---- Statius Lib. 8 Tlieb: 

— —— -—— stridentia funda. 
Saxa pluunt. 

66) Azaz : fokonként mindig elsőbb 's elsőbb pilusnak lettek Cem 
turioi , most már a' második риал vczetvén az első rendüek 
hez közelítenek. ` 

67) Erről tartják némellyek, hogy a' polgári“ háboruban Caesar 
так С. Antonius' parancsnoksága alatti seregét Pompeius'párt 
jának elárulta (Bol. Civ. lll. 87). De ott T. Pulcio van, nem 
Рите. Ч p 

68) vegetius szerint Lib. ll. cap. 15. spiculum minus, ferro. tri 
angulo` unciarum quinque, Ватт trium pedumf et semis, 
quod olim 'verriculnm nunc vermi-um dicitur. 

69) Mintegy öt óra tájban délután. 
70) Стащив/а! három legio volt ugyan, de csak egyet szólita el. 

onnan, [kettőt pedig a’ Bellovacusok' féken tartására ott: 
‚ hagya. 

7l) Mintegy reggeli nyolcz óraklor. 
72) Azt gondolá t. i. Labienus, hogy Caesar még nem tudja. 

hogy sabinus tes cotta megölettek; mert Caesar, szokása 
szerint, Labienusnak igemrövid levelet ,s ‘enA csak. azt irá; jäj 
jön aI Nerviusokhoz. 

73) A' rfl-evirek bojtogaták föl az Eburokat is. 
74) Polyaenus szerint e’ levél csak négy szóból állott: 

Kanga@ Krueger: Içoçôczs. рейдами. Caesar Cìceronak. Várj 
segédet. 
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75) Caesar t. i. jeltüzeket élesztett, meggyujtván a' (Запиши 
épületeit. E' szokás alább is (VIII. 3) érintetìk , vagy talán 
a’ tábori őrtüzek' füstei шаман. 

76) virtus, an dolus , quis in hoste requirat. így szól a' Poeta. 
77) T. i. a’ völgyön és patakon. 
78) Elszóratván hirtelen azon egy sor pázsit-hantokat , mellyek 

kel, minthalfélt volt, színleg azelőtt a’ kapukat berakatta. 
79) Suetonius szerint Caesar meghallván Titurius' balesetét, ha 

ját és szakállát meghagyta, ’s addig le sem vetette, míg a” 
csínyt meg nem boszulta, mi által katonáinak hajlandóságát 
maga iránt igen lekötötte. Y I 

80) Galliának épen középtáján. 
81) Plinius szerint Lib. IV. cap. 17. egész Aquitania Aremoricá 

nak neveztetett. Ar mor gallus nyelven annyit tett , mint 
tenger melleti. Caesar VII. 75. és VIII, 31. csak a’ nagy ten 
gerre dülő széleket nevezi így. 

82) Dio szerint azért fészkelődtek annyira a’ (Запиши ‚ ’s azért 
követtek el mindent, hogy húborut gerjeszthessenek, mivel 
Caesar Lkónye szerint а’ Gallusokat innét is, onnét is egyem 
ként magához idézte , 's megbüntette. 

83) T. i. a' Зенон? kiverték Cavan-illust," а’ Carnutok megölték 
Tasgetiust , a’ mint ez a' 25-dik és 54-dik szám alatt meg 
van írva. 

84) Az illy .gyűlés egészen elütött a' Romaiak' szokásaitólf'mert 
abban minden háborgásra 's háborura mutatott. Már а’ kezdet 
vadságot árult el; mivel az , ki каштан jelent meg, 11162 
tatókép végeztetek ki. 

85) T. i. Mosa folyóén, melly határ volt a’ нашивок , és Tre 
так között. ‘ 
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POGLALA т. 

Caesar nagyobb mozgásoktól tartván seregét szaporítja, 
I; a' Nerviusok’ Senak’ és Carnutok’ маоизм elfogadvzin, a’ 
Menapiusokat meggyözi, llI-VllI, a’ Trevireket pedig Labienus. 
Caesar újra áltkel a' Rhennsan, IX, melly alkalommal а’ Ger« 
manusokat ’s Gallusokat összehasonlítván, mindegyik nemzet' 
erkölcseit, amannak pedig erdeit is a' máshal nem látott vadakkal 
együtt leirja, XI-XXVIII. A’ Sueuusok’ sikeretlen kisértése 
után az Eburok ellen vìsszatér {XXIX-XXXII; kiket midôn 
pusztlt, a’ Sigamberek Cicero' tziborát ostromaljak; a' visszaté 
r6 Caesartól tartván elköltöznek, XXXV~XLL Az Eburok’ 
гашиша után gyûlések’ tartása végett Caesar Italiába капами. 
хып. XLIV. i 



I. Caesar több oknál Гоша Gallia'ban nagyobb mozgäsok~ 
tól (ат/210 М. Sìlanus , C. Anti/stills Везти, és T. Sex 
tius Legatusai által “Запонка: szedetett. Egyszersmind ké 
ré Cn. Pempeiust 2), mìvel tisz’ti hatalommal fölruházva 
a’ közjó miatt Roma körül Шагай , szóll’tsa jeleik alá az 
innensö Galliäban4 tôle inzír összei'rt, ’s mint Consultól 
fölìs eskiidtctett Каштан: , ’s indi'tsa hozzá azokat. Mert 
Caesar’ véleménye szerint igen sok függött jövendöre néz 
ve is Gallia’ azon hiedelmétöl: mintha пацана]; annyi 
sege'd forräsai volnának , hogy nem csak hamar kipótol» 
hatja , hami csapást szenvedett а’ häboruban , hanem elöb~ 
bi hadait szapori'thatja is. 

Èzt miután Pompeius a’ közjó’ ’s barátsäg’ {вышиб 
Ъб1 megtette, ’s az ujoncz-szedés Caesar’ tisztei ältal 
gyorsan végliez ment, ligy hogy három legio me'g а’ tél’ 
"ege elött össze’s beällott, ’s а’ Q. Tituriussal elveszett 
collorsok’ száma kettözríe lett: mind gyorsasägával mind 
seregeivel megmutatta, mit tehet a' romai nép' ereje és 
rendtarlása 3). ‘ 

vIl. Induciomarus’ meggyilkoltatása 1min, lmint mon 
dók, a’ hatalmat rokonainak ат“: а’ Trevirek. Ezek 521111 
telen bujtogatzík n’ szomszéd Germanusokat, ’s nekik 
pénzt igérének; ezektöl semmit sem nyerhetvén a’ 11570 
1аЬЬ fekvôket‘kisértette'k. 

Tala'lkozvän némelly (erre kész) nemzet'se'gek, egy 
mást esküvel leköték, ’s azokat a’ zsold iränt tuszok’ ál 
li'tfisával biztnsl'ták, ’s Ambiorixot tärsaszigukba ’s fri 
gyökbe fölvevék. 
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Ezekrôl e'rtesl'ttetvén Caesar mivel Неё, hogy minden 
részröl a’ häboruhoz ke'szülnek; a' Nerviusnk, Aduatucu 
sok, Menapìusok xnagokhoz vonváu minden Rhenus in 
neni Germanust fegyverben álianak; a’ Senok params-á» 
ra nem jelennek meg 4), ’s a’ Carnutokkal és szomszéd 
nemzetségelzkel сдув: értenek; а’ Trevirek gyaknri kö 
vetség által 'a' Germanusokat итак: jónak Фанг‘ а’ há 
borúról korábban gondoskodnä. 

III. Tehát még a’ tél’vége elött négy legközelebb legiot 
magához vonván Caesar véletlenül a’ Nerviusoknál ter 
lnett, ’s elôbb, mintsem azok magokat összeszedhették, 
vagy megszaladhattak volna, sok barmot’s embert fo 
ды: el. Е’ zsákmányt katonáînak engedve'n, ’s {вшей 
ket elpuszti’tván ökof meghódolni, ’s tuszokat штат 
kényszerl'te'. V 

Ezen hamar áltesve'n, legioìt пита visszavezeté télì 
táboraikba'. Tavasz' nyiltán szokása szerìnt Gallia'nak 
gyú'lést hirdete. Ebben а’ Senokat, Carnutokat és Tre 
vireketi'kive've,m'indnyájan megjelentek. Ezt Caesar eilen 
ségeskedés’ és elpártolás’ elsö Iépe'sének tekintvén , an,- 
nak bizonyl't'físzíra, hogy e’ dolgot а’ legnyomosabhnak 
танца, а’ gyú’le'st a’ Parisiusok’ Lutetia'jába 5) tevé áls.. 

A’ Parisiusok határosak valänak a’ Senokkal, 's ezek 
kel re’góta egy nemzetet tettek , de mostani szándékaikban 
velök egyezni nem látszának. Ем Caesar pol'czozatról ki- ' 
hirdetvén, még azon nap fölkerekedék legioival ’s nagy 
útakat haladván а’ Senokhoz ére. 

IV. Caesar’ jötlének hirére Ассо a’ pártütés' feje 
parancsolá, _hngy aai’v népség városokba gyl'íljön. Készü 
let közben elöbb, mint sem azt teljesi'thették, hallák, 
hogy a’ Romaiak тёк itt vannak. Szükségkép fölhagyá- ‘ 
nak szándékukkal , ’s irgalomérl: esedeznì Caesarhoz кб 
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veteket küldének, melly eze'lra az Aeduusok’ hajdanì véli 
uraìk' szószóla'säval éltek. ' 

Az Aeduusok’ kérésére szìvesen megbocsáta Caesar , 
’s a’ mentséget elfogadá; mert a’ nyärì idöt inkább a' kö 
zell'tö háborura, mint nyomoza'sokra vette fordítandónak. 
Szäz tuszt kivána, 's ezeket az Aedusok’ örìzetére bizá. 

Идут: ide a' Carnutok is a’ Remusok’ mint véduraik’ 
közbenjárása által követeket e's tuszokat küldvén hason 
ló va'laszt nyerének. 

Gaesar véget vete a' gyl’lléènek, ’s а’ nemzetse'gek 
tôl lovasokat kìvána. 

V. Csillapl'lva levén Galliának e’ része, szive lelke 
egészen а’ Trevirek, e's Ambiorix ellen viselendö häboru 
val_ foglalatoslcndott. Cavarinusnak a’ Зевак’ lovassägával ' 
vele kellett mennie, nehogy ennek hoszuva’gyából, тазу 
a’ nép’ gyíílölségéböl, mellyet magára vont, háborga'sok 
támadjanak. 

Е’ rendelések után meghányá elmééjben, mi видн 
’ _ dékaì lehetnek már most Ambiorixnak, mert hogy eldön 

{б ütközetbe nem bocsätkozik, arról bizonyos volt. 
Egyedül е2 Eburokkal, határos, és huzamos pnsvá 

nyaìk, ’s erdeìk ältal Гейш: Menapìusok voltak a’ Gallu 
sok közííl lamok , kik Caesarhoz béke iränt követeket sn 
ha nem küldöttek. Tudla, hogy ezekkel vendégì barát 
sa’gban él Ambiorix; úgy szìnte az is e'rte’sére esett, 

‘ hogy a’ Trevìre-.k által jutott a’Germanusok’ barátságába. 
Vóleménye szerìnt е’ sege'dfòrrásokat kelle elôbb elzárni, 
mìelôtt б: megtämadná, nehogy kétségbeesésbôl таза“: 
vagy a' Menapiusoknál rejtse el, чаду kényszerítve a’ 
Rhenuson tuliakkal álljon össze. 

E’ юнг’ megállapítása uta’n az egész sereg’ butorait 
két legioval Labienusboz а’ ’l'revirek’ földére küldé; ma 
ga öt könnyü legiovnl a' Menapiusokra indula. Ezek blz 
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ván helyzetökben вешний sert‘get sem gyx'íjtének, hnnem 
erdeik ’s pnsványaìk közé vonula'nak , ’s minden vagyonu 
kat oda hurdák. 

VI. Caesar медовый serege't C. Fabius Legàtussal 
és М. Crassus Quaestorral, ’s а’ hamarjában vert hidakon 
hzirom tábor-teslben nyonlula elô. Tanyäk ’s falvak föl 
gyujtattak 6), marhák ’s elnberek nagy szzímmal keziink 
re kerültek. Ezelëìndl'ták а’ Menapiusokat arm, liogy 
hozzá békeköveteket kiildjenek. 

А’ tnszok’ ältvétele után fenyeg’etözék Caesar, ‘шву 
békeszegés gyanzínt мытым"; llá Ambiorîxot, узду ап 
nak köveleit határaikba bel'ogadjzík. E’ meghatározutt 
egyezés után alz atrebai Colnmiust a’ lo'vassággal ôrké 
pen. а’ Menapiusoknál hagyv'fín maga а’ Trevirek ellen in 
dula. 

VII. Mig Caesar ezekben fnglnlatosknde'k , a’ Trevi 
rek паду gyalog ’s lovas eröt vonvzín össze , a’ na'lnk еду 
legìoval telelö Labienust lic'szülénèk megm'madni ’s ma'r 
csnk két napi távolságra valzínak tôle, lnìkor lnegtudák, 
hogy a’hoz Caesar’ parancsára lie't legio érkezett. Tábnrt 
ütve'n (вьёт, anól tizenöt ezerlépésnyire elhatározaík а’ 
Germanusok’ sege'dseregeit bevárni. ` 

Labienus Нищий: az ellense'g’ намёка‘, ann-ak 
vakmerösége mìatt a’ harczra `valnlni jó alkallnat relnény 
le; {вьёт öt collorst а’ butorok‘ örìzete're hagyvaín Минон 
öttel , és пазу зцйпш lovassziggàl a1. ellense'gre indult , ’s 
attól ezer lépe'snyire tzíborba szállott. 

Volt Labìenus, ’s a1. ellenség között еду nelléz ält 
menetü, 'smeredek partu folyam. Ezen sem ö nem вти 
dékozék állkelni, sem hogy av. ellense'g a'ltkeljen nem 
hivé. 

\ ' \ 
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А‘ segédseregek’ reme'nye napról napra növekedék. 
Labienus a’ badi tana'cslmn nyilva'n kimondá: mintllogyy 
ln'r шел-Ем a’ Germanusok közelítnek , nem Гоша magát 
és serege't koczka'ztatni, és másnap korán reggel tábo 
rával lneginduland. 

Ez csak llamar fiilébe ment az ellcnségnek, mint 
hogy a’ gallus lovasok' паду száxnziból némellyeknek ter 
mészet szerint a’ Gallusok’ íigyéhez kelle „маток. 

Labienus a’ katonai Tribnnusokat, 's az elsö rendek’ 
vezetöjét összehivatá, ‘гамм sza'nde'klít elóadá, ’s hogy 
félékenyse'géröl nz ellenségben annál könnyebben gyanlít 
gerjeszszema’ итог: nagyobb тала! ’s rnbnjjal parancsolá 
fölkerekednì, mint ezt а’ romaì ne'p kiilönben ноша. La 
bienus ez által канате: fntzislmz {ещё llasonlóvá. 

A’ „шт-„ш közelléte lniatt ez is kélnek által me'g 
nap’ költe elött tudtára esett az ellenségnek. 

VIII` Alig bagyá el végseregiink a’ sa'ncznlatokat: 
а` Gallusok egylnást biztatzík, hogy a’ reménylett ИШЬ 
mányt ne engedjek kezeikbôl kisikalnlani. A’ Rolnaiak’ 
rémiilte lniatt sokä lenne a' Germanusok’ segítségére var 
ni; tovziibbá nem egyez meg lne'ltósagukkal nem lnerni 
ennyi sereggel illy csekély, ’s Ни“: megfutalntott, ’s 
bajmolódó csoportot megta’madni. Áltkelének tehzít min 
den meggondolás nélkül a’ folyón, ’s (тычок nézve) ve 
szélyes helyen megtámadának bennünket. 

Ногу ez Жду fog törte'ni , gyanŕtá Labienns, ’s hogy 
‘a’ folyón mindnyájokat пшеница, szinlett visszavonuläsát 
vhalkan folytatta. 

Végre a’ butorokat valamivel elôre kiildvén, ’s еду 
rlombra helyezvén l'gy зятя: „Vite'zekl az ohajtott alka~` 
Ioni itt van. Az ellense'g bajos ’s veszélyes helyen all (316: 

I tetek: Legyetek veze'rletem alatt is olly тёти, millyenek 
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nek magatokat а’ fôvezér alatt olly gyakran "штатной. 
КёриеНёЬеЁцЪсвуЁЫеп van,"s ezeket szemmel Iíitja.“ 
Egyszersmind seregét az ellenség ellen fardítzi, és csa 
tarendbe alli'tá. Egynéhány lovas osztzílyt a’ butarok’ fe 
dezésére` küldvën a’ többieket oldalfélt álll'tä. Ekkor a’ 

mieink hirlelen lármát ütvén fentöiket az ellenségre 526 
rák. Midön a’ Gallusak egészen váratlanul azakat, ki 
ket futni gandolának , ellenek támadólag fardulni щёк, 
egy rohantnnkat sem álläk ki, hanem mindjárt az elsô 
összecsapásna'l megfutamtatvzín, a’ legközelebbi erdöknek 
tartotí‘ak. De ezeket Labienus a’ Шивы-585511 íizöbe vé 
vén közülök sokat fölkouczolt, többet elfogott , ’s n’éhány‘ 
nap тина újra hatalmában volt a’ nemzet: mert a’ Ger 
manusok, kik segédül jöttek, meghallvän a’ Trevirek’ fu 
tását haza takarodtak. Azokkal költözének ki az arszäg 

’ ból a’ pártüte's’ fejei Indncialnarus’ rakanai is. 
Cìngetarix, ki, mint mandók, kezdettöl Гоша hL'i 

vala, nyerte el a’ felsôséget :s f6 hatalmat. ` 
IX. А’ Menapiusaktól a’ Trevirekhez jöve’n Cae<ar 

>7) két akból sza'nde'koze'k a’ Rhenusan áltinenni: mert 
elôször inn’en kiildettek ellene a’ Trevìreknek segérlsere 
gek; ’sìlnäsodszor hagy Ambiorix ott menedéket ne ta 
Шпон. 

Е’ szándék’ következése'ben valamivel fölebb azon 

helytöl, hol mar egyszer áltvezeté serege't, hìdat Кета 
veretnì. A’ tndva levö ’s mzir használt módon a’ шлюшки’ 

nagy bnzgalma mellett keve's nap alatt a’ munka készen 
volt. 

A’ hid’ védelmére a’ Trevireknél , hagy az ott "élet 
len ta'madható fölkelést gátalja, tetemes örsereget hagy 
ván, egyéb gyalag , ’s lovas seregeît акте. 5 

Az Ubiusak, kik már azelr'ítt ‘tuszakat álll'tottak, ’s 
meghódoltak, magok’ mentegetése végett követeket 1:11! 
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dének Свети-1102, kik értesítsék, hogy nemzetiik sem se 
gédseregeket nem kiildött a’ Trevireknek, sem hitét meg 

' nem szegte. Könyörögtek ’s rima'nkodtak: kegyelmezzen 
uekik, nebogy a’ Germanusok elleni közgyú’lölségböl a’ 
vétkesek helyett шаманов bünhödjenek: ha kiva'nanda~ 
ná, több tuszt is aja'nlának. 

А’ dolog’ 'kinyomozäsana’l ligy taláita Caesar, hogy 
a’ Sueuusok küldének segédseregeket; elfogadá tehät az 
Ubiusok’ mentse’ge't, ’s a’ Sueuusok’ orszeígába vezetô 
útakról, ’s menetelekröl , tudakozódék. 

X. Azonban kevés nap mulva az Ubiusoktól tudósi'l 
taték, hogy а’ Sueuusok egész erejöket egy helyre vo. 
панк, ’s а’ hatalmuk alatti nemzetse’gnek megüzenék, 
hogy gyalog ’s lovas segédseregeket` kiildjenek. A 

Ezeket értvén Caesar elese'get gyůjte, ’s a’ мыл-па]; 
alkalmas helyet választa. Az Ubiusoknak megparancsolá, 
hogy barmaikat hajtsák el, ’s minden javaikkal a' 1111111: 
ról erösebb helyekre vonuljanak; reme'nylvén hogy a’ 
’s tudatlan embereket eleség’ szüke által (тычок nézve) 
veszelyes csatára birhatja. Továbbá meghagyá nekik,ß 
hogy a’ Sueuusokhoz gyakor kémeket küldjenek, ’s mik 
történnek nálok kitanulják. 

Az Ubiusok teljesl'ték parancsait, ’s nem sokára azon 
hírt hozák: hogy a’ Sueuusok megbizonyodvän a’ romai 
sereg’jöttérôl, mindnyájan mind sajät, mind frigyeseik’ , 
seregeivel (birtokainak) végszélére vonultak. Ott van a" 
Bacenis 8) nevů végtelen kiterjedésü erdö , melly szerfö 
lött messze terjed, ’s mint terme’szeti bästya a’ Cherucu 
soket 9) e's Sueuusokat egymás’ sértegetéseitöl ’s becsa~ 
päsaitól eltiltja. A’ Sueuusok eltökéle'k ezen erdô' szélein 
värnì be a’ Romaìak’ érkezte’t. ' 

Xl. Ez alkalommal nem látszik helytelennek а’ Gal 
11011. смак. lli. m'i'r. ‘ I5 
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lusok' ’s Germanusok’ erkölcseìröl, ’s e' nemzetek közöt 
й különbségröl szólani. 

Galliäban nem csak minden nemzetség, теще, köz_ 
ség, hanem csaknem minden свища pártokra van oszt 
va i0). 

E’ pártok' fejeì azok, kik a' Спинной’ véleménye 
ßzerint legnagyobb `tekìntettel bimak, ’s kîknek tetszése 
’s itéletétöl minden tanácskozásban, "s végze'sben legtöbb 
ШЕЕ 11). Ez nálok már régi intézetnek` -látszik lenni, 
nehogy a’ köznéphöl valaki a’ hatalmasb ellen рай-“036 
nélkül maradjon 12): шёл‘: senki sem engedi a’ maga vé 
denczeìtelnyomatnì, ’s Кайл-штат‘, egyébként az ôvéi 
nél minden tekì'n'tete't elvesztette. lIlly visznnybau áll 
egymáshoz általában egész Gallia; mert minden nemzet 
sége két pa'tra van oszolva. " 

.ХЦ, Cßgsmtnak Gallìába érkesztekor egyik pártnak 
@a ‚мдцшктщк fejeì, másiké а’ Sequanusok. Ez 
щам”; прыщ lçwe'n magoktól elég tehetösek (mivel már 
(таща щ-мцицшк birtak legföbb tekintettel, ’sV ezek 

при loggöhh рёв-150301: ‘nemzetök) a’ Germanusokat ’s 
` Ańoyisçupt МКМ kapesolák , ’s некем; nagy áldoza 

tokkal ’s ige'retekkel országukba édesgeték. 
~Tö‘bb qmrpqcsjxütkölzeßfs az Aeduusok' minden je 

lesebbénpk Mii-¿isp uta'n апцуйга növekedett hatalmuk, 
khom’ а’ “ценивший-чаш чёнбиг Аещшы е! 
’ê mßgßkhoz. УМА Модны f6 вшитой? gyermekeit 
сивый vevék ;y ’s (же; az iránt közesküvésre kényszen'ték; 
«поду а’ вытащишь ellen (egután) s‘emmit sem kezdenek; 
harárszéleiken sett foglaláimikról lßmondanak, ’s ökec 
agés;4 Gallia’. {ершей elismerik. 

E’ szükség indi'tá Пышным, hogy Roma’ba мата" 
segi’tségért a’ tamícshoz folyamode'k; de siker nélkül ‘тёте 
vissza. 
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Caesar’ érkeztével megfordult a’ koc’zka 13). Az Ae 
банзай visszanyerék tl'lszaikat, helyre állíuík régi véd-> 
szövetségeiket, ’s Caesar’ befolyása által цинка; is szere« 
zének, mivel azok, kik az Aeduusok’ barátságához szö 
“Митей, так, hogy jobb sorsx'a, ’s 1‹е‹1Уе2бЬЬ1‹о1-. 
mányra tesznek szert: ez által tekintetök, ’s befolyásuk 
egyebekben is öregbedvén a’ Sequanusnk f6 ha’tßlmqkatl 
elvesztették. 

_ Ezek’»helyébe léptek e’ Remusok, kiketl mì'v‘elna‘ma 
zokkal egyenlö kegyelemben МИМ; Caesarna'l __álla‘ni, 
azok, kik meggyökerezett gyůlölség mîatt az Aedusokkal 

‘semmìkép össze nem férhetének, a' Remusok’ védelmélne 
здании magokat. Ezeket a’ Bemusok szorgosan pairtolf 
vän , új, ’s véletlenül nyert tekintetre kaptak. ' 

Ezeknél fogva tehát a’ lfô helyen akkor hasonlí¢ha~- 
tatlanul az Aeduusok állottak; utánok méltóságban a’ Re 
musnk -következtek 14). 

XIII. Ege'sz Gallìában azon emberek, kik ne'mì becs 
‘з tekintettel bírnak, két rendbeliek: тег: a’közember 
csaknem rabszolga gyanánt 15) tekintetik, magätól sem 
mit sem mer tenni, ’s minden tanzícskozásból kiza'ratlîk. 
Többnyire чаду adósság, vagy sulyos adó, vagy a' ha 
talmasabbak’ zaklatása alatt nyögve'n a’ nemesek’ 8201315 
latában áll. Ezek mindazon jogokkal birnak fölötte, 
mellyekkel az úr rabszolgája fölött. y 

E’ kél: rendbeliek: Вмиг“: 16) és nemesek. Ama 
zok vallási szertartásokra ügyelnek , a’ köz ’s külön 15149 
2аю1еар'уйз2й1к Yéghez, ’s a’ hitbeli dolgokat fejtegetìk. 
Tanulás végett паду -szaímu ifjuság gyülekezik hozzájok 
és паду tiszteletben tartatnak; теге 6k щипании]: е1 min 
den köz ’s külön verseqygéseket, ’_s hami csiny követte 
text el, ha Бутовый; vitetett véghez; ha örökségröl, 
базу határokról viszálkodás támadott: 6k hoznak itéletet, 

~ ’ 15 * 
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meghatározzák a' jutalmakat 's büntetéseket. Ha végzé 
seiknek valamelly egyes vagy hivatalbéli ember nem veti 
magát alája, azt az isteni szolgálattól eltiltják. Ez nálok 
a’ legnagyobb büntetés. Az illy eltiltottak istentelenek , 
's gonosztevők gyanánt tekintetnek, azok elől mindenki 
kitér , társaságukat 's beszédöket kerüli, nehogy a' mi 
n'gy által megfertőztessék. Illyesekhek nem szolgáltatik 
ki az igazság 17), és semmi tisztségbe nem jutnak. 

Mind ezen Вмиг“: egy fő alatt állanak 18), ki ná 
lok igen nagy изыщет; Ennek helyét, halála után, a' 
legméltóbbik foglalja el; több hason érdemüeknél a’ Drui 
dák' választása dönti el a’ dolgot. Néha e' méltóságért 
fegyverre is kelnek 19). 

А’ Druidák évenként bizonyos napon a’ Carnutok’ 
földén egész Galliának, а’ mint tartják, közép-pontján 
20) valamelly zentelt helyen egybegyú'lnek. Ide jönnek 
mindünnen össze a' versenygő felek,"s ezek’ rendelései 
nek, 's ítéleteinek engednek. 

E’ rend, úgy tartják, Britanniában keletkezett, 21) 
s innét kelt ált Galliába; ’s mostis, kik erröl bővebb 
tudományt akarnak szerezni, többnyire tanulás végett 
oda utaznak. 

XIV. A’ Druidák hadba menni nem szoktak, а’ töb 
biek' módjára adót nem fizetnek, a’ katonáskodástól, 's 
minden közterhtől mentek. Ennyi kìváltsaígtólv buzdítva 
önként is sokan állanak e’ rendbe, szülőiktől 's roko 
naiktól is küldetnek oda. 

Mondják, hogy itt nagyon sok verset tanulnak, 's 
azért némellyek húsz esztendeig is а’ tanulásnál marad 
nak 22). Tilosnak tartják a’ tanultakat írásba foglalni, 
holott egyébb közönséges és külön tárgyakban görög be 
nikkel élnek. Ezt gyam'lásom szerintke't okból cselekszik: 
részint lmivel nem akarják, hogy tudományuk а’ nép kö 
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zé terjedjen, részint жён is, nehogy a’ tani'tványok 
bizván ironla'nyaikban kevesebbé gyakorolják elméjöket 
23); mert rendszerint úgy szokott történni, hog)r ki irás 
beli segédségre támaszkodik, tanulásäban, ’s emlékeze 
te’ gyakorläsában alább hágy. 

Fökép azt ìgyekeznek megmutatni , hogy a’ lélek 
halhatatlan, ’s elvála'sa után a’ testtöl más meg más em 
berekbe költözik 24); véleményök szerìnt ez эта] gerjed 
az ember leginkább (bös) erényekre, mivel a’ halált nem 
rettegi. 

Ezeken kìvül még sokat okoskodnak az égì testek 
ты, azok’ forgásáról, a’ világ’ ’s tartományok’ nagysägá 
ról, a’ lények’ mivoltáról, a’ halhatatlan istenek’ erejé 
röl ’s hatalmáról , ’s ezekre az iij'uságot tanl'tják. 

XV. A’ másik rendet a’ nemesek teszik. Ezek mi« 

dön a’ szükség ligy bozza magával, ‘s ha vnlami háboru 
й: ki: (a’ mi Caesar’ jötte elött csaknem minden éven 
megtörtént; mintbogy чаду 6k erôszakoskodtak másokon, 
vagy тайгой’ erôszakoskodásait verték vissza) mindnyájan 
ta'borba szállanak; ’s nemére és értékére ki minél tekin 
tetesb, anna'l több jobbágy 25) ’s védencz van [кап-Ша. 
А’ tekintetnek ’s hatalomnak csak ez еду jelét ismerik. 

XVI. A’ babonás szertartásoknak valamennyi Gallus igen 
hódol 26); ’s azért ki nagy nyavalyäkban sinlödik, ki ütkö 
zetekben, ’s életveszélyben Гоп-05: vagy embereket .'-íldoz 
27), чаду illyes áldozatokra Годами tesz, ’s e’féle áldo 
zatokat a’ Druidákkal ‘Май véghez, azon hìedelemben 
levén , hogy ember-élctért csak ember-élettel lehet ra’ hal 
hatatlan isteneket megengesztelni. Söt ìllyes áldozatok 
országosan vannak behozva. 

Némellyeknek iszonyu nagyságu, ágakbél font bál 
ványaik vannak 28), inellyeket élô emberekkel megtölb 
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-iŕén fölgyujtanak, ’s a’ benne lévôkkei egyíitt elégetnek. 
ervan, gyilkossägon, vagy más донов: tetten rajta 

kapottak’ elveszte'sét a’ halhatatlan istenek elött kedve 
sebbnek tartják; (le ha illyenek ninesenek, az artatlana 
kat is elö veszik. 

XVII. Az istenek kò'zött leginkább Mercuriust 20) 
tisztelik; ennek szobrait mindenütt látni. Véleményök 
втайне ez minden mesterse'gnek föltalálója, az так’ ’s 
utazások’ kalauza, ennek van a’ pénznyereségre, ’s a’ 
kereskedésre legnagyabb befolyása. Ezen ШИН tisztelik 
Арены, Mart, Ju’pitert, és Minervát is. Ezen istensé 
веки“ más nemzetekkel esaknem egyezök képzeteik: 
hagy Apollo n‘yavalyákat gyógyi't; Mìnerva'tól származnak 
a’ kézmüvészetek, és mesterségek; Jnpiternél van az e’gi 
f6 hatalom; Mars intézi a’ hadakat. Rendszerint ennek 
агенты: iitközet elött a’ hadban nyerendö zseímányokar, 
's a’ {впитают martalék barmokat neki áldozzák ТЫ 30), 
egyéli porték'ákat egy helyre hordván össze. Sak nemzet 
'ségnélïlehet illyes накину-патока: fôlszentelt helye 
ken látni , ’s csak ritka eset, hagy valaki fe'lre tévén а’ 
,vallási tekintetet, a’ zsákmányból valamit magánál чаду 
elrejteni, vagy a’ halomból elo‘razni nlerészeljen. Legke 
ményebb büntetés, e’s kl'n van illy tettre szabva. 

XVIII. A’ Стишок mindnyájan Dìstöl származot 
taknak älll'tjzík magokat 31); ezt mint mondják, a’ Drui 
dáktól vették. Ez okból 6k az idöfolyast nem napok, ha 
nem éjelek szerint „аммиак. Születés-napokat, hana 
pakat, és esztendöket mindig úgy kezdik, hagy az ё] 
elc’izze meg a’ napot 32). 

Egyéb szokásaikban még {вып abban különböznek 
gyebektól , hagy a’ fì-magzatokat, mielött ezek a’ kata--` 

naságra alkalmas karra jutnänak, или“: magokhoznyil 
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ván járulni nem engedik; ’s hogy папой gyalázatnak tar 
tátik, ha а’ fìu gyermek korában a’ házo'n kìvíil если 
тент länafik. 

XIX. Mennyi jègypénzt hoz férjé‘hez a’ nö, annyìt 
tesz becsü szerint a'hoz a’ magáéból шпаг. E’ peinz're,~ 
közösen íigyelnek, ’s a' jövedelmet félre гения. А’ 
mellyik közülök azután tovább él, azé lesz minden ad 
digi kamatával az ввёз: tôke. 

-A’ férj nöje're ’s gyermekeire nézve élet’ ’s halál’ 
uta, ’s a’ nemesebb sza'rmazatuaknál, ha a’ ház~úr meg. 
hal, összegyůlnek annak rokonaì, ’s ha a’ férj’ haläla fe 
löl gyanú támad, épen úgy „пацан az özvegyet, mint 
szokás a’ rabszolgákat 33), ’s ha valami reäja kisül: tú'z~ 
zel, ’s mindennemü ki'nzással v_égzìk ki. , 

A' Ga‘llusok’ temetései egyëb rendtartásaikhoz képest' 
pompzísok költségesek. Mind azt, mi az élö elört kedves 
volt, t‘dzbe vetik, meg az шашка: is'. Nem sòkkal ez 
e'l`ôtt n-zou'rabszolgákat ’s védenczeket is, kikröl сайта) 
volt, [лову а’ megholmak немцев va'lának,> il" v‘égtîsz- ‘ 
шее unía megégenék. - » 

XX. Azon úemzetségeknél., mellyek’ lmr'm‘ány‘lnv jobb 
пай tartatik, köztörvény szerint köteles mindegy'ik вы , Y 
в’ mi az orsza'gos dolgok felöl a’ szo’mszédne’pektůl hírb'ó‘l 
értésére esik, а’ felsöbbségsek bejèlelîteni, és* введёте! 
mással nem közl‘eni; mert травмам: tam‘tja, йогу vak-y 
шеи-6 ’s видана!‘ emberek vak hfrekre gyakrnn тербий! 
nek,l kicsapongnak , ’s a’ Iegnyomosabb következésü ш. 
gyakban töke'l-etre vetemedne'k.v Az elôljárósá'g azután , 
bela'tása вишне ‚ némellyeket elhallgat,I ат p‘edîg “15156 
nak tart, kôzhl’rré гений. Országos dolgokrói сник a' nóp’ 
gyüle'seiben szabad beszélni. " 
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XXI. E’ szokásokfa tc'ílök> a’ Germnnusok sokat kü 
lönböznek; inert sem vallásra fölvìgyázó ИЩЕМ“: nincse 
nek 34), sem az давнюю-а nem igen ügyelnek. Istenek 
nek csak azokat tartják, kiket látnali, ’s kiknek segítsé 
get szombetünöleg érzik: a’ парой, tüzet, és holdat; a' 
többieket névröl sem ismerik. 

Egész életök vadászatból, ’s fegyver-gyakorlatból 
áll 35). Kisdedségöktôl fogva munkához, ’s kemény (Лег 
hez edzödnek. 

Minél tovább Шагай köztök valaki nötelen, авт“ 
dicsöbbnek tartatik. Véleményök szerint ez által lesz az 
ember szálas, erôs és izmos. Húsz esztendôs koruk elött 
asszonynyal közösülni legnngyobb gyalázatnak tartatik 
36). Е’ részben nincs (köztök) semmi titkolódás; тем a' 
folyókban vegyest fördenek, ’s bôr- vagy irámszarvasì cse 
kély takaróikon kìvül 37) testök’ nagy részre fedetlen. 

XXII. A' földmüvelést nem ůzik. Eledelök nagyobb 
részéu téjbôl, sajtból, és hlísból áll 38). Senkinek 1:61, 
tök kiszabott földje, vagy kiílön зам: telke nincsen, ha 
nem a’ tisztviselök, ’s elökelök mindegyik összeälló nem 
zetágnak, ’s rokonságnak évenként földeket jelelnek‘ki а 
1101 ’s mennyit jónak ite'lnek, jövö esztendöre реф; más 
liová költözni kényszen’tik. Ennek több okát adják: 
hogy huzamosan еду‘ helyhez пойти a' harczvágyat 
földmüveléssel ne csere'ljék föl; hogy паду telket ne Едут 
kezzenek szerezni, 's hatalmasabbak a’ gyengébbeket bir-l 
tukaikból ki ne ůzzék; hogy a’ hideg ’s meleg ellen czél- 
szerübb épületeket ne emeljenek; hogy a’ kincsvágy, ez 
а’ meghasonlások’ ’s egyenetlenségek’ kutfeje , bennök 
föl ne gerjedjen; végre hogy a’ közembert megelégedés 
ben tnrtsák, mindenkì штамп, hogy а’ leghatalmasb-` 
пай sincs többje, mint neki. 
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XXIII. А’ nemzetségeknek legnagyobb dicsôse'ge az, 
ha köríiltök messzire elpusztult földek hevernek. Azt vi 
tézségök’ különös jelének tartjäk, ha telkeikböl elüzött 
szomszédaik hazńjokat oda hagyjék, és senki közeletök 
ben megtelepednì nem merészel. Ez ältal egyszersmìnd 
magokat nagyobb brátorságba helyezni vélik, а’ hîrtelen 
lneglepetés’ félelmét elhárítván. 

Háboru’ kiíite'sekor, legyen az támadó vagy védö» 
tìsztviselök választatnak, kikre bizatik a’ had’ vezérlete, 
’s kik élet’ ’s halál’ urai 39). Béke’ idejében nìncs kö 
zönséges elöljárósa'g, hanen'l a’ megyék’ ’s kerületek’ fe 
jei szolgáltatják ki az igazságot, ’s intézik ela’ pöröket. 

A’ latorkodás senkìnek sem válik gyalázatára , свай 
az mindegyik nemzetség’ határán kivül történjék 40). Ez, 
mint 6k inondják, eszk'öz az i‘fjuság' дамами, ’s a’ 
henyélés’ eltávoztatására. Ha tehát valaki а’ jelesebbek 
közül a’ népgyülésben illyes rablásra vezérletét ajánlja , 
hogy kinek kedve volna, maga’t jelentse, azok„kìknek 
a’ merény, ’s a’ vezér tetszik, fölállannk,A segedelmöket 
igérik , és á’ sokaságtól megdicsértetnek. Ha ki ezek kö 
zül bonn marad, az szökevény, ’s áruló gyanánt tekin 
tetik, ’s minden esetre hite vesztett lesz. l 

А’ vendéget nem szabad megsérteni; jöjjön az 1111151‘ 
milly okból h'ozzájok, személye szent és ment 41). Mind 
egyiknek ház тайна, ’s asztal te'n’tve a'll számára. 

XXIV. Volt idö, mikor a’ Gallusok vitézebbek valának 
a' Germanusoknál, ezeket ok nélkül lladdal megtámadák, 
és a’ nép’ szokása ’s föld’ szl'íke miatt a’ Rllenuson túl 
gyarmatokat szállítának 42). A’ Tectosági Volcák 43) te 
hát Germanìának Hercynia’ 44) erdeje körülötti legtermé~ 
kenyebb vide'keit elfoglalák, ’s ott letelepedének. Ezen 
erdônek nyondokait találom Eratosthenes- ’s néhány más 
Görögöknél 45), kik ат Orcyniának nevezik. 
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E' nemzet még mai nap is itt tartózkodik, "s igaz 
sägszeretete, és vitézsége miatt legjobb hírben áll, ’s 
még most is olly sanyaruan, szüken, és szigorun él , mint 
a’ Ger-manusok, azokkal ugyan azon életnemü 's теша. 

А’ Gallusoknak 46) azonban a’ Provincia’ közelléte, 
's a’ tengeren túli portékak' ismérete а’ bőségre ’s haszon 
ra sok egyebet nyujt. Lassanként a’ meggyőzetéshez hoz 
zá szokván, és sok ütközetben megveretvén magok sem 
merik magokat vitézségre a’ Germanusokkal egybevetni. 

XXV. Ki jó járó, az említett Hercynia' erdejét szél 
tében kilencz nap alatt megjárja, mert máskép azt, a’ 
mértföldek itt isméretlenek levén, nemlehet meghatároz 
ni. Kezdődik a’ Helvetiusok’ , Nemetek', és Rauracus'ok' 
végszéleinél, ’s a’ Duna’ folyójával egyenközleg egész a’ 
Овощной’ 47) ’s Anartok’ 48) határaig terjed: innét a’ fo 
lyótól balra más tartományokba kanyarul, és nagysága 
miatt sok nemzet” birtokait érinti. Nincs is olly Germa 
nus, ki ámbár hatvan napig utazott is, azt mondhatná, 
hogy annak végét érte, vagy arról valamit halott volna. 

Ezen erdőben mint tudva van, sokféle vad terem, 
minőt máshol nem láthatni. ‘А’ legjelesebbek, ’s emléke 
zetre méltóbbak közöttök (шашек! ` 

XXVI. Van valamelly szarvas-aluka állat 49) ,' csak 
hogy ennek fülei között a’ homlok' közepén egy szarv 

' áll, melly magasabb, ’s egyenesebb minden'előttünk is 
meretes szm'vnál. Ennek tetején az айвой ‚ mint a’ pálma 
levelek szélesen eloszlanak. A’ nősténynek, ’s hímnek 
ugyan azok tulajdonai, szarvaìk’ alkatása, és nagysága 
egyenlő. 

XXVII. Van ismét más, melly Jávor-szarvasnak hi 
vatik 50). Alakjám 's bőre' tarkasa'gára hasonlít az őz 
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I höz, de valamivel nagyobb és szarvatlan; lábsza’rain böty 
ke, vagy csnklója nincs, ’s azért sem nyugväs’ kedveért 
nem fekszik le, sem ha törte’netbôl’eldül, nem kelhet 
vagy emelkedhetik föl. Nyughelyůl valamelly fa szolgál 
neki, e’llez dül, ’s l'gy" csak kevessé tánlaszkodhatván 
nyugszik. На а’ helyet, hová vonakozni покои, `nyc 
máról a’ vadaszok megtudja'k, azon tájbeli МКМ vagy 
mind gyökereiknél kìväjják, ‘газу iigy hemetszik, hogy 
föleìk állva maradjanak. Ha az мы ezek közül vala 
mellyikhez szokása szerint megdiîl, terhével a’ gyöngén 

válló fa’t eldönti, ’s vele едут: maga is eldül. 

XXVIII. А‘ harmadik nemüek а’ belények ы), a' 
mint nevezik. Еще]: valamivel >kisebbek az elefántoknál; 
termetök, szinök, ’s alakuk ollyan, mint a’ bikáe'. Ere 
jök szint olly nagy, mint gynrsasa'guk. A’ mit тезы: 
nak, legyen az ember, vagy állat, semmìnek meg nem 
engednek. Ezeket пазу igyekezettel vermekben fogdoz 
zak, ’s öldözik. Illy muukával keményl'ti, ’s illy nemü 
vadászattal foglalja шаге‘: az ifjuság. Ki e’ vadak kö 
zül legtöbbet ejtett el , ’s bizonyságul azok’ szavait a' nép 
не]: elömutatja паду dicséretet nyer. 

Ezen állatotl nem lehet emberhez штата, sem meg 
szelidl'teni, habár borju korában fogatik is el. ìSzarvai 
nak nagysága, alakjn, ’s termete sokat különböz a’ mi 
ökreinkétůl. Ezeket szorgosan összeker'esik, "karimájo 
kat ezüsttel beszegik, ’s пазу lakomákban poharak gya 
mint használják 52). 

XXIX Megértvén Caesar az Ubi‘usok’ ke’mei асы , 
hogy a’ Sueuusok erdejikbe visszavonultak, félve'n az 
élelem’ szükétól; minthogy a’ Germanusok, mint fölebb 
emll’tök , nem mindnyájan ‘шк a’ földmiivel-ést, föltevé 
mag-liban tova'bb nem menni. De hogy a' barbarusokat 
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visszajöttének félelmétöl egészen föl ne szabadi'tsa, s 
(Сатаны: szánt) segédseregeiket késlesse: каштан visz 
szahuzván a’ hl'd’ végsö részét, mell)r az Ubiusak' part 
jait érl'nté, két száz lábnyira bontatá (csak) le; továbbá 
a’ hídfönél négy-emeletü tornyot épl’ttetè, а’ hid’ védelmé 
re tizenkét cohorst rendele, ’s az egészet nagy sánczo 
latokkal megerösl'té. Е’ helynek ’s az örseregnek veze' 
révé az 11311 С. Volcatius Tullust nevezé ki. 

Aratás tájban Caesar Ambiorix'ellen наша táborba. 
Az Ardenna' erdején keresztül (melly egész Galliában leg 
nagyobb a’ Rhenus’ partjaitól ’s 'l‘revirek’ határaitól kezd 
ve egész a’ Nerviusokig terjed, ’s hosszában ¿it száz ezer 
lépésnyinél többet tesz) 53) L. Minutius ßasilust 54) 
az egész lovassággal elöre' küldé, ha talan sebes balad 
tával , vagy az idó’ kedvezö alkallnával valamit nyerhet 
ne. Parancsolá neki, hagy táborában tüzet e'leszteni ne 
engedjen, nehagy jötte't valaki távulról megsejtse, 136: 
vén ‚ hagy б: nyamban követendi. 

XXX. Basilus a’ parancshaz ke'pest , sehesen, ’s 
mindenek’ várakozásán kìvül elöre nyamulván sokakat 
тещей munkájokban ve'letlenül meglepett. Ezek’ utasl'tá 
sa szerint siete azon helyre, hal Ambiorix kevés lava 
saival tartózkodni mondaték. 

Mint mindenütt, úgy a’ háborubau sok fiigg a’ sze 
rencsétöl. Mert valamint csupa vak eset volt, hagy Ba 
silus Ambiorixot vigya'zatlanul ’s készületleniil тайна, ’s 
(a’ lakosok öt) elöbb látták megérkezni mint sem jötte 
felöl hl'r, vagy valaki által tudósittattak volna: úgy Am 
biorixra nézve csupa szerencse volt, hagy köríilötte lévö 
minden fegyverétôl megfosztatván, söt kocsija, 's lovai 
is elfogatván, maga a’ haláltól meglnenekedett. 

De ez úgy történt: Ha'za erdövel volt körül тёща; 
Illyenek közönségesen a’ Gallusok’ lakásai , mellyeket a’ 
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hévség ellen többnyire erdök’ vagy folyók' közeletében 
építenek. Kiséröi ’s emberei szorult helyen lovasink’ ro 
hantát kevessé föltartóztaták. Mig ezek harczoltak, va 
lamellyik emberei köziil б: lóra segíte', ’s 6 az erdôkbe 
elillant. ' 

Igy a' szerencse amannak bátor mere'nylete're , emen, 
nek a’ kelepcze'böl lett kiszabadulzíszíra паду behatással 
bi'rt. 

XXXI. канет, ha Ambiorix készakarva nem von 
ta-e össze seregeit iigy vélvén , hogy már most késö й: 
közetbe boesátkozni; шву pedig az idöböl kifogyott, ’s 
a' lovnsok' hirtelen ott termése által akadályoztatott, аи 
gondolva'n, hogy a’ többi gyalog sereg nyomban követ 
kezik. Az bizonyos , hogy emberei által a’ föld’ népe'nek 
szerteszét ан iizené: ki mint tudja, úgy mentse magát. 

Némellyek tehát Ardenna’ erdejébe, mások egjmást 
érô posványaik közé vonulának; a’ tengerparti lakosok 
ama’ szigetekbe rejtekeze'nek, mellyeket a' tenger’ árja 
szokott ke’pezni 55). Sokan elhagyván Нашивки, egé 
szen idegen nemzetekre bl'zák шавок“, 's vagyonukra. 

Cativolcus, az Eburok’ fele részének kira’lya, ki 
Ambiorixxal egyet értett , mivel agg kora miatt n’ hábo 
ru’ ’s a' futás’ bajait nem дуйте, Ambiorixot, e’ hábo 
ru’ szerzôjét, mindennemü a'tokkal illetvén magzít ternyö 
méreggel 56), mellynek Galliában és Germaniában nagy 
bôse'ge van , végezte ki. 

XXXII. A’ Segnusok és Condrususok, az Eburok és 
Trevirek között lakó két germanus eredetü nemzetség, 
Caesarhoz követeket külde'nek könyörögvén: ne ba'njék 
velök úgy, mint ellenséggel, ’s ne gondolja, hogy min~ 
den a’ Rhenuson innen levö Germanusnak közñgye van. 
Ök sommi ellenségeskedést nem forraltak, sem Ambio 
rixnak sege'dseregeket nem küldöttek. 
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Caesar а’ badi foglyoktól kitudva'n a' dolog' lnìben 
létét parancsolá: hugy a’ szaladásból hozzájok gyülô 
Eburokat neki kiadják, akker azután határaikat sértet 
Ien hagyandja. 

Ezután serege't ha'rom részre osztvän minden legio' 
motyóit Aduatucáha 57) vitte. Így neveztetikvaz Eburok’ 
tartományának csaknem közepén egy várocska, hol Ti' 
turius ’s Aurunculeius téli táborban feküdtek. Ezen he 
lyet egyéb okokon kivül azért is убитый, uńvel а’ lnult 
évi sánczolatok me'g ép állapotban voltak, hogy a’ kato 
mik’A munkáján könnyi'tsen. А’ hutorok’ fedezése're a’ 14 
dik legiot hagyá hátra, azen három’ egyikét, mellyeket 
csak l'mént álli'ta föl, ’s Italiából hoza últ. Q. Tullius 
Cicerot nevezé e.’ legio’ ’s a’ ttíbor’ parancsnokává, :allá-` 
ja adván me'g не: száz lovast. y 

XXXIII. Щепы/511 seregét T. Labienust h_árom le 
gioval a’ tenger felé, axon részekre indl'tá, mellyek a’ 
Menapiiisokkal hatärosak. C. Treboniust ugyan annyi le 
gioval az Aduatucusok melléki tartomány’ pusztítására 
kíildé. Személyére ne'zve eltökélé a’ fennmaradt ha'rplu 
legìoval а’ Mosába szakadó Scaldis’ folyójának 58) -’s az' 
Ardenna’ végszéleinek tartanì, hová, hír szerint, Am? 
biorix kevés lovasával költözött. 

Indultakor megl'géré Caesar, 1103}г heted парта vìsz 
szatér, tudván, hogy az örizetre hátra hagyott legionak 
akker kell kikapnia gabonáját. Labienusnak ’s Trebe 
niusnak meghagyá, hogy а’ nevezett napra, ha a’ közjó 
megengedi, ie'rjenek vissza, hogy ismét едущей-(Шее, ’s 
az ellenség’ szándékát megfontolva új hadì intézeteket 
tehessenek. 

у 

XXXIV. Nenn volt, mint fölebb említök 59), sem 
mi rendes заев, semmi város, semmì örizet, melly ma 
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gát fegyverrel védené; hanem szétoszolva volt az egész 
sokasa'g. Ott telepedett meg kiki, hol valamelly félre 
fekvö völgy, шву erdei bozót, 71137Р járhatlan posvány 
védelemre, vagy menekedésre еду kis reményt nyujta. 

' E’ rejtekhelyek a’ szomszédságban ismeretesek voltak, 
’s паду vigya'zattal kelle lennie (Caesarnak) nem а2 
egész sereg Iniatt általában; mert ez együtt véve a’ meg 
rémült, ’s szanaszét oszlott ellenségtöl mit sem tartha~ 
1011, 11апеш egyes vitézek’ megtartása miatt, a’ mi ré. 
_szint még is az egész sereg’ javára 1аг1о2о11. Mert a' 
prédavágy soket távolabbra elcsalt, 's a’ járatlan ’s titkos 
erdei útakon nem lehete zárt csapatban elöre nyomulni. 
На 11’ dolognak végére `1111111 ’s e’ gonosz emberfajt' egé 
szen kiirtani szándékozék,` több csapatocàka't kelle 5261 
küldöznìe , ’s a’ katonákat elszélesztenìe: ha pedig a' rd, 
mai had’ rendtartása és szokása sz‘erint a’ manipulùsokaì 
Atáborjeleik körüI akará tartani, maga a' helyeztetés 0I~- 
talmul szolgála az ellenségnek. Egyesek ele'g bátrak `701 
tak rejtekbôl cselt vetni, ’s а2 elszéledteknek vlîtjolkàt 
vágni. - 4 ^ l Ч ‘ \ 

E’ féle nehézségeknél a’ dologra minden kitelhetö 
Iigyelem forflíttatott, úgy hogy jólIehet mindnyájok’ szf‘ 
ve bossznva'gytól ége, ìnkább a' kártételnek némelly al`- 
kalma mulasztatnék el, mintsem az a’ katonák’ veszé 
lyeztetésével használtatnék. 

Caesar a’ szomszéd nemzetségekhez hirnököket 11111 
de, ’s a’ zsákmány’ reményével mindnyájokat fölszóll'tá 
az Eburok' szétdulására: hogy l'gy az erdöségekben in 
kább af Gallusok’ mint a'legiobeli katonák’ élete koczkáz 
tasse'k; egyszersmind hogy ennyi ne'pse'gtôl körñl fogatvän 
olly gonosz tetteért az egész nemzet gyökerestöl kiirtassék 
60). Jöve is rögtön mindenhónnan ne’p össze. 

XXXV. Elek törfémk ...indem-m а2 Еьцюш bix' 
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tokain; közeledett azonban a’ hetedik nap,-lllellyen Cae 
sar а’ butorokhoz, ’s n’ legiokhoz visszajönni eltöke'le'. 

Itt kîtetszett ismét, mit teller, 's milly vak esete 
ket szůl lláboruban a’ szerencse. 

Az ellenség, mint emlitôk, szétverve 's megrémül 
ve levén semmi katanaság nenl volt, lnellytöl csak leg_ 
kevesebbet is lehetett valna tarni. A' Rhenuson túli Ger 

manusokhoz terjedvén a’ hl'r, hagy az Eburok szétdulat 
nak, ’s azon fölül mindenki lneg van hl'va a' zsákmány 
ra, a’ Rhenushoz legközelebb lakó Sigamberek, kikrôl 
fölebb mondók, hagy a’ futó Tenchthereket és Usipete 
ket befogadták, két ezer lavast gyüjtvén hajókon ’s tal 
pakon harmincz ezer lépésnyire azon helyen alól, hol a’ f 
megbontott hid ällott, ’s Caesar örsereget llagyott, a' 
Rhenusan áltkelének: az Eburok’ határsze'leibe vonulva'n 
a’ szaladók köziil sokat elfogának, ’s a’ barmoknak, 
mellyekre а’ harbarusak leginkább kiváncsiak, nagy sza' 
mahoz jnta'nak. 

A’ zsákmány’ illgere beljebb is csalá öket. Nem‘ 
(амбиций e' harçzak’ ’s rablások’ íijait sem posvány, sem 
erdö. Caesar' holléte felôl a’ foglyoktól kérdezösködvén 
megtuda'k, hagy az tovább költözött, ’s egész serege tá 
vul van. Ekkor a’ foglyok’ egyike Жду szóla: lllit töre 
kedtek e’ nyamarult és silány préda után , lllikor most a’ 
legnagyobb szerencse kinálkozik? három óra alatt Adua 
tucánál lehettek, ide hordá a’ romai sereg össze minden 
vagyonät. Az örsereg olly csekély, hagy a’ bástyák’ 
megrakásära sem elegendö, e's senki közülök a’ sänczo 
latokból kilépni nem merészel. 

E’ remény’. fejében a’ Gernlanusok eddig nyert 25:41: 
lnánynkat elrejték, ’s ugyan azon Eburonak, kitöl eze 
ket megtndák, увитые alatt Aduatuca ellen fölkere» 
kedének. 
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XXXVI. Cicero, ki a’ mult napokban Caesar’ pa 
rnncsa szerint Кают“: igen szorgosan a’ ta'borban tar 
totta , ’s csak bgy tábori szolgät sem engedett a’ 51111020 
latokon tl'il menni, hetedik nap kételkede'k, тешатс 
ja-e Caesar a’ napok’ s'n/.ámára nézve szayät; merc 
liallzí, hogy tovább ment; visszajöttének рейд sexnmì 
hire seni volt. Ide ja’rult katonáinak szájongäsa, kik 
türödelmes veszteglését az ostrom-,a'llapottal csaknem 
egyenlönek mondzík, liahogy a’ táborból sem volna 5211 
bad kilépniök. 

Kilencz legio ’s igen паду szämu lovassa'g levén 0161 
te, 's a’ sze'tvert, ’s csaknem egészen tönkre tett ellen 
ség’ ellenében vhairoln ezer lépe'snyi teren (embereire 
ne'zye) semmi balesettöl nem tartott; kikiilde teliät öt 
cohorst a’ közellevö vete'sek’ b'etakari'tására, mellyeket 
e’ tábortól csak еду domb választa. 

A’ legiokból több beteg maradt a’ ta'borban hátra 
ezek közül mintegy .három százan, kik e’ napokban дуб 
gyultak föl , egy zászló alatt velök küldettek. Azon fö 
lül sok täbori szolga, és sok barom, melly a’ täborbau 
volt, engedelmet nyervén utánok indula. 

XXXVII. Épen akkor jelene'nek meg történetbôl a’ 
germanus lovasok is, ’s mindjárt azon rugtatva , mint jöt 
tek , akarának a’ hátulsól kapun táborunkba rontani. Az 
arra fekvô erdôk miatt nem lehete (Яке: elöbb, mint mi 
kor a’ tábor elött voltak, észrevenni, annyira, hogy a’ 
tábori áriisok, kik а’ sánczgeréb elótt üték föl sátoraikat, 
onnét vissza nem vonulhatának. 

E’ véletlen új tüneményen a’ mieink megzavarodtak. 
Az ôrön álló cohors Aalig állhatá ki az elsö rollanatot. Az 
`ellenség körülsza’guldozá minden felöl a’ tábort, liami 
rest találhatna. Csak ezen védheték embereink a’ kapu kat; egyébütt a’ helyïz erösség maga magát oltalmazá. 

пом. cLAs. ш. Kör." - 16 
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A’ taborban mìndenki remegett. Egyik a’ másiktól 
tndakolá e’ zavar’ oki-it. Senki nem tön rendelést, hová 
kelljen а’ jeleknek vitetniök, milly helyre, mindegyiknek 
анаша. Egyik kiáltá: el van »mar foglalva a' tábor; a’ 
másik álli'tá: oda a’sereg és fövezér, ’s a’ barbarusok mint 
gyöztösek jöttek. Legtöbben magát a’ helyet tarták rossz 
jelentésünek, és Cotta’ ’s Titurius’ vesztét, kik ugyan 
azon sa'nczolatokhan estek el, lebegteték szemeik elött. 

Illy штампов rémiilet megerösl’té az ellenséget ama' 
hiedelemben: ’hagy a’ fngalynak valläsa szerint а’ tábor 
ban ôrsereg nincs. Igyekezének (tehát) keresztiil törni, 
’s egyimíst buzdíták,"¿hogy illy nagy szerencse't kezeikböl 
ki ne sza-laszszanak. 

XXXVIII. P. Sextins Baculus, .ki Caesarnál az'elsö 
>pilus’ vezetöje "alt, ’s kirc’il a’ fölebbi iitközetekben te 
vénk emll'test, betegen az öri‘zeten hátra hagyatott, ’s 
mar ötöd napjaetlen volt. Ez elvesztvén a’ maga, ’s 
nundnyäjok’ menekhetése'röl bizadalma’t, fegyvertelenüljö 
ve ki sátorából; lata az ellenség’ elônyomultzit , ’s a’ leg 
föbb fokra hágott veszélyt. Elvevé {вьёт a’ közellevök 
töl a’ fegyvert', ’s a’ kapnban megalla. Az örizeten valt 
cahors’ Centùriai hozzá csatläk magokat, ’s kis ideig fenn 
тати“; az ellenséget. Sextius nehéz seheket vévén e'lájul 
61 ). Nagy iigygyel bajjal vonczoltaték félre, ’s tartaték meg. 

Ez alatt a’ többiek egyrnást annyira me'g is fölbátorl' 
ták , ihogy a’ sánczolatokon meg merének állani, és "é 
dök gyanánt mntatkazának. 

XXXIX. Ат közben elvégezvén а’ gabonatakar|'-' 
tast katonáink, megllallák a’ zajt. A’ lovasok elöre rug 
tatának, ’s щёк а’ nagy vesze'lyt. Itt azonban nem vala 
semmi sánczolat, melly megé a’ r’émiílteknek vonulniok 
llehetett volna. Mindnyájan ujonegok ’s hadi tapasztalás 
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nélkíil levén 'l‘ribunnsaik- ’s Centurioikra fiiggeszték sze 
meiket ezek' parancsait várván. 

Senki nem bírt olly Ielki erövcl , llogy ezen egészen 
й] eset мы meg ne zavarodott volna. A’ barbarusok tá 
borjeleiket messziinnen megpilantvän fölhagyzínak a’ vx' 
vással, "s ат gondolák elöször, hogy a’ foglyok’ tudósí~ 
tása szerint а’ távolabb költözött legiok tértek vissza; ké 
söbben csekély пайщика: megvetve’n minden részrôl reaf 
jok rohantak. 

XL. A’ ta'bori szolgák a’ közellevô dombra fntänak, 
innét csak ham'nr leíizetvc'n, a’ táborjelek ’s a’ manipulu 
sok felé szaladának , ’s ez által а’ rémülteket még inkább 
megrezzenték. Némellyek lígy vélekede'nek, hogy mivel 
olly kôzel van a’ tábor, éket ke'pezvén 62) hirtelen töt 
jenek keresztül; ’s ha a’ szorongásban néha'nyan elhnllná 
nok is, de а’ többiek’ megmenthete’sét bizvást reménylék: 
mások ìsmét, hogy а’ dombtetön álljanak össze, mind 
nyájan ugyan azon sorsban osztozzanak. 

Ezt nem hagya'k helyben az öreg vite'zek, kiket тет 
lök еду zászló alatt költözötteknek említénk. Tehát köl 
csönönös 'buzdítás után C. Trebonius romai lovagnak, ki 
re bizva valának, vezérlete alatt az ellense'g’ közepe’n ke' 
resztül törtek, ’s egytöl egyig épen jutottak táborukba. 
Hasonló hcvesse'ggel а’ tábori szolgák , ’s lovasok is щё 
nok todulván, azok’ vile'zse'ge által megmentettek. 

De azok, kik a’ domlnetôre vonulának, még most 
sem levén semmi hadi tapasztalásuk, sem föltett szändé 
kukat, hogy a’ magasról védjék magokat, nem hajtl'lat 
ták végre; sem a’ Init másokra nézve olly hasznosnak lát 
tak, a’ vitéz és sebes elönyomulást nem utánozhatták; 
hnnem a’ täborba Змий szándékozván veszélyes helyre 
ereszkede'nek le. 

'16* 
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А’ Centuriok , kik каш néinellyek vitézségök mim 
más legiokból emebbe felsöbb ranggal tétettek ält, nehogy 
szerzett katonai hirökben csorbát диет/шишек, bajnokul 
harczolva estek el. Eze-k’ vìtézse'ge ältal visszanyomat 
va'n az ellenség, a’ katonák’ еду része reménységen kivül 
juta а’ táborba, re'sze pedig a’ barbarusoktól körülfogat 
ván oda veszett. _ 

XLI. A' Germanusok, midön katonáinkat af sánczn 
l'atokon állanì látták, a’ tábornak ostrom általi bevehetése 
röl kétse’gbe esvén, az erdöben elrejtett zsákmányukkal a’ 
Rhenuson visszaköltöztek. 

Elmenetelök utän is olly nagy volt a’ rettege’s , hogy 
midôn C. Volusenus а‘ lovassággal elôre küldetvén azen 
éjjel a’ täborba megérkeze'k, el nem hirelhette velök, hogy 
Caesar az ép sereggel közel van. A’ félelem úgy elfogta 
mindnyájokat, hogy csaknem bódultan álli’lanák : az egész 
sei-eg’ végveszélyéböl egyediil а’ lovasság mentette meg 

i magát futással , egyébira’nt a’ sereg’ ép voltánzíl nem fog 
ták volna а’ Gerlnanusok táborunkat ostromolni. ` 

Caesar’ érkezte oszlatá el végre а’ félelmet. 

XLII. Ismervén a’ had’ forga'sait, visszajöttekor Cae 
Sar csak azon egyért dorgälódott , hogy a’ cohnrsok 111111 
sukból ’s a’ sánczolatokból kiboevsáttatlak. А’ legcsekélyebb 
balesetnek sem kellett volna alkalmat nyujtani; mert az 
ellenség’ hirtelen megérkezténél valóban sok fiiggött а’ 
szerencsétöl; annäl inkább, mivel majdnem nmgxítól a’ 
sánczgerébtöl és а täbor’ kapuitól {Вытащи е1 az el 
lenség. 

Az ege'sz esetne’l az volt legkülñnösebb, hogy a’ Ger 
manusuk, kik azon szándékkal jövének ált a’ Rhenuson, 
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hogy Ambiorix’ birtokait рантам: , а’ Romaiak’ táborá 
boz vetôdvén annak legkellemesb мощеным tevének. 

XLIII. Caesar lijra az ellenség’ nyugtalanitaisára 
indula, ’s e’ végre a’szomszéd nemzetekböl összegyl'ijtölt 
sokasa'got minden részre жатые. Minden falvat és ta 
nyxit, mellyet meglättak, bamuvá tettek, mindeniitt ra 
boltak, a’ gabomít nem csak a’ szertelen sok barom ’s ein 
ber emésztette, hanem a’ гол idö, ’s az esözések is meg 
döntötték, ligy hogy ha ba'r valaki jelenleg magát elrej 
tette volna is, штанины! а’ sereg’ elköltözte után az 
élelem’ szúke miatt hihetökép el kelle vesznie. 

A’ számos lovassa'g mindenfelé kiterjedve levén gyak 
ran olly belyre értek, bol a’ foglyok azt erôsiték ,_ bogy 
csak épen most látiák Ambiorixot нападай, söt hogy эше 
meik elöl sem tiinbetelt mcg el; ищу, hogy azok, kik 
(annak elfogása altal) Caesarnak legl'öbb kegyét megnyer 
betni vélék, az utolérhetés’ mulalkozó reme'nye, ’s a’ ki 
monalbatatlan törekve's mellett csaknem erejökön ГЕНЫ 
iparkodtak, ’s e’ f6 szerencsének, mint шиш: , mindig 

4 csak kevés bijával voltak, 
Q . 

Ambiorix rejtek belyeken, erdôkben és csalitokban 
lappangott, ’s az éj’ bonuilyában csupa'n négy lovas’ fede` 
zése alatt, kikre egyedül inerte életét bizni , más mais 

_ tájékokra bujdosutt. 

XLIV. Az egész országnak illy elpusztulása utän 
Caesar a’ sereget két cobol-s bija’val 63), a’ Remusok’ Du 
rocortoruni nevü város'fiba ‘движений, ’s самыми e' 
belyre megbitt gyüle'sében a’ Senok’ és Carnuto t’ össze 
esküvésérôl nyomozásokat tartott. Accot, annak ‘Чёс, 
balálra иене, ’s (‘Ы szokáskénty 64) végeztetle ki. 
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Ne'mellyek tartván az itélettôl al‘ább állánalr, ’s ezek 
száml'izettek. ‘ 

Ezek után két legiot a’ Trevirekhez, Нет“ a’ Lin 
gokhoz, a’ többi Наго: a’ Senokhoz Agendicnmba Её“ 
szzílla'sra helyezé; ezuta'n a’ sereg’ szálmíra gabonäról 
ren'dele'st tevén, szokäsa szerint gyülekezetek’ Végett 
Italiába тати. 
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1) 

Jegymetek n’ нытик nunyvnnz. 

E’ könyvCaesarnak a’ gallus háboru'G-d. évében vìselt (тощая: 
adja elô Cn. Domitius Calvinus ‚ és M. "Щеп-1115 Messala Con 
sulok' Майами, vagy isRóma’ épitt. 70l-dik évében, ’s ma 
дыши foglalja: 1-szür Caesarnak csaknem az egész fölzendiilt' 
Gallia ellen tett rendelkezéseit. 2-szor másod izbeli áltkelés‘ét 
a' Iih‘enuson ’s a' Sueuusok ellen viselt háburuját. 3-szor Am 
biorix, és az Eburok elleni háboruját. 

POmpeius, Roma’ ерш. 699-dik éve'ben mint Consul. a’ követ 
Кош’; ¿it esztcndó're proconsulí' hatalommal Hispaniát nyerte 
kormányul ’s pedig némelly ottani új mozgások miatt azon 
különò's engedelemmcl, hogy annyi katonát ’s ott szedhessen, 
mennyi, 's hol neki tetszik. Szedett tchat, mint Caesar itt 
emliti , inncnsô Galliában is legiokat. De mikor el akart men 
ш Provinciájába, ellenszegiilének жуем» némelly Néptribunu 
sok [mivel két еще! azelött Cicero’ inditványára a’ f6 város’ 
elcségéröl leendö gondoskodást proconsuli hatalommal a’ щ 
na'cs öt esztendöre гей. bizta), ’s véghez vivék, hogy oda 
Petrejus és Afranius Legatusait kiildvén maga ltaliában mal-ad 
jon ad шьет, nem benn a' városban; mert a’ Provinciák’ korf 
mányozóinak, mint ollyanoknak, a’ triumphi pompát kivévén, 
nem volt szabad magokat a’ városban mutatni. Hogy ezen vesz 
tegle'sc kényszeritettnek ne латать, maga is azt топай: se 
Reipublz'cne causa remanere. Plutarciius szerint hitvesének, .Iu 
Папам szerelmei tartóztaták vìsszarAlcármintvolt de mikor 

igy Roma körül tartózkodott Pompeius., megkéréiit Caesar: 
engedje neki ат a’ Galliában összeirt legiotL Pompeius ашел 
gede' 'azt , de a’ polgári háboruîkiütésekor, mint látni fogjuk, 
elég furcsasággal tôle azt ismét elcsikará; mi által csak sza 
porodtak a’ bántal-mak , ’s nagyobb lett azl elliieseredés,I 
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3) Valerius Max. igy szúl I.. ll. с. 8. Disciplina militaria, acrill'r 
retenta, principaturnltaliae Romano Imperia peperit, et mul 
tarum urbium , magnorum regum, validissimarnm gentinni 
regimen largita est; fauces Pontiei sinus patel‘ecit; Alpium , 
Taurique montis сот/111511 clanstra tradidit , ortumque parvu 
la Ronŕuli casa totius terrarum orbis fecit columen. 

4) Caesar t. i. a’ Senok’ egész tanzicsat maga elejbe ide'zte, mi 
vel Cavarinust, kit Минувший tett, eliizték. (V. 54.) 

5) A'ParisiusokCeltica G'alliában (utúbbi felosztzis szerint а’ Lug 
dunensisben) laktak, a’ hajdani Isle de Египет-пак közepén. 
F6 városuk: Lutetia a’ Sequana’ szigetén. Strabo szerint Lu 
шина; Ptalomaens szerint Leukotekz'a (a’ mai Paris). 

6) Az akkori háboruk’ vad törve'nye, mindent porra pörkölni, ’s 
biinöst, ’s biintelent egyiránt ve'ginségre juttatni. 

7) А‘ hatodik szám’ vége'n megszakadt beszéd’ folyamatára vissza 
tér Caesar. 

8) A’Bacenis' erdeje’(Bacenis sylua,Buchania) egy re'sze a' her 
cyniusi hegyek’ (montium Hercyniorum) vonalának , melly 
a’ Бейте ег<1б161 a’thuringiai, ’s cseh шика" keresztülegész 
a’ magyarországi Kárpátokig terjed. Az ittemlitett Bacenis 
a’ thuringiai erdö' nyugoti részét tevé. 

9) A’ Cheruscusok a’ mai Braunschweig, Magdeburg, Halber 
stadtA ’s Thuringia’ щекам hatalmas germamxs fajok voltak. 

l0) Igy tebát Galliában minden ház pártoskodott; nem valt köz 
tök egyesség., ’s eljöve Caesar, 's a’ meghasonlottakat rab 
igúba görbeszté. 

11) lnnét lehet lzitni , milly рощей-й alkotmányuk volt a’ Gallusok 
nak. Igazi forma regi'mz'na mixta: az egy чаду több évi f6 
hivatalban "alami kírúlyi létezett; a’ tanácsban az aristocra 
tia uralkodott; а’ népben gyökerezett a' f6 hatalam; innét , 
’s által vńlasztattak a’ tanácsbeliek, ‘s fó tisztviselök, ’s igy 
a' Democratie is otthon volt. Illy arszágban a’ lázadás ked 
vezô elemekkel hir. 

l2) A’ Romaiaknál is voltak тёщи-ай és védenczek , ugy szinte 
az Athcnabelieknél is. f 

I3) Caesarnak Ariovistuson "С" gyôzödelme miatt, mellyrôl az 
elsö könyvben. ' 
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14) Caesar nem csak nagy hadvezér, hanem jeles kormányférfi 
is volt. Az Aeduusokat, kik egyébként is , mint a' romai nép“ 
baráti névvel tisztelt frigyesei a’ Respublica’ ран-подати 
számot tarthattak, mindeh módon pártolta; ezek ismét véden 
czeiket vették oltamuk alá; иду hasonlókép a’ Remusok is 
a’ Romaiak' hatatmából nagy tekintetre jutottak, ’s így ma 
gok is , számos pártfogottaik is Caesarnak (természetesen ön 
hasznuk miatt) jó akarói levének. 

15) De még sem egészen rabszolga gyanánt, mint a' Romaiak 
nál; ugyan is megmaradt а’ közembernek is szabadsága, ’s 
tisztválasztási joga; (csak a’ szegénység készté azt valamelly 
gazdagabb” szolgálatába állani, ’s tartozása nem volt, mint a.’ 
raszolgáé , határtalan , ’s egyedül ura' kényétől függő. 

16) A’ Druidákról (Latin nyelven Druis, idis , Druida, ae) nincs 
korábbi tudósításunk, mint ez, mellyet im’ itt Caesar ád; 
ámbár e’ rend akkor időben már igen régi lehetett. A' Drm's 
vagy Druida név’ eredetéről különböző a” vélemény: némely 
lyek a.’ celta derus (tölgy) vagy deru-wys (bölcsek); mások 
a' görög dry: (tölgy); mások a’ német druhtín (isten); má 
sok a' britanus tru és wie (bölcs férfiak); mások ismét a' 
Derwyddon (tölgy' ura) vagy Drattín (ur) szótól származtat 
ják. A' celta népeknél különös néposztályt tevének, mint 
Indiában a' Braminok, 's igen nagy tekintetben állanak: 
ugyan is ők тек véghez a' papi мошенники, ők valának 
azon népek' bölcsei, az ő kezökre bízatott az ìfjuság’ okta 
tása, ök intézék el а’ pöröket, ők fejtegelék és magyarázák 
a’ hitbeli) dolgokat, a” vallásbeli viszonyokat ’s igy az or 
szág' kormányába is legnagyobb befolyással bírának. — Au 
gustus kiterjedésöknek határt vetett, Claudius pedig egészen 
kiüzé őket Galliából; némellyek ezen kiüzöttekből Germániá 
ba költöztek , ’s így , sokan иву tartják, а’ Germanusoknak 
is voltak Druidáik, csak hogy más név alatt. l 

' 17) Tehát szükségkép oda kelle hagyniok hazájokat, mert az 
igazság“ némi kiszolgáltatásanélkül, mint Cicero mondja, а’ 
latrok, és utonállók sem lehetnek egészen el. 

18) Mint komában a' többi papok a” Pontifex Maximus alatt. 

19) lllyes mi a' Zsidók' főpapi méltóságaért is történt , a’ mint 
Flauius Jószef bizonyítja. 



_“l 

22) 

23) 
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Ален, tehát hol нелегкие“ légyen, nem bizonyos; lehet 
йогу а’ Druidák magok sem шаман, vagy Caesarnak, min 
idegennek ki nem nyilatkoztatták. Azonban mivel Brita 
nia csaknem egész miveltségét a’ Gallusoktól vette, hihetób 
поду a’ Druidák, is Galliában шипеть, de utóbb Brita 
niában magokat jobban kimüvelteték. A’ keresztény hit P 
lestìnában vette eredetét, de annak ágazatait megtanulni i 
kább va‘iamelly jeles europei városba шее-у таю, m' 
Jerusalembe. 

ЕМ: mondja Pomp. Mela is L. III. C. I. Docent multa. nob- 
simos gentis clam, et (Пи тйсепйз annìs in specu et ab 
saltibus. Verseket tanultattak pedig tanítványaikkal, 
lyeket, nem levén szokás гашиш: irásba foglalni , könnye 
щадит-тьма emle’kezetök.       

 

Igy gondolkodtak más паду tudósok is; mert ha аппу' ‘ 
dunk, mennyit emle'kezetünkben tartunk: e’ tehetségünk `i 
fejte'sére igen is nagyon kell iigyelnünk. Ем pedig igen k6 
gyakorlás és huzamos :nunka {Ша} шцзшшщйк csak. . 
les Quintilianus’ intéde instit.' Orat. Lib. XI. С. Xl. Si qu 
unam, maximamque а те artem memoriae quaerat, exen 
tatio est, et labor. Multa ediscere, multa седина-р, et, 
fieri potest, quotidie, potentissimum est. Quai-e et pw; 
statim, ut praecepi, quam plurima ediscant, et quaecunlp 
aetas oper-am iuvandae studio memoriae даме, devel-et initl 
taedium illud, et Scripta, et lecta saepius тешь-спай, ем 
si eundem cibum remandendi. Elnie-tehetségeink Инд‘ 
miek-@zet legelôször ’s niár а’ gyermekben is mutnll 
mig а‘ többik szunyadoznak; ezt můvelvetehát ’s '_' 
ша! tökélefesítv‘ ‘ 

korziban sz 
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ókból nem le 

nnal а’ magok 
k csak hírét 
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lin, Belinistus. 
Thor , Taranis. 
olt-e az, а' ki 

Marsnak ‚ 's a’ 

маек: hogy 6k 
ologia'ja szerint 

atti isten ugyan 
olna. A’ föld’ szü 

esz egyebet , mint 
osának lenni. De 

lkalák a’ Druidzik: 

1 ё] elótt, nem pe 

мы , bünvallató nyo 
sem а’ szabad szemé 

бьь leirt, valóhan a’ 
' más papok. Az áldo 
eltek még is valamely 

2.) mondatik: a’ [171111115 
Ita иду hozza az értelmet 

e шиши csakugyan kel 

eunt, multum venatìonìbus , 
abad nemzetek, hogy a.’ vértôl 
’ vadászatot gyakorolják. Be 

okás is Kisfaludynk’ Somlyó 

jne мошек (Elek) 
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20) E’ közép-pontot nem kell igen szoras értelemben venni. 
2l) Caesar azt mondja: иву tarl‘iák, e’ rend Brítanniu'ban kelet 

kezett, tehát hol keletkezett légyen, nem bizonyos; lehet, 
hagy a' Drnidák magok sem tndták, vagy Caesarnak, mint 
idegennek ki nem nyilatkoztatták. Azonban mivel Britan 
nia csaknem egész miveltségét a’ Gallusoktól vette, hihetóbb, 
hogy`a’ Druidák, is Galliában keletkeztek, de ntúbb Britan 
niában magokat jobban kìmiivelteték. A’ keresztény hit Pa 
lestinában vette eredetét, de annak ágazatait megtanulni in 
kább valamelly jeles europai városba тегу valakì, mint 
Jerusalembe. 

22) Ezt mondja PompQMela is L. 111. С. 1. Docent multa nobilis~ 
simos gentis clam, et din vicenis annis in specu et abditis 
saltibus. Verseket tanultattak pedig tanitványaikkal, mcly 
lyeket, nem leven szokás valamit irásba foglalni , könnyebben 
megtarthata emlékezetök. 

23) Igy gondolkodtak más паду tudósok is; mert ha annyit tu 
dunk, mennyit emlékezetiinkben tartunk: e’ tehetségünk’ ki 
fejtésére igen is nagyon kell iigyelnünk. Ezt pedig igen kara 
гуаши-1115 és huzamos munka által eszközölhetjük csak. Je 
les Quintilianus’ intese Instit.' Orat. Lib. Xl. C- Xl. Si quis 
unam, maximamque a me artem memoriae quaerat, exerci 
tatio est, et labor. Multa ediscere, multa cogitare, et, si 
fieri potest, quotidie, potentissimum est. Quare et pueri 
statim, ut praecepi` quam plurima ediscant, et quaecunque 
actas operam iuvandae studio memoriae dabìt, devoret initio 

Ё taedium illud, et scripta, et lccta saepius revolvendì, et qua 
si eundem cibum remandendi. Elme-tehetségeink között az 

. emle'kezet legelöször ’s már a’ gyermekben is mutatkozik , 
mig a’ többik szunyadoznak; ezt můvelve‘tehát ’s gyakorlás 
által tökéletesitve alapítjuk a' tudós embert, ki шаг gyermek 
korában szerzett e’ beli készségénél fogva idövel csoda meny~ 
nyiségü tárgyakat ke'peslelme'jében megtartani. Mikép a'mág' 
nes' ereje növeltetik, ha arrra lehetségig legnagyobb tel-he 
ket rakunk: ugy emlékezetiink,mìnél több tanulással élesl'il; 
’s ha ninas mire támaszkodnunk, erósebb ’s hivebb lesz. Pi 
thagoras semmit scm irt, Socrates semmit sem irt, lKrisz 
tus semmit sem irt. Seneca mondja: Certior memoria est, 
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quae nullum extra se subsìdium habet. Quìntìlìanus pedig: 
lnvenio apud Platonem obstrare memoriae usum litterarum, 
videlicet quod illa, quae scrìptis reposuimus velut custodire 
desinimus, et ipsa securitate dimittimus. Nec dubium est, quin 
plurimum in hac parte valeat mentis intensio, et velut acies 
luminum a’ prospectu rerum , quas intuetur non aversa. Kiki 
saját tapasztalásából is meg fog, ngy hiszem, e’ felöl gyd 
zödni. 

24) Pithagoras is ezt tanitotta, melly tanitást б kapta-e a' 
Druidáktól, узду ezek attúl, bizonytalan. Azonban e’ me 
tempsychosis, mellyet hajdan szerfölött éles észszel, ’s ш. 
dománynyal sok bölcs “Щеп, 's mellynek a’ Zsidók, söt a' 
keresztények között is voltak камыш, mai nap annyira ela 
vult portéka, hogy a’ Metaphysicában is alig méltatják egy 
'két silány ellenvetésre. `Lueanus igy ir felôle a’ Druidákról 
szólván: 

— — vobis auctoribus umbrae 
Non tacitas erebi sedes , ditìsque profundi 
Pallida. regna petunt, regitidem ври-11115 artus' i 
Orbe alio longae, canitis si cognita, vitae. 

A' Druidák' ezen tudománya kiterjedt a’ ne'pre is. Innét a' 
szokás, mellyet Val. Max. emlit L. Il. C. l. Hngy a’ Gallu 
sok pénzt kölcsönöznek, mellyet a’ más életben tizetnek 
vissza. 

25) Ambas-tos. E’ szóról lásd a’ III. напутал а’ 39-dik jegyzetet. 
26) De csak sajátaiknak , más nemzetekét megvetìk- Azért mond 

ja Cic. pro Fontejo: Caeteras gentes pro religionibus suis 
bella suspicere, Gallos'contra-omnium religiones. 

27) E’ szokást más irók is említik. Igy Cic. pro Fontejo: His 
(Gallis) quicquam sanctumac religiosum esse potest, qui etiam, 
si quando aliquo metu adducti Deos placandos esse arbitran 
tur, humanis hostiis eorum aras ac templa funestant. Qnis 
enim ignorat eos usque ad hanc diem retìnere illam immanem 
ac barbaram consvetudinem hominum immolandorum? De ezen 
esztelen szokás más nemzeteknél is, péld. a’ mivelt Görö 
gökne'l, 561 а’ R0maiaknál`is divatozott. Tertulianus igy 
szúl in Apolog. Cap. IX- Ecce in illa religiosissima urbe Ae 
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2s) 

29) 

neadarum piarum est Jupiter quidam , чает ludis suis llu 
mano proluunt sanguine, sed bestiariorum inquitis. Opinar 
hoc minus , quam hominis? An hoc turpius quod mali bami-_ 
nis? Igy Minutius is in Octavio: Hodie ab ipsis Romanis La 
tiaris Jupiter nlali et noxii hominis sanguine satiatur. Halotti 
ponlpa'k’ alkalnlával a’ legrégibb idökben divatozott шаг e’ 
`l‘ettenetes s'Lokás. Igy Aeneas (Virgil. Aen. X. v. 518 et seq.) 
feleinek bal esetén neki böszülve nyocz ifjat kiválaszt, azokat 
az elestek' lelkeinek fela'ldozandó. Homerosnal Achilles tizen 
két ifjat áldoz fel Patroclus’ lelkeinek. Тех-шпация e’ fell'íl 
igy: Olim, quonianl animas defunctorum humano sanguine pro 
pitiari creditunl erat, captivos , vel malo ingenio servos тег 
cati, in exsequiis immolabant. A’ Gallusokról Diodorns Lib. 
5. (fordítais szerint): Utuntur captivis tamquam llostiis ad Deo 

. rum victimas. Svetonius August. Cap. 15-0 Scribnnt quidam 
trecelltos ex dedititiis electos utriusque ordinis ad агат Divo 
Julio ldibus Martiis hostiarum more mactatos. Valer. Max. 
pedig: Mariam occidit Sulla tertractum per ora ad sepulch 
runl Lutatiae gentis. Honnét Seneca in Troadib. 

Quad si levatur sanguine infuso cenis, 
Opima Phrygii colla caedantur gregis, 
Fluatque nulli flebilis matri cruor. 
Quis iste mos est? quando in inferias honlo est 
Inlpensus homini? — _- ’ 

А‘ jobb hit’ boldogító tanja e’ részben is kellöleg 161111551 
tá a’ magzïra hogyott sokszar vakoskodott emberi észt. 

Ugy ишак enlberi testet ’s annak tagjaìt képzö irtóztató alakok 
valának ezek, nlillyenek péld. kicsinyben a’ madarak' ijeszté 
sére szalmával kìtömött vázak. Az illy áldozatok miatt igye 
keztek némelly romai császárok a’ Druidákat (mert ezek va. 
[дна]: а.’ végre hajtók) eltörleni. ' 
Alìg szükség inteni , hogy Caesar itt az istenek' neveit nem 
a’ Gallusok’ nyelvén adja, hanem a’ Ramaiakén vagy (3516 
gök'âll. Azokból , miket itt Caesar emlit, azt lehet kihozni, 
hagy a’ Gallusok az ö testeiket, iigyeiket,~ utaikat , hadaikat 
’stb. egy, vagy több az emberi természeten élelre, eröre, 
méltóságra föliil enlelkedett lénytôl vélték függni, 110111121 
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nyoztatni; de mikép? azt а’ görög 's romai írókból nem le 
\ het kivenni; mert ezek a' külföld' isteneit azonnal а’ magok 
‘ istenei közé fogadták ugyan, mihelyt azoknak csak hírét 

hallották, de a' már nálok régen tisztelt istenségek, észké 
pe_szerìnt. A’ Gallusok’ istenségeinek neveit némellyek így 
adják : Mercuriuszvodam. Apollo-:Belen , Bellin , Belinistus. 
Mars=Erich, Hesus, Esus. Jupiter=Thondar„Thor, Taranis. 
Taramis , Taranus 'stb. De voltakép Vodam volt-e az, a’ ki 
Mercurius, ki fogja meghatározni? 

30) lgy a’ Romaiak is a’ zsákmány' egy részét Marsnak, ’s а’ 
véd-isteneknek аммиак ПЛ. 

31) Иду látszik ‚ Caesarnak a’ нанизан azt beszélek: hogy ők 
а‘ föld) szülöttei. Caesar a’ Romaiak' mythologiäja szerint 
földalatti istenséget (mert föld vagy földalatti isten ugyan 
egy) Dis istent nevez , kitől származtak volna. A’ föld’ szü 
löttének lenni pedig a' régi iróknál, nem tesz egyebet, mint 
azon föld'vagy tartomány, ősi, eredeti lakosának lenni. De 
ezt а’ Gallusokra nézve minő mesékbe burkalák a’ Druidák: 
ki fogja meghatározni? 

32) Mondják tehát péld. két éj mulva , három éj előtt, nem pe 
dig két nap типа, három nap előtt. 

33) Romában , ha a' házi gazda halva találtatott, bünvallató nyo 
mozások тетенек а’ szolgák, de soha sem a’ szabad szemé 
lyek ellen. ' 

34) Ollyan Druidák, millyeket Caesar előbb leirt, valóban а’ 
Germanusoknál nem voltak, de voltak más papok. Az áldo 
zatokra nem sokat ügyeltek, de ügyeltek még is valamely 
lyest, épen ngy, mint alább (C. 22.) mondatik: a’ fls/ami; 
пей.“ nem üzik, hol а’ dolog'mívolta'ugy hozza az értelmet 
magával, hogy noha nem sokat, de valamit csakugyan kel 
lett a’ földből is természteniök. A 

35) Tacitus így: Quoties bella non ineunt, multum venationibus , 
plus per otium transigunt. A’ szahad nemzetek, hogy а’ vértől 
el ne szokjanak be'ke’ idején , a’ vadászatot gyakorolják. Be 
szépen van e’ régi magyar szokás is Kisfaludynk” Somlyó 
jában érintve: 

Hogy a' vértől el ne szokje'k,(Elek) 
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под)‘ a’ midön karját kéri 

A’ hazának védelme, 
Hon ne Гоша ölelésre 

Avit a’ szép hölgy' szerclme: 
A' vadászat’ ingcreit 

Benne önnön bizgatta 

Воду forgassa fegyvereit 
lpa önnön biztatta 

36) Így Tacitus: Sera iuvenum Venus, eoque inexhausta pubertas. 
37) Rhenonum tegimentum,irám- чаду taránd szarvas’ bôrét jelenti 

(Cervus Tarandus Lin. német nyelven Rhenthiere) mert a' ré 
gi ne'met szó: Riten, melly a’ Suecus nyelvben most is fen 
van, e’ vadat jelenti» Isidorus így: Rhenones sunt "elamina 
humerorum et pectoris usque ad umbilicum, atque intorlis 
villis- adeo hispida, ut imbres respuant. 

38) Tacitus igy: Cibi simplices, agrestia poma, recens fera, aut 

39) 

Alac concretum, sine apparatu, sine blanditiis expellunt Тат 
тет. Ez idôvel megváltozott, mint minden. 
A’ halálos Ищете: az ezen ывшзвешмызапишем" a' papok 
hajták ön személyeikben végre (Tacit. Germ. C. 7) a.’ mi ak 
Кот ШбЬеп semmi disztelenségnek sem tartatott. 

40) lgy a’ Spartaiaknál, hogy kiki maga ‚шпагата vigyázni ta. 
nuljon , a’ lopás meg volt engedve. 

41) Sôt nagyobb a’ vendégek , mint a’ рощами iránt a' hůség; 

42) 

ki jövevényt öle meg, az megöleték; ki honit, az számüze 
тек. Azért mondja Mela de Germ. L. lll. C. 3. Тащит ho 
spitibus boni. на: а’ magyarnak nem isméretes-e vendég’ sze 
тесен: és szivessége! 

Kétség'kivíil azon Юбка: említi Caesar itt, mellyeket Livius 
(5. 34) t. i. Prisons Tarquinius’ uralkodása alatt еду gallus 
душ-та: könözöa Sigovesus' Ушёл-Нате alatt Hercynia’ er 
dejébe. ‚ ‚ 

43) А’ Volcák,_ görögüi ‘ouwzm ¿s Bom» Gallia ыагъопеп 
sisben a’ Rhodanustólv nyugotra laktak. Kétféliek valának 
рейд 1-ször Tectosági, és 2-sz0r. Ани-отдай Volca'k. Az el 
вышек nevezetesebb városai c’I következendó'k: Tolosa (Tou 
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44) 

46) 

47) 

4s) 

49) 

Шиве) már а’ Romaiak вы“ dús, és jeles kereskedô város. 
Carcasa (Carcassone). Pn‘scenae (Pezenas). Ceuero (St.Tiberi). 
— Az utólsóknak рейд ezek: Nemaucus (Nimes) magánál 
Narbonál jclesebb ’s gazdagabb város. Идет-лит, Vindoma, 
és Alba Augusta (Viver-s) a.' Helviusok’ városa. 
A' régi nagy Hercynia’ erdeje csak részeiben áll fenn; kiìr 
{она azt az emberi kéz. Erröl Plinius L. Vl. c. 2. ln eadem 

Septemtrionali plaga Hercyniae syluae roborum vastìtas in~ 
tacta. aevis, et congenita mundo prope imniortali sorte mi 
racula excedit. Ut alia. omittantur fide caritura, constat мю! 
li colles occursantium, inter se radicum repercussu, aut ubi 
secuta tellus non sit, arcus ad ramos usque, et ipsos inter 
se rixantes cul-vari portaruríl patentium modo, ut turmas е 
quitum transmittant. 

Eratosthenes cyrenaeusi bölcs a’ három Ptolemacus: Everge 
tes, Phìlopator és Epiphanes aegyptulsi Ига!) ok мам élt, 
fölvigyázója volt azon alexandriai könyvtárnak, mel'yet Phi, 
ladephus Марией. A’ maga. кота.’ legtudósabb emberének tar 
шпон. 

Azoknak ti. kik akkor (hajdan ìdöben) velök` él nem ‚(51162 
tek hanem Gallában maradtak. 

Dacia, mint romai Provincia magában foglalá'az egész mai 
temesi Ватной, és Magyarországnak a’ Tiszán innen гена 
részét, egész Erdélyt, Bukovinát és Galliciának déli csucsát, 
Moldvaországot egész а’ lliemssus vagy Gerassus(l’ruth) f0-‘ 
lyóig és пласты. 
Az Анат-сок a.’ Dacusok’ szomszédai lehettek. hihetó Galli 
ciában. 

Olly állat , mellynek homloka’ közepéro'l еду szan'a emelkcd 
nék, а’ természet-vizsgálók szerint, сна}: в.’ mesés állatok kö 
zött van. Az itt hibásan leìl't állat hihetö az irám- vágy ta~ 
гала-выпав volt, melly, mai ìdóben а’ rengeteg erdök Ger-V 
maniában kìirtm , ’s ez Юса! az égalj szelidíilve léve'n, ott 
többé nem шаманы, hanem csak az e'jszaki vidékekben, mint 
a’ Lapoknál , Siberiában ’stb. Caesar ат mondja: Eat bos cer 
vi figura. A' Romaiak, midön elôször láttak valamelly álla 
tot, ат nem a’ honabeli, hanem az elóttük так‘ isméretes 
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50) 

állat' nevén неге-тёк : igy az elefánt nálok Luca Bol; а‘ teve 
parducz Ovía fera; a’ stru` z Ради- mari-nus nevet nycrtek. 
Igy itt is a' (агат! szarvas: Ь’ос cervífgura. 
Ezen itt leirt állat a’ jávorszarvas (Cervus Alces L. Elend 
thier). Mivel azt állítja felöle, hogy szarvatlan, azt lehet kö 
vetkezt'etni, hogy vagy csak nöstényt шт, vagy ha hx’met, 
ниш!‘ ‚ midôn szarvát elhányta. Hogy lńbán csuklója nincs, 
’s hogy ha eldül, többé föl nem kelhet, azt шавок’ mondása 
után irhatta csak, de nem valólag. 

5l) A’ belény vadbika Linne'ne'l Bos Thauru: Urns) melly a' 
régieknél Птиц, Вапашз, és Bison név alatt jün elö, most 
шаг a’ régi világhan csak Legyelországban Lithvaniában e’s 
Siberiában планам. 

52) Ugyan ezt mondja Plinius L. Xl: Urorum cornibus Barbari 

аз) 

septemlrionales potant, urnasque binas capitis unius cornua 
implent. 
E’ шаг közami szakaszka foltozatnak látszik. Strabo e' мы 

igy ir: Silua est procerarum arborum, pei-magna quidem, "e 
rum haud magnitudine tanta, quantam scriptores rerum tradi 
детищ, stadiis millibus quaternis: eam vel-o Arduennam то 
cant. Orosius az б: száz ezer lópe's helyett ötven ezeret tesz. 

54) Ez is egyik volt azok közül, kik Caesar' élete ellen össze 

55) 

56) 

eskiidtek. 

Ezekrôl Augustus’idejében (Ш Diodorus L. "L îgy: Proprium 
quid "idetur eis insulis contingere, quae Britanniam, Euro 
pamque interiacent: accessu eni'm maris insulae, recessu ve 
l‘o , cum interiectus locus plurimus дебоши‘ equis, "identur 
peninsulae. 

A’ régiek szerint a’ ternyôfának levele, nedve, virágának 
лава, lombjainak árnyéka egyiránt merges. Theophrastus 
szerint megevett leveleitöl az álla‘tok elvesznek. Plutarchus 
szerìnt az alatta alvókat az arnye'k elöli. Lucretius Lib. б. 
igy вы“ felöle: 

Est etìam magnis Heliconis montibus arbos , 
Floris odore homines tetro consveta necare. 

Plinius szerint: Taxi arbol-is fumus mures necat. De Plinius 

Sextiusra támaszkodva e' gyilkos ш, vagy legaláhb annak 
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gyilkos tulajdonságát , csupán Arcadiára szoritja Lib. 16. C. 
10. In Arcadia tam praescntis est veneni, ut qui obdormiant 
sub ea, cibumve capiant, moriantur Dìoscor. pedig épen 
egyetlenegy városrah mert igy szól Lib. 4. Narbone tam prae 
sentis est "eneni, ut qui dormiant sub ea, aut in eius umbra 
subsideant, laedantur , et saepe moriantur. Virgilius is биб 
kép igy szól Eclog. 9. v. 30. Sic tua Cyrnaeas fugiant eXa 
mina taxos. Annyi bizonyos, hogy а‘ Tcrnyöfzinak (Taxus bac 
cata L. Teruyö Tiszafa D. mclly az egúsz nemböl vadon csak 
egy maga terem Europában, 's hazánkban is) levelei igen be 
vitök, ’s ingcrlök , так keserü, csipös, rágó. Bogyói a' 
meleg tartományokban balálós méreg. 

57) Lásd a’ lI-dik könyvböz a’ 21-dik jegyzetet. 
58) Vannak, kik itt Scaldis bel‘yett` Sabía folyót tesznek; mert 

a’ Scaldis nem szakad a’ Mosába , hanem Antverpiánál a"ten- 
gerbe. De azt kell inkább mondani,- bogy e’ folyók (Mesa és 
Scaldis) Caesar’ idejétôl fogva futásukat megváltoztatták. Sce 
landia még akkor nem volt ege'szcn sziget, mit most. Lásd 
az 55-dik jegyzetben mit mond Diodorus. 

59) Cap. 31. 
(Ю) Ila a’ пешим nem is, de a’ nexnzet’ neve egészen eltöröltc~ 

tett; mert az Eburok ennekutána Tanger név alatt jönnck 
’ е1б. 

61) Relz'quít шт animas a’ mai g'yógyászok szerint animi deli 
quz'um patílur. Иву látszik Sextius nem mult ki, mert mind 
járt kóvetkezik, hogy nagy ügygyel bajjal шишек meg. 

62) Ekforma csatarendbe állván. Illy állás legalkalmatosbnak {шт 
mek az ellenség’ rendének keresztül türe’sére; mert mìndnyá 
jan egy belyrc irányozak löszereiket, ’s igy az ellensoron 
könnyen Младой lövének. 

63) Mellyeket a’ Sìgambel'ek konczoltak fiil. 
64) Ha az ösi искам romai szokáske'nt шмяк: akker Acco ba 

lálig vesszöztetett, azután feje Миша! leuuetett. 

non. cess. ш. кбт. П 
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POGLALAT. 

A' Gallusok Vercingetorlx‘ vezérlete Май újra (щитами. 
l-Vl. Caesar véletlen elnyomja az Arvernusokat, 's elfoglalja a.' 
Senokms Стишок‘ vá'rosait; Avaricumnál bajlódik, de me’g is 
beveszi ат VII-XXIX. Elintézì az Aeduusok’ egyenetlenségét 
XXX-~XXXIY mellyélénkebben újul meg , míg Gergoviát ostre 
molja XXXV---LIV. Az ostrom’ abban hagyása után az Aeduusok 
ellen indul, ’s összecsatoija magát a’ Parisiusoknál szerencsésen 
csatázott Labienussal. LV--LXllI. Az Aeduusok’ példájára töb 
ben elpártolnak, ’s Caesart a’ Sequanusoknál megtámadják , de et 
tôl meggyôzetnek LXIV--LXVIII- Vercingetorix Alesiába vonul; 
e’ várost Caesar terhes ostrom alá véve’n, 's azokat, kik акта!‘ 
fülszabadítására jövének , megvervén, шага: megadni ke'nyszeríti. 
Legìoit'téli tanyákra helyezi. LXlX-XC. 



I. Csillapl'tva levén Gallia, Caesar, mint föltevé, дуй 
lekezetek’ tartäsa végett Italiába méne. Пс esék tudtärn 
Р. Clodius’ megöletése 2), valamint azon tanäcsvégze's 
iS, hogy Italia’ minden fegyverfoghatója fölesküdtessék; 
ennél Гоша az egész Provinciábnn Кампании szedele. 

Csak hamar tudtokra esett ez a’ havas elyei hallu 
soknak, kik magok is, mint szükségesnek látszék , köl 
teményekkel loldäk e’ hl'reket 3): lmgy Caesart a’ туа 
rok Romäban tartóztatják, ’s illy паду meghasonlásokban 
a’ sereghez nem jöhet. Ez alkalom öket, а’ romai ne'p' 
urodalma't már azelôtt sajnosan türôket, a’ häboruról Sza 
badabban , ’s bfítrabban értekezni ìngerle'. 

Gallia’ föbbei erdôkben ’s гелем helyeken gyüle 
kezeteket tartának; panaszla'k Acco’ halálät; érinte'k, 
hogy e’ sors öket is várhatja; kesergének Gallia’ köz 
inse'gén; ’s minden nemü igéréttel és äldozattal szólitá 
nak föl valakit: ki a' háborut elkezdje, és вар“: elle. 
te’ koczkáza'sával Gallia’ szabadsa'gát „Муча. Anon 
kell, иду mondának: Imindenek elôtt igyekezniök, hogy 
Caesart, mielíitt e’ titkos tanakodäsaik elárullatnának’ 
а’ seregtöl Íelva'gják; ’s ez könnyü is: теге а’ fövezér’ tá 
vollétében sem a’ legiok nem merészlìk télì tábornìkat odn 
hagyni, sem а’ fövezér nem jöhet örsereg nélkül а‘ ls 
giokhoz. ’S végre is jobb harczokban elhunyni, mint 
régi dicsôse’göket , ’s eldödeiktöl тычок maradt malvada.. 
gukat vissza nem nyerni. ` ` 
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II. E’ tanácskozzísok' végzetével деизма: a’ Carnu 
‚ tok, hogy 6k a’ найдём semmi veszélytôl nem irtóznak; 

ige'rék, hogy mindenek között 6k kezdik el az ellensé 
geskedést; ’s mîvel jelenleg, nehogy hata’rozatuk elá 
rultassék, egymäst tuszok által nem hiztosl'thatják, azt 
kivánák: hogy badi jeleik’ összea'lh'ta'sa éltal, (melly 
nálok egy a’ legfontosb szertartások közül) ’s esküvel , 
e's igérettel biztosl'ttassanak, hogy a’ háboru’ kìülése után 
a’ tölibiektôl el nem hagyatnak. 

Ezután a’ Carnutok megdicsértetvén, a’ jelenlévók 
mind megesküvének, а’ dolog’ kivitelére idôt határozának, 
’s eloszlának. 

III. Föltíinvén a’ határnap, a’ Carnutok Cotuatus, 
és Conetodunus', két elkeseredett ember’ vezérlete alatt 
az adott jelre megrohanák Genabumot, ’s megöldözék 
a' kereskedés végett ott tartózkodó romai polgärokat (161) 
bek közt C. Fusìus Cìtät tiszteletes romai lavagot, kit 
Caesar а’ magtárak’ felíigyelöjévé teit) e's ушаты; el 
rablák. 

i Ennek hire hamar eljuta Gallia’ minden nemzetségé 
hez: mert hami nyomòsabb vagy jelesebb tört'énik, azt 
a’ Gallus'ok a’ mezön ’s tlíjékon kikiáltják, ezt azután 
mások felfogják ’s odább'adjäk. Ugy volt ez akker is; 
mert a’ mi Genabumban nap’ költekor történt, аи már 
az elsr'i örválta's’ lefolyta elött az Arvernusoknäl tudták, 
melly tér mintegy sza’z hatvan ezernyì lépés 4). 

~ IV. Hasonlókép Vercingetorix is Celtillus’ fija, igen 
hatalmas fiatal Arvernus, Шнек atyja egész Gallia’ f6 em- 
here volt 5); de határtalan uralkoda's-va'gyaért шедшие“, 
egybe gyiijtvén hiveit, könnyü szerrel fölbojtá Шкет. 
Szándéka kisülvén (honosai) {едущем ragadának , ’s пагу 
hätyja Gahnnìtis , és egyéb f6 személyek, kik a’ szeren 
снёс e’kép kisérteni nem akarák, öl Gergovia’ 6) városá 
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ból kiíizék: szándékiival mindazáltal nem bagya föl, ba 
nem a’ falukon, sziikölködô ’s korbely emberekböl csa 
patot gyüjte. Ez meg levén, nemzetéböl másokat is, kik 
bez jöve, részére vont; tiizelé ôket, hogy a’ közszabnd 
ság’ kedveért nyuljanak fegyverbez; ’s végre nagy sere 
вес gyi'itvén, elleneìt, kiktöl csak elöbb vetteték ki, az 
országból kiüzé. Pártbiveitöl királyi czimet nyere, Minden 
felé kiildözött követek a'ltal rimánkodék a’ nópeknek; 
hogy bivek maradjanak; ’s csak bamar pa'rtjára vomi a’ 
Senokat, Parisiusoknt, Pictokat, Condrususokat 7), Turo 
kat, Aulercusokat, Lemovixokat, Andokat, ’s minden 
egye'b tengerparti nemzetséget 8). A’ f6 vezérse'g egyes 
akarattal neki adaték. ' 

Mìbelyt e’ batalommal föl volt rubázva, mind ezen 
nemzetségektöl tuszokat Миша; megparancsolá, hogy A 
bizonyos szálnu katonaság azonnal hozzfija kiildessék: 
’s a' neinzetségeknek kiadá: lnindegyik ottbon mennyi 
fegyvert, ’s mikorra ke'szitsen el. Leginkäbb a’ lovas 
sägra Шедший íìgyelmét. Legnagyobb pontossággal leg 
keményebb tiszti szigornságot ypzirosita. A' kétkedö 
Не: sulyos biintete'ssel kényszerité; a’ nagyobb gonoszté 
vöket tiizzel, ’s mindennemii kinzással végezteté ki, a’ 
kisebbeket fül-levágva, узду egyik szemöket kitolatva 
küldé baza, hogy a’ többieknek pe'ldául szolgáljanak, ’s 
másokat biintetésök' nagyságával rettentsenek. 

V. Illy bíintetések által bamar összegyiijtvén sere 
её: Lucien-inst a’ Cadurcust, szerfölött vnkmerö embcrt , 
annak egy részével a’ Rutenusokboz kiildé. Maga a' Bitu~ 
rixok ellen indula. 

Közeledténél a’ Bilurixok segédke'rés végett ve'duraik 
hoz az Aeduusokboz követeket küldének , hogy az ellen 
ség' seregét авт“ könnyebben kiállbassák. 
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Az Aeduussok Caesar' Legalusaînak, kiket ez n’ se 
regne’l hagyott, tanácsára a’ Bìturixoknak lovas és gya 
log seregeket kiilde’nek. Ezek a’ Bìturixok ’s Aeduusok 
közt határt vonó Идет folyóhoz érve'n , ott néhäny пар 
megállapodtak, ’s а’ nélkül, hagy a’ folyón áltmennì me 
re’s‘zeltek volna, haza tértek. Legatusainknak azt mon 
dák, hogy ök а’ Bìturìxnk’ hú'telense'gétöl пап-1171111 te'rte 
nek légyen vìssza; kînek, mint megtudák, az ‘711108250 
déka: hagy ha a’ folyón áltkeltek, egy részröl 6k 9),má- 
sìkról az Aruernusok fogták volna öket körül. 

Ezt valóban a"Legatusoknak adott oknál fogva te 
тёк-е, vagy hitszegésbôl, nem levén egészen meggyö 
zödve bìzonyosan állítanì` nem akarom. (Annyì igaz, 
hogy) ezek' vissz’atérte után a’ Biturixok azonnal egybe 

. csatlák magokat az Aruernusokkal 

VI. Caesnrnak Italiában ezek értésére esvén, mivel 
látá, hagy Cn. Pompeius’ intézetei a'ltal a’ köztársaság' 
állapntja jobb kaŕba helyeztetett: havas elvei Gallìába 
utnzott. ' 

Oda érkezvén nagy akadályokra talált az iránt, mi 
módon juthatna el а’ sereghez. Mert ha legioìt a’ Pro~ 
vincìäba idézné, jól látá, hogy nála nélkül fognänak az 
uton megiitközni: ha pedig ô indul hozzájok, azon né 
pekre sem bìzhatía magát, mellyek ez ideig csendesek~ 
nek látszának. 

VII. Azon közben a’ Rutenusokhoz küldött Cadut 

cus Luc`teriús е’ nemzetséget az Arvernusok’ re'szére von 
ta. Innét a’ Nitìobrixok- 10) ’s Gabalusokhoz 11) men 
vén mind kettejöktöl tuszokat vett, ’s nagy gyüjtött se 
regével Narbo Provìncia'nk felé irányzotta rohantät. 

Erröl értesl'ttetvén Caesar minden egyébnél szüksé 
gesebbnek tartotta öt Narboba jöttével megelözni. 
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Mihelyt oda érkezék, megnyugtatá az aggódókat , 
örsereget helyeze а’ provinqìabélì Rutenusokhoz 12), az 
Arecomicus Volcákhoz, a’ Tolosatokhoz, ’s Narbo’ vidéke 
körül, melly helyek az ellenséggel hata'rosak vala'nak, 
’s megparancsolä, Люду а’ provincìabeli katonasäg’ еду 
része , ’s a’ pótló sereg, mellyet Italiából hozott, az Ar 
тетивой’ tös szomszédainál a’ Helviusokna'l 13) gyüljön 
ossze. 

VIII. Ma'r ezen înte'zetekìs föltartóztatták, és vìssza 
nyomatäk Lucteriust; mex-t ez "észélyesnek találta az ör 
sereg közé nyomulnì. Caesahr (tehát) a' Helviusokhoz 
lltaZOtlî. 

Az Arvernusok és Helviusok közt fekvô mély hófed 
te Cev'enna hegy a’ legkeme'nyebb évszak’ ìdején akadá 
lyozá ugyan az utat: mindazáltal Caesar elhányatván a 
hat láb mélységü havat, utat nyitva, ’s katonáìnak iszo 
nyu vezödse'gével' az Arvernusok’ határära ére. 

Ezeket véletlen meglepvén, mìvel a’ Cevenna mint 
еду bástya тезы: magokal:V bátoŕságban vélték, és soha 
még egyes ember sem jött az (‘упек е’ täján azon ke. 
resztül, lovasainak megparancsolá, hogy a’ mennyire csak 
lehet, szét sza'guldozzanak, 's az ellense'get mìnél na 
gyobb rémülésbe hozzäk. ` 'y 

Csak hamar h|'rt, ’s tudósítást vön ezekröl Vercìn 
getorìx. Minden Arvernus rémülve gyülekezék körûle ösz 
sze, ’s ke'ré: segx'tsen rajtok, ’s ne hagyja Шкет az el- 
lenség (Ша! ЫгаЬоПайпй, annál inkább, mivel Ища, hogy 
az egész had ó hozzäjok унесен által. 

Ezek’ kérésére а’ Bìtnl'ixok’ földéröl täboräval fölke 

rekedvén az Arvernusok felé_ indula. 

IX. De Caesar csak ke’t nap mulnta itt; теге hogy 
Vercìngetorlx ezt fogná cselekednì, elöre gyam'tá; ’s рт 
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ló sereg’ ’s lovassa’g’ gyiijtése’ szine alatt elhagyá a’ se 
reget. Hadfönek ott az Щи Brutust tevé, intvén ôt, hogy 
lovasait, milly meszire csak lehet, szét szäguldoztassn. 
Iparkodni fog három nap mulva isme't ‘a’ táborba vissza 
te'rni. 

E’ rendszabäsok után embereink’ minden gyam'tásán 
kivüla’ lehetö legnagyobb sebesse’ggel Viennába 14) e’rke 
ze'k. Itt magzihoz vévén a' nyugodt lovasságot, mellyet 
több nappa-l elöbb oda elöre küldött, az Aeduusok’ 161 
den éjjel nappal szakadatlanul utazván , a’ Lìngoknál te 
lelö Её: legiohoz siete, hogy e’ gyorsaságával az Aeduu 
sokat плетите, ha тащи személye ellen ezek is vala 
mit koholnának. 

Oda érvén azonnal a’ többi legiokhoz parancsot kiil 
de, ’s mindnyäjokat elôbb дубле egy helyre, mintsem 
az Arvernusok’ ott le'téröl valamit halhattak volna, 

Ezt megtudván Vercingetorix lijra a' Biturixokhoz 
visszavezeté seregét. Inne't fölkerekedve'n ostrom alzi 
_vette Gergoviát a’ Bojusok’ városa't, kiket a’ Helvetia 
sok ellenì haboruban meggyôzvén Caesar ott telepitett le, 
’s az Aeduusoknak áltengedett 15). y 

X. Ezen eset igen aggódtatá Caesart, mi te'vö Iegyen: 
mert ha'a’ tél’ hátra levö részén legioit egy helyben tar 
сё, lehet, hogy az Aeduusoknak adózó va'ros ’ostrommal 
beve'tetik , ’s egész Gallia elpártol, látván , hogy _bara'tai 
töle (Caesartól) semmi segl'tséget nem várhatnak; ha pe- ' 
dig a’ téli tanyából idö elött indul ki, a’ nehéz szálll'tás 
miatt az eleségben szükséget láthet. Mindazältal jobbnak 
tartá minden nyomorusägot kiállanì, mint illy паду gya 
так eltürése által minden feleinek hajlandóságát el 
veszteni. _ ' ̀  

Inyté tehát az Aeduusokat , Йоду utána elese'get 52:11 
lítsanak, ’s elôre külde a’ Bojnsokhoz, kik jelentsék, 
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дамы, e's serkentsék öket, hogy hl’vek maradjanak, 's 
az ellenség’ rohantát тёти álljäk ki. 

Két legiot az egész sere‘g’ podgyászäval Agendicum 
ban h-'ítra hagyva'n a’ Bojusokhoz megîndula. 

XI. Más nap Caesar a’ Senok’ värosához Vellauno 
dnnumhoz érvéu hogy háta megett ellenséget ne hagyjon, 
’s az eleségszállitäson könnyl'tsen, annak ostromla'sa’hoz 
ke'születeket teve. Ke't nap körölfogá azt ostrom-gerébbel~ 
Harnladik nap а’ városból magok’ megadzísa мёде“ követek4 
érkezvén, azoktól Бегут“, lovakat, és hat szäz tuszt Шуба, 
's ezek’végreh'ajtására C. Trebonius Legatust hagyja hátra. 

Maga, hogy utjät siettesse, Genabum felé indul a’ 
Carnutokhoz. Ezek csak akkor vevék elöször Vellauno 
dunum’ ostromnltata'sa'nak hl'rét; ’s azon véleményben, 
hogy a’ vivás tovább tartand, örsereg’ gyiijte'sében fogla 
latoskodtak, hogy azt Genebum’ védelmére küldjék, 

Két nap alatt itt terem Caesar, а’ város elött tábort 
й: , de az idöböl kifogyvän nz ostromot más napra halasz-v 
ja; azonban az e’hez szükse'ges szereket katonáival el 
ke'szl'tteti , ’s mivel attól tarta, hogy éjjel a’ Liger’ itteni 
тайн elillannak, két legioval fegyverben virrasztatott. 

Kevéssel éjfe'l elôtt a’ Genabumiak városukat csend 
ben elhagyva'n a’ fólyón áltszállanikezde'nek. Caesar е’ 
felöl kémei által tudósl'ttatván, meggyujtatja a’ Каракас, 
’s fegyverben álló legìojit а’ városba bocsátja, ’s azt el 
foglalja. A’ lakosok csaknem mindnyäjan élve kerültek 
kezébe, тег: а‘ hid , ’s az utak а’ szaladók’ mennyisége' 
hez ke'pest sziìkek унывай. А’ várost kiraboltatä,’s fölgyuj 
tata, ’s`a’ zsákmzínyt katonáinak engedé. 

Ált menvén azutzin a’ Ligeren а’ Biturixok’ hatá 
raiba ére. ‘ - 
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XII. Vercìngetorix Caesar’ érkeztét megtudván fél 
be hagyá az ostromot , ’s annak elejbe mene. 

Caesar azonban a’ Biturixoknak utjában esô тёто 
sát Noviodunumot kezdé ostromolni. E’ városból midôn 

hozzá követek jöttek volna kérve’n: engedjen meg nekik, 
’s kegyelmezzen éltöknek; hogy e’ jelen tervét is ugyan 
azon душ-зайдём hajtsa végre, mellyel egyéb szándé 
kaìban eddig többnyire boldogult 16) , fegyvert, [макам 
és tuszokat kiván. 

A’ tuszok részint mar be valának álll'tva; midön a’ 
többiekkel foglalatoskodnának, ’s а’ Centurìok néhány 
katonával a’ városha küldetvén a’ fegyvereket ’s lovakat 
összekeresnék: messzirôl az ellenséges lovassa'g, Ver 
cingetorìx’ mutatkoze'k. 

Mìhelyt ezt a’ városiak megpillanták, fölszabadulá 
бака‘: reménylvén nagy lármával {едут/ем ragadának, a’ 
kapukat bezärák, ’s a’ bástyat védlökkel шедший. 

A' városban levö Centuriok, mindôn a’ Gallusok’ ma 
gokviseletéböl e'szre vennék, hogy ezek szándékukat vál 
toztatták, kivont karddal elfoglalák a’ Карина: ’s az övé 
мы épségben vonulának vissza. 

XIII. Caesar a’ lovasságot táborából kivezeti, ’s Ш 
közetbe bocsátkozik. Midön az övéi mär nyomatna'nak, 
azon веду száz germanus lovast küldé nekik segìtségök 
re, kiket elejétöl Горна magánäl szokott volt tartani. 
Ezek’ rohantát a’ Gallusok ki nem állhatv'a'n megfutamod 
tak, ’s nagy veszteséggel a’ {б tábortestllez vonultak. 

Ezek’ megveretése után a’ városiak ujra megre'mü 
lének, a’ пер’ lázítóit megfogdozák Caesarhoz тёте]: , ’s 
magokat megadák. 

Azután Caesar megindula Avaricum felé, melly а’ 
Biturixok’ földén a' legtermékenyebb „Цап fekvö legna 
gyobb ’s legerösebb város, bìzván, Неву ennek bevéte 
lével az едем nemzetséget meghódl'tandja. 
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XIV. Ennyi vesztesc’g után, mellyet Vellaunodu 
nuln- Genabum- és Noviodnnummil vettek, Vercingetorix 
az övÉivel badi tanácsot tart. Azt топай: egészen más 
kép kell most, mint eddig történt, a’ badat viselni. Min 
den módon azon kell lennie, hogy a’ Romaiak a’ takar 
mánygyiijtéstöl , ’s gabonaszállitástól elzäratassanak. 
Еже eszközleni nem is volna nebéz; mintbogy lovasságuk 
elég van, 's az évszak által is segittetnének 17). Takar 
mányt me'g nem lebet kaszálni, ezt elleneik kénytelenek к 
szanaszét a’ tanyákból bozni. Ezeket a’ Iovasság egy, 
mint más nap fc'ilkonczolbatna'.` Továbbá a’ közboldog 
sag’ kedveért most tulajdon javokat föl kell {Падший 18). 
Boja'tól 19) kezdve az egész környékben, bová, a’ Ro 
maiak takarmánygyüjtés végett mebetnének, mindenfe 
lé _föl kell n’ falvakat, ’s tanyákat, gyujtani 20). Ök 
magok a’ sziikségtöl nem tartbatnak; mert azon nem 
zet, mellynek fbldén lesz a’ báboru, (Ню: elese'ggel е1 
látandja. A’ Romaiak vagy az élelem’ szükét nem áll 
ják ki; vagy паду veszélyeztetésökkel a’ tribortól tá 
voznak el messzebbre. Az pedig mindegy, fölkonczol 
jak-e, vagy podgya'szaiktól fossszäk meg пойм, mely 
lyek’ elvesztése utän a’ báboru’ folytatäsa lebetetlen. 
Azon fölül bamuvá kell tenni sänczolataikra, базу he 
lyeztete'sökre nézve minden veszélytöl nem ment vala 
mennyi várost: nebogy vagy tulajdon embereik a’ kato 
мазком elöl oda rejtezbesssenek; vagy a’ végett állja 
nak ott, hogy azokból a’ Romaiak bö élelmet, és zsák 
mányt hordbassanak. Ha ezek nebezeknek és sanyaru 
aknak látszanak is elôttök: még is tiirbetôbbek, mintba 
gyermekeik, ’s felségeik, rabságba burczoltatnak, magok 
pedig fölkonczoltatnak; a’ mi, ba meggyözetnek, elke 
rülbetlen lesz.` 
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XV. E' tana'csqt mindnyäjan helyben hagyva'n а’ 
Bìturîxok’ "árosaì közül egy nap husznál több 115133111] 
«atom ` ` _ _ 

Ugyan ez tò'rte'nt a’ többì nemzetségeknél is. Min 
denfelé gyúladäsok Мнимый, mellyeket jóllehet mind 
nya’jan зарезан намек: azzal мамаш: még is mago 
kat; hogy a’ gyözelem után, mellyrôl c_saknem bìzonyo 
зак valának, a’ szenvedett kárt majd hamar ismét Шрё 
tolhatjäk. 

Avarìum fellôl а’ nép’ gyülésében tanácskozœínak; 
mi volna jobb , azt fölgyujtani-e, vagy védeni’! А’ Bitu 
rîxok az egybe gyült Gallusoknak lábaihoz borulának 
mondván: ne kényszen'tsék öket csaknem egész Gallia’ 
legszebb városát, országuk’ védelmét és fényét, 111121]` 
don kezeikkel fölgyujtani. Ök а’ hely’ terme'szeténél fog 
ш magokat könnyen védendik, mivel egyetlenegy ’s igen 
szük bemeneten kivül csaknem minden részrôl folyótól 
21), ’s mocsároktól környeztetnek. _ 

Kérésök meghallgattaték. Vercìngetorìx elejénte u 
аЧуни а’ kérésnek ellene volt; utóbb me’g is azok’ esede 
zésére, ’s a’ nép iränti szänakozás miatt reá állott. A’ vá 
ros’ védelméra alkalmas örsereg állíttaték.I 

XVI. Vercingetorix kisebb napì utakban követé Cae 
sart, 's táborának Avaricumtól tizenhat ezer lépésnyire 
erdök, ’s posványok között “Нанта helyet. Пс óránként 
hú tudósítást vôn azokról mik Avarìcum körül történtek, 
’s azokhoz szabá parancsait. Takarmány- ’s gabonagyüj 
tôìnket mindenlfítt szemmel шпона, 's ha távolabb szé 

’ ledtek, a’ mit nem lehete elkerülni, reájok csapott, s 
nekik nagy даны: okozott; jóllehet mennyìre az embe 
ri észtöl kìtelhetett, a' mieink ennek elejét vevék, ésV 
bizonytalan idö po'ntban ’s más más utakon menének ki. 
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XVII. Caesar а’ városnak ama részén {не täburt, 
hol a' folyó, ’s mocsár között, mint emll'tök, abba еду 
szük út vezet. А’ várost körösleg bekerl’teni annak fek-l 
vé'se nem engedé; az'ért töltés-hányatáshoz vîvó fedelek’ 
hajtatásához, és két torony’ e’pìtéséhez fogott. A’ gabo 
naszálll'tás iränt а‘ Bojusokat, és Aeduusokat szüntelen 
sürgette. De a’ segítség eme’ részröl; mivel kelletlen 
дунуть, csekély volt; amazok kicsiny és szege’ny or 
szágnk’ tehetlenségénél Гора, а’ mijek volt, hamar meg 

' emésztették. 

A’ Bojusok’ szegénysége, az Aeduusok’ késlekedé 
se, ’s a’ lakások’ föle'getése miatt a’ seregnél igen nagy 
élelembeli szükség támadott2`ugy annyira, hogy Падший 
inknak több napig kenyerök sem volt, ós csak а’ mesz 
szebbre fekvö helységekböl щам marhäkkal enyhl'ték 
végsö éhöket: még sem lehete tôlök csak еду szót is 
hallanì, melly a’ romai nép’ méltósägähoz, ’s elöbbi 
gyôzelmeihez méltatlan lett volna. Sc’ít akker is, тиши‘ 
Caesar munka közben a’ legìokat egyenként fölszólítá , ’s 
azt nyìlatkoztatá ki, hogy az ostromot abban hagyja, ha 
a’ szükség igen nag'y terhökre esik, egy szóval kérék: 
ne cselekedje ezt. Vezérlete aIatt 6k több év óta ugy 
táboroztak, hogy scha gyalázatot nem vallottak; soha va 
lamit végezetleníil nem hagytak. Szégyennek Родий: tar 
tani, ha az elkezdett ostromot félbe hagyandanák; ’sjobb 
akármi ‘sanyaruságot türni, mint a' hitszegö Gallusok’ 
által Genabumban megölt romai решёток’ vérét buszu 
latlanul hagynì. - 

Ugyan ezeket kelle kìvánságukra a’ Centurioknak, 
e's Trìbunusoknak Caesarhoz megvinniök. 

XVIII. Mikor a’ torny`ok ma'r a’ város‘ falához kö 
zell'tenének: а’ foglyoktól me'gtudá Caesar; hogy Vercìn 
весы-Эх, elfogyván sziilesége, táborával Avaricumhoz 
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közelebb vonult, és személyesen a’ lovassäggal, ’s a’ lo 
1115011 közt harczolni szokott könnyii gyalogokkal lesben 
azon helyre állott, hová véleménye мент a’ mieink |a- 
karmány végett -iòvendenének. 

Ezeket mege’rtvén éjfélkor csendben megindult, ’s 
reggelre az ollenség’ ltábora’hoz ért. Az ellenség Caesar’ 
jöttét kémei által azonnal megtudwán, tátszekereit ’s bu 
torait siirüebb erdökbe rejté, ’s egész erejével egy nyilt 
’s magasb helyen csatarendbev álla. 

E’ felöl e'rtesíttetvén Caesar, a’ motyókat gyorsan 
еду helyre hordatá ’s a’ viadalra ke'szüle. 

XIX. A’ domb alólról lassudan emelkedék; ezt min 
den részrôl ötven lábnyinál nem szélesebb, de nehezen, 
’s паду bajjal gázolható mocsár keríté. A’ hìdak le 1221111 
nak rontva. E’ helyeztetésben bizván а’ Gallusok nein 
zetse’gek зим-11111 osztályaikban a’ dombon állának, 's min 
den zátonyt ’s titkos ösvényt biztos örizet alatt tartának; 
az lévén szándékuk; ha hogy а’ Romaiak e’ mocsäron e 
rövel igyekeznének áltgázolni, emelkedettebb helyökröl 
az eviczkélôkre rohannak; иду hogy ha közelállásukat 
tekinté az einher, аи gondolhatá, hogy csaknem egyenlô 
elszántsággal készek az ütközetre; de ki а’ veszélyes he 
lyezetet vette szemügyre, áltláthatá , hogy csak hin szin 
léssel fitogtaták magokat. `Az illy csekély közben tekin 
tetöket kiállni merô, az ellenségre boszonkodó, ’s azért 
rollanjelt kìvánó каютный Caesar elejökbeaerjeszté: 
milly veszteségbe , ’s milly sok vìtéz fe'rfiu’ halálába fog 
na kerülni a’ gyözelem; kiknek midön e’beli lelkesedésö 
ket ища, hogy az ö dicsöségeërt selnmi veszélytöl neln 
rettegnének, részéröl igen пазу igazságtalanság volna, 
ha életöket a’ magáénál inkább nem kimélené. 
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. -I-gy „mçgnyugtatván lkatonáit, ,iug'gzaßpapg‘yisszg 
lnéne táborába, 's a’ тёток овсгот16 йщёцсейд’гйыщёщ 
sähoz шит. -‹-'- _..-„. .1," 
d. .""l‘w . j n , ' _3:„ : .|_. ' 1’ XX. Vercingetorix _az öyéihgp wissqatç'll‘pvefng'. _hasa 
äwláslfól'vádoltßtéb miwllfäborävßl. .ai вшитым; kö 
zelebb nyomult; aa çge'lsylov‘assaggajf'Álgágçzgçtâ„illy 

„паду ` számu вел-еде: магддыщьадщ; .qltáygqgg a’ ARoinaiak ollyr alkalmqs Ii‘dçlip'gnybçl‘x‘iì, ‘fsmqlllxàsçgginygp 
.megérkeztek._ Mind еще]: vaktában-’s „egy‘leté'rçésŕ 
-törté'nhéttelß IA’ gallus ki‘rályi. днища}: йпдйудфцерзчя 
щитам, mint az ¿,kegyçkbö! щуёпчйцщявтгдб 

" E’ wídra Vercingetorix ìmigy гЁъдедедьдщ “3941125. 
тхйхыддйщщцъ azt„_saját ôsztônzésökre. l_a’l 1`talgalfrnány’ 

наймит-зет. „при а’ Вошаёайёоёдбт'е'а'зжв 
jmullv ama ат. haelyzI kedifegnô fekvéseu’hirá„wally-¿inm 

` чвёёёёршат Уёёечйм А? {отметит‚манящим 
днищ ишаке. haw@ таит maiis.” дачными 
té, jçimqznlglflatçtltçtn~ Eitawg'at‘akçr n’äfó'liagglm тёт 
Szándékkal nem adta senkinek dlt, nehogy. ezvá’ зап-ед’ 
дщщуг‘дидшрф уаДатй дффдцддё еуйпеззёьуа’ mi 
щёщ .mist Мёда - mlhaságból. xllls'uldnxiíjßm ‚атташе; 
.iniyplmi bini-born’ .bnjait továhb .neingi'irlhqlnék Надви 
.indium történgtböl _e'nkeztek.,.„a’ rliggersx'xggs’énelg_: hg Рифе 
vnlaki’ a'rulása által, наладке“ köszönçtat ‚канадцам: 
ez által , mind az Yellalwefg’ „cselfély qsgágiát." Немые“ а. 

Edambról venniök, _»"ìind-.anuak ,vitç'ßgégéàmpgqçgjêlm' 
¿,ugyxnigt, ki mégíitközni пущ} пруди“ гёщырйздиаьшм 
„ат tábßrábß., ó штаны Сае;аг161.ретщ3 limitant 
nem ohajt, minthogy az gyózelemmellis, inlellxli'eg‘pgki, 
’s minden Gallusnak biztos reménye van, megszerez'he 
lö. Sötxvissjaaadjmnekìk ai resi ruházott‘lxatalmgtg, фин 
кёриенк.‚ hogy ъез ‚ёиаддзёетёдуёгз‘ ччехрьмйтядяь 

>mintuönnlagolfn'ël liasapn çlfm'mmlîlieg„Iig’gä'ul’âëïgnliläálili‘la 
вон. сиз. ш. кбт. f8 
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“надавите” › . м‘ -- 
~ Elôhozatá a’ néha'ny nappal azelölt takarmlínygyiij 
téskor Танце“, ’s éhséggel ’s fagsa'ggal sanyart rab 

szöl‘gáeag‘k’ik; m'iként kauen а" kérdésekre шашек, 
‘ШёгёЮге 'i'n'é ’levëhftam'tvm ‘ан шлак: hogyl legiobe 
niek ; ешь; - ’à aseguran ведущим шиш a’ тьм 

тЁу-ьъшчмьъшзиу быть smaak», ьащмок a’ 

‚ ‘lidi’ Ri’lop‘óz‘tánlfr,l ‘имамы; е"те26'п valami ‘га-Болт, vagy 
'ïńlú‘ilâ't’tall-ílhatnůnaki‘.‘Sainte ‘é’lszükség’ nyomasztja Vaz 
"sgae'sérsggf'gmmienki тйъ‘ыёгшепеаещ nem képes 
“if ambas’ ‘bajan мы "д- житием: сивые: 

НйЪйЪЬт'пйрЪЫи väros’ _ostroma’val'u’ nem ‘шьем, ' 
гзвддедёъ'уеёатойтц -_ ‚ l í L u 
тмин; Ы jfóf; i‘gysz‘óla ушатом‘; 'nskëa'fkaszlsa 

'Il'ëlité‘ké klfäriilìónak- tartatok; 'kiiiek _in_të‘zetiñwllt'al' Jvé 

"Y мы! righi.: ч 

шаек’ имам ‘нашитыми ‘afwas/.6. ‘ душам sei‘éget' 
‘жидам: «занимавшим мы‘; (пакет; ‚ a ma. 
aanwas/ref @am ,' ‘под ее, удушением мышо 
-uinmë masa@ ‘aef‘mefaïńaaaibafvefagaah‘ a. ~ ’.Ígilyd" -"z=:‘|'g'.‘li| l I -“‘|.. или‘: и ̂  ' lA "‘I'g 1""'1 ‘yn-.M 

"I" ‘гже;таежные"вал-деде; ‘же, -a'jgaha шайба 
aimerez)'fegyvegeir‘esatfògfáfamn ищем пошив" 
щ anali.. vara'klwm‘a‘uäsät внушающий‘ vercmgs 
am ай legmgyabb' ‘тата; ‘инзёдёгвъмитинговал. 
зшпгзжпнеш lisl laneta" iiäboéurjbbbáaf-viselni. яд: ‘г A' 
'"- Ш‘ШЁЬ‘ЬЫЫ‘МЁН‘, ‘högiy'az ëgêsz шедшим ez‘er vá 
‚гагат: етьетгымшшъщйгьзъы; на’ ylrözjóléftet':nem 
-|:ё11"е' › 'wát' ’an нашёптывает; ‘ mm ‘561 @man , 1mg, 
штыков’Ьп'ёуотъаымьаёггёйпаьеъешш a’ думает тык 
лдг‘чцназаоптает. ' "" ‘"- “» '.- ч ' Ш’ 
«vis-u: l z , гни - «'_- дач-ч anhin' '.-":n.«nl|.:-) Hamlin: . 

И" x‘xnna'afonáàmeräqdkwüif .vae'zségéfrzsyavoànmk 
— iniqdenkáiyf‘i'gïëkeigae mager; ‘Шт также’ „вшита 
raum' живы: э'зчттпаеппёкг a’ ‘мчит "нажиты ‚ 

.'I 'l'. i". .'.lJi It". 



“щит жён!‘ \ 2.75 

I 

' 11951’ kïivëkfâe! .tëlfemekl’e-fßzek igy 

‚мышата ‚ ’s véghe; теще igen алкаши. Mer! yralf. 
borgainkat burkokkal elforditäk,n,lell»y,e_ket miután Зашёл 
megragadtak, csigáklial 24) a’ _va'rosba vonának. А’ föld 
gátot aláäsásokkal dönték be 25), ’s рейд annál íigye 
sehben, mivel náiok sok a’ vasba'nya v26), ’s-minden‘ne' 
щади-(936555 15тёге1е5, és szokásban van. Az egész fa» 
lut> рейд; k-öròsleg.lv tornyokkal‘beépiték, y’s ezeket bôrök‘ 
kal beföde'k, 'Továbbá-gyakor nappali l’s еды; 1‹1го11апй_ 
saik áltul а’ töltés’ készületeit fölgynjta'k, тазу а’ kato- 
nńkat, munkáikban megtámadák. 
подашь а? napankentiitöltögetés által emelskedének, 6k is 
aimagoke't .új'geremläk’bozmi tétefle a’ltal egyenlö ma 

ßme'le'kg-Äsß.’ nyl'ltflìlóííhkOkl fdlylßlíïisát ранка“; 
’51<111д3уе;1ем=_1;аг61(1‹а1 ‚ forró szurokkalp ’s iszonyu ‘паду 
Wikia; ~.d’aa'abokkala alimlályozák, vf’s a’ falbnz -kcizeledni 
nelupngedék. ' - '. r. д ‘ Y 
... .t » z ""l." 

‚ Иудина“! 39915515101911351155шведа 1 e16 
щёк aereas# „тиши eey. гниёт »JM-Saa“ a’ ‘шт 
ßgymästól 1515! lié? liberi.sgysirfëwlsäsaaaswkbelélröl 
egxëelfepeel‘aî‘ulŕ2721s@ 512155514“?! .ìî‘ëâ'wfßß’lfë “löl 
rëii'aa" sereni!" › эта’ Íközßi.’y msllyelfet » sah'rérkaëìs 

` ‚ 1°'1Ё"59111°1У?1=1'°5 
’S тётка .eèy mësikfskiet i6.“ rsäißki‘sspfslófhées: 
bag'yáyso'kkai, de úg'y, hogy a’gerendák' egyfná’stne'efïï 
jék, baneninegyenlô ‘táv‘olsñíg‘raç szintannyidsor kö'vellikei* 
elkülöilözve szorosan összetartassanak.` Igy >folytn't‘tatikl 
salti» se agés-awake. "31's- ßf»fel.-Szë1ŕ§éae-s тает‘ 
séßsleswérh. . ‚ . ‚. и «~ 1, ._ ш 
..„‚1111113121тат‘вычтетгвшбцщезёавш ища 

a’gçregl'dákna g'sköyeknpk egynlástváitó. sorai asian-:nem 
disatelçm ,.úgyn’ .ximênkhhesznára is .iédehnénef влетят 
anlass.; 'LlefFkÖYRi-mißffß’itliz. .fäjamîatte’~falförö um 
гагат '1in-¿kuì 111137511„ЕтдеМдбуЬЪдубге, qegyygnflxib‘ bossz'u" 

- 1S’ 

A’ szerint, mint tor- ‘ 
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s'zál-gerendäkkal össze levén `kötve, sem keresztül nem 
ytörethetik sem szét nem bontathatik. 

XXIV. Ennyì nehézségekkel'küzdvén az ostromnál 
katonáink, noha folyva'st hideg ’s s'zakadatlan esôzések 
által késlelt‘etének, мёд is huzamo munka'jokkal mind 
ezeket meggyôzték'; e's huszonöt nap’ lefolyása alatt, há 
romszáz harmincz lábnyì széles , élinyolczvan lábnyi ша 
gas {выданы készl'tettek. 

Ez csaknem а’ bástya't érinté, és Caesar, hagy a’ 
munka egy pe'l‘czig se szakadjon félbe, Кают“: -buzdl't 
ván szokásaként а’ munka'soknál tölté az éjszakát; mìdôn 
valamivel éjfél _elött észrevevék füstölgnì a’ дать, mely 
lyet az ellenség egy гелю“ ásással meggyujtott; ’s ugyan 
azon idöb‘en-c az egész bástyán lármát агаве, ’s két Варан 
а’ tornyok’ mind két oldala mellett kirohant. Mások a' 
falról Шин, és száraz a’gokat szóra'nak me'ssziröl а’ gát 
ra, тазу szurkot 's' egyéb könnyen gyulö `lszereket öntö--> 
zériék r'eája 29)‘;f ú'gy; hogy azt sem' папаши, mihez 
kelljén el:ö8z'6r'fognuk','_'vagy lmiń segl'ténünk. 
"q," M‘îvel' 112611116? Caesar’ renílelése'böl a’ laílì'orl elött 
mîíldìg‘jk'ét‘l'egîo talpon zílla; _’s többek id‘lönliént, váltva 
a"fńlín_kánäl valá‘nak; csak llamar ‚ те51е1с‘а2, hogy né 
mélljfëk a’ róhanóknak sz~egülnén~ek (Шеи mäsoli a’ tor 
xjl'ybkât‘vònnák vìssza 30), ’s гад-31110; 1‹еге521111'уй3пё1{; 
аЁЫЬШЬЫ ~pedig valamenyièn az oltásra çsiçtnénqk. 
l`""XXV. Az éj mär elmult, ’s még min'dçn ponton for 

то“: а’ harcz. А’ gyôzelem' reménye m'ìndeg‘yl‘el meglíjult 
az ellenségnél , annál is'inkább, mivel látá, 'hógy a’ сог 
nyok' védernyöì 31) leégtek, ’s nem egy könnyen jött fe 
detlen valaki segl'tségre ; ö pedig minduntalan nyu 

‘ godt emberekkel váltotta föl a’ fáradlakat,"s általában 
Gallia’ boldogsa’gát e’jelen pìllanattól vélte fííggnì. 
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‘ y Ekkor‘çpeguünlç’ lámina-,nllyas‘||ń.;ör£ént., n”, nie,.-u 
vezete'svsége m‘iaïçßnemßkakarnnlî тянущим ё1ще11б2д 
ni~ Egy- Бдпщмйй e’ 'vfímâ’` Ваша elötf.- e.’ ‘вещи Мне. 
айаъогугаёувуц ’_s лигой йагацрйац egyilç зщлпуа’йгёдтъ 
ban a’ tíizbe v_et'egeue', _jobb oldalán eeçirßioyalß?) all@ 
veretett, lelketlénůl lerogyolt. Egyìk a’ köïllel ylevókrkaö-y 
züI keresztül lépe a' testen , ’s áltvevé az eaalxŕz'abbjmek;tì‘sz-~ 
tét; ez is hasonlóke'p sgorpi‘o ál‘taI lnegölçt'véghglelyéebgë 
lépetr a’ harmadik. ’s enpek a’negyeçiik; Ждет _,ìzsíl‘laî1 
gyák üx'esena’` védôk I_ni‘ndalddìgß’ helyet, ‚щадят ehh 
витал, ада-сперма panden részen;{Igazangonlawánî l 
a’ harcznak vége nem знакам. ._ u , . ‚.‚. „ y . . l, 

XXVI. Mine‘kuta‘ínea’nGallnsqk "Цифра Jmeßvpyóbál 
‘ak’ d# беттйьепёет Мытищи Y‘ërßê'ägeëolîixïjevßäu 
latära s_’._paruncsára ja_’ várqsbólïlnáinap{e‘IiIlanni :f_zréndekxof. 
zának.A E’ szándékukat cçendes éjjel актах: negre 
tani, reménylvén , hogy aitv nem nagyv veslz‘telsé'ggel> witg-_; 
hez vihetik: .részint m‘ìvely _Vereìngetorix’ _tábora nemYA volt 
messze а’ várostól; 1:é`s_zint` mìv‘el a.’ közöttök _fekvr’íïsqp 
ka/da/tlan mqcsár a’ Romaiakat az üldözésben _hátrálßatáemä 

E’hez тёк ёле11кёвъй1ёпе1с is, _mikor az взаимной; 
hirtelen az útczára szaladtak ‚ és kön‘nyes `.wemekkei Í'érä 
jeik’ Iábaihoz borulva rimánkodtak: ne hagyják (Яшмы 
közös gyermekeìket, kik természeti erötlenségök твид; 
elfutásra tehetetlenek', az ellenség’ .dü’nének.' Мню: Ieri 
jeìket {диви sza’ndékuknál maradnì Миша: _:- lnìvel а}; 
végveszélyben kôzönségesen а’ félelem nem ismér irgajlf. 
mat, --- jajgatásra fakadtak , ’s >ez által а’ szökést а‘ Rò-l 
maìaknak выпить. 

А’ Gallusok сене‘: félvén, nehogy a' romKaì Iovasságf 
ìitjokat тёща ‚ Szándékukkal fölhagyának. 

Í‘ÃXVII. Másnap Caesar egy tornyot elöre mozdl'b 
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vaast ‘a’ 'kama мышами aiutava.; ‚штангу „я 
p-a.' stellar- á-'zf wife; Ногу вымыв нажми alkalinit 
пан-111411111; пни-ёжик)? Mayas arrays; 'nata-lité, 
vaarwel' ganadlseämb'bui warmte - тег-11:11, euml-¿rer 
8111111 una amante щьаввнп вашем так ma 
dék‘át‘ кашами: ~ ’ - U 

" Ez'iitäti a' ftrtó-árkbkban'fegyiièrlien älliifrêj’tlétt le 
g'ilikát nekì bátorr'tä, litigy vëëi‘ë elliiyi ‘ñh‘áìlbz'iisäikëi-‘t 
v'eńn'ëk 11’ gyou'l'em’ ill'jat. ‘Jntali'tlät 'telve' ki 'az‘óknak;'kili` 

. а’ мышка elö‘ször миазмами; “i ‘hz шамана ¿ai als. 
~ itâ-aina птенец „имен тезы-1 kil-öli’áliäniik'; 's wiss: 

туй: csak llamar elbori’ták. 

’ п‘312111111. t" ma... ...haar ш ‘тёвгётёейт’ёп а’ 
Gallusok, ’s а’ fàli-ól шаманы ’Il_âVel-etvën а! ‚наман 
‘ё: iiyìllabb hélyeké'ri-ëkïoi'miira älläiiak össze?, 526118291“ 
авш‘цъ'оду ' шаману тёти 'jam a' медным; 
агщзвшьваьыдеъщ wma“ а ‘ 1^ ‘ ' I 
‘ гниды? mak', hogy gela a' .tra a. 1113111 aan; 

nañemfai. 'sgeàz talón minden fèiöikůri'ilfoga'màk‘; Шива; 
hog’y'- ‘a’ Afn't‘lla't‘áls’ reménye ‘egészëri el'tŕágatlk‘, ylál’tŕétëk 
fégyvereìkeig “s 'egy huzombah a" ‘татами legaal-.bb 
füki'ó ŕé'szei‘k‘b'e "МЫШЬ. М részint a’ szñ'k карпа l'étt 
kitelo'ńgá'snál ‘а? gy’alògságtó'l, részint ‘a’ Варан kìvül a’ 
lwasságtó'l вымытыми össze. A’ zsákmányoläsrra señ 
kî 'sem ügyelt. »w 'genahumi öldöklés as); 's' az» 01116111 
11111: kiällott sanyàrúságok miattI elkesered've lev‘e’n kato 
'lldi'úk3 ‘sem az agg koruaknak, sem asszonyoknak', 1111111: 
gyerinekeknek nem kegyelmeztek 34). Szóval: az egész 
száinból, melly mintegy negyven ezer före ment, alig 
vergödhettek nyolcz százan, kik mindja'rt az el'sö zajkor 
а‘ va'rosból kiugrándoztak, épségben Vercingetorixhoz. 

Ez félvén, nehogy ainazok’ érkezte, ’s a’ népnek 
патока szátlakozzisa m‘fatt a’ täb'nrhao „мнимые; 
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‘тайм; ед wwnlwëkrmazV »immmmmkiállimmww 
Шеи“: а’..пещагаёве1$’ тгнзеддшцйёпбдйцавёа155159111 
fölfvgatfa., дышит. 35) а 78 m'míßßyìknk a? fábnnîwnm 
“гнёта, щепу (131911191: ,lçfz‘zdgtlmn'¿limitg ццдщестщд 

Y ‚д. ... _ w _ м l. ’ ‚мг-ш» .Huf-'.1 um!! 
XXIX. Mäsnap Vercinget‘oi-ix.y összggyiijztvén Виршам" 

vìgasztalá, ’s bátorl'tá ôket,` hogy veszlese’gök miatt na 
душ: se el “ne csügge'djenek, se meg ne luilaòroldj'analfr.> ‚ 
Nemvitézse’ggel, чаду rendes harczban гумми айвы 

` nmiak, hanem valami furtély ’s озсго-т-шдотййу 1111111‘; 
mellyben 6kl (а’ Gallusok) m'ég jára‘tlanok. Csalatkon‘ik; 
ki hadban свара szefren'usés eselt'ekr'e ‘számol.~ “бытие: 
еНепе v"all: annak , hogy тактам védessëk; щиплют“ 
ról (Зинаидой. А’ Bitui'îxòk’ bntas‘á‘ga , "s a’ 't-¿ihhiek'ïs‘ůiw 
fülöttìA -engedékenysége levé?, ‘ihógy".»iîîfiébapáìx«âöl'té'rit‘g’4 
пленум аюпЬап ô гам ìdör Valatt надуем» штамм: 
1ю1‘угв iiitenél 4; mertf'szm-gusko d-aí‘sxa.I Állal‘ ‘САПЫ-пище «gysw 
мёд че1б1сдпет твид nemzetségei't is ŕészökre года han“ 
ná , ’s еду közczélra egyesí‘teni; mi--ha шедшая-тёти ‚ szé 
Рев «e’ lvi‘lág nem' loaf. képes пенек ellentäiflàniß‘ï), `En 
nála máx' csaknem annyi, mint bizonyos. Azonban igaz», 
sa'gus kérésv, Вову-а’ flèöwjó’ tekin'tetéböl a’läbort bes'rín 
cnolni ne nahezmljék, hogy av. ellenség’ véletlen maghi 
madás/ait köxmyahben kisíl'lhassák. ‚ идут, 

и . - ъ е ' !-.5 1' А 

XXX. Nem vala kellemetlen a’ Gallusok elöçtve‘ beszéd; 
шипе mivel maga ‘Ve'rcingetoi'ìx yìlly’nalgy_ç_saqiäs utän el 
nem òsìïlgeìig; ysem ijejtekbé nem'i'onult, ’s`a’nép’tlakint`étët 
nem keríílfe. R‘Elllifték felölèafli‘o‘gy'lńil‘èîsëbfb, ’s n_lél'y’ébl‘ 
ben 'b`eläfíawjêineñdlîbe, mivçl 'mév a’q‘s'a'pais'èl'öjt'ltj, ‚Идете‘ « S'Ler’iîlrt, -Ãlvalsîßumlialv; A elösízilir. (дёргать, 521111511 elba' 
гуаши kellqtt теша. 7а1ая1йп‘ъ i'çhátfmá's 1liadvezëre'k‘ ‘fait 
kulintevt‘ev 'ba‘lçsatek ,älta‘l csökkçn'i'k", Aůgy :ellainkevàäljgîgw’eri‘ïf 
nek V'xinêl'tó-sîìí‘ga'i a’ veltéèsápäs'ntìán napönkënçïììllŕîîyakeŕl‘èäŕg 
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‘вшиты динамита чаши ~‘ femëny' мы“; ‚вен-‘ 
пак‘; ’ идут-{авт ъеыьщёвёь'гь mimiek-aunar. = так: 
измажет вшитыми тающим} ‘erwar- ‘так: 
мы goèß‘èìéle #marsh-oz ‘mail #starai amb‘smk‘agy 
meg vala’nak rezzenve, hogy mindent1 сёл-се]: és szenved- - 
te'k‘,""mi'hsìik'parariesoltatott.v ' ’ "` " " “и "'"i" y 
-nn Y' en.. ‚ » ‚мы. - ^»- ,~ - .H 

„ц, XXXLJge'reteszerint Vercingetorix aelïlfáradozott. 
keylésbbo'whpgy a', tfibbi nemzets’égeket yegyesl'ts‘e, даты 
мы; а jáaaékokkal ’s igémekkel падайте ёаеддшёц. в: 
végre y_alkalmasembereket тащат, kiknekarm'tńy ,be-r 
“еде, ’s teszetösége által kiki igen, könnyen вывешены 
hatott= 38). Анкет, kik .Avaricum’ bevétele ,atafainegmaeßl 
людишек,{бнедутегкепеце‚' -’s ruháztatta. ,. .Egyçsaersq 
mindyhqgyva’ meggyengült ,sereg kiegészíttesse'k.,.,a’ nem 
zetségektôl bizonyos száma‘katonaságot: kent; meghatá 
rozván, a’xnapot, «in_ellyreaz. a’. táborba beállg'ttassék. To» 
váhbŕá-megparanosolámlgogy. valaaiennyi ijászok, kik per.. 
digGalliáhan паду számmal vannak, összeszedessenek , ’s 
hozzája küldessenek. Így az avaricumi vesztesé'g haman 
тратившие ' « . ч 4 ‚ .‚; . 

Azonközben> Тамошние ,'Ollovi-conak ña а’. Nitio 
bri’xok’ 39)-kirälya is, kinak atyja Senatusunktól baráti 
dísznevet nyert, tulajdon ’s Aquitaniában fogadott lova 
sainak erôs osztályäval hozza’ja érkezett. 

y _XXXIL Caesar több napig тиши/2511 Avaricumban, 
’s ott Itöménteleri gahon'fit, ’s egye'b _szükse’ges sze’reket 
találván seregét’awmunk'a, ’s szükségI utzínkipihen'tette. 

А’ tél порвав mar csaknemgel'mult, '_s> az idö _maga 
hivá Itaiborozäsra. Föltevé tehát az ellense’gre megindul 
ni ‚ azt vagy mocszírai, ’s erdei közül kicsalni , ‘газу kör 
táborlani. Ekkor jövének követségkép az Aeduusok’ f6 
emberei bozza könyörò'gvén: jönne ez’ igen kétes pilla 
natban nemzetöknek segédül: ¿ik a’ legnagyobb veszély 
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ben forognak , mivel most két fejedelmök van, kik kö 
zül mindegyik mag‘át törvényesen választottnak állitja, bo 
lott régtôl fogva közönse'gesen csak egy f6 ушными)“, ’5 
a’ királyi ‘batalmat csak' esztendeig birta. Ezek közül 
egyik Convictolitanis virág-évii nemes ifjn; a’ másik Co 
tus, igen régi nemzetségböl származott fölötte nagy ba 
talmu, ’s terjedt rokonságu fériiu,l kinek testve'tre Vale 
tiacus viselé a’ mult éven ugyan azon bivatalt. Fegyver; 
ben .all az egész ország; megbasonlott a’ Senatus , тег; 
basonlott a’ nép; mindegyiknek vannak pártbivei. На af 
versenygés még tovább tart,qbizonyos, bogy e’ két fél 
között ütközetre kel a’ dolog, mellynek-Caesar, szor 
goskodása ’s tekintete által , elejét velietne'. 

XXXIII. Caesar, noba károsnak vélte-a’ csatatérrôl, 
’s‘az ellenségtôl eltávozni; jól tudván mindazonältal щепу 
nyi rossz szokott az egyenetlenségbö'l szzírmazni , "аноду 
olly batalmas , ’s a’ romai néppel olly szorosan összekap 
csolt nemzetség, mellyet ö mindig a'polt, ’s minden тети 
tetben virágzóvá tett; erôszak- ’s fegyverbez nyuljon, ’s 
azon rész, melly magában kevesebbet bizik, segitse'gért 
Vercingetorixboz folyamodjék: szükségesnek папе а’ do~ 
lognak elejét venni. ’S mivel az Aeduusok’ törve'nyei sze 
rint a’ legfôbb batalommal fölrubaizott személvyeknek az 
orsza'gon kìvül lnenniök nem volt szabad ; hogy azok’ jo 
gait ’s törvényeit legkevesbbéis megsérteni ne látszassék, 
elbatározá: önszemélye'ben menni az Aeduusokboz ,' és az 
egész Senatust a’ viszzílkodó felekkel egyetemben Decetiá 
Ьа 40) maga elejbe idézé. ` 

_Midôn itt csaknem az ege'sz nemzetségnek összegyü 
lekezeténél megtudta volna Caesar, hogy Cotus csak né 
bány titkon egybebittak által sem az igazi belyen, sem 
ìllendô idöben mint testvér штаты neveztetett ki, bo 
lott lörvény szerint két, azon ivadékbeli ’s élö szelnély 
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` k'al szokfís -szerî 

nem csak-1136 tìsztviselö, yhanen; tanácsbeli:lsgngnleheg: 
kénysz'eríté Const hatalma’ lete'telére. Convìctolîtanîs, _kì 
651 szokás szerint a’ tißzviselök’ jelenlétében 4l) papok 
ältal 'válhlszlatotß nyert@ Caesar' rendele'sébôl а’ f6 hatalf 
mail. 

. XXXIV. E’ hglä'rozät u‘täh î‘ńté‘ca’esat ¿lz Àeduuàp 
kat ,` ~hagy yis'zálkodääaîkról "s’egyene‘tleliség‘eìkrŕ'íl l‘èl‘ell-` 
lc'e'z'zenek el,l ’s 'm‘i'ml ¿ezeki fêlre ~le'telëv‘el csak fj‘élen 
Ínálßo'ruial l'o‘glalàtoskodjanàk , ̀  ’à ër‘demlèlt juialmaikat' 
Gallia' .glèghódnása “tán дебюты-1112. A`Az'utáh швам,‘ 
11-о5у‘11а1адёй nélkiîl égészl lb‘vassägulclat‘, ’s t'íz ezer gya 
log'fegyveresî: küldjehe'k, ‘kiket az elelség" ôrzetét‘e 111132 
nálhasson. ' 1’ 1‘ ` ‘ ` ' ^ 

Seregét két részre оный: négy legio! Labiengls’ "e 
zérlete ‘alatt а’ Senok- ’s Parìsìusokhoz kiildi'itt; hat le 
giot az Arvernugokhoz az Elaver 42) folyó’ mentébeu ma-l 
ga vezetett Gergovia ellen; а’ lovassiíg’ egy részét Lubin-_ 
пинай adá , а’ másikát magának tarta'. 

Ezt Vercingetorix megtu'dva'n ezen _folyón minden ln' 
dat leronlatott, 's annak индии-111141 megindult. 

` XXXV. Mìndön mind а’ ke't sereg egymástól szemhmi 
täs'ny'îra volna, 's t‘äborát a’ ‚павшим ‘csak’nem 611211131 
Ie'nben 'iitné 1’615Уегс111де10г1х атаке: á'llított ki, nehogy 
al‘ßomaihk `“111111111 hl'dat vbl’véń, serege'ìke't álthòzzá-k. 
f y Nagy aggódásban 11911 Са6$ар az iránt, nehogy а’ 
nyár’ ńagyobb részén öt la.v ’folyö <t"art`ózt'assa l'ò'l; meri. 
ösz elôtt csak rìtka'n lehetett Èlav'ert nll'egla'ibolnî. 

`Неву tehát ìez ne történjék, csalitos'helyeq azon' - 
hl'llak lközii'l, mellyeket4 vereìngetorlx le'ron`tato'tt,’egyi- ‘ 
ke'ńek irfínyäban'",tëlllo‘x‘l:l íít’e , ’S mâ'snap'ke't le'gìoval ŕ'ej»l 
tekl’eîl morado. 'af `t'ò'bb`î vseregéket peilìg l'nîhdenßbu'xtorok 

nt ellçîïlllë, m'ìn'ekutzí'na m'în'ilen ynègiycledî'lc 
A 
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eohorst magána'l лецитина ‘43)3“110ЁУ^Н' legiole‘ anima 
megniaradni- ламами. yA’ legibknak a’ lehetö legna 
gyobb messzeségre kelle t'fívoznioksl v 1 , ‘ 

Mikor lnár az idöröliìa'borbeli,miegszállrisuknt души‘ 
man, ugyan пион la'bok'rá», mellîyeknek alsó ŕéázei épen 
тая-атак, újra hi’dat дымит: ‚тА’ m'iinka hamar elké»- 
szült; a’ legìok мышцей; a" тьмы: 'alkalmas llely 'nl 
zetett ki, ’s a’ többi legiok vislsz'ahl'vutták. 

Ezeki'ölvértesíttetn’nuVervingelsur‘lñ , тамаду Ытнгмд 
ja ellen harczolnì -kónysh‘erítleääëkg‘lbèlibs .-léptekk'el eló-l 
re haladott. ‘_ 

. !‘г;_""‚-'1 ,'exe nl". .Il 
XXXVI. Ötöd‘ трактамиштртв’тныугы Úa‘èsa’r 

G‘ergoviáhw вы; ’s mégi ‚аи: щ фмщвзндъвяаи @gy 
kis usata 'töi‘téńtà '- г" ' ЧП l'l". "_‘ = - " 

Megtekintvén `a’ város’ hely'zewnì'aibllyfhez, igen 
megas надув“ _levén .flkvtémg-"klßńñy'én «hbzz'ä férni .selml' 
sein lehnten, штык мыьапэвь’› r‘eményéröl катодном , 
e'gysz'ersmimd fölle'vé magábàn', ‘ногу anual: körtáberlatlí‘ 

4hoz 'eiöbb "nem fog, mint `az' eleségröl'îsïàòrgoskbdott ml” 
па 44). , ‘ l 

De Verci‘ngetorix a' väròsh’ez köz'el а’ hegyen föl шьете, ’s mindegyilcghemzetsè'g' ветвей kiilön, mér 
-äéklett távolságban h'elyhezé ‘el maga körül; ’s a’ hegy 
nek, azen а‘ részen , mellyr‘öi» reánk lehete- látni, min 
деп e‘melkedettebb îhía‘lyét mègrakvän i'et’tentó tekintetet 
nyujtett. Azon nmnzetségelr’ fejeít,I kiket “tanácsainak vá 
las‘ztott, mimlän' ylmp ‘küráilf пед-13161 ~"--`l'nag‘álïoz Мчат», ha 
v'ala'mi akár A'köu‘lèuig -ákir reäj'ok bízni таща vo'lna. 
Меда ‘egy nap eem» inuit el', Ího'gyLl‘ovnb ‘csata’kban közbe 
vegyl'tett ijászqkkal ‘az Qiŕléi _'liöìííl’ rńlnll‘ègyikének 11:31:01‘ 
eágát és тамады феввагга'ъдедъььнё. -' ~ 

w varas» енепёьешрем'гь'еду"шьёт тешь @gy ‚ 
jel‘è‘áèn'meg‘erökl't‘ëtt; *k‘k‘öröä’lf'eg-'înèl'edek dbmb. Ha 'ezt ‘ 
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a’ mieink elfoglala'k,-úgy Маты, hogy az ellenséget паду 
része'n a’ viztöl, ’s a’ takarmány’ akada'lyatlan gyi'íj‘tése'» 
töl meg fognák gátolni. ‘ 

Е’ hely nemigen erös' örsereggel volt гневи-акта: 
mindazáltal Caesar az éj’.csendében ta’borából kiind'ulván 
az ôrsereget elöbb:,' Вову sem a’városból ведшей; érkez 
hetett, leveré; a’ helyet elfoglalá; oda нёс legiot helye 
ze; ’s a’ nagy tábortól a’ kicsinyig tizenkét la'bnyi kettr'is 
árkot шпатом, hogy-egyeskatonák is egyikböl a’ má 
sikba az ellenség’ megtámadásaitól menten járha'tnának. 

XXXVII. Ml'g ezek Gergovìa körül történtek, az 
Arverausok pénzzel megvesztegeték Coavictolitanist, ki 
rôl emli'tök, hogy Caesar' neki цене а’ f6 Шума“. Ez 
összebeszélt némelly Щи emberekkel, kik között ‚Мще 
lesebb volt Litavicus', Менты: testvérei f6 neinzetségbôl 
szärmazott Луцк. вины inegosztá az ajándékot, ‘s in 
té ôket: ne feledkezzenek el arról, hogy szabad embe 
rek , ’s kormänyra születtek.. Az 6 tekintetök tartja a’ 
többieket korlátban. Ha ezek is ножичек állanak, a’ R0 
maiaknak el kell takarodniok Galliából. Ó ugyan Caesar. 
nak valamennyire kötelezettje; azonban töle nem nyert 
egyebet, mint a’ mihez legnagydbb igaza volt. De ö a' 
köz-szabadságot nagyobbra becsüli; mert mert is folya 
modjanak jogaik’ ’s törve'nyeik' elintézése végett inkább 
az Aeduusok Caesarhoz, mint a’ Romaiak az Aeduusokhoz? 

A’ f6 tisztviselönek e’ beszéde, ’s az ajándék вши! 
` hamar elhajlottak az Щи elnberek; söt ajánlkozának a’ 

f6 szerep’ játszására. De mivel nein bi'ztak a’hoz, hogy 
a’ nemzetet olly könnyen ellense'geskedésre lellessen bir 
ni, tanácskoza'nak e’ terv’ kiviteléröl. — 

Megegyezének abban, liogy Litavicus nyerje el azen 
Ы: ezer ember fölött a' vezérséget, kik Саввы-пай‘ а’ há 
liorura камешек, 's ezeket ö vezesse hozzá, testvérei 

\ 
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рейд elöre menjenek. Mikép kelljen egyebeket is végre 
hajtani, elrendelék. ~ 

XXXVIII. Litavicus megnyeré ri’ f6 vezérséget. Mint 
еду harlnìncz ezer lépe'snyire~Gergoviától hirtelen össze~ 
hl'ván katonáit könyezve (Буг-326151: Hová megyünk vité 
шей’! `egész lovasságunk, egész nemességünk oda van. 
Nemzetûnk’ f6 személyei Eporedori-x, és Viridomarus 45) 
hìtszegésröl vádoltatván а’ Romaìaktól minden további 
ищете“: nélkül kivégeztettek. Halljátok a' történteket 
azoktól, kik magából az öldöklésból mgnekedtek; inert 
én testvéreim’ ’s minden rokonom’ elvesztése után a’ ke 

seredés miatt nem >vagyok képes шока: elmondani. 
Elö vezettetének azok, kìketmár теракте“, mikel 

kelljen szólaniok, ’s mind вы (körülményesen) elbeszéÍ 
lék, mit Litavicus már momfott: nz\Aeduusok’ loynssa'ga - 
(Еву szólának) `egyet‘emben,fölkonczoltatott; mart a1. Ar 
vernusokkal beszédbe bousátkozottnak щипать; 6k ma 

gok a’A katonaságf, sokaslíga közôttfrbjteßének el, ’s az öl» 
döklés’ forrtából menekedtek meg.` 

Az Aeduusok kiáltozának ’s esdeklének Litavicusnak: 

adna nekik tanácsot. Mintha bizon'y, l'gylválaszola ez, 
itt tanácsra volna szükség, -~’s nem `inkább arra, hogy 
Gergoviábanlenvén magunkatfaz Arvernusokkal egyesí 
tsíik. Avagy kételkedünk-e, hogy a’ Romaiak e’ gonosz 
csiny’ акмеизм után el {огней jönni minket is- fölkon 
czolandók’ê Ha мы: még némi мышц; lakozik'bennünk, 
boszuljuk'meg olly `gyalzázatosan megö-'lt'honosaink’ 1121111 
lát, végezzük ki e’ kalózokat. Вей шита a’ romai pol 
gárokra , kik ezen órseregben bizva'n együtt útaztak. 
Elfoglala tüstént temérdek gabonát, 's eleséget', ’s a’ 
Romainkat kegyetlen kl'nza'sok után kivégezteté. Az Ae 
duusokhoz mindenfele' hirnököket-külde; a’ lovasok’ ’s а’ 
l'ö személyek’ megöletésnek hazugsa'gával mìndent 161 
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buzdl'ta, ’s inte вонища: meg pëïdája цветёт: а’ rajtok el 
követett se’relmeket. ` ' l ` 

XXXIX. A’ l-ovassäg között volt az Aeduus Eporedo 
rìx f6 vérböl eredett, ’s h‘on'o'sai {сём igen паду hatalmu 
Щи ‚ ós Viridomarns veley еду korn’s изыщет , de al 
sóbb származatu. Ezt-Caesar Divitiacustól nyerte zolgá 
latába, és alacsoayságábólv a’ 'legfóbb polczra emelte. E, 
ш férfiut Caesar a’táborozäsra névszerint meghivä. Mind 
ketten „вышедшем; az elsôség 'lnia'tt,'«y ’s ama’ И tisztvi 
шва vitában сечен ‘erajekböi-egyia Convìctolitanis-, a’ 
ma'sik Cotushozsza't'ott.' А ' 

Ezek «бы! Eporedorix me'gt‘udv’án' Litavìcus” szán 
ldékát , ат mintegy éjfól ltájban (Звенящий megvivé , кег 
ve’nÁ öt: ne engerlné‘meg.,l ho‘gjffIilïju"'ermbiere‘ilkß’-gonoszïkoJ 

‘holmányai általffilelílzetök‘h‘*'uollai‘înëp’"barátsdglitólY él 
так: a’ mi e'lôre látása‘azléŕihtfmègfïog'törl‘éhni,¿ha авт‘ 
nyi ezïer einher «magäeim"ßlläńsógliez'îkapcsolandjil-, lkik 
nek állapotjät sem‘àr'olronaik- lérzéketleaiil nem 'nêzheti'k, 
sem a’ пешие: kicsinységnekhem tarthatja'llö). 

_ XL. Nagy’aggódásha hozá'e’ Мг C-aesart, ,mîvel az 
Aeduusok’ nemzetéuekunìndig kiilönösen шути; лето- 
váza's nélkül Феди“- дёдмедш.‚ьщшапапщ, ’s введём 
lovasságot táborából капаем. Illy körülmények között 
new. is Пеною `az idô’rszi'íke ‚кыш a’ tábortszükebbre 
шип, mellynek' ŕárzetére C.-F.abi.us Leg-amat :hagyá két 
legiaval‘ha’tra. , Litavicasïutesivereit :be анаши fogatni , 
Миш, hogy azok kevé'ssel lelöbb vaz ellense'ghez аи. 
Sfl’iiktek.- »AW f|-..\|' ‘z к ‘- и l -" 

Caesar Шагай katûmíilz,l hgogy-.i-.lly ‚вирши ‘шармы... 
икш’теьйтбдёёы. el .neijedj’elxek .Mindnyájan legua- 

. вуоььдвёшзёвгы lewin huszonötezer деревца‘ мышца 
‘лёд. mßgl’illûnfáßz 'Aecjluusak’ „швы. А‘: lovasságot elö 
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re lépteté , шок‘ útját .elállá , ’s öketumegállitá; övéinek 
шаманим megtiltván, hogy senkit meg. ne ‘öijanek-f ЕРА?! 
Vredorix- 's Viridomarusnak,l kiket az Aed-uusokmçgöletf 
teknek véltek , megparanesolá, hogy a’ lnvasság Кбит! 
forgolódjnnak , ’s bonosaikat szólitgasua'k.l - ~ 

Ezekre гей ismervén , ’sI Lit'avìcus' нашпигуй: mbgf 
tudván az Aeduusof/k, k'inyujták kezeiket, Aétte'siil абы: 
magok’ шедшим, elveték fegyveleiket ’s élctökért kö 
nyörgónek. ‘- L I’. - . 'I ~ 

=»\Litavicus védenczeivel ‚1 kiknek 4a’ Gallusok". Smkŕíñl 
szerint végszükségbeu sem вымытым c_lbagyniok 
47)„- Gvergiolviába'futott. ` - - 

.n .'1 yXLI- ACausal: аз Aedunsnk’ uemzêtéhea bìmökêkat 
Milde Щит mdósífássel. heg? hanóàßikß-ikîkwhadä täu 

vény szei'int fölkonczolbatott volna, kegyelmé‘bôfl, A’ seregnek bärom órai елей nyugtot engedvén тёти-1117111 
G‘ßrgovia fiele megindult. . ' - " ' I_i ‘ 

i~ Mintegy fele Ä"lîtoir'levén, 'Fabiustól lovasok Змий: 
Áfielentvén, milly ‘пешие. ‘Не1у2еъЬеп forgottak- légyen. 
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vrí'ltìík> föl; ` "s "embere'i'i’r'lcet, ki‘knelt la' täbor’ nagysäga 
miatt szüntelen a’ заве-181965551’ 1‹еНе lenniök, sza'kadat' 
flan eŕököfdéssel'fêlIankasztiilèf-nyilaik’ za'porával , ’s 111111 
aeiisema samuel выше тедзеьешёпек. Ezek' kiánha 
'täsláia"rhagy"basznukra' 520181111“:111-3Ё6ре1уе1‘1:."‘ Az 6 ( e’ 

. Tovasòk) математике кары тщетным .uab 
ineksf 'saisi-sas, «r sasezgë’rébr‘e véaemyeka 'seiya-ee," 
в дъьаъеенетёпдргц =liàsonlii"’eset`re"kés`ziile. = 
^ tudósitásraÍCaesai-‘katohfiinak Tanaka-van -erökö 
ßaësével пар’ musclee-miserie. мешаю ` и‘ 
/f‘ ' f v 1 "I п... . ‘ -_\ 'n ‚Ь-чп. ‚АС-‘1 ’ ` 

XLII. Mig ezek Gergovia 1:бгй1лёгяёме1:‚ azAudnuso'k 
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Litavicus’ elsö üzenete're, а’11ё11к111, поду 117 dolog’ meg 
fontolására idöt vennének, némellyek fösvény‘ségtöLmń» 
sok boszuvágy- ’s vakmeröségtôl (щепу! hìba nem 
`zeti ’bélyegök) ösztönöztettek, hagy lenge. hi'rt alapult 
valósägnak tartanának 48). Elragadozák а’ római polgá’ 
rok' javait, azokat üldözék, ’s rabságba “лютый. A' 
dolgot végkép Convictolitanìs dönté el, ’s dühbe hozá Ia’ 
pórnépet 49), `hogy‘ ez kicsapongäsaì után szégyeneljen 
magába télni. А’ legiojához utazó M. Aristius katonaì Tri 
bunust szabad menet mellett Cabillonumfvärosából kive 

zeték: ugyan ezt kelle tenniökazoknak is, kik ott ke 
reskedés ve’gett telepedtek meg. Ezeket az >titon -hìrtelen 
megtámadva'n minden porte'ka'julitól megfoszták, magokat 
-'ellenszegülésöke'rt éjjel nappal körülfogva tartiák; ’s mind 
këf ré's’zröl soknak elhullta után meg több népet 181113}? 
verre?A csödíténe'k. ъ‘ ~- ` ' — 
ч; щ" ъ . , 

XLIII. Azonban megérkezve'n,y а’ .ludósítás, hogy 
minden katona'jok Caesar' hatalmában van., sietye Ari 
>stiuslmz futa'nak, ’s Iielenték, hogy а’ tö'rténtekhen az 
ország semmi részt sem vett. Az elmblott vagyon il'ánt 
nynmozásokat rendelének; Lìtavicus’ ’s testye'reinek jó 
szágát elfoglalák ’s magok’ mentése végett Caesarhoz kö 
vetse'get küldének. Mindvezeket az övéik’ visszanyerése 
végett~ tették: de a' gonosz tettbe már be levén fonódva, 
’s az elragadott javak’ használatától Швы-висте, mint 
hogy a’ dolog sokat érdeklett; végre a’ büntetés' félelmó 
töl is rettegvén; alattomban á’ hadról kezde’nek 111111105 
kozni, ’s kö'vetse'g által а’ többi nemzetségekelt,lbojtogaták. 

Jóllehet ezeket Caesar tudá, mindazáltel legszelì 
debb módon szóla а‘ követekhez.A А‘ pórnépïtudatlansi 
ga, ’s könyelmüsége nem másl'tja meg az egész пешим 
ìránti érzelmeit; sem az Aeduusokhoz viseltetö hajlan 
dóságarít nem csökkemi. , . .1.1 
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Caesar Galliéban még nagyobb mozdnlatoktól tart 
ván, nehogy valamennyi Gallus ne'ptöl körülvétessék, 
azon tanakodott: mikép tävozhntnék el Gergnvixítól, ’s 
egyesl'thetné ismét egész ereje't a’ ne'lkiil, hogy visszavo 
nulása, mellyet a’ (köz) elpártolás’ félelme szu"lt, futás 
hoz hasonli'tani la'tszalnék. 

XLIV. Az ezen tünôdô Caesarnak valamelly jeles 
tetti-e jó alkalom mutatkozék; mert midön а’ munkála. 
tok’ megvizsgálása ve'gett а’ kisebb táborba jötLvolnas 
észrevevé: hogy az ellenségtöl elfoglalt dumb, mellyet 
mult napokban а’ sok ember csaknem egészen ellepett, 
most ůres. Ем: bámulván а’ naponként пазу számmal ält 
jövô szökevényektôl kérdé ennek okát. Vallásaik meg 
egyeztek: ama’ domb’ gerìncze, mit Caesar máx` kémei 
töl tudott, lapos de csalitos és keskeny, mellyen a’ varas' 
másik részéhez juthatni. E’ helyet fölöttébb féltik, ’s azt 
hiszik, hngy miután a’ Romaiak egyik dombot elfoglal 
ták, ha ezt is elvesztenék, csaknem egészen el ienne' 
nek zárva, ’s minden kimeneteltöl ’s takarmány-gyůjtés 
tôl elvágva. Ezen hely’ erôsl'tésére Vercingetorix mind 
nyájokat elhi'ta. 

XLV. Émén ш Caesar «та tájban „da több 10 
vas csapatot küldött, parancsolván nekik ,I hogy valami 
vel zajosabban mìndenfelé kóvályogjanak. Virradtakor 
a’ táborból паду számmal hozata elö butorokat ’s öszvé 
reket, швы-61 az iszakns káplikat levetteté, ’s az öszvér 
hajtókkal sisakosan szinlett lovasok' módjára a’ dombo-‘ 
kat körülnyargaltatá. Ada melléjök néhány lnvast is, 
kik ñtogtatás’a végett távolabb száguldozzanak. Vala 
meunyieknek megparancsolá, hogy nagy keriiletet téve’n 
ugyan egy “На: fele’ tartsanak. 

Ezeket távulról a’ városból látták : -mint’liogy GQ 
вом. CLAS. ш. кбт. 19 
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goviából le is lehetett- a’ táborba lätni; --- azonban a’ 
messzeség miatt voltakép \ semmit sem vehettek ki 50). 
Еду legiot Caesar ugyan azon dombhoz kiilde, ’s аи; 
csekély elö nyolnulás utän annak aljához telepi’té, ’s az 
erdôben elrejte'. Növekedék ezek эта! а’ Gallusók’ gya 
mijn, ’s oda ют“: erösi'tés végett minden seregöket. 

Caesar az ellenség’ тьма: iiresen lätvan, befödeté 
a’ {еду-тюк’ ЬОБЫгаБЬ, ’s спорый a’ hadje'leke’t; ’s ka 
так, ‘югу а’ városból észre ne vétessenek gyéren ve 
zeté a'lt nag'y täborából a' kicsinybe,‘ ’s a’ Legatusokkal, 
kikre àogy egy legiot bi’zott, szándéklatát közle'. Föke'p 
inte óket, hogy katonáikat egyiitt тат-щёк, nellogy 
harczva'gyból, vagy zsäkmány-reményböl távolabb nyo-l 
muljanak. Elejökbe terjeszte’ a’ hely’ alkalmatlan volta 
miatt a’ nela'ézségeket, mellyeket csupän serénység által 
lehetne el'hári'tani; csak az alkalmas idöpont, ’s nem a’ 
osata dönti ol itt Ia’ dolgot. 

E"nyilatkozás után indulót fuva, ’s ugyan akker 
jobbról más úton az Ага-вазона: küldé иные. 

XLVI. A’ rónaságtól ’s domb’ fölmenetele’töl Вещие 
а’ város’ bástyája egyenest véve, minden keriilés nélkül 
ezer kétszáz lépe'snyire volt: a’ mennyi kanyarodás а’ 
fölmenetel’ könnyi'tése végett tétetett, annyival пущен: 
az lit. A’ dombnak ‘тамаду köze’p паёк: hosszat, mint 
azt a’ hegy’ mì~volta engedé, a’ Gallusok, hegy медийна 
dlisainkat nehezl'tsék, паду шыа darabokból hat láb ina- ` 
gassägu falat vontak. Az alatta fekvö egész tért a’ város’ 
faláig igen si'írii “томика! tölték el». 

Az adott jelre katonáink csak hamar а’ sánczolatok 
li-oz jövének, azokat ältha'gák, ’s három tábort elfoglalá- 
nak 51). Ezen elfoglaläs olly sebten történt, hogy Teu 
tomatus a’ Nitiobrìxok’ királya hirtelen a’ sátorban dél 
esti szenderedésén lepetnék meg, ’s teste’ felsö részével 
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pôrc'n 52) csak alig menekedhetékl megsebhedt lova'n а’ 
zsákmányoló katonák’ kezeiböl. 

XLVII. Szándékát érvén Caesar visszavonulót {шка 

tutt. A’ tizedik legiò, mellyhez maga szólhatqtt, meg 
-álla. De a’többi legiobeliek a" köztök fekvô jókora völgy 
mìatt nem hallák a’ trombita’ hangja’t; mìndazáltal a’ ka 
tonaì Tribunusok ’s Legatusok Caesar’ parancsa 152011101:` 
tartóztaták öket: de a’ hamar gyözelem' reme'nyélöl, az 
ellenség’ megfutamásától, ’s az edrlìgi szerencsés csa 
táktól elszédítve azt gondolák, hogy vitézségöknek sem 
mi sem lehetetlen'; meg sem is szl'inének az x'ízéstöl, me'g 
a’ város’ bästyáihoz, ’s kapuihoz nem közell'tének. 

Ekkor а’ város’ minden re'szében lárma támadott; 
kik távolabb laktak, a’ hirtelen zajtól megrettenvén, ’s 
az ellenséget már а’ kapukon bèiöl lenni gnndolván, a’ 
városból kifutottak. Az asszonyok a’ falról lnellig 161111 
jolva'n lkatonáinknak ruhát 58) ’s ezüstöl; vetének le, ’s 
kiterjesztett karokkal esdeklének: kegyelmezzenek ne 
kik, ’s ne tegyenek úgy, mint Avaricumban, hol az 
asszonyokat ’s csöcsemöket sem kimélették. Néhányan 
ke'znél fogva a’ falon lebocsátkozvän magokat a’ katonäk 

`nak áltadák. L. Fabius а’ nyolczadìk legio’ Centurioja, 
kiröl tudva volt, hogy az nap katonái között azt 111001111: 
61 az avaricumi zsákmány tüzeli; ’s meg nem llaengedi, 
hogy nálánál valaki elöbb ha'gjon föl a’ falta, manipu 
lusából härom legényre talált, kiknek segedelmével a’ vá 
ros’ falára hágott. Ezeket ó', vìszont kezet nyujtván ne. 
kik, egyenként a’ falra segl'té. 

XLVIIl. Azonban azok, kik, mint fölebb eml i'tök, sánczo 
lás végett a’ v_áros’ másik rés‘zén gylilének össze, az elsö 
zajt hallván, továbbá az egymást érö tudósíta'sok ältal is , 
hogy a’ várost a’ Romaiak elfoglalák , sarkaltatván elöxe 

i9 * 
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kiildék a' lovasokat, ’s nagy tolongiíssal ide смывай. Ki 
mint elöbb jött, a' bastyánál megálla, ’s a' védök’ 8221 
mât nevelé. Midôn már sok пер gyú'lt össze, az asszo 
nyok, kik a’ Romaiak felé csak imént terjegeték a’ fal 
vról karjaikat,` honosaiknak esdeklének, gallos szokás 
szerint bontott hajokat mutogaták, ’s gyermekeiket szem 
elejbe Вождь 

А’ Rolnaiaknak mind a"helly’ lnivoltára, mind szám 
ra nëzve mostoháhb helyezetök volt, egyszersmind a’ fu 
tzís, ’s huzomos harcz által lankadva,l a’ nyugodt ’s ép 
katonaságnak nem könnyen állának ellen. 

XLIX. Embereit rosz helyzetben harczolni , ’s az el 
lenség’seregeit szaporodni látván Caesar az övéiröl aggód 
ni kezde, ’s T. Sextìus Legatushoz , kit a’ kisebb tábor’ 
ôrizetére hátra hagyott, parancsot külde: hogy táborából 
a’ cohorsokat садизм vezesse ki; ’s a’ domb’ alján az el 
lenség'ljobb s'zá'rnya ellenébe álll'tsa, hogy ha a’ mìeinket 
visszanyomatni látná, az ellenséget az шабаша! elret 
tentse. Maga Caesar a’ legioval lílló hely éböl kevéssé elöbb 
re nyomult, ’s Уйма а’ csata’ kimenetelét. 

L. Midön капа kelvén a’ dolog legtíizesebben Копна a’ 
hai-cz , ’s elleneink helyezetökben , ’s számukban , а‘ mie 

'ink pedìg vitézségökben biznának: hirtelen az Aeduusok, 
kiket Caesar jobbról más úton az ellenséges csapatok’ 
foglalatoskodtatása végett fölfelé küldött, a’ mieink’ пупс 
oldalán tüntek eló. Ezek fegyvereik’ hasonlatossägával 
54) feleinket nagyon megre'ml'ték. Lehete ugyan паре]; 
а’ meghódoltak’ jelét, a’ födctlen jobb vállat, lätnì; de 
épen ez által gondolák katonáink, hogy ôket az elleuség 
reár акту! szedni. ‚ 

Ugyan azon idöpontban L. Fabius Centurio, ’s kik 
vele a’ bzístyára hágtak, köríilfogattak, ’.s a' falról le 
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vettcltek. M. Petreius ugyan azon legiobeli Centurio a’ 
Каракас ьегощб törekvésében a’ вишнёвый elnyomatván. 
és sok УВЫ: sabe miatt a’ maga menekbetése’ reményéröl 
lemondván , б: követô lege'nyeinek azt kia'ltá: mivel mar 
magamat veletek едут: meg nem lnentbetem; legaläbb 
megtartástokról fogok gondoskodni , Шкет dücsvágytol 
élesztve veszélybe rántottain. Ti, mint lebet, mentsétek 
magatokat. Egyszersmind az ellense'g közé robant, ’s 
kettôt leteritvén a’ többieket a’ kaputól valamenyire cl 
nyomta. Segitségére menö feleinek igy szóla: hijába 
igyekeztek életemet megtartani; vérem ’s eröm ma'r fogy 
ni kezd; ta'vozzntok tebát innét, mig lebetséges, ’s vo 
nuljatok a’ legioboz. Igy kevéssel azután harczolwi esék 
el, ’s társait megmente'. 

LI. Most mär a’ mieink minden ponton nyolnattak, 
’s negyven hat Centurio’ elvesztése után belyökböl kive 
rettek. A’ Gallusok hevesebben utiinok eredtek, de fenn 
tartóztatta öket а’ tizedik legio, melly tartalékub vala 
mivel egyenesebb helyen állapodék meg. Ezek’ belyébe 
lépének ismét а’ tizenbarlnadik legio’ coborsai, mellyek 
T. Sextius Legatussal a’ kisebb uíborból kivezettetvén , 
emelkedettebb belyen állapodának meg. 

Mihelyt legioink rónára értek, azonnal támndólag 
vitak az ellenséggel. Vercingetorix a’ domb’ nljritól az 
övéit sánczolataiba visszavezeté. ` 

E' nap csaknem be't szaz emberiinkbe került 55). 
i 

LII. Mäsnap Caesar битым seregeit, ’s megdor 
gálá (Яке: vakmerôségök- ’s bevességökért; hogy csak 
4önfejök után indultak, ’s a’ szerint cselekedtek, e's sem 
а’ visszavonulóra nem állapodtak meg; sem a’ katonai 
Tribunosok- ’s Legatusoktól nem tartóztatbattak föl. 
Megmutatá nekik, mennyit tebet a' bely’ alkahnatlan 
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volta, ’s mikép érezte ezt ő maga Avaricumnál, hol az 
ellenséget vezér ’s lovasság nélkül meglepvén a’ bizonyos 
győződelmet kezeiből bocsátá ki, hogy а’ hely” rosz vol 
ta miatt a' csatában csekély vesztességnek se tegye ki 
magát. A' mennyire bámulja azok” nagylelküsége't, ki 

` ket sem a' besánczolt tábor, sem а’ hegy” magassága, sem 
a’ város” bástyája föl nem tartóztathatott: annyira becs 
mérli azok, engedetlenségét, ’s önhitségét, mivel a’ győ 
„адепт, ’s a’ dolog” kimenetelét jobban akarják a’ fö 
'vezérnél érteni. O а’ katonában szinte úgy megkívánja 
a’ szerénységet és mérséklést, mint a’ vitézséget ’s nagy 
lelket 56). 

LIII. E’ beszédét az összegyült katonákhoz azon 
bátorítással rekeszté be Caesar; hogy e' miatt el ne csüg 
gedjenek, ’s a’ mit a’ hely” visszás volta hoza magával, 
azt az ellenség” Vitézségének ne tulajdonítsák. 'S mivel 
előbbi szándékáról, hogy (Gergoviától) visszavonuljon 57) 
még most sem mondott le: legioit а’ táborból kivezeté, ’s 
alkalmas helyen csatarendbe állítá. Vercingetorix nem 
jött le а’ rónára; Caesar tehát egy kis, ’s pedig reája 
nézve szerencsés lovas csatäzás után seregét táborába visz 
szavivé. Ugyan ezt tevé másnap is. Már most azt gon 
dolá, hogjr eleget tett a’ gallus gög’ megalázására, ’s az 
övéinek fölbátorltására; ’s táborával az Aeduusok felé 
megindult. Még most sem nyomulván utána az ellenség, 
harmad nap mulva Elaver' folyóján a’ hidat helyre állítá s 
és seregét áltvezeté. 

LIV. Itt az Aeduus Viridomarus- és Eporedorixtól 
megszólíttatva'n , érté hogy Litavicus az Aeduusok' föllá 
zítására egész lovasságával úton van. Nekik előre kell 
menniök, hogy a’ nemzetehhú’se'gében támogassák. 

Caesar, jóllehet az Aeduusok' hitszegéséről már sok 
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féleke'p meggyözôdött ‚‚ ’s azt hitte, hogy e’ férñak’ eltá 
voza’szíval az elpártolás hamarább lá-bra kap: mindazáltal 
nem akará ôket föltartóztatni, nebogy "аду eröszakot ten 
ni látszassék, чаду némi ~félelmet gyam'ttasson. 

вышитым röviden elöadá nekik az Aeduusok 
iránt tett érdemeit: milly állnpotban, ’s milly~ megalázva, 
találta légyen öket; va'rosaikba ион-11711, telkeiktôl meg 
fosztva, seregeiket elvesztve, magokat adó alá vetve, 
tuszaikat tölök leggyalázatosabban kicsikarva: ellenben 
mìlly szerencsére, milly nagyságra erzielte ökßt-,._úgy, 
hogy nem csak újolag hajdani viszonyaikba léptek, ha 
nem , mint látni ‚› több teki‘ntetet ’s kedveltetést nyertelc, 
mintl valaha. 

E'zeker “Губы-е kötvén elbocsátá öket. 

LV. Caesar Noviodunumba az Aeduusoknak Швец‘? 
partjn melléki alkalmas fekvésü va'rosäba hordatá össze 
Galliáhak valamennyì tuszait a’ gabonát, a’ hadi kincs 
tárt , ’s mind maga , mind зегеде1 butorainak nagy 
lrészét, ide külde még sok lovat is, mellyek e’ hábw- 
ru’ szükségeire Italiában , ’s Hispaniálâan vásárollattak 
össze. Ide érvén Eporedorix és Viridnmarus, ’s az or 
szág’ állapotáról tudósi'ttatván--hogy Litavicus az Aedu 
usoktól Bibraetebe, ezek’ legnagyobb tekintetü városába 
befngadtat-olt, Convictolitanis a’ f6 tìsztvì'selô , ’я.ад Sena. 
Atus’ nagy része hozzá даты, ’s a’v nemzet’ neve’berL Ven 
eingetorixhoz béke- ’s barátságkötés ve’gett követek kiil 
dettek--- illy fkedvezô alkalmat` nem! акт-211181: használat. 
'lanul elrö'ppenten-i. Fölkonczolák tehát a’ noviodunumi 
örsereget, ’s egyébb ott összegylîlt (r'omai) keteskedöket, 
’s utazókat; ’s a' kìncset ’s lovakat magok közt föloszták. 
А’ fu‘szòk‘at Bibractebe a.’ tisztviselöhöz vit'ete'k; a’ va' 
`rest, mii/el 'nem- `tarták védhetönek, hogy anuak а’ Re 
l'mai-ak semmi hasznáç se -vehessék, 'hamnvá‘ tevék; a’ ga 
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bonából, mennyit hevenyében lehetett hajókon шубы) 
szálll'totlak , а’ többìt a’ folyóba öntötték, чаду megéget 
ték 5S). Magok a’ szomszéd vìdékbôl seregeket дублё 
nek, a' Ligar’ рая-Чёт vìgyáz‘ó csapatokat ’s ôröket he 
lyezének , 's а’ lovasságot rettegtetés végett s'ïzélt-hosszu 

‚мёд-мантий!“ ha tala'n a' Romaìakat, чаду az eleségtöl 
elzárhatnák, vagy Шкет a' szükségtôl kényszerl'tve a’ 
Provìnciából kìszon'thatnák. Е’ beli reményöket пси/«316 
a’ Ligernek hóvìztöl lett olly паду dagadása, hogy вечен. 
séggel meglábolhatlannak látszanék. 

LVI. Ezekrôl tudósíttatván Caesar jónak самца út 
ját siettetni; hogyha a’ Маяк’ készítésénél весами егбге 
kelne a’ dolog, elôbb ütközzék meg, mint oda nagyobb 
ellenes sereg gyú'ljön; mert hogy szándékát “томата 
a’ Provincia felé vegye útját (mit akkor mindenkì elke 
riilhetleníil szükségesnek шпон) вши mind a' gyalázat , 
’s а’ dolog’ méltatlansága, nem külônben a’ közbe Гек 
vô Cevenna bércz, ’s az так’ nehézségeì tartóztaták; 
mind , ’s legfökép, hogy Agendicumot, Labienust, ’s a’ 
vele kiildött legiokat szerfölött féltette. Telxát (Шей nap 
pal erösen utazva'n mindenek’ vélekedése ellen a’ Liger 
nél секте“; 's lovaaì еду а’ körülmények’ szükségéhez 
képest annyìra elég alkalmas áltgázolható helyre akadván, 
hogy legalább a’ katonák’wállai 's karjai fegyver-vivésre 
a’ vizböl kìállanának, a’ lovasságot a’ folyam’ erejének 
megtöre'sére állítá 59), ’s az ellenség elsö la'tásunkra meg 
zavarodván épségben vive' ált egész seregét, mellyet miu 
tán a’ mezön гам"; gabonával, és sok barommal böven 
ellátott, á’ Senok felé indult. 

LVII. Ml'g ezek Caesarral történtek, Labienus a» 
nem rég Italiából érkezett pótló ветвей Agendicumban а‘ 
butorok’ örìzetére hátra hagyván, négy legioval Lutetia 
ellen ìndula. 
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E’ város a’Parisiusoké, és Sequana folyó’szigetében 
fekszìk. Labienus’ megérkeztének hirére a’ határos nem 
zctektöl számos seregek gyíilének össze. A’ f6 111326186 
get az Aulercus Camulogenusnak adák ált, kit jeles hadi 
tudományaért eléviilt kora mellett is e' tisztségre meg 
hìváuak. ' 

Ez midön látná , hogy а’ mocsár, melly a' Sequanzí 
ba szivárog, folyton tart, ’s egész ta'jon a' menetelt na 
дуоп gátolja: itt megtelepedék , ’s a’ mieinknek az 1111110 
lést nehezl'tni szándékozék. 

LVIII. Labienus elôször fedett útakat kezde 11158211 
1е1111, ’s a’ mocsárt rözsékkel, ’s földdel betöltv‘én ma 
gának útat nyitni; de látva'n, hogy ez nagy bajjal jár, 
harmadik ôrváltáskor nesz nélkiil oda hagyá a’ tábort, ’s 
azon úton , mellyen jött Melodunumba méne. 

. Ez a’ Senok’ városa, ’s úgy, mint elöbb Lútetiár'ól 
emli'tök, Sequana’ szìgetében fekszik. 

Itt mintegy ötven hajóra akadt, mellyeket legott 
összefüzött, katonákkal megrakott, ’s a' Iakosokat, kik 
пазу részint a’ háborura valának fölszóh'tva, e’ szokat 
lan meglepés által megrémi’tvén ‚ a’ vzírost kiizde's nélkíil 

_ kézre kerl'tette. Újra fölálll'tván a’ hl'dat, mellyet az eI 
lenség ne'hány nap elött lerontott, áltvivé seregét 60), 
’s vl'z’ mentében Lutetiänak tartott. 

E’ felôl elleneìnk melodunumi szökevények által tu 
dósíttatván Lutetiát fölgyujták 61), e’ város’ hídaìt 1e 
ronták: шавок а‘ posványtól elvonulänak, ’s Lutetiának 
áltellenében a’ Sequana’ ран-151111 Labienus’tábqrával пет 
közt telepede'nek meg. 

LIX. Mär hallatszott, hogy Caesar Gergoviától el 
távozott; már az Aeduusok’ elpártolásának, ’s a’ gallus 
lázadás’ szerencsés elômenetelének ln're futamodott. A’ 



29B pc. minus CAE-san. 
\ 

Gallusok beszéd ’közben azt is erösi'ték, hogy Caesar az 
úttól ’s a’ Ligertöl el'van va'gva, ’s az élelem’ szi'íke 
miatt a’ Provincia felé indult. 

Az Aeduusok’ elpártolását megtudván a’ Bellcvacu» 
sok, kik тёк azelött sem öszintén vìseltettek irántunk, 
népet gyú'jtének, 's a’ háboruhoz nyilvzín késziilének. 

Illy fordulatot vévén a’ körülme'nyek, jól latta La 
bienus, hogy neki az eddigitöl ege'szen különbözô ter- 
vet kell követnie. I-Iódl’tasok- ’s ta'madó csatákról nem 
gondolkodék többé, hanem csak arról, mìkép vihesse 
veszteség nélkül eregét Agendicumha vissza; ugyan is 
egy felôl a’ Galliában legvitézebbeknek tartott Belleva 
cusok valának nyomában; más felöl felkészült ’s gyakor 
lott seregével Camulogenus alla. Azon i'ölül legioit az 

к örseregtôl, ’s a’ butoroktól еду igen nagy folyó Válasz 
11162). 

vitézségnél egyéb segéd-eszközt нет látott. 

LX. Este felé teha't badi tanácsot tartván szivökre 

köté embereinek, hogy parancsait pontosan, és szorgo 
san teljesl'tsék. A’ Melodunumtól elhozott hajókat egyes 
romai lovagoknak ada alt, megparancsolvän', hogy az el 
sö örváltás’ vëgével zaj nélkül a’ folyón lefelé négy ezer 
lépésnyire evezzenek, ’s ott ¿it várjiík be. Öt cohorst, 
mellyeket az iitközetre gyengéllett, a’ tábor’ ö'rizetére 

`hagyott, a’ másîk ötnek ugyan azon legìoból a’ sereg’ 
egész butorzatával éjfélkor паду zajjal kelle a’ viz 
‘nek fölfelé mennìe. Csónakokat is kerestete, ’mellyeket 
паду zörejjel utánok eveztetett. Nem sokzíra azutzin csend 
Ъеп fölkerekedvén azon hely fele' indult, hová a’ hajókat 
p'arancsolá hajta'tni. ' 

LXI. Cda ërkezte man az ellenség’ örei, iigy’mì'nt a’ 
/ 

Illy szorultságban, mellyhe olly véletlen’keriilt, a’ 
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folyam’ két partján fölállitva унывай, a' mieînktöl , mint 
hogy birtelen vibar támadott, va'ratlanul elnyomattak. A’ 
gyalogsa’g ’s lovassäg a’ romai lovagoknak, kikre a’ do 
log bizva volt, vezérlete alatt bamar älttétetett. 

Hajnal tzíjban majdnem egyszerre tudósittaték az el 
lenség; hogy a’ romai táborban zokatlan zaj vagyon , a’ 
vizen fölfelé nagy sereg megy, azon тёмен evezö-csapá 
sok ballatszanak, ’s valamivel alább bajókon каюте“: 
szállittatnak alt. 

Ezeket hallván az ellenség azt gondola, hogy a’ le 
giok bärom helyen jônnek a’ folyón keresztiil , ’s az Ae 
битвой’ elpártolása'n megzavarodva futni ke'sziilnek, ’s 
azért ô is bárom részre оный seregét. Egyik örizetül a’ 
tá‘bor’ zíltellenében hagyatott: egy más csekély ввиду 
Metiosedum 63) felé küldetett, hogy a’ bajókkal egyen 
löen nyomuljon elöre; a’ többi sereg Labienus ellen induit. 

LXII. Virradtära a’ mieink mindnya'jan a’ folyóntril 
voltak, ’ az ellenséget csatarendben állani látták. Labienus 
buzditá katonáit: emlékezzenek régi vite'zse’gökrôl , ’s 
annyi igen szerencsés csatzijokról; és képzeljék, hogy 
maga Caesar, kinek vezérlete alatt az ellenségen annyi 
szor diadalmaskodtak, jelen van; ’s csatára jelt ada. 

Mär az elsô összecsapásnál a’ Íobb szárnyan, bol a’ 
betedik legio alla, visszanyomatott, ’s megszalasztatott 
az ellenség: a’ balon, mellyen a’ tizenkettödik vette ál 
lászit, jóllebet az ellenség’ elsö sorai fentôkkel áltveret 
vén balomra terültek, mindazáltal a’ többiek lzíngbe'vvel 
állottak ellent, és senki sem látszott {мыт készülni. 
Maga a’fövezér-Camulogenus volt itt jelen, ’s tüzelé 
embereit. ` 

A’ gyözelem’ kimenetele még kétes volt, midän m 
betedik legio’ Tribunusai értesittetvén a’ balv szárnyon.tör. 
téntekröl, magokat Aaz ellenség’ báta тегам: legioikkal 
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mutnták, ’s аи megtámadák. Мёд akkor sem távozott 
мы is helyérôl, hanem таланта“ körülvétettek, ’s 
összekonczoltattak. Azon 'sors éré Camulogenust is. 

Azok , kik вымыл Labienus’ táborának áltellonében 
так-атак , а’ csata‘ hírére feleìknek segl'tségére mené_ 
nek, ’s еду dombot megszällának; azonban gyöztös kato_ 
míìnk’ rohantát ki nem állhatiík. Igy a’ megfutamtottak_ 
kal összeelegyedvén , kik az мы: , ’s hegyek közé nem 
menekedhettek ‚ в.‘ lovasságtól Мин-теней. 

Ezen áltestvén Labìenus Agendìcumba, hol az egés'l. 
tábor' Ábutorzata hátra hagyatott, visszatére: ìnnét рейд; 
seregével Caesarhoz érkezék. 

LXIII. Elterjedvén az Aeduusok’ elpártolásának hire, 
а‘ háboru tovább terjedett. ‚ 

Ezek mìndenfelé követeket küldének szét, és min- 
den tekintetöket befolyásukat, e's pénzöket a’ петицией: 
lázítására fordx'ták. Kezeìk közt valának а’ tuszok, кит 
Caesar nálok hagya; ezek’kivégzésével ijesztgeték a’ té 
továzókat. Vercingetorixot megke'rék: jönne hozzájok, 
’s közölué velök a’ hadviselés’ tervét. Ezt mcgnyervén 
аи: kivánák; liogy a' f6 hatalom nekik adassék й“. E'l. 
ìránt vita tzímadván , egé‘sz Galliára nézve Bibtractebe 
országgyi'ílést hirdetének. Ide mindünnen számosan дуй! 
tek. A’ dolog szó többségre bocsáttatott. Egy szivvel 
és szájjal Vercingetorix „мамани f6 vezérnek. 

Е’ gyiìlésen nem valänak jelen а’ Remusok, Lingok, 
és Trevirek 64), amazok, mivel а’ Romaiakkal barlítsá 
got tartottak; a’ Trevirek pedig, mivel távolabb voltak, 
's a’ Germanusoktól nyomattak. Ez volt oka, hogy az 
egész háboruban nem теней részt, ’s еду“: pártnak sem 
küldöttek segédseregeket. 

Az Aeduusoknak igen sajnosan ese'k , a’ f6 vezérség 
ил lett elmozdl'ttatásuk. Ранимый a’ sors' итоги“, ’s 
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’5 érzék Caesar’ kegyes voltának hiját. De megtévén a’ 
háborura már az elsö lépe'st, magokat a’ többiektôl el 
szakasztani nem merészlék. Eporedorix, és Viridomarusv 
e’ reményteli ìfjak csak kénytelen veték magokat Ver 
cingetorixnak alája. 

LXIV. Ez a’ többi nemzetségektöl tuszokat Шиша, 
’s meghatározá beálli'tásuk’ napját. А2 egész lovasságot, 
számszerìnt tizenöt ezer föt rögtön magához idézé. Azon 
gyalogsággal, nlellyel eddig bl'rt, lígy топай megelëgszik, 
mert 6 szerencsét kisérteni,vagy eldöntô ütközetbe bocsát 
kozni nem fog, hanem ennyi lovassága levén igen könnyen 
elzárhatja elcség- ’s takarmäny-gyüjtéstöl а’ Romaiakat: 
csak elszánt lélekkel önmagok rontsák el gabonáikat, 's 
gyujtsák föl lakhelyeiket. Sajátok’ e’ föláldozásaért, те}; 
látják, örökös uradalmat, ’s szabadságot nycrendenek. 

E’ rendeletek után az Aedu'usok- és Segusianusok 
nak, kik a’ Provincia’ 165 szomszédai, ti’z ezer gyalogot 
kelle kiálli'tanìok: ezekhez csatla nyolcz száz lovast; 
ezek fölött a’ vezérséget Eporedorix’ testvérének adá 
azon parancscsal, hogy az Allobroxokra hadat vigyen. 
Más részröl a’ Gabalusokat, ’s a’ szomszéd megyebeli 
Arvernusokat kíilde' a' Helviusok ellen, úgy szinte a’Ru 
tenusokat es Cadureusokat az arecomiai Volcák’ telkei 
nek puszti'tására. Mìndaza’ltal alattomban hirnökök, ’s kö 
vetek által bojtogatá az Allobroxokat, azt hive'n, hogy 
az elôbbi háboru’ szikrája még éledez sziveikben 65). 
Fôbbjeiknek pénzt , a’ nemzetnek рейд az egész Provin 
cia fölötti uradalmat igéré. 

LXV. Mind ezen esetek ellen a’ Provincia huszon 

két cohors által volt fedve, mellyek magából a’ Provin 
ciaból szedettek, és L. Caesar 66) Legatus alatt az el 
lenség ellen mindenfelé kiállíttattak. 
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А’ Helvetiusok önkénttámadák meg вышедшим, 
‹1е visszaverettek és nemzetök’ fejének C. Valerius Dono 
taurusnak Caburus’ ñának, és sok egyébnek elvesztése' 
vela’ városokba, ’s erösségekbe üzettek. 

Az Allobroxok a’ Rhodanus’ mentében több örcsa 

рать álll'tänak föl, ’s паду доп‹1‹1а1 ’з vigyázattal védék 
birtokukat. ` 

Caesar la'tván , hogy az ellenség nálánál lovassa'gra 
erösebb ’s hogy minden lit elrekesztve levén a’ Provincia 
ból ’s Italiából semmi segi'tse'gre sem számolhat: a’ Rhe 
nuson túl Germaniába azon nemzetse’gekhez külde, mely 
lyeket a’ mult éveken meghódított, ’s onnét lovasokat, 
’s ezekkel vegyest harczolni szokott könnyii gyalogokat 
hozatott. Ezek megérkezének, de rosz lovaik voltak, Caesar 
tehát a’ katonai Tribunusoktól ’s egyebektôl, söt a’ romaì 
lovagoktól, ’s kiszolgált szabado'soktól 67) elszedé a’ lova 
kat, ’s a’ Germanusok között fölosztá. i 

LXVI. Mig ezek törte'ntek, összegyiilekeze'k az Ar 
vernusoktól az ellenség’ gyalogsága, ’s az ege'sz Galliára 
kivetett lovasság. 

Ezeknek már jó nagy száma együtt volt, lnikor Cae 
sar a’ Sequanusok felé a’ Lingok’ határszélein mozdula 
tot teve, hogy a’ Provinciának annál könnyebben nyuj 
tathassék segítse’g. Vercingetorix a’ Romaiaktól mintegy 
ti'z ezer lépésnyire hármas táborban telepedék meg, ’s 
összehivatván badi tanácsra a’ lovassa'g’ vezéreitjelenté, 
hogy a’ gyözelem’ `icleje eljött; a’ Romaiak a’ Provinciá- ‘ 
ha szaladnak, ’s elhagyják Galliát. Ez ugyan neki (Ver 
cingetorixnak) a’ mostani szabadság’ megnyerésére elég 
sé'ges , de а’ jövendö békére ’s nyugalomra keveset hasz 
náland; mert a’ Romaiak csak nagyobb erövel fognak 
visszate'rni, ’s az ellenség’eskedést lijra elkezdeni. Azért 
az úton bajmolódókat kell megtámadni. Ha a' gyalogság 
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ksnjátj'fit meg akarja menteni , ’s ezzel ke'slekedik, úlját 
nem fogja folytatbatni: ba- pedig (mit ö történbetöbbnek 
vel) elbagyván butorait csak a’ maga menekvéséröl gon 
doskodik: akkkormind szükséges badi нед-ей, mind bö 
csiiletét oda veszti. Mert a’ mi a’ lovasokat illeti- arról 
bizonyosak lehetnek -- bogy senki a’ gyalogság’ sorozata 
elejbe kile'pni nem merészlend. Hogy ezt annál nagyobb 
batorsággal teljesitse'k, minden serege't ki fogja a’ tábor’ 
elejbe állitani, ’s ellenséget rettenteni. 

A’ lovasok egyetemben fölkiáltának: a’ legszentebb 
esküvel sziikséges kikötni: hogy bázba be ne fogadtas 
sek, ’s gyermekeitöl, szüleitôl, ’s feleségétôl elza'rassék 
ат, ki az ellenség’ rendein ke'tszer keresztül nem tör. 

LXVII. Ez elffogadtatott , ’s mindegyiknek meg kell-z 
le eskünnie. — 

Másnap а’ lovassaigotl három részre osztá föl. Kettô 
шита]; két oldalunkról imutatta щади, egyik elôsere 
giinknek allá útját. 

Errôl értesittetvén Caesar, ö is hairom részre оный 
lovassa'ga't, ’s az ellense’g ellen inditá'. . 

А’ csata minden ponton egyszerre kezdeték 68). A’ 
sereg megállapodék. A’ podgyászt а' legiok veve’k körül. 
IIa valamelly részen a’ mieink banyatlani, vagy fölöttébbï' 
nyomatni Испытай, Caesar az' övéit oda nyomulni, ’s a’. 
csatarendet arra fordittatni parancsolá. Ez által az ellen-I 
ség is akadályoztaték az üldözésben, a’ mieinkis a’ segéd’ 
reménye által bátorittatának. Végre' a’ Germanusok a’jobb ч 
Szárnyon egy dombtetöt elfoglalván az ellense'getÀ álläsá 
ból kinyomák. A’ bátrálókat egész a’ folyóig, bol'Ver-f, 
cingetorix а’ gyalogsággalalla, üldözék, és többeket föl 
konczola'nak. ' 

Ezt látván a’ többiek ’s сайта, nebogy körülve'tes» 
залей, futásnak eredtek. Az `öldöklés általán‘yos 16u.' A’ 
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f6 names Aeduusok közůl harman mint hadi foglyok Cae 
sar elejbe vitettek: Cotus a’ lovasság’ vezére, ki az иго! 
só országgyiilésen Convictolitanissal versenygett; Cava 
rillus, ki Lìtavicus’ elpártolása után a’ gyalog serege 
ket vezérlé; és Eporedorix 69), ki Caesar’ jötte elôtt a’ 
Sequanusok ellenì háboruban az Aeduusok’ vezére volt. 

LXVIII. Az egész lovasság’ megfutamlása után Ver 
cingetorix minden seregével lígy, mint azok a’ tábor elôtt 
fölállítva valának , visszavonuit , és tüstént Alesiának 70) 
a’ Mandubiusok’ városának tartott; a’ butorokat is a’ tá 
borból hevenyében ki- ’s maga után hozatta. 

Caesar а’ közel Шуб dombra viteté podgyászait, ’s 
azok’ ôrzete're két legiot hagyva'n , mennyire az idö en» 
gedte, még az nap ú'zé az ellenséget, ’s annak hátvéd~ 
seregéböl mintegy három ezeret fölkonczolván másnap 
Alesia elött tábort iite; hol megvizsgálván a’ város’ fek 
vését, ’s az ellenséget, lovasságának,melly re’szében sere 
gének legjobban bl'zék, megveretése miatt egészen elré 
lm'ilve látván, katonáit a’ munkára buzdl'tá , ’s Alesia’ be 
kerítéséhez foga. 

LXIX. A’ vxiros igen mages helyen , еду dombtetón, 
feküdt, úgy hogy körtáborlás nélkíil bevehetlennek lát 
szott. A’ domb’ alját két felöl két folyó 71) mosta. A’ 
város elôtt mìntegy. három ezer lépe’snyi róna volt. Ап 
nak egye'b részeit egymástól nem messze egyenlö magas 
ságu dombok keri'ték. A’ bástya elött a’ domb’ egész nap 
keleti re'szét a’ Gallusok’ вех-едой iölték el, ’s magok elött 
egy árkot ’s hat hat lab magassa’gu puszta falat huztak. 

Azon erösi’tmény, mellyhez a' Romaiak гадюк, kö 
rösleg tizenegy ezer lépést tett. A’ tzíbor’ helyzete jó 
volt, huszon három várfoka vala, mellyekben naponnan 
a’ hirtelen kirohanások’ gátlására örtelep csapatok helyez~ 
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tetének , e'jenként pedig ezek örökkel ’s fedezö выезде! . 
valá‘nak megrakva. 

LXX. A’ munka’ kezdeténél azon te'ren , mellyröl 
emlitôk, Ногу а’ domb között bosszában bároln ezer lé 
pe'snyire terjed, а’ lovassäg összecsapott. Mindenik rész 
a’ legnagyobb eröködéssel‘kiizde. A’ mieink csüggedvén, 
Caesar a’ Germanusokat 72) kiildé segédökre, ’s legioit 
a’ tábor’ elejbe állitá, nebogy az ellenes gyalogság birte 
Ien berontson. 

A’ legiok’ segedelménél fogva embereink ve'rszemet 
kapa'nak, elleneink megfutamtata'nak , sokasa'guk эта! 
magokat akadályozák, ’s a` bagyott szi'ík kapuknál 73 
megtorliinak. Annál tüzesebben атак öket egész a’ san) 
czolatokig a’ Germanusok. Nagy lön a’ vérontás. Nébá 
nyan elbagyván lovaikat, az ärkon igyekezének áltmenni, 
’s a’ szároz falon keresztül mászni. 

Caesar azonban а’ legiokat, mellyeket a’ sa'nczgeréb 
elé ällitott, valamivel elöre lépteté. Ez ältal azok is, kik 
a’ sánczolatok között valának , nem kevessé zavarodzinak 
meg. Azon biedelemben, hogy rögtön megtámadtatnak, 
fegyverre kiáltának. Nébanyau rélníiltökben a’ va'rosba 
robantak. 

LXXI. Vercingetorix, nebogy tábora pusztán ma 
radjon, a’ kapukat bezáratá. A’Germanusok sokat Шиши 
czolván , és számos lovat zsákmányolván (а' táborba) 7132 
szavonulának. -, 

Vercingetorix tanácsosnak vélé, mielött a’ Romaiak 
erösitményeiket bevégezne'k, egész lovasságát éjjel elkíil 
deni. Eltávoztukkor megbagyá nekik: hogy miudcgyik 
a’ maga nemzetségéhez menve’n, minden fegyverfogbató 
népet fölszólitson. ЕЮ adá nekik iräntok tett érdemeit 

non. Clins. ш. Kö'r. 20 ’ 
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‚ ,e's esdekle‘ttï: hogy oltalmáról gondoskodjanak, ’s б: а’ 
kÖz-szabadsägért tett jeles érdemei шёл az ellenség’ kin 
zásainak ki ne tegyék. Ha renyhébben Ишак a’ dologhoz , 
-jelente’„nekik, mike’p nyolczvan ezer “Подати етЬег 
уе1е‚е3уйтс oda vesz. A’ fölsza'mítás szerint szüken jön 

lnek ki harmincz napìg az eleséggel. Azouban takaréko 
san még valamivel tovább is beérhetik vele. 

I Ezeket szivökre kötvén azon részen , hol munkánk 
‚дневникам 74) ‚ másodìk örváltáskor а’ lovasságot elbo~ 
csátá. Halálos biintetés alatt parancsolá, hogy minden 
gabona hozzá beálll'ttassék; a’ barmokat, mellyeket a’ 
Mandubiusok лаву számmal hajtottak össze, fejenként 
Новый; а’ gabonät képesént, és kicsinyenke'nt .méreté 
kil; mindena’ város elejbe kiálll'tott sereget abba vissza 
‚тот. yIlly módon készüle el Gallia’ segédseregeit bevár 
ni, ’s a’ hadat- folytatnì. 

LXXII. Ezeket Caesar a' szökevényektôl ’s foglyok 
tól megtudvän, падёт е’ kövefkezö módon sánczolta be: 

liúsz lábnyi függôleges oldalu, ’s fenéken a’ felsö pár 
kányzattal egyenlô bó'ségü árkot huzatott. Ezen árok me 

‘деп négy száz lépésnyire téteté a’ töhbi sánczolatokat; ’s 
ezt аист czélból , (mivel szükségkép illy nagy tért Годен: 
ТЫ; ’s nem egy könnyen lehetett az egész sánczgerébet 
katonákkal megrakni) nehogy чаду éjjel véletlem'il a’ sok 
ellenség sán'czolataikra ‘rohanjon ‚ vagy nappal munkása 
ìnkra lôszereket rhajigálhasson.` E’ kö'zte'r után két, ti 
zenötláb széleségü ’s ugy'an olly mélységíi árkot vona 
tott, mellyek köziil a' belsöt egyenes és lapály‘os helye 
ken a’ folyóbóloda тщетен: vizzel tölté meg. »Ezek után 
щепке: lábnyi ‘Байт, és sánczg‘ere'bet emeltetett, erre 
korlátfalat, ’s gerénczeket rakatott.> A’ korlátfalak’.’s a’ 
gát’ egybefoglalásainál az ellenség’ fölma'szásának nehe 
zi'tése végett bogos karók 75)' енота]: ki. Az egész mun 
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каймой egymástól nyolczvan lábnyira álló tornyokkal 
keri'tteté. 

LXXIII. Ugyan azon еду idöben kelle fat szedni, ele 
séget дублем, 's ennyì sánczolatokon dolgozni; úgy Воду 
seregeink , mellyek a’ tábortól messzebbre távozának 
csekély sza'mra olvadtak. A’ Gallusok aze'rt idönkénl: 
munkálataink ellen próbát иней, ’s a’ városnak több ka- ` 
puján igen hevesen ki-kirohanni iparkodtak. Caesar tehát 
szükségesnek {Маша sánczolatait újakkal toldani, hogy 
azokat keveselib идти katonákkal is védhesse. 

E’ végre szálfa'kat, ‘газу igen vastag xígokat vágata 
le, ’s azok’ tetejét meggyalultatá, ’s kihegyezteté. Ажи 
tán folyton öt láb mélységii ärkokat metszete. Ezekbe 
veretének le ama’ palánkok, ’s hogy ki ne huzathassanak, 
fenéken egybekapcsoltatának. Az elágozfíson fölül (a’ 
földböl) kiálla'nak. Öt illy sor volt egymfíssal összefog 
lalva, ’s bonyolítva, mellyek köze' ha ki bement, a’ leg 
hegyesebb karókba nyársalta maga't. Ezeket szobroknak _ 
neveze'k. 

Ezek вши: rézsulos\sorokban, keresztlien итога! 
va 76) három lab mélységü ‚дадите: ásata lefelé lassudan 
szi’íkülv'e. Ide hengeres , ' czomb-vastagságu, fölül kihe 
душен, ’s megpörkölt czövekek verettek le, úgy hogy 
azok csak négy ujjnyira állanának ki a’ földböl: egyszers 
mind megerôsl'tés és tartóssäg -ve'gett mindegyik czövek 
alúlról egy Iábnyira földdel шедшие“, а’ gödörnek 

'többi he'zaga esel-titkolás véget räcscsal, ’s veszszövel 
födetett be. Nyolcz illy nemü sor volt, mindegyik a’ mä 
siktól három lábnyira. Ez a’ liliom’ hasonlatossa'ga miatt 
e’ virág’ nevét nyeré. 

Ezek elött vas horgokkal tiizdelt,lábnyi hosszasa'gu 
léczdarabok абзаца‘: ‚еёёзъеп Ье а’ földbe, és csekély 

.20Ik 
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köztérek hagyatván szanaszét helyeztett'ek. щеке: ösz 
tökéknek nevezék. 

`- Е’ munkálatokat elvégezvén a’ legrónább vidék’ непу 
zatában, mennyire a’ hely’ minémüsége engedte, az Шее] 
ellenben fekvf'i része'n tizenne'gy ezer lépésnyi téren az 
elöbbiekhez hasonló erösl'tményeket tétetett a’ külsö -el 
lenség ellen 77), hogy a’ nagy sokasägtól is, ha enn'ek 
eltaivozta után illyes valami történnék, sánczolatainak 
örizete körü'l ne vétethessék: ’s hogy kénytelenek ne le 
gyenek magok’ veszélyeztetése'vel taiborukbóly kimenni: 

Q mindnyájok’ számára harmincz napra takarmányt , s 
дампа: hordatott össze. 

LXXV. Mig ezek Alesia köriil történtek, a’ Gallu 
sok fö embereik’ gyülésében azt végzék, hogy nem min 
den fegyverfogható embert kell, mint Vercingetorix aka 
rá, fölszóli'tanit hanem minden nemzetségre bizonyos 
számot kivetni; nehogy illy temérdek népség’ egyvele‘ 
gében öket зет ìgazgatni, sem tulajdon embereiket meg 
kiilönböztetni, sem eleségök’ módjáról gondoskodni пе 
lehessen. 

Az Aeduusokra, ’s ezek’ védenczeire a’ Segusianu 
sok- Ambivaretusok- Brannovixi Aulercusok- ’s Branno 
viusokra harminczöt ezer embert 78) vetének ki; ugyan 
anuyit, oda számi’tván az Eleutheri Cadurcusokat 79) az 
Arvernusokra , 'Gabalusokra ’s Velaunusekra 80), kik 
rendszerint az. Arvernusok’ hatalma alatt voltak; а’ 
Senok- Sequanusok- Biturixok- Santok- Rutenusok- ’s 
Carnutokra щепке: ezeret; a’ Bellovacusokra tl'zet; ugyan 
annyit а’ Lemovixokra; nyolczat a’ Pictokra , és Turnk 
ra , és Parisiusokra ‚ és Helviusokra; a’ Svessiok- Ambia 
nusok- Mediomatrixok- Petrocoriusok- 81) Nerviusok- és 
Nitiobrixokra öt öt ezeret; ugyan annyit az aulercusi 
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Cenomanusokra; az Atrebaiakrá négyet; а’ Bellocassn 
'sok- 82) Lexoviusok- e's aulercusi Eburokra bármat; a’ 
Rauracusok- e's Bojusokra barminczat; valamennyi ten 
gerparti nemzetségek're, vmellyek nálok Armoricaiaknak 
bivatnak (mellyek’ számába tartoznak a’ Curiosoliták, 
Iibedok, Ambi’barusok, Caletek, Osismiusok, Lemovixoks 
Venetusok, Unellusok) batot. 

Ezek közül a’ Bellovacusok nem állitiik be részö~ 

`ket, azt mondvän: bogy 6k a’ Romaiakkal зачёт: nevök 
ben, ’s kényök szerint viselendik a’ báborut 83) a’ nél 
kül, bogy magokat valaki’ parancsai alá vetnék: mindaz 
által Commius’ kérésére ez iránti jó ismeretségökért kül 
dének két ezeret. ' 

LXXVI. Mär fölebb шт, milly ha, 's hasznns 
-szolgálatokat tett ezen Commius a’ mult években Cae 
-sarnak Britanniában ;` melly érdemeiért ez annak nemze 
tét a’ зак-02:61 fölmentette; annak ösi alkotma'nyát vissza 
állitotta; és a’ Morinusokat ala’ja vetette. De olly egyet 
értöleg отдан; а’ Gallusok’ szabadsa'gukat kivini ’s ré 
gi badi dicsöse'göket visszaszerezni: hogy sem a’ 5616143 
me'nyek’ sem a’ barátsa'g’ emle'ke рабой nem batott; ba 
nem észszel ’s értekkel e’ báboruboz fogának, nyolczvan 
ezer lovast, ’s mintegy két száz negyven ezer gyalogot 
84) gyů'jtvén össze. 

Ezek fölött az Aeduusok’ batárain tartatott szemle, 
's ott gétettek szämba. Vez'érek neveztetének ki. A’ f6 
vezérséget az atrebai Commius, a’ két Aeduus Viridoma 
rus, és Eporedorix, ’s az Arvernus Vergasillaunus Ver 
cingetorix’ l:testvérének ña uyerék el. Ezek meilé a' nem" 
zetse'gekböl egy választmány adaték, mellynek fölügye 
lése alatt viseltessék a’ báboru. 

Mindnyájan vidiíman ’s bizalommal telve indula'nak 
Alesia Евы. Nein volt közöttök egy is , ki nem bitte vol 
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na, hogy ennyi embernek csak tekintetét is ki lehessen 
állani; kivált két feliili megtámadásnál: midön a’ vares 
ból kirohanás történnék, kiviilröl pedig ennyi lovas és 
gyalog seregek mutatkoznának. 

LXXVII. De azok, kik Alesiában ostrom alatt vol 
lak, elmulván az idö, mellyre az övéik’ segédseregeit 
várta’k, elfogyván minden eleségök, ’s az Aeduusoknál 
történtekröl semmit sem tudván: hadi tanaicsot tartának, 
és sorsuk’ kimenetele felöl e'rtekezének. А’ véleme'nyek 
különbözc’ik valának: egyik rész azon volt, hogy megad 
ják-, a’ másik, hogy nn’g erejök tart, keresztül vágják 
magokat. y 

Nem hallgathatjuk el kiilönös, ’s hallatlan dühü tar 
talma miatt Critognatus’ beszédét. Ez az Arvernusoknál 
fö vérböl származott, ’s пазу tekintetü férñunak tarta 
tott. „Нет akarok, ezek valának szavai: azok’ véle 
ményéröl szólani, kik a’ leggyalázatosabb szolgaságot 
megadásnak nevezik. Ezek elöttem nem polgárok, ’s e’ 
gyl’ilésben helyet nem érdemelnek. Azokhoz legyen in 
tézve Дивизии“, kik ke'szek magokat keresztül vágni. 
Csak ezek’ szándéklatában mutatkozik még, mit minds 
nya'jan elismértek, a’ hajdani vitézség’ valamellyes szik 
rája. De a’ sziikségetegy kis ideig el nem türhetni, 
lélek puhasa'g, ’s nem vite’zség. Könnyebben akadni oly 
lyanokra, kik önként a’ halálha rohannak, mint kik a’ 
Шпоны békével tl'írik 85). ’S én re’szemrôl e’ javallatra 
гей álianék (mert ennyit tehetnék tekintetemmel) ha ez 
által csupán életiink veszne. De e’ jelen határozatunk 
ban egész Galliára sziikség tekinteníink, mellyet ведё 
diiukre fölszóli'tottunk. Milly bátorságot värtok reko 

. naink- ’s véreinktöl, ha ezek еду helyen leöldözött 
nyolczvan ezer embernek majdnem holttetemeiken ke’ny 
telem'ttetnek megíitközni’! ugyan ne {визиток meg azo 
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kat karjaitoktól, kik a’ ti megmentéstökért vönveszélyö 
ket semmibe „так. Ne csiiggeszszétek` el oktalanságtok, 
’s vakmeröse'gtek, vagy lélekaléltság által egész Gal 
liát, ’s ne döntse'tek azt ör'ökös szolgaságba. Tán: mivel 
a’ kijelelt парта nem érkeztek meg, ke’tkedtek biíségök- ’s 
állbatatossa'gukról? hogy hogy? azt vélitek-e, bogya’ Во 
maiak mulatsägból dolgoznak naponként a’ tiil felóli erö 
sitményeken? ba tökéletes elzáratástoknál fogva azoktól 
semmi birt nem vebettek is, Дедушек azok’ közeledte' 
nek tanni magok a’ Romaìak, kik eziránti rettegésökben 
a’ sánczolatokou éjjel nappal dolgoznak. Mi .teba't ‘az én: 
tanácsom'i azt tenui, mit ükeink a’ Cimberek és Teuto 
nusok elleni egyenetlen barczban tettek. lVarosaikba 
szoritva, ’s basonló szükse'gtöl gyötretve , azok’ testeivel 
töngették éltöket, kiket koruknál fogva a’ badra павший 
batlanoknak találtak, ’s magokat az ellense’gnek meg 
nem атак. На erre példánk nem volna is, mé'g is di-V 
csônek tartanám ezt a’ szabadsa’ge'rt гений, ’s az'utókor 
nak emlékiil bagyni. Mert mi 'volt az akkori báboruban 
а’ mostaniboz basonló? 86) A’ Cimberek elpusztiták, és 
sok inséggel tetézék (залы; de valabára csakug'yan el 
takarodtak batárainkról, ’s más országokba költöz’tek.` 
мамаш, törvényeinket, mezeinket és szabadsägunkat 
megbagyták. De a’ 'Romaiak' mit keresnek, mit akarnak 
egyebet, mint irigységböl azon nemzeteknek, 'mellyek 
nek bir'ét ’s erejét a’ badban megtan‘ult’ákismérni, tel-l 

Akeire ’s városaiba telepedni, ’s azokat örç'ìkös унывай}; 
ra vetni@ Ez volt mindig minden Вешал-115018шёЦаГ’тЁНа‘ 
a’ távol fekvö nemzeteknél ‘történteket' `nem' tudjátòk, 
csak a’ szomszéd Galliára tekintsetek, melly Provinciaivá’ 
tétetvén, jogai, ’s'törvényei megváltoztatván, maga po 
roszló-bárd 87) alá vettetett, ’s örökös мощный;э jármá 
viselLE‘ 

‘ . 
а _, ` 
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' LXXVIII. A’ ve'lemények’ elmondäsa után elhatáro 
zak: hogy kik g‘yengeségök, vagy koruknál fogva a’ 
hadra nem alkalmasok, a’ városból kiköltözzenek; 's 
elöbb mindent megpróba'ljanak, mielôtt Critognatus’ ja 
vallatára гей álljanak: штаты, ha a’ szükség iígy 
hoaza maga'val, ’s a’ sege'dseregek késlekednek, ìnka'bb 
almak tanácsát kövessék, mint magokat чаду megadják, 
vagy békét kössenek. A’ Mandubiusok; kik öket varo 
sukba befogadták 88), feleségeik- ’s gyermekeìkkel ki 
küszöbôltettek. Ezek a’ Romaiak’ sánczolataihoz érvén, 
azokat sirva mindenre kérék: fogadják öket szolgaságba, 
és segl'tsék élelemmel. De Caesar a’ sánczgerébre öröket 
álh'ltván azok’ befogadászít eltiltá 89). 

LXXIX. Azon közben Commius, ’s a’ többi vezé 
rek, kikre a’ f6 kormány bizva volt, minden eregökkel 
Alesia elñtt megérkeznek, ’s egy külsô dombot elfoglal 
van a’ mi sánczolataiuktól ötszáz le'pe'snél nem messzebb 
letelepednek_._ 

Másnap kìhozván a’ táborból lovasságukat, azon.y 
egész едкой, mellyrôl mondók, hogy három ezer lépés 
nyire сечей, ellepik. A’ gyalogságnt onnnét valamivel 
távolabb, emelkedtebb helyekre нападай. 

Alesia’ városából le lehete látni a’ térségre. A’ se»` 
gédseregek’ látására összetódult a’ (városbeli) пер, ’s egy 
más között örvedezéysét jelenté. Mindnyájok’ szl'ye öröm 
re gerjede. A’ seregek tehdt камыша а’ va'ros elôtt le 
telepedének. A’ legelsô árkoì.' galylyakkal beteríték, ’s 

‚ földdel betömék, ’s magòkat a’ kirohanásra, ’s mindenl 
esetre készíték. 

LXXX. Caesar elhelyezé- a’ надетым mìndkét 
részére egész seregét, hogy mihelyt a’ szükse'g шедш 
vánja, kiki шар, 's foglalja el a' maga helyét. Levas 
ságát a’ táborból kiindl'tá, ’s az машет elkezdeté. 
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Az egész táborból, melly a’ dombok’ gere'nczeit kö 
rösleg elfoglalä, le lehete (a’ rónára)lätni, ’s minden ka. 
tona fesziilt íigyelemmel leste a’ csata’ kimenetelét. А‘ 
Gallusok’ lovasaik közé néhány ijászokat, ’s könnyü se 
regeket keverének, hogy azokat hátráltukban душно“ 
tsák, ’s a’ mi lovasaìnk’rohantát fölfogják. Ezek köziil 
többen véletlenül sebbe. esvén a’csatatért oda hagyák. 

A’ Gallusok bizván abban, hogy az övéik gyöztösek le 
endenek; ’s látván, hogy a’ mieink a’ „канадцы nyo 
matnak; mind a’ kört'fíborlottak, mind a’ segédül jöttek 
kiáltással ’s rìkoltässal feleiket minden részröl báton'ta'k. 

Mivel a' csata mindnyájok’ szeme Майна történt, e's sem 
mi jeles чаду gyáva tett észrevétlen nem тая-шипами: 
90): а’ dicsvágy‘ ’s gyaläzat’ félelme mindegyik részt egy 
iránt serkenté a’ vitézségre. 

A’ harcz déltöl napestig kétes kimenetii volt; ekkor 
a’ Germanusok egyik re'szen tömött csapatban az ellen 
ségre rohantak, ’s ат ha'tra nyomták. A’ lovasok’ mega 
lutz-isa után az Чайной körülfogattak ’s lekaszaboltattak. 

Egyéb Pontokon is embereink a’ visszavonuló ellen 
séget egész а’ táborig u"zvén,lannak maga' rendbe sze 
désére idöt nem engedtek. Azok рейд, kik Alesiából 
kijöttek, búsan, ’s a’ gyözelemtöl csaknem kétse'gbe es 
ve tértek vissza a’ városba. 

j LXXXI. A’ Gallusok еду napig szünetkezvén, ’s az 
alatt паду számmal rözséket, lábtókat, ’s kampókat 91) 

` ke'szl'tvén éjfélkor tzíborukból csendben ki- ’s a’ rona'n le 
vö sánczolatainkhoz jövének 92). Itt hírtelen lármát й: 
ven, hogy e’ jel által érkeztöket a’városban az ostromol 
зашил!‘ tudassák , ró'zséjöket (az árokba) elveték , parity 
путан], nyilakkal ’s kövekkel embereinket a’ sánczge 
re'bröl eliizék, ’s minden egyéb ostromi мытые: meg 
tevének. _ Y 

Ugyan akkor Vereìngetorix a’ lárma’ hallására ria 
dalt fuvata, ’s embereit a’ városból kiindi'tá. 
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A’ mieink, mint elöbbi napokban kinek kìnek állás 
pontja ki volt jelelve, a' sánczolatokhoz menének, 's а’ 
Gallusokat parittyzíkkal szíjaskövekkel 93), а’ munkála 
tokon elhelyezett karókkal, e's golyókkal megréml'ték. 
Mindkét re'szröl sokan sebesedtek meg; mert а’ sötétben 
nem lehete semmit látni. A’ gépelyek által is több lö 
szer hajíttatott. De a’ Legatusok M. Antonius, 'és C. Tre 
bonius, kikre ama' részek’ védelme bizva volt, merre csnk 
a’ mieinket nyomatni tapasztalák, azokat a’ távolabbi 
sänczfokokból elvett katonákkal segíték. 

ЬХХХП. Mfg a’ Gallusokya’ sánczolatoktól {дуо 
1аЬЬ ,valänak, többre mentek számos lôszereikkel. De 
miután közelebb jafrultak, vagy az ösztökékben sérték 
meg véletlenül magokat; vagy an’> gödrökbe bukvän ält 
nyársoltattak; vagy a' sánczgerébröl ’s tornyokról ostroxn 
dárdákkal keresztül veretve hunytak el. Mindenütt so 
kat vesztvén, ’s (még is) semmi sänczolatot ált nem tör 
vén , virranatkor, таит, пеЬоду а’ dombon fekvö tábor 
ból kirohnnás által nyilt oldalukon körülsza'rnyaltass'a 
nak, önnöneìkhez visszavonultak. 

A’ körtáborlottak azon szerekkel, mellyeket Ver 
cingetorix а’ kirohanásra készl'ttetett, kijövének, ’s az 
elsô тюка: betömék; de e’ foglalatossa'ggal ссуды) kés 
lekedvén elöbb megtudák feleik’ eltávoztzítv, mintsem n’ 
sánczolatokhoz közeledtek. ’S i'gy mit se’A végezve tértek 
vissza a’ városba. ` 

LXXXIII. Két izben паду veszteséggel vissz‘averet 
vén a’ Gallusok, mitévök legyenek, tanácsot tartának, 
mellyre ollyanokat hl'vának meg, kik a’ környéket is 
merték. Ezektôl e'rtesíttetének sänczolataink’ ’s afma 
gason le'vô táborunk’ fekvése felöl. 



нвтишк lcöNYv. 315 

Éjszakról embereink еду (101111301: annak nagy kiter 
jecltsége miatt nem foglalhatának az erösl'tmények közé , 
’s azért szükségkép annak lejtös oldalán csaknem veszé 
lyes helyen íitének ta'bort. Ем С. Antistìus Beginns, és C 
Caninius Rebilus Legatusok tarták két legioval elfoglalva. 
' Megtudván kémek által n’ vidék’ minöségét, az е1 

lenség’ vezéreì az egész sokaságból hatvan ezer embert 
válogatának ki azon nemzetbeliekbôl, mellyek vite’zsé' 
gök miatt legjobb hi'rben _voltak. Mit ’s mikép kelljen 
kivinni, гладок között titkon elvégezék.~A’ megtámadás’ 
idejét dél tájra határozák. Az arvernus Vergasillaunust 
Vercingetorix’ rokonát, egyiket a’ négy vezér közül ее. 
vék e’ sereg’ fejévé. ' 

Ez elsô örválta'skor а’ táborból fölkerekedvén vitra 

natkor csaknem rendeltetése’ helyére ért. Itt a’ hegy 
mögé rejtezék, ’s katonáit az éjjeli fáradtságtól kipihen 
teté. Dél tájban a’ fölebb említett ta'bor felé indula; 
ugyan azon idöben a’ lovasság is a’ rónai sánczolatok fe 
lé nyomult, ’s а’ többi gyalogság а’ tábor elött Везде mu 
сдающий. 

LXXXIV. Mikor Vercingetorix Alesia’ värából fe 
leit megpillantá, a’ városból kiindula , ’s а’ táborból hosz 
szu karókat, véd-födeleket 94), _kampókat, ’s egyeb esz 
közöket, mellyeket a’ kirohanásra жёлтые“, maga 
val vive. l 

Egyszersmind, ’s tíizesen folyt a’ harcz mindeniitt. 
Semmì Isem maradt probálatlan. Melly rész gyengébb 
nek látszott, oda gyůlének össze.. A’ Romaiak’ ereje eny 
nyi sánczolatokon elszórva több helyen csak bajjal альма 
ellent.- Embereink’ re'mñltére sokat tett a’ harczolók’ 
háta megetti lárma; mivel a’ maga veszélyét mindegyik 
mások’ vitézségétöl latta függni, 95) ’s a’ távol levö ve 
szélyek többnyire réml'többen hatnak az emberi szívre. 
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LXXXV. Caesar alkalmas helyet nyert, honnét min- 
dent, a’ mi történt; kivehetett, ’s a’ szorongatottaknak 
segítséget küldött. _ 

Az lebegett mindegyik‘re'sz elött, hogy e’ jelenpont 
az, melly legnagyobb eröködést kivän. A’ Gallusok, ha 
keresztül nem törik erôsítményeinket, oda minden remé 
nyök; а’ Воша1а1‹, ha azok'at megvédik minden bajok 
nak végét várák. Legnagyobb szorongás volt a’ felsô 
sánczolatoknál, hová, mint mondók , Vergasillaunus kül 
detett. " 

Amaz ereszkedésen egy kis деться-0655 nagy fon 
tossägu lön. Erre némellyek (az ellenség köziíl) Маже 
reket hajigálának, némellyek paizsfödelek alatt elönyo 
inulának. A’ fáradtakat nyugodtak ишак föl. Mindnyá 
jan földet hányvän a’ sänczba, magoknak útat nyitának 
be, ’s egyszersmind betemeték azokat, minket a’ Ro; 
maiak a’ földbe rejtettek 96). Mär a’ mie'rnknek fegyve 
rök is, erejök is elfogyott. I 

LXXXVI. Ezt észrevévén Caesar a’ szorongatottak 
nak Labienust küldé hat cohorssal segédül azon parancs 
csal: ha magát nem `tarthatja , a’ cohorsokkal a’ sánczo 
latokból iissön ki, de ezt csak a’sziikség’ esete'ben tegye. 
A' többiekhez személyesen _rnéne Caesar, ’s buzdl'tá Шкет, 
hogy a’ munka alatt -’el ne csiiggedjenek. E’ jelen парня 
’s órától függ minden elöbbi csaták’ sikere. 

A’ vsírbeliek a’ si'kon fekvö sánczoknál azok’ magas 
айда miatt lemondván a’ jó kimenetel’ reményéröl, mere 
dek helyeken próbáltak fölkapaszkodni- Ide hordák az 
(‚Магнием szereket. A’ tornyok-ról löszereik’ záporával 
a’ védöket leverék; az árkokat földilel és rözsékkel betö 
mék, ’s az áltmenetelre útat nyitának; a’ sánczgerébet, 
’s korlátfalakat kampókkal leszaggattäk. 
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LXXXVII. Caesar elöször az ifíu Brutust kiìldé oda 
hat coborssal, utóbb más héttel C. Fabius Legatust;vég- 
re a’ barcz’ forrtakor maga vitt fris csapatokat segédül. 
A’ barcz’ megújulása, ’s az ellenség’ visszaveretése шёл 
oda méne , bová Labienust kiildé. A’ legközelebbi sáncz 
fokból négy coborst vôn magáboz; a’ lovassägnak megpa 
rancsolá, hogy egy rész öt kövesse, a’ másik a’ külsö 
erösitményeket ,megkerülve’n, az ellenséget bátulról tá 
madja meg. l 

Sem árok, sem gát nem tartóztatbatá már az ellen 
séget; Labienus tebát harmincz kilencz coborst, mint 
azokra a’ legközelebbi örállásokon akadt , összegylijtvén , 
Caesart hirnökök által tudósitá: mit vélne cselekeden 
(Шнек. 

Caesar siete, hogy jelen lehessen az íitközeten. 

LXXXVIII. Mikor rubäjának, mellyet a’ harczok 
ban kiilönböztetés’jeléiil hordozni szokott, zinérôl 97) 
érkeztét megsajditak, ’s а’ lovasság’ turmáit ’s a’ cobor 
sokat mellyeket maga utáu Ирине, megpillanták-mint 
a’ magasabb belyekröl а’ völgyesen ’s lejtösön mindent 
meg lebete Iátni--: elleneink elkezdék а’ csatát. Mindkét 
részrôl kiállás támadott,mellyet ‘452011:а’зёпсивегёьгбь’з 
minden erösitme'nyröl намаз válta föl. Embereink abban 
bagyva'n fentöiketvkarddal dolgozának. Hirtelen bátuk 
megettterme a’ lovassa’g, ’s egyébb coborsok közeledé 
nek. Az ellenség megfutamlék. A’ szaladóknak lovassá 
gunk állá útját. Az öldöklés nagy ión. A’ Lemovixok’ 
veze're ’s {б embere Sedulius halva maradt. `Az Апек 
nus Vergasillaunus fntäs közben élve került kézre. Het 
vennégy badjel hozaték Caesarhoz. Az olly szämos se 

yregböl csak kevesen vonula'nak épen táborukba. 
Mikor a’ városból feleik’ vesztét, ’s futását láták, 

reménytelenül seregeiket az erösitményektôl visszabúzák. 
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Ezek’ értésére hl'rtelen az egész gallus шт megfu 
tamlék. Ha katonáink a’ gyakori ведем küldetés, ’s 
egész napi munka által el nem valän'ak lankasztva, az el 
lenség’ egész ereiét tönkre tehette'k volna. Azonban же! 
ta'jban a’ küldött lovasság az utó-sereget elérvén sokat el 
fogott, és fölkaszabolt. A’ többiek a’ futásból nemzetsé 
geikhez vonnlának. 

LXXXIX. Ma'snap Vercingetorix tanácsot tartván 
jelente': hony 6 e’ hńborut nem задай‘; haszna, hanem a' 
köz-szabadság’ kedveért vállalta föl; ’s mìvel a’ sorsnak 
engedni kell , tetszésökre hagyá: kive’geztetése által akar 
пак-е а’ Romaiaknak eleget tenui, чаду öt elevenen 
kiadni. 

Eziránt Caesarhoz követek küldetének. Ez fegyve 
reiket ’s f6 embereiket kiváná. Caesar a’ tábor elôtti 
sänczolatra telepedék; oda vezeték elejbe a’ vezéreket; 
,Vercingetorixot Надей. 98); а’ fegyvereket lerakák. 

Caesar az Aedunsokat, 's Arvernusokat, vìsszatar 
сбиты, ha сами ezek által nemzetse'geiket líjra meg 
nyerhetné. A’ltöbbi foglyok közül egész serege'bôl min 
den embernek fejenként zsákmány gyanánt egyet adott. 

XC. Ezek után Caesar az Aeduusokhoz indula, ’s 
e’ nemzetet Затес engedelmességre hozá. Ide küldetének 
az Arvernusoktól követek, kik magekat mindenben f6 
hajtóknak igére’k. l Caesar számos tuszt kivána tôlök, ’s 
legioit сей tanyákra külde'. Mintegy húsz ezer hafli fog 
lyot ada vissza az Aeduusok- ’s Arvernusoknak. T. La 
bienust Её‘: legìoval ’s a' lovassággal, melléje adván M. 
Sempronius Нищим: а’ Seqnanusokhoz rendelé. C. Fabiust, 
és L. Mìnucius Basiliust Её‘; legioval a’ Remusokhoz 
telepl'té, hogy azokat a’ szomszéd Bellovacusoktól meg 
védje. C. Antistius Beginns az 'Ambivaretusokhoz; T. 
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Sextius a’ Biturixokhoz , C. Caninius Rebilus a’ Ищешь 
sokhuz, kiki egy legioval, küldetének. Q. Tullius Ci 
cerot, és P. Sulpiciust az ellenség’ dolga miatt az Aedu 
usok’ földén Cabillonum- és Matiscoba rendelé az Arar 

а 

mellett. О maga Bibractében szánde'kozék telelni. 
Caesarnak e’ táborozás fölötti irott tudósítzísára Ro 

mában húsz napi hálaünnep rendeltetett. 
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Jegyzetek в’ пыеаш könyvhöz. 

1) Е’ könyvben Caesarnak а‘ gallus háboru’hetedik évében visolt 
dolgai adatnak eló , fökép Vercingetorìxnak , а‘ Gallusok’ f6 
vezérének nyugtalanságai. Roma’ ерш. 702~d.évében Cn. Pom 
peius Magnus’ harmadszori ’s egyedüli consulsága alatt, e’s az 
utólsó ё: honapban Q. Metellus Scipio , mint második Consul 
alatt. 

2) P. Clodius f6 vérböl eredett féktelen ember, ki гад, ’s ôrjön 
gô zabolátlansága’s töméntelen pazarlásai által а‘ köznép’ ked 
veltje volt, ’s ki a’ törvények' daczára. mindennemíi eröszak 
ra kénye szerìnt sokáig büntetlenül vetemedett , ellenségileg 
hasonmássára talált T. Annius Miloban , e’ fáradhatlan, 521 
lárd, tüzes, e’s rettenthetlen második Krotoniatesben. Milo 
szintolly f6 vérböl származott; azonfölül hazája’ javáért, men 
nyire az a.’ Senatus’ tekintetével ’s hatalmával egybe volt kap 
csolva, lángolt; s hölgyének Faustának majdnem kilne 
ríthetlen kincsével a’ nép’ tömegéból magának szintannyi, ha nem 
több,pártost szerzett , mint Clodius. Olly idóben, mint az 
akkori , azt hitte: hogy а’ Respublica’ megmentésében nem 
szükség olly igen lekìsméretesen magát a’ formákhoz szabni ; 
’s nem tilalmas а.’ rendet olly eszközökkel tartani fenn , mìly 
lyekkel amaz azt {анод-дата igyekszik. Kardallókkal vala te 
hát mindenütt nyomában a' közbátorságot vesze'lyeztetö, 's 
Hetruriát nyngtalanító Clodiusnak , ’s igy sokszor véres би 
szekocczanásokra Мент a’ dolog. A’ vìszálkodás ido'ro'l ido're 
mérgesb alakot vôn, míg végre ezen esztendôben alkalom ada 
ték e’ bo’szmerész hatalmaskodótól Бота‘: örökre megmen 
teni. Consulválasztás volt, ’s Milo más ketto'vel a’ tiszt 
vágyók каши. Soha még, a’ Consulok’ választásakor illy 
nyìlvános és gyalázatos erôszakra nem vetemedtek , mint ek 
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kar: naponként véres csaták keletkeztek а‘ рг1г11`е1е1< között 
v's egykor maga a.’v Consul is Calvinus, ki zajt csillapítni, 's 
ve'rontást sziintetni jelenék meg, megsebesítteték. Нет депеш 
tehát Consulokat választanif--Azonban Januar’ 20-kán az 
appiai uton összetalálkoze'k Milo, Clodiussal; a’ szolgák бане. 
kapának, Clodius szokott hevével bele keverede'k a’ швам, 
's Milonak egyik kardallójától vállban keményen megsebesít 
teték.4 Milo visszatér, mert концам/0,1 már teva Ament ‚115311 
ja mi történt, ’s elszánja magát, akárnli "következze'k he’ gn 
nosz embert kivégezni, ’s igy lön -- bizonyosan Milonak ha 
nem parancsával, de helyben hagyásával, — hògy Clodius, 
miután emberei elestek, vagy elfutottak, sok эти-115 ’s vai 
gás által Штучные“. (Cicero más lzint :id a’ dolognakg 

_ è terme'szetesen, mert Milo' iigyvéde volt) A' test Romában 
azon véresen именем. Fulviának Clodiws’ nejfinek 5059-0 
székele'sei , ’s kétségbesésének minden jelei, nem külön 
ben a' Néptribunusok' tüzelo" beszédei boszura gyulaszták az 
összecsoportozott népet. A’ test’ megégetésekor тега-ушам 
a' Curia, 's а’ közeuévö Basilica Porciával сдуй“ pol-rá 
égett. A’ dühöngô néptömeg M. Aemilius .Lepidusnak a' Pon 
tifexnek (ki a’ шаг kiiitésekor lnterrexnek nevezteték ki) 
lia'zára tört, 's ott sok illetlenléget vitt véghez; innét Mi 
io' palotája felé tolongott, melly azonban hasonlól esetekre, 
шаг eleve ijászokkaljól meg lévén rakva, bántatlan marudt. 
Következett napokon а’ zavavar nôttön nött. Ujonan Consul' 
választáshoz fogtak, de csak verekedé's lett a’ vége. видит 
Bibulus’ javaslatál'a mind a' három vágytárs' elmellöztetésé 

‚ vel Pompeius lo"n egyedül Consul- A’ tanácsban határozattá, 
lön, hogy mivel a’ vesze'ly' Ñközelléte miatt nem lehete min 

— den embert egyenként föleskiidtetni, tehát a’ tíatalság egye 
-temben esküdjék föl (ut vomnes iuniores coniurarent ). Шиш 
szi itt e' szó conz'urrltío. А’ f6 vezér illyenkor a’ Capitolium 
ra függesztvén zászlújz'gt kîkiáltá: Qui Rempublieam vult sali 
uam esse, me sequatur. Í л ' - 

‚ Ч’ 
. 

V3) Fit enim lplerumque, ugyin’ond'Cic. Philip. l. ut qui boni quid 
_ _ volunt añ‘erre, añìngant‘aliquid‘, que faciant id, quodïnun' 

ciant laetius. I ‘ ' ' ' ' > ' 

ком, cms. ш. кбт. \ I ‘ ` l21 " 
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4) Cleomenes мент illy intézvény volt a' Решётки , ugy hogy 
a' mi harmincz napi távolságra történt, arról еду nap alatt hírt 
lehete venni. 

5) T. i. Celtica Galliának f6 embere. 
6) Gergovia város’ romjai ma is Игнатий Gorgoie hegyén Clu- l 

~ rin тот (Clermont) város, és Elaver (Allier) folyó kizött. 
7) A’ Cadurcusok a’ mai Cahor’ ’s táján laktak. 
8) Ezek azok az armoricai nemzetségek mellyeket fölebb Il. 4;és 

V. 53. említe. 

9) A’liturixok. 
l0) A’ Nitiobrixok Aquìtaniában ишак a’ mai Agenais-ban Fô vá 

rosuk: Aginnum (Agen). 

11) A’ Gabalusok hasonlókép Aquitaniában laktak a’ mai Gevaa 
don-ban. F6 városuk: Anterídon (Javonx). 

r 

12) А‘ Rutenusok a' Provincia' nyugoti szomszédai valának, 'I 
egy részök a’ Provinciában lakott , masika azon kiviil. 

13) A’ Helviusok a' Provincia’ azonnemzetsógei köziiliek voltak, 
mellyek a' Rhodanus’ keleti részén laktak. 

14) Vienna (Vienne) az Allobroxok' földén leghi'resebb varas. 
15) L. l. 28. 
16) lgaz az, mint Ужей. mond L. 1V. c. 3l. 1n rebus bellicis ce 

leritas amplias solet prodesse, quam virtus. Azért a' nagy 
hadvezérek: Cyrus, Sandor, Hanibal, Caesar, Napoleon 
fergeteg sebességel hajták тёще hös lelkökben fölvillant me 
rész terveiket , egy rendkivüli magok' 's embereik’ megeröte 
tésével ezer utóbbi bajtól menekedvén , ’s a' munka utan di 
csôséggel pi'henvén. 

17) 'I'. i. teli ìdô leve'n, a’ Gallusoknak volt gyiijtött takarmányuk, 
a’ Romaiaknak nem volt. 

v 18) llly értelmůk Dio' начал Ь. 38.: Prìvatìm nemo omnium ita 
potest rebus laetis uti, ut non idem cum Republica corruente 
pereat: at Respubl. si _prospero successa utatur, etìam priva 
torum omnes calamitates роге“ superare. A' haza’ java leg 
МЫ) polgári törve'ny. 

10) Vagy ат kell vallanunk , hogy Baja valamelly , elló'ttiink is~ 
me'rctlen , város' neve , 's -ezt miért szégyenlenénk! чаду Baja 
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belyett némellyek’vélekedése szerintaBojù канонады; mert 
ezek a’ Войлок’ batárain törte’ntek. L. a' 9-dik és lO-dik 
számot. 

20) im a’ mi korunkbeli Franczia-muszka báború. 
2l) Ezen folyó Агат; innét vette a' Уйма il nevét. 

22) Ugyan illyest mond a’ VGiermanusok felôl Tacitus: Honestissi-~ 
mum assensus genus armis laudare. ’S ismét: Si displicuit senton 
tia , fremitu aspernantnr,~ sin placuit frameas concutiunt‘. 

23) Mellyet Avaricum’ városa' ostrománál fejtének ki. 

24) Tormentíg {штатив reduceůant. Csigákkal be--- a’ városba 
vonának. Тог-тешит itt alkalmasint kötelet tesz. Igy a’ pol 
gári báboru’ Ill. 9. praesectis mulierum crinibus tormenta 
fecerunt- lgy Florus Il. 15. mulieres erines suos in tormen 
torum vincula contulerunt. 

25) Jú árkászok leven` a’ földgát ай, mellyre épitvék a’ tornyok, 
üreget ‘гамак, hogy az beomolván а‘ torony ledüljön. 

26) Ugyan ezt топай. fölebb III. 21. Igy Rutilius is Lib. I. 
Non Biturix largo робот structura metallo. 

27) Azaz: az elöbbemlitett, földön hosszat fekvö gerendákra. más i 
gerendákrakatnak keresztül befelé, ’s igy azok összefoglal 
tatnak. 

28) T. i. a’ _két lábnyi távolság, Иву tér, mellyre egyik geren 
da темы: а‘ másiktól. 

29) Т. i. bosszu nyeliifedényekbôl. 
30) Nebogy шока‘: а' folyó égo' szerek ’s Шивой megkapják. 
31) Pluteu: ollyas védernyô volt, melly Ша, vagy más cserje 

ágakból fonva’s börrel bebuzva fel bold formara fölállittaték. 
E' tetôtlen 6-7 láb magasságu védernyö гневе“: állanak a' 
Каюты: az ellenséges lôszerek ellen védve. A’ Plateug-nak 
alul három kereke volt: kettö a' széleken, egy középen; 
ezeknél fogva azt akármerre lebetett buzni, vagy tolni , va 
lamint a’ kocsit. Néha a’ Ринги: deszkákbólis „кбайт.“ 

3_2) Scorpio löge'pely valamelly nagy ij' neme.l Vitruvius azt И: Cata 
pultának nevezi. Felöle ennyit таили: hogy azt egy ember is 

„г ìgazgathatta; erövel pedig eléggel birt azt, Vkit talált, megölni 
натащи mind az они-пшик, mind az- ostromlottak. Neve't тау 

21 i 
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a’ seorpio robar' valamallyes , ’s ша“ шк képzelt Мезонинов 
ságától "ette, чаду mìvel az abból „он nyilak gyakran márge 
sítve levén halálos s_ebet ejtettek. Néha a’ scorpioból едущег 
те egész nyaláb apré hegyes nyíl “истец ki. 

33) L» e’ könyvben a’ l’ydik шато‘. 
34) на; щиты; barbarusok “так a' Витай“: a’ mai mìvel!V 

nemzetekhez иерея‘. Даш a’ mi idönkben (1832. December' 23. 
_Gérard mai-sal шт) на аистщйчй fellegvár' агата: sem kon 
czolák fiil a.' körtaiborlat' sok. sanyarúságát мацы: daliás 
Вывешен; minél inkább megkegyelmeztek volna a’ душ-те. 
keknek, öregeknek, és asszonyoknak! 9 

35) Nehogy tömegesen a' táliorba menve'n щёток птенец. 
36) A' >gall'us был‘ `80k nemzetségbôl "ala alkotva, ‘а. ennek mind 

egyik része kíilön nemzetség ¿ital elfoglalva. E’ menekvôk 
1teh‘á‘t api-«ó çsapatokban ama’ тенге igazíttattak, hol ömiöneik 
иная feküdtek. у f 

37) Dicselcvôk a’ башней; de mit шьет a’ nem egészea egyesült 
Gallia is, minmargunk ишак. ` ' 

ёз) ниша res est, ugymond Arìstot. L. lll. Polit. : артисты, 
quae omnes homines percellit, praecipue vero eos, qui nun-> 
quam antea еще periculum fecerunt. ` 

39) Раисе Ьисйегдиа vomi az Аистенок‘ részére. 14. е‘ йёпуцеп 
а‘ 7-dik számot. ' 

‘ 40) Decelía ma Decize Burgundiában. 
4l) A’ zweybrückenì kìadásban van: ínter-minis magiurqh'bgg', 

melly annyit tenne: hogy akkor nem voltak натянет чаду: 
Convictolitanis‘ надетым (melly miatt aeduus törvény в“ 
r'mt az nem választathatott "olna Vergobretnek) nem volt akkor 
senki is tisztvisel‘ö. De ugy látszik, Davisìus helyesen tet 
te: íntermìasia helyett дин-отдай magùtratibu; mert Cae 
sar itt ellentétképen ноша föl, hogy Cotus teatve're'tu'l, Соп 
victolitanis a’ тромб], ama! ne'hány Нити egybeMt-Zak, 
¿mez a’ (Зададим? jelenle'tében “Певцами. 

42) вмиг mostAllìer a’Lor‘r-ba Ему; nyáron а‘ sevennî hegyak" 
пиши ьашт теддциаф 

43) Hat legìoban Меча“ cohors levén , ha mindegyìkból minden 
negyedik видней)‘, lesz (пеной cahors, ez csak másfél le 
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giet tenne; de тёте! a’ hely csalitos és bokrol volt, a’ l5 
cohorst is иду használhatá Caesar, mintha напев számu lett 
"olna a' не: legio, ’s azért игу is тошна, lsogy Н: lqga'oval 
гелей-[деп marada. 

44) Агат latta, hogy a’ várost bevenni nem Шьем штаммы 
sanyargatni akarta аи egy тещ ostronl Шин, de csakakkor’ 
miután eleségrôl gondoskodort. 

45) Едем а‘ тамады eiôre темен Caesarhoz. 
46) Azaz : az Aeduusok önnöneiknek е‘ lépéséf , ha (‘Ё-умет meg 

lesa téve, kénytelen kelletlen. jová hagyandják, ’s n‘elu fog 
nak Afeleik ellen Caesarral Штат. 

47) Ugy látszik ежей Solduriusok гопак , aniaz векам: bajtársok, 
kikröl fölebb lll. 22. 

48) Ugyan is a' Gallusok igen hiede'kenyek. lgy Martial I.. Ум 
cp. l. 

Et (шпицы galla отбитые fruar. 

49) Ut mare, quod sua natura tranquillnm est, ventorum 752351 
tatur; sic populus sua spente pacatus hominùm sedìtiosorum 
vocibus, ut violentissimis tempestatibus апатит. Cicero pro 
Сидение. ' 

50) Нет valának meg akker táv-csövek; ma mair mit sem hasz 
шипа az illyes fortély. 

5I) Mondatot‘t'fölebb (с. 36): Ногу niinde'n'ne‘mzet'ség' ветвей kü 
lön миражей‘ Sereg ‘ещё, едете“ véve; еду volt, de tá 
bor туй, Мяу’ nemzétség. Ейск közül" Найти“ Caesar’ em 
Вот eirogmmaak. 

52) шатен“, teste’ felsó-része'nek Мнений, letéve. 
53) S'zônyegel'cet , pre'meket ‚тайника: ‚ más e' Гада. 
54) A’ Gallnsokéhoz llasonló fegyver'eik leve'n, emlielfeink дм 

‘_ gondolák , hogy -azok is ellenségek. 
55) Eutropius szerint Caesar a' kirohanó ellenségtdl nyomatva ‚ 

‘és seregének паду részét внешне meggyózötten Еще“ el. 
56) 1de mik тещ-опознан a’ spar-mak' vezérének jeles' монах-д: 

a' каютами зашит: иен ты тщеты, шм- ватты: 
Val. Max. L. Il. 7‘. ‘ ' ' л 

57) Иву, hogy becsiil'etfel tlirt'énjék, 's fumi ne штата. 
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\ 58) Hadi elôre látásból, mint Veget. mondja Lib. lV. e. ‘7.Quae 
паронит nequìnerint exurenda, nihilque quod usui proficiat , 
relinquendum. 

59) Ez Veget. szerint L. l. 3. igy törte'nik: Explorato vado duae 
acies equitum ordinantur intervallis competentibus верните‘, 
щ per medium equites , et iinpedimenta transeant. Nam acies 
superior aquarum impetum frangit, inferior, qui rapti sub 
mersive fuerint colligit , atque transponit. 

60) Az éjsznki тенге. 

6i) Annali védhetése felól шведы esvén. 
62) Sequana t. i.; mert а’ Romaiak e’ folyain‘ jobb partján апа 

nak, Agendicum pedig tul‘a’ folyón feküdt. ` 
и 

l\ 

63) Metiosedum (Meudon) а’ Parisìusok’ városa. 
(И) Soha sem volt tehát egyeség a' Gallusok között, ’s ez теп 

.lé öket. 

65) Kilenez év mult el azon háború 's Vercingetorix' e’ hojtoga. 
газа közütt. 

66) E' Caesar а‘ helháboru’ kìütésekor Pompeius' pártját követte. 
67) „Её/осы‘ név alatt értetnek a' már törvényes ido't kiszolgált 

vite’zek , de kik gyakran még ép életerôhen levén, keesegte 
tés, igéret, vagy esupa hôsi fölszólítás'által а’ f6 vezérektôl 
valamelly táborozásra újonan meghivattak; mert, "110102110 
ni közmondás tartja: Öreg Кампании ¿les a’ как-(Па. Az öre~ ‘ 
gek' гарантами, hideg ve're a’ szelemdús ifjak’ tüzével 
párosítva смазка: им а‘ harezban. A' háboru’ vége‘vel sze 
теге“ veze'reiktôl elbucsuzván ismét gyarmati szálláslikra 

l mentek. V _ 
‚ 68) E’ esatában Caesar, Ринги-011118 szerint , kardját elveszté, 

mellyet az Arvernusok megtalálván templomukban 11`б1а1‹ав2— 
tának. Utóbb шедший azt Caesar, ’s barátait,l kik ан onnét 
leakarák venni, szándékuktól mosolyogva eltìltá. L. az l~sô' 
könyvhöz a’ 124-dik jegyzetet. I 

69) Az 54-dik szám alatt említettnek apja vagy jóbapja. 
70) Alesia (Alise) Velleius Раны-0111115 е‘ város’ ostromoltatásáról 

következö латыша! emlékezik : Circa Alesiam tantae res, диап 
tas andere vix hominis, perficere pene nullius, nisi Dei fuerit. 

i 
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A' sánczolatok , mellyeket itt Caasar tétete, remekek тылам 
L. alább a' 72-dik és 73-dik czikkszámot. 

I7l) Е’ két folyó : Ьшпш és Usern. 

72) Milly jól tudta. Caesar а‘ vitéz Germanusokat használni! "1111 
dig csak a" Germanusok, 's ismét а’ Germanusok. A' Gallu 
sok’ lovassága jobb volt a’ Romaiakénál , de a’ Germanusoké 
jobb a’ Gallusokénál. Ezek víta'k ki Alesiánál is a’ gyôz'i'i 
delmet (с. 80) ezek szeŕezték meg magának Caesarnak is a’ 
готы birodalom’ uradalmát. ' r 

73)- А‘ többi nagyobb kapuk, иву látszik , fallal berakattak. 
74) Ugyan is a"Romaiak mög nem fejezék be a’ напавшим munká 

latokat. ` 

75) Cert/'í звав tuskók valának, mellyeket az árkok’ partjai- le 
omlásának защищайте-шнек le; чаду oda helyezének, 1101 
а’ védernyök ’s gátok’ ve'gei egymást вытек. Tibullus Mes 
salához igy: 

Nam te non alius belli tenet aptius artes, 
Qua deceat tutam castris praeducere fossam 
Qualiter adversos hosti defigere сетов. 

76) Quincunx olly sor, mellyben a’ ‘végsch ’s kíïzépsô ротой 
egymástól egyenlô távolságra romai ötöst (У) vagy összeál 
lítva tizest képeznek. Erröl Quintilianus: Quid illo 
quincunce speciosins, qui in quamcunque parteln spectaveris 
rectus est'.I ‘ 

. ‘77) Értetik azon lovasság, mellyrôl fölebb (a’ 7l-dik` számban 
mondatott, hogy azt Vercingetorix нит-дуйте végett ma 
дам elküldötte, ’s mellytůl lehete tartani, hagy nem дока- ' 
ra visszatér. I 

78) A' szám itt is, mint sok mais helyen, igen bizonytalan. Az 
itt említett Ambivaretusok ege'szen mások a’ fölebb (lV.I 9.) 
elöhozott Ambivaritus októl. —- A’ Brannovixi Aulercusokról l. 
а’ ll-dik könyhöz a’ (il-dik jegyzetet — Brannoviusok nem 
tudatnak. 

79) Hogy a’ Cadurcusok Galliában laktak az bizonyos; az Eleu 
theriek azoknak egy osztálya lehetett. ' 

90) A’ Vellaunusok a’ mai Velay-benlaktak. Именины: helyök: 
Бандит (talán S. Paulien). 
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81)-A' Petrocoriusok Aquitániában laktak, a’ mai Perigord-ban. 
' Nevezetesebb városuk: Vacuna (Perigueux). 

82) Ugy tartják, hogy a' Belocassusok ugyan azok a’ Velocas 
sokkal, kik felöl l. a' ll-dik könyvhöz a’ l9-ik jegyzetet. 

83) El. a’ `kíilönliöde’s igen eló segítette a’ Romaiak’ dolgát. Vis 
unita fortior. 

84) Plutarchus egész három,száz embert сени. De a’ számokban 
ninos az iróknál egyesség. ltt inkább Caesarnak kell hinni , 
mint Plutarchusnak, mert ez a’ számokat шатен; igy ат 
mondje a' többi között, hogy Alesiában száz hetven ezer em 

. ber volt. Critognatns pedig, ki csakugyan jobban шпат, 
hányan vannak, nyolczvan ezer embert emlit. Lásd ennek a' 
hadi tanácsban mondott beszédét a’ 77-dik szám alatt. 

85) А’ Poëta igy szól: l 
Rebus in adversis facile est contemnere vitam , 

Fortior ille facit, qui miser esse potest. 
’s Nabarzanes Curtiusnál Lib. V. igy: Saepe taedio laboris 
ad vilitatem sui compelluntur ignani. At virtus nihil inexper 
tum relinquit. 

86) Critognatus azt akarja bebizonyi'tani , hogy e' mostani háboru 
mind jelen nyomoruságaira sulyosabb , mind vészterhes kö 
vetkezményeire gonoszabb; ’s hogy a’ Romaiak a’ Cimberek 

. nél veszélyesh ellenségek. I 
87) нашит‘ jele’iil a’ Consulok elôtt vesszô nyalábot 's bairdot 

hordozó 12 poroszló szokott vala menni. 
88) Alesis a’ Mandubiusok' városa volt. 
89) Dio szerint e’ nyomorultak, mivel sem a' Roïnaìak, sem a’ város 

beliek гаке: be nem fogadták, kinos éh-halállal veszének. 
' 90 Vìrtutis uberrimum alimentum est honos. Ugy mond Valerins 

Max. L. 1l. c. 6. 

9|) Наградами: hosazu póznák’ ve'gein гиены-6511011 vaskampók 
_ 'valának. Azon liarpagoknak , mellyeket a' tengeri csatákban 
v az ellenséges hajók' lekampózására мышцами, föltalálója 

Anacharsis "olt a' Scytha. Plin. Hist. Natur. VII. 56. 
92) Mellyek a’ 74-dik szám alatt le vannak irva. 
93) Szíias‘kövek; Iiòrs'll'a, olly kövek тайны: ‚ те11-уе11 llihetô 

'jókora nagysa'gok miatt szíjakra kötve, erós csóvalás után 
az ellenségre hajíttattak. 
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94) Muaculiu .véd- vagy хитам, födöo щепы, убавил-11:11, 
olly ostromgépely, melly alatt az osro'mlók állának, 's dol 
gozának, mint a' ушным! (vinea) alatt; ez utólsótól а‘ mua 
culul csak erösehb alkatára, lejtôs tetejére , 's abban кацап. 
bözék , hogy hengereken mozdittatott elôbbre; mert a’ cinea 
nak lapos teteje volt, ’s kerekeken mozgott. A’ рыдай bá 
bor. ll. 10. Метан láb bosszú muaculust ir le Caesar. 

95) Mivel nem lehete mindenik mindenbol jeleii, ’s önmagát nem 

96) 
91) 

98) 

-ve'delmeztheté, mások’ vitézse'gétöl fiiggött: valljon kimene 
kednek-e a’ veszélybôl vagy sem. 
Szobrokat, Биотоки, ösztökéket , mellyekrôl fölebb c. 73.' 
Нет csak Caesar, hanem más f6 vezc'rek is szoktak a’ bar 
czokban illyes badi köntöst (paludamentum) bordozni, melly 
nek szine rendszerint bibor volt. 
Dio Cassius szerint Vercingetorix bizván Caesarnak azzal 
Назван kötött barátságában , birtelen Caesarhoz futott, ’s tô 
le bocsánatot кем; de ki a’ megszegett barátság’ emlékeze 
tétôl ingeriilten neki épen e' паштеты?! nem bocsátott meg , 
hanem 5t -triumpbi pompájára megtartotta, ’s azután теф 
lette. --- Alesia felöi Caesar semmit sem szól. Florus szerint 
Iaz földig rontatott. 



`_ 
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AULUs швтшвьы 2). 





a. Hm'rms ‚ BALBUsHoz. 3). 

Sůrů szorgolásodra kedves Balbusoml nehogy naponke'ntì 
vonakodásom inkább renyheségem’ palástolásául, mint a’ nehe'zség' 
mentse'géül szolgáljon , igen nehéz munkát “Шашни magamra. 

Caesarunk’ Galliában viselt dolgainak emle'k-jegyzékeit össze~ i 
függe'sbe hoztam , a’ uélkül, hogy munkám amannak elöbbi "agy 
utúbbi irományaival egybevettessék. Utolsó be nem fejezett mun 
káját is az Alexandriában viselt dolgokról kiege'szítettem, nem 
игуан a’ belviszálkodások’ végezetéig, mellyek’ megszünése ellát~ 
hatlan 4), hanem‘Caesar’ halálaîg 5). 

Vajha tudnák olvasóim , milly kelletlenül fogtam e' munká 
1102; hogy annál könnyebben elkeriilném az esztelenség’ ’s gôg' 
ama' душицы, mintha önke'nt avatkoztam volna Caesar’iromá 
nyaiba. Mex-t kiki tudja, -hogy mások’ legveritékesebb munkáit is 
‘тишина e’ jegyzékek’ szépsége, mellyek csak azért jelentek 
meg, hogy a’ történetirók illy fontos tettekkel megismérkedtesse 
nek, 'a ziltalában olly паду катеты nyernek, hogy а‘ törté 
netil'ókat a' tárgyaktól inkább megfosztani, mint azokat nekik 
nyujtani látszatnak 6). Mi azonban jobban a'lmélkodunk rajtok 
másoknál: mert ezek csak azt tudják, milly jól 's ékesen 
питай ezek irva, mi azt is , milly könnyüden és gyorsan készül' 
tek. Meg volt pedig Caesarban mind a’ legfôbb irói tehetség és 
kees 7), mind szándéklatainak kimagyarázására a’ legvalóbb is 
me'ret. Én meg az alexandriai, 's africai táborozásban sem lehet 
tem jelen 8); ’l jóllehet az itt történteket еду re'sze’nt CaesarI 
szájábúl tudjuk, mindazáltal más füllel halljuk azokat, mellyek 
szokatlauságuk, 's bámulandóságuk által fognak el bennünket, 
mint mikor azokat tanukép akarjuk elbeszélni 9). 

De talán épen ez által, hogy minden mentséget összehor 
dok, nellogy Caesarhoz _hasonlíttassam, gerjesztem magam ellen 
nzon Бди-537110111, mintha valaki’ itélete által képzelne'm magamat 
'.aesarral egybe vettethetni. Elj boldogul. 



FOGLALA т. 

A' Gallusok шедшими а’ háborut. Caesar elpusztítván a’ 
Вши-111011‘ és Carnutok' telkeit l-VII. töbh csatában megtöri a’ 
Bellovacusokat, 's azok’ frigyeseìt, VII-XXIV. A' Pictok, Car~ 
nutok, és Armoricaiak C. Fabiustól meggyózetnek XXIV--XXX 
Caninius a' cadurcus Lucterius’ és a’ seno Drappes’ ветвей meg 
veri, ’s ez utollót анаша XXX-XXXVII. Caesar Caniniussal 
egyesiilvén Uxellodunumot kiostromolja, XL-XLIV. Az atrebai 
Commìus'lovas esatában meggyôzetvén kegyelmet nyer XLlV-- 
XLVIH, Jövô esztendöben Caesar a" csìllapított Gallìában min 
‹1е-11 elhelyez: ellene Romában ellenei összeesküsznek ЕДА/11161.“ 



I. Minekutána Caesar a’ mult nyäron alt sziintelen bar 
czokban egész Сашей: megbóditotta, 's Камней: annyi 
fáradság uta'n nyngalmas téli tanyán akarta volna kipi 
bentetni: több nemzet’ ugyan egykori báborus “611615118: 
nak megujita'sáról, ’s összeeskiivéséröl tudósittaték. 

A’ minek bib-etô okául ezt adák: Egész Gallia áltlát-- 
ja, hogy egy belyre gyiijtött'akármilly nagy erövel sem 
lebet a’ Romaiakkal megme’rközni; de ba több nemzetség, 
kiilönbözô belyeken egyszerre kezdené el az ellenséges 
kedést, a’ romai népnek mindem'itt barczolni sem elég 
segédforräsa, sem serege nem lenne. Egy nemzetnek nem 
kellene vonakodnia jólétét föliildozni, ha illyes id6nye~ 
rés ältal 10) a’ többiek visszanyerbetuék szabadságukat. 

II. Caesar, nebogy e’ véleme'ny a’ Gallusokban meg 
gyökerezzék, teli táborát M. Antonius Quaestorra biza, 
maga pedig а’ lovasság’ fedezése alatt December’ utolsó 
jan Bibracte’ városából a’ tizenharmadik legioboz 11) mé 
ne, mellyet az Aeduusok’ hata’raiboz közel, a’ Biturixok’ 
földére telepite, e’bez csatlá a’ legközelebbi tizenegye 
dik legiot is. 

Két coborst a' butoroknál bagyván többi seregét a' 
Biturixok’ olly igen terlnékeny birtokaiba vivé, kiket ba~ 
штат’ kiterjedsége, és számos városaik miatt badi ké 
születeikben, ’s összeszövetkezéseikben egy legio nein 
gátotolbata meg te’li táborozásával. 

III. Caesar’ birtelen érkezte által történt, a’ minek 
készíiletlen ’s elszórt népre nézve sziikse'gkép kellet «ör 
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ténnìe, hogy a'földeiket bizton mn'velök elóbb nyomaltat 
nának el a’ lovassägtól , mintsem vzírasokba menekhetné» 
nek 12). Mert az ellense'ges beütés'ek’ ama’ közönséges 
jelének is, mellyet az e'piiletek’ égéseiböl ноша‘: sej 

_ teni, Caesar’ parancsäból el kellett maradnia; nehogy 
az országba leendô mélyebb benyomulta'nál, vagy a’ ta 
karmäny- ’s eleségben szükse'get Мазок: ‚ чаду ellenei 
égések эта! fölriasztassanak. 

A’ Biturixok közül sok ezeren elfogattak, ’s шок, 
kik a’ Romaiak’ elsö benyomultakor megmenekhettek,ré- 
mülten чаду а’ személyes vendégszereteben bizván, чаду 
a’szándéklataik' egyetértése miatt a’ мощней nemzetsé 
gekhez szaladának. Haszontalan; тег: Caesar sebes 
léptekkel mindenůtt megelözte öket, ’s еду nemzetnek1 
sem' hagyott МЫ; elöbb gondoskodnì mások’ szabadl'tásá 
ról, mint önmagáe'ról. 

E’ serénységével Caesar а’ hl'í nemzetségeket is ba 
шведами megmreí, az ingadozókat is ijedelemmel bé 
kés goudolatokra тех-“ё. 

Így levén a’ dolog, midôu‘a’ Biturixok ишак ‚ liogy 
Caesar’ eagedékenysége шепни annak barátságába чём 
szatérhetnek, ’s hogy a’ szomszéd nemzetek тешь’ be 
állíta‘ísa utáa minden egyéb büatetés шиш pártfeglís вы 
vétettek: Ы: is ugyan` аи teve'k. 

i ' IV. Caesar annyi fxíradtság- ’s béketůrésér'ç каюта kö 
zül, kik 4.teli napokban ,_'legveszödségeselib Шайтан, tür 
hetlen liideg mellet`t a’ rterliek’ elviselésében legnagyobly 
készséget mutattak, zsákmány gyanánt mindegyik конц 
téznek ke't шар, a’ Centurioknak рейд két ezer Sester 
сапы Ъдёгеа5аш1е1ш1 13); 's a’ legiokat жён tanyáikra 
vissznkiildvén maga negyvenedik napoli Bibractébe meg 
érkezék'. « :.-.- ` ' ' ‘ 

. : ч 
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Mig itt igazságot szolgáltat, ‘а’ Bìturixok каретке: 
küldének hozzá kérvén segi'tse öket a’ Carnutok ellen , 
kik, mint panaszlák, hadra вещь ellenök. 

Ezt értvén, noha a’ téli tanyán csak tìzennyolcz 
nap mulatott, a’ tizennegyedik, és hatodik legiot kiindítá 
az Arar melletti `téli táborból; hová шока: az eleség 
tárok körüli felvigyázás végett rendelé, mint а’ fölebbi 
emlék~jegyzékekben érìnletett 14), ’s így két legioval 

` a’ Carnutok ellen útnak indula. 

V. Eljulván az ellenséghez e’ mozdulat’ hl're , a’ 
Carnutok mäsok’ kárán okosulva elhagya’k {шишкам ’s 
városaikat. Csak apró viskók valának azok,mellyeket 
a’ tél ellen hamarjában a' szíikse'ghez képest álli’tottak 
össze: mert minapi meggyözettetésök шёл több váro 
sukat elvesztették. 

Caesar nem akarván Каюта“! az épen e’kor különös 
fergeteggel zordonkodó idönek kitenni, a’ Carnutok’ Ge 
nabum nevü városában tábort üte; ’s részint a’ Gallusok’ 
házaiban, részint a’ sátorok’ befödése végett hamarjában 
szalmából épült kunyhókban Каюты fedél alá helyezte. 
A’ lovassägot mindnzáltal, ’s a’ segéd gyalog seregeket 
mindenfelé száguldoztatá, merre csak az ellense'g vonult 
nak mondaték; nem is siker nélkül , mert többnyire так. 
mánynyal тёте vissza. 

A’ tél’ zordonsa'gától, ’s a’ veszélyek’ félelmétöl el 
sanyarodván a’ Carnutok, minekutána, házaikból lett ki 
u"zettetésök után sehol sem batorkodának huzamosabban 
mega'llapodni; s_em az erdôk’ ve’delme вши! az ádáz fer 
getegek ellen nem födethetnének: szétszórva, feleik’ паду - 
részét elvesztve szélyedtek el a’ szomszéd nemzetekhez. 

y VI. Caesar a’ legszigorúbb évszakban megelégedve’n 
azzal , hogy az összegyl'ilt ellenes csoportokat sze'tverje , 

nom. сиз. ш. кбт. 22 
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’s a’ häboru’ minden csiráját elfojtsa; bizonynsnak is tart. 
ván , mennyire okosan föl lehet teni, hogy а’ nyárra зет 
mi nevezetesl háboru ki nem шьет: C. Treboniust a’ ma 
gánál levö ke't legioval Genabumban téli táborban telepl' 
té; б ред1д a’ Remusok’ gyakor követségei ältal 1116651: 
tatván , vhogy а’ badi dicsôségre nézve valamennyi Gallu 
sokat ’s Belgákat fölmuló Bellovacusok, ’s határos nem 
zétségek a’ Bellovacus Correos, ’s az atrebai Commius’ 
veze'rlete alatt seregeket gyl'íjtenek, ’s azokat egy helyre 
vonják, hogy a’ Remusok alá esett Svessiok’ birtokába 
telj'es erôvel berontsanak: а’ tizenegyedik legiot téli tá 
borából líjra kîhozá; mert ve’leménye szerìnt nem csak be 
esiilete, hanem önhaszna is megkivánta, hogy a’ Respu 
blicának illy érdemes frigyesei semmi sérvet neszen’vedje- 
nek. C. Fabiusnak ìrott lïarancsot kiilde, hogy két le 
gioval a’ Svessiok’ földére nyomuljon; ezekhez csatlá még 
Т. Labienus’ két legiojának egyikét. 

'S Еду Caesar! szünet nélkül, a’ legìokat pedig föl 
váltva, mint téli fekvésök’ helyzete , ’s a’ háboru’ min6~ 
sége magával hozta, a’ täborozás’ terhei nyugxalam'ták. 

VÍI. E’ seregek’ egyesi'tése után a’ Bellovacusok 
hoz indula, ’s tábort iitvén azok’ földe'n minden irányzat~ 
ban ylevas csapatokat, külde иене, hogy néhány fog~ 
lyot kaphasson, kiktöl az ellenség’ szándékát kitudja. 

A’ lovasok eljárvän kötelességökben hirül hozák, 
hogy a’ házakban csak kevesen találtattak, ’s ezek is nem 
а’ földinívelés miatt maradtak hátra , mert mindenlionnan 
szorgosan kiköltöztek, hanem ollyanok, kik kémlelés 
végett küldettek vissza. 

Midön ezektôl kérdezné Caesar: hol áll а‘ Belleva 
eusok’ ereje, ’s mi szándékuk@ érté , hogy a’ fegyverfog» 
ható Bellovacusok mindnyájan еду helyre jöttek össze. 
Hasonlóan az Ambianusok , Aulercusok, Caletusok, Ve 
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liocassok, és Atrebaiak is az erdôben némi emelkedett ’ 
járhatlan posvúnynyal кейсе“ helyet Удивлена]: táborul, 
’s minden Затакт: távolabb 'erdökbe hordták. A' had’ 
Вещий több fö emberek; de a’ nép legnagyobb ñgyelem 
mel van Correus iránt, mivel ezt a’ romai nép’ halálos 
ellenségének ismeri. Bövid nap ем“ távozott el тьмы]; 
ból az atrebai Commius a’ közeletben тема, és зим-Тб 
lött ne'pes germanus nemzetse'gekböl segédseregeket ho 
zandó. A’ Bellovacusok, minden f6 emberök’ közegye 
zésével a’ nép’ legforróbb kiva'nságára elhatározák: ‘поду, 
ha Caesar, mint hirlik, csak harem legioval jön: az й! 
közetet elfogadják; nehogy utóbb nyomorultabb ’s mosto 
hább állapotban kényszerl'ttessenek az egész romai erô- 
vel megvl'ni. Ha pedig Caesar nagyobb sereget hozna , 
Ищете": helyûkön megmaradnak, ’s lesböl а’ takarma’ny 
nak, melly a' mostarii évszak miatt csak szůken ’s elszór 
tan гимнаст, gyiijtésétôl, valamint a’ ,gabona-- ’s egyéb 
eleségszállítzístól a’ Romaiakat elzárják. 

VIII. Mikor ezeket Caesar többektôl egyenlôleg ér 
tené, ’s meggondolná, hogy az elöadott terv igen böl 
csen, ’s a’ barbarusok’ vakmerôsége'töl egészen kíilönhö 
zöleg van kidolgozva: mindenke'p azon volt, hogy csekély 
ereje irántì hiedelem эта! az ellenséget minél elöbb й: 
kôzetre birja. Mert vele volt az olly~ régen szolgáló he 
tedik, nyolczadik, és kilenczedik legio, ’s azután n’1'e~ 
ményteli, 's “Подати legényekböl álló tizenegyedik, 
melly a’ többiekkel egybevetve az évek’ ’s vite'zség’ te 
kintetében me'g ha'trább это“, noha mar a’ nyolczadik 
táborozásban szolgált. _ 

Caesar tehát hadi tanácsot gyiijte, ’s mindeneket, 
ШИНЫ tudósi'ttatott, közölvén a’ sokasa'got fölba'torítá. 
Ha az ellenséget ne talán három legio’ számával az ütkö 
zetre kicsalhatná, a’ sereg’ liti rendje’t ‘Яву inte'ze', hogy 

, '22* l 
\ 
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а’ hetedik, nyolczadik és kilenczedik legio теще" 1111111 
111еппу1 podgyász elött; az egész podgyäsz-falka't (melly 
mindazzíltal, mint az efl'éle elônyomuläsokban történni 
szokott, n'em nagy Volt) a’ tizenegyedîk kö'vesse; nehogy 
az ellenség’nagyobb sza'mot lásson, mint mìllyet maga ki 

. vánt 15). Igy Caesar csa'knem négyszögben álll'tva sere 
get, azt az ellenségnek 111101611; ez vélné, clejbe vezeté~ 

IX. Mìkor a’ Gallusok, kiknek megln'zott szándéklataì 
Caesar elött tudva valänak, legioìnkat mintegy csatarend 
ben egyenes lépéssel véletlenül közeledni lätzík: vngy a' 
megtámadás' veszélye, vagy hl'rtelen megérkeztünk mintt, 
тазу annak bevártában, mire határoznók magunkat, tá 

'boruk elôtt a’ nélkül, hogy magasabb helyöket elhagy 
näk, csatarendbe állänak. 

Caesar kivänt,volna ugyan megütköznì, de av. ellen 
ség’ illy паду erején bámulván, az ellenfél ’s közte fek‘ 
v6 ìnkább mély, mint s'zéles völgyön innen ta'borát ama 
zéval szemközt üté föl. Ezt tìzenkét la'bnyi sa'nczgerébbel 
erösítteté meg, mellynek széleit magassa'gához ke'pest 
párkányoztatá; azután két, tizenöt la'bnyi függöleges 01 
dalu árkot äsatott, ’s több helyen három emelet magassá 
gu tornyokat építtetett. Ezeket 1101102011 ’s `101111": ere 
szek által foglaltatá egymäshoz, mellyek’ kíilseje еду 
kis söve'nyzettel védetett, úgy hogy az ellenséget a’ ket 
tôs ároktól a’ védök’ kettös sorzata tartóztatná vìssza, 
nlellyek’ egyìke a’ boltozott ereszeken a’ magassa'g miatt 
mìne’l `nagyobb bätorságban volt, annál merészebberî , ’s 
messzebbre hajl'tá löszereit; másika а’ sánczgerében kö 
zelebb esvén az el-lense'ghezy a’ boltozott eresz által 16110 
1011 а’ hulló nyìlak ellen 16). А’Ьетепе111в2 knpukat, 's 
magasabb tornyokat tétete. 

X. Ezen 'erösl'tménynek két czélja volt; mert еду 
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részt teménylé Caesar, hogy munkálatainak nagysága, e's 
(зайдем) félelme által megbizottakká свай а’ barbaruso. 
kat; más részröl látá, hogy igy a’ täbor, mikor takar 
mány- vagy elese’g-gylijtés végett tävolabbra kell menniök» 
önerösségénél fogva csekély számu emberrel is védetbetik. 

Azonközben mindkét részrôl apró csapatok ki-kiütvén 
a’ Её: tábor közti posványnál viaskodänak. Néba azon; 
ban е’ mocsáron, a’ mi gallus és germanus segédserege 
ink nyomula'nak keresztül, ’s tiizesen sarkalák az ellen 
séget; máskor viszont az ellenség jöve a'lt, ’s a’ miein 
ket messze visszaveré. 

Megtörtént pedig, a' mi a’naponke'nti tiíplagyń'jtésnél, 
midön a’ gyéren ’s távol álló épületekböl kelle az elese'get 
összekeresgélni, nem vala elkeriilbetö , роду a’ ja'ratlan 
belyeken elszélyedt táplagyüjtök elfogattak. Ez által, no 
ba vesztese'günk, csak nébány lóból ’s szolgából állván, 
nem nagy volt, meg is a’ barbarusok általa esztelen kép 
zelödésre gerjedtek, annál is inkaíbb, mintbogy Com 
mìus, kit segédseregek’ bozása végett Germaniába költö 
zöttnek mondék , lovasokkal megérkezett. Ezek nem vala-i 
nak ugyan többen öt типы, mindazáltaljöttökkel a’ 
barbarusok fölfuvalkodának. 

XI. Caesar látván, hogy az ellenség több nap óta 
a’ posväny, ’s fekvése liltal erösitett táborában vesztegel; 
’s bogy ezt ve'sz nélkül sem megtámadni, sem nagyobb 
erô nélkiil körtáborlani nem; Iebet; irásban paranesollí 
Treboniusnak, hogy a’ tizenbarmadik legiot, melly 'I’s 
Sextins Legatussal a’ Biturixoknál telelt, minél elöbb 
magához vonja, ’s igy bárom legioval sebes le'ptekkel hoz 
zája vonuljon. А’ táplagyiijtôkkel fölváltva a’ Remusok" 
Lingok"s egyéb nemzetségek’ lovasait, kiket nagy szám.4 
mal идиш föl , küldé védül, kik az ellenség’ birtelen 
megtámadásának ellenszegüljenek. 
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XII. Ez minden nap l'gy esve’n, ’s megszokás мы 
(mint idô hosszában ez megszokott történi) шаг a’ szor-v 
galom is tágulván a’ Bellovacusok kitanulák lovasaìnk’ 
naponkénti‘állása't, ’s vailogatott gyalog csapattal bozótos 
helyen cselt vetének. Másn'ap oda lovasokat kíilde’nek , 
hogy embereinket elöször cselbe vezessék, azután elzár 
ják , ’s megtámadják. 

A’ bal sors úgy akarta, hogy a’ szolgálat’ rendje az nap 
a’ Выписка: érje; mert mint az ellenség’ Iovasait Шпе 
len megsejték, nagyobb латышей 1`одча azon keveseket 
megvetvén,Ä ’s hevesebben üldözvén a’ gyalogságtól min~ 
den тезы-61 körülvétettek. Így megzavarva hamarább vo' 
nultak vissza, mint lovaS csatákban показ, elvesztvén 
f6 emberöket, ’s lovasságuk’ vezérét Verticust, ki jólle. 
het йога mîatt alig lovagolhatott, /még is gallus показ 
hoz ragaszkován sem a’ vezérség’ elfogadásában évei által 
nem mentegetödzék, se’ nem akará, hogy nála nélkül 
harczoljanak 17). 

E’ hadi szerencse , a’ Remusok’ fejének ’s veze’rének 
eleste, az ellenséget bl'iszke’ve’, ’s hátorrá tevé, embere 
inket pedig выдашь után megtam'tá: állást csak a’ щёк’ 
szorgos мертвыми után választani , ’s a’ futó ellensé 
get mérse'kelte‘bben ůzni. 

XIII; A’ két tábor közt azonban а’ posvlíny’ шо 
nyaimíl ’s áltmeneteleinél naponként сваи“: folytak. Ezek 
ben midôn а’ Germanusok, kiket Caesar a’ Rhenuson a’ 
végböl hozott, hogy lovasok közé vegyülten harczoljanak, 
egész elszántsággal a’ posványon liltkeltek, ’s néhányats 
kik ellent állottak, leterl'tettek; a’ többi sokaságot рейд 
'keményebben sarkalták volna: nem csak azok, kìket 
megrohantak, чаду messzünen megsebesl'tettek, hanem 
a' nagyobb távolságban segítség végett fölálll'tottak is ré 
mültöken gyalázatosan megfutamlának; ’s egyik emelke- 
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dettehb helyet a’ mäsik után hagyvän el, nem elôbb ё! 
lapodának meg, mint mikor ta’boruklloz értek. Némely 
lyek rettegtiikben tovább is szaladtak. 

Ezek’ veszélye úgy megzavarta a’ Gallusok’ minden 
seregét, hogy ulig lehet meghatározni: атомщик na 
дуоЬЬ-е, ha egy kis szerencse -mosolyg reájok; vagy el 
csüggedésök, hami köze'pszerii csapás érte öket. 

XIV. A’ Gallusok több napig ugyan azon táboruk 
ban vesztegelvén midón C. Trebonius Legatust legioival 
együtt közeledni érték: a’ Bellovacusok’ vezérei tartván, 
nehogy az alesiaihoz hasonló körtáborlat alá vétessenek, 
éjjel az öregeket, erötleneket, és fegyverteleneket min 
den egyéb butorral magoktól el akarák bocsátani. Ати 
ban e’ rendetlen ’s bonyolódott sokaság’ kiállításában (mert 
a’ Gallusok a’ könnyü osztálynak is , temérdek társzeke 
rekkel szoktak járni) 18), reájok virradt, ’s azért a’ tá 
bor elôtt csatarendbe állának, hogy a’ Romaiaktól elíîbb 
iizöbe ne ve'tessenek, ml’g a’ butorokkal menö sereg jó 
tova nem balad. 

De Caesar jónak так-сё az ellenséget, ha ellentállI 
a’ domb’ meredeksége miatt meg nem tämadni, azonban 
legioìt annyira elôre Мёртвый, hogy a’ barbarusok helyök 
Ьб] ‚ ha katonáink reájok nyomulnak, veszteség nélkül el 
ne mehessenek. 

Látván tehát Caesar, bogy а’ két tábort egymástól 
a’ ja'rhatlan posvány ki'ilönzì, mellyen leendô áltvergôdés’ 
nehézsége késlelhetné az üldözés’ sebességét, ’s hogy a’ 
posványon tiíli csaknem az ellenséges táborig nyuló hegy 
geréncz attól csak középszerü völgy мы választatìk a’ 
mocsáron hidakat veretett; ’s legioit áltvivén hirtelen a’ 
domb’ teteje'n levö siksägon termett, mellyet kétyre’szrôl 
lejtös oldalok keri’tének. Itt elrendelvén katonáìt a’ domb’ 
párkánylíra jött, ’s csatarendben álló legioit azen pontra, 
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шт; ‚ honnan gépelyek эта! az ellenség’ucsapataira lö 
szereket lehete szórni. ‘ 

XV. A' barbarnsok er'ôs helyzetökben bizva'n, áinbár 
az ütközettöl, ha tala’n a’ Romaiak a’ dombra följutni 

-igyekeznének, nem vonakodtak; штаммы seregeiket 
részenként egymás után elbocsátani nem merészlék. Сна 
щепаьеп maradának tehát, nehogy eloszolva csapást ve 
gyenek. 

Caesar a'llandósa'gukat látván, búsz cohorst_áll|'ta 
fegyverbe, ’s azon belyen a’ tábort Штаб ‚ ’s megerôsl't 
teté. E’ munkák’ ve'geztével legioit a’ sánczgeréb elôtt 
rendbe älll'tá. A’ lovasoka‘t fölkantározott lovakkal örhe« 
lyekre osztá. 

Mikor а’ Bellovacusok так, hogy a' Romaiak nz 
íildözésre készen állanak; ’s hogy mostani helyökôn ve's'lI 
nélkl'il sem éjjelt, nem tölthetnek, sem eleség nélkül hu 
zamosabban nem maradhatnak; a' hátra vonulásra illy 
tervet gondolának kit ’ 

A' mint telepedve valának (mert llogy a’ банщик 
csatarendeikben le szoktak telepedni , fölebbi впиши-рву 
иёКеКЬеЦ említtetett 19), egymásnak a’ táborban igen 
паду böséggel volt szalma, ’s veszszö-nyalábokat adoga. 
tának kézrôl Маге,‘ ’s azokat а’ csatarend’ elejbe helye 
zék. Estefelé ezeket az adott jelre egyszerre megnyujták. 
A' szakadatlan láng hi'rtelen elfödé a’ Romaiak’ пеню; 
е1б1 а’ Gallusok’ minden seregét; azalatt pedig a’ barba 
rusok nyakra före elsarkaltak. ' 

XVI. Caesar nem láthatta ugyan a’ tüzek miatt az 
ellenség’ eltakarodta't; de gyanl'tá, hogy ezzel ~csak Тип; 
sät aken-á titkolni, ’sazért a" legiokat elôbbre lépteté, ’s 
ůldözésre lovas csapatokat kl'ilde. Tartván azonban, 
Воду talán az ellenség cseltvetve megállapodott helyén, ’s 
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embereinket rosz helyre csalni zainde'kozik, maga hal 
kabban méne utánok. A' lovasok nem mertek a’füst 

és sl'írii lángok közé ugratni, "s ha kik kevesebben neki 
hajtamík, alig ismerték meg önlovaik’ fejeit. Tartván te 
hät a’ cselvetéstôl szabadon engedék költözni a’ Bellova~ 
cusokat. ` 

Így az ellenség épen olly gytíván, mint ravaszon 
minden veszteség nélkül elfutván, nem több, mint “и 
ezer lépésnyi ta'volsa'gra egy kíilönösen erös helyen tä 
hort iitött. Ещё: а’ Bomaiaknak, táplagyiijtéseikben csel 
be állítván lovasait ’s gyalogait, gyakran nagy kart 
okozott. 

XVII. Többszöri illyes Кайл-ой után megtudá Caesar 
egy fogolytól, hogy Correus a’ BeIlovacusok’ vezére a’ 
gyalogság’ szine'bôl hat ezer lege'nyt, az ege’sz lovasság 
ból pedig ezeret “Нанта, kiket, azon helyre álli'ta les 
be, hová gyanítása szerint a’ gahona’ ’s ta'pla’ bösége 
miatt a’ Romaiak jövendôk volnanak. 

E’ szánde'k’ fölfedezése uta'n Caesar több legiot vive 
ki, mint egyébkor, lovassägot pedig csak annyit külde 
elöre, mennyit eddiglen a’ táplagyiijtöklíöz' védelmül ad 
ni szokott. E’ közé rejté a’ könnyü segédseregeket ’s hoz 
zájok olly közel csatlatkozék, a’ mennyire csak lehete. 

XVIII. A’ lesben álló ellenség torve’ kivitelére olly 
Цен; választott , melly semmi irányban ezer le'pésnél to. 
vább nem terjedett, ’s mintegy rekeszszel minden геп 
tôl megjárha tlan erdôkkel, vagy igen mély folyóval ke' 
Нашей. 

Embereink drtesítve levén az ellenség' szúndéktíról 
neki bátorodva, ’s készen az ütközetre, mînthogy a’ le 
giok’ щепок nyomultánál fogva akármìnó csatázásba is 
hele ereszkedtek volna , e’ helyre csnpatonként nyonmlá 
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nak. Ezek’ érkeztével Correas azon véleményben, hogy 
terve’ kivitelére itt az alkalom, elöször csak kevés nép 
pel miltattn maga't, ’s a’ I_egközelebbì lovas osztályokra 
rohant. A’ lnieìnk elszántan МЫШЬ а’ lesben le’vök’ tá 

madásait, ’s nem szoronga'nak többen egy helyre , mi, 
ha lovas csatákban félelemböl történik, máx' önsokasá 
вы: által veszélyt hoz. 

XIX. Mivel lovas osztályaìnk állásuk szerint föl 
vllltva gyér csapatokbnn harczola'nak, ’s az övéiket ol 
dalast körülszärnyaltatni nem engedék: a’ többiek is, 
низ Cul-reus harczolt, az erdöböl kìrohamínak. Külön 
hözöl pontokon igen tüzes lett a’ viadal. Sokáìg Исчез 
levén a’ gyözelem, gyalogsäguk az erdöböl lassanként 
elönyomula, ’s lovasainkat hátra nyomá. De а’ könnyü 
gyalogság, mellyrôl emll'tém , hogy a’ legiok ею“ elkül 
detett, hamar segl'tse'gre jöve, ’s lovas csapataink közé 
vegyülve elszántan harczola. Az ütközet еду ìdeig egyen 
lö тёще! forrott; utóbb, mint a’ harcz’ minemüsége ma 
gával hozá, azok fordultak fölül, kik a’ cselbôl ген: elsö 
rohanatokat kiállotta’k; épen azért: mivel a’ cseltvetök’ 
meglepete'sétöl semmit sem знающей, 

Közeledének azon közben a’ legiok. А’ mîeìnk is , 
elleneink is ugyan azon idöben egyik hl'rt a' másikra ve 
vék, hogy a' fövezér csatarendben közell't. 

E’ tudósl'tásra katonáink a’ cohorsok’ segítségében 
bízva'n megfeszíték minden erejöket, nehogy késlekedvén 
a’ gyözelem’ dicsöségében а’ legiokkal látszassanak 052 
tozni. Az ellenség elveszté bátorságát, és szerte {тёз 
nak indula. Hasztalan; mert azon nehézse'gekkel kiizdé 
nek most magok , mellyekbe a’ Romaiakat akarák befon 
ni. Végre meggyözötten, ’s leverten -- nagyobb részök 
a’ csatatéren таи-ш]: _'- ki шеи-е re'st talált, elcsüggedve 
Тиши vagy az erdönek , чаду a' folyónak. De a’ mieink - ____ 
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bevesen utánok nyomulván futas közben ezeket is föl. 
konczolák. 

Correust azonban scmmi csapäs nem vebette гей: 
hogy a’ csatatért elbagyja, ’s az erdöbe szaladjon, és a’ 
maga' megadása'ra fölszólittatva ne kényszeritse vitéz 
vagdalkozás, és soknak megsebesitése által a’ neki b6 
szült gyöztöseket, hogy lôszereiket гей szórják. 

XX. E’ történet után a’ fris csata’ nyolnaira érvén 
Caesar, azon reményben, hogy az ellenség, ba megball 
ja feleinek illy szörnyii megveretését, elhagyandja e’ csa 
tatértôl, a' bir szerint, mintegy nyolcz ezer lépésnyire 
fekvö táborát, ámbar a’ folyón átkelés’ nebézse'geit iól 
latta, mindazáltal seregével áltment ’s elöre nyomult 

De a’ Bellevacusok, ’s a’ többi nemzetse'gek egyné 
bány az erdôk' védelme alatt a’ futásból menekedettek’ 
’s pedig sebhedtek’ véletlen megérkezténél la'tván, hogy 
теще]: nézve minden balul iitött ki, hogy meg vannak 
verve, hogy Сон-виз elesett, a’ lovasság’ ’s a' gyalogság’ 
szine oda van, azon biedelemben, hogy а’ Romaiak kö 
zelitenek, tüstént trombita-jel által tanácsot gyú'jtének, 
’s kiáltozänak: követeket ’s tuszokat kell Caesarhoz 
küldeni. 

XXI. E' tanäcs mindnyájoktól belyben bagyatván az 
atrebai Commius azon Germanusokboz illant, kiktôl e’ 
báborura segédseregeket kölcsönözött volt. A’ többiek 
rögtön követeket küldének Caesarhoz ’s kérék: elégedjék 
meg ellenségeinek biintetésével, mellyel ba ba'r öket harcz 
nélkül ép voltokban fenyitbette volna is meg, azt bizo 
Anyosan kegyességénél, ’s emberszereteténél Торга soba 
sem tette volna. A’ Bellovacusok’ ereje a’ lovas csata äl 
tal le van verve; a’ válogatott gyalogságból sok ezeren 
hulltak el; alig menekedett hirmondó. De bär illy nagy 
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a’ veszteség, a’ Bellovacusok‘mégis e’ csatában аи: nyer 
ték, hogy abban Correas a’ háborn’ kezdôje, ’s a’ пер’ 
láznójn elesett; тег: mig az élt, többet tehetett a’ рог 
nép az országban, mint a' питайся. 

XXII. A’ követek’ besze'dére Еду felelt Caesar: A’ Bel 
lovacusok, ’s Gallìának tölibi nemzelei ugyan azon idöben 
kezdték taval az ellenségeskedést. Egyedül 6k maradtak 
meg legmakacsabban szándékukban, a’ többieknek magok’ 
megadásával sem józanodtak meg. Ö tudja ’s belátja, 
hogy igen könnyü a’ vétket holtakra hárl'tanì: de senki 
sem teheti аи, Ьоду a' fö személyek’ akaratja ellen, a’ 
tana’cs’ ellenszegülése, ’s minden jámbor' ellenzése mel 
lett aljas népcsoporttal háborut kezdjen, ’s folytasson. 
Azonban 6 nlegelégszik azon büntetéssel, mellyet бата 
gok vontak fejökre. l 

XXIII. Rea következett e'jszaka а’ követek megvi 
vék а’ „наш. А’ tuszok öszveszedetének. Egye’b nem 
zetségekböl is, mellyek csak a’ Bellovacusok’ ügye’ ki 
menetelét „так, egymásra érkeztek a’ követek. Tuszo 
kat álll'tának, 's a’ parancsokat teljesl'ték az еду Сот 
mìust kivéve, ki féltében senkire semmeré bl'zni életét. 
Mert T. Labienus a’ mult évben, mikor Caesar innensö 
Galliában bìróikép igazsägot szolgáltatott, megtudván, 
hogy Commius a’ nemzetségeket Мята, ’s Caesar ellen 
összeesküvéseket szô: ennek llú'telensége't hitszege's nél 
kül gondola elnyomhatni 20). Gyanítzí, hogy meghívásra 
Commius nem jön a’ táborba; hogy tehát kisért‘és által 
ñgyelmét föl ne gerjeszsze, hozzá C. Volusenus Quadratust 
kiilde' , ki б: a’ szólalkózás’ saine alatt megölesse. E' vég 
re alkalmas Centuriokat válogata ki ’s ada melléje. 

Szólalkozásra jövén a’ dolog, midön Volusenus, mint 
ki volt шпат, Commius' kezét megragadta volna, a' 
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Centurio e’ dolog’ szokatlansägán mintegy fölingeríilve 
21) Commiust ki akará végezni; de ennek meghìttei ál 

.› 1а1.ЫгЬе1еп meggätoltatván, a’ halálos csapást be nem 
végezheté: mindaza’ltal az elsö va'gásra fejét keményen 
megsebzé. Mind a’ két rész kardot räntott már, de mind 
egyik inkább menekedni kivána, mint harczolni: a’ mie 
ink, mivel a’ Commiuson еле": sebet halfilosnak vél 
ték; a’ Gallusok, mivel észrevévén a’ cselt, többtöl ret 
tegtek, mint a’ mit Ишак. Е’ történet után, mondja’k, 
Commius föltette magában, hogy Romaiak’ szeme elejbe so 
ha sem lép többé. 

XXIV. A' legharczosb иерей’ meggyözése után lát 
ván Caesar, hogy ellentállásra már еду nemzet sem ké 
szül, hanem a’ jelen kormány’ kikerülése végett némely 
lyek a' városokat hagyják oda, vagy a’ mezôkrôl költöz 
nek el: seregét több részre küldözni eltökéle'. M. An 
tonius Quaestort, a’ tizenegyedik legioval magához свас 
la; C. Fabius Legatust huszonöt cohorssal Gallia’ legtá 
volabb részébe 22) küldé; mert- itt, hir szerint, még né 
hány nemzetség fegyverben alla ’s véleménye szerint 
azon tartományok' fölügyelöjének C. Caninius Rebilus 
Legatusnak вы legioja nem volt elég erôs. T. Labienust 
lnagához Шуб, ’s a’ tizenkettödik legiot‘, melly ezzel té 
li tanyán feküdt a’ romai polgärok’ gyarmataìnak védel 
mére Gallia Togatába küldé; nehogy a’ barbarusok’ be 
rohanäsa által ежей is olly sérvet vegyenek, millyet a’ 
mult nyáron azok’ ve'letlen latorkodása’s betörése a'ltal 
а’ Tergestinusok 23) szenvedtek. 

Maga Caesar Ambiorix’ birtokainak pusztl'tására ’s 
’s dulásra indula; mert miután épen nem reme'nylhette,` 
hogy a’ megrezzent futamlót kézre keri'thesse, véleménye 
szerint, becsülete шейте. annak orsza'gát lakosokra, lak 
helyekre, ’s barmokra ne'zve úgy elpusztítani; hogy Am 
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_biorix, habár néhányan kezeinket szerencsésen elkeríil 
nék is, illy nagy inségek miatt gyülöltetve az биты 
többé az országba be ne fogadtassék. 

XXV. Miután Ambiorix’ orszägának minden részé 
be a’ legiokat, és segédseregeket szétbocsátotta, és 526 
mos lakos’ elfogatása) чаду meggyilkolása után тише], 
vassal , ’s rablással mindent földult_ volna: Labienust Её: 
legioval a’ Trevirek ellen küldé, kik, a’ Germania’ 
szomszédságánál fogva örökös háboruba keveredve, dur 
vaságra ’s vadságra csaknem a’ Germanusokkal fölér 
tek, és engedelmességben csupán hadsereg által шпаг- 
banali. 

XXVI. Azon közben C. Caninius Legatus Витания 
nak, ki jóllehet nemzetének egy тёще elpártolt, még is 
шут: а’ Romaiak’ barátja maradt, leveleìböl, ’s hir 
nökeitôl megtudván , hogy a’ Lingok’ hntáraiban паду 
számmal vonult össze az ellenség.: Lemonum’ városa felé 
siete. 

Közeledvén e’ városhoz, midôn a’ foglyoktól mint 
bizonyosat hallaná, hogy az Andok’ vezére Dumnacus 
sok ezered magával Duratiusb Lemonumban ostromolja; 
’s a’ gyenge legiokkal nein тете az ellenséggel össze 
kapni: megerösl'tett helyen táborba szálla. 

Dumnacus lnegtudván Caninius’ közeledtét, egész 
erejét a’ legiok ellen fordítván a’ Romaiak’ táborát kezdé 
ostromolnî. Ezt több napig folytatván ’s az övéiböl войн: 
vesztvén, minekutána sa’nczolatainkat semmi ponton sem 
törhette keresztül, ismét Lemonum’ ostromlására vissza 
тёк-ъ. 

XXVII. Ugyan akkor C. Fabius Legatus ‘ига több 
nemzetse'get meghódíta, ’s azokat tuszok Шва! leköté; 
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egyszersmind C. Caninìus Rebilus’ leveléböl шедшей a’ 
Новейший törtémeket., ,E’ tudósíta'sra Duratius’ fölszaba 
dl'ttisára indula. De Dumnacus e'rtvén F ahius’ érkeztét ma 

gátelveszettnek tarta, ha ugyan azon idöben kivülröl а’ 
Romaiak’ megtámadásat kiállani, ’s a’ városbeli örizet 
miatt szorgoskodni ’s rettegni kénytelem'ttetnék. Hirte 
len elvonula tehát a’ va'rostól , ’s nem is vélte плавай: elég 
bátorsägban, mig seregét a’ Liger folyón, mellyen nagy 
saga miatt csak hl'don mehetett ált, keresztül nem чепце’ 

Fabius nem latta ugyan me’g az ellenséget, sem Ca 
niniussal nem egyesült: mindazáltal ollyanoknak, kik a’ 
ta'jt ismerte'k, beszédére gyanl'tá, hogy a’ megrémült el 
lenség leginkább oda veendi útját, hová ô megyen. 
Ugyan azon hid felé törekvék tehát seregeivel, ’s lovas 
sa'gn't а’ legiok elött elküldé, de csak olly távolságra, 
hogy a’ lovak’ kifáradása nélkül а’ legiokkal игуан azon 
éjjeli táborba szállhasson meg. 

Lovasaink nyert parancsuk szerint beérék Damna 
сиз’ seregét , ’s azt megtämadák. E’ megtámadásnál, mely‘ 
lyet a’ vìsszavonuló, megrémült, ’s butorokkal terhelt 
ellenségre útközben tevének, abbó’l войн‘; fölkonczolá 
nak, ’s пиву zsákmányt tevének. Igy а’ szerencsés csa 
ta után táborukba vìsszatértek. 

XXVIII. A’ következô éjjel Fabius a’ csatára el 
késziilt Iovasságot elöre küldé, hogy az ellense’g’ seregét 
az (5 érkeztéig tartóztassa. A’ lovasság’ vezére Q. Atius 
Varus jeles bátorseígu ’s belátásu Ген-Ни buzditá embereit 
a’ parancs’ teljesl'tésére, ’s az ellenség’ seregét utol érvén, 
oszta’lyait részint alkalmas helyekre állíta', részint velök lo 
vas csatába-bocsátkozék. Az ellense'ges lovasság meré 
szen szembe ниша; mert megállapodván az egész веке‘, 
utána volt а’ gyalogság, ’s azt a’ mieink ellen gyámolí 
tá. Tiizes harczra kelt a’ dolog; mert embereink meg 
vetve'n az elôbbi napon megvert ellenséget, ’s tudván, 
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hogy а’ legiok nyomban következnek: szégyenlék a’ ha'trá 
lást, ’s уйдут vágytak а’ csata’t magok nyerni meg; ’s 

наём; a’ gyalogság ellen legvitézebbül harczolának. Az 
ellenség pedig azon véleme'nyben, hogy most is, ума. 
mint elötte való nap embereink után több sereg nem jön, 
jelen lenni “Яге az alkalmat lovasságunk’ eltörlésére. 

XXIX. Egy Майя legnagyobb eröködéssel folyva'n 
a' harcz, Dumnacus úgy álll'tá gyalogsa'gát, hogy az {61 
váltva segl'thesse lovagait. Ekkor намек elö véletlenl'il 
zárt rendben leginink. Ezek’ la'ttára megrendült a’ bar 
barusok’ lovassága, a’ gyalogság elijedt, butrozatuk’ ози 
tálya rendeletlenségbe jött, ’s az egész sereg nagy Мина 
’s шпал-368 közt futásnak ereredt. De lovasaink, kik 
csak imént az ellentállókkal olly vitézül harczoltak a’ 
gyözelem’ örömétôl elragadtan minden részröl nagy Мг 
mát ütve'n a’ visszavonulókat затаивать; ’s még lovaik 
futni, karjaik vägni gyöztek, kaszabolták. Tehát теп 
két ezernél több részint fegyveres, részint félelemböl 
fegyvere vetett ember konczoltatott össze, ’s az ege'sz 
butrozat elfogatott. 

XXX. Azon bìzonyos tudósításra, hogy Drappes а" 
а’ Seno (ki mindjárt Gallia’ fölzendülésének kezdetekor 
mindünnen зубры: pór emberekkel, zabadsa'gra meg~ 
Ы“: szolgáklial, lninden nemzetnek magá'hoz vont számii 
zötteivel, ’s fölvett latrokkal a’ Romaiak’ podgyászát ’s 
elese'gszállíta'sátielfogta) nem több, mint két ezer a’ fu 
tásból összeszedett emberrel a’ Provinciának tart; ’s'hogy 
a’ Cadurcus Lucteriussal, kirôl fölebbi emlék-jegyzékek- 
böl tudva van, hogy a’ дани; zendülés’ kiütésekor a’ 
Provinciába szándékozék rontani, egyet ért: Caninius 
Legatus két legioval utánok nyomula, azon пазу gyalá~ 
шато: elhárn'tandó, hogy Provìnciánk pór emberek’ rablá 
sai által károsl'ttatott, ’s hozatplt rélnülésbe. 
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XXXI. A’ több‘r вея-езде! .Fabius a' Carnutokboz , ’s 
„делимитации“ iudula, -mellyekrt’il тай, hogy 
lerejc'ik a’ Dumnacussal пальбы ütközetben megcsökkent; 
inert nem kételkedék, hogy e’ fris csapás után megju 
[идиота-Ё. 

Fabius e’ nemzetse’gek’ megbóditásában épen olly 
rendkivül szerencsés, mint gyors volt; mert a’ Carnutok, 
kik gyakran энную-ванные a’ béké-röl soha emlite’st nein 
tettek, tuszokat állitván megbódolának. A’ többi, Gal 
На‘ végszéleiben fekvô tengermell-ékì viírosok is, mely 
lyek armoricaiaknak neveztetnek, a’ Carnutok' рыбачат, 
Fabius’ ’s a’ Летевший-ещё“! azonnal teljesite'k annak 
parancsait. Dunmaeus kiiizetvén országából bujdosva ’s 
lappangva kénytelena'tteték. egyedül Gallia’ legszélsöbb 
tartományaiba költözni. 

XXXII. Azonban Drappes és Lncterius a’legiok’ ’s Ca~ 
ninius’ érkeztét inegtudva’n, ’s magokat , ba a’ Provinciába 
csapnának, a' (rolnai) sereg’ uta’nok nyomultánál fogva el- t 
vezetteknek tartván ; ’s toviíbbá mar szabadon sem 
szerte nem csapongbatván, sem nem rabolbatvan: a’ Ca 
durcusok’ földén mega’llapodának. Lucteris, ki bajdan , 
mielôtt e’ merénybe bocsátkozék, polgzírai közt nagy ba 
тёща! birt, ’s mint örökös tij meg й] tervkoboló magának 
a’ barbarusok ею“: nagy tekintetet пешем, а’ pártfogása 
alatt volt, ’s a’ terme'szettöl jelesen mcgerösitett Uxello 
dunum’ 24) városát a’ maga ’s Drappes’ seregeivel el 
foglalta, ’s a’ lakosokat magáboz csatolta. 

XXXIII. Ide jöve baladék hélkiil C. Caninius, ’s 
a’ várost körösleg igen meredek sziklákkalferôsitve ’ta 
lálá, iigy ‘югу fegyverkezetteknek, babar azt senki sem 
védi is, nebe’z volna abba fôlhatni. De észrevevé egy 
szersmind, hogy a’ väros olly t'ömve van butorokkal, 
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hogy lla azokkal n’ lakosok titkon elfutni akarnának,nem 
свай а’ lovasságot, de még a’ legiokat sem kerülhetnék 
el. Aze'rt cohorsait ha'rom részre osztván a’ legmagasabb 
helyen hármas tábort ütött; honnan lassanként, mennyi 
re seregeitöl kitellett, a’ város körül ostrom-gerébet hu 
ZHIOÍZÍ. 

XXXIV. Látván ezt a' városbeliek, Alesia' végte~ 
len nyomoruszígainak emlékezetétöl aggódtatva hasonló 
körtáborlati вот-“51 rettegtelx. Fökép рейд Lucterius, 
ki amaz inségben részt vett, csak az eleség’ beszerze’sét 
sürgeté. Elhatározák tellät egyes akarattal a’ seregnek 
еду re'szét a' városban hagyni, а’ :б1›Ь1 könnyen fegy 
verzettekkel pedìg gabona-bchozás végett kiindulni. 

E’ шмыг helybenhagyása után a’ következô éj 
szaka Drappes és Lucterius valamennyi emberöket , két 
ezeret kivévén, kiket (örizetiil) hátra hagyának, a' va'. 
rosból kivivék, ’s rövid ideigleni künnle’tò'k uta'n az ôket 
gabonával részint örömöst segl'tó', részînt ellent sem áll 
h’ntó Cadurcusok’ birtokain паду mennyìse'gü gabonät 
gyl’íjtének; ’s nella елей kicsapásaìkkal sánczvárain'kat 
is megtzímadák. 

Ennek екает: Caninius nem sietett az egész várost 
sánczolatokkal körülvenni, nehogy a’ ke'sz munka’ védé~A 
sére elégtelen legyen, чаду legtöbb pontra csak gyenge 
örsereget kényteleníttessék helyezni. 

XXXV. Drappes és Lucterius nagy bôséggel be_ 
szerzett gabonájokkal a’ várostól На ezer lépésnyire meg 
telepedének, hogy, onnnét a’ hozottakat lassanke'nt a. 
városba „мишек. ‘пшене teljesl'tését l'gy опий; 1151‘: 
Dram es а’ tábor’ örizete're a’ sereg’ еду részével helyben 
marada; Lucterìus pedig a’ terllelt barmok’ falkzíjät a’ 
vfírosba vezeté. Az örök’ elrendelése után, mintegy éj 
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jeli “и úra tájban 25) elkezdék a’ gabonát esalitos és kes 
keny útakon a’ városba takari'tani. 

Táborunk’ ôrei észrevevék а’ zörejt, ’s a’ kiküldött 
kémek hi’rt adának a’ történt dologról. Caninius halnar 
jában fölfegyverkezett cohorsaival a' legközelebbi színcz 
várokból épen virradtakor e’ gabona-vontatókra kiütött, 
kik e’ véletlen bajtól megrettenve öreikhez szaladának. 
A’ fegyveres ôrök’ папаша katonáink még inkább felbö 
szülvén еду fogoly’ életének sem kegyelmeztek. Lucte 
rius kevesed magával elillant , ’s nem is ment a’ taborba. 

XXXVI. E’ szerencsés eset után a’ foglyoktól meg- 
тай Caninius, hogy Drappes a' sereg’ еду részével töle 
csak tizenkét ezer lépésnyire fekszik táb‘orban. Eziránt 
többek’ vullása megegyezvén belátá: hogy egyik vezér‘ 
megfutamtatása után nem volna nelléz a’ többi rémíilteket 
elnyomui, ’s паду szerencsének tarta, hogy az öldöklés 
Ъ61 senki sem menekedett meg Drappesnek a’ vett озарён 
ról hŕrt viendö. Mivel e’ próbatételtben semmi veszélyt nem 
Шт: egész lovasságrit, ’s a’ germanus gyalogokat --- 
redkivüli gyorsaságu embereket -az ellenség’ ta’bora fe 
lé elôre küldé, ’s magához ve'vén еду butor ne'lküli le 
giot, а’ másikat hármas táborra föloszta'. 

_Elleneihez közeledve'n az elöre küldött ke'mektöl 
megtudzí, hogy a’ barbarusok, szokásuk szerint, elmel 
Iözvén a’ magasabb helyeket, alant, a’ folyó’ partján 
ütöttek tábort; de egyszersmind hogy a’ Germanusok és 
lovasok minden várakozáson kivül hirtelen reájok rohan 
tak, ’à а’ cs`atát ma. elkezdenék. 

E’ tudósításra legioját készülten , ’s csatarendlien 
lépteté föl.. Így az адом; jelre a’ magasabb helyek еду 
szerre minden részrôl elfogtaltatának. Ez lneglevén a’ Ger 
manusok ’s lovasok megpillantván a' legio’ táborjeleit teljes- 
.erejökböl harczoltak. A’ cohorsok haladéli nélkül minden 

Í 23. 
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pontot megtámadtak, ’s mindent vagy leterítvén, vagy 
вперёд tetemes zsákmányt nyertek. Elfogatott e’ взай 
ban maga Drappes is. 

l XXXVII. Caninius illy szerencsés .ütközet4 után csak 
nem агу ember’ vesztesége nélkül a’ város’ körta'borlatá 
hoz visszatére ’s tönkre tétetve'n már most a’ kül-ellen 
ség, ki miatt nem` шантаж azelôtt az örhelyeket 
szaporl'tani, ’s az egész várost bezárni: minden тёщи-61 а’ 
munkálatokhoz Шпагой. Másnap C. Fabius is megérke 
zék seregeivel2 ’s a’ körtáborlat’ еду részét magára 
“Швы. 

XXXVIII. kCaesar azonban M. Antonius Quaestort ti-> 
zenöt cohorssal a’ Bellovacusoknál vhagyá, hogy a’ Bel 
gáknak újra nyugtalankodni alkalom ne adassék; ö рейд 
а’ többi nemzetségekhez méne , mellyektôl több tuszt ki 
vana ugyan, de a’közfélelmet vigasztalässal сайта‘. 

Mikor a’ Carnutokhoz дам, kik által, mint Caesar’ 
emlék-jegyzékeinek molsó könyvében emll'ttetett, elöször 
iitött ki országukbnn a’ háboru, mivel ezeket látta fökép 
vétkök’ érzete miatt rémñlésben lenni, hogy a’ nemze 
tet minél hamará’bb a" féleleintöl fölszabadítsa, azon csiny’ 
szerzöjét; ’s a’ háboru’ élesztöjét Gutruatust 26) biinte 
tésre fölkérte. `Ez ugyan honosai elött is bujdoklotr, de 
mivel mindnyájan nyomozák, esak‘hamar a’ táborba lio 
zatott. Caesar, katonáinak, kik a’ Gutruatus miatt veit 
Бабье“ veszélyeket ’s vesztességeket Танзанией: ,* nagy 
összetódulása által kénytelenítteték öl: természete' elle 
nére 27) megbüntetni: ugyhogy ôt halálig verette, ’s ад“ 
tán bárddal lefejeztette. 

XXXIX. Itt Caninius’ gyakor levelei дна! értesi't 
teték Caesar azokról, mik Drappessel ’s Lucteriussal 16: 
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téntek; valamint arrdl is, milly szänd‘e'kkal vannak a' vá 
rosiak. Caesar noha öket csekély számuk miatt föl sem 
vette: mindazáltal konoksa'guke'rt kemény biintet'e'sre itélte 
méltóknak, netalán egész Gallia ать higye, hogy nem 
erô’,l hanem ällhatatosság’ hijänya miatt nem állhattak le' 
gyen а’ Romaiaknak ellent; чаду más nemzetségek is уй 
rosaik’ erös fekvésében bi’zviin ezek’ példája'ra a’ romai 
igát lerázzák. Mert hogy tisztségének ez I_égyen utolsó 
nyara, azt a’ Gallusok elôtt isméretesnek шага. На te 
hát ezt kiállhatjäk, semmi veszélytöl továbbá nem tarta 
nak. Annakokáért Q. Calenus 28) Legatust két Идём/а! 
ha’tra hagyvsín, hogy б: csak a’ покои: napilitakban kö 
vesse, egész lovassägával a’lehetö legnagyobb густая? 
,sa'ggal Caniniushoz siete. 

XL. Caesar mindnyájok’ várakoza'sán kiviil Uxel- 
Iodunumnál teremvén midón látmí, ’hogy a’ körtáborlati 
mun'kák be панна‘: fejezve , ’s az ostromltíst teljességgel 
nem lehct ahbnn hagyni; a' szökeve'nyektôl pedig halla 
ná, hogy a' väros eleséggel böven el van látva: próbát 
tôn elleneitöl a’ vizet elzárni. 

A’ hegynek, mellyen Uxellodunum fekvék, minden 
részröl meredek oldalai ‘камней. Kíirülc majdnem свё 
szen folyótól hasított völgy knnyarode'k. A’ helyzet nem 
engedé- e’ folyót lecsapolni; mert olly mélyen simult a’ 
hegy’ töve'hez, hogy ан me'lyebbeu ásott árkokkal se 
hova sem lehetett vezetni. A’ városból ide levezetö lit 
bajos és meredek volt , iígy hogy ha embereink ellenzék, 
a’ lakosok sebek , ’s életkoczkáztatäs лыка}. е’ folyóhoz 
sem le nem jöhetének, sem a’ meredek kapaszkodón visz 
эха nem vonulhatának. ‚ 

Caesar a’ városiak’ e’ haját Майка a'vizhez vezetö 
legkönnyebb ösvényekhez is ijászokat, parittyásokat, sôt 
némelly helyeken lôgépelyeket is гита, ’s a’ folyótól a’ 
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városbelieket elzárá. ` Ezután az egész város csak еду 
helyre járt.vizért. '-’mà’îzfrsî 

XLI. Épen a’ város’ fala mellett azon részen , 1101 a’ 
folyam azt nem körzé , mintegy háromszáz lábnyira nagy 
forrás buzgott. Mivel mindnyäjan ohajták e’ forrástôl a’ 
városbelieket тата, ’5 egyedül Caesar lfitá be, hogy 
ez esak паду veszélylyel lörténhetik meg: a’ forrásnak 

'JWIN'. ' -<-1§¥  и„ —..4ч‚-ь А e‘ -~¢^.-~s
áltellenében паду munkäval ’s folyvásti шпат közben 

il: födött meneteket ke'szíttetett, ’s töltéseket hányatott. Mert 
a.’ városbeliek föliilrôl rohanának lefelé, ’s a’ ta'volságból 
vesze'ly nélkül harczolván átalkodottan elöre nyomnló ka» 
tonáink közül sokat sabbe ejte'nek, _Ezek mindaza'ltal 

1:1 пеш rettentheték el embereinket a’ унывать’ elôbbre 
а: s tolásától, ’s a’ helyzet‘ nehézségeinek erôköde's éslmun 

kálatok általi meggyôzésétöl. Ugyan еду idôben а’ "(чо 
fedelektöl a’forrós felé rejtelt árkokat is ásának. E’ mnu" 

. kát minden veszély, ’s az ellenség’ sejthetése nélkül vi 
l ' heték "e'ghem ' ' 

Kìlenczláb magasságu töltés emelteìe'k,"s arra На 
emeletü torony álll'ttaték, melly nem ére ugyan föl a’ 

Anem volt eszközölhetö; mindazáltal a’ Топаз’ fekvése't 
fölíil balada. Midön erröl gépelyek által a’ forráshoz 
Vvezetö út'akra Шнек-ей vettettek, ’s a’ lakosok vìze'rt 
vész nélkiil -nem jöhettek: szomjokban nem csak a’ mar 
‘так, ‘5 lovak, hanem-sokan az emberek közül is mege 
mésztettek. 

XLII. Ez inségtöl egészen elrémülve'n a’ lakosok, 
fagygyuval, szurokkal ’s forgácscsal me'gtölt Погодка: 
meggyujtva a’ munkálatokra eregetének. Ugyan akker 
igen heves kìrohana'st tevének, hogy a’ Наташка: meg 
támadás ’s vész által a’ túzoltásban ватных. А’ munká‘ 

  
 város’ bzístyáinak magasságáéal, тег: az teljesse'ggel 
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latok csak hamar lángba borultak; mert a’ meredekről 
lebocsátott hordók a’ НИЗ-{мелей- ’s gátokhçz ütődvén 
meggyujtának mindent a'_mi útjokat állá. Ellenben ka 
tonáink, noha а’ veszélyes harcznem , ’s rossz helyzetök 
miatt szorongattatának, mindent legnagyobb készséggel tür_ 
tek; mert a’ viadal a’ magasan, és seregünk” szeme' láttá 
ra történt. Mindkét részen nagy lárma támada, ’s mind 
egyik а’ legszembetünőkép tevé ki maga't az ellenség” lő 
szer-einek, 's a’ Индейцы‘, hogy annál inkább нищие 
vitézsége. 

XLIII. Caesar az övéi közül sokat sebbe esni lát 
vain cohorsait а’ väros’ minden részén à’ hegy felé indítá: 
's mindünnen nagy la'rmát iittetve'n a’ bástyák ellen szin 
lett támadást тёще. Ez által a’ városbeliek rémiilésbejöt 
tek, ’s nz iránt, mi egyebütt történik, bizonytalanságban 
's függőben levén fegyvereseiket a’ lm'íveinkre tett táma 
дамы visszahivák, 's a' bástyákra rendelék. _ ‘ 

А’ csatának így vége szakadvzín, embereink limeg 
gyult műveket hamarjában eloltäk, vagy szétszaggaták. l 

А’ városiaknak még akkori makacs ellentállása után 
is, mikor а’ szomjustig miatt nagy „так oda halt, végre 
a’ forrás’ erei allyukakkal beva'gatänak ’s ellérl'ttetének. 
Ez által hírtelen kiszäradta' lecsapolt élő forrás, ’s а’ "Airo 
siakat annyira kétségbe ejté, hogy azt nem emberi munka 
nak, hanem az istenek' rendelésének tulajdonítanak. En 
gedni kelle tehát а’ szükségnek, ’s magokat megadni”. 

XLIV. Caesar тай, hogy szelídsége közönségesen 
isméretes, ’s azért nem tartván, hogy kemény fenyítés 
által kegyetlenség' gyanujäba essék; 's ha e'kép több 
nép külön helyen föllázadna, czéljainak végét nem lát 
va'n: szükségesnek vélte másokat kemény példa által el 
rettenteni, ’s azért mindnyäjoknak, kik fegyvert hordoz 
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tak kezeit elvág‘atta. Шике: meghagytn, йогу anmíl 
szembetünöbb legyen a’ vétkesek’ büntetése. 

Drappes, kit, mint emli'tém, Caninius Годом volt` 
el,` vagy fogsa’ga mìatti bo'sziisaígában ’s keservében', ‘шву 
nngyobb biintetés mintti fëlelemböl, néhäny nap minden 
eledeltöl tartózkodván éhen hall meg. ' 

Ugyan azon idôben Lucterius is, ki` fölebbi emll'té 
sem szerìnt` az ütköz‘etböl elillant, az Arvernus Epasna 
etus’ kezeibe Пни-Шт (mert jól érezvén, mìlly gyůlöletes 
nek kell neki Caesar elött lennie, azt vélte, Ногу sebol 
llosszabb ideìg vész nélkül nem tartózkodhatik, ’s azért 
helye'nek gyakor változäsainál sok elött kinyilatkozott). 
Ezt az Arvernus Epasnactus, ki egészen a’ Romaiakhoz 
`szl'tott, késelem nélkül kötve Caesarhoz vezette. 

XLV. Labienus e’ közben a’ Trevireknél lovassagá 
val szerencsés volt, ’s a’ Trevirek és Germanusok каш, 
kik a’ Romaiak ellen mindenkit segl'tettek, sokat fölkon 
по“. Vezéreik élve kerültck kezébe, а’ több'iek között 
Surus is az aeduus, ki vitézse'gere “битву, mint vérse' 
gere igen jeles férfiu volt, ~"s mostig az Aeduusok közül 
egyedü‘l egy, ki fegyverét le nem tette. 

XLVI. Ennek értésére lätá Caesar, hogy szánde’k 
latai Gallia’ minden részében sikeriilnek, ’s lígy hivé, 
hogy ezenV országot az u-tolso nyáron egészen meggyözte 
’s hódl'totla; mivel pedig személyesen Aquitaniában me'g 
soha sem volt, hanem P. Crassus által annak csak еду 
részét hódoltatta meg, Её: legioval ода-шедшим, a’ 
nyär’ hanyatló'részét ott töltendö. 

Е’ szándékát is, valamint egyebeket gyorsan e's sze 
rencsésen kivivé, mert Aqîlìtania’- minden i nemzetse'ge 
hozzá követeket külde, ’s tuszokat álll'ta. 

Ezek után lovas örcsapattal Narboba utazott, és se 
regét Legatusaì мы te'li tanyákra küldöze': négy legiot 
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М. Antonius, C. Trebonius, P. Vatinius, és Q. 'l‘nllius 
I Legatusok alatt Belgiumba helyezettg'kettöt kiilde az Ae 

duusokhoz, kik, mint Caesar jól tudäyegész Galliaban 
legnagyobh tekintettel birtak; kettöt a’ Carnutok’ Имён-111 
mellé a"'l`uronusokhoz‘, Воду введён tengerpartì шапо 
mányt féken танец; a’ másik kettöt a' Lemovixok’ föl_ 
беге , nem messze az Arvernusoktól, hogy Еду Galliiinak 
еду része se legyen sereg nélkül. 

Caesar csak egyn'éhány nap tartózkodék a’ Provinciá 
han. Eljárta а’ közgyú'léseket, megvizsgálta a1. országos 
pöröket, ’s megjutalmazta az érdemeseket (mert egész 
Gallia’ föllázadásakor, mellyet e’ Provincia’ hńsége’ és 
segl'tsége által csillapl'tott le, legjobb alkalma volt kitud 
ni, ki milly szivvel viseltetett légyen a' Respublica iránt). 
~Ezeket végezvén a’ legiokhoz mene Belgìuba, ’s a’ telet 
N emetocennában 29) tölté. 

XLVII. Itt hallá meg, 1юду az- atrebai Commius az 
6 (Caesar) lovasságával megñtközött. Мец noha Anlo 
nius mdr teli táborba sza'llott, ’s az Atr'ebaiak’ nemzete 
hi'i maradt: még is Commius , ki a’ fölebb emli'tett sebzés 

_ után akánnelly lázada'snál honfiainak mindenkor kész volt 
kezökre járni, hogy buzdi'tó , ’s vezér’ hijával a’ hadban 
ne lennének, noha a? nemzet Romának meghódolt, lova 
snival latorkodva csapongott , ’selállván az útakat , дуа1‹ 
ran a’ romai téli táborba vitetni szokott eleséget elfogä. 

XLVIII. Antonius mellé jutott a’ téli táborban-mint 
lovasság’ vezére C. Volusenus Quadratus. Ezt Antonius 
az ellenséges lovasság’ üldözésére küldé. Volusenus ki 
tiin'ô vitézsége mellett személyes gyú'lölséggel is viselte 
tett Commius iránt. AmnálA szivesebben teljesíté tehát, 
а’ mi гей bizatott‘. Azért‘cselt vetvén több ízben megtá 
madá , és szerencsésen visszavere’ amannak lovasaìt. 
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Végre Volusenus valamelly igen tüzes наше;- alkalmii' 
val magát Commiust анода! igen vágyván, kevesed ma 
gäval azt megátalkodottan i'ízte. Ez sebes futásával Volu 
senust (az биты) messze elvonta, fs akkor egyszerre 
valamennyi katonája’t kl'íség- és segi'tségre fölszólítván, 
hogy hitszegôleg törte'nt megsebesl'ttetését boszulatlan ne 
hagyják, шефы-(Шт: kantárral vakmerôen egyenest a" 
vezérnek ugrata. Lovasai egyetemben követék (it, kis 
ded lovas esapatunkat шедшими ’s íizôbe vevék. Com 
mius sebes vágtatva szorosan Quadratus’ lovához саги; 
magát, ’s elö szegzett da'rdával annak czombját nagy erö 
vel keresztül veré. 

Vezérök’ megsebesl'ttetése utän azonnnal szembe 52251 
lának embereink, ’s az ellenséget vissza-kergeték. Ezek’ 
tüzes rohantára sokan az ellenség közül leverettek, vagy 
a’ futa'sban részint маршами, részint elfogattak. 

Е’ ve’szböl lova’serényse'ge által Commius megmene 
nekedett. A’ulovasság’ veze're pedig olly keményen meg 
sebesl'tve, hogy élete is kétes volna , viteték vissza. a’ 
táborba. Commius azonban vagy mivel тёк -haragja le 
csillapodott, vagy mively embereìt паду részént«.elvesztet- 
te, Antoniushoz követeket külde, öl: bizonyossá tévén, 
'ho-gy а’ hol тамада, ott fog tartózkodni, ’s paran 
osait:- teljesl'teni. Azt az вдув: kéré csak ki, hogy félel 
me miatt kiméltessék meg valamelly romai elôtt meg 
jelenni. A 

Antonius, mivel e’ kérelmet természetes félékeny 
ségböl eredettnek gondola', гей állott, ’ а’ tuszokat el 
fogadta. > 

 

Tudom e'n , hogy Caesar minden e'vröl kíilön emlék 
` jegyzékeket készített; de ebben б: követni szükségtelen 

nek tartám; mert a' jövö esztendöben L. Paullus' és C. 
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Marcellus’ consulssiga alatt igen печения, semmi nem 
történt Gallisíban. Mindazáltal hogy kiki tudja, hol tar 
tózkodott legyen ez’ idô alatt Caesar ’s a’ sereg: антиб 
rozám még némellyeket följegyezni, ’s ezen emlékjegy 
zékekhez csatolni. 

LXIX. Caesar Belgiumban téli tartózkoda'sakor f6 
czélul тех/55 magának a’ nemzetségeket barátságban meg 
tartani , ’s az ellenségeskedés’ minden reményét vagy okát 
видимым; mert épen nem akarta, hogy eltávozása’ kö 
zeledtekor kénytelenítessék még Рамы е11еп táborha szál 
l‘ani, nehogy, a’ sereget elvinni szándékozván, maga után 
háborut hagyjon , mellyen közel vesze'ly‘nélkül egész Gal 
lia örömest карпа. Ennek okáért'tisztelettel szóla a' пет 
zetekhez; azok’ elôljáróinak legfényesb aján‘dékokkal ked 
veskedékg` nem vete reäjok и} terheket; ’s igy az olly 
sok szerencsétlen шьёт által elgyengült, ’s az enge 
delmesség’ állapotjában magát jobban érzô Galliát'béké 
ben tarttotta 30). - 

\ 

L. A' tel’ végével Caesar’ szokäsa ellen 31.) legna 
gyobb sietséggel Italiába utazott , hogy а’ Мип1с1р1пп1о 
kat 32) ’s gyarmatokat шедшим ’S nekik Quaestorjá 
nak M. Antoniusnak az augurság’ keresésbeli iigyét ajánlja; 
mert ezen ô véle olly szoros bara'tsa'gban álló férfiuért, 
kit a’ tistztkeresés уедем nem rég már elöre kíildött 33), 
Caesar kitette tekintetét, részint önindulatából, részint 
néhánynak 34), kik Antonius’ kimaradásával а’ (hivata 
láról) lelépö Caesar'tekintetét akarák kisebbl'teni, pár 
tossága‘ ’s hatalma.’ daczära. l 

Noha pedig mar az uton megtudta, még mielött Ita 
liába e'rt volna, hogy Antonius Анат‘ 35) lett: mindaz 
által alapult okai voltak a’ Municipiumokat ’s gyarmato 
vkat meglätogatni: hogy nekik Antonius’ iigyében lett 
számos megjelene'söket és мошенника: megköszönje; 
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egyszersmind упада“, ’s becsíiletétuis a’ jövö esztendeì 
tîsztkeresésekor nekik aja'nlja; mert ellenségei igen fen 
nyen kérkedének azzal, hogy L. Lentulus, a's C. Mar 
cellus “пищащий Consuloknak 36), kik Caesart minden 
tisztelet ’s tekintettöl meg fognák fosztani', ’s hogy Ser 

4 Galba 37) sokkal nagyobb kedveltsége ’s а’ szavazatok' 
többsége mellett is azért nem lett Consul, mivel Caesar 
ral, mint annak meghìtt barátja ’s Legatusa 6sszekötte 
te'sben állolt. 

LI. Caesar minden Municìpium ’s `gyarmattól mond 
hatlan tisztelettel és szeretettel fogadatott; mert 61111111 
naklama наматываю! fogva most tért ide elöször. 
Semmi sem шашиста“: el, mi a’ kapuknak, utaknak, 
’s helyeknek, mellyeken Caesar- keresztül menendö vala, 
ékesx'te'sére kigondolható volt. Магия; kicsinyje elejhe 
méne; mindenütt hullänak az áldozatok; templomok ’s 
piaczok terített asztalokkal rakatának meg; elannyira: 
hogy a’ legkìvänatosb diadalmi pompa’ örömét már eleve 
_lehete izlelni; nlly fényt mutatának a’ gazdagok, olly 
Мамам а’ szegényebbek. 

LII. Minekutána Caesar ege'sz 'Fogata ваша: gyorsan 
megjárta: legnagyobb sietséggel Nemetocennäba a’ sereg 
bez visszntért, ’s minden legìot téli táboraikból a’ Tre 
vìrek’ földére idézvén , maga is oda щиты, ’s ШИНЫ: 

vszemle't tartott 38). T. Labienus аи; adá Togata Сашей, 
hogy annak a’ Consulsa'g’ keresésében annál nagyobb {11611 
lást szerezzen. Maga a’ sereggel csak annyi mozdulatot 
сей, mennyit az ege’szse'g’ fentartása végett teendö hely 
változtatásra elégnek “Ш. 

Е’ menetelekben, noha gyakran hallá, hogy ellen 
ségei Labienust bojtogatják, valamìnt némellyek’ azon 
törekvését is, hogy seregének egy részétöl a’ Senatus‘ 
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végzése által megfosztassék 39): mind az által sem La 
bienus felől nem ln'tt semmit, sem hogy a’ Senatus’ te 
kìntete ellen valamit elkövessen reá nem birathatott; mert 
иду vélekedett, hogy ügye a' Senatorok' szabad vokso 
lásánál könnyen győz; mivel C. Curio a’ Néptríbunus, ki 
Caesar’ ügye’ 's tekintete' védelmét fölvállalta 40), több 
izben azon ajánlást tevé a’ Senatusnak: hogy ha valakit 
Caesar’ serege aggódtat, mivel Pompeius” uradalmi vágya 
és serege is a’ forumon nem kis rettegést okoz: rakja le 
mindenik fegyvereit, ’s bocsássa el seregét. E'ként sza 
bad ’s független lesz a’ Respublica. Ezt pedig nem csak 
ajánlá Curio: hanem az e’ fötti szavatolást is kezdé sür 
gölni 41). De ezt a’ Consulok, 's Pompeius’ barátai el 
lenzék, 's így a' dolgot elsimitva szétmentek. 

LIII. А’ Senatusnak e’ tette igen kitüntette annak 
érzetét, ’s megegyezett annak előbbi viseletével, mert 
midőn Marcellus a’ mult éven Caesar' méltósága ellen ki 
kelvén Pompeius’ és Crassus’ törvényének ellenére idő 
előtt 42) tenne indítványt annak helytartósága iránt a’ 
Senatusban , 's ezt ő , ki egész méltóságát egyedül Cae 
sar’ megbuktatásában kereste, szavazat alá bocsátaná: 
javallatát a' számosan együtt volt Senatus egyáltalában 
félre“ vetette. De ez nem csüggesztette el, sőt tüzelte 
Caesar’ ellenségeit még hathatósb felekezetet gyüjteni, 
mellyel javallataik' helyben hagyatása't a' Senatustól ki 
csìkarhassák. 

LIV. Utóbb a’ tanácsban határozattá lőn, hogy a' 
parthus háboruhoz Cn. Pompeius is, C. Caesar is egy egy 
legiot küldjön: mindazáltal mind a' két legiot nyilvánsá 
gosan egyedül Caesarnak kellett adnia: mert Cn. Pom 
peius az első legiot, mellyet Caesar’ helytartóságából 
állított ki, úgy пай, mint a’ reá esett részt 43). Vilá 
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gos volt, hogy ellenségei’kakaratjából щами: el tôle n’ 
legio: штампы visszaküldé azt Cn. Pompeiusnak, ’s 
а’ Senatus’ végzése szerìnt maga nevében az innensö Gal 
liában {сшиб tizenötödiket adá oda. 

Ennek helyébe a’ tizenharmadiknak kelle Italiába 
mennie azon ôrhelyek’ védletére, mellyekböl a’ tizen 
ötödik elköltözött. Ezután téli tanya'ikra osztá seregét. 
C. Treboniust négy legioval Belgiumba helyezé. C. Fa 
biust ugyan annyival az Aeduusokhoz ykíildé. Mert vele 
inénye szerìnt Жду legbiztosabban meg fog a' esend Gal 
liában tartatni, ha а’ Belgák, mint legvitézebbek, ’s az 
Aeduusok mint legföbb tekiutetiiek seregek által Ковш. 
4toztatnak. 

LV. Caesar Italia'ba тати. ÁOda e'rkeztekor hallá, 
hogy a’ Consul C. Marcellus a’ tôle (Caesnrtól) elboesätott 
’s a’ Senatus’ végzése szerìnt a’parthus háborura заём két 

.le iot Cn. Pom eiusnak álten edte, ’s Italizíban marasz g Р g 
юна. Е’ tettbôl noha mindenki nyilván Мышей: mi ko 
holtatik Caesar ellen, ez mindazáltal eltöke'le' addigml'g 
n’ dolgot inkább törve'nyes úton, mint fegyverrel elintéz 
ni valami remény mutatkozik, mindent békével elti'írni 
44). lAzt kivánta 45): . . . . . . Hz'ány. 
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_v..» 

Jegyzetek a’ пошива“: konyvnuz. 

1) E' könyv magában foglalja Caesarnak a’ Biturixok Camutok, 
Bellovacusok, Dumnacus, végre Lucterius és Drappes el 
len viselt háboruit. Igy a’ történet’ folyamatja nem szakad 
meg, ’s a’ hogy Caesar a’ рощей háboruról elsö капут 
kezdi az elôbbiekkel összefiiggésbe tétetik. A’ történet Ser. 
Sulpicius Rufus , e's M. Claudius , Marcellus, továbbá L. Ae~ 
milius Paullus, és C. Claudius Marcellus Consulok alatt fo 
nódik. 

2) E’ könyv’ szerzôje Svetonius szerint Hirtius, ki Caesar’ meg 
hìttje volt , ’s a’ ванна és polgári háboruban Маца. szolgált. 
Roma’ ерш. 71l-dik éve’ben. C. Vibius Pansaval Consul volt, 
’s mint illyen Майна (Modena) elött Antonius ellen gyo'zödel 
mesen harczolván, a’ свата’ viharjában, mint gyanítjzik, Octa 
uius’ (a' késôbbi Augustus Császár) keze által "égeztetett ki. 
(L. Tacit. Amal. L. I. 10. is M. Tullii Cic. epis. Wieland’ for 
dításával ’s jegyzeteivel. Wien und Triest 1826.‘ Tomo XII. 
pag. 373). нет bizonyos, ha az alexandriai, ’s africai há 
boruról szóló könyveket евН1г11цз1г1а-е, тазу С. Oppius; 

l a’ hispaniairól szólót hihetô nem ó irta. Нет helyesen тёт 
tik némelly kiadzisban e’ könyv elejbe mint szerzó'. „А. Hir 
tius Pansa“; mert Pansa csak tiszti társa "oit Hirtiusnak al 
consulságbau , de vele nem ugyan azon egy папину. 

3) Cornelius Balbus gadesi (cadixi) fi Саввы-пак’ igen jó barátja 
volt. Ó vala az elsö kiilföldi , kinek megengedtetett, hogy 
azon diadalmaiért , mellyeket Africábau a’ Garama‘sokon vett, 
diadalmì pompát tarthasson. ' 

4) Mert Caesar’ halala után iszonyu háboru dulongott Octauius, 
Antonius es Lepidus’ ytriumvil'iitustiig, onne't pedig Анат 

ystun' magány uralkodásaig. ` ’ 
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5) Azonban ma az ninos meg'egészen ‚ mit ez' iró hozzá adott. 
6) Cio. in Brut: Atque etiam Commentarios quosdam soripsit `те‘ 

гит suarum, valde quidem probandos: nudi enim sunt, recti 
et venusti , omni ornatu oratìonis tamquam veste деп-нега : 

sed dum voluit alios habere parata, unde sumerent , qui vellent 
scribere historiam, ineptis gratum fortasse Терн ‚ qui volunt 
illa calamistris тщете’, sanos quidem homines a scribendo 
deterruit- Nihil enim in Дымы-121 pura et illustri blyvitate 
dulcius. 

7) Söt nem csak az irói , hanem a’ szónoki tehetse’g is, melly 
röl Бином Eloquentia militari, .qua .re aut aequavit prae 
stan‘tissimorum фонит, aut excessit. Post aceusationem Do 

у labellae baud дате `principibus .Petronis annumeratus est. 
8) inne't igen hìhet‘o", hogy ezen , ’s az alexandriai »’s africai há 

horurôl irt könyveknek ugyan yogy a’ .szerzôjök : mert men 
.tésk‘ép bozza elö, hogy az впишем tábnrzásoikban jelen sem 
loketten, még is йодид говопзаиок’ irásához. Történt рейд 
az alexandriai háboru Ptolemaeus Auletes aegyptusi kìrály' 
gyermekeinek egymás каш viszálkodásai miatt; az africai 
Ipedig Pompeius’ sea'egeinek maradványaival Scipio , Cato, La 
Мент , "s egyéb jeles vezel-ek alatt. 

9) А‘ történetirónak bizony'os tanu'ke'p kell tudni тигры. К1 
zavart forrásból , i‘llyen amollyan 'hallomásböl'közöl csak va 
lamit, micsoda t'órténet'író аз’? ' 

10)-Azaz: наша -várva, mí'g töbli inäs nemzetség‘f seregei külön 
helyeken a’ Romaiak ellen harczolvńn, azokat lassanként 
meggyengítik. ` 

11) Némelly kiadásban a’ tizenkettödik legio téttetik , de ez La 
bienussal téli tanyán volt. L. a’ 24-dik számot; a' ll-dik 
Szám alatt ugyan а’ Biturixoknál {еще legio említtetik nem 
mint tizenkettödik, hanem mint tìzenharmadik. 

12) Ugy látszik теней, hogy azon husz ’s töb'b városon ‘kivii_l, 
mellyeket а.’ Gallusok Vercìngetorix’ tanácsára porrà ége't 
tek (VII. 15.) még maradtak а’ Bìturìxoknak városaik, mely 
lyekbe menekhetének, ha ôket forgö vészként Caesar meg 
nem lepi. 

13) Еду Sestercius _ez ша tájban еду denarius’ negyed részét tet 
te; еду dcnarius рейд valamelly igen kis шпагат-1611611!) 
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венце! egy alticai drachmát tett. E’kép а‘ husz forinu' péu'blaih 
szerint egy Sestercius теза öt шаман pengóbcn. ,Ezer sex 
tercius (az az еду Sestercìum) сем‘: nyolczvan három forint, 
és husz krajczárt tesz, azaz: épen szaiz Гоп-Нины, ha еду linoln 
colonial marca huszonne’gy forìntba пятак. E’ szerint 10,000 
sestertius ezel' forint; 100,000 Sestcrcìus tì'l. ezer forint, és igy 
Фоты). Е’ helyt тети ICaesar egy közviténfnok а’ mi pézünk 
szerint husz , egyCenturiolnak kétszáz‘forintot igére pengôben. 

`-14) T. ì. a’ hetedìk könyv’ штаб számában mondatott, hogy Q. Tul 
Нив Cìcerot , és P. Sulpiciust сё“ tanyára az Aeduusokhoz a1. 
Агат mellé киша Cabillonum ’s Майке vúronaiba. 

15) Az elôbbi számban mondatott: Вову elleneì az шпате: el 
fogadni készeknek nyilatkoztak, ha. Caesar свай három ln 
gioval jön , е‘ számot Иудин шип az ollenség; 's azért Cae 
sar is csak három legìot каше а’ podgyász вы“, egyet ре 
dìg, (a’ tizenegyedìket), ‘югу a1. ellenféluil észre ne тётен 
sék a’ podgyász шёл. 

16) A’ nyilakat t. i. illy esetben az ellenség fölfelé lotte, 's шок 
zápor y-módra Башмак le az ellenfél' fejeire, ’s "állaira; ezek 
ellen a' =boltozott ereszek шагу folyosók тащи Caesar’ ka 
тлёй. 

->1‘7) Milly harczra termett nép'ezm’gal‘luspkké! .nem ciak az Щи; 
hanem az aggkoru is szeret магам Гоп-заем, ‘в hideg тёк-буе! 

С ша" керезеьь а’ hnrcz’ vészei шт megállni, mint a' lobogń 
vérü Íiatal. 

Victum aevo robur cecidit, fessusqne невеста 
Exemplum, non miles erat.- --- Lucanns lll. 

Ím, Vertìscus a’ pe'lda,valamint (Vll. 57.) Camulogenus. Ежи. 
re lehetìgazán Virgiliuel1 szavait alkalmazni: omne aevum forro 
terìtur. ' 

18) Annál nagyobb пешем есмь most а’ társzekerek’szńmn; mort 
предай künnyü vértezetüeket,’s butor nélkülìekct tesz, most 
рейд mìnden podgyász а.’ seregnél volt. _ 

19) ,Ez'a' Жени -lévó emlék-jegyzékekben sehol sem említtotik, hon 
nét ат lehet következtetni , hogy azok еду része elveszctt. 

2i0) Hiîslegéß é’ gyalázatos merény volt Labienustól Commiust Еду 
akarni kìvégeztetni. 

пом. сьхв. ш. кбт. 24 
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21) Tetetvén magát , mìntha ezt gondolná, Воду Commìus hallal:t 
Ian vakmero’séggel гадалка тед Volusenus’ keze't (it kivége-` 
zendô. 

22) Aquiteniába, mellyV legtávolabb esik Belgiumtól. 
23) Tergeate (Triest) a’ Carnicusok’ városa volt Aquileìatól hu-I 

szonhárom ezer le'pésnyire. Azon barbarusok, kik a’ Terges 
tinusokon letorkodtak , Appìamis szerìnt a’ Dalmaták voltak, 
kik utóbb Caesarnak meghódoltak ugyau , 's adút is бивней , 
de annak meggyilkoltatása után ìsmét pal-tot ütöttek. 

24) Uxellodunum (Ussoldun ). 
25) Mintegy két órável nap’ Юте е16::. 
26) A’ VII-dik könyv’ 3~dik számában а' háboru’ kezdôinek ket 

ten neveztetnek , de Gutruatus nincs мой közöe, kinek neve 
kíîlön kiadásokban annyira változottan adatik elô , hogy чаду 
ezt nem `tudjuk, mìlïy nevet irt "oltake’p Hirtius, чаду ezt 
Cotuatuara kell változtatni. - 

27) Caesarnak nem volt `természetében kegyetlenkedni , sôt a’ ke 
gyességnek minden ìdöben sok jeles решала: edta, kivált ho 
nosaì, habár legnegyobb ellense'geil-iránt is, ha t. i. azok 
„шаг elérésében többé ne’khgátot шаг пет че:11е::е1‹; тег: 
czélja’ даешь a' падут-а vágyó ember (mìllyen kétség kivül 
volt Julius Caesar), ha egyébiránt legszelídebb is, бане-2111 

yza.y ’s топча. Azonban meg kell Caesarban jegyezni: hogy 
népszerüségét a' romai ~polgál'ok iránti kegyetlenséggel nem 
акта шамана; ’s hogy tehát ezekhez kegyesebb volt, mint 
a' kiilföldiekhez, kiknek itélete'vel nem annyira törödött. Az 
e'rt Vellejus szerint: Regressus, quod humanam excedit Едет, 
omnibus, qui contra se arma tulerunt, ignouit, Ellenben a’ 
Venetusok' egész шпана: megölette. Igy Uxellodunum’ kios 
пошива “tán mindnyájoknak , kik annak védelme're fegyvert 
hordoztak, kezeit elvágatta (VIII. 44-) Illy keménység' pél 
dái homályt vetnek dicsöségére. -~ Azonban az' illy irtóztató 
kivégeztetéseket , ha mikor4 törte’ntek, Caesar , .a’ finom iz 
lésü iró, ege'szen máskép adje elö , mint im’ itt Hirtìus. Igv 
Vl. 44. Accoról, ki alkalmasént hasonló sorsra jutott Сип‘; 
amm-a1 ezt mondje: Асс-б: ñalálra' ilc'lle, ’a ón' тылам 
végeztetle И. ` ` 
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28) Q. Сметы hajdan mint Néptrìbuiius l"y Ситца’ ЬапЩа, Ci 
cero’ cllense'ge és Milo’ тамаде, utúbb l’raetor, ’s (‘агваг' 
Legatusa, végre a’ phai'saliai ткёте évében P. Vatiniussnl 
Consul volt. 

29) Régì там város Belgiumban. Neve а’ Németekre mutat; {а 
lán azok építették. 

30) Ime 'a' jeles komńnyférfìunak еду fogása.' Szëp шейте! а’ kü 
lönben szabadság' тщета: laingoló Gallusokat csaknem uj 
jára измене, ’s véghez уме‘, hogy а" belháboru’ натеков 
azok, kik máskor a' romai iga‘ lerázhatására minden 19516 
sebb alkalmon kaptak, csendességben "eszteglettek вина 
bánás, ’s mézes madzag мы а’ hirtelen berzenkedô, ’s 
mintha mindnyájan латают’ tövében születtek volna „то 
zó Gallusokat, lekenyerezvén машинкам, ’s reájok új ter 
heket (а' régiek megmaradtak. Milly kegyeleml) nem vetvén 
банана. 

31) Egyébkor a’ tél' elején , most pedig szokásafellen a’ tél' végén 
ment ltaliába. 

32) Municipiumoknak azon városok печатник, mellyek a' romaì 
рыдал-1 jogot megnyerték. Саеге városa.' lakosai voltak az cl 
sók, kik e’ jogban részesíiltek. Illy városok voltak továbbá: 
Capua, Fundi, Formìae, Cumae, Sìnuessa, Acerra, Anag 
nia , Lanuvium , Arìcia, Nomentum , Arpino , (Cicero is muni 
сера .volt тети) és egyebek. ICaracalla Császár щам e' jog 
az едем romai bìrodalom' lakosaira kiterjesztetett. 

33) ’S vele együtt temérdek pénzt’ mellyel hatalmas embereket an 
пак pártjára. vonjon. Caesar‘nem ‘ее: semmit is Мне, hanem 
mindennek megadta, mint mondani szoktuk , авт“ borsát. 

34,) Ugymint: Pompeius’ Cato’ Marcellus’ Scipio' Lenti-ilus' da 
czára;-mert ha Antonius nem nyeré el az Апеннины, jele 
volt, hogy Caesar' tekintete nem пока! пуот. ' 

-35) Андах-ой a' Romaìaknál olly papi repdü személyek «так, 
kik a’ madarak’ röptébôl , fiittyéból ’stb. úgy a’ villámból ’s 
egyéb tüneményekbôl is az istenek’ akaratját magyarázák. 
Mivel Romában semmi fontosb dolog elô nem "étetett a' пе?! 
kül, hogy az ô tanácsuk ki ne kéretett volna: мытым‘ 
nagy ’s befolyásuk az отпад‘ dolgniba igen tetemes volt. 

. 24* 
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E7.' idöben az Augurok' Colleginma a’ Respubl. legjelesb eni 
berei кыш választott tizenöt férfiuból állott, vkiket Шума 
luktól megl'esztani semmi “И okból nem lehetett. Könnyen 
elgondolhatni azonban, Богу régi befolyásukaz orszlágio dol 
gokba а? hajdanìlioz ke'pest ez idô “Шиш sokat esökkent; ’s 
hogy olly férfìak, mint Pompeius és Caesar, чаду kedvök szerìnt _ 
дивами az auguriumokat, гагу ha azok ellenökre voltak, 
reájok nem sokat ügyeltek. 

36). Ezek Roma’ 611111- TG5-dik évére миазмами Consuloknak. 
37) Ez az, kiról fölebb (lll. l.) szó volt. 
38) llly alkalommal az isteneknek áldozatokmutattak-be, hogy а‘ 

sereg’ mozgásait szerencséltessék. Azután щеки-1:11’ екает: 
hadi {отпиши tétettek ’stb. 

39) Errôl lásd alább az 54-dik számot. Labienusról 111111- máshol 
volt szó. 

40) Curio azelött Pompeius’ barátja, ’s Caesar’ ellensége volt, 
'de miután ez amannak termérdek adósságait lefizette , lassan 
кем pártjától el- és Caesarhoz állott. Ez az, ki a' рыдай 
háboruban Corlinium" megvétele után elöször Sieiliába, azu 
tán Africába ment, _’s ott Varas es Juba ellen шейте sze 
renesésen harezolt, utóbb pedig теней. -— Mint Caesar’ pár 
tosa tehetsége szerìnt eszközlé hazája’ bukását. Vellej. Pa 
ter. ~L. ll. néhány-vonással illy тарой 1Ш=1`е161е1 Vir nobilis , 

' eloquens , audax , suae alienaeque fortunae et pudieitiae pro 
digns, homo ingeniosissime nequnm, et faoundus malo publi 

.'oo. E' ke'p, sok azon idôbeli Щи .eniberre rea illettI 
4l) Ани: iinmaga. kérdezé a’ Senntnst: мышек-е, ïhogy mind 

ketten (Pompeius és Caesar) вишнёвый seregeiket? mert 
вокал azt атак hammam'. tonni, hogy едущий Caesar te 
gye le fegyverét. De a’ lConsulok, netalán Pompeius is meg, 
fosztassék fegyveres «_erejétôl, nem `hagyák szavatolásra kel. 
ni а‘ dolgot , hanem azt e7. uttal elsíniíták. 

_42) Pompeius’ és Crassus'törvénye szerìnt Caesar’ .helytartóságá 
nak ideje б: ёпе1 megtoldatott; ezen idö реф; »nnég nem 
folyt le. ` ' 

43) Е’ legio felôl l. a’ VI-(lik könyvhiiz а’ 2-dik зет-тем, [gy а’ 
„мышц haber-ara, melly агонии elmaradt, Сидит" kétle 
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44) 

45) 

gio санацией ki, l’ompeiustól egy sem; абс e"legiot in 
Pompeius титан; le, ’s a' villoogások‘ kil'itésekor Caesar 
ellen fordítá. 

Ciceroként pro Caecinna: Considerati hominis est, qua de re 
iure decertari oportet, armis non contendere. I 
Azt, mi az idûk’ mostohasága miatt e’ helyt Шуе-пей. (mert 
igen hihetö, hogy Ilirtius odaiig folytatta a’ történeteket, hol 
azok’ folyamatját a' jüvô könyv’ kezdete ismét fölt'oglja) ki 
lehet pótolni Appianusból Il. 32. ki a’ mar ltaliában levò' Cae 
sarról igy ir: Per топи contendit ab Senatu , ut etiam Pom-I 
peius se imperio abdicaret, seque idem¿facturum promisit; 
sin minus , se neque sibi, neque patriue defuturum. lgy már 
a’ következo" könyv’ elsô szavai: Lilerír а Fabio С. Cllexarix 
(‘пятнам redditi» etc. ez’ elbeszéléssel összefíiggéslmu. van 
nak. Lásd a’ következö könyi'hiìz az elószót. 

t 
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Idôszakl egylievetés. 

C. Julius Caesar mint Consul Roma’ épitt. 695-dik évében (Кв-82111. 
elôtt az 59-dikben) elnyerte Gallia Provinoianak kormányát, 's 
ezt., hivatalában újra megerösíttetvén 696-tól Гоша kilencz évig 
kormányozta. Sveton. C. 22. et 25. Dio Cassius L. 38. Tudni 
mik: ` - 

Roma’ вы“. 696-1111 e’ve’ben (Kr. ssii! ваш az 58-bauj. 
L. Calpurnìus Piso , és A. Gabinìus Consulok alatt. 
Háboru a’ Helveiiusokkal ésÍAriovistussal. Elsô kiínyv. 

Rona’ e’pitt. 697-1151 e've'beu (Kr, .sz/2l. eló'lt az 57-beu), 
P. Cornelius Lentulus Spinther, és Q. Caecilius Metellus 

Consulok alatt. 

A’ выдан тедматашак. — Р. Crassus дна! a’ tengermel 
lékiek a’ romai nép’hatalma alá hajtatnak. Második könyv. 

Roma’ e'pz'tt. GQS-dz'k e've'beu (Kr. szíil. elo?! az :i6-ban). 
Cn. Cornelius Lentulus Marcellinus , és L. Marcius Philip 

pus Consulok alatt. 
Háboru a' havasiak- Venetusok- Unellusok. Aquitanusok 

én Menapiusokkal. Harmadik könyv. 
Лота’ e'pz'tt. 699-llík e've'ben (Kr. szíìl, eló'tl az F15-ben). 

Cn. Pompeius Magnus , és M. Licinius Crassus танца ìzbe 
li Consulok alatt. 

Az L'sipetek , és Tenchtherek elleni háhoru. — Caesar 1111-` 
kél Germaniába e'sBritanniába. lsmét háboru a’ Morinusok- és Me 

.napiusokkal. Negyedik könyv. v 
Roma’ e’pz'tt. 70D-dik e’ve’beu (Kr. szíil. вши uz 544mm). 

L. Domitius Athenobarbus és Appius Claudius Pulcher Con 
sulok alatt. 

Másod izbeli атамана; Brilanniába. -1 Az Ambiorix elleni 

háboru. --- A.’ Trevirek' niorga'sai lecsillapl'ttatnak. Ötödik könyv. 
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Mozgások csakncm едем Gallìában. - A' Nerviusok, Se 
nok ,` Menapiusok, és Trevirek meggyôzetnek. -- A' Sueuusok 
ellenì liadmenet. — Ambiorix, az Шиной, és Acco meglakolnak. 
Hatodìk könyv. 

Roma’ ерш. 701-(1й е’ие’Ьеп (Кг. sziil. eló'tt az 53-ban). 
` Cn. Domìtìus Calvinus, és M.Valerius Messala Cosulokalatt. 
' Vercingetorixnak , egész Gallia’ f6 badkormányzójának ha'. 

boruja. Hetedik könyv. 

Roma’ фиг. 702-1127: e've'ben (Kr. sziìl. eló’tt az 52-beu).` 
Cn. Pompeius Magnus hnrmadszori 's egyedůli consulsága 

Май; és az utól‘só ё: hónapban Q. Caecilius Metallus Scipio mint 
másodìk Consul alatt. 

Roma’ феи. 7034127: e've'beu (ю. szíil. ей”! az 51-bm j, 
Ser. Sulp'lcius Rufus, és M. Claudius Marcellus Consulok 

alatt. . . 

Roma’ e'pz'tt: ‘TD4-dik e've'ben (Kr. sz'l'il, вши az 50-beuj.' 
I.: Aenlilius Paulus, és C. Claudius Marcellus Consulok ala‘tt. 
А’ Gallusok' й] öszveesküvése elnyonlatik. ---- Caesar' kegyessr’í 

ge. hallaba тайга. —- Labienus Тогда Galliának parancsnoka. —— 
A' polgári hńboru’ kezdete. Nyolczadik капут. 
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Név- |59` tárgymutató. 

A' romai szám а‘ könyvet (liber) mutatja , az nrabiaì 
а’ czìkk-szám‘ot (caput). 

A-bies. V. l2. 
Acco. ‘Ч. 4. 44. 
Acies triplex- l. 49. 
Actuariue (naues).V. I. 
Adcnntuannus. lll. 22. 
Admagetobrìa. I. 31. 
A_duatuca VI.y 32. 
Aduat‘uci. 1I. 4. 16. 29. 31. V. 

38. 39. 56. VI. 33. 
Aeduorum res cum Ariovisto. l. 

33. 35. cum Arvernìs. l. 3l.' 
cum Biturigibus. "IL 5. cum 
немцев, I. ll. 14. cum Se 
quanìs. VI. 12. c'u'm Romania. 
I.11. 1.6. 32. 35, 43. V.7. 54. 
VI. 4. VII. y32. 54. 63. 

-- lex de magistratibus v11.33. 
--- clientes l. 31. VII. 75. 
Aemìlìus. (ША. 23. 
Aeral'iae secturae. lll. 21. 
Aes apud Britannos non nasci 

tur. v. 12- - 

Aesluaria. H"- 28. lll. 9. 
Agendìcun1-VL 44'. VII. 10. 
Agger. ll. 12. ’ 
Agmen. ‘7111. 8.‚ 
—- novissìmum. I. l5.' 
Мак-Н. I. 5l. 

Alœs, ferae. VI. 27. 
, Alesia. vu. 68, seq. vm'. 34. 

Allobroges. I. 6.11. 28. VII. 64. 
Alpes , mentes. I. l0. III. l. 
Aluta. III. 13. 

Ambactì. VI. 15. 
AmbarriJ. ll. 
Ambiani. II. 4. 15. vu. 75. 
Ambìbari. VII. 75. ` 
AmbilaiìJll. 9. 
Ambiorix. V. 24. 27. 34. VI.2. 

5. 29. 30. VIlIl. 24. 
Ambìvaretì. Vll.75. 
Ambivariti. IV. 9. 
Amentum. V. 48. 

Amicus populi rom. I. 3. 
Anartes. VI. 25. 
Ancalites. V. 21. 
Andes. Il. 35. III. 7. VII.4. 
Ahtebrogius. ll. 3. 
Antennae. lll. 14. 
Antìstius (С) Reginius. Vil. l. 
Antonius (M). VII. 81. VIII. 2- v 

50. 

Aquileia. I. 10. 
`Aquitania. I. l. 39. III. 20. 21.> 

21. Vm. 46. ' ~ 
Arar. l. l2. 
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Arbitri. V. I. 

Arlluenna silva. V. 3. VI. 29. 
Arecomìci, Volcae. VII. 7. 
Aries. II. 32. ‚ ` 
Ariovistus. l. 3l.` seq. V. I9. 

VI. 22. 

Aristius (NI). VII. 42. 
Armamenta.IV. 29. 
Armatum concilìum. V. 56. 

Armoricae civitates. V. 53. VII. 
75. VIII. 31. 

Arprinius (С) velArpineius, V. 
27. 

Arverni. I. 35. 45. VII. 7. 
Atrebates. 1I. 4. 16. 23. VII'. 75. 

Atrius (Q). V. 9. 
Avaricum. VII. I3. 

Augur. ‘ИНД-50. 
Aulerci Brannovices. VII. 75. 
-- Eburovices. III. 17. 

--- Diablintes. III. 9. 

Aurunculejus (L). II. ll'. V. 24. 
2_8. 36. 37. 

Ausci. III. 27. 

Axona. II. 5. 9. 
 

Bacenis, ilva. VI'. 10. 
Baculus (P. Selm). II. 25. 
Balventius (T). V. 35. ' ` 
Ba’rbari. V. 54. VIII. 8. 
Batavorum ìnsula. IV. 10. 

Belgae. I. l. II. 2. 4. 10. 1I’. V. 
12. VIII. 54. 

Belgium. V. 24. 25. 46. VIII. 46. 
Bellocassi. VII. 75. 
Вентилей. II. 4. 13. VII. 59.75. 

VIII. 7. 14. 

ваьгше. i. 23. vll. 55. 63. 
Bibrax. II. 6. 

Bibl-oci. V. 2l. 

Bigerrionesflll. 27. 
BiturìgesLVII. 5. ‘ЧМ. 3. 
Boduughatus. 11.23. 
Boia. VII. I4. 
Вой. 1. 5. 25. 28. 
Brannovices et Brnnnovii. VII. 

75. 

Bratuspantium. II. 13. 
Britannia. lV. 2l. V. 8. 12. Vl. 

13. 

-- oppida. V. 21. 
---- Reges quatuor- V. 22. 
Bruma.. V. 13. 
Brutus. VII'. 9. 

...__-n.. 

Cabìllonum. VII. 42. 99. 
Caburus‘. VII.' 65. 
Cadurcì. VII. ff. 75. 
Caeresi. П. 4. 

Caesar (С. Jul.) contra Атипи 
cos.II~. 16. 17. 29‘.' 

— Aeduos. унию. 
—- Ambianos.II. 18.` 
—- Ariovistum. l.- 33'. 

-~ Belgas. Il. 2. 
—- Bellovacos. Н. 13‘. 
-- Britannos. IV. 20. V. 8. 
--- Germanos. IV. 6. 1’4, 
-- Nervios. II. 17. V. 46. 

-- Sotiat'es. III. 20'. 

— Suessiones. Il". 12. \ 
— Venetos. III. 9. 

-- Vercingetorigem. VII. 7. 
--- Antonio адепт in petendo nu’ 

guratu. VIII". 50. 
Caesaris opera. I. 13. П". 17. 

VII. 69. seqq. n 
Caesar (L). ГЛ. 65. 
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Calenus. VIII. 39. 
Caletes. II. 4. VIII.`7.. 

Calories. llL 24. 

Camulogenus. VII. 57. 62. 
Caninius (C). Vlll- 33. 
Cantium. V. 13. 22. 

Capilli promissi Britannorum. V. 
14. 

Carcaso. lll. 20. 

Carnutes. V. 25. 56. V l. 2. 4. VII. 
2. Vlll. 31. 

Carri. I. 3. 26. VIII. 14. 

Carvilius. V. 22. 

Cassi. V. 21. 

Cassìvellaunus. V. 11.v 18. 

Cassius (L). I. 7. 12. 
Castella. I. 8. 

Casticus , sequanus. 1. 3. 
Castra movere. I. 15. 

— munire Galli eoeperunt.I Ш], 
30. 

- Q. Ciceronis oppugnantur. V. 
39. 42. seqq. 

Catamantaledes. I. 3. 

Cativolcus. V. 24. VI. 31. 

Caturiges. I. 10. 
Cavarillius. VII. 67. 

Cavarinus. V. 54. V I. 5. 

Causam cognoscere. I. 19. 
—— dicere. I. 4. 
Celeritatis in bello mementum. 

V._29. 48. VII. l2. 
Celtae. l. 1. 

СеШНиз. VII. 4. 

Cenimogni. V. 2i. 
Cenomanhìvll. 75. 
Centrones. l. 10. 

— Nerviorum clientes. 1'. 39. 
Cervi. V11. 72. 

Cevenna, mons. VIII. 8. 
Centrones. V, 39. 
Cherusci VI. 10. 
Cicero (Q). V. 39. 40. 43. 48. 

VI. 36. 

Cimberius. I. 37. 

Cimbri. l: 33. 40. Vl. 77. 
Cingetorix. V. 3. 45. 56. 57. 

VI. 8. 

Cisalpina Gallia. VI. l. 
cippi. vll. 73. 
Civitas. I. 2. VI. 1l. 

Classis Gallol'um. lII. 14. 

Clodii caedes. VIl. 1. 
Cocosates. III. 27. 

Cogere exercitum. I. 15. 
--- naves.l_lV‘ 22. 
Cohors. 1I. 

--- praetoria. 1.140. 
— prima. V. 15. 
Commius Atrebars. ` IV. 2l. 

27.135. vLLvo. vm. в. 23. 
47. 48. 

Concilium. I. 29. VI. 3. 

-— агшашшду. 56. 
-~- noeturnum GaIlorum.V. 53. 

Conerepare armis. V11. 21. 
Condrusi. l. 6.11. 4.1V. 6. ‘71. 32. 

Conetodunus. vn. 3. 
Confluens Mosae et RheniJV. l5. 

Coniuratìo. l. 2. 

Coniurare inter se(milites).Vll.1.. 
Conseius. l. 14. 

Conscribere legiones. l. l0. 
Considius (P). l. 21. 
Contagio. VI. 13. 
Convìctolitanes. VII. 32. 55. 67. 

Corona (sub). lll. 16. 
Correas. VIII. 6. 19. 
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Corus. V. 7. 
Cotta (L). Aurunculeius. \'. 33. 
Cotautus. VII. 3. 
Cotus. VII. 32. 33. 67. 
Cras'sus (M). V. 24. 
— (Р). 1. 52. 11. 34. III. 20. 
Crates. VII. 81. 
Cretenses. II. 7. 

Critognatus. VII. 77, 
Cuniculi. III. 21. VII. 22. 
Cuneus. VI. 40. 
Curiosolitae. II. 34.111. 7.VII.75.- 
Cursum tenere. IV. 26. V. 5. 8. 

 

Daci. VI. 25. 
Danubius. VI. 25. 
Decetia. VII. 33. 
Decimus Brutus. III. Il. 

Decurio. I. 23. 
Dedititius l. 27. 

Deducere naves. V. 2. 

Deiectus. II. 8. 

Вместе militum. VI- 1. 

Depopulari. l. 11. 
Desperati. VII. 3. 
Destitutus. I. 16. 

Deuoti s. Soldurii. Ill. 22. 

Diablintes. III. 9. 

Diem dicere. I. 6. 

Dii Gallorum. VI. 17. 

-~- Germanorum. VI. 21. 

Dis pater Gallorum. VI. 18. 
Discedere ab armis. V. 41. 

Disceptator. VII. 37. 
Disciplina. Vl. 13. 
-— militum. VI. l. 

— memoria, non literie cou 
stans. VI. 14. 

Disparare. VII. 28. 

 

Disputare. VI. I4. 
Distinere manus. II. 5. 

Divico. I. 13. 

Divitìacus. I. 3. I6. 18. 19. 4l. ‘ 
51. ll. 4. 5. 6. 12. 

-- Suessionum Rex. II. 4. 

Domicilia Gallorum. VI. I4. 
Domitius Calvinus. III. 34. 
Dos. VI. 19. 

Drappes. VIII. 30. 44. 
Druides. VI. 13. 
Dubis. I. 38. 
Dumnacus VIII. 26. 3l. 
Dumnorix. 3. 9. V. 6. 7. 

Duratius. VIII. 26. 

Durocortorum. IV. 44. 

Eburones. II. 4. IV. б. V. 28. 
Vl. 24. 34. 35. 43. ' 

Eburovices v. Aulercl. 
Efl‘arcire. VII. 23. 
Elaver. VII. 34. 

Eleutheri. VII. 75. 
Elusátes. 111 27. 

Еп1011п1епшт. I. 34. . 

Epasnactus. VIII. 44. ' 
Ephippia Sueui s contemtaE IV. 2. 
Epistola telo alligata. V.v48. i 
Eporedorix. VII. 38. 39. 54« 

63. 07. ` 
Equìtes romani. ‘111-61. 65. 
— Galli. VI. l5. 

_ Germani. IV. 2. 

lrathosthenes. Vl. 24. 

Esseda. IV. 24. 33. 

Essui. V. 24. 

Esubii. 111. 7. 

Expeditie. V. l0. 
Expeditůs. I. 6. 49. 
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Expiare. V. 52. i 
Exploratores. 1. 12. 

‚изгоем. vn. 65. 

Fabius (c). v. 24. шт. 27. 
— (L). V11. 47. 50. ` 
_ (Мах. Q.). l. 45. Vl'. 12. 
Factiones Gallorum. V1. 12. 
Fagum Britannia non habet 

v. 12. 

Palcium usus. ш. 14. Vir. 221‘ 
Familiaris. I. 19. 53. 
Feminae Germanorum fatidica‘e. 

1. 50. ‘ ’ 

Ferrariae Вши-щит. Т". 22. 
Fel-rum in Britannia V. 12. 

Fipstucae. 1V. 17. 
Frumentum metiri. l'. 16. 

Frumenti copiam facere 1. 28. 
Funditores. ll. 7. 

Funera Gallorum. V1. 19. 

Fusius (C). Cita. V11. 3. 
 

Gabali. V11. 64. 75. 
Савва.‘ 111. 4. 

Gallinam non цитат Britanni. 
V. 12. 

Garites. 111. 27. 

Garumna. I. l. 

Garumni. Н]. 27. 

Geiduni. 111. 39. . 

Genabum. V11. 3. 11.28. V11l.5. 
(депеш. l. 7. i 

l(ïlergouia, in Arvernis. V11.4. 34. И 
'- in Hojas. vu. 9. 
Germaniae mores. m l. VL» 

11‘. 21. seqqg 
-— populi plures ll. div 
—- sortes et vuticinationes. 1. 50. 

Germani in exercituUnemrisVl l. 

-- "ìncuntur, 1. 53. 1V. 12.14. 
Germanoi'um acies l. 51. 

— corpora Provera. I. 39'. 
_ equestre ртов-Ниш.` 1. 48. 1v. 

2. V11. 18. Vul.- 36. 

— hospitalitas. V1. 23. 
— цапэйрв in Galliani. 1.> 3l . 

IV. 16. 

Шаня. Y. 43. VIL-8l. 
(пазы usus in ‘Вт. v. 14. 

ч 

Galba, legatus. 111. 1. 
— Suessionum rex. l1. 4. 13. 

Gallia disciplinam a Brìttannia 
petit. V1. 13. _ 

galliae divìsio. 1. 1. 

--- mores et disciplina. l. 3l. 
V1. ll. 

Gallicae naves. 111. 13. 
Gallici muri» V11. 23. 

canorum coniugia. T1. 19. 
_ corpnra procera. l1. 30. 
-- Druides et equitem V1. 13. 
-- religio. V1. 1U. 

Gobanitis. V11. di 

Gordum. v.- 39. 

Сгаесае literae. I. Ш). Vl. 14_ 
V. 48. 

Graiocelì. 1f.> 10." › 
Grudìi. V. y3g. 
auti-natum vm. 38. 

наЁраао. V11. 8l. 
Нац-идея. 1. 31. 3T. 51. 
Helvetìorum cladem l1. 12. 26. 

— literae graecam l. 21); 
—— mos in iudiriis. 1. 4. 

'- pugi. 1. 12. 
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— victoria de Rom. V11. 4. 
— virtus. 1. 1. 
nelvii. vn. ’7. 75. 
Hercynia, silva. Vl. 24. 
Hibernia. V. I3. 

Hispani equites. V. -I.26. lll. 23. 
Hominum immolatio. "l, 16. 

 

Iccius. 1I. 3. 

Illyricum. II. 35. Ш. 7. 
lmanuentius. V. 20. 
lmit‘atores solertes GallíV‘H. 22. 
Impeditus. I. 12. II. 10.- IV. ‘16. 
lmperare militem. I. 7. 
Imperium. 1I. 1. 3. 
lmpoi‘tatitius. 1V. 2. 
lmpuber; VI. 21. 
lndago. VIII. '18. 
lnduoiae. IV. l2. 
lnduciomarus. V. ‘3.26. 53. 55. 

58. 

Infirlnìtas. IV. _13. 
Insidiae. 1I. 1I. 

Insigne. II. 21. VII. 88. 
Interdicere sacrificiis. VI. ‘13. 

interpellare. I. 44. 
Iter avertere, convertere. I. 16. 

23. 

Itinere (ex). I. 25. `11. 6. ‘12. 
Itineribus maximis. I. 7. 10. 

Itìus lìortus. V." 2. 
Jugom (sub) тщете. I. ’7. 12. 
Jumentum. I.‘3. ЧП. 11‘. v 
Junius V. 27. 

Jupiter Gallorum; VI. 17. 
Jura , Ímons. 1.6. 8. 

 

Lab’erius Латыш). v. цв. 
ЬаЫепиз.(Т}.д. 2x1. с". 58. VI. 

7. ‘ГЛ. 

— sollicitatus a сценах-15 inimi 

cis. VllI. 52. ' 
Laborare. I. 52. 

Latobrigi. I. 5. 28. 20. 
Lecti milites. 1I. 4. 

Legatus. I. 10. 52. VII. 45. 
Legati Caesaris fuerunt: 

v IAntiStÍuS. VI. 1. VII. 83. 
M. Antonius. V11. 81. 
Са1епи5 VIII. 39. 
Caninius Rebilus. VIII. 24. 

Q. Cicero. V. 24. 
Cotta. 1I. -11. IV. 22. . 

C. Fabius. V. 24. VIII. 24. 
Ser. Galba. Ш. I. . 
Labienus. I. 10. 21. 

Q. Решив. П. 2. 
Munat. Plancus. V. 24. 25. 

L. Roscius. V. 53. 
T. Sextius. VI. 1. 

М. Silanus. VI. 1. 

Sulpitius Rufus. I’V. 22_ 
Titurius Sabiuus. II. 5.111. 

17. IV. 22. 

C. Trebonius. VIII. 46, 
Vatinius. VIII. 46. 'Y 

Legati iure gentium sacro запой. 
Ш. 9. 

Legio. I. 7. 
— septima. IV. 32. 
— decima fortissima. 1.40. 
_ undecima. VIII. 8. 

— decima tertia. VII. 51. 

Lemannus lacus. I. 2. ' 
Lemonum. VIII. 26. 
Lemovices. VII. 4. 75. 

Lentulus, consul. ‘ЧП. 50. ' 

Lepontii. IV. 10. 
Leuci. I. 40. 
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_ Levacì. V. 39. 

 

Lexovii. lll. 9. 11. 17. 

Lìberaliter respollliere. IV. 18. 
Librìlia. VII. 81. 

Lìceri, contraliceri. I. 18. 
Liger. III. 9. VII. 5. 55. 
Lilium munimentum. VII. 73. 

Limonum. V Ш. 9. 
‘Lìng0nes. I. 26. 40. Iv. 10. VI. 

44. VII. 9. 

Lìscus. I. 16. 17. 

Lìtavicus. VII. 37. seq. 54. 
Longurius. III. 14. 
L'o'rica. V. 4o. V11. 72. 
Lucterìus.VII.'5. VIII. 30.~ seq. 
Lugotorix. V. 22. 
Luna -causa.. aestus. IV. 29. 
— nova I. 50. 

Lutetia Parlsìorum. VI. 3.VII.58. 

Malacìa. Ш. 15. 
мапацыа. vu. 68. 78. 
Mandubratìus. V. 20. 
Manilius (L). Ш. 20. 
Manipulos laxare. II. 25. 
Manus совете. II. 2. 
Marcellus (C). VIII. 53. 57. 
Marcomanni. I. 51. 

Marius (C). I. 40. 
Mars Gallorum. VL‘ 17. 
Matarae. I. 26. 

Matisco. ш. 90. 

Matrona. I. 1. 

Mediomatrìci. 1V. 10. vu. 75. 

Meldae. V. 5. 

Melodunum. VII. 58. 

Memoria patrum II. 4. 
Memoriae studerc. VI. 14. 

менарп. п. 4. ш. 9. 10. 1v. fl. 

VI. 2. 6. 

Mensurae itinerum. "I, 25, 
Mercurius Gallorum. VI. 17. 
Metiosedum. VII. 58.61. 
Mettius (M). I. 47. 53. 
Milo. (T. An). III. 2l. 22. 
Minerva Gallorum. VI. 12.‘ 

Minucìu-s. (L). VI. 29. 
Mobilis. IV. 5. 

Molle litus. V. 9. 

Mana ìnsula. V. 13. 
Morini. II. 4. III. 9. 28. 1\*.22. 

—- Caesarem oppugnant. IV. 37. 
-vincuntur. L 38. 

-— Atrebatibus attribuuntmxVII. 

76. 

Moritasgus. V. 54. 
и Mosa. IV. 10. 

lMulieres Gallicae. VII. 48. 
‘—- Germanicae in proeliis.l.51. 
Mulìones ut equìtes. VII. 57. 
Municipia. VIII. 50. 
Munitio. I. 10. ’ ' 
Muri Gallìci. VII. 23. 
Musculus machina. ‘711.84.` 

 

Nameìus. I. 7. 
Nannetes. III. 9. 

Nantuates III. 1. 1V. 10. 
Narbo. III. 20. VII. 7. 

Ыазца lsugevus. I. 37. 
Navale certamen. Ш. 13. 

Naves cogere. 1V. 22. 
—- deducere. v. 2. 

— gallicae. III. 13. ‘ 
--- ìnstituere. VI. 1l. 

-- longae. Ш. 9. 
— subducere. V. 1. 11.\ 
nautas comparare. lll. 9. 
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Necesessarìi I. 1I. 

Nemetes. I. 51. 

Nemetocenna. VIII. 46. 52. 
Nervii. I. 4. II. 17. 

_ Ciceronem obsident. V. 42. 
Nervior‘um clientes. V. 39. 
— dedìtio. II. 27. VI. 3. 

-- mores. П. 15. V. 51. 

-- шишшао. V. 42. ’ 
—- rebellie. II. 17. 18. V. 39. 

Nitiobriges. VII. 7. 31. . 
Noctem.diei praeponunt Galli 

in numerando. VI. 18. 
Noctes in Britannia breves. V. 

13. 

Nocturna Gallorum concilia. V. 
53. 

Noreja. I. 5. я I 
Noricus ager. I. 5. 
Novìodunum Aeduorum`. V11. 55.' 
— Biturìgum. VII. 12. 
— Suessionum. II. 12. 

Novia imperiis studere. II. 1. 
Nox dierum triginta in insulis 

Britanniae. V. 13. и 
Numejus Helvetius. I. 7. 
Numidae Sagittarii. 11.17. 

 

Obsides. I. 19. 
Ocelum. I. 10. 
Octodurus. III. 1.6. 
Ollovico. VII. 31. 
Onerariae naves. IV. 2l. 
oppida Britannia.. v'. 21. 
Orcynia Silva. VI. 24 
Ordines primi. V. 30. 
— servare. IV. 26. 

Orgetorix. I. 2. 3. 26. 
-- moritur. I. 4. 

.n 

\ 

Osismii. II. 34. III. 9. VII. 75. 
Í 

Pabulati'ones observare VII. 16. 
Pacatorum exertae танца in 

pugna. VII. 50. 
Paemani. II. 4. 

Pagi Helvetiorum. I. 12. 
---- sueuorum.1. 37. IV. 1. 

Paludamenti color. VIII. 88. 
Paludes lVIorinol-um. IV. 38. 
Parentare. VII. 17. 

Parisii VI. 3. 

Parthicum bellum moiitur Cae. 
sar. VIII. 54. 

Passis crinìbus. I. 51. 

Pedem referre. I. 25._ IV. 25. 
Pedibus proeliari. IV. 2. 
Pedites Germani. I. 48. VII. 65. 
Pelles pro velis. Ш. 13. 
-- vestitus Sueuorum. IV. I. 

VI. 21. 

Pellibus (sub). IV. 29. 
Pcriculum facere. 1.40. 

Petrejus (M). VII. 50. 
Petrocorii. VII. 75. 

Petrosidius (L). V. 37." 
Phalanx. I. 24._ 52. _ 
Picton... ш. и. vu. 4j 
Pila muralia. V. 40. 
Pinnae. V. 40. 

Pirustae. V. 1. 

Piso Aquitanus. IV. l2. 
— (Ь). 1. 12. 
-- (M). 1. 2. 35. 
Pleumoxii. V. 39. 

Plumbum album. V. I2. ° 
Pluteus. VII. 25. 

Pompeius (Cn). Caesaris ami 
cus. VI. 1. 

 

-~ Caesari infesius. VIII. 53- 55.` 

l 
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/ 

-- interpres. V. .36. 
Pons in Rheno. 1V. 

Pontoria. I. 18. 

'Portas ,superiolu ly. 28. 
-- ulterior. 1V. 23. 

Preciani. IIL 27. 

Provincia. I. 7. 

—- defungi. VIII. 35. 
Publicas et privatas ‘mim-.ias 4lll 

01301. 1. 12. 

Publicum consilìum. У. ai. 
PuIIio (Т). V. 44. 
‘Ратуша. I. 28. 
Py`renaeì montes. .I. 1. 

_‚___ 

17. VI. 9. 
1 

Quaest'io. VI. 19. 
Quaestor. I. 52. 

 

Rauraci. I. 5. 

Rates. I. À8. 

Receptuì canere. VII. 47. 
Redìmere. I. `18. 

Reges a. senatu Romans дара. 
lati. 1. 3. 43. 

f Remi. II. 3. 

Remorum cum Caesarc amiciiia. 
V. 54. V1.4. 7. 63. VIII. I2.. 

Rheda. I. 51. 
Rhedones. II. 34. VII. 75. 

' Rhenus nuv. 1v. 10. 16. 
— cum ponte. IV. I7. ‘П. 9. 
Rhodanua IIuv. I. ‘1. 
коьш. 111. 13. ` - 
Ruteni. I. 45. VII. -7. ‘75. . 

_ . l 

Sabis пищи. I6. 18. 
Sacerdotes Galli. VI. I3. 

. Sacramento rogare milîtes. V1.1. 
Samarobriva. V. 24 53. 

Sanitas. I. 42. 

Santones. I. 10.__ 111. Il. 
Sarcinae. I. 24. 

Scaldis fIuv. VI. 33. 
ScinduIae, scandnlae. VIII. 42. 
Scorpio, machina. VII. 25. 
Scuta e .confine гама. П. 33. 

Sectio. II. 33. 
Sedulius Lemovix. VII. 88. 

Задний 1Ц. 1. 

Sedusii. I. 5I. 
Segni. VI. 32. 
Segonax. V. 22. 
Segantini. V; 21. 
Segusìani. I. 10. VII. 64. 
Senatus consultum contra Cav 

sarem VIII. 53. 54. 

Senones. V. 54. 56.. VI. 5. 
Sequana fluv.l I. 1. 

.Seq,uani. I. 9.‘31. 32. 33. 35. 
--- Germanos in Galliam invitant 

VI. 12. 

Sergius Galba VIII. '50. 
lSertorius (Q). III. 23. 
вед-инв tumultus. I. 40. 
Servìus Galba. III. I. 

Sesuvii, II. 34. 
Sextius (T). VI. 1. VII. 49.00. 
sibuzate's. ш. 27. 
Sigambri. IV. I6. 18. 
Signorum militarium conferen 

dorum mcs vgallicua. V11. 2. 
Silanns. VI. 1. 
Soldurìi III. 22. 

Sortes mulierum Germanar. I. 
50. 

Sotiates v. Sontiates III. 20. 21. 

Speculatox’iae naves. IV. 26. 
Stat-io. IV. 32. V. 16. 

f 
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Stimuli in nmnitione. "Il, 73. 

Stipendium victis imponitur. 1.44. 
зцьнсае. 1v. 17. 
Subsidium. II. 8. 25. 
'Suessiones II. 3. 13. VIII. 6. 
Suevi beilicosi. IV. I. I9. 
'- Rhenum transire volunt. I. 

37. 

Suevorum pagi. I. 37. 51. 54. 
Supplicatio‘XV dierum. II. 35. 
—-— XX dierum. IV. 38. 

Supplicia moreGallorum. IV. 16. 
Surus, aeduus. VIII. 45. 
Sylla (L). I. 21. 

Tabulae graecae Пенсион-щи. 
I. 29. 

Taleae. (VII. 73. 
Tamesis fluv. V. 1l. 18. 

Tarbelli. III. 27. 

Tarusates. III. 23. 27. 

Tasgetius. V. 25. 
Taxi arboris venenum. VI. 31. 

Taximagulus. V. 22. 
Tectosages, v. Voliae. 
Tendere (tentorium). V1. 37. 
Tenchtheri. IV. 1. 

Tergestini. VIII. 24. 
Terrasidius III. 7. seq. 
Testamenta. obsignare. I. 39. 
Tustudo. Il. 6. 

'I‘eutiomatus rex Nitobrigum. 
VII. 31.46. 

Teutoni. I. 33. 40.11. 4. VII. 77. 
Tigurinus pague. I. I2. 
Titurius Sabiuus. V. 24. seq. 52. 
тошна Gallia. VIII. 24. 52. 
Tolosa. Ill. 20. 

Tolosates I. l0. III. 20. VII. 7. 

пом. CLAS. ш. кёт. 

Tormenta. 1l. 8. VII. 22. 

Tragulae. I. 16. 
Transmigratio animaruni.VI. 14. 
Transmissus. V. 2. 

Transrhenani. II. 35. 1V. I6. 

Trebonius [девать V. 24. VII. 
" 81. VIII. 46. 
Treviri. I. 37. III. Il. 

--- equitatu praestant. II. 24. 
V. 3. — 

— ferores. VII1.25I 

_ Germanos solicitant. V. 2. 55. 

v'.I‘ex'virorum clades. VI. 8. VIII. 
63. VIII. 45. 

Triboui. I. 51. IV. 10. 

Trinobantes. V. 20. 2. 2l. 

Triquetra insula. lVI. 13. 
Tuba. II. 20. 

Tulingi. 1. 5. 
Tllrones II. 35. VII. 4. 75. VIII. 

46. __ 

Ubii. I. 54.1V.3.16. I9. VI. 9. 

Unelli. II. 34.111. 7.11. 17.VII. 75. 

Urbigenus, pagas. L27. 
Urus, fera. VI. 28. 
Usipetes IV. 1. 16. 
Uxellodunum. VIII. 32. 40. 43. 

Vacare agros. IV. 3. 
Vahalis s. \Vallis. 1V. 10. 

Valerius (C) Caburus. I. 47.V1I. 
65. 

- Donataurus. VII' 65. 
— Flauus I. 47. > 
-— L. Praeconius. III. 20. 
— Procillus. I. 19. 47. 53. 
Valetiacus. VII. 32. 

Vangiones. I. 5l. 
Varenus (L). V. 44. 

25 
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л Vatìnius. VIII. 46. Veŕudoctius. I. 7. 
Vectigalia. I. 18. Verutum. -V. 44. 
Velanius (Q). III. 7. Versontio. I. 38. 
Velauni. VII. 75. Vexilli proponendi mos. II. 20. 
Vellaunodunum. VII. 11. Vienna. VII. 9. 
Velocasses v. Bellocassi. Vigilia, secunda,tertia. etc.l.12. 
Veneti Gall. II. 34. IH. 8. 16. 21. 1I. 11. 

VII. 75. Vineas agere. II. 12. VII. 27. 
Venetia Gall. III. 9. Viridomarus, Aeduus. VII. 38. 
Veragri. III. 1. 40. 54. 63. ` 
Verbigenus s. Urbigenus pagas. Viridovix. III. 17, 

I. 27. Vitrum infectorium. V. 14. 
Vercingetorix. VII. 4. 8. 20. 28. Vocates. III. 23. 27. 

seq. 89. ` Vocio Noricorum rex. I. 53. 
Vergasillaunus.§VII.l76. 83. 88. Vocontii. I. 10. 
Vergobretus Aeduorum magi- Volcae, Areconici. VII. 7. 

stratus. I. 16.\ — Tectosages. V124. 
Veromandui. II. 4. Volusenus (C). III. 5. I". 21. 
гешефт. 45. 49. V111. 23. 48. 
Vertiscus. VIII. I2. Vosegus, mons. 1V. 10. 

 

ниши lajstroma 

поп kiil királyoknak ’s fejedelmeknek , kik e’ пумы 
könyvben megemlíttetnek. 

Adcantuannus. III. 22. f Casticus. I. 3. 
Ambiorix. V. 24. 27. 34. VI. 2. Catamantaledes. I. 3. 

5. 29. 30. VIII. 24. Cativolcus. V. 24. VI. 31. 
Antebrogius. II. 3. сагах-Шин. VII. 67. i 
Ariovistus. I. 31. seq. V. 19. Vl. Cavarinus. V. 54. VI. 5: 

22. Cimberius. I. 37. 
Boduognatus. 1I. 23. Cingeizorix. V. 3. 45.56. 57.'VI. 
Caburus. VII. 65. 1 8. 
Camulogenus. VII. 57. 62. CommiusfVIl. 21. 25. 35. VI. 
Úarvi‘lius. V. 22. 76. VIII. б. 23- 47. 48. 
Cassivellaunus. V.11. 18. _ Conetodunus. VII. 3 ' 
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Convictolitanes. VII. 32. 55. 67. 
Coi-reus. VIII. 6. 19. 
Cotus. VII. 32. 33. 67. 

Critognatus. VII. 77. 
Divico. I. 13. 

Divitiacus. I. 3. 16. 18. 19. 41. 
5I. II. 5. 6. I2. 

Drappes. VIII. 30. 44. 
Dumnacus. VIII. 26. 3l. 

Dumnorix. I. 3. 9. V. 6. 7. 

Duratius. VIII. 26. 

Epasuactus. VIII. 44. 
Eporedorix. VII.38. 39. 54. 63. 

67. ` 

Galba. II. 4. 13. 

Gobanitio. VII. 4. 

Gutruatus. VIII. 38. 

lccius. II. 3. 

Imanuentius. V. 20. 

lnduciomarus V. 3. 26. 53. 55. 58» 
Liscus. I. 16. 17. 

Litavicus. VII. 37. seq. 54. 
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Lucterius. VlI. 5. VIII. 30. seq. 
Mandubratius. V. 20. 

Moritasgus. V. 54. 
Namejus. l. 7. 
Nasua. I. 37. 

Ollovico. VII. 3l. 

Orgetorix. I. 23. 26. 
Piso aquitanus. IV. I2. 
ведания. V11. 88. 
Segonax. V. 22. 
Surus. VIII. 45. 

Tasgetius. V. 25. 
Taximagulus. V. 22. 
Teutomatus. VII. 3l. 46. 

Vercingetorix. VII. 4. 8. 20. 28. 
89. I 

vergasiuaunus V11. 76. 83. 8s'. 
Verudoctius. I. 7: 

Vertiscus. VIII. 12. 

Vìridomarus. VII. 38. 40.54. 63. 
“намыли. 17. 

Vocio I. 53. 



Tu dnival-ók. 
9 

I. А magyar tudós társasa'g ezen munkjfínak csak kia 
dója léve'n, nein kezeskedik a’ benne követett nyelv 
szabályokról, sem ìräsmódról, sem végre akármi nemü 
nyelvet ’s irást illetô elvekröl: egyedül arra Шубки: a’ 
катать’ birálatában iigyelni, hogy az elfogadott éssaj 
tó alá bocsátandó munka, mint egész egy тазу más te 
k-intetböl ajánlható legyen , ’s а’ literatura’ jelen állapot 
jában kiadásra méltónak tartathassék. ' 

2. Нет vizsgálhatván meg a’ benyujtott kéziratokat 
a' társaszíg fejenként és egészben; ez, ‘и. ш. C. Julius 
Caesar’ mz'uden штамма/а elsó' Ãó'tete, a’ gallus háboruro'l, 
Szenczy [пи-е?!” foi'dítva, Guzmìcs Izidor Нам. e's Péczely 
Лизе? r. садок’ mint e’ végre hivatalosan megbizottak’ 
ajánlására adatott варе alla’. 

3. Е.’ munka azon 71 каши való, mellyek’ fordítására 
a’ Фей-Завёз 1831-Ьеп juniusban tagjait , és 1832-'ben mar 
tiusban a’ magyar ‘гена: általjában felszóh’tá. 

4. А’ társaság által Надо": мешать közíil ez LvLd.' 
найти. 

Pesten, Novemb. 6, 1839. 

. 1). scHEDEL FEnENcz, 
iiloknok. - 
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