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С.‘ JULIUS CAESAR'

MINDEN МИШКА].

mnDí'rÁ És JEGYZETEIVEL BÖVÍTÉ

SZENCZY IMRE,
PRAEMONSTRATI SZERZETES KANONOK,
NASIUMI PROFESSOR,

M.

SZOMBATHELY! KIR. GYN

ACADEMIAI L. TAG.

MÁSODIK KÖTET.
А’ POLGÁRI, ALEXANDRIAI, AFIUCAI.

HISPANIAI HÁBORURÓL.

BUD AN,
А‘ MAGYAR Km. EGYETEM“ BETŰIVEL.
ll.

D. CCC-

XXX.

XL.

TUDNIVALÓK

1. A’ magyar tudós társaság ezen munkának csak ki
adója léve'n, nem kezeskedik a’ benne követett nyelvsza
bályokról, sem ira’smódról, sem végre дыша nemü nyel
vet ’s iräst illetô elvekrôl: egyedl'íl ап'а kìvánt a’ kézìra
tok’ bìrálatában iigyelni , hogy az elfogadott és sajtó alá bo
csátandó munka , mint egész еду vagy más tekintetböl
ajánlható legyen, ’s а’ literatura’ jelen állapotjában kiadäs
ra méltónak tarlathassék.

`

2. Nem vîzsgálhatván meg a’ benyujtott kéziratokat a’
társaság fejenként e's egészben; ez u. ml C. лиц: Caesar’
Minden mmkúz'nak II kötete ,a’polgárz', alexendríaz' её Íu‘s
pam'az' háboruro'l, Szenczy Imre által мата, Guzmìcs Izi
dor tìszt. és Péczely Мне? rendes tagok, mint e’ végre hi
vatalosan megbizottak’ ajánlására adatott sajtó alá.
3. E’ щипка azon 71 каш V816, mellyek’ fordítására
a’ tärsaság 1S31ben juniusban tagjait , és 1832ben martius
ban а’ magyar irókat ältalában felszóll'tá.

4. _A’ társasäg által Надо“: kéziratok közůl ez LX1-ik
számu.

Pesten так-15118’ 25d. 1840.

D. SCHEDEL FERENcz ,
tìtoknok.
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BEVEZETÉS.
Itt vagyunk már, hol a’ hamu {Цап régóta Iappangott
tíiz szabad Шпага 1оЬЪап; hol а’ régìség’legnagyobb két
vezérének едущей; iránt sokáîg Топа]: neheztelése nyil

тайн kìtör; hol a’ szerencse'nek eddìgì két kegyeltje azon
ponton äll , hogy еду"; közülök törekvései’ f6 ozéljlít
érje, a’ másik attól örökre elessék.
Látnì Тощий: mìke'p rántja e’ halalmas két‘férfìu
önérdekei után а’ fél fél тазы; mint татам: haszon~
ra, mit а’ тратам; , hadì okossa’g és politica javasolhat.
Itt nem a’ Barbarusok és Romaiak каш egyenetlen
harczról van szó, hanem а’ fegyverre, eröre, fenyl'te'k

re, szerencsére, шёлка‘, vezérekre egymáshoz lökélete.
sen hasonló seregeke'röl.
Еду részröl Pompeius áll, kinek ogész а” csodála
tig ’s hihetlenségìg emelkedének harmìncz év dta теней ‚
mellyek’ méltó elöadására már több év elött Roma’ leg
nagyobb szónoka kimerl'thetlenI szónoki tehetsége, leg
velösebb ’s legpompásabb nyelve’ bösége mellett magät
elégtelennek vallá; azon Pompeius , ki már éltének hu
szonnegyedìk évében Imperator és Magnus dìsznévvel 1182
teltetvén trìumphì pompát tartott; Sertorius és Perpenna

ellen каш diadalmaiért, mint csupa lovag másod izben

Vl

11m-maris.

trìumphált; harmincznegyedîk évében a’ nélkül, hogy
a1. országos паду hivatalokat viselte volna , Consul volt,

’s свай azért lépett a’tanácsba, hogy annak feje ’s ра
rancsnoka lenne; kit {вьёт annyi, jó sìkerrel коп-оптом
vállalatja, hajdani dìcsôségének érzete, ’s folyvásti sze
rencséjének göze azon büszke hiedelemmel сбив el, hogy
csak laíbával kell a’ földet megütnie, ’s Italia telve lesz
век-езды; ki e’ miatt, terme’szetileg, az elsó'ségben sen

ki eló'tt nem akart hätrálni, ’s a’ rég пешее: babéraìközt

pìhentében
de minden hazaíitól
hatalmas ke’retve
vägytärsától
és kisértetve,
ugyan fölrezzentve,
а‘ Consulok
által а’ Respublica’ védelme're fölszólítva, ’s régi badi
tetteinek fénykörétöl körülve've most is `csak bizonyos
gyözödelmeket forgata agya'ban. Azonban, mint látni

fogjuk, tetszett а’ szerencsének eddigi kegyeltjébôl, és
sok tapasztala'su höséböl ez egyszer csufot üznì *). Mert
Más részröl ellenfélképen nem Mithridates áll , vagy
tengeri rablók, hanem C. Julius Caesar е’ korban kétse'g

kivül а’ legokosabb, ’s magát legmeggondolóbb,> valamint

legelszántabb, ’s legkövetkezetesebb ember, ki тетей‘
kivitelében зона sem nyult eröszakhoz, végeszközökhöz
elöbb , mint miután a' legszelidebbeket megpróbálta; ki
hen e’ mellett мед volt a’ Pompeìuséhoz hasonló szeren

") Fortuna saevo laeta negotio, et
Ludum insolentcm ludere pertinax ,
Transmutat incertos honores

Nunc mìhi , nunc aliis benigna.

х

Horat. Lib lll. 0de 20.

nuvuzß'rés.

vll

cse, nem kisebb vezérì név ’s ln'r, egyenlô népszeriiség,nagyobb Щи, ’s az lijabb foiyvásti csaták által edzettebb lélek;
azon férfìu, kihez hasónlót, megfoghatlan törvényei sze

rint, a’ nrs országok’ alapitása'ra узду ззёсдыёзйга csak itt
ott, ’s csak igen gyéren hoz elö; kinek egész élete’ folyta,
иву minden tulajdona egyenlöen шамана méltó; kiki
lencz e'Vi távolléte alatt is szñntelen Romäl‘a függesztve
шт‘ szemeit, ’s Gallia’ töméntelen kincsével párthiveket

’s hatalmas barátokat ‘яйцами; ki örökös gyakorläsban
tartott , ’s ót majdnem imádó ветвей gyözhetlenné kemé
nyl'té; ki lángszeme'vel Pompeiustól, vagy annak párlhi
veitöl elkövetett minden hibät azonnal megsejte, ’s azt
rögtön legügyesebben haszonra Гоп-(Шей, ki e’ mialt azon
mértékben emelkedék, mellyben amaz sülyedett; szó
val , kinek bátorsága , éles esze , lélek-ébersége , a’ kö
rülme'nyek’ okos használata, fìnom miveltsége és szeren
cséje minden idöben méltán силиката]: és dicsértettek.

Minden hatalom tehát e’ kbit férñu’ kezében leyén ,
’s a’ hajdanì barätság’ ’s rokonság’ kapcsai személyes ér

dekeiknél Говна xnegszakadván , a’ versenygések томаты «
vérengzô belháborui alakot öltenek magokra. _ A’ Sza
bndsa’g’ паша Roma fölött örökre lenyngszik , nkár Cne
sar, akár Pompeius gyözzön.

"П!

»

m-tvrzzwrf'ls.

Csak az van még hátra , hogy itt rövìden шедшим
tessenek a’ legközelebbi köríìlme'nyek, mellyek a' тез
Szakadt VIII-dik könyvet, 's e’ most következô I-söt
összefüggésbe hozzák. ’S ezt én Voss Dénes jeles tudós
шёл ìln’ ìgy teljesítem:
Egész Gallia’ meghódl'tása után havas inneni Pro
vìncizíjába méne Caesar, ’s követeket kiìldeRomäba, kik ne
vében a’ consulsa’got keressék, ’s helytartósága’ ìdejét 11082
szabbl'ttatnì kérjék. Pompeius, Ы Caesar iránt már re'gen

медведе! vìseltetett, de még nyìlván ellenségeskedésre
nem ‘акын, ennek jelen ke'relmét sem elö nem mozdítetta,
sem annak ellene nem шеей“: de a’Consulok , Lentulus
es Marcellus, kik már анис: gyülölfék Савва", eltöké- ~
lék annak kivánatait mindenke'p дают. Marcellus külön
boszontásokkal is sértegeté öt; шеи; Caesar Novocomum
ba a’ mìnap új gyarmatot szállíta. Marcellus nem elé
gedék meg ennek а’ polgári jogot лишавший, hanem
azon gyarmat’ egyik Decurioja't Romában kézre kerl’tvén
megvesszöztette, ’s azon utasl'tással: menjen Саввы-1102
panaszra, elboc‘sátá. Illy gyalázat romai polgáron még
nem történt.

Е’ közben Provincìajában Caesarhoz érkezék C. Curio/
Néptrìbunus, ki mìután a’ köztársasa'g’ ’s Caesar’ ügyé

BEvEzETÉs.

IX

ben тёмен: elkövetett, fáradozásainak sikerét nem lát
ván, 's elleneìtöl rettegvén megszökött, és Савва“ tudó
sítá тандема, а‘ mi történt, ’s mint törekednek rosy.

akaróì, hogy ('ít elnyomhassák.

Caesar e’` пазу tekinretü 's а’ Respublica és szemé
lye ìránt érdemteli férfìut nyáiasan Година, e's érette tett

ìgee jeles szolgälataìt megköszönte.
Curio Загадай Caesarnak, minthogy ugy is ellene
nyilván мирты-“б rendszabások tétetnek, huzza össze
rögtön seregét, ’s mentse meg a’ kevesek’ vakmeröse'ge
által ernyomott köztársasägot.
Caesar, ámbár a’ mondottak’ valósägát jól тай; me'g
is a’ köztársaság iránti tekîntetböl magát tartóztatá , ne
hogy valaki ôt tartsa a’ háboru’ okának. Tehát'barátai ál
tal csak azt kivänta: hagyassék meg neki két legìoval a’
havas inneni Gallìának ’s Illyrìcumnak Provincìája. Ezt
mind azon remény’ fejében tevé, hogy ellenei e’ föltéte

leket ,méltányl’tvän а’ köztáŕsaság’ nyugalma häborittatni
nem fog.

E’ heli ke'relménekme'g Pompeius sem mert ellen

szegülni. De a’Consuloktól semmìt sem nyerhetvén, a’ Se- '
natushoz irt levelet, mellyben (вшей, ’s a’ köztársaság
iránti érdemeìt rövìden e‘mlítvén könyörge: ne fosztasék
meg a’ ne'p’ jóvoltától, melly а” közeledö választó дуй
lésben гей távollevôre is ki akarja kegyét тщетен: ").
’) Az мы t. i. hogy nekiLicinius’ törvénye szerint а’ consulság’
keresését-távollétében is megengedi , a' mi egyébiránt nem volt
szabad.

Х

mzvnzmjn-îs.

Nem vonakodik ö, ha n’ Senatus , 's а’ romaì nép Шубн

ja, megva'lnì seregétöl, csak Pompeius is hasonlót све
lekedje'k. De ha ez megtartja fö hatalmát, nìncs ok, mi

ért tegye ki magát ellenei’ bántalmaînak, ’s miért bocsás
sa el hadaìt.

E’ levelet Curionak adá, ki azt hihetlen sebesség
gel ---- három nap Масс száz hatvan ezer lépe'snyì цеп ha
ladván —- Romäba December’ végén megvivé, mielött a’
Consulok Caesar’ hatalma felöl valamit végezllettek vol
na. Curio е’ levelet csak a’ számosan összegyíilt Senatus’
és Néptribunusok’ jelenlétében adá 2511; а’ Consuloknak,
mel-t attól ‘ах-гоп , nellogy elsìkkaszszák.r

С. JULIUS (IAESAR7
EMLÉKJEGYZÉKEI А’ POLGÁRI HÁBORURÓL.
Elsl') капу".

FOGLALAT.

A' polgári háboru’ ока és kezdete. Caesar a' municipiumok’
hozzá szl'tásával sebten elfoglalja нанёс. l-XXIV. Pompeìust
Brundisiumban ostromzár На“ tartja; az mindazonáltal kìszaba

dul; а’ város ‚ведьмы, XXV-XXIX. Caesar' emberei kiverik
Зак-Шитьё! Cottát, Siciliából Catot. XXX. Caesar Romába megy,
de nem sikerülvén béke-inte'zményei tulsó Gallìába költözik,

XXXII. XXXIII, és Massilia' körtáborlatát Legatusaira bízván ,
XXXVI, Hispanìába megy, hol sok baj után Pompeius’ vezéreit

Afranìust és Petreiust hódolni ke’nyszeríti XXXVl'l-LXXXVII.
U

I.

Caesar’ levelének Fabius 1) által a’ Consulok

па]: lett benyújtása után, a' nép' Tribunusainak legna
gyobb erőködése mellett is 2) alig_lehete a’ Consuloktól

megnyerni, hogy az a'Senatusban fölolvastasék: azt pedig,
hogy tartalma tanácskozás alá vétessék З), épen nem le
hete eszkőzleni. A’ Consulok a’ közügyet terjeszték
elő 4). L. Lentulus 5) kész szolgálatát igéré a’ Senatus

nak, ’s а’ köztársaságnak, он]: elszántan ’s bátran mond
ják ki véleményeiket: de ha, mint előbb tettek, Caesart
veszik tekintetbe , ’s annak kedvét vadászszák csak, ak
kor önfeje után fog indulni, 's а’ Senatus' végzésére
nem ügyelni. Neki is nyitva az út Caesar” kegyelméhez
’s barátságához. Hasonló értelemben nyilatkozék Scipio
6): hogy Pompeius eltökélé a' baza’ ügyét fölfognì, ha a’
Senatus vele tart; de ha az késlekedik, 's engedékenyen
viseli magát: haszontalan fogná'az utóbb őt, ha akarná
is , segedelemre szólítani.
II. Scipionak e' nyilatkozása, mivel а’ tanács a’ vá

rosban tartatott; ’s Pompeius közeliben volt 7), magától
Pompeiustól jöttnek látszék.

Tétettek némelly kimélőbb javallatok is: l'gy mind
járt kezdetben M. Marcellus 8) oda nyilatkozott: nem
kell e’ dologról tanácskozni, míg egész Italiában kato
nák nem szedetnek, ’s hadi sereg nem állítta'tik, melly
nek védelme alatt a’ ‘штабов bizton és szabadon, a’ mit
'akar, határozhasson. M. Calidius 9) azt kívánta: a’ há
boru’ minden okának elhárítása végett Pompeius utazzon

14

с. JULlUs смеши.

е1 Provinciäjiba 10).

Caesar tart, hogy anla’ ke't legiot

mellyeket tôle elvettek 11), Pompeius az б veszte're tar

tóztatja ’s tartogatja а‘ va'ros körül. M. Rufus 12) kevés
változással csaknek egyenlö ve'leményben volt Calidiussal.
Ezek mindnya'jan L. Lentulus Consul’ pìrongatásai
által lukurogaltattak. Lentulus kereken kimondá, hogy
Calidius’ véleményét meg sem említendi. Marcellus a’
kurholásoktól elijedvén javallatától elállott.

Így а’ Consul’ pattogása, a’ közelben álló sereg
miattì félelem, 's Pompeius’ bara'tainak fenyegetôdzése
ваш legtöbben kénytelen kelletlen , ’s kényszerl'tve meg
egyeztek Scipio’ javallatában: hogy Caesar bizonyos ha
tlírozott nap elött bocsássa el seregét, ellenkezö esetben
. a’ haza’ ellenségének fog tekintetni 13).
Ez ellen M. Antonius 14), és Q. Cassius 15). Nép
tribunusok kikeltek.

A’ Tribunusok’ ellenmonda'sa azon

nal tanácskozás alé bocsáttaték.

Kemény глинами lé

tetének. Minél epe’sebben , ’s marczonäbban szólott vala
ki, annál nagyobb dicséretet nyert Caesar’ ellense'geitöl_
Ill. Este felé eloszolván a’ Senatus, annak minden

шайб: magához hívá Pompeius, megdicséré öket, ’s jö
vendöre is buzdl'tá; а’ kevésbbe’ tüzeskedöket feddé ’s tü

zelé. Jutalom’ ’s tìsztse'g’ reménye által sokat hajdani vi
tézei каш] mìndiinnen magálloz édesgete, valamint a’
Caesartól анаши: két legìoból is sokat pártjára ‘гона. Meg
telék a’ város 16). A’ gyülések’ jogaìnak védelmére C.
Curio a’ nép’ Tribunusait fölszólítá '17). A’ свиток’ va

lamennyi vburátai, Pompeius’ meghìttei , valamint azolc is,
kik Caesarral régi ellenkeze’sben voltak, tanácsiile'sbe

gyú'jtete'nek; шипе]: lármája ’s tolongása által megdöb~
benének а‘ ‘gyenge'bbek, fölbátoríttatának a’ habozók, ’s
esak kevesen mondhaták ki szabadon véleményeiket. A’
Censor L. Piso 18), úgy'szìnte а’ Praetor L. Roseius

ajánlkozának Caesarhoz menni , hogy öt a’ dolog’ пай/01

Ensö KöN'n .
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táról tudósl'tsák, a’ mire hat паров kivántak. Né'hányan
azon javallatot is tevék, hogy Caesarhoz követek kiil

важней, kik a’ S`enatus’ акт-асу“ elejbe adják.
IV. Mindezen javallatokkal ellenkezének, ’s mind_

n'yäjok ellen a' Consul’, Scìpìo’ ’s Cat'o’ beszéde tétete'k_
Саше Caesar elleni régi gyülölsége, ’s (а' consulsa'got l
kerestekor) elmellöztetésébôl eredt boszusa'ga tüzele' 19).
Lentulust adósságaì’ sulyja, а’ fö vezérség’ ’s helytar-`
tósá‘g’ reme'nye, és а’ kìosztott királyi czímeke'rt járandó
ajándékok 20) штык. Felei közt dicsekvék, hogy máso
dik Sulla lesz, ’s kezére jut a’ fö hatalom. Scipìot szi‘n
te az а’ helytartóság’ ’s föy vezérség’ reme'nye зап-Каш, vél„
vén, йогу közel rokonsága mìatt Pompeiussal azokban
osztozik. Ide дыши а’ törve'nyes vizsgálatok miatti félel-y

me 21) , magá Тем“ hizelgö képzelödése , (végre) бице
mélyének , ’s más hatalmasoknak, kìktöl ekkor az огнё

gos айвой, ’s lörvényszékek legìnkább függtek, fitogta
tó büszkesége.
Maga Pompeius részint Caesar’ ellenségeinek buz~
dításríra, re'szìnt mivel a’ méltósa'gban тафты egyenlôt

22) tlîrnî nem akart, annak barátságáról végke'p lemon_
dott; ’s közös ellenségeìkkel, Кию: pedig а’ sógorosodás»

атак idejében 23) nagy részin't ö haragl'tott Caesarra,
megbe'kült. Egyszersmìnd tartvän а’ két legìonak az asìai
és syriai útból önllatalma’ ’s u-ralkodása’ gyarapl'tására
lett fordításából гей hárámló gyalázattól, fegyverre igye
Йемен keletni a’ dolgot 24).
V. Ezen okokból minden hirtelenkedve ’s zajosan

ment véghez. Sem Caesar’ rokonainak idö nem engedte
‘Феи, hogy nekì hx'rt adhassanak , sem а’ nép’ Trìbunusai~
пак, hogy önbátors’a’gukm iigyeljenek, vagy végsö jo

дины, mellytöl L. Sulla sem Тощий meg Шкет; 25), az
ellenmondással (sîkeresen) élhessenek; hanem ma'r hete

dik nap 26) menekvésökröl kelle gondoskodniok; hololt
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hajdan а’ legzavargóbb Néptribunusokis csak (la'zl’tó) vise
letök' nyolczadik hónapjában szoktak aggodalomba ’s tü
nödésbe jönnì 27).

Ama' végsö ’s utolsó tanács-végzéshez nyulänak,

mellyhez csak а’ värosnak lîgy szólván lángba borultakor,
’s mìndnyájok’ végveszélyében szokott a’ javallók’ vakme
rösége folyamodni 28) : „Rajta legyenek a’ Consulok, Prae-~
тюк, Néptribunusok, ’s a’ város körülì Proconsulok,

hogy a’ Respublica valami kárt ne valljon.“
náçsve'gze's Januarius’ hatodikán iratott be.

Ez a’ ta

4Így мы: az elsö б: napban , mellyben Lentulusnak
a’ consulságba léptétöl fogva tanácsülések tartathattak, -'1de nem tudván а’ két népgyůlési napot -Caesar’ hadve
zérségérôl, ’s a’ legföbb méltóságu fériìakról, а‘ nép»
Tribunusairól , legkeményebb ’s legsujtóbb [тайн-Маш]:
tétetének 29).
А’ nép’ Trìbunusai azonnal kìfutának ‘а’ увёл-031161, 's
Caesarhoz jöve'nek 30), ki akkor Ravenna'ban az 6 igen
mérsékelt kìvánsägaìra 31) Уйма а’ feleletet, ha talán né
mellyek’ igazságszeretete általa’ dolog békével elìnte'ztet
lletnék.

'

„ VI. Következö napokon a’ Senatus a' városon Шуб!
tarta üle’st 32). Pompeius ugyan azon szellemben szó~
lotit, mellyben Scipiot besizélteté. Megdicsére' a’ Senatus‘
bátor eltökélését és állhatatossága't; ’s elôterjeszté sere

gei’ állapotját. ‘Пи legio (ugymond) készen (Ш 33); tova'b
bá bìzonyosan tudja, hogy Caesart nem пиетет: kato
` nái, ’s hogy'védelme're, чаду csak követésére is lehe
tetlen öket гей venn'ì 34).

Ezeken kiviil még javallatba hozatott: hogy egésv.
ltaliában katonák szedessenek: Faustus Sulla 35) mint

Propraetor Maulrìtániába 36) -küldessék, e’s Pompeius
nak a’ kincstárból pénz adassék. Julia НАШУ 37) felôl is

azon javallat- téteték , hogy frigytársì, ’s jóbarátì сайты

. £1.16 кбит.
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nyerjen. Ellenben Marcellus azt felelé, _hogy a' montani
körülállásokban ezt teljességgel meg nem engedi. Faustus»
rendeltetésében Philippus Néptribunus vete дебют. А’ többi
v tärgyakróla’ Senatus’határozatai beirattak. Её hivatalnél
külì einberek 38) neveztetének ki provinciai kormányokra,
mellyek közůl kettôre volt Consuloknak, а’ többiekre Pme _
toroknak kellett volna jutnink. Scipio nyeré Syria't, L. Do
mitius Galliát, Philippus és Marcellus cselszövény által el.
mellöztettek, ’s a’ sorsvonásnál kihagyattak 39). A’ többi Provinciákbu Praetorok küldettek, ’s arra nem is Уйг
tak, hogy mult мы Szokáském а’ nekik jutandó f6 ha
talom a’r nép elejbe terjesztessék, ’s 6k fogada'sok’ leté
tele шёл, tiszti köntössel fölruházva induljanak el. A’
Consulok , mi még soha sem történt, oda hagyu'k a’ vá
rost. Országos hivatal nélküli emberek, a’ hajdankor‘ va
]aluennyi példája’ ellenére, poroszlókkal jelenének meg
a’ városban ’s a’ Capitoliulnon 40). Egész Italiában kato
nák szedetének; pénz hajtaték be а’ Municipiumoktól , el
viteték a' templomokból 41).
Minden isteni, 's emberi
jog fölforgattaték.
А
VII. Ezeket megtudván Caesar katonzíihoz beszédet
tartott 42), mellyben ellenségeinek гала minden idôben
elkövetett méltatlanságait megemll'té. Panaszkodék, llogy
Pompeius , kinek becsületéŕ ’s tekintetét б mindenkor
pártolta, ’s elô mozdította, csupa iri'gységböl, ’s dicsösé

ge’ félte'séböl ezektöl elcsa'bíttatott ’s megrontatott.

Pa

naszkode'k (továbbá) ama’ soha még a’ Respublicában elö
nem fordult példa ellen, melly szerint a’ Tribunusok’

kifogása fegyverrel tétetett едкий, ’s nyomat'tatott le,
melly hajdan idökben inkább fegyverrel állíttatott vissza..
Sulla а’ ТгйЬшшзоКф! minden hatalmat elvett, de a' ki
fogás’ jogát sértetlenül hagyta. Pompeius, kit ezek el
vesztett igazaik’ helyre állítójának tartanak, (же: meg
hagyntt szabadszíguktól is megfosztotta. Az‘onmendelet
пом. CLAS. 1v. Kö'r.

’
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vigyäzzanak а‘. tisztvìselök , hogy a’ Respublica valamì
Мг: ne szenvedjen (mellyfölszolítás, és tanács-ve'gzés ál
tal а’ romai nép {едущие szóll'ttafott), még soha máskor
nem щекам, mint veszélyes törvényjavallatok' alkalmá
val, a’ Tribunusok’ eröszakoskodásaiban 43), a' nép’ виа
kadäsaìban 44), чаду mikor (Romában) a’ templomok ’s
magasabb helyek elfoglaltattak 45). (Megmutat'fi, hogy a’
mult ìdô’ illyes példái Защиты’ ’s n’ Gracchusok’ buká
sai дна! vannak megboszulva) 46). Semmi e’hez hasou
ló nem {днём akker, de senkinek eszébe sem jutott.
Semmi törvényjavallat nem hirdettetett, а‘ néppel semmi
pártoszlás нет lett. Ezután serkenté öket: védelmezze'k,

irígyeì ellen vezéröknek, ki анис kilencz év óta a’ bazâ
ért olly szerencsésen harczoltak, olly sok ütközetet nyer
lek , és ввёз: саны: ’s Сел-шаман meghódították, becsületét ’s tekintetét.

A’ jelen volt tizenharmadik legio (теге a' Caesar а’
vìllongâsek’ kezdetén ezt hl'vií ki lnagához; a’ többiek
még nem érkezének meg) egy szóval fölkìálta: ö késv.
f6 vezérét ’s a’ nép’ Tribunusait méltatlansa'gok ellen
védenL

VIH. Caesar látva'n Катай? készse'ge't, azen legio
val Ariminumban 47) méne, ’s ott ШИН а’ hozzá folya
шайб Néptribunusokat. A’többi legìohoz parancsot kiil
de, hogy induljanak ki téli Atanyájokból, ’s б: kövessék.
Ide jöve az Щи L. Caesar 48), kinek atyja Caesar’

Legatusa volt. Ez alkudozásaìt, mellyekért tulajdonke'
pen jött, elve'gezvén, jelenté, hogy -Pompeius még kü
` 1бп mondandókat is bl'zott гей. Pompeius ohatja , ’s ke'
ri Caesart: ne nehezteljen гей, ’s ne vegye személye’ sér
tése gyanánt azokat, шике: а’ Respublìca’ javára сей. О
-a' közjót személyes összeköttetéseinél mindig` inkább szi
vén hordozla 49). Caesarnak is méltóságához képest föl
kell уйдя‘: ’s Наташа‘! и’ baza’ jávára áldozni, ’s elleneire
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nem olly' szerfölött boszankodnì; nehogy midön ezeknek
_akar ártani, а‘ Respublieának ártson. Мёд egyéb Шуе
ket ada hozzá Pompeius’ mentegete'sére.
Csaknem ugyan ezeket, ’s ugyan azon szókkal mon
dá Caesarnak Roscius a'Praetor, jelentvén, hogy 6 ешь
te hasonlóan Терме ki maga't Pompeius.
'

IX. Mìndezek nem Испытай ugyan a’ bántalmak,
engeszteléséreL szolgálni: mindazáltal e’ férŕinkat alkal
masoknak lelvén, kik által Pompeiussal: miket akar, tu

dassa, kiváná mîndkettôjöktöl: mivel Pompeius’iüzenw f
пёс neki meghozták , ne terheltessenek az б kivánataìt is
annak megvinni; ha talán csekélyfáradsággal a’ nagy ver

senygést lecsillapl'tani , ’s' egész Italiát a’ rémüléstôl föl
lehetne menteni. Ö а’ Respublica’ méltósa’gát minden
kor mindennél, még élténél is fölebb böcsülte. Fa'jlalta,
hogy elleségei által a’ romai néptöl neki щебне kedvezés
50) olly csufosan csikartaték' k-i kezeiböl, ’s f6 veze'rségé
böl hat’hónapot leróva a’ va'rosba vissza id-'éztete'k 51); ho
lott a’ nép’ végzése szerint neki a’ legközelebbi népgyl'ílés
ben mint távollevönek is tekintetbe kelle vét’étnie. Ö
azonban beesületének e’ sérte'sét közjó iránti szeretetbôl

békével tx'x'rte. Irásban ke'rte а’ Senatustól, hogy а’ Sereg
töl egyik is, másik is eltávozzék, de azt sem nyerhette
meg. Katonák szedetnek egész Italiában, итал-162111111:
azon Её: legio, mellyeket tôle a' рак-“1115 háboru’ szine
alattelvettek, ’s az egész ország fegyverben áll. Mi
egyébre czéloznak ezek, mint az 6 veszte're’ë mindezek
Amellett kész ö mìnden alkura, Valamint а’ baza’ kedvee'rt,
mìndennekl eltürésére is. Költözzék Pompeius Provînciáì
ba, ök (ketten)‘boosássák el seregeìket; szélyedjenek el
`Italiábau mindnyájan a’ fegyverre gyültek; mentessék
föl rettegésétöl a’ baza, legyene‘k szabadok а’ népgyülé

sek, ’s a’ köztársuság' ege'sz’îguzgutása а’ Senatusra, ’s
a’ rom-ai né'pré hagyassék. ‘Ногу e'zek-könnyebben, ’s bi/
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zonyos föltételek alatt létesiiljenek, ’s esküvel megerö
síttessenek: vagy Pompeius jöjön hozza'ja közelebb, паду
neki engedjen közeledést. Szóbeli értekezés a'ltal min
den viszálkodás el fogna intéztetni 52);
X. Ezen íizenettel Roscius L. Caesarral Capuäba 53)

дан.

Ott találá а’ Consulokat és Pompeiust, ’s elöndá

Caesar’ шашни.

Ezek megllányván a’ dolgot, feleletet készítének; ’s
irásban foglalt üzenetöket ugyan azok által visszaküldék.
Tartalma ez volt: Caesar vonuljon ki Ariminumból, tér
jen vissza Gallìába, ‘s bocsa'ssa el sere'gét: выкоп- azután
Pompeius is elmegy Hispaniáha. Azonban рейд, míg nem

biztosl'ttatnak, hogy Caesar tëljesl'tendi ige'reteit, a’ Con.
sulok és Pompeius folytatni Году“: а’ kalonaszedést.
XI. Igazságtalan kìvánság volt, hogy Caesar Arimi

numbol ki- ’s Provinciaiba visszamenjen , Pompeius рейд
mind Provinciáìt, mind más’ legioit megtartsa; Caesar,
seregeit el akami bocsáttatni, k’s Китайка: szedni; a' Pro-"
vinciába indulást ìgérni, ’s a1. Забиты’ idejée meg nem
határozni, csakhogy Pompeius még abbelì félelemáltal/
se laíttasse'k megköttetve , hogy тау! hazugsa'gban Шагай,
ha e1. Caesar’ proconsulságának végén még el nem indul

па. Általán sem szóbeli értekezésre idöt nem szalmi,
sem közeledést nem ìgérni annyi volt, mint а’ héke’ re

ulényét füstbe oszlatnì.
Caesar tehát М. Antonìust öteohorssal Ariminumból

Aretiumba küldé; 6 рейд ш cohorssalAriminumban ma

rada, ’s ott katonákat kezde szedetni. Pisaurumot, Fa
numot , és Anconát 54) egyes cohorsokaltal elfoglalá.
` XII. Azon közben megtudván Caesar, hogy a’ Prae
юг Thermus б: cohorssal Iguuiumot 55) elfoglalva таща,
’s a’ várostrerösl'tì; a’ lakosok рейд Caesar irant legjobb

szándékkal vìseltetnek: Curiot három cohorssal , mellyek
Pìsaurum- ’s Ariminumban унывай, oda külde'.
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I‘Írkezése' hírére Thermus a' municipiumbeliek’ Мл]
landósa'gába nem hizván oda hagyá cohorsaival a’ уймы,

és elfqtott. Útközben elszökdözének tôle а’ katonák, ’s
Наша menének. Curio lnìndnyríjok’ teljes egyetértésével
beszáll Iguuiumban. '
Megértvén ezeket Caesar, ’s a’ Municipiumok’ jó
szándékäban bl'zván , a’ tizenharmadik legio’ cohorsait ör
helyeikböl kivoná, ’s Auximum 56) felé indula. Е’ vá
rosba Attius bevezeté cohorsait, ’s azt elfoglalá; és szét

küldözött Senatorok általl egész picenumi tartományban
57) katonákat szedete.

'

XIII. Caesar’ közeledtének hirére az auxìmumi ta

nácsbeliek nagy szämmal Attius Varushoz 58) jövének, ’s
jelenték: semmi közük ugyan ezen íigy’ megbirál'ásá~
hoz; mindazáltal sem 6k, sem a’ többi municipiumbeliek
meg nem engedhetik, hogy C. Caesar Её vezér ЬопдаИ
iránt szerzett annyi érdemei ’s dicsô шеей utän a’ várorf`
и", ’s annak falaitól eligazi'ttassék; ’s azért vegye fon
tolóra az utókor’ нанёс, ’s tulajdon veszélyét.
l
E' nyilatkozás arra birá Varust, Вову а’ bevitt 6r
sereggel együtt a’ várost oda Мёда, ’s futa'snak ered
jen. De Caesar’ elöseregéböl ne'hanyan utól мы: 6c', ’s

katonáit mega’llani kén'yszen'ték. A’ гей következett csa
tában ‘Так-иве emberei elhagyák. Nébányan közülök haza
takarodának, а’ többiek Caesarhoz áltmenének. Ezekkel
a' kézre került elsö pilus’ Centnrioja L. Pupius is elhozá
ték, ki hajdan ugyan ezen tìsztségben szolgált Cn. Pom
peius al'att.

‘i

Caesar megdicséré Attius’ Катает; elbocsa'tá Pu

piust; az auximumbelieknek pedig köszönetét jelenté, ‘s
(géré , hogy viseletökrôl meg fog emlékezni.
XIV. E’ tudósl'tások Romában hirtelen olly паду ré
mülést okozfinak, hogy Lentulus Consul, midön a’ kines
tár’ kinyitása végett jött теша, hogy abból а’ Senatus’
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végzése метёт Pompeius’ számára pénzt vegyen , a’ltitkos
kincstár’ megnyita'sa után Romából имён: kitakarodott59); mort azon vak hír futamodott, hogy Caesar köze

lit , ’s annak lovassága nyomban itt сеют.

I

Öt követé Consul társa Marcellus, valamint nagyobb
részint a’ többi tisztviselô is.

Elôtte való nap шато“ -el

Pompeius a’ városból azon legiokhoz, mellyeket Caesartól
"ett, jéstéli tanyákra Apulìa'ba винты: 60).

Romában az ujonczszedés megszünt. A’ köz-véle
Iuény szerint Capuán innen sehol sem volt bätorság. Свай

e' városban ba’torodának neki, ’s osszegyülvén ama’ gyarmat
ból , melly Julia törvény szeri'nt Cnpuá'ba щитами 61),
katonákat- szedének. A’ bajvívók, kiket intézete'ben Cae
nsar vtt (этюдами; ‚ а’ piaczra .vezettetének, ’s Lentulus
tól szabadságba helyeztetve lovakat nyerének, azon ра
rancscsal, hogy za'szlóját kövessék. Ezeket utóbb hará

тайна]: intésére, mivel e’ tettét mìndnyájan gyalä'z'ták, ‘af
Campanialmegyebelì polgárok között örizetkép [61082
totta 62). '
_ '
XV. Caesar Auximumból fölkerekedvén az egész picenu

mi határt bejárá. vAzon tartományok’ minde'n f6 városá
ban a’ legnagyobb szivességgel fogadtatott; és serege
mindennel, a’ mi szük‘séges, elláttatott.' Мёд;Г Cinguluru’

63) városából is, mellyet. Labienusalapított, ’s maga
költségén épl'tett föl, érkezének hozzá` követek azon igé.
rettel, hogy parancsait legnagyobb készse'ggel teljesi'ten
dik. Katonákat kiväna., ’s azok._beállíttatának.

Azonban a’-tizenkett6dik legio utól érte Caesart. E’
két legioval picenumi Asculum 64) felé indula. E’ városì
ban (‘и cohorssal Lentulus Spinther‘fekvék, ki megért
vén Caesar’ érkeztét, a’ "árnsból Книгой, ’s a’ cobol-so

kat is magával vvìnni »igyekezvén камней’ nagy тётки
elhagyatott. »
F osztva levén embereitöl, kevesed maga'val, össze
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акын útközben Vìbullìus Rufussal, kit Pompeius ‘(Ш

сит volt, hogy a’ picenumiakat (hl'íségökben) megerö
sitse. Ettôl tudósl'ttatván, mint folynak Picenumban a’
dolgok, elvevé tôle кают-Нс, és швей: elbocsäta'. А’
szomszéd táje'kokból is Pompeius’ ujonczainak cohorsait,
mennyire lehete, összegylîjté; ежей közöu ama’ hatet
is, mellyekkel Ulcilles Hìrrus Camerimllmból 65), hol
c'îrizeten vala, впиши. Ezekkel egyesülve tizenhárolll
coho'rssal bírt.

Е’ seregével Vibullius sietve Corfiniumba 66) Do
mìtius Ahenobarbushoz jöve, ’s tudósx'tá öt, Плоду Cae
sar két legioval nyomban кбит. Domitius már maga
is Albából 67), a’ Marsusoktól, ’s Pelignusoktól, és’azok
kal hata'ros vidékekböl mintegy húsz eohorst szedett össze.
XVI.A Asculum’ elfoglalása, ’s Lentulus’ kiiizetése
után Caesar összekerestete' annak каштан, kik tôle el

állottak; ’s чечетки: szedete. Ö шага,’ hogy gabona
ról gondoskodjék, еду napig itt késvén Coríinium felé
тал-топ.

Oda éi-keztekor Domitius által a’ városból ki»

kiildöit б: cohors e’pen akker akara еду, а’ vlírostól mint
еду ha'rom ezer lépésnyire álló , hídat lebontani. Caesar'
elôseregével csata'ra кепи: а’ dolog; похитив’ emberei
csakhamar elveretvén a’ hidtól a’ va'rosba vonulának.

Caesar áltvivé (е’ hidon) legioit,` ’s a’város mellett шедше
lepedvén annak falai alatt táborba szállt.

XVII. Ezt látván Domìtius паду jutalom’ igéret
mellett tájismérö embereket külde levéllel Pompeìushoz
Apuliába, kik kérjék és sürgessék, hogy jöjön segédül
Könnyen be leheme Caesart két sereggel е’ szm'os .tájé-í
kon kerl'teni ’s az élelem-szállítástól elza'rni.

Ha ezt el

-mulasztja, akkor harminczna'l több cohorssal, nem kii~
lönben sok Sehatorral ’s romai lovaggal veszélybe jön‘

Azonban embereit вех-келий, lögépelyeìt a’ ba'styákra he
чешет, ’s mindegyiknek a’ város’ ve’delmére bizonyoS

\
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lielye't kijegyze'.

e. JUmUs CAusAR.

A’ katona’khoz ‘аж-соц beszédében min

den legénynek fejenke'nt a’ maga birtokaìból négy hold
földet igére, ’s Еву hason-ara'nyban a’ Centurioknak, ’s
uz önkényteseknek is.

«

XVIII. Azon közbentudósl'ttaték Caesar, Воду Sul
то városa 68), melly Corñniumtól két mértföldnyire fek
szìk, kész maga't aliíja vetnì, de a’ Senator Q. Lucretìusés а’ pelignusi Attiustól ga'toltatik, kik Её: cohors ôrse
reggel foglalva tartják. Oda küldé сена: M. Antoniust
а’ nyolczadik legio’ G9) öt cohorsával.
Alig pillantäk meg а‘ sulmobeliek táborjeleinket: ki
мы": kapuikat, ’s mindnyájan a’ lakosok ’s az örsereg
örvendve jöve'nek Antonius elejbe, Lucretìus és Attius а’
falról ugrának le. Attius Antonius elejbe vezettetve ki
убий , hogy Caesarhoz vitessék.
Antonius azon napon, mellyen elindult, a’ cohorsok

kal ’s Attiussal visszatére. Caesar azon cohorsokat sere
gével összekapcsolá, Attiust pedig sérelem nélkůl el
bocsátá.

>A’ három következö napon Caesar roppant hányások
kal eró'sl'tteté тьмы, ’s a’ közel Municipiumokból gabo~
mit hordatott, ’s ellxatározá többi seregeit is bevárnî.
E’ három nap alatt >megérkezék а’ nyolczadik legio,
és huszonkét cohors a’ Galliában tett új szedésbôl, 's mint

egy három száz'lovas a’ noricumi királytól 70). Ezek,
megérkezte után a’ város’ másik részén is ta'bort ütött’
’s ennek fejévé Curiot tevé.` A’ következö napokban el
kezdé a’ várost ostrom-gerébbel és sánczfokokkal 1161111
venni. E' munkálutok nagyobb részint már ke'szen там
nak, mikor Domitiusnak Pompeìushoz kiildött követei
vîzszatérének.

XIX. Pompeius’ vzilaszának áltolvasása után Domi
tius szinlelve а’ badi tanácsban azt топай: hogy ez

g'yorsan 'segítségíil jövend; ’s inté ôket: el ne csüggedje~
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nek, 's minden a’ varas’ védelmére szükse'ges eszközt el
készl’tsenek. Alattomban pedjg néhány meghittével érte
kezék, ’s azV elillanásra maga: eltöke'llé.
Domitius’ tekíntete nem egyezett beszédével. Egyéb

kori szokása ellen minden tettébe‘n fe'lénkséget ’s llabo
zast ril-ula el; hiveivel, a’ mit nem szokott, titkon sokat
tanakodék; az összejöveteleket, ’s az emberek’ társasá
gat kerüle'. A’ чаше tovább rejteni ’s palästolni nem le
hetett; mert Pompeius azt irá vissza: hogy nem fog min
dent koczkára tenni; Domitius nem az б tanácsa ’s aka

ratja szerint vette magát Corñnìumba: azért, ha módját
ejtheti, seregeivel ô hozzá vonuljon. De ez a' körtábor
lat, ’s a’ város’ bekeri'tése miatt тёк‘ lehetetlen volt.
XX. Minekutának Domitius’ szándéka közhl'rré lett:

а’ corñnìumi katonák este felé pártokra szakadozänak, ’s

Trìbunusaìk, Centurioik, ’s legjelesb közvitézeìk álta
közlekedének egymással: hogy zárva tartatnak Caesar
tól, kinek ostrom-müvei ’s erösl'tme’nyei csaknem be van
nak fejezve. Az ô vezérök Domitius, kiben reméuylve

’s bizva maradtak eddìgi helyökben, nem gondolván sem~
mìvel futni ke’szül. Szüség, hogy (‘Як is gondoskodjanak
saját bátorságukról.
Ezekkel elejéntén a’ Marsusok nem egyezének meg,
's elfoglalák a’ város’ legerösebbnek la'tszó részét. A’
meghasonlás köztök olly nagyra лён, hogy mar egymás
ra rohanni, ’s harczolni >szándékozának. De nem sokára
az ide is oda is kiildözött alkudozók által Domitiusnak

шёд eddig tudva nem volt elillanó szándéka Наташи.
°
Tehát egyes akarattal Понятны nyilván elö “же
tek, körülvevék , ’s örizék; azután magok közül Caesar
hor. követeket küldének (jelentvén ), hogy идешь кариа
kat kitárni, parancsait teljesl'teni, ’s Domitiust élve kiadni.

XXI. Ezek’ értésére Caesar, nulla igen hnsznosnak
vélte а’ várost minél elöbb clfoglalni , ’s n’ ( ben-ne levô)
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cohorsokat lnagához a’ tfíborba szálll'tani, nehogy szaín'
de'kuk megvesztegetés, чаду hamis lll'rek ältal valalnìkép
megváltozzék (minthogy a’ hadban sokszor csekélységek

fontos Кётедющёзейесвишней) 71): т1ш1а'2ё1ш1 tartván,
nehogy каюты’ benyomnltával, ’s éjjeli zabolátlnnság’
alkalmzíval a’ väros kiraboltassék a’ követeket megdicsé
ré, ’s a’ värosba vîsszabocsátá , meghagyvän: hogy a’
kapuk ’s bástyák örizet alatt tartassanak.
Caesar азов mnkzílatokra, mellyeket készl'ttetett,
elosztá katonáit, ’s рейд nem bizonyos távolszígra egy.
mástól az elöbbi napok’ szokása szerint, lmnem folyvŕíst`
(‘Эх-515 ’s örtnnyák’ soraként: úgy hogy egymást e'rìntenék,
’s az ege'sz erôsítményt betôltenék. А’ katonai Tribunu
войн: ’s Praefectusokat körül küldözé parancsolván , hogy
ne csak a’ kiütésektöl вышедшей, hanem egyes embe
rek’ alattomos kilopódzn'sára is Íigyeljenek.
Nein is találkozott olly Иву 1от11а ember, ki azon
éjjel alunni tudott тома. Olly Рентген várták а’ do
Iog' kimenetelét, 'lxogy egyik ezt, másik ‘атм: gyani'ta
ná: mi érné a’ corliniumbelieket, ini Domitius t, mi Len
шиш, mi а’ többieket, mi lenne kinek kinek sorsa.
XXII. Negyedìk örváltzís täjban'Lentulus Spinther

a’ bzístyákról lekìáta örtanyzíinkhoz ’s öreinkhez, позу
szeretne Caesarral, ha megengedtetnék, besze'lni.
Erre szabadságot nyervén kîbo'cszíttaték а’ városból,
de Domitius’ katonái addîg nem tzívozzínak mellöle, ниц;

Caesar elejbe nem viteték. Életée'rt könyörge; ’s esdek
le'k: kegyelmezzen neki. Emlékezetbe bozá régi bara'tsá

Закат, ’s elö hordzí Cnesarnak iránta mutatott jótétemé:
nyeit, mellyek igen nagyok valának; mert ô általa jött
а’ f6 papok’ 72) colleginmába; ö általa nyerte praetoŕsá

ga utän Hispaniában а’ helytartósa’got; 6 általa gysímo
“пасом a’ consuls'ág’ keresésekor.
.
Caesar félbe szakasztá öt.

Nem olly czélból induit
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ö (ugymond) ki'Provinciájából, hogy умницей ártson,
hanem Люду maga't ellenségeinek sértegetései ellen vé
delmezze; hogy az e’ miatt Romából kiíizött Néptribunu
sokat méltóságukba visszahelyezze; hogy a’ néhányok’
pártoskodása вши! elnyomott rolnai népet,"s önlnagát ша

badsa'gba tegye.

I

E’ nyi'latkozásra fölbátorodott Lentulus , és engedel
met kére' a’ va'rosba visszamehetni. Megkegyelmeztetése
vigasztaló reményiil Yfogna a’ többieknek is szolgálni, kik
köziil némellyek olly annyira szorongattatnak _, [шву ön
éltökl iránt ‚ kemény lépésre vetemedni ke'nyszeríttet
nek. 73).
A’ nyert engedelem шёл visszatére

XXIII. Nap’ költével Caesar maga elejbe vezetteté
valamenyi Senatort,> ’s azok’ gyermekeit, a’ katonai Tri
bunusokat, és romai. lovagokat.l Senatori ranguak valának: L. Domitius, P. Lentulus Spirither, L. Vibullius
Rufus, Sex. Quintilius Varna, a’ Quaestor L. Ваш-Зав;
nem különben Domitius’ fia ’s több Щи ember»,l valamint

сбыт romaì Инд, ёз'ВесигЁо, kiket а’ Municipiumok
ból Domitius meghiva.
'
Caesar nem engedé , hogy mind ezen elejbe vezet
teket Камней valamelly becstelenséggel, тату gúnyszó
val illessék. Csak röviden érinté, поду némellyek kö
zíìlök roszul- hálálták meg iräntok mutatott olly паду jó

téteményeit. Azuta'n mindnyájokat sértetlenül elbocsát‘á,
Domitius hat milliom Sestertiust 74) hoza magával ,
’s ни: а’ йбя-Ыпгыёфа letevé. Е’ pénzt a’ coríìniumi
Duumvirek 75) Caesarhoz vivék, ’s ez azt vissz'a adá Do
mitiusnak, hogy игуан annyi mérséklést mutasson a’ удои,
mint az emberek’ élete iránt; ámbár tudva volt, hogy az
a’ Respubliea’ penne , mellyet Pompeius a’ katonák' zsold
ja'ra adott volt ki.
`
Domitius’ katonáit önzászlójához esküdtete'; még azon
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пар fölkerekcdék, és rendes napì Ша: 76) halndott. Miu
tán Corfiniumnál csupán két napig tartózkodott, a’ Маг
rncinusok’ Frentanusok e's Larinatok’ határain keresztül

Apuliába érkezék.
XXIV. A’ Corñnium köriil történtekröl

értesülvén

Pompeius Luceriából Canusimnba , ’s innét Brundisiumba
77) топи]. Valamennyi katona ujonczot mindünnen ша
gához vonja; fölfegyverkezteti a’ rabszolgákat ’s paszto

rokat, 's lovakat гм alájok.

Így közülök mintegy hároln

зяби lOVaSt szerkesztet össze.
А’ Praetor L. Manlius hat cohorssal ott hagyá Анн“, a’ Praetor Rutilius Lupus más hárommal Tarracìnát 78),
mellyek azonban, midôn távulról Caesarnak Bivìus Cu
rius’ vezérlete Маш lovasságát megpillanták, elhagyák

Praetorukat, ’s Curiushoz áltmenének. Így más вишни
gas közben is néhány cohors Caesar’ gyalogsa'gára чаду
lovassa'gára bukkanf.
Pompeius’ hadi müszereinek f6 igazgatója Cn. Ма
gius Cremonából , útközben «диодами, és Caesarhoz vi
щёк. Ем Caesar Pompeiushoz küldé azen (нелепы:
mindeddig szóbeli közösüle'sre nem volt alkalom; ö el

fog hozzája Brundisiumba menni.

А’ Respublicára ‘s kö

zös e'rdekeikre nézve hasznos leend, ha Pompeiussal 826
Val értekezhetik.

Koránt sem lehet a’ távolból , midön

az alkupontok mäsok által közöltetnek, úgy убавит,
mint mikor azok összeleg személyesen meghányatnak.
XXV. E’ megbl'zás ntaín Caesar hat legioval, három

re'gìvel, ’s ujonczokból валентные“, 's útközben меде.
szl'tett többivel Brundisium elejbe jöve; inert Domitius’
cohorsait Coriìniumból tüstént Sicìliába канадца.

Megtudta, hogy а’ Сонные]: а’ sereg’ nagy részével
Dyrrhachiumba 79) költöztek, Pompeius pedig húsz co
horssal még Brundisiumban fekszik. (Bizonyosan nem
' tanulhatta ki Brundisium’ megtarta'sa végett maradott-e
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hátra, hogy az egész hadriai tengert 80), Italia’ végsö
csucsát, és Graeciát annál könnyebben hatalmäban tartsa,
’s a’ ha'borut mindkét részröl vezethesse; шву а’ hajók’
szúke miatt nem evezett-e velök eL).
Tartván tehat, netalán ez is elhagyja Italìát, a'
brundisiumi kikötôbôl a’ ki- ’s beszálla'st el kezdé zárni,
Ezt pedig illy módon teljesn'té: а’ kikötö’ legsziikebb tor

kolatánál mind a’ két part felôl, mivel itt a' tenger se
kély volt, gátot ’s töltést hanyatott. Tovább haladva'n

a’ munkával, mivel a’ vl'z’ melysége miatt a’ töltést foly
tatni nem lehete 81), e’mellé ragaszta négyszögben har~
mincz lábnyì kettös talpakat, mellyeket négy szögletii
kön a’ hullámok ellen négy horgonynyal lekötöze. Ezek
elkészülvén ’s rendeltetvén hozzájok más hason-nagy~
sa’gu talpakat ragasztatott; ezeket, hogy u’ ve'delemre
bíztos lépésökf, ’s rohanásuk legyen, földdel ’s gyeppel
rakatá meg, elötül рейд ’s két oldalról sövénynyel ’s
védkarimával foglaltatá be, ’s minden negyedìk talpon 11151
emeletü tornyot álll'ttata, hogy azokat a’ legiok’ támadá
saitól ’s a’ tüztól annál könnyebben védhesse.
XXVI. Ezen ìnte'zetek ellen Pompeius а’ brudin

siumi kikötöben talált nagy terhhordó hajókat készl’tteté
föl.

Azokon három~emeletü tornyokat e'píttetett , 's meg

rakván sok lögépellyel, ’s mindennemü löszerrel Caesar'
épitményei felé indítá,hogy a’ talpakat szétszaggassa ’s az

épitményt elrontsa. Így mind` a’ két rész parìttyákkal,
nyilakkal ’s egyébb öldijklô fegyverekkel naponként har-_
czolt egymässal.
Ezen inte'zetek között azonban Caesar nem hagya
föl а.‘ beke-alkudozásokkal 15; ’s ámbar igen kiilönôsnek

látszott elötte az, hogy Magius, kit bizományaìval Pom
peiushoz kůldött, hozzá vissza nem küldetìk; valamint
többszöri próbatételei (а’ béke 1111111)- az ö serény elôme
neteleit és szánde'kait késleték: még is egyáltala'n e'ter\'töl nem akart elállani.
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Elküldé tehát Legatusxít Caninius Rebilust Scribe
nius Libo’ bara'tját ’s койот‘: e’hez, hogy véle értekez
zék. Meghagyá neki, llogy Libot a’ beke’ kieszközlésé

re vegye гей; fökép Иудин, hogy személyesen szólhas
son Pompeiussal, azon bizonyos hiedelmét jelentve'n,

hogy ez’ esetben méltányos föltételek Масс az ellenséges

kedés meg fogna szüntettetni. Liborais fog е:‹1йс$ёгес- ’s
l

`

l

l»

Í

ldiicsösegbf'íl nagy resz ha'romlam ‚ ha az ö eszkozlese ’s
közben járasa által szl'ínik meg a’ háborn.
Caniniussal lett beszélgetése ulán Pompeiushoz mé
ne Libo, ’s nem sokára azon felelettel jöve vissza: hogy
a’ Consulok’ távollétében az egyezésröl alkudozni nem
lehet 82).

111у sok haszontalan kise'rtés шёл jónak találta Cae
sar тёще szándékától elállani, ’s a’ háboruról gondol
-liodllì.

. e' L

4 XXVII. Caesar kilencz nap mulva épi'tményeinek
felével készen volt, midön ama’ hajńk, mellyek a’ sereg’
-elsö részét áltsza'lll'täk a’ Consulok által Dyrrhachiumból
visszaküldetvén Brnndisinmba megérkeztek.
Pompeius
vagy Caesar’ munkálatai ältal indl’tva, vagy mivel шаг
eleje'nte föltevé вант oda hagyni, a’ hajók’ érkeztével
az indula'sra rendeléseket tön; ’s hogy Caesarnak benyo
гни-Пёс a’ városba azalalt, ml'g hajóra száll, könnyebben
akndályozza, berakatja a’ kapukat; a’ házak’ каш: ’s
З

„útczáìt beépítteti; az útakon kereszt-arkokat vonat, s

Vazokba hegyes karókat ’s palänkokat veret.

Ezeket vé

kony rácscsal ’s (rea hintett) földdel kiegyenll'ti. А’ bás
губи kivüli ’s a’ kikötökhöz vezetö két menetelt pedig
és ша: bésulykolt szerfölött nagy hegyes gerendákkal
-sövényzi be.
Ezek’ végrehajta'sa “tán a’ katonákat csendben hajók
ra szállíttatja; а‘ ba'styára pedig ’s tornyokra idejeken
а ‘я.
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fölül szolgailt könnyü seregbeli Чайники, és parittyáso~
kat helyeze. Ezeket az egész örizetnek' hajóra szállta
után bìzonyos jellel szándékozék onnét elhi'ni, és szá
тайга alkalmas helyen evezös hajókat hagya hátra.
XXVIII. A’ brundisìumiak részintaz. örsereg’ пашней
sai, re'zint magának Pompeiusnak csufos viselete miatt Cae
sarhoz szl'tottak. Mikor сем: Pompeiust költözni látta'k,
ШЕЕ annak emberei ide ’s tova тактик, ’s az elindu

Ia'ssal`veszödtek, erröl minden felôl а’ házfedelekröl jelt
adának. Tudva levén i’gy elötte az ellenség’ szándéka,
készen {ат-5 az ostrom-lajtorjákat, ’s шпона“: fegyverbe
álll'tií, hogy minden alkalmat kellôleg használhasson.
Este felé Pompeius видней ereszti hajóit. A’ falon
álló ôrök kicsinált jellel onnét elhivattatnak, ’s isméretes
таков hajókra sietnek.

Caesar’ emberei lajtorjáikon fölhágnak a’ város’ Мн.

tyáìra; de a’ brundisiumiak’ Iigyeltetésére, hogy a’ rej
tett palánkoläs-’s árkoktól óvakodjanak, megállapodnak,
’s azok által паду kerülôn vezettetve a’ révparthoz jut
nak, hol is katonákkal такое: két hajót, mellyek Caesar’
gátjain fölakadtak' volt, csónakokkal és sajkákkal utól
érnek ’s elfognak.
XXIX. Caesar noha az ввёз: háboru’ elvégzése're

jobb módot nem látott, mint, mi’g mielött Pompeius a’
tengereu túlì segédseregekkel 83) megerösödne'k, bajó

haddal áltkelni, ’s azt üldözni, mindazáltal e’ mellett a’
késedelem- ’s az idöveszteségtöl tartott; тег‘: Pompeius
minden hajót elfoglalván jelenleg iildöztethetését lehet
lenné tette. Nem maradt egyéb Мин, mint Gallia’ ’s Pi
сенат’ messze vidékéröl, ’s a’ tenger-szornlatról 84) el
várnì a’ hajókat, mit a’ mostani évszak mìatt hosszasnak

’s nehéznek Мю“. Аи: sem akarta‘pedig, hogy azonban "

a’ régi sereg, ’s a’ hispanìaì Ы: helytartóság, mellyek'
egyìke Pompeius iránt, igen пазу jótéteményei miatt, le
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Volt kötelezve, hajlnndósägában még megerôsödjék. se
géds'eregek’s lovasok gyüjtessenek , és távol-létében Gul
liára ’s ltalizíra nézve próba tétessék.

XXX. Fölhagya тет‘: jelenleg Pompeius’ üzésónek
tervével ’s Hispaniába menni eltökélé. Minden mnniciuln~
beli Duumvirek parancsot veve'nek hajókat szerezni, ’s azo

kat Brun`disiumba vitetni. Valerius Legatust egy legioval
Sardinia'ba, Curio Propraetort pedig négygyel Siciliába
külde' azon parancscsal, hogy annak elfoglalása uta'n se
regét tüstént álttegye Africába.
`
Sardiniában M. Cotta volt lielytartó. Siciliában M.
Cato 85). Afrìcát sors мы Tuberonak kelle nyernie.
Mihelyt n’ Caralitanusok S6) Valeriusnak hozzájok
kůldete'séröl Мг: vettek, тёёг annak Italiából lett elin
dulta elött önmagoktól Cottát а‘ városból kiveték. E'l.
rémiiltében, mivel av. ege'sz Provinciát egyet érteni Низ,
Sardinia'ból Africába {топь

‚

Cato Siciliában a’ régi hndihajókat kiigazíttauí, ’s
a’ nemzetségektôl újnkat kinána, ’s паду buzgósággai fo
ga a’ dologhoz. A’ Lucanusok- ’s Brutiusoknál Legatusai
által a’ romai polgärok közül katonákat въедет“; Sici
lia’ nemzetségeitöl bizonyos тёти lovasokat, 's gyalogo.
kat csikart ki. Ezen intézeteivel таит": készen levén
értesl'tteték Curio’ запад]. Panaszolkodék (теша) а’ nép
gyl'ílésben, hogy б: Pompeius elhagyta, ’s veszélyre tet
te, ki mindenkép készületlen leve'n 87) szükse'gtelen há~
borut Вешек,‘ ’s az б ’s mások’ kérdésére a’ Senatusban

ат erösl'té, hogy mindenl rendelést, ’s készületet a’ há
borura megtett légyen.
Ezen a' népgyülésben ее“ panasza utána' Provincìá
ból eltünt.

XXXI. Az országos tisztektöl elhagyatott Sardiniá~
ba ‘Тынды, Siciliába Curio érkezék hadi sereggel. Тв
hero Africába e'rkezlekor Attius Varust шита itt a’ kol"
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mänyon , ki cohorsaìnak Auximumnál lett elvesztése után;

mint föl`ebb említök 88), azonnal Africába szaladt, еяеп9
tìszttôl hagyott tartoma'nyt önhatalmúlag elfoglalta, e's
ujonczokat szedve'n két legiot állított föl; ugyan is a’ la
kosokat és helyeket ismervén, ’s e’ tartományban tartóz
kodván, (тег: csak kevés évvel azelött bl'rta mint Prae
ter e’ Provinciät) , könnyen tala'lt módot mindezek’ ШУБ
telére. Ez Tuberot, ki hajón jöve Uticába, а’ kikötötö

’s тай-05:61 eltiltá; söt iannak beteg ñját sem engedé a’
вшей-ап'а tétetni, hanem kényszeri'té horgonyait fölszedve
onnét eltávozni.

-

‘

XXXII. Ezek után Caesar, hogy a’ táborozás' há
tra ylevö idején katonáit a’ munkától kinyugtassa, öket

a’ 'legközelebbi Municipiumokba helyezé, maga pedig Ro
mába méne 89). Osszegyüjtetve'n a’ tanács, elöterjesz
té ellense'geinek sértegetéseit; megmutatá, hogy ö sem
mi rendkivüli tisztséget nem keresett, hanem bevárván

a’(mäsodszori) consulságra a' törvényes idöt, megelégedett
azzal, mire minden рыдай-пак van kilátäsa. Iri'gyeinek
модам , Catónak pedig leghevesebb ellenszegülése, és
szokásaként naphosszat huzott- vont beszédeinek 90) el
lenére is a’ На Néptribunostól magának Pompeiusnak con
sulsága alatt aza’ végzés hozatott, hogy távol létében is
а’ választandók közé szämíttasse'k. Ha Pompeiusnak nem

пешек e’ rendele's, miért engedte azt hozatni? ha рейд
tetszett, miért gátlá ¿it a’ nep’ kegyeinek használatában’ë
ЕМ adá öntürödelmét, minthogy a’ seregek’ elboc 1á¢ását

önként kiváuta, a’ mivel tekintetének ’s me’ltósäga'nak
veszte едут: jára. Megmutatá ellenégei’ keménységéf,
kik vonakodnak azt tenui, mit таты megkivánnak; ’s
készek inkább mindent fölforgatni, mint f6 vezérségö
ket és seregöket elbocsátani. Fölhozá a’ legiok’ elvevése
гита! esett sérelmét; me‘gemlíté azon diihôt ’s éktelensé
get, mellyel a’ nép’ Tribunusai korla'toltatának , meg az
пом. cnAs. lv. KöT.
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ö (békére czélzó) ajánlatait, az ö ke'rt, de megtagadolt

szólalkozásait 91).

Mindezekért kérte -’s kivánta, hogy

vele együtt fogják föl ’s vezessék а’ baza’ kormányát 92); `
de ha gyávaságból vonakodnak, nem lesz terhökre, 's
a' kormányt önmaga vìendì. Pompeiushoz egyezés mìatt
követeket szükséges küldeni. Ot nem rettenti Pompeius'

nak a’ Senatusban nem rég tett ama’ nyilatkozása: ki más

1102 követséget kiild, az annak felsöbbséget tulajdom't, ma

ga félelmét pedig elárulja. Ez kicsiny ’s gyenge lélekre

mutat. Részéröl valamint tettek által igyekezett máso
kat fölůl mulni, úgy igazsággal ’s egyenességgel kiván
mindenkit meghaladni.

XXXIII. A’ Senatus a’ követse'g-külde’st helyben ha--

дуй; de ki küldetni _akart volna, seki sem találkozék.
Leginkább a’ félelem miatt tolta el kiki magätól azon kö
vetség’ tisztét. Mert Pompeius Romából eltávoztakor a'

Senatusban kinyilatkoztatá, hogy a’ városban maradandót

еду sorba teendi azzal, ki Caesarral táborba megy 93).
Ней-0111 nap mult i'gy el vitatkozásokban ’s mentege

tésekben. Végre Caesar’ ellenségei is L. Metellus Nép
tribunus megé rejtezének е’ javallatot sikeretlem'teni, ’s
Caesar’ minden egyéb szándéklatának ellene dolgozni.
E’ tervet Caesar megsejdítve’n, ’s néhány napot hi

jában eltöltvén, hogy több idöt ne veszejtsen, föltett

szánde'kából semmit sem 'végezve, elhagyá а’ 711105194) ,
és tulsó Galliába érkezék.

y

XXXIV. Oda érkeztekor megtuda’, hogy Vibullius

Rufus, kit ö kevés nappai azelött Corfiniumból, mint ha
di foglyot, szabadon bocsátott, Pompeiustól Hìspaniába
küldetett; és hogy Domitius két evezös hajóval , mellye

ket Igiliumban, ’s a' cosanumi partokon 95) külön birtoko

soktól szedegetett össze , és saja’t rabszolgáival, ’s gyar

matosaival rnkott meg, Massilia’ 96) elfoglalása végett

megindult.

elötte küldettek vissza Massilia’ követei is,

Ensô Köm'v.
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nemes ifjak, Шкет Pompeius Romából eltávoztakor intett:
hogy Caesar’ líjV szolgálatai az ö velök tett régi jótéteit
el ne feledtessék 97).
Ezen

ìntés' következésében

a’ massìliaiak Caesar

elött bezárák kapuikat, шедший: magokhoz hnjdani vé
denczeìket az Albiusokat 9S) a’ hegyeken Massiliän fölül
lakó vad népet; a’ szomsze'd tájakról, ’s minden щётк
bol összehordák városukba a’ 1тдаьошбс; benne Радуют-11111.
helyeket alkotának; a’ falakat , hajóhadat, ’s kapukat
kiigazl'ták.
е
_
XXXV. Caesar ‘шедший magához a’ város' tizenöt

legjelesebbét 99); ezeknek elejökbe adá: hogy ne legye
nek 6k az elsök, kik iránta ellenségesen nyilatkoznak.
Nekik inkább едем Italia’ решат szükség követniök,mint egy ember’ akaratjának hódolniok, Elö borda egye
beket is, mik által, véleménye szerint, öket józanabb`
észre bírhassa.

Caesar’ beszédét а’ követek megvivék övéiknek, ’s
neki hivatalosan e’ viszon~nyilatkozást tevék: a’ romai
nép, mint lálják, két pártra hasonlott; nekik sem tìsz
tök, sem erejök azt megbírni, mellyìk részen áll az igaz
ság. E’ Её: part’ fejei pedìg Cn. Pompeius, és C. Cae
sar nekik рей-“036111, ’kiknek egyike nekik az arecomiai
Volcák- ’s Helviusoknäl közbirtokul telkeket engedett,
másika a’ meggyözött Gallusokat 100) ala'jok vetette , ‘s
jövedelmeiket gyarapl'totta. Annak oka’e’rt azoknak egyen
lö érdemeiért egyeulönek kell lenni mind kettôjök irán
й hajlandóságuknak is. Ней“: nem szabad едущее a'
másìk ellen segíteniök ,_ sem városukba, чаду kikötöjök
be befogadniok.
XXXVI. Az alatt még Жду egymás közt értekezé
nek, Domitius Massiliánál kikötött; a’ lakosoktól bebo

штаты, ’s a’város hatalma alá adatott. Altengedék'
neki az egész gondviselés’ rendjét.
\

Ennek parancsára
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hajóhadukkal minden felé kóvályogván elfogák, hol csak
Iehete, a’ сек-111201116 hajókat, ’s a’ kikötöbe vonczolák.
A’ hibás hajók’ певец, fáját , ’s egyéb készi'tményeit más
hajók’ kiegészl'tésére használák; а’ mi gabonára akadtak,
azt a’ köztárba шпик; a’ többi árúkat, ’s тёща-мешке: az
ostrom’ esetére fenntarták.

Ezen ellenségeskedésekre fölindulván Caesar, három

legiot Massilia eiejbe Iéptet, annak ostroma'ra tornyokat,

’s vl'vó födeleket készíttet, ’s Arelateben 101) tizenkét
hadi hajót épl'ttet.

Harminczadik napon, miután a’ fa vágatni kezdetett,
a’ hajók fölépültek, kikészl'ttettek, ’s Massilia alá ‘те:
tek. E' hajók’ parancsnokává D. Brutust tevé; Massilia’

körtäborlatát pedig C. Trebonius Legatusra bl'zá.
XXXVII. Azalatt míg ezen készületek ’s intézetek
tétettek, Caesar C. Fabius Legatust azon ha'rom legioval,
mellyeket Narboba 's környékébe téli tanyára helyezett ,
elôre küldé Hispaniába azon parancscsal, hogy foglalja.
el haladék nélkül a’ pyrenaeusi szorosakat, mellyeknek
akkor L. Afrnnius Legatus volt örseregével birtokában.
A.' többì legiokat, mellyek távolabb teleltek, utána in
dulni parancsolá.

~

Fabius a’ meghagyás szerint elsietve'n, leveré a’
bérczerdôröl az (ellenséges) örizetet, ’s naponként na
gyot haladva Afranius’ serege felé шпон.
XXXVIII. L. Vibullius Rufus’ шедшим], ki,

mint emll'tôk, Pompeiustól Hispaniába küldetett volt1 en
nek Legatusai Afranius, Petrejus és Varro 102), kik kö
ziil az elsô, hározn legioval innensô Hispaniát; a’ másik,
két legioval a' castuloni hegységtöl az Anas 103) folyóig
terjedö щам; a’hnrmadik , Anastól kezdve ugyan any
nyi legioval a’ Vettok’ birtokát >104) 's Lnsitaniát 105)

сад-ШК foglalva tisztöket шавок közön ‘Мопеды Petrejus
menjen Lusitániából a’ Vettok’ telkein keresztül minden

eLsô кбит.
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seregével Afraniushoz; Varro a’ nála levô недавним Véd‘
je az egész tulsó Hispaniát.
Ezen egyezés után Petrejus egész Lusitániából, Afra
nius рейд a’ Celtiberektôl 106), Cantaberektöl 107), ’s
minden még nem Roma alatti tengermelléki népségtô'l lo

vasságot és segédseregeket kivána. Ezek összegylilvén ,
Petrejus a’ Vettok’ tartományán Евгений hamar Afranius

hoz érkezék. Mindketten közösen meghata'rozák, hogy
llerdánál 108) viselendik annak alkalmas helyzete miatt
a’ háborut.

XXXIX. Volt Afraniusnak fölebbi említésünk sze
rint három, Petrejusnak рейд; két legìoja; ezekhez já
rult még az innensö Hispaniából részint nehéz, részint
könnyü paizsu mintegy nyolczvan cohorsa, ’s mind a’ két
Provinciából mintegy öt ezer lovasa.
Caesar elöre küldé Hispaniäba a’ legiokat, ’s a' se
gédseregeket, mintegy hat ezer gyalogot ’s hamm ezer

lov/ast, olly embereket, kik minden elöbbi táborozxisában
részt теней, nem különben egy olly erös выйти gallus
sereget, mellyet az ottani nemzetségek közül minden leg~
jelesebb- ’s legvitézebbnek névszerinti {Шашни-{за áital
állŕttatott össze; végre az Aquitanusok’ valamennyi, 's ar
galliai Provinciával határos hegyi lakosok’ szinét.
_ Hallván , hogy Pompeius Mauritanián keresztül le»
gioival Hispania felé úton van, ’s rövid idö alatt ott meg»
e'rkezendikf:> a’

katonaì

Tribunusoktól ’s Centurioktól

pénzt kölcsönözött, ’s azt a"sereg között Испита. Eb
böl két hasznot nyert: tudniillik e’ záloggal lekötötte
maga irán't a’ Centuriokat, ’s megnyeré bökezú'ségével
katonáinak szl've’t 109).
XL. Fabius azonban levelei ’s kiildöttei által а’ szom.

széd népeket igyekezett részére vonni. Sicoris folyón
egymástól ezer lépésnyire kél: hl'dat унесен.
Eze
ken kiilde' embereit takarmányt дублем; mert az el
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mult napokban a' folyón innen volt elcség elfogyott.
Csaknem ugyan azt, ’s ugyan azon okból tevék Pompeius'
seregének vezérei is, és gyakran a' lovassäg egymással
iissze összecsapott.
I

Egykor midön Fabiusnak a’ takarmány gyiijtôket
oltalmazólag naponként kisérni szokott két legioja а’ fo
lyón áltinent, és a’ butorok ’s az egész lovasság öket kö
vette: sze'lvész, ’s vízár által hirtelen megszakadt a’ hid,
’s így a’ többi lovassa'g (a’ követéstöl) elza'ratott. Ezt
Petrejus e's Afranius a’ vìzen leuszó töredékekböl ’s vesz~
szôkbôl ëszrevévén: Afranius négy legioval ’s egész lo
vassságával haladék nélkiil a’ város ’s tábora melletti
hl'dja'n áltkelt, ’s Fabius’ két legioja ellen ment.
Ennek érkeztét meghallván a’legiok’vezére L. Plan
cus kénytelenségböl magasabb helyre vonula, ’s hogy a’
lovasságtól körül ne vétethessék, két külön részre ket
Юз csatarendet állíta: ’s Еду összecsapván a’ nagyobb erö
ellen a'legiok’ ’s lovasság’ leghevesebb rohanásait kiállá.
A’ lovasok közti свата alatt mind a' ke't re'sz a’ tá

volról azon két legio’ táborjeleit megpillantá, mellyeket
Fabius gyani'tván , а’ mi meg is тал-сём, hogy az ellen
se'g’ vezérei az alkalmat és szerencsés esetet a’ mieink’
"eszte're hasznälni fogják, legióinknak a’ távolabbi hl'don
segédül kiildött. Ezek’ érkezte'vel megszl'ínt a’ сват , ’s
mind a’ két rész visszavivé Iegioit táborába.
XLI. Két nappal azuta'n Caesar kilencz száz lovas

sal, kiket örìzetül maga mellett tartott , a’ táborba meg
érkezék. A’ vihartól megszakasztott hid csaknem helyre
volt álli'tva, ezt éjjel egészen befejezteté, és kitanulván
a’ щёк‘ mivoltát, másnap egész seregével, hat cohorst
kivévén, mellyeket a’ hid’ 's täbor’ fedeze'se're minden
butrozattal együtt [лён-а hagyott, hármas csatarendben
Ilerda felé indula, ’s Afranius' “Нюх-а elôtt megállapod
van embereit kis ideig fegyverben tartá, ’s a' rónán el
lenségét ütközettel megkinálta.
`

sLsö xöm'v.
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Е’ kinálatra Afranius Идёте seregeivel, és tábora
elött a’ domb’ közepén csatarendbe alla.

Látván Caesar, hogy Afranius oka az ütközet’ el-4
mellöztetésének eltökéle' a' llegy’ tövétôl négy вши lé-_pésnyire tábort ütni , ’s mivel ennek gerébe szükségkép'
Штаб, ’s messziröl szembeötlö lett volna, illyent nem
hagya rakatni , nehogy katonáit az ellenség hirtelen
reácsapás дна! elréml’tse ’s munkájokban gátolja; hanem
az ellenség felüli részen еду tizenöt lábnyi ńrkot ásata.
Az elsö ’s második hadsor ugy, mint elejénte álla, [огу
verben тамада, a’ harmadik pedig ezek’ háta megett тип
kálode'k. Igy mielôtt Afranius шерифа, hogy a’ tábor
erösíttetìk, az egész munka elkészült.
LUI. Este felé ezen árkon Caesar ke'resztül vezeti

нёбо“, ’s a’ következö éjjel vértezeteikben nyugtatja.
Más nap ege'sz seregével az'a'rok megett унитазе], ’s
mivel a' gere'bhez шатаю szereket távolabbról kelle
összehordani, ma is (a’ tegnapilloz) hasonló módon fog
a’ munkához. A’ tábor’ egyes oldalait, egyegy legio

által erösl'ttetì, ’s ugyan olly nagysa'gn árkokat шпаг.

А’ többi legiokat az ellense’g ellenÍ fegyverben készen
ситца.

Afranius e's Petrejus rettegtetés és munka-ha'trálta
tás végett seregeiket a’ hegy’ tövéig elöre le'pteték, ’s
a’ mieinket fegyverrel bolygaták. Caesar штатная av.

örta'lló härom legioban ’s а’ fedezö árkokban bizvän a’
пшика“ nem hagyá félben. Az ellenség nem воза késett ,
’s a’ nélkiil, hogy a’ domb’ юты tovább elönyomult

volna, visszavonula táborába.
Caesar harmadik nap elke'sziilvén a’ tábor körülige
rébbel а’ täborban hagyott többi cohorsokat ’s holmiket
magához álthozatá.
XLIII. Нема ’s a’ legközelebbi dumb кажет, те1у
lyen Petrejus’ és Afranius’ tábora fekvék, mintegy há
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rom száz lépésnyi siksa'g vala, ’s ennek csaknem köze
реп egy jókora nagysa'gu дот!) emelkedék. Caesar biz
ton reménylte, hogy ha'azt elfoglalhatja, ’s megerôsl't
heti, az ellense'get a’ уди-05:61, hidtól, ’s a’ városba ös
szehordott minden élelemtôl el fogja zärni.
Е’ reményben három legioval a’ táborból kiìndul, és
alkalmas helyen csatarendbe állván, egy legionak e16
harczosait 110) azon dombnak rohannî, ’s azt elfoglalnì
parancsolja. E’ szándék észre vétetvén az Afranins’ tá

bora elött örtany-eín alló cohorsok ugyan azon hely’ el
foglalására iziben rövidebb úton elküldettek.

Össze свирепей; de mivel Afranius’ emberei elöbb
értek a’ dombra, a’ mieink vissza nyomattak, ’s (az el
lenséghez) fris segítség érkezvén kénytelenl'ttettek meg
futamilanl, ’s a’ legiok’ jeleìllez vonulni.
XLIV. Szokäsuk volt azon katonáknak a’ harczban

elejénte паду erövel (elleneikre) rohanni, álláspontjokat
batran elfoglalni, soraikra nem igen szorosan ügyelni,
szállongva ’s elszórtan harczolni. На szorl'ttattak, há
trálni ’s а‘ csatatért elhagyni nem tartäk‘gyalázatnak.
E’hez a’ Lusitanusok- ’s egyéb barbarusokkal татам
llarcznenl által szoktak, a' mint is a’ katonára azon né

pek’ szokásából, kiknél sokáig tartózkodott, könnyen va
lami elragad.

A’ mieink illy harczlloz nem szokván, ezáltal megza
varodtak; mert egyesek’ elöszállongása által azt vél
тёк, hogy пупс oldalukon köriil szárnyaltatnak, 6k
pedig tilosnak tarták rendeikbôl kilépni, jeleiktôl ем
vozni, vagy fontes ok nélkül elfoglalt helyöket elhagyni.
Megzavartatván teha't az elôharczosok, a’legio is, melly

I аша’ szärnyon állott, vissza nyomatoxt, ’s a’ legközeleb
bi dombra vonult.

I

XLV. Midön Caesar e’ váratlan és szokatlan eset zil~

tal csaknqm едем seregét elrémül‘fe látná: neki bátorl'tj

-

i-:Lsö камни.
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ván embereit a’ kìlenczedik legìot ведём! viszi; a’ mi
einket göggel ’s hévvel üzö ellenséget vissza nyomja; ат
ismét патина , Ilerda alá szaladni, ’s a’ város’.fa1aihoz
vonulni kényszeri'ti.

De a’ kileuczedik legiobeliek elragadva hevöktôl,
midôn a’ sérvet ki akarják pótolni, a’ futókat vigyázta
Ianul sarkalván vészes helyre jutnak, ’s egész a’ Меду
nek ‚ mellyen Ilerda’ va'rosa fekvék, 1611513- nyomulnak.

Innét vìssza tértökben maganbb helyéröl új'ra nyomá öket
az ellenség.

Meredek volt a’ hely, mindke't részröl függc’ileges,
e's csak olly széles, bogy azt három fölállított cohors be
töltötte; nem lehete azért nekik sem oldaslag segl'tséget
kíideni, sem a’ nyomás ellen a’ lovasság által gyámoll'ta
ni. A’ városból egy csekély ereszkedésü lejtös hely nyult

mintegy négy sza'z lépés’ hosszára lefelé. Erre kelle a’
mieinknek vissza vonulniok, тек-1, odáig nyomultak gon
datlan hevö’kben. Itt történt a’ viadal, hol a’ bajtér’ szük
volta miatt veszélyes állásuuknál fogva épen a’ hegy’ tö'
vében egy lôszer sem vétettve el irányát. Mindaza'ltal em
bereink vitézse'ggel ’s türelemmel gyözték, ’s minden
veszteséget kiállottak.
Az ellenség egyre szaporodott, ’s hozzá а’ 1йЬогЬ61
а’ városon keresztül több cohors küldeték, hogy épek.
„шмяк föl a’ fáradtakat. ` Ugyan ezt kelle ( tehát) Cae
sarnak is tennie, hogy azon helyre új cohorsokat bocsát-ván а’ lankadtakat vìssza vonja.
XLVI. Minekutána illy módon két egész óráig макаdatlanul folyt volna a’ harez, ’s embereink a’ soknságtól
igen nyomattatnának, -elfogyván minden haji'tó fegyve
rök kardot rántva fölfelé a’ hegynek a’ cohorsok ellen ro

hanának, ’s néhányat leterítve'n a' többieket megszalasztak.
А’ 111151313 alá nyomatván a’ collorsok, söt résznyire

a' réniülés miatt a.' városba iizetvén,

embereinknek
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könnyü volt vissza vonulniok. Lovasságunk рейд, по1м
a’ völgyben ’s alantabb helyeken ällott, még is huzamos
erököde's után mindkét oldalról a’ hegy’ gerénczére fôl
vergödött, ’s a’ ke’t harczoló fél közé ugratván a' mieink’
visszavonultát könnyítette ’s födözte.
Igy változék a’ hadì szerencse. Az elsô összecsapás
kor mìntegy hetven emberünket veszténk el, ezek Кбит:
Q. Fulginiust egyikét a’ tizennegyedìk legio’ hastatusai
nak elsö pilusából, ki az alsó tisztse'gekbôl tündöklö vi
vte’zsége által e’ rangra emelkedett. Hat százan fölül se
besittete'nek meg. Afranius’ részérôl az elsö pilius' Centu
rioja’ T. Caecilius, 's kivüle még négy Centurio esék el’
és négyszáznál több közvite’z
XLVII. Е’ napról az volt a’vélemény, hogy minde

nik rész magának tulajdonl'tá a’ gyözödelmet. Afranius’
emberei, mivel azon паяные: mellett, hogy Caesar’ ka
tonáinál alább valók a’ karrakelést olly soká kiállották,
azok’ rohantaelöl nem штанам, ’s eleje’n nem csak he
lyöket, ’s a’ dombot, иду mint a’ harcz’ czélját megtar
шейк, hanem a’ mieinket elsö megtámadésukkor vissza

is штык: mi pedig mivel rosz helyen ’s kisebb számmal
б: ege'sz óráig a’ harcz‘ hevét kiállottuk, а’ hegyet kivont

karddal meghágtuk, annak ormáról az ellenséget elver
ШК, ’s a’ városba kergettük.
Az ellenség ama’ dombot, mellynek birtokaért vias
kodánk , nagy sánczolatokkal megerösl'té, ’s oda örseget
telepíte.
XLVIII. Két nappal utóbb más ve'letlen baj támadt;
mert olly vihar kerekedett, hogysenki e’ ta'jakban nagyobb
vízre nem emlékezék. Elolvasztotta valamennyi hegyen a'
havat is, kiesapott a’ folyam’ partjain, ’s mind a’ két hi
dat, mellyeket C. Fabiu извитые“, egy nap elsodorta.
Елец eset nagy `bajt okozott Caesar’ seregének,mert
“Люта, mint fölebb említôk, ke’t folyó --- Sicoris e's Cinga

и.“ KöNyv.
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_- között 111) harmìncz ezer lépésnyi te’ren fekvék, 's
mivel ezek közŕil egyikén sem lehete áltlnennì, szůkség
kép azM egész erô illy szük helyre szorule. A’ nemzet
мёде!“ mellyek Caesar’ pártja'ra állottak, nem szállítha
tänak gobonát; a' táplagyüjtök, kik messzebbre тёти
tak, nem térhetének a’ folyók miatt vissza; ’s a’ legna
gyobb szállítmányok Italiából ’s Galliából nem juthatá`
nak a’ táborba. Az esztendönek e'pen legroszabb szaka

l volt; hol a’ téli tanyákban nem volt már 'több ,gabonal ’s
a’ vetés érni kezdett. А’ nemzetségek ki voltak zsarolva;
mert Afranius lnáir Caesar’ jötte elött csaknem minden ga
bonát Ilerdába hordatott, ’s ha valamì maradt is, azt Cae
sar a' muli:~ napokban fölemésztette. A’ sziikségben se
gédszeriìl szolgálható marha’kat a’ szomszéd nemzetek a’

háboru elôl távolabb vidékekre1hajták. Ha kik takar
mäuy- >’s életgylijtés végett eltávoztak is, azokat a’ köny
nyü vértezetii Lusitanusok, ’s az innensö hispaniai cetra

tusok vevék üzôbe , kik а’ tájékokat jól ismérték , ’s Шт
Iöiken, lnellyeket azon tartományok’ szokásaként ma
gokkal a’ táborba vivének, a’ folyókon könnyen áltkel
tek 112).

XLIX. Afranius' serege azonban mindenuel bövel
kedett; a’ mult napokban sok gabona szereztetett, ’s hor

datott össze, sok „мнимое: az egész Provinciábóf; ta
karmány bôven volt.

Mind ezekre az ilerdai hid nyujta -

veszély nélkiil lehetse'get, ’s a’ folyón tlili még (а’ liarcz’
nyomoruságaitól) nein szenvedett táj, hová Caesar teljes
séggel nem férhete.
L. A’ паду árada’s több napig сапом. Caesar igye
kezett ugyan а’ hídat helyre állítani, de mind a’ folyam’
dagálya, mind a' parthoz föla'lli'tott ellenséges cohorsok
gátla'k szándéka’ végrehajtását. Az ellenségnek könnyů
volt a’ шипы“ akadälyozni; mert а’ folyam’ természeti se
bessége, s n’ viz’ nagysäga mellett az ege'sz (tulsó) part
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ról a' lőszerek egyetlenegy és pedig вши; helyre Налив!
tak; ’s mivel bajos volt illy sebes folyón a’ munkával
foglalatoskodni, ’s egyszersmind а’ lőszerektől őrizkedni.
LI. Afranius tudósítást vőn, hogy egy nagy szállító
csoport, melly útját Caesarhoz veszi,a' folyó mellett meg
állapodott. Butenus íjászok, és gallus lovasok érkezőnek,
mint szokásuk, sok társzekéirel és butorral. Voltak azon

fölül velök, mintegy hat ezeren , mindenféle sorsból rab
szolgák és szabadok, de minden rend, ’s bizonyos fő nél
kül; minthogy kiki önkényét követte, ’s bátran és sza
badon útazott, valamint azelőtt. Több jeles ifju, Sena
соток’ fiai 's lovagrendbeliek, nemzetségek” követei, ’s
Caesar’ Legatusai is valának közöttök. Mindezeket а’
vizek tartóztaták fenn.

E’ csoport’ elnyomására Afranius éjjel egész lovas
ságával, ’s három legioval fölkerekedett; ’s előre küldött
lovasaival véletlen rajtok ütött. De a' Gallus lovasok
csak hamar készen állának , és csalához kezdenek. Ezek
míg az ütközet hason~nemü seregek közt folyhatott, ki
sebb számuk mellett is kiállották а’ nagyobb ellenséges

erőt; de mikor a' legiok' jelei közeledtek, kevés veszte
ség után a’ legközelebbi hegyeklközé vonultak.
Ezen ellentállás sokat használt a’ mieink’ megmen

tésér'e, mert ez által időt nyervén a’ magasabb tájékok
ra futottak.

E’ napon mintegy két száz ijászt, néhány lovast, ’s
valamit a’ tábori szolgák és butorok közül is veszténk.
LII. Mind e' mellett az élet” ára nőttön nőtt , mely.

lyet közönségesen nem csak a’ jelen szükség, .hanem a’
jövendő felőli aggódás is fölebb szokott rugtatni. Már
egy mérő gabona” ára ötven Denarius M3) volt. Az in
ség elerőtlenité katonáinkat, ’s a’ baj napról napra sza
porodott. Illy rövid idő alatt а’ körülmények nagyon
megváltoztak, ’s a’ szerencse elfordult; úgy hogy а’ mi.
eink az élet’ szükségeinek hiányával nagyon is ШИНЫ"
\
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tek, mig elleneink mindennel bövelkedtek ’s hatalmasb
baknak tartattak.

Caesar a’ gabona’ szükében azon nemzetségektôl,
mellyek pártjára állottak, barmokat kivána; a’ tábori 5201
gákar ta'volabb nemzetségekhez küldé , ’s Еву а’ jelen
szükségen , mint lehete, tágl'tott.
LlII. Mindezeket Afranius és Petrejus megtoldva ’s
падут/а feleiknek Romába megirak. А’ hl'r sokat tolsla
hozzá, úgy hogy a’ háborut csaknem elvégzettnek lehe
te gondolnii.
E’ levelekre ’s tudósl'tásokra sokan Romában nagy
örömjelentéssel Afranius’ házába tódulának; sokan Italiá~
ból Pompeiushoz útnak eredének,részint hogy 6k vigyék
meg neki az elsó hírt; részint поду ne látszassék, mint
ha a' harcz’ kimenetelére varakoztakJ vagy mindnyájok

között a’ jövésben utols‘ók lettek volna.
LIV.P Е’ szorult állapotban, ’s mivel Afranius’ gya
logsága ’s lovassága minden útat elfoglalva tartott, ’s hl'.

бака: nem lehete Ценный: parancsolá Caesar а’ kato
náknak, hogy olly nemü hajókat épl'tsenek, minökre ät
a’ mult e'vek’ tapasztaläsa Britanniában шпиона. Elôször

is a’ _fenekek ’s bordák könnyü fából készülének, a’ ha
Jo többi dereka vesz‘szövel fonatott- ’s börrel huzatott be
114). Ezen elkészült hajókat összefogott szekereken éj
jel a’ tábortól huszonként ezer le'pésnyire viteté, rajtok
azután katonákat szálli'ta ált a’ folyón, elfoglala hirtelen
egy a’ parttal összefiiggö dombot, mellyet hamarjában,
mìelôtt az ellenség észreveheté, besánczola. Utóbb egy
legiot vive keresztül, ’s mind a’ két partról hídat kezde
veretni, melly két nap alatt elkészüle.
_
«lg

I’gy Caesar a’ (galliai) kiséretet, ’s kik eleség-szer
зев végett eltävozának, veszély nélkül magához уста, ’s
а‘ gabona’ szl'íkségén kezde segl'teni.
LV. Ugyan azon nap Caesar a’ lovasok’ паду része't

46

с. JULlUs шивш

a’ folyón álthozatá , kik véletlen a’ minden aggodalom
nélkül szétszállangó (ellenséges) täplagyüjtökre csapván
_számos так-1101 ’5 етЬег1 elfogának. A’ segédül kiildött
cetratus cohorsok ellen bölcsen két részre oszták mago
kat, hogy egyik a’ zsákmányt védje, másik az e'rkezôk

kel sza'lljon szembe, ’s azokat visszaverje.

Egyik co

horst, melly a’ többiek’ sorából vakmeröen elöre lépett,
amazoktól elvágván, körül vevék ’s fölkonczolák; ’s l'gy
veszteség nélkül паду zsákmánnyal ugyan azon hl'don a’
táborba visszatérének.

LVI. Míg ezek Ilerda körül történtek, a’ massilia

ybeliek C. Domitius’ tanácsa’ra tizenke't hadi hajót készl'té
`nek ki, mellyek köziil tizenegy födött volt. Ezekkel sok
apróbb hajót egyesl'tének, hogy már sokasa'guk által meg
rettentsék hajóhadunkat.

"

А2 egészet sok ijászszal, ’s a’ már emli'tett Albin
sokkal erösen megrakák, ’s ezeket ajándékokkal ’s ige'

retekkel buzdi'ták. Domitius maga számára (is) bizo
nyos szamu hajókat kére, mellyeket magával 1102011 pó-`
rokkal ’s päsztorokkal tölte meg.

I'gy el levé“ hajóhaduk mindennel lava, teljes ы
zalommal hajóink ellen kiindulának, mellyek D_Brutus’
veze'rlete alatt Massilia’ ellenében egy. szigetnél borgo
nyokon állottak.
LVII. Hajószámra sokkal gyengébb volt Brutus.
De Caesar valamenyi legio’ elsô soraiból va'logatott leg
vitézebbeket tevé Centurioknak e’ hajóhadnál, kik e’
szolgálatot önként kérék ki magoknak. Ezek készen tar

ták а’ vaskampókat e's csákläkat, ’s nagy mennyiségben
fentökkel, gerelyekkel, ’s egyéb öldöklö szerekkel 161
készülének.

i

\

Megtudvän az ellenség’ kiindultát , elhagya'k 111110
ikkal a’ kikötöt, ’s a’ városiakkal megiitközének. Mind
két részröl igen vitéziil ’s tíizesen folyt а’ harcz. Az AI
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biusok, e’ zordon ’s fegyverhez szokott hegyvidékiek nem
sok-at engedének vite'zségre a’ mieinknek; ’s a’ massilia

belieknek , kiktöl csak most jöve’nek, ige'reteit me’g fris
emlékezetökben tarta'k. A’ szilaj päsztorok pedig a’ виа
badsa’g’ reményétôl buzdi'tva uraik’ szemei elött igyeke
zének bebizonyl'tanì szolgálatukat.

LVIII. Magok a’ massiliabeliek bizva'n hajóik’ se_
bességében ’s ormzínyaik’ iigyességében embereinket csak

glinyolák, ’s пой’ rollanatait fölfogák.

Ök a’ mennyire

lehetett, a’ “13- tenger’ szine'n messzire kiterjeszte’k hajó

vonalukat, ’s a’ mieinket kdrülszárnyalni , тазу egyes
hajókat többekkel megtámadni , vagy álttörtetöleg vitor
Миша az evezôket lesodrani iparkoda'nak. E’ szerint szük~
ségkép egyma'shoz közeledvén, a’ hegylakosok’ vitézse'
gében helyeze'k reményökeŕ, valamint атм“: kormá
nyaik’ ,ügyességében ’s fortélyában.
.
Evezô lege'nyeink ’s kormn’nyzóink hirŕelenébeny a.
terhhordó hajókról vétettek, ’s me'g a’ hajóbeli szerek’
münevezeteit sem щади. Amazok teha't még gyakorlat
lanok voltak , ’s Vezek nem ele'ggé ügyesek. Azután a’ ha
jók’ nehe'zsége ’s lassusa'ga >is akadályozá öket; теге ha

marja'ban nyers~fából ke'szülvék, nem voltak olly sebesen
forgathatók.
Mikor tehát a’ két hajóhad egymáshoz közel állott,
mindegyik hajónk bátran szembe szállt kettôvel, ’s em
bereink mind a’ kettöt гей vetett vaskampókkal letartóz
гам/дн, a’ hajónak mindkét részén haczolának; ’s az el

lenséges hajókra áltugorván, ’s az Albiusok és pásztorok
közül soket lekonczolván néhány hajót elsüllyesztettek,
néhányat emberestöl elfogtak , a’ többieket pedig a’ kikö
töbe visszaverte'k.

A’ massiliabeliek e’ napon, az elfogottakat ide tud
ván, kìlencz hajót vesztettek.
LIX. Caesar Ilerda eldtt vön erröl elöször 111665!’
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tást, ’s mivel egyszersmind hl'dja is elkésziilt, egyszeribe
megváltozék szerencséje. Az ellenség lovasaink’ bzítorsá
ga allai megrettenve nem szäguldoza olly vakmerön
szerte; ’s ellese’ge't majd a’ tábor körüli szükebb tájról
gyi'ijtögeté, hogy (szülgse'g’ esetén) abba hirtelen vissza
vonulhasson; majd ismét öreink’ ’s lovas tanyáink’ kike
rülése végett messze körútakat teve. Hanni baj éré öket,
vagy lovasainkat messziröl megpillanták, az lit’ közepén
elhányván terheiket futásnak eredének. Végre elhata'ro
zák a' táplagyiijtést több napig abba hagyni, ’s minden
szokäson kivíil arra az éjt használni.
LX. Azonban az Gscabeliek, ’s hozzájok csatolt Ca
lagurritanusok 115) Caesarhoz követeket küldének 13151

vén, hogy parancsait teljesi'tik. Ezek’ példäját követék
a’ Tarracnbeliek, Jacetanusok, Ausetanusok, és rövid
idö mulva az Iberus melléki lllurgavobelìek 116).
Mindezektöl Caesar azt kìváná, hogy gabonzíval se
` gitsék. Megige'rék, ’s mindenütt összekeresett barmok
által a’ táborba hordák azt.

Az illurgavobeli cohors is nemzetsége’ határozatát
megértvén állásából táborjelesti'íl áltjött.
‘Nagyváltozás illy rögtön a’ körülményekben. Minek
utána a' hid elkészült, öt hatalmas város Caesar’ 111111111
ra állott, az eleség-szálli'tás’ nehézségei megszíintek, a’
segi’tségre érkezö legiokról, mellyek Маш-Нашёл vkeresz
tül Pompeiussal mondatának jönni, szárnyallott hl'rek
elenyésztek: sok távolabbi nemzetség Afraniustól elpár
tolván Caesarhoz álloxt.

LXI. Ez által rémülésbe jött az ellenség, e's Cae
sar, hogy lovassäga ne kénytelem'ttesse'k lnindig a’ hi'don
olly nagy kerületet tenni, a’ helyet alkalmasnak látván
több, széltében harmincz lábnyi, a'rkot kezde ásatni,
hogy Sicorisnak egy részét lecsapolja, ’s e’ folyót meg
la'bolhatóvá legye.
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Ezek csaknem -elke'szülvén Àfranius és Petrejus пазу
nggóda'sba ушей, nehogy а’ gabona- ’s >takarl‘nány-szállx'
tástól egészen elzárassanak , meri: Caesar lovassägra erôs
volt. Eltökéllék [еще е’ tájékot elhagynì, ’s а’ háborut
Celtiheriába a'ltvìnni.
_
Е’ szándékot javallá az is , hogy a’ ke’t ellenfé‘lböl
ama’ re'sz, melly az utolsó (hispaniaì) háboruban Зено
rìussal tartott és meggyözetett, Pompeius’ nevétöì ’s ha

talma'tól, акта]: távul létében is генезе“; а’ mzísìk ринг,
melly а’ Romaiakhoz hl'í maradt, a’ vett sok jó'tétemény

miatt Pompeìushoz szl'tott. Caesar’ ne‘ve ребе‘ e’ vad ta'jé.
kon isméretlenebb volt. Inne’t tehá-t nagy lovas ’s дуа
log segédseregekre tartának számot, ’s ezen, nekik meg
hódolt ta'jékban a’ ‘háborut télîg huzni szánde'koza'nak.
E’ hata'rozat után az »egész Iberus folyón összekeres

(щёк, ’s Octogesáhoi H7) ‘(Насёк а’ hajókaf. Е’ város az
lberus nlellett fekvék húsz ezerlépésnyìre a’ tzíbortól. Itt
hajóhl'dat veretének, két legiot a’ ‘Sicorìson мышцами,
’s táborukat tizenkét lábnyi sa'nczgere’bbel megerösíte’k.
LXII. Midön e’ felôl Caesar ke'mei által шайта

tott, а’ katonák’ legnagyobb e-rököde'se’vel éjtnap szaka_
datlanul dolgoztatvzíń a’ vl'z’ lecsapola'sában mail' annyira
ment, hogy a’ lovasok, noha iigygyel bajjal,- áltmeni ké
pesek ’s merészek is volnának; a’ gyalogok pedigl vál
lukig e’rvén а’ víz, a’ folyó’ mélysége és sebessége miatt
az áltkelésben ga'toltatának. Mindazáltal csaknem egy
idôben jöve a’ tudósl'tás, hogy az ibreusi hid el ke'szült,
’s a’ Sicorisban zátony találtatott.

LXIII. Annál sziikségesebbnek látták tehát (elle
neink) útjokat sìettetnì; ’s azért egész erejökkel két se

gédseregbelì cohorst kìvévén, mellyeket örizetül Пел-(16
Ъап hátra hagyának, a’ Sicorisen áltkelvén a’ muli.` na
pokban штанам: két legìoval egyesülének.
Caesarnak nem vala mást mit tennìe, mint élleneit
пои. cms. 1v. xö'r.
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mentökben ‘нищий, és csipdesni: mert a' maga lu'djan
menni olly nagy keríilö volt, hogy az ellenség az Iberus
hoz sokkal rövidebb úton juthatott.
`
А’ Caesartól küldött lovasok áltkelének a’ folyón, ’s
jóllehet Petrejus és Afranius a’ harmadik ôrváltás körül
indíták meg táborukat, hirtelen a’ hátvéd-sereg lnellett
termének , mellyet nagy számukkal körülszárnyalván kés

leltek 's útjokban akadályoztak.

k

A

LXIV. Virradtakor a’ Caesar’ tábora melletti tetôk

röl lehete látni, milly keme’nyen szorítjákv lovasaink
azok’ hátvéd-seregét, ’s hogy néha ellent állanak a’ vég
sö csapatnak, ’s azt (а’ többitöl) elva'gják; majd 1103)г
е11епе nyomulnak, ’s valamennyi cohors’ rohanta által a'
mieink visszaveretnek, majd ismét a’ hätrálókat üldözik.
Az egész ktáborban összecsoportoza’nak katonáink, ’s
fajlalák, hogy kezeikböl kisikamlik az ellense'g, ’s (ez
által) а’ háboru sziikség kivül hosszu ìdöre huzódik. Cen
turioik- ’s Tribunusaìkhoz menének azokat kérvén, mon

danák meg Caesarnak: hogy öket sem a' fáradtság

tól, sem a’ veszélytöl ne kime'lje. Ök készek, ’s erejök
és bátorságuk van a’ vizen ott szállni ált, hol a’ lovas
sag ment keresztül.

Caesar noha nem öröme’st tette ki seregét illy nagy
fol'yónak, mindazáltal e’ buzgalom ’s beszédek a'ltal in
dítva jónak tarta azt merészleni ’s megpróbálni. Elkülô
nözteté tehät valamennyi centuriäból a’ gyengébbeket,
kikben e’ merényre bátorság vagy erö nem látszott` len
ni, ’s hátra hagyá öket egy legioval a’ tábor’ örízetére.

А’ többiekkel pedig podgyász nélkíil megindula, és szá
mos lovakat állx'tván a’ folyóban fôll'il és alul (köztök)

:íltme'ne’ seregével. Néliány Кают“: elsodrott a’ vl'z’ ere
je, de ezeket is fölfogá, ’s kisegíté a’ lovassa'g, ’s еду
rember sem veszett el,

E' szerencsés'áltmenet után Caesar renrlbe a'llíta' se`
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regeit, ’s hzírmas had-la'bon indula meg.
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Katonáinkban

olly nagy volt a’buzgalom, hogy noha hat ezer lépésnyi
úti kerületet tettek, ’s a’ zátonynál is sok idöt vesztettek,
me'g is a’ harmadik örváltáskor kiindult ellensúget тайг
kilencz óra elött 118) elérték.

LXV. Mikor Afranìus és Petrejus embereinket a’tá
volban meglátták, váratlan érkeztökön elrémiilvén, a'te_
tökön megállapodtak, ’s csatarendbe «топай.

Caesar a’ rónán kipihentete' serege't, nehogy Табл-ад
tan vigye ат: ütközetbe. Ismét, ha elleneì mennì akar

tak, üzöbe vevé azokat, és késlelteté._
Kénytelenek valának teha't elöbb, mint sem ТЫ

tevék, táborba szállnni; mert közel унывай a' hegyek,

és б: ezer lépésnyire тёк‘ akadälyos, és szük так kö~

vetkeztek, Ezen hegyek közé vonnlának, hogy Caesar’

lovassága e161 menekedjenek, ’s a’ bércztorkolatokat ôri

zeltel megrakviín nem csak a’ gyalogság’ elônyomul’tát

ga'tolják, hanem, a’ mit szükse'gke'p rnerniök ’s minden
esetre ki kell vinniök, seregeiket vész és félelem nélkül
az Iberuson áltszálll'tsák. Введён napi csata'za's e's ba
jos lit мы ellankadva szánde'knkat másnapra halaszták.
Caesar is a’legközelebbi dombon ниша ta'borba.

LXVI. Mintegy éjfél ta’jban azon badi foglyoktól,

kik vl'zért menvén а’ tábortól messze идущий, 's lova
saink’ kezeibe kerültek, hallá Caesar, hogy az ellense'.
ges нашёл-ей csendben seregeikkel elvonnlnak.

.

E’ tudósl'tásra azonnal деп: adat, ’s hadi szoka's sze_

rint összerakodást шпат. А’ larmát hallva'n az ellense’g,
's félvén , nehogy éjjel a’ butrozatok’ terhe alatt kénytele
Шпенёк megütközni, vagy Caesar’ lovassa'gätól a’ szúk
útak közé szoríttassék, litjával fölhagyott, ’s gáßorában
maradott.

Másuap Реперы néha'ny штанга! titkon а’ m'je'k'

vizsgálatára méne. ` Ugyan4 ez történe'k Caesar’ része’röl
4*
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L. DecidiusSaxa néhányad шаек-{11:11 а’ ta'jék' 712536

lására küldeték.

Mìndenik rész игуан azon tudósítäst

тех/ё: hogy elôttök öt ezer lépe'snyi rónasa'g fekszik, azu
tán zordon ’s be’rczes УМЫ: következik.

Ki ennek szoru

latait elöbb elfoglalja, az könnyen visszatarthatja ellen
ségéu
LXVII.

Petrejus és Afranius hadi tanácsot tartván
a' kiindulás’ idejérôl tanakodának.

Legtöbben iigy vélekedtek, hogy éjjel utazzanak;
lehetséges a’ hegy’ зим-Шагай közé eljutni, mielôtt észre
vétetnének. Mások a’ бекон költözhetés’ lehetlensége't Cae'
sar’ táborában iitött mult éjjelì lárma'val bizonyíta'k. Caesar’
lovassága ввёз: éjjel körülszáguldozik, ’s az egész vidé
ket, ’s minden шаг lepve tart. Kerülni kell az éjjeli
csatákat ; mert а’ polgári meghasonla'sban а’ megi

бед: katona rendszerint többet íigyel bátorsa’gára, mint
esküjére; de nappal már magában sokat tesz valamennyiek
elött a’ szégyen, sokat a’ katonai Tribunusok’ és Centu
riok’jelenléte is, hogy a’ sereg fenyitékben ’s hl'íségben

tartassék. Szükségkép tehát nappal kell атаман. Így,
habár némi veszteséggel is, a’ fö badi test elérvén a’ ki
tl'ízött helyre‘, mentve lesz.
E’ vélemény gyöze a’ hadi tanácsban, ’s az indulás
másnap hajual’ hasadtára határoztat'ék.
LXVIII. Caesar a’ vìdék’ megvizsgáltata'sa utän hajnali
szürkületkor egész badi ereje'vel fölkerekede'k, ’s eltérvén a’

järt útról паду kerületet tón; mert az Iberus és Octogesa
felé nyomultában az ellenség’ ta’bora fekvék litjában. A’

legmélyebb , ’s legbajosb völgyeken kelle Вел-езжай men
nie; sok helyen meredek sziklák állának útjában, hol a’

{едут/стены kézröl kézre kelle adogatni, ’s egymäst föl
segíteni , iigy hogy a’ Кают“: az lit’ паду részét fegyver
telenül haladák meg. De e’ bajt valamennyien szìveseu
ti'írték reménylvén, llogy minden nyomoruságnak vége
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szakad, ha elleneikeb az Iberustól ’s az el'eségtöl 011215
hatják.
ALXIX. Afranius’ katonái elejénte'n költöztünk’ nézé

se уедем vigadva 11’ 1111101" elejbe futkozának, ’s gunyolva
azt kiáltozák u’tánunk2`hogy minket az éhség` kényszeri't
szaladni, ’s 1101-(1111102 vìsszatérni; mert lítunk czélirány
talannak és szánde'kunkkal ellenkezönek la'tszaték lenni.

Vezéreik рейд magasztalák fölte'telöket, hogy a’ tábor
ban maradtak; véleményökben még jobban megerôsöde'
nek az által, hogy mentünkben semmi terhbarmot, vagy
butrozatot nem láttak, nem ke'telkedve'n , hogy a’ szüksé
get lehetetlen tovabb kiállanunk. De midön észrevevék,
hogy seregünk lassanként jobbra kanyarúl, ’s már az >e16
csapatota’tábor fölötti tetökön látták: senki sem volt többé
olly lomha ’s munka kerülö, hogy tüste'nti fölkerekedés'

’s az ellenség’ megelôztetésének szl'ikse'ge't be ne la'tta
vnlna. Fegyverre kiáltának tehát, ’s csak néhány cohorst
hagyván а’ tábor' fedezésére egész erejökkel ki- ’s egye
nesen az Iberus felé sietének.

LXX. A’ liarcz’ sikere (111051) csupán a’ sere'nyse'gtöl
függött, mellyik foglalná elôbb el a’ szú'k litakat, ’s he

gyeket.

Caesar’ seregét a’ rosz útak tartóztaták; Afra

nius’ embereit Caesarnak utánok sietô lovassága késlete'.
Azonban az Afranianusokat a’ dolgok' folyamatja 521111563
kép oda vivé, hogy ha а’ szándéklott hegyekre elôbb été.
nek Caesarnál, magok ugyan a’ ves'zélyt elkerú'lnék, de
az egész sereg’ butrozatait, ’s a" täborban hagyott со110г—
sokat föláldoznák , mert ezek Caesar' serege által elkülö
nöztetvén menedék nélkül veszve valának.

Caesar elöbb megtevé litját, ’s magas sziklák közül
si'kságra juta, 1101 az ellenség ellen csatarendbe alla. Afra- ‘
nius 1111101 a’ lovasszigtól nyomatván ’s maga elött az el

lenséget látván, egy dombon, mellyre eljuta,v megálla

pode'k. I’nnét a’ cetratusok köziil négy cohorst ogy a’ tai'

54

с. JuLlus смыв.

jékban legmagasabb недуге kíilde azon parancscsal,hogy
azt sebes le'ptekkel foglalják el. Terve az volt, hngy ö
is egész seregével oda vonul, ’s megváltoztatva'n útját а‘
'bérczek’ gere'nczein Octogesába плеву. ‘
Caesar’ lovassága Мета а’ cetratusokat oldalasiag ama’
pont felé sîetni, közikbe vägtatott. Azok csak еду pil
lanatig sem állhaták ki lovasaink’ компаса“ь , köriìlfogat
tak, ’s a’ két sereg’ szemeláttáraegy lábig fölkonczol
так.
ЬХХ1. Az alkalom itt volt valamit mernì; mert Cae

sar jól látta, hogy az eirémült ellense'g, siemei elôtt 161tént illy паду veszteség шёл meg nem a'llhat, kìvált ha
a’ róna ’s nyilt téren leendö ütk'özetnél a’ lovassa'gtól mìn~

den мы köríilvétetnék. E7. von а’ köz ohajta's is; А’ Le
gatusok, Centuriok , ’s katonai Trìbunusok könyörögve"
futkozának Caesarhoz: ne késsék megülközni, minden
katona hevu”lve van; ellenben Afranìus’emberei sok jelét

абы“: fe'lelmöknek: mert nem jövének az'övéiknek segítsé
gül , nem hagyák el dombukat, alig állák ki а’ lovasság’
becsapásaìt, e's rendeikre ’s jeleikre nem is vigyázván az

egy `helyre hol-dott ta'borjelek körül összecsoportozának.
Habár а’ hely’ alkalmatlan voltától tartana is Caesar, fog

mégìs a’ támadásra valahoi hely mutatkozni; mert Afra

niusnak mìnden esetre анаша: el kell hagynia; а’ víz’szů
ke mìatt ott nem maradhat.

XLXXII. Caesar, mivel elleneit az eleségtöl elvägta,

azon reme'nyre gerjede,hogy minden kardcsapäs ’s övéìnek
sérelme nélkül végére járhat a’ dolognak. ’S miért is ál
dozna föl szerencsés ткёте: mellett isi emberei közül

-néhányat’ê miért engedné személye iránt érdemteli kato
náit ve'rzeni? szóval, miért koczkáztatná szerencséje't’ê

annál inkább ,L mivel fô' vezémek nem kevésbbé tiszte el
leneit észszel, minit fegyverrel meggyözni 119). Továbbá
sajnálkozék поп polgárokon, kiknek el kellene esniök
`
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’s kiknek уезде nélkiil akart volna inkább'diadalmas

kodni 120).
`
Caesarnak e’ szändékfít majd mimlnyájan becsmér
lék. А’ katonák egyma's közt nyilván mondogaták: mivel
a’ gyôzelem’ illy jó alkalma elszalasztatik, 6k akkor sem
harczolandanak, ha Caesar kivánni fogja. Ez (még is)
megmarada sza'ndékában; "s hogy az ellenség’ fe'lelmén
tágl'tson; onne't kevessé eltávozék. Petrejus ее Afranìus
ez alkalommal ismét täborukba vonulának. Caesar a’hegy
nek örökkel lett megraka'sa által az Iberushoz vivö min
den útat elzárvzín ,olly` közel., mint lehete, az ellenség’
táborához iité föl táborat.

LXXIII. Az ellenséges vezérek, elenyészvén az ele
ség-szerezhetésnek, чаду az Iberushoz juthatásnak min
den reménye, egészen megzavarodva mäsnap tanácsot tar
tának: mitévôk legyenek ezentul.

Két út volt, egyìk llerdába vezete vissza, a’ mäsik
Tarracoba. Tanricskozás közben 1111111 hozák, hogy 1112
hordóik lovasságunktól nyomatnak.
1
Е’ tudósításra a’ lovasokból ’s a’ segédcohorsokból ,
közbe vetvén legiobeli cohorsokat is, sůrii örcsapatokat
állítának ki ’s a’ tábortól egész a’ vízig gerébeket kezde'
nek vonni, hogy azok között félelem ’s örtanyák nélkiil
járhassanak vizre. E’ munkát Petrejus és Afranìus тезок

közt föloszták, ’s a' munka’ végre hajtása теге": a’ ta'
bortól messzebre távozának.
LXXIV. Ezek’ eltavozta után szabadon beszélhete'

nek egymással a’ katonák. Bátran oda hagya'k a’ tábort.
.Kinek köztünk ismeröse, vagy földie volt, azt fölkeres~ `
te ’s magához hl’tta. Legelöször is mindnyájan köszöne
tet tevének seregiinknek általában, hogy öket mult na

pon rémültökben megkimélte. 1 Életök csak annak 1111111
déka. Azután kérdezösködének: mennyire lehetne a’ fö
vezérben bl'zni; valljon megadhatják-e neki bîzvást ma
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gokat: sopánkodänak, hogy azt mîndja'rt eleje’n nem tet
тёк, e's feleikkel ’s rokonaikkal fegyverre keltek 121).
E’ beszélgetések által oda jutának, ‘иду а’ fö vezér
töl Afranius’ és Petrejus’ élete felöl biztosl'täst kérének,
nehogy valamelly ocsmány tettnek, иду vezéreik’ elá
rulzísa'nak gyanujába essenek. Ezek felöl bizonyosokká té
tetve azonnal altjönnének; el is küldék a’ béke felôl al.
kudozni Caesarhoz az elsö rendii Centuriokat.

Azon köz/ben ne'mellyek ismeröseiket megvende'gle's’
kedveért a’ táborba vezeték; némellyek barátaik által az
övékbe vezettete'nek, ugyhogy már a’ két tábort szinte
egynek lehetett tartani. Tò'bb katonai Tribunus e's Cen`

tui-ioÍ jöve maga ajánlása végett Caesarlioz.

Ugyan ezt

tevék Hispania’ föbbei, kiket azok meghiva'nak, ’s tu
szok gyanánt a’ tábnrbanv tartának. Ezek fölkeresék is
merös‘eiket ’s vendégeiket, hogy általok Caesarhoz járul
hassanak, ’s neki ajánltassanak. Az Щи Afranius Sul
picius Legatus által folyamodék atyja’ életée’rt Caesarhoz.

Általányos volt az öröm ’s vi'gsa'g mind azok’ részé
röl, kik (mint lätszott) illy veszélyes helyzetböl mene
kedtek, mind azokéról, kik vérontás nélkül illy terhes

háborut elvégeztek.

És Caesar, mindnyájok’ vallomása

szerint, nagy hasznát latta mult napi mérséklésének. Szán
dékát (most) valamennyìen helyben hagyák.
LXXV. Ezekró'l tudósl'ttatván Afranius ott hngyá az
elkezdett шипит, ’s vissza jöve a’ táborba eltökélve,
akármit hozna magával a’ sors, csendesen ’s békével
eltu"rni. Ellenben Petrejus nem csiiggedt el. Fölfegyver
zé cselédeit 122). Ezekkel, ’s cetratusokból álló тенёт
zö cohorsa'val, ’s néhány kiilföldi lovassal, különösen le
kötelezetteivel, kiket örök gyanánt tartott maga körül ,«
véletlenül a’ gerébhez rohan , félbe szakasztja a’ katonák’

beszélgetéseit, mieinket a’ tábortól elveri, kiket elfog,
íölkonczolja. A’ többiek összeállának, ’s e’ váratlan 've
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szélyen megrettenve тьма kôntösüket bal karukra teker
. vén 123) kardot rántanak , és l'gy táborunk’ közel létében '
bizván а’ cetratusok és lovasok ellen védik magokat. El
is érék a’_tábort ’s а' kapukon ört álló cohorsoktól pár
tul fogatának. а
LXXVI. Ezek’ végzetével Petrejus sirva járá körül
a’ manipulusokat, ’s a’ katona'kat esdekelve szólogatá: ne
tegyék ki (it, ne f6 vezéröket a'tävollévö Pompeius’t az
ellenség’ boszuällása'nak.

Ä’ Кают“: egyszersmind a’ f6 vezér’ sfitora elc'ítt
összetódula'nak. Petrejus mindnya'joktól esküt kivána:
hogy a’ sereget ’s vezéreiket el nem Мглы: , sem el nem

агнца“: , sem a’közügytöl el nem szakadnak. Mindenek
elött ezekre maga esküve'k meg, ’s ugyan ezen esküre

kényszeríté Afraniust is. Ezután következének a’ katdnai
Tribunusok, és Centuriok.

A’ közvitézek centuriákke'nt

elö álll'ttatván szint azt eskíivék. Parancs adaték, hogy
Caesar’ камней, ha valakinél (rejtve) volnának', elô 4ál
líttassanak, ’s az elö álll'tottak a’ fô sátor elôtt nyilván
kivégeztettek. De nagyobb részén azok, kiknél valának,
elrejték Шт, ’s e’jjel. а’ gerében lebocsáták.

Így a’ vezérektôl адом: rettentö példa, kegyetlen
bíintetést, ’s az й] hitkötelezés elenye'szté a’ jelen "165116
dolás’ reményét, megma'sl'tá a’ katonák’ szándékát, 's a’
háborut elöbbi folyamatjäba visszadönté.
LXXVII. Caesar valamennyi ellenséges Кают“,
kik szólalkozás közben táborába замен, а’ legnagyobb
gonddal összekeresteté, ’s visszaküldeté. De néhányan
a’ katonai Tribunusok és Centuriok közül önszántukból

nála maradtak, kiket utóbb Caesar igen megkülönbözte
ты. А’ Centuriokat nagyobb tisztségekre emelte, a' ro
тай lovagokat Tribunosokká tette.

‘ LXXVIII. Afranius' sei-ege takarmányban шашка
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dék, ’s a’ vizhez свай bajjal juthata.
A’ legiobelieknek
‘volt ugyan valamicske gabona’jok, mert Пек-(МЫ! huszon
két napra szolgáló eleséget kelle umgokkal hozniok; de
nem volt a’ cetratusoknak, ’s a’ segédseregeseknek , kik
nek tehetségök is csekély volt gabonät szerezni , ’s testök
is a’ terhhorda'shoz szokatlan. Ezek közül tehát пароп

kent sokan szökdö‘ze'nek г“: Caesarhoz.
Illy szorult volt (elleneinknél) az állapot.

Az elö
terjesztett két javallatból tanácsosabbnak Шток Ilerdá

ba visszatérni, тег: ott valamellyes gabonát hátra ha
gya'nak. Ott a'jövendôre nézve is bl’zton reine'nylének
valami módot lelhetni. Tarraco messze volt, gondolák»
Ilogy odáig tölib bal esettöl tarthatnának.
E’javallat helyben hagyatvän täborukból fölkereke
dének. Caesar az elöre küldött lovassäggal zaklatva'n ’s
késletvén a’ hátvéd-sereget, nyomban шапок тепе а’ le»
giokkal. А’ hátvéd-sereg, ’s lovasaink egymással {шуты
harczola'nak.

LXXIX. Ez Жду ment ve'ghez: butor nélküli cohor
sok rekeszték be a’ menetet, ’s a’ róna'bb helyeken több
ízben megállának. Ha hegynek kelle menniök, maga a’
tájék' mivolta könnyen вшей-Кий rólok a’ veszélyt, inert
az elö-védsereg a’ ‚надавил védé a’ fölnyomulókat; de ha
völgy, vagy lejtö következett, ’s az elôseregek nem le
liettek шейной huzódó feleiknek segédökre , lovnsaink pe

dig a’ magasról a’ ha't'tal fordultak ellen Нападай lösze
reiket: akker igen veszélyes vala helyzetök. Ha illyes
helyre értek, nem volt mást mit tenniök , mint a’ lcgiok
kal megállani, ’s heves rohanaltal a’ lovasságot ‘115523
verve egészerejökkel sebesen a’ völgybe nyomulni , ’s a'
völgyön túl ismét a’ tetön megállani; mei-t noha számos
lovasuk volt, a’ helyett, hogy azok által {завышен vol
па, inkább 6k vevék Шкет, a' mult napok’ csatái мы
megréml'ílteket, közbe, ’s azon fölíil мы; is, kik közül
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ha csak egy tért is ki az útból, azonnal elfogaték Cae
sar’ lovasaitól.

LXXX." lmilly harcznemnél csak halkan ’s lépésen

ként `haladának, ’s gyakran, hogy ônnöneiket segítsék ,

megállának. Így történt ez akkor is; mert négy ezer lé
pésnyi haladás után a’ lovassägtól igen keményen nyo
matva egy magas hegyre vonalának, 's a' tábornak csak
az ellenség felüli oldalát идиоты]: be, a’ barmokról pe
dig még a’ terhet sem oldäk le.

Midőn látták, hogy Caesar táborba szállt, sátoro
kat ütött, 's lovasságát takarmány-gyüjtés végett elkül
dötte, még az nap, mintegy dél tájban, hirtelen fölkere
kedének, ’s azon reményben, hogy lovasaink' eltávoztá
val időt nyertek, útnak indula'nak.

Mihelyt ezt Caesar észrevévén, kivezetvén legioit
124) utánok nyomula, а’ butorok' fedezésére néhány co
horst bátra hagya, ’s megparancsolá, hogy a' ta'plagyüj
tők tíz órakor "utána jőjenek, a’ lovasok pedig (tüstént)
vissszahívattassanak.
y
A’ lovasság csak hamar visszatére szokott útbeli
szolgálatára. А’ hátvéd-seregnél heves csatára kelt a’ du
log, annyira, hogy csaknem megfutamlänak. Több ka
tonák ’s а’ Centuriok közül is néhányan elesének. Cae
sar’ hada azonban közel volt, ’s az egész erő utánok
nyomult.
LXXXI. Már most sem a’ táborhoz alkalmas he

lyet kiszemelni, sem tovább menni nem levén hatalmuk
ban, szükségkép megállapodtak, és távol a' víztől, ’s
nem kedvező belyen tábort ütöttek.
De Caesar ugyan azon okokból, mellyek fölebb
említtettek, továbbá nem tämadä meg őket, ’s az nap

nem engede sátorokat üttetni, hogy mindnyájan annál
készebbek legyenek az üldözésre akár éjjel, akár nappal
kerekedjenek föl.

'
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Mikor elleneink táboruk’ hibás уснёт észrevevék,

ege'z éjjel tovább nyujták a’ sánczolatokat, ’s egy táboi'
ból másba költözének. Ezt tevék másnap is règgeltöl Тау
Va estéig. De minél tovább haladtak a’ munkával, ’s mi
nél messzebb vitték táboruknt, annál inkäbb eltävoztak
a’ уймы, ’s a’jelen baj más bajjal orvosoltaték. Elsö éj
szaka senki sem méne ki a’ táborból vizért; másnap a’

tábor’ örizetére hátra hagyottakon kivül az ege'sz sereget
vìzre vezeték; táplagyl'íjtésre épen seki sem küldeték.
Ezen inségek által akará inkább Caesar ôket kére
lemre szori’tani, 's a’ megadásra kényszeríteni, mint й:
közetbe bocsátlrozni. Mindazáltal igyekezetr Шкет geréb
bel ’s árokkal bekeríteni, hogy nekik a’ hirtelen kicsa

pásokat, mellyekre véleménye szerint .szükségkép fogna
nak vetemedni, minél inkáhb nehezl'tse.

Az ellenség a’ takarmány’ змию miatt, ’s hogy an
nál könnyebb legyen az útra , minden terhbarmot leölete.
LXXXII. Е’ munkálatok és intézetek között két nap
tele'k el; harmadik nap munkálataival Caesar már jó
messze haladott.

y

Ennek ga'tlására az ellense'g mintegy nyolcz óra taj
ban 125) jelt adván kìhozá a’ táborból legioit, ’s az elött
osatarendbe alla.

Caesar а’ munkától visszahr'vá legioit, összegyůjté

egész lovasságát, ’s csatarendet képeze. yMeri: гей nézve
igen káros vala, ha a’ katonák’ véleme'nye’ ’s a’közln'r’
ellene're az ütközettôl vonakodni látszott volna.

De б: a’

mar tudva levö okok санацией]: me'g most is az ütköz‘et

töl 126); annyival ìnkäbb, mivel a’ táborok’ közelléte
miatt az ellense'g' megfutamtása’ esetében sem днем: vol
na eldöntö gyözelemllez; mert a’ két tábor csak két ezel`
lépésnyire {ею/Ы: egymástól. `E’ тёк’ két harmad részét
a’ esatarendbe állott seregek foglalák el, a’ harmadik a’
Камыш’ megtámadására ’s rohantára üresen maradt. Ha
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ütközetre `kerüle a’ dolog, a’ meggyözött re'sz azonnal kö
zeI táborába vonulhatott. Ezen okból föltevé a' megtámad
tatás’ esetében ellentállani игуан, de csatä't nem kezdeni.
LXXXIII. Afranius Её: legioval két csatarendbe ál
10“, a’ harmadikban valának tartalék gyanánt a’ {двуе
sek’ cohorsai. Caesar is harinas csatarendet képeze: az
elsôben ál'la б: Iegiojának mindegyike'böl négy cohors;
ezek után következett tartalékul mindenik legioból három,
és ugyan azon legioból ismét hzírom cohors 127). Az ijá-,
szok és parittyások köze’pen állának; az oldalakat a’ 10
vasság fedezé.
.
Ezen álla’snál , úgy Штык , mindenik rész elérte, ’s
megnyerte, a’ mit akart: Caesar, hogy ke'nyszerítés néI
kíil meg ne ткать; az ellenség, hogy Caesar’munká
Iatait gátolja. Mindazáltal elhaladt a’ megtám'adás, ’s
mindkét re'szröl fegyverben maradának nap’ nyugtáig, azu
tán táboraikba mene’nek;

Mäsnap Caesar elkezdett munkálatait befejezni ké
szüle; amazok pedig Sicoris folyón próbáltak zátonyon
áltkelni; a’ mit észrevevén Caesar a’ könnyl'i vértezetii
Сыта-шнеки, ’s a’ lovasság’ egy része't а’ folyón álttevé,
’s a’ partokon sl'irii öröket álll'ta.

LXXXIV. Végre mindenkép szorongattatva, mar
négy nap бы barmaik takarmány ne'lkü] , (magok) На’ fa’
gabona’ szi'íkében levén szólalkozni kivántak, ’s ha lehet

séges шпиц, valamelly a'tábortól félre esö helyen. Miután
ezt Caesar megtagadta, ’s csak, ha ezt nyilva'n акт-па“:
tenni, engedte volna meg: tnszul ryeré Afranin’ fiat.
Elérkezének a' helyre, mellyet Caesar jelelt ki, ’s
Afranius mind a’ két sereg’ hallattára {ау szóla: nem kell
б reájok , vagy katonáikra Cn. Pompeius f6 vezérök irán
й hů ragaszkodásuk miatt boszankodni. Azonban tisztök- ‚
nek már eleget tettek, és mindennek szüke't szenvedve

eleggeY lakoltak.

Most pedig csaknem vadakke'nt körül
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vétetve el vannak zárva a’ viztöl,

el a’ kimeneteltöl.

Testök sanyarusa'got, lelkök a’ sze'gyent nem tú'rheti_
Magokat tellát meggyôzötteknek vallják. Csak azon kö
nyörögnek, ’s esdeklenek, ha van irgalomnak_ helye,

hogy ne kénytelenl'ttessenek ke'tse'gbe esveßmagokat ha
lálra szánni.

_'

Е’ nyilatkozást a’ lehetô Iegnagyobb alázatossággal
és hódola'ssal teve'.

LXXXV. Caesar l’gy válaszola: Senkihez sem illik
kevésbbé e’ sopánkoda’s’ és irgalom-esdekle's’ szerepe; mert
a’ többiek mindnyájan teljesl'ttették tisztöket: -— 6, mert
a’ jó alkalom ’s helyes idô mellett sem ütközött meg,
hogy ugyancsak legkevesebb se törte'njék, mia’ békeki
látást sikeretlen|'ll1etné;- az ô serege , mert ez vett ban
talmai , ’s feleinek fölkonczoltatása után is kezei közt le

vö elleneit nem ba’ntotta ’s vedette; -- az б (Afranius')
emberei végre, mert önszántukból alkudoztak a’ beke iránt
azon hiedelemben, hogy ez a'ltal önnöneik' e'letének meg

tartásáról gondoskodnak.

Így mindnyájok’ viselete kö

nyörületességen épült. yCsak magok ök a’ vezérek ide
ì genkedtek a’ békétöl , ök szegték meg a’ szólalkoz‘ás‘ és
fegyvernyugvás’ jogait, ’s diihösen fölkonczolzík а’ (be'kes
séges).beszélgetés által megcsalatkozott tapasztalatlan
embereket. Oda kelle сет“ nekik a’ szertelen konokla
tu ’s_gögü enlberek' közönséges sorsa szerint folyamod
niok, ’s azért buzgón esedezniök, а’ mit keve'ssel ezelött
megvetének.
sem most _megaläztatásukkor, sem más
kor valamelly kedvezö idöpontban nem kivánja batal
пи“ gyarapl'tani; de akarja, hogy az annyi évek (Эта el

lene zsoldban tartott seregek elbocsa'ttassanak; тег: csak
ezen okból щётками Hispaniába hat legio, Штаты:
föl ott a’ hetedik, Мнимые‘: olly sok ’s erös hajóhad,
kiildettek tapasztalt hadvezérek. Mind ezekkel nem His
pania’ nyugalma'ról, nem a’ Provincia’ hasznáról gondos
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kodtak, mellyben a’ hosszas béke miatt illy készületek
re semmi szükség nem volt. Mind ezek ma’r régtöl fogva
ö ellene inte'ztettek, ö ellene tij-nemü hadi hatalmak ho
zattak be, ugyhogy azen egy szem‘ély 128) Roma’ kapui
elött a' város’ fedezésére íigyeljen, ’s egyszersmind két
vitéz Provinciát távul léte'ben olly sok esztendeig birjon,

Ö' miatta történtek a’ tisztviselök’ jogaiban változások;
hogy ne, mint az elött mindig,- volt Praetorok és Consu

lok küldessenek a’ Provincìába , hanem ollyanok , kiknek

miatta
csak kevesen
nem тёса":
мы; Ьеhelyben
а’ kor‘hagyásukat,
mentsége, ésmivel
szavukat.
az elôb
bi háborukban

már fölmentett férñak szóll'ttatnak föl,

osakhogy seregeik legyenek. Egyediil ô пана tesznek ki
vételt abban, a’ mit meg egy f6 ve‘zérnek sem гадами:
meg, hogy szerencsés táborozások шёл valamellyes tisz
tel-ettel, чаду legalább lealáztatás nélkül honukba te'r
hessenek, és seregöket elbocsáthassák. Mindazáltal eze
ket békével tl'írte, ’s fogja is tiirni; ’s most sem arra сжё
1oz, Неву, а’ mit tenni nem volna nehéz, tölök a’ sere
get el- ’s magához vonja, hanem hogy nekik ne legyen
mit ellene fordítaniok. Tehát, mint meglnondatott, köl-.
{бивней ki a’ Provinciából, ’s bocsássák el a’ sereget. Ha
ez megtörténik, senkinek a'ltala sél'elme nem leend. Ez aI
békének egyetlenegy ’s utolsó fölte'tele.
.
LXXXVI. Nagy örömlnel ’s vl'gsa'ggal hallák a’ka.

tonák, a’ mint viseletökböl kitlint, azt, hogy kellemet
Ienségek helyelt, mellyektöl mint meggyözött rész tar
tottak, azen fölül me'g jutalomul el is bocsáttatnának
129); mert mikor azon kérdésre ушек: hol, ’s mikor le

gyen az eloszlás, mindnyäjan álló helyökrôl, a’ siincz~
gerébrôl, szóval ’s kézjelekkei a’ tüsténti elbocsättatäst

kivánäk; теге az elhalasztás’ esetében az irá’nt minden
igéret тепе"; sem lehetnének bizonyosok.
А‘ kérdésnek ‚ишаке: részre lett rövid megha'nyása
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után` oda egyezének, hogy kiknek lakheïyök, vagy bir
tokuk van Hìspaniában, _azok tüstént, a’ többiek Varas

folyónál 130) bocsáttassanak el. Azután óvásképen kìköt
tetett, hogy Бенине]: bántalma ne legyen, sem akarat
lanul Caesar’ zászlója alá зета пе esküdtessék. '
LXXXVII. Caesar Varus folyóig élelmet igére ne
kik, azon hozzáadással: hogy ki mit а’ háboruban вновь
tett, ha katonáinál találtatnék, az tulajdonosának visz
szaadassék. Katonáìnak azon szerekért igazsägos becsü
Yszerint kárpótlásul pénzt ada. Ezután akárm'l vita [бить
dott a’ katonák között, annak eligazítása végett önként
Caesar elejbe járultak.
Petrejus és Afranius ‚ mìdön tölök a’ zsold, melly
nek ñzetése’ пару“: ök még el nem érkezettnek állí
ták, a’ legiok a'ltal csaknem zendülöleg kérettetnék, Cae
sar’ itéletét kìva'nták, ’s rendele'sén mind а’ két fél meg

pyugovék.
Két nap alatt a’ seregnek mìntegy harmad része el
bocsáttatott. Két legioját elöre küldé, a’ többìeknek
шейной kelle nyomulniok, hogy egyma'shoz közel tábo
roznának. E’ menetnél a’ f6 vìgyázást Caesar C. Fuíìus
СаПепиз Legatusra bl'zta.
Е’ rendelés szerìnt Hìspimiából Varus folyónak ment
az lit, ’s a’ sereg’ hátra levö тёще ott oszlott el.
.
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задушена!‘ _az elsö канун-м.

l) Dio Cassius és Appianus szerint nem Fabius, hainem Curio
"oit e’ level’ liozúja. Némelly kiadásokban, p. o. in usum Зе

renissimi Delpllinì e’ паник: а Fabio zárjel Кбит: vannak.

2) Nagy volt periig a’ N'éptribunusok’ Ahatalma. E’gyetlen Veto
lszóval eikel-etienneA шнек a’ vtanárs’ végzését. пена ëpen иду
vbzintak'a’ Consulokkal, mint az Ephorusok Spartában a' Инд
lyokkal. Milly hatalmasan kellett az itt említett esetben a’ Consuloknak ellenszegiilniök , hogy a’ Néptribunusok’ legnagyobb
erôködése теней is alig olvastaték ТЕЛ Caesar' levele.

3) Csak azon тёщу темен tanáeskozás alá , mellyet а‘ tanács’
elnökei a’ Consulok terjeszténelk elö.

4) A’ Consulok „так: L. Lentulus, és C. Marcellus тащиш

ten Caesar’ ellenségei. ---- Az ere/detiben a’ zárközöttiszavak:
(in Civitate), mint más valamelly irnok гита! becsusztatott
hìjába való, ’s értelem nélkiili toldalék, a' Год-(Папин killa
gyattalc.
'
.

5) L. Lentulus Pompeius’ buzgó párthìve. --- Ez az, ki a' phar
„нашит elött repkénynyel Годен sátorban tanyázott (lll.
96) ; Pompeius’ megbukása után Rhodustól вшиты (lll. 102);

annnk'megöletése utány респ; ö is Ptolemaeus’ parancsára ki.
ve'geztetett. (Ill. 104).

(i) Seìpio, тазу egész nevëvel Caecilius Metellus Pius Scipio,
Pompeius' ipa, ’s e’ miatt Caesar' természetes ellene., A’ sze.
rencsétlen pharsaliai шиш után az africai sereg’ f6 vezé.
ré\'é lett, ’s mint iliyen Caesar ellen több csatában szeren

ввёз volt: e’ miatt fiilfuvalkodva Cato'lintéscinek ellenérc Cae

sarral Thapsusnál eldöntö ütközetiie bocsátkozott, melly гей
nézve igen roszul iitvén ki, шага“ а‘ tengen-be ölte.
пом. cms. lv. кбт.
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7) Pempeîilsnak , mint hispaniai Pr‘ocon'sulnak, nem volt szabad

a' "árosban lenni, 's azórt a' Ишемии tartózkodott, поду
embereì által a’ tanácskezásokat жаждала.

8) Ez az, Ишак utóbb Caesar a' hazába vìsszatérést megenged
te; miért neki Cicero , egy hozzánk is опиши beszédben,
közönetet mondott.

.I

.

9) M. Cal'rdius, Cicero’ bizonyitása szerint, jeles szón‘ok volt.

L. Lentulus' Consul’ knrholásai miatt Маге Caesar’ ранит
állott ,~ ’s ettôl Gallia 'fogata'- helyiartójává tétetett.

10) Africa ’s a’ Её: Hispania топай Pompeius' Provinciáji; de 6
azokat Legatasai által kormányoztatá. (шва a’ gallus hziborúd
-

mi а’ ‘так kô'nyvhò'z tea мак jegyzem.)

l1) Azon szin Май, hogy a' partlms háborura sziikségesek.

12) М. Coelius Rufus-Cicero’ Банта , kit ez еду ‚ hozzánk is elдым: beszédben ‘имен. Utóbb mint Praetot kíilönféle {155151

sok’ behozása эта! akara magának Пете: szerezni. Ezen igye

kezeteit, és utóßbi tetteìt egész halálaìg,lásd alább a'IIl-‘dik
könyvben’ a’ 20‘dik индикацию! egész a’ 22-dikig.

t

13)’ Az eredetibexr kimélôbb тщета van, de ért'elm‘e esaku~
gyan ez. ---~ A’ tanácsvégzés’ emle'kszolìrára а’ Rubicon'
partján ezenfszavak’l тайм}: irraz‘ Ливни. Mandatuve. P. R.
Cos. lmper. Mili. Туго. Commilito. Manipularisve. Cent. '.I‘ur-~
maeva. Legionariae. Armaf. Quisquis. Es. Hic. Sisfito‘. Veaila

lnm. Sinìto. Nec. Сига‘ Hunc. Am’nem. Ru‘biconeni. Signa.

'Amm Ductum. Commeatum. Exereítumque. Traducito. Si-‘

quis‘. Huiusce. Jussionis. Ergo. Adversus. Лег“. Feceritve..

Adjudicatus. Esto. Hostis. Р: Р.‘ Ac. Si. Contra. Ран-Каш.
_Arma. Tui’erìt. Sacrosqne. Penates.- E. Penetrali‘bus. Аэрона

тегй. Santi'o. Plebiscit. Senatusvo. Consulti. Ultra.. Нов. Fi'.
nes. Arma. Proferre. Liceat. Nemini. S. P. Q. R.

I4) Antonius' Caesar’liû embere, az utólibi' Triumvir, Cicero’ Пер
I5)

nagyobb eilensége.

Cassius Longinus iitóbb Caesarti’rl Hispania’ Наивный“?!

téfe’tett.

16) Т. i. Pompeius’ régi ‘Меняйте! ’s hiveivel.
17) т a’ zweyñrückeni Надежд}, mellyet mindenliol катит ,.
azért táfozfam el, mivel c’ szóban tribunas „домашние-пы

мы gondolok; шт vl-ríbunwl fordítottam. Oberlynnél e’ дин
штаны igy vanë Completar mln el eins Comiíium Tribal»
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m's, Centurz'vnibua evocalíanA" követett textus sierint C. _Cu
rio 'azon gyiilések’ jogainak ve'delmére szólítá föl a’ Néptri
bunusokat , mellyekben Caesarnak megengedtetett távolléte'hen
is keresni a’ consulsagot.

`

18) I.. Piso. Caesar’ ipa Appìus Claudiussal Censor volt.

19) M. Роя-01115 Cato a’ szabadság‘ buzgó’s hatalmas védôje 251193

jobb hazafi mindenkor , ’s mindenütt ellenszegült Caesar’ паду
га vágyó теневыми, ìnnét еще! többféle gyůlölségei. Az
elött két évvel a’ nonsulságot Немые, hogy a’ már nagyon
elhatalmazott Caesarnak ’s Pompeiusnak ellentállhasson; dc

e’ két hatalmas, ’s a’ legföbb uraságra törekedö ember nem

tartai tanácsosnak olly characterü férfìut, mint Cato , kor
mányra bocsátani; azért barátaik által vég'hes isvivék , hogy
kivánsága’ czeljátúl elessék.
l
20) А’ kiilföldi fejedelmek, hogy а’ romai tanácstó! királyi узду
baráti czímet nyerjenek,

yakran a' romai nagyoknak drága

ajándékokkal kedveskedtek. Ezek',.’s egyéb kilátások 0511:
lándozzik.,- ha Pompeius mcllett buzgólkodik, a’ kiürült ei*-x
sze'nyii Lentulust.

21) Scìpio, Pompeius’ ipa Memmlus дна! törvénytelen Штата!
mdászás miatt (de ambitu) тибеткой. Nem volt Romában
ekkor közönségesebb тётей, mint ezk a1. „мыт ámbár аж

legkeményebb törvények tilalmazták. Napi renden volt e’ miatt
vádolni , гагу "мамаша. De e’fegyvernek is esak igen elko
рои: az ele; meri: az illy biinös rendszerint alkalmat talált н‘
kellemellcn következe'sektôl megmenekedni, magát vagy vala-~
'melly насытив emberhez vagy újabh vesztegvtés el a’ vesztegetés
ellen hozott törvények alól a’ vádoló’ ‘гагу birák’lekenyere
zése által magát kihuzván.
22) Lucanus igy:
Nec quenifguańi iam ferre potest , Caesarue priorcni ’
Pompeiusque parem
'
'

Ротрейи‘згт Vell. Paterc. Lib. ll. igy: Pompeius vin quibus
rebus primus esse debebat, solus esse cupiebat, neque eo vi
ro quisquam aut alia omnia minus , aut gloriam' níagis con
cupiit.
`
` ` V.

23) Mikor t. i. Caesar lezinífát `Julìát Pompeiusnak lmila ni'iül, en
nek irígyeit ’s lellense'geit egyvszersmind a’ magáévá is tette»
De Julia mail" meghalt , ’s oda volt a’ sórgorság.
v
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24) A' parthus háborura видит , és Свети-“51 kiesikart két legiot
Pompeius maga részére штамма azokat Caesar ellen for
ditandú. Ez Cnaeus Маршал: (igy szerete' Pompeius rend

szerint magát nevezgetni) mocskot vont, mellyet свай a' Её!
világ’ párvìadalával lehete lemosni.

25) Sulla, mint Dictator, a’ Néptribunusok' hatalmát мы; kor
látok köze' szorította; de a’ közbevetés' догмы (iure interces
sionis) стен utólsó remedz'um {опий-атм?! nem ‘аниона meg
«Нм.
l

26) Azon naptól kezdve , mellyen Caesar’ levele't a’ Consulok alt
adák.

27) Azaz: «мизинец nyolczadik hónapjában , abban t. i- melly
ben új Consulok választattak, теге ezek a’ jövô esztendöre
"áiasztott Consulok -- Consules designati — a’ Néptribunu

soket viseletök miatt kérdôre тоннами; teinit еще“ idötöl fog
va kezdének aggódni, 's tiinödni, lmmi таи fát teve'nek
(МЫ) a' тяге.

28) А’ тенты: esetekbcri, mik-or a’ késedelem паду veszélyt ho

zott ‘коша a’ Respublicára amaz isniéretes замши! Consular
etc. mondással a’ Consuiok Нашёл-иная hatalonunal тимпанах

föl. —E’ szavak helyett: [метит штат (а’ javallúk'vagy
törvényhnzńk’ vakmerösége) Manutius жен-Жиг Iatronum auda
еда kellene Мчали-1. Lalroknak neveztettek a’ leggonoszabb

рощами, ’s maga Caesar is иен idöheu [аноним tai-tatou
’s neveztetett темпы.

`‘129) Lentulus Consul Залпы-ша’ 8186 napján Мэре hìvatalába., ’s

шаг azon bónap'hatodikán ama’ визига végzések be is irattak;

рейд; ezen idô küzben két nap Comílz'ali.;y azaz ollyan volt,
mellyelcben, Pompeius’ törvénye szerint; mivel népgyüle's
volt, tanácsülés nem штатами. Jól топай. iehát Caesar,
hogy „апатит zajosan, ’s hìrtelenkedve Годик.

I 30) Antonius és Curio Néptribunusok’ vetojára olly пазу moz
gzisbn ’s diihbe jött az ellenpárt, liogy a’ Consul maga javas
lá nekik.: шишек ki a’ Curiából, nehogy ra-jtek erószak
küvettessu'k el. . " fozrongais továbbá. sem szünvén, az впишет:
Tribunusok éltöket nem пенек bátorságban; (ем: rabszolgai
шипении, bérk-ocsìn, (Еле-1 Romából elillantak, és Caesar

hoz шнек ôt megsértett méltúságukért boszúra tüzeleiulók.
Caesar kaputt az aikalmon (а‘ mint is a’ köríilményeket mim
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denker felsëgesen tudta használnî, 's azen igen батон férfia
kat ‚ mint “далай ‚ ышъгзяешкьеп elejükbe állítá Миопатии,

kik e’ ШИНЫ; а‘ Pompeianusok ellen fölgerjedének.
3l) Ем azon levelet, mellyröl az elsô számban volt szó. Caesar

az ö kivánságait igen me’rsékelteknek nevezi; voltak is, kik
semmit sem tartottak ligazságosabbnnk, mint ат, mit Caesar
‘(НЁМ , [югу t. i. félelem’ eltávolításaért mindketten , -- б is э
Pompeius is, — bocsássák el seregeiket, Ellenben Cicero ан
mondja:„Caesar minaces ad Senatum et acerbas litteras mise~

rat.“ Ennyìre különböznek érdekeikhez képest az emberek’ ité
leteì! Csak az utókor пешей meg kelh'íleg a’ паду fórfiiak'
теней.

На tehát részre hajlás nélkl'il fontoljuk a.' dolgot:

Caesarnak , mint priwít személynek, bár mìlly dicsó tette
ket И“ legyen véghez , nem volt ‚йода а’ Senatussal анашо

zńsba lépni, ’s annak (бывшем: szabni elejbe, mellyekvalatt
ke'sz lesz engedelmeskednì , ’s каюты elbocsátani,

De más ‚

тенты: mikép шьет: józanul all)v Реп-Нить, mint Caesar,
az akkori feszült állapotban cntegorice ат klvánni, поду Pro
vinciáját, nagyobb részint tiz évi szakadatlnn fairadozásának
gyümölcsét, csak игу egykedvüleg áltadju'! hogy (it mujdnem
imádó katonáit pusztán elbocsássa'! поду más akármelly сайт.
zetes плёнке Roma’ карп! емц alázatosan "таможен, mig

а’ Senatusnak tetszeni fog végbe УЗИ: tetteiért valamelly jutal
mat kegyesen decretálni'! йогу а’ kormányon ülö ’s гей agyar
КОС“; elleueinek шага: védtelen kezökbe adju? lehet-e neki
rosz néven venni , йогу az ellene Готам koholmányok, alat
tomos áskálódások, roszul titkolt cselszövények, sôt тёще

a' nyilvános ellenségeskedés' ellen шага: bátorságba llelyozni
адептам Emberileg nem volt más lehetséges ‚ mint vágytár

sának vele еду läbra штат kivánni; vagy az б: eltipol‘ni
' акт-(Ишак élet halálra eìlenszegíilnì.
32) Bellona' templomában; ногу t. i. Pompeius is abban részt ve
hessen , kinek mint Hispania’ Proconsulának nem volt szabad
a' városba. jönni.

33) Ez pedig nem volt ugy; mel-t nem vala több neki- negyvenöt
cohol'sánál, мая négy és fél legiojánál, mellyek azon fölíil,
a’ Caesartól kicsikart ketto't kivévén, ujonczok valának. De
Pompeius, И segédforrásaina'k temérdek húségébeu Caesar
hoz képest maglit alkalnlasc'nt иду tvkintctte, mint hñ népei
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nek közepette valamelly bûszmere'sz later vezér‘ шатает:
nyugodtan ’s bátran beváró frjedelem, azt gondola, hogyan
említett számnál több legio is talpon й" azonnal, mihelyt akalw
ja; mert azon ШИН ‚ liogy kevéssel шею“ felsô ’s alsó Ita
lia’ minden municipiuma ’s gyarnlatja személye iránt Ктито
lóbb патины ’s példa nélküli raguszkodással vîseltetett,
parancsára készen állott Sicilia , Sardinia , Hispania , Africa,

Macedonia , Graecia, a@ egész meghódított Asia minden adó
zó királyával ’s fejedelmével egyetemben, az egész Гоша‘
tenger-i eró‘, a“ шлакам. ‘s Feketetenger minden kikütöjével

együtt. Igy nem свода, ha barátait, kik az яшма tett ellen
ìntézmények’ csekélysóge miatt álmélkodásukat штанах: igy

bìztatá 2 Si pedibus тещ-ат pulsaverit se exercitu Italiani im`

pleturum: Ennyi eró az ваш: mindig szerencsés Pompeiust
könnyen bizakodó‘ń tehette.

34) Е‘ hibás véleményt Appius Pulcher, ki ama’ visszakért két
legiot hozzá пшене, gerjeszté benne. Lehet, Воду Caesar

szántszándékkal terjeszteté e’ hìrt, поду Pompeìust jobban
elaltassa.

'

35) Faustus Sulla, L. Cornelius Sulla’ fija utóbb Mauritaniában
Caesar’ parancsara kivégeztetett.

36) A’ tulal'doake’peni Mauritaniába , hogy Bochus és Bogud ki`
rályokat Caesar’ pártjától elvonja.
37) Juha Numìdia’ királya , ki пабы) Curiot тез-дудит; késsbben
Caesar ellen Thapsusnál a’ сватай! elvesztvén öngyilkossá lett.
3S) Azaz ollyanok, kik sem Consulok sem Praetorok nem пл.
tak ¿mert ezok n_vertek csak tisztségök’ “денет! Ргосопь
sul, чаду Propraetor név ада“ valamelly {ах-сатану: kor
manyul , a’ Cnnsulok nagyohbat, a’ Praetorok kisehbet. Most
рей; e’szokaistól вышек.
39) lázek azért mellöztenének el, mivel Caesarral sógorságban vol.
tak, 's azért az ö neveik nem is усмешек a’ sorsvederhe`

Szokás volt t. i. minden gyanu, гагу egyéb ízetl‘enség’ впив
rítása уедем: a' Provinciákat sors шин

határozni el: Шнек

mellyik jusson; de a’ sors rendszerint annak kegyoskedett

Íbókolni, kinek elôleges titkos egyezés szel‘int a’ l’rovincìák
займа valának.

_40) Nom Consulok тазу Praetorok neveztettek ki может‘
когтйпуибйрак, lianeln (szókas ellen) f6 туша! nélkiili em
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berek , kik e' кишмиша fogva poroszlókat Ириша]; та

gok ем“.

.

'

41) И: Caesar ‚и: rója fill a’ Pompeianusoknak, mit maga nem
штамп tonni Galliában, hol is Знающих szerint a' templo
mokban összelialmozott напева: elvitte; ’s elsó consnlsága

alatt a' Capitolinmból harminez Amázla папуа: elorzott, he.
lyébe ugyan anyi nyomatéku aranyozott газе: téve’n,
42) Зимним szerint Caesar ezt sirva питай: mellén repegeu'e
tevé. Már ekkoi- a’ Rnbico’
43) Mikor t. i. a’Néptribunnsok
javallataikat errinek erejével
капаю Cassius, Lipinius ,

partján volt.
‚
a’ пер‘ kegyét vadászván шпалу.
акты; végre падший. lllyenek va
Tìb. Gracchus, l.. Apuleius Sa,

turninus.

44) Ke'tszer volt illy valóságos ne’pszalçadás: elôször Roma’ e'pitt,
259rdik évében, Másodszoi-Appius Claudius Decemvir’ idejáben.

45) lgy Gracchus a’ Capìtoliamot [еще meg gyülevész követôivel,
's ott esett elr

46) Nem csak Gracchus ¿s Saturninus, hqnem a’ többì (a’ ¿I3-dik.
jegyzetben említett) Tribunusok is erószakos halállal mul,
.tí-lk kif

47) Ariminum Umbriában, u’ montani Romagnában Гоши“, ma
Rimini. Ezt годы; с! elöször, miután Rubiconál amaz is.

méretes даем .fü alta mondással l’rovinciája’ haiarait аи.

lepte. Senki sem гуаши: Romábaa, поду Caesar e' csekély
erôvel illy mere'nybe bocszitkozzék; de miután, neki шиит:
' sebességével, Ariminum, Pisaurum, Капищ, Auximum , ’s Апч
сопа városait elfoglaltal ’s megrakta; akkor а nwglepetteknek
hirtelen kinyiltak szemeik; 's maga Pompeius sem sok vis

вантам: mondhatott azoknak, kik kérékztoppantsa tehátelö
Italia’ földébo'l az igért Идиш“.
48) L. Caesar azon L. Caesar’ fija, ki 689fd. évhen C. Marcìus Fi.
вишни! Consul volt. Ugy Циник, nem érdenlli meg azon
плещет beszédet, mellyel, Cicero Attienshoz irt levelében

felöle beszél. Söt buzgósága, nlellyel a' két elleupairtot össze
akarta egyeztetni , dicséretes.

49) Ем Caesar is тошна, Lásd a’ Q-dik‘czikkszámot.

50) Ногу távouétéhen is barátai által `kereshesse a’ eonsnlságot.5l) Mert még hat hónap типа tellett "olna ki tisztsége’ ideje.

52) Jegyzetet будете!‘ azon kiilönüs körülmény, йогу Caesar а‘

villongások' тщеты fogva mindig , még akkor is, midůn
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már elônyomult, ellenfelénél jobb lábon állott, készebbnelc
mutatkozott be'ke alkudozásokra Pompeiusnál.

53) Capua hárnm negyed órányira fekszìk a' régítöl, molly Stra
hoke'nt volta ’s neve szerint Campania’ f6 városa volt. Livi

us szerint ре4115Саруз161бритты neveztetett ig . igen ne- ‘
vezetes város'Hannibal’ itt tartózkodásáról a’ második punus
háboru’ idejében.
_

54) Антип (Arezzo), Pùaurum (Pesaro), Fanum Fortunae
(Fano), és Ancona tengeri varosok Umbrìában.

55) [ринит (Engubio) Umbriában az Apenninus hegyek’ nyugoti
oldalán fekvö városocska.

56) Auxa'mum (Osimo) anconai megyében.

57) Picenum, vagy a’ picenumi tartoniány Aesis (Gesano) folyiî
tól наём Aternus (Pescara) folyóig terjedett. Részei valá

nak: 1) Ави- Рйепимшепу а’ legmagasabb *s fenyókkel lio

rított 010610; 11у1111. 2) Áge'r Praetutianu: de'lre a' terme'kc
nyebh tájék feló. 3) Аде!‘ Hadrianus azadriai tenger’ mel
мы".

`

58) Ez az, kîvel utóbb Africában Curionak дота velt , mint alább
ezcn emlék-jegyzékekhen meg van irvu.
59) A' maga ’s az utókor iránti szégyen nem hagyá Caesart a.’
dolog felól másként ìrni; t. i. поду а’ titkos kincstárt,
mellyet minden más iró szerint ó türetett föl erôvel , Len
tulus által fölnyitva találta. -— A' Respublica’ kincse Satur
nus’ templomában hároni »kamaráhan volt elosztva. Az 0136
Ьеп valának az ország’ rendes jövedelmeì; ebbôl vétetének a’
rendes kiadasok vagy költségek. A’ músodikba jöve minden
megholt szabados’ vagyonának hnszad része, ’s minden ha
' gyomány. ‚ A' harmadikban mind azon vert és nem vert arany

tartaték, mellyet a' Gallusok’ beütése óta egymás után f6
kép a' diadalmas hadvezérek tevének az ország’ kincstárába.
E’ két utólsó катаю. tevé az Aeraríum sanctimt, mellynek
kìncséhez
nyulni.

csak мидий-1111 sziikség'

eseteiben volt

наши!

60) E’ két legioba helyzé most' Pompeius fdkép minden reményét;
pedig kétséges lehete hůse'gök; mert midôn öket Caesar ma
дат! elbocsátotta, minden embernek ezer Sestertiust ajándé

kozott. -- Apulia. alsó Italia’ tartonninya volt: éjszaki része

Freń’lo (Fortore) Гид/13161 ege’sz Aujìdu: (lo Fante) folyóig
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‚ terjedett 's Apulia Ванта nevet viselt. Déli része Антипы

I egész a’ kelen vföldszorosig azaz Calabria’ пани-1115 nyult , ’s
Apulia Решена-пак hivatott.

61) Julius Caesar’ consulsága alatt törvénynyé ll'ín, hogy Campani
ába (most Terra. di Lavoro), mellynek f6 városa Capua,
husz ezer föbdl álló gyarmat küldessék.

62) A' bajvívók шву кагацпак (Gladiatores) vásárlott szolgák
valának , kiket tehát a’ legiobeliek közé keverni a’ Romaiak'

szemeì ею“ rút dolog volt. Az itt nevezett bajvívók Secu
toralr, vagy is hal jelet viselôk voltak, kik a' nép’ mulatsá
gára adott baj‘játe’kokban a.’ Retz'arìusolckal azaz hálóval és
szigonynyal fegyverzettekkel vítak.
63) смешит moet Cingoli az Apenninus’ töve’ben Anconától nem
messze fekvó város.

64) Volt Apuliában is egy Asculum’ mellytôl-ez, поду megkülön.
böztessék , pf'cenulm'nak mondatik.

65) Camerinum (Camerino)Umbria’ városa az Apennìnusokon innen.
66) Canjirnium (San Perino) a.' Pelignusok városa Samniumban.
A’ mostani Nápolyország’ Abruzzo cifra tartományában.
67) Alba Fucentia (Albi), a' Машинок’ városa Samniumban.
68) Salmo (Sulmona) a’ Pelìgnusok’ földén Ovidius калием’ sziilö

helye, kit nem csalt meg önérzete, midön magáról igy irt
Amor. lll. Шее XV:

Mantua Virgilio gaudet, Verona Callullo,
Pclignae dîcar gloria genti» ego.

69) Чану itt van hiba, vag'y mindjárt alaibb ugyan e' számban ,
hol a’ uyolczadik legio сна): harmad nap типа jöttnek
mondatik.

70) Talán Vociotól , kirdl a’ gallus háboruról irt elsö könyvben
emlékezék. Noricumot Germanusok Ilaktzik. Milly jó 5201521
latot-tettek Caesarnak a’ germanos lovasok 4mind a’ ванна,
mind a’ polgári háborubanl
71) Nihil tam`1eve est , quod non magnae interdum rei momentum
faciat. Liv.

`72) Ezek’ шитые ‘5 méltósága nagy ‘s örökös volt. L. Orat. Cie.
pro Domo sua ad Pontilices.

73) Maga Domitius is szolgájától тёще: kért, ’s azt el is пупке:
de értve'n Caesar’ szelidse'gét, hirtelenkedését megbánta. Sze
rencse’re а’ szolga nem mérget, hanem свай álomhozút adott
neki.

`

'
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74) A mi решён): lzerint hatlzáz czar вши: forium.
75) A' municipiumok’ f6 tisztviselóje néha egy завишу volt, 'l
az Dictatornak neveztstett; néhß ketten “паник, ‘в ekkor Du
шит nevet viseltek.

76)'Veget, цеп-1111: Militari Ещё“ vigintì millia passuum l|oris
quinque dumtaxat aestinis conficienda sunt.
77) Lucara'a (Lucera), Canusíum (Canosa), Apulia Daunia‘ vzíroQ
sai. — Brundíu'um (Brindisi) Calabria’ városa, Не szülelett
` Pacuuius , itt halt meg “щита. Mind а,’ három város a’ mai,
Nápolyországban van.

78) Tarracina гагу Anxur Latilxmban (Horat. Sat. l. 5.) шов: is
щетина nevét.
79) Dyrrhachium а‘ Macedok' “(гона Illyrìs Graecában. Hajdan
Epidamnus , ma Durazzo az adriai tenger-parton Albaniában.
80) Hadriai tongex'nek neveztetik а’ földküzi tenger’ ama' része ,

melly liana, nlyricum, amm, és sicilia шт гекшк.
81) Csupa шибка!’ vélte a' Шиш)‘: bezárhatni; do mikor e1. neni.
sikerült . сваи akkor fogott az itt лет módhoz. Lucanus яду;

Cedìt in immensum cassus labor, omnia pontus

l

Haurit saxa vol-ax , montesque inmiscet arenis,
Utóbb рейда:
Ergo ubi nulla vado tenuit sua pondera moles ,

Tunc placuit caesis innectere vincula syluis ,
Roboraque immensis late мигаю catenin.

82) Ниву oz свай hiú ürügy, ’s Caesarnak Зама volt illy Теше‘
tet valódì háboru iizenet gyanánt venni, elég‘világos.
83) T. i. Graecia- ’s Asiaból gyülendökkel, hol Pompeiusnak sokburátja volt.

84) Némellyek a’ дамами: szorulatot yértik‘, mivel a' Gallia' vi,
деками wirt ’s a’ venetus ésvbritannus háboruban használt ha-.

зонда!‘ sziikségkép в‘ zorulaton kelle áltjünniök, ha Вгшь
disiumhoz akarnának érni. Мазок ¿nik a’ siciliaì szorulatotl
mivel Caesar Siciliába kiildé serogét, ‘в az nnnét vìsszatérů

надета várakozék (вши.
S5) M. Portìus Cato Uticensis. E’ szigoru repuhlicanus‘ едете: зиогч
gosan leírá Plutarchus.
86) Calarisnak (Cagliari) Sardinia’ f6 városának lakosai.

87) Pompejus nem kellóleg méltányolván Cacsart, renyhénfogott
а’ dologhoz. Cato is ezt mondja itt. Cicero is Attiushoz и"

nrsö кбит.
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win Lib. Vll. epist. 15. igyzSed aecipienda plaga est, sumas
enim падшие imparati cum a militibus tum а pecunia, -quam
quidam omnem non modo privatem, quae in urbe est, sed
etiam publicam , quae in aerario, НИ relinquimus. --- Ugyan
n'hoz epist. 36. Nihil in Сова. nullum usquam delectum. Neo
enim conquisitores qiawongoawnsw (az emberek elejbe ki.
jóni) audent, cum ille (Caesar) adsit contra, cum noster
dux nusquam sit, nihil авт, nec nomina dant. Deficit enin'i
non voluntas'sed spes.

88) A’ tizenharmadik czikkszám ним.
89) А’ várost rettegésétöl fölmentendö. Lucanus szerint:
--- -— fuit haee mensura timoris

‘Гене putant, quodcunque potest.

ì

90) Cato nagyon bô besze'dü ember volt; néha царевна egy foly
tában beszélt, a’ ШПИЦ, hogy mìdön шедшим, fáradt lett
volna. Innét lehet „ед-юна ‚ mit mond itt Caesar.
91) Egyszer L. Caesar és Roscius, máskor Cn. Magius által, mint
fölebb шпинате“.

92) Mert a’ Respublica' kormányzói, a' Consulok, akker Pompe
дивна] voltak.

i

93) Cicero pro М. Marcello: „Non solum атташе, sed inte'rdum
etiam otiosis minabanturvwompeiani); nec quid quisque sen~
sisset, sed ubi fuisset cogitandum esse dicebaut.“ Pompeius'
gyôzödelma kétség kivül vérengzöbb Родосе VOlIlö lenni Cae
sare'nál. Az illy mondások igen kitüntetik a’ part' szelleme't.
94) Elmente elött annak Теми; tette M. Lepidust. Továbbá Ita

liábanparancsnokká M. Antonìust, Sieìliában Curiót, Sardi
nìában Valeriust, Illyricumban С. Antoniust, innensö Galli
aban Crassust nevezé ki.

95) Igin'um vagy _Aegílz'um (Giglio) a’ Vtyrrhenumì tengerbcn fek
v6 kìs sziget Hetruria' Cosa (Cossano) városának áltellene'hen.
96) Massilia (Marseille) Carthago’ pusztulása (Эта szépen Уйдёт“
Vál‘ûS Gallia Narbonensisben. A’ finom életmód innét terjedt
tovább Galliáha.Phoeisból jött Görögilk шариат azt Kr. szül.

вши hatszáz évvel. Róla Vell. Pater‘c. igy: Festinationem
itinerîs Caesarinai alìquamdiu morata est Massilia fide melior,
quam соната prudentior , intempestive principalium armorum
arbitria captans , quibus ii se debent interponere, qui non pa»
i‘ontem coerere p’ossunt.
-f
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07) Mert mint Seneca mondja Epist. 82. Cnpìditas aocipiendorum,

oblivionem facit arreptorum. És Plinius Lib. Íll. epist. 4.
Ita comparatum est, ut antiquiora beneficia subuertas, nìsi
illa posterioribus cumules.

98) Az Albicusok vagy ReiusokMassiliánál kezdödó , és csaknem
a' ('-elbenna Вёл-(‘2111113 terjedö Зав/118011’ hegyelt lakták. F6 lie
lyôk Plinius szerint; Alebece тазу Albee-e Ih‘órum Apollina
ríum (mivel Apollot шишек); néha Reim» és Regium né
ven jö elo' (Riez.)
99) A’ massiliaiak’ tanácsa hatszáz fôbôl állott, еще-111161 шата
tott tizenöt fôbh batalmu, ’s ismét шили három legfôbb
“шведы viselô férfiu.
100) Ha e’ hely nem hìbás , свах "alami kis re'szecskéje e'rtetbe

` tik a' meghúdított Galliának. Glandorp vieta: Galliaxbelyett
vicios Salga: tette , kik Massilińval határosak voltak.
101) A’ mai Arles városa a' Rhodanus mellett.

102) Afranius- és Petrejusról иву is ele’g szú van e' niunka’ foly
tában; Varroról ennyit, hogy ez az, kitôl bi1-juk a’ ‘6161111
vele'sröl irt könyveket. Vénségében is едва balálaig szon
galmas iró volt. Quintilianus igy itél róla: Terentius Varro
. vir Romanorum eruditissimus , plurimos bic libros et doctissi

mos composait, perìtissimus Лиепае latinae, et omnis an“

tiquitatìs, et rerum Graecarum , nostrarumque, plus tamen
scientiae collaturus quam elóquentiae.

103) Anas folyó most Guadiana az arab Gund (folyó) és а‘ régi Anas
névbôl összetéve.

'

104) A' "шок egész Salamancát és Estremadura‘ legnagyobb tá`

jaaa lakfák.

'

105) Portugaliát.

106) A’ Celtiberek bevándorlott, az lberusokkal összeelegyedett,
’s minden régi Spanyol nemzetség között a’ legkiterjedtebb,
"s legvite'zebb népek voltak , bárom éjszaki ’s ugyan annyi
de’li népségre osztvák.
107) A’ Canteberekrölv l- a’ gallus báboruról irt lll-dik könyvböa
a' 47-dik jegyzetet.

108) Нема ma Lerida, mellyro'l Lucanus ìgy:
\

Colle tumet modico , lcnique excreuit in altum
Pingue solum tumulo , super hunc fundata тешат
Snrgit llerda manu , placidis praelabitur umlis

sLsö nöni'v.
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Hesperios inter Sicoris non ultimas anmes,
Saxeus ingenti quem pons amplectitnr arcu,
Hibernas passurus aquas.

|09) Lehetetlen Ногу azon temérdek péfnz , mellyet Romńban a’
titkos kincstárbúl сайт, már elfogyott volna. Ugyanis (Oro
sius szerint) Caesar négyezer száz harmincz font aranyt; eziis
‘В: pedig (Etropius szerint) kilencz видя ezer fontot vitt el.
Тети; fortély volt csak e’ kölcsönzés. A’ cze'lt, mellyet el
‚

is ért, maga Caesar emliti.

110) A’Velesek, Hastatusok, és Princepsek neveztetének elöhar
czosoknak (antesignani) ; mivel a’ legio' f6 jele (а' sas) ею“

állottak és harczoltak. I
111) Cinga folyóról eddig Caesar nem teit említést: "агу megfe
ledkezett tehát , vagy elbeszélésének azen része elveszett.
112) Livius Весы]. 111. Lib. lll. Hispuni sine ulla mora in u’res

vestimentis eoniectis, ipsi сете suppositis,~ incumbentes
пите" transnataverrr

113) Fölvett számitásom szerint (lásd a’ gall. hábor. a’ ‘ЧП-(Ш:
könyhöz a’13-dik jegyzetet) еду Denarius husz pengô kraj.
czárt tett a’ mi pénziinkben; egy Маши: pedig 430 pai-isi
kubik hüvelyket. E’ szerint egy modius akker' tizenhat [o
rint és negyven Vkrajczár volt pengôben; поит Siciliában

ат hároin Denariuson is lehetett kapni.
114) Lucanus igy irja le e’ hajókat:
.
Utque habuit ripas Sicoris , camposque гончий,
l’rìmnm cana salix madefacto vimine parvam
Техник‘ in puppim, caesoque induta iuvenco
Vectoris patiens , tumidam supercmicat amnem
Sic Venetus stagnante pado , fusoque Britanmis
Нанта: Осеапо, sic cum tenet omnia Nilus
Conseritur bibula Memphitis charta. p‘apyro.

115) Orca (ma Huesca Arragoniában). — А’ Calagurritanusok’fô

városa: ставит. Fz'àularia ma Calahorra Ebro [шуб
mellettí

116) Tarracon jeles tengeri város, honnét az innensö Hispania
Tarraconcnsía neve't vette. —— Jacclanueok a’ mai `Пассаж’ tá

ján Arragoniában. -- Атланта/с Ausa (Vigne) пагоды!
igy nevezett népek Tarraconcusis Hispaniziban. -- "Питатьс
liek az Ebro mellett.
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с. minus cansan.

117) Nem tudni bizonyosan hol volt e' hely, némellyek azt tart
ják, hogy egy a’ régi Octogesáyal (ma Mequinenza).
118) Mintegy del utáni három úra tájban.
119) Tacitus L. ll. Annal igy: Magni duces plura consilio , quam
vi perfecerunt. ’S yismét L. lll. Hist. Maiora illis praemia et
multo maximunrdecus, si incolumitatem Senatui, Populoque

Romano sine sanguine quaeslssent.
120) Seneca igyx Alieno sanguìni tamquam suo parcant (boni im~
peratores), seiantque homini non esse homine prodige uten
dum oive praesertim.

121) Пенал mondja Dionys. Halicar. L. Vl. Nihil est omnium oon
fessione civili bello peìus, in quo victos sequitur miseria,
victores impietas, et alteri a carissimis perimuntur, alteri
perdunt carissimos.

122) Armatfamiliam. Értetnek a’ rahszolgák, szabadosok , шпа
kok , béresek , jobbágyok ’s efélék.

123) Mert иду jövének, mint barátaikhoz, paizs nélkiil.
124) A’ zwcylìriickcni kiadasban e' апатит“: Ссезат „нет le

gionibus mbsequitur hibát “Лиги, más kiadások után roli
`oli.: helyett ваш-Из fordítottam.
125) Dél utáni két «ira tájban.

`

126) Meg az, hogy впиши-еде“, ’s az inség miatt Не: lmlálra
elszánt dühös emberekkel minden esetre nem tanácsos kal-ra

kelni. Ezen okot adja Lucanus is.

_

127) Minden legio tiz coliorsból- állván az elsö csatarendben alla

mìndenik legioból пену cohors, a’ második, ’sl harmadik
ban három, az az mindössze Ни
128) T. i. Pompeius.

129) Bizonyosan aze'rt Штанга a' n_vilváuos szólalkozzist, Ногу a'
kalonák is liallván Мутант iránta jó „мы vviseltessenek

’S a’ vezéreknek a’ vissza lépés’ utja elvágassék.

130) Varus (ma ‘Ген-о) Gallia ’s Hispania- között hotarfolyó..

штык KöNYv 1).

POGLALAT.

A’ mindiinnen ‘(Знают-10“ Massiliának Nasidius мытым

jiìn segitségére,

’s a' városiak’ hajóhadával egyesülvén Савва

réval szerencsétlenül свищи.

Trebonius a' "áros mellé hallatlan

nagyságu épl’tményeket állít, mellyek эта!!!’ massiliaiak смешан
ve fegyversziinetért könyörögnek, kérelmök teljeslttetvén azt meg
szegìk, ’s Trebonius' munkálatait szétszorják: czek csak hamar

helyre вантам“ újra a' мама; iránt alkudoznak. l-XVI. Az
alatt tulsó Hispaniáhan Varro hadi készületeket tévén mindnyá
joktól elhagyatva Caesar' hatalma вы шк XVII-XXI. A' massila
iak is megadják magokat XXII. Africában Curio 03165261- jó si
kerrel munkálódik XXIII-XXXVI; utóbb vakmeró' {нытье bo~

csátkozván seregestül risszekonczoltatik. XXXVII-XLIV.

LMI'g ezek Hispaniában l'gy folytak, a’ massiliai körtá
borlatra hátra hagyott Legatus C. Trebonius főldgáttal,
futó-árkokkal, és tornyokkal két ponton a' város felé
közelített. E’ pontok, egyike közel volt a’ révparthoz, ’s
а’ hajó-mühelyekhez; másika azon tenger mellett, mely
lyen Galliából ’s Hispanîából szoktak jőni a’ Rhodanus'
torkolatánál 2).

~

Mert Massiliát csaknem három oldalról tenger mossa,
а‘ negyediken fér-hemi hozzá szárazon; de ezen oldalnál;
is a' várfokra dülő része, természeti fekvése ’s egy igen

mély völgy miatt hosszu ’s kemény ostromot állhat ki.
Az ostromművek, elkészítésére C. Trebonius az“ egész
Provinciából sok barmot ’s embert hajtata, “és rőzsét 's
fát hordata össze. Ezek' beszerzése után nyolczvan láb
magassága fôldbästyát hányata 3).
II. De a’ városnak régtől fogva olly sok minden
nemü hadi szere, olly sok lőgépelye volt, hogy azok'ere
jét, а’ futó-árkok” bár milly sövényzete ki nem állhatá;
mert legnagyobb gépelyeik által ellőtt, vasazott hegyű ,
's tizenkét lábnyi hosszu karók négyrétü rácsokon is

keresztül hatván'földbe левши]: 4). Ezért a’ рои-идет]:
(a' fntó-érkokban) összeillesztett láb-vastagságú padlók
kal' födettek be, ’s igy haladott a’ földbástya kézi mun
kák által továbbra. Előre tolatott a’ fôld' kiegyenlítése _

végett egy , hatvan láb szélességü ostromfödél 5). Ez ha
кон. cms. lv. xö-r-
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sonlóan igen erös fából volt készl'tve, és tt‘lz és kövek
ellen mindenkép bìzlosl'tva. De minden intézetet ke'slete
a' munkálatok’ nagysága, а’ bástya’ ’s tornyok’ magas

айва, ’s a’ lögépelyek’ sokasága. Továbbá az Albicusok
gyakran ki-kìütének , és a’ töltést ’s tornyokat meggyuj
îogaták. De katonáink minden kiütést könnyen vissza ve
rének, söt a’ kicsapókat nagy veszteséggel a’ városba
"issza is kergeték.
`
III. Azonban L. Nasidius, kit Pompeius tìzenhat

hajóból álló hajólladdal ---- köztök néhányan e'rczczel bo
rított orruak valának —— Domitiusnak ’s а’ massiliabelieknek

segédül küldött, keresztül evezett, Сип-10:61 nem жуйте
sem váratva, a’ siciliaì szoroson , ’s Messanähoz 6) e'rvén
mivel a’ tisztviselök e's Senatorok hirtelen megrémíilve
elszaladtak, kìkötöjökbôl еду hajót elvitt; ezt а‘ többi
ekhez csatolván Massilia felé evezett, ’s elôre küldvén

titkon egy kis hajót, Domitiust ’s a’ massiliabelieket ér
keztérôl таймы, ’s igen siirgeté, hogy а’ mostani segi'tség’
érkeztével újra ütközzenek meg Brutus’ hajóhadával.
IV. A’ massilìabeliek elöbbi vesztegségök után ha

jógyárukból ugyan annyi korhadt haiót igazl'tának ki,
’s azokat legnagyobb szorgalommal ишиас föl (a’hajó~
soknak nem voltak szükében). Ezekhez még halász-hajó
kat is adának, beormozottakat, hogy az evezöket lf'ivés

ne érhesse, ’s шедший]: azokat ijászokkal ’s lc’ígépelyek
kel.

A’ hajóhadnak illyfölke'sziilte után valamennyì öreg’,
asszony'és зяби’ esdekléseì e's sirámai között, hogy а‘
várost e’ végveszélyben szabadítanák meg, s‘zintolly
bátor szl'vvel ’s bìzodalommal ülének hajókra, mint az
elôbbi ütkezetkor; mert közönséges liiba'ja az az ember

пей, hogy a’ nem Миш, lappangó, ’s nem ismért ese
teknél inkább bízik, чаду keményebben megdöbben 7).

lg'y történt ekkor is; inert Майдана’ érkezte által leg

mÁsomx xömv.
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nngyolib renie'ny ’s készségre gerjede a’ vfiros. Jó 5161
1е1 а’ révböl kievezvéu Tauroentánail a’ massilial-eliek'

váránál 8) Nasidìussal egyesüle'nek, ott csalarendbe ál
lának, ’s a’ harczra újonan egyma'st liátori'ták, ’s az
шьёт’ tervét közlék. Jobb szárnyra a' massiliabeliek
álli'ttatának, balra Nasidius.
`
V. Ugyan oda sîetett hajóînak megszaporodteivaißru
tus is; mert azokhoz, mellyeket Caesar Arelateben épíb

tetett, meg hat a’ massiliabeliektöl elfogott, 's a’ mult
napokban kìjóbbi'tott ’s mindennel ellálott hajó ja’rult.. Föl~
buzdi'tva'n тет“ katonziit, olly ellenségtöl, kit (511110111
ban megtörtek a’~meggy6zöltöl mit se tartsanak, reme'ny
Dyel’s tüzzcl tele induit ellene.
Könnyen lehete C. Trebouius’ táborából , ’s minden
magasabb helyröl látni ‚ mìként a’ városban Шагай: 11]а1‹
egyetelnben, valamennyi öregek feleségeik~ ’s gyermeke
ikkel ’s a’ város' öreìvel чаду a’ bástyákról kezeìket az
ég felé terjeszte'k, чаду a’halhatatlan istenek’ templomai

ba menvén-,’s azok’ szobrai elött leborulviin gyözelemért
esdeklének. Nem is volt senki , ki е‘ пар’ kimenetelétöl

ne gondolta volna függni egész _sorsa’ elválásiit;mert az
iijuság’ szine, ’s minden korbeli legjelesebb polgár лёг
szerint fölszólí'ttatott, ’s megkéretett': szálljon hajóra;
ugyhogy a’ szerencse'tlen kìnieuet’ esetére magokban me'g
свай új merényre sem láttak fenmaradó eröt. De ha dìa
dalmaskodnak, bizton hivék városukat vagy saja't erejölg-A
kel, vagy kül segi’lség a'ltal тещи-111111111.
VI. A’-rea következett íitközetben a’ massîliabeliek

e'pen nem voltak vìte’zse'g’ hijával; hanem megemlékez
vén feleiknek hozzájok csak imént inte'zett мышцам,
о11у elszáutsággal liarezola'nak, mìntha ezennel a’ jövendô-'
re minden új próba-alkalom elva'gatnék; és а’ harcz kö

zötti életveszélyt csak а’ többi polgärok’ sorsa' cseke’ly
megelöze'sének tartanák, kikre a’ Чей-05‘ bevételévelugyau
azon badi sors várakoznék.
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c. iuLxUs ummm.

Hajóink lassanként kiterjeszkedvén korma’nyosaik’

i'igyessége által könnyebb forgathata'sra тёк: nyertek. Ha

»néha embereink szerét éjthetvén valamelly (ellenséges)

hajót vas horgokkal lefogának, а’ veszélyben Гоп-Едим:
mindünnen segl'tségére jövének. A1. Albicusok’ társasá

gában a’ karra keléstöl sem vonakodának, ’s a’ mieinknek
vitézségre sem sokat engedének. Egyszersmind a’ kìsebb
hajókról szórt тангенс’ zäporával embereìnk közül so
kakat (véletlem'il) mìelôtt azt észre vették„ чаду arra el

készültek volna, megsebesi'tének. Két három sor evezös

megpillantván D. Brutus’ hajójät, mellyet lobogója'ról
könnyen észre lehete venni, 9) mìndkét тёщи-61 sebesen

neki hajtott; de Brutus vigyázott magára , ’s hajója’ se.
rénységével épen annyìt llaladott , hogy csupän egyperc'l.
ezel csuszhatott ki közůlök: azok pedig olly keményen

шашек egymásba, hogy e’ miatt szerfölött megronga'l
tattak; ’s едут közl’ílök, orra összezuzatván, egészen
haszonvétlon lett. Meglátvän ezt Brutus’ hajóhadából а’

legközelelobiek, reájok esének, ’s mind a’ kettöt tehetlen
ségében hamarjában eisiillyeszték.
VII. Nasidius’ hajói ищи semmì подданный nem te

vének, ’s csak hamar kìállottak а’ csatából; mert azo

Вас sem а’ hazaföld’ tekintete 10), sem а’ го1‹опо]<’}мё5е1
nem késztették veszélybe rohannì. Annak lhajóhadäbr'il

tehát ogy hajó sem veszett el, a’ massiliabelìekéböl pedig
öt elsiillyeztetett, négy elfogatott, egy а’ Nasidiuséival el
ìllant. Ezek egyetemlien ìnnensö Hispaniába vitorláztak.
A‘ megmaradtak közül e’ (поташ) hir’ megvitele

végett egy elöre küldeték Massiliába. Ennek közeledté
vel a’ kimenetel felöl értesülni mîndnya'jan kiözönlöttek,

’s meghallván a’ dolog’ mìbenlétét olly jajveszékelésre
fakadlak, niintha va'rosukat az ellënség e’ pillanatban е]

foglalta, volna. Azonban mind ezek танец is a.’ város*
védelme're szolgáló többi készületekhez тайна):

nÁsoDnc xöxvv.
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VIII. Az ellenség’ gyakor kiütéseinél észre vévén az
ostrom-miivek' jobb szárnyán álló legiobeli тишиной ‚

hogy egy, a' város’ falainak tövében téglákból föńllítan
dó , sänczul és menedékül szolgdló torony nekik паду
oltalmukra lenne, legelôször is a’ hirtelen kicsapások ol
len valamì alacsont és kicsint e'pítének. Ebbe vonulának,

innét védék magokat, hami nagŕobb erötöl nyomattak;
innét rohanának ki, ha az ellenséget visszaverni ’s liz
ni kellett.

Ennek kiterjede’se harmìnczlábnyi volt minden ira'ny
ban, de falai’ vastagsága öt lábnyì.
Utóbb e’rettebb meggondolás ntán-a’mìnt minden
ben (legjobb) oktatóa’ tapasztalás -- ugy tala'lńlák, hogy
nagy lxasznot hajtana, ha ezen épl'tme'ny [отцу-шагав
ságra emeltetnék. Ем következöleg eszközle'k.
IX. A’ torony’ magassa'ga az elsö gerenda'zatig vi
tetvén, a’ gerendákat иву helyezék a’ falakra, hogy
amok’ "égeit а’ fal’ külseje eltakarnä, nehogy valami

вынут, mibe az elllense'g’ tüzel Ье1е карЬашш-Еиеп
emeleten föliil, mennyire a’ párkányzat ’s a’ ve'dtetök’
födele engedé, léglafalat raka'nak, ’s ап'а, közel а’ fa

lak' végszéleihez, keresztiil teve’nek két деготь“, mely
lyekre e'pítenék a’ toronynak fedezetiil szolgálandó pad
Паше; ngyan сшейте egyenest keresztiil más gerendákat
huzának ’s padlókkal egybefoglalák. E' gerendák ke
vessé hosszabbra hagyattak, ’s a’. fal’ magassägán ш!
emeltettek, hogy azokra а’ löszerek’ elhán'tása ’s visz
sza veretése végett védleplek fíiggesztethessenek, míg
ezen emelet alatt a’ falak klépl'ttetnének. E’ gerendá

паюс, nehogy nekì az ellenség' tiize valamit a'rthas
son, fölül маты ’s agyaggal beken'ték, és czondra'vnl
betakarák, nehogy vagy а’ gépelyekkel hajftolt Шне
`rek törjék be a’ рампа)‘, vagy a’ (Íatnpulta'kból зяби:

S6
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каш: zlizziik szét a' падшим. Toväbbá а’ horgonyok’
köteleibôl három, a' torony’ falával egyenlö hosszasá
gu, ’s négy láb sze'lességi'í lasnakot fonának, ’s azokat
az ellense'gre nézö három oldalról a’ kiálló дышать
та a’ torony körül издать; mert maskori tapasztalaisuk
szerint a’ lepelnek csak ezen еду német nem járhatta
keresztül akzír kisebb, akár nagyobb löszer.
Mikor a’ toronynak valamelly elkészült része födve,
’s az ellense'g’ löszerei ellen ba'torsa'gosl'tva volt: a' véd

ernyöket (a’ torony’ egyéb oldalain тетю) más munkák
hoz vive'k. A’ torony’ тещ, a’ mint volt, csigzikkal az
elsö emeletröl megmozdi'ták, ’s fölebb vonlaták, annyira
emelvén azt, mennyire a’ lefiiggô lasnakok engedék.
Ezel: niegett e'pt'ték, {бате ’s ve'dve, tégliíkból a’ falakat,
’s magoknak a’ munka'ra csigájokkal lijrahelyet készi'té
nek 11). Milielyt sziikségesnek Шток új расплатой ké
szs'teni, a’ gerendákat szintugyinint az elsc'ínel, МУШ
rôl, tégla'val berakták ’s a’ förlelet lasnakokkal együtt

innet újra ff'ilebb einelék. lgy bizton ’s minden veszteség
es "ввиду nélkül hat emeletet készŕtének, ’s az épi'tés
közt, hol jo’nak Мыши, lögépelyeik’ számära lyukakat
hagyának.
i
‚
Х. Mikor ele'g bizonyosak voltak, hogy e’ torony
'ból a’ körülôtte {ещё mi'i'veket védhetik, egy a’ tégla
{отступи az .ellenség’ tornyáig ’s faläig nyuló, ’s hatvnn
lrib bosszu védfödelet kezdének két lab vastagságu fábói

e'pi'tenì. Alkatja következô vala:
Elösször két egyenlö hosszaságu gerenda tétete'k
négy lábnyira egymästol a’ földre, ’s azokba б: lab ma
gassa'gu oszlopocskak vésetének, mellyeket tompa щед
letre ollófákkal egybe kötöttek , bogy azokra tegyék a’
tetöt fedezô gerendzikat. Az ollófaikra Её: láb vastagsa'gu
gerenda’kat rakának, ’s azokat „мытым és недей
kel megerösíték. А‘ födél ’s gerendák’ alsó végeire négy
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újj vastagsa'gu nógyszegů léczeket szegezének, hogy Эта:
а’ tetöre falazott téglákat а’ lecsusza'stól tartóztassák. A'
tetö illy módon emelkedóleg ’s rendesen meg lévén rak
та, а’ pallók, a’ mint az ollókon fekiidtek, hogy a’luís
tyáról szóratandó tíiz ellen védve legyenek, téglákkal
e’s agyaggal födeztetének be. A’ ИЗБЕ": fölé bôrök vo
nattak, nehogy azokat n’ fecskendökböl тычок bocsätott
vl'z föláztathassa 12); a’ börök рейд, hngy hasonlókép
‘Шт 's kövek ellen védessenek, czondra'kkal ten'ttetének
be. Ez az egés'l. nn'í épen а’ torony mellett vívó~födelek
alatt készült el, ’s hin-telen az ellenség’ várakozásán
МИН olly módon , mint a’ hajókat szokás, alävetett lien
gex'eken az ellenség’ tornyához tolatott, hogy annak fa
lähoz kapcsoltassék.
XI. E’ hirtelen bajra megre'miilve'n a’ városaik, eme

жlô rudakkal igen nagy köveket hörnpölygetének oda, ’s
azokat bástya'jokról a' védfedélre taszíták. De az erös
gerendázat kiällá az ütödést, ’s а’ mi гей hullolt, n’
lejtôs tetöröl legördiilt.
Ezt Имён а’ värosaik, más próbät tevének: Ahordó

kat töltének meg gyántával és пташка! ‚ ’s azokatmeg
gyujtva a’ védfödélre bocsa'taík; de ezek is azonnal (а'
tetörôl) lefordultak, ’s legörgésök után pńznákkal ’s csi
gzíkkal az épl'tménytôl eltnlattak.
Azonban a’ védfödél Мат kntonäk vasrudakkal az

ellenség’ tornya’ talpköveit kitördelék. Védfödelüket
embereink a’ téglatoronyból kisebb ’s nagyobb löszerek
kel véde'k, ’s az ellenséget а’ bástyäról ’s tornyokról el
verék. Veszély nélkül nem lehete (tova'bb) a’ falatvédenì.
Az elôtlök álló torony’ töblytalpliövének kifeszl'tte
tése uta'n abból еду rész hirtelen leomlott, a’ mellete
lévô pedig utána hanyatlott.
`
‘
Х". А’ torony’ hirtelen leomlz-ísa rémülésbe Нота,

’s e’ véledlen baleset egészen megzavarta az ellenaéget.
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Az istenek’ haragja'tól leverve , ’s‘ vzirosuk’ kiraboltatászi

tól reltegve az egész рыдай-558 fegyverteleniil, szalago
zott homlokkal 13) a’ kapukon kìtódult, ’s kezeit kö
nyörgöleg a’ Legatusok ’s a’ sereg fele' kinyujtá. Ezen
új tüneményre megsziint minden ellenségeskedés, ’s ka
tonáink harcz helyett hallani ’s tudni va'gyának.
A’ Legatusok ’s a’ sereg elejbe дин-дн az egész
polgárság térdre hullt könyörögvén: várassék be Caesar'
érkezte. Látják, ‘югу värosuk többé nem védhetö; az
ostrom-miîvek elkészültek, a’ torony leomlott. На Cae~
sar’ введёт-Вене után fôhajtók nem lennének, annak e
gyetlen intésére legott rabollassanak ki. Megjegyzék,
hogy az ege'sz torony’ összeomlása’ esetére lehetetlen

volna katonzíinkat tartóztatni , hogy zsákmäny’ reményé
ben a’ va’rosba ne rontsanak, ’s ан föl ne dúlják.
Ezeket, ’s több illyeseket hozának, mint tanult

férlìak igen szivrellatókép, e's‘siránkozva elö 14).
XIII. Ezek reá birák a’ Legatusokat, hog'y Каптё
îkat a' munkától vìsszavonják, az они-ото: félbe ща

kaszszák, ’s а’ ml'íveken ôröket hagyjanak. Irgalomból
némi fegyverszl'inetre ńllvän Caesar’jöttére várakozának.
A’ bri-stya'ról , ugy szìnte a’ mîeinkröl is, egy löszersem
vetteték; ’s mintlla mindennek тёк‘ vége volne, а’ gond
dal ’s vigyázattal mindnyájan fölhagyának; mert Caesar

szorosan meghagyzí levelében Treboniusnak , hog‘y roba
nással ne engedje bevennì a’ уйти, nehogy а’ katonák
az elpártolás, megvettetésök, ’s a’ hosszas bajmolódzis
miatt elkeseredve lévén -— mint fenyegetöztek —— minden

fegyverfoghatót kardra hányjanak. ’S csak alig lehete
Шкет а’ városba rollenástól megtartóztntni; nehezteltek is
azért , mivel véleményök szerint Treboniuson mult, hogy
a’ várost be neln vették.

XIV. De az álnok ellenség вы}: idöt ’s alkalmat ke
‘ rese, hogy bennünket megrsaljon.
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Mikor tehát а’ mieink szorgalmukban ulább hagy
va'n vigya'zat nélkiil voltak, néhány nap mulva, dél táj~
han, midôn embereink résfiat elszélyedtek, részint ma
1‚сз-оыэап а’ můvekben hosszas munkäjol: шёл pihentek,
minden fegyverök респ); félre-, ’s tokjaikba тёте volt,
hii‘telen a’ kapukon kirohant, ’s a’ .szél e'pen olly ked
vezö , mint паду levén` ml'íveinket fiilgyujtotta. А’ tůz
szél által olly llamar elterjede, hogy egyszerre borulná
pak lángba a’ töltés, a ve'dernyôk, az ostromfödél, a’
torony , a’ lôgépelyek, ’s mind ez elöbb lenne hamuvá,

mint csak azt is észre venni lehetne', mike'p támadott a’
gyulada’s.
E’ hirtelen balesetre fölrezzenvén embereìnk, mint
lehete, fegyverhez kapzinak, mások a’ táborból elö sie
tének. Надю hajtänak az ellense'gen'; de a’ falról szórt
nyilak ’s nagyobb löszerek által a’ futamlók’ további üzé
sétöl джонатан.
\
А2 ellenség a’ bástya alá vonulván, ott a’ védföde
let ’s téglatornyot minden akadály nélkül meggyujtá.
Igy sok_ hónapi munka azA ellenség’ hi'ítlensége ’s а’ szél-vész’ diihe által еду perez alatt semmìvé lett.
Más nap hasonló próbét tettek, ’s nagyobb bizoda
lommal а’ másik torony ’s töltés felé kiütvén arra nagy
tüzet темен. De valamint hajdani ébrenségökkel ‘(еду
ìdeig) embereink egészen fölhagytak, иду а’ mult napi
baleset által okulva а’ védelemre mindent elkészítettek.

А2 ellense'g tehát nagy veszteséggel, czélját nem e’rve,
a’ városba vissza veretett.

XV. A’ katonák’ sokkal nagyobb buzgalmával kez
de' most Trebonius az elrontott nn'íveket föle'pl'teni, ’s

helyre álli'tani;`,mert ezek látván, hog-y temérdek mun
käik ’s készületeik olly rosz véget értek; ’s fájlalván
hogy vitézségökböl a’ fegyversziinet’ gyalázatos шедше
góse filial az ellenség me'g csúfot »1’iv,: а’ töltés’ épi'te’sé

00

`
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liez татам egyéb пешек’ hìa'nyzíban a’ massiliaîak’
határaiban szélt hosszat minden Ш: kivágva'n's összehord~
van egy egészen új nemü, ’s hallatlan ostrom ml'ivet

kezdének építenì két, hat lab vastagsägu téglafalból,
mellyeket padlókkal egybe foglalfínak csak nem egyenlö
szélesse'gre ama’ músik , fából készült , töltéssel. Hol n’

fal közötti te'r, ‘(аду а’ talpak’ gyengesége megkivänni
Шпион, oda a’ mü’ erösl'te'sc végett (шейкой téiettek,.
’s kereszt-gerendák huzattak. Az ege'sz рама: söve'nyzet
tel teríttetett, erre рейд föld önretett. Е’ födél alatt a’
katonák jobbra balra fal- elöröl védernyö гни-11 oltalmaz
va minden, az épl'téshez sziikséges szert veszély nélkül
` összehordának.

Az építés sebesen llaladt, ’s a’ hosszas munkákon
esett sérelem katonáink’ szorgalma ’s eröködése által
csak hamar pótolva lett. Alkalmas helyeken kìrohana'sra
kapukat hagyfínak.
`
XVI. Midön a’ надуть, ’s hosszu idö alatt sem pó
tolhatónak vélt kärt keve's napi munka ’s fáradság мы
ugy helyre Шина látná az ellense'g, hogy többésem га
vaszsa’gnak sem kicsapásnak ninos helye; ’s hogy épen kép« telen akár katonáinknak erôve] , akár mi'íveinknek tůzzel
árthatni: ’s észre venné ‚ hogy városa’ egesz sza'raz гена“
oldala fallal ’s tornyokkal ugy hekeríttethelik, hogy ваг“:
erösl'tményein sem állhat meg, mert falaink тёк majdnenl

värosa’ bástyáilioz гопак ragasztva, ’s'katnnäink kézì lö
szereket hajigáltak, ö pedig а’ köztér’ csekélysége miatr,
a’ miktöl sokat vara, rontó ge’pelyeinek hasznát nem ve
lleti 15); tudá "égre, hogy egyenlöen falról ’s (отпуск
ból harczolván mieinkkel nem mérközhetìk: a’ megadás
elöbbi fölte'teleìhez folyamadott.
XVII. Megértvén tulsó Hispaniában M. Varro 16)
az Italiában történteket, eleje'nte ynem bl'zott Pompeius’

ügyében, ’s Caesar’A részére igen kedvezôleg nyilatkozott:
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б mint Cn. Pompeius’ Legatusa ehhez та.- kötelesség ál
tal van lefoglalva; ‘nem kisebb kapcsolatban áll mindaz
гита! Caesarral is. Ismeri б a’ Legatus’tisztét, ki azt csak
bizomzínyból viseli 17), ismeri önerejét, ’s az ege'sz Pro

vincia'nak Caesar ir'finti e'rzeteit.

Így beszélt Ö' minden

alkalommal, ’s egy párthoz sem állott.
De megballván utóbb, hogy Caesar Massilia elött
akada'lyra шиш; hogy Petrejus’ katonäi Afraniuséivai
egyesiiltck; bogy паду segédseregek gyl'iltek össze, és
szinte szzimosakat renléllnck ’s várnak meg; ’s liogy az
ege’sz innensö Provincia velök egyet ért; valamint meg
tudván azokat is, mellyek késöbb Ilerda körül сапёр
tek, hogy Caesar eleség’ szi'ikében van , a’ mit neki Afra
iiins nagyítva, ’s dicsekedve {гс meg: ö is a’ szerencsé
-töl kegyeltnek részére kezde hajlani.
XVIII. Az egész Provinciában Монетка: szedete;
Мс teljes szämu legioját mintegy harmincz segédse

regbeli cohorssalszaporíttí; nagy mennyise'gii gabonát
дубле, hogy azt a’ massiliabelieknek, nem kiilönben _
VAfranius- ’s Petrejusnak küldje; a' gadesieknek 18) meg
paranc'solá, hogy Ни badi hajót készítsenek, ’s ezeken
föliil Hispa-lisban 19) me’g tôbbet is készi'ttete: Hercules’
templomának egész kìncsét, ’s minden ékességét 20) (За
des’ városa'ba vivé, hová örizetül a’ Provinciából tl'z co
llorst külde, ’s C.Galloniust ronlai lovagot, Domitius
megbittje't, kit ez oda örökse'gbeli iigyben külde, e’ vá
_ IOS

’ parancsnokává

tevé ; minden fegyvert magános

emberektöl szinte, mint a’ fegyvertárból Gallonins’ há
zába vitete. Caesar ellen kemény beszédeket сапом. Tisz

Ы székeröl gyakran liirdété, hogy Caesar csatákat vesz
tett, katonái közül sokan áltnientek Afraniusboz, ’s Воду

mindezeket bizonyos forrzisból, ’s hiteles személyektöl
‘шин.

.

-Illyes beszédek által az ottani Provincia’ рощицы
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orszŕígos szükségekre tizenkilencz milliom Зета-111111: 21),
húsz ezer font ezüstöt 22) , és száz hlísz ezel` mérô 1111211
ból álló kölcsönt csikart ki. Azon nemzetségekre, mely
lyeket Caesarhoz gyam'tott hajlanì, nagyobb terheket
_vetett, hnzza'jok fegyveres eröt vezetett; egyeseket pörbe
ìdézctt 23), ’s a’ Respublica ellen szóval vagy beszéddel

темен’ javait ennek része're elfoglalta.

Az egész Pro

vìnciát az ö ’s Pompeius’ hú'ségére fölesküdlette.
Az innensö Hispanixíban történteket megc'rlvén luibo‘
rulxoz készült. ‚ Terve vnlt: két legioval magát Gadesbe
venni, ’s ott a’ hajókat, ’s minden elese'get letartóztatni;
mert tudta, hogy az egész Provincia Caesarhoz szl't.
E’ szigeten fölállított gabonatárak ’s hajók ältal а’ hábo
rút huzni könnyünek vélte.
Sok ’s nyomos dolog kivánta ugyan Caesarnak Ita
liába visszatértét; de ö föltevé magában, hogy elôbb a’
háboru’ minden щади“ Hispaniában elfojtja; mert tudta,
milly sok jót tett Pompeius, ’s milly sok pártolót 5211111
lál az innensô Provinciában.

XIX. Ez okból а’ Néptribunust Q. Cassiust két le

gioval tulsó Hispaniába кант, maga hat szzíz lovassal
sebes haladva elöre méne. Jöttét hirdetmény elözé, mely
lyel bizonyos napra a' ,tisztviselöket ’s minden nemzetség'
fejeìt maga elejbe Cordubába 24) idézé.
E’ parancsnak nz egész Provinciában közhírre’ tétele
uta'n еду nemzetse'g sem volt, melly a’ kitú'zött napra ta
na'csa’ egy részét Cordubába ne küldötte volna, ’s еду je
lesebb romai ,polgár sem marndt onnét el.
Egyszersmind e’ col-dubai gyülekezet’ önszántäból
Varro elôtt bezárta kapuit, és a’ tornyukat ’s bástyäkat
(Элей nappali örökkel megrakta; két úgy nevezett дунг
mati 25), ’s történetbf'íl oda érkezett cohorst pedig a’ vá
гов’ védelme're Ietartóztatott.

-

Ugyan azon napokban a' carmobelìek 26), kiknek vá
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rosrival erósségre az egész Provinciziban bairmellyik Иго!
ról sem ér föl, azon ha'rom cohorst, mellyekkel Varro a’
fellegvárat теракта, önmagoktól kivetették, ’s a’ kapu
kat bezëirtrik.

ХХ. Annál inkább siete рейд ‘Varro minél eló'hb
Gadesbe juthatni legioival, nehogy litjában, чаду az й“.
keléskor elzárassék. Olly nagy, ’s jó hajlandósäg пш
tatkozott a' Provinciäban Caesar iránt.

Tovább haladván , Gadesböl levelet vesz , hogy ott
a' Caesar’ hirdetményéröl jött elsô tudósi'tásra az elöke

15k, ’s a’ örizeti cohorsok’ Trìbunnsai 27) egyet értenek
abban, hogy Gelloniust kil'ízzék, ’s a’ va'rost szigetestü ’
Caesar’ sza’ma’ra föntartsa'k. Е’ hata'rozat után (шита ad

költözzék
ták Gallonîusnak,
ki Gadesböl,
hogy különben
most, migшарж,
veszélymitnélkiil
teendenek.
lehet
E' fenyegetésre Gnllonius oda hagyta (Знаем.
Ezek kitudatván, Varro’ ta'borából az еду“: legio ,
melly belföldinek 28) neveztetett, annak szeme’ Шайка
fölkerekeden, ’s Hispalisban a’ piaczon, ’s a’ csarnok‘ok

alatt békével letelepedett' E’ viselet annyìra megtetszett
azon kerületi romai polgároknak , hogy (Яке: kiki szìves

örömest vende'gül házába fogadta.

y

Ezen esetek által megrémülve Varro midön аи: re
ménylette, hogy йш“ fordi'tván ltalicäba 29) érhet, оэтЬ
bereìtöl hallá, hogy (itt is) a’ kapuk be vannak zárva. Te
hát mindenütt elrekesztve Caesarhoz külde, magát kész
nek jelentvén a’ legiot, kinek parancsolandja, ältadni.'
Ez Sext. Caesart 30) küldé, ’s ennek parancsolá a’ legiot
áltadatni.

Álladván a’ legiot Varro Caesarhoz Cordubába jött,
elötte kormányzásáról hi'í számot adott, a' kezeì közt le
vö pe'nzt letette , ’s mindeníitt mennyi gabonája ’s hajója

vagyon , elöadta.

`

`

XXI. Caesar Cordubában népgyülést tartván, abban
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általán медианам а’ romaì polgároknak, поду a’ várost h-atalmukban tartani iparkodtak; a" Hispanosoknak, hogy
az örsereget elůzték; а’ gadesieknek, hogy az ellenfél’
törekve'seit meghiusl'tották, ’s magokat szabadsa'gba he
lyezték; a’ városba örködöleg nyomuló katonai Tribunu
soknak ’s Centurioknak, hogy amazok’ нашивка: vitéz-~

ségökkel gya'molították. Ezután elengedé a’ romai polga'
roknak azon pénzt, mellyet Varronak a’ köz~szükségre
igértek ; visszniktatá jószágaikba azokat, kik tudta'ra 52:1
badabb nyilatkozásaikért azok’ vesztével blïnhädtek; ’s
néhány községnek ’s egyeseknek мамаш osztogatván
а’ többieket jövendöre jó reménynyel biztatzi.
Két napì itt ymulataisa uti-ín Caesar Gadesbe méne , ’s
mind azon pénzt és ékességet, melly Hercules’ templomá
ból egy kiìlön házba hordatott, oda visszavitette. A’ Pro-

vìnciát négy legioival Q. Cassius’ parancsnoksa'ga alá ad~
van, azon hajókon, mellyeket M. Varro, ’s ennek paran- „
csára a’ gadesiek épitettek, rövid nap alatt Tarracoba
ért. Itt „так öt csaknem az egész innensô Provincia'
Вей/ею). Hasonlókép itt is némelly nemzetse'gek ïránt 161lönös’s köztìsztelete'nek jeleìt advän Таи-211301361 eltävozott,
’s a’ szärazon Narboba, ’s innét Massilia'ba érkezett. ltt
hallá, hogy (Romában) a’ dictatorság3l)javallatba hozatott,
»s hogy 6 M. Lepidus Praetortól e’ hivatalra kinevezteteth

XXII. A’ massìliabeliek, -miután mindennemü ny‘o
moruságok által megtörettek, a’ legnagyobb élelem’szů

kére jutottak, ke’t tengeri csatát elvesztettek, t'öbbszöri
kiütésökkor visszaverettek, azon fölül а’ hosszas 261121

borlat és szokatlan éle'smód miatt (mert az illyes esetekre
шёп- régóta а’ köz-magtárba takarl'tott régi kölessel ’s

romlott árpával tengödtek) diihös mirígy nyavalyától sa
nyargattattak, tornyuk ledö‘ntetett, bástyájok паду ré
szént megrongáltatott, minden remény а’ Provincìa'ból ’s

hadseregtöl segl’tséget várhatni elenye'szett, --- minthogy
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a’ velt ludósl'ta'sok szerint mindenek Caesar’ hatalmába

jutottak -: magokat szinlés nélkiil шедший eltökélék.
De L. Domitius megsejtvén a’ városbeliek’ „амё
kát, néhäny nappal azelött hzírom hajót szerezvén , mely
lyek közül kettôt meghittjeinek ada, egyre maga наша,
azokkal borongós idö’ alkalmával elillant. Ezt а’ révpart
nal Brutus’ parancsäból ôrködö hajók megpìllantván, 561
szedék horgonyaikat, ’s utána eredének. Az egy Domi

tius’ hajója eröködött, ’s гита: folytatta.

A’ zivatar’

segedelmével eltünt нет elöl; a’ más kettô pedig feléjök
тонам hajóinktól megrettenvén , a’ kikötöbe vissza
vonult.

A’ massiliabeliek parancs szerint fegyvereiket ’s gé
pelyeiket a’ va'ros elejbe hordák, hajóikat a’ kikötöböl ’s
horgony-helyeikröl killozák, ’s а’ kincstárbeli pénzt ält
adák. Ezek után Caesar nem szeme'lye iránti érdemei
kért, hanem inkább hirök- ’s régiségökért megkegyelme
ze nekik. Ott hagya örizetiil két legiot, a’ többieket Ita
liába küldé, maga pedig Romäba méne 32).
XXIII. Ugyan ezen idô ta'jban C. Curio, ki mar ele
jétöl fogya megveléssel тенте: P. Attius Varus’ seregei
iráut, тафты vivén a’ Caesartól nyert négy legio’ kette
jét és б: száz lovast, Sìciliából Afrikába evezett. Két na
pi ’s härom éji hajózás után Aquilaria nevü helynél kikö
te, melly Clupeätól 33) húsz ezer lépésnyire fekszik, és

két kìálló fok miatt 34) , mellyek' között helyeztetik,
nyáratszaki alkalmas álláspontot nyujt.
Az ifju L. Caesar Р. Attiustól a’ tengeri rablók’ hä

borujából magához vont, ’s Uticában 35) e’ jelen hábo
ru’ sziikse'geire kiigazított Ни badi hajóval Clupeánál vá

rakozék rea, de tartván Curio’ hajóinak szamától, elhagyá
a’ sl’k tengert , ’s egy fedett háromsor-evezössel a’ legköze

lebbi ранней! kìkötvén , ’s a’ hajót ott hagyván ‚ szárazonAdrumetumba 36) szaladott.

\
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Е’ va'rosban C. Considius Longus 37) fekvek дышав
leg egy legioval. Ugyan ide vonulának Caesar’ elillanása

után annak többi hajói is.

I

A’ Quaestor M. Rufus tizenkét bajóval, mellyeket
Curio а’ szälll'tri hajók’ védelme'ül Siciliából hozott volt»

utána indula, és hajóhadával ’s azon elbagyott hajóval,
vmellyet a’ parton meglátván alattsággal a’ mélyre vont,
Curiohoz visszate're.

XXIV. Curio Marcust 38) a’ hajókkal Uticába el'ö
re küldve'n, maga is a’ sereggel megindul, ’s két пара

útat haladván Bagrada folyóhoz ér.

Itt liagyja a’ legiok

kal C. Caninius Rebilus Legatust, maga pedig Cornel-tá
bora’ 39) megvizsgálása мёде": a' lovassággal elöre megy,
mert e’ táborütésre fölötte alkalmasnak tartaték.
Egy, mindkét felc'il meredek és zordon, de mégis
Utica felé nem olly nyakszegö oldalu hegyfok nynlik be
egyenesen a’ tengerbe. Inne’t Utica, szemirányban valami
vel tovább esik ezer lépésnyinél. De ezen az úton forrás
vizhez диет, hová a’ tenger mélyen behat, ’s a’ tér nagy
Нага!) földre posva'nyos; Al'xa ki ezt kikeriilni kivánja, hat
mértföldnyi keriilôt kell a’ Városig tennie.
XXV. E’ hely’ megvizsgálása után Curio Ища Va
rus’ táborát 40) egészen a’ város- ’s annak falaihoz diilve ,
az úgy nevezett harczkapu elôtt már a’ természettöl jele
sen megerösl'tve: égy юзы-61 maga Utica’ városa, ma's fe~

161s' väros elötti замши ziltal, mellynek ìszonyu osz
lopai а’ ta’borhoz jnthatást nebezl'ték, és szú'kíték.

Egy

szersmind sok mindenféle’t lat mindünnen összellordatni,

’s tolongva tovább vitetni, mellyék a’ hirtelea Макси-за]
nak félelme mìatt а’ falukból városba takari'ttatának: ki
bocsátá tehát lovassa'gát, hogy rnboljon és zsákmányoljon.
Ugyan azon idôben Varus ezek’ védelmére a’ va’ros
ból hat száz loves Numidát, ’s négy sza'z gyalogot küld
ki, kiket néhány nappal шиш .Iuba király kiilde segítse'
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Ez 111111- atyjáról vendégi kapcsolatban álla

Pompeiussal; ’s azon fölül neheztele is Curiora; mert ezf`

Néptribunus’ >létekor Juba kira'ly’ orsza'gá’ elkoboztatäsát
javallatba hozá 41).
A’ lovasok összecsap'fínak , de a’ Numidákl elsö ro-'

‘ напитка: sem állhata'k ki, hanem mintegy száz hlísz em
ber’ vesztese'ggel a’ va'ros melletti ta’borba vonulzínak. ' ‘
Аиоп közben а’ hadì hajók’ megérkeztével Curio

Utica elött horgonyokon'álló mìntegy két száz rakhajónak
j-elenteti, hogy ellense'gesen bánand mindazokkal, kik

rögtön Cornel-táborähoz nem vitorláznak. Е’ fölszóll'täsray
mindnyájan еду pîllanntban fölszedék horgonyaikat, el
hagyák Uticát , ’s a’ parancsolt helyl'e menének. Ez’veset
által mindennemii bôség áradt nz egész seregre.
XXVI. Ezek után Curio visszaméne Bagrada тенет
ti táborába, ’s az egész seregtöl egyezöleg lmperatornak
42) kiáltaték.
Mzísnap seregével Utica' felé fölkerekedék, ’s közel‘
a’ vlíroshoz tábort ütött. ’ Me’g nem készüle'nek ela’ mun

káival, midön a’ táborszemi lovasok jelenték, 110331 а‘ ki
rälytól küldött паду lovas, ’s gyalog erô vanútban Uti
ca felé; egyszersmind nagy porfelleget látának emelked-l
ni, ’s nyomban az elöcsapatot kitünni.

Curio ezen új jelenet miatt' elöre küldé 107115511

gát , hogy az ellenség’ elsô rohanatät Тетива, ’s 11155103
se; e’s elvonván sietve munka'joktól a’ legioknt, azo-knt
csatarendbe állítá.

A’ lovasság összecsap, ’s mielött a" lcg'iok kellö'leg
kiterjeszkedhettek, ’s fölállhattak volna, már а’ királyì
segédseregek (тег: minden rend, ’s aggodalom nélkiil
jövének) tolongásbá e's zavarba jutván megfntamlottak.
A’ lovassa'g maj`d semmit sem vesztett,v melt a’ part’ hosz-'
szában sebesen a’ városlm vonuln, vde а’ 3уа1035113Ь01
számosan konczoltatának föl.
non. cms. n'. Kö'r.
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XXVII. А‘ következett éjjel két mal-sus 43) Centurìo,

’s velök egyiitt manipulussokból huszonkét közvitéz Attius

Varushoz áltszökék, annak mint bizonyost adva'n elfi

(vagy mivel magok iigy hitték, чаду Varusnak akartak

hizelkedni; mert örömest hiszszük, a’ mit ohajtunk, ’s ат

képzeljük, mások is egyenlöen éreznek veliink), hogy
Curiot emberei általán gyiilölik.

Mindenesetre sziiksé

ges volna a’ sereggel közeledni, ’s a’ katonák’ összebe
szélgete'sére alkalmat szolgáltatni.
Е’ vélemény гей bi'rá Varust, hogy legioit másnap
a’ táborból kivigye. Ugyau ат tevé Curio. Mindketlen
csatarendben álla'nak, ’s csak egy kis völgy шпаны;
öket.

XXVIII. ‘Гаги’ seregében volt Sex. Quintilius Va

rus, ki fölebbì említésünk szerint 44) Corfiniumban fe
kiidt. Ez Caesartól szabadon bocsa'ttatva’n Africába jött;

és Curio ugyan azen legiokat hozá alt, mellyek Майдан
Corñniumban magokat Caesarnak megadák, иву hogy

néhány Centurìo‘ идиота kìvéve, ezek’ centuriái ’s ma»
nipulusai идут] azok maradtak.

` Qninctilius innét alkalmat vôn a’ камыша: megszó
ll’tani; föl ’s нм jára Curio’ harcz-vonalai elött esdekel
ven a’ katonáknak: ne feledkezzenek el az elsö esküröl,

mellyet Domitiusnak, ’s neki Quaestoruknak tevének; ne
fegyverkezzenek azok ellen, kik velök еду sorsban ози
toztak , ’s мопеду körtábmlmt kiállották , ’s ne harczol.

давай azokért, kik öket gyalázatos szökeve'ny névvel

mocskolják. Ezek mellett valamellyes jutelom-reményt

cs'illogtatott, mellyet az ö Attius’ részére Пёрышко: böke
ziiségétöl várhatnának.

XXIX. E’ beszédre Curio’ каюта egyik részre sem

nyilatkozának, ’s {ну mìndegyìk visszavivé táborriba se
regéb

Curio’ táborîit általányos rémiilet fogta el, melly ha
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marjában különféle mende-mondák által me'g jobban nö
vekedék: mert kiki véleményeket kohola, ’s mások’ fe

ese'géseihez valamìt önszülte félelmeiböl is csatola.

E’

mende-mondák egyesektöl származának ugyan; de szájról
szájra terjedvén többek’ kimondäsán lálszattak alapulni
[А’ polgári háboru 45); olly neme az embereknek,
kiknek szabadságukban állott kényöket követni, ’s tet
sze'sök szerìnt akármelly pártra állhattak; a’ legiok ugyan
azok, mellyek kevéssel azelôtt az ellenfél’ szolgálatában

állottak; továbbá azon szokás, mellyel az ellenpárti 7211-0
lsoknak is municìpiumi jogok adattak, ma's szempontból
nézeté Caasar’ jótéteit 46); mert a’ Marsus- és Pelignusok
közüliek nem tértek vissza, ámbar még a’ mult éjjel sá
toraikban voltak; ’s némelly касатик bajtársaik’ keme'
nyebb kifejezéseit általán megbäntódva vették. Némellyeket azok. is toldának hozzá, kik kiilönös ñgyelöknek sze
теней volna tartatni].

XXX. Ezeknél fogva Curio hadi tanácsot tartván,
általában mitévök legyenek, fontolgatá. Néhánnyan oda

nyilatkoztak, 1108)г mindent el kell követni, ’s Varus’
táborát ostrommal megvenni; mert véleményök szerint
a’ katonák’ illyes pártforralmai között ninos vcsze'lyesb а’

veszteglésnél. Végre is, l'gy szóla'nak: jobb vite’zül iitköVzet: által harcz-szerencsét ki'se’rtenì, mint embereiktöl el»

hagyatva ’s elárultatva magokat a’ legkeme'nyebb 111111515
'módra kitenni. , «Mások azon véleményben voltak, hogy
harmadik örváltáskor vissza kell menni Cornel-taborához,

hogy а‘ katonák, hosszabb idö nyújtatva'n nekik, вишне
térjenek; ’s egyszersmind, ha keinényebben megtámadtab
напав, nagy számu hajóikkal biztosabban is ‚ könnyeb
ben is Sicilìába vonulhassanak.
XXXI. Curio mind a’ kétjavallatot elveté: milly

gyávának az egyiket, oll)r vakmerönek álli'tván a’ músi
kat; elek а’ leggyalázatosabb мамы gondolkodnak
7*
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атакой vesze'lyes helyen is iitközni akarnak. Ugyan is,
l' gy szóla, milly bizodnlommal reményljük a’ mesterség 's
természet által remekiil megerôsl'tett tábort kiostromol~
hatni? паду mit nyerünk , ha a' táborra rohanvän nagy
veszteséggel visszaveretiink? mintha nem а’ jól чаду го
szul kiiitött merények szereznének a’ f6 vezéreknek kato.
тык elött kedvességet vagy gyi'ilôletet. Valljon a’ tzíbol."
változtatás egyéb-e на: hátriílasnál? тег: becsiiletes em
'bereknekjgyani'thatniok sem kell, hogy bennök bìzat
lankodnak, valamint а’ czndaroknak nem kell tndniok,
hogy tôlök умам retteg. Félelmünk ezek’ vakmerôs’égét
сна!‘ növelné, amazok’ buzgalinät рейд Ian'kasztaná. De ‚
ha, ugymond: a’ sereg’ elhidegülése felöl meg volnänk
-is‘gyözödve `(a’ mit azonban én bizton ‘гагу egészen alap
talannak, гиду bizonyosan nagyl'tottnak gondolok): nem
volna-e jobb lnagunkat tetetni, és semniit nem gyam’ttat
ni, mint -viseletünkkel u’ dolgot még lneggyökereztetnî?
vnem kell-e a’ sereg’ gyengeségeit szintugy, mint a’ test’
«hibáìt titkolni, hogy elleneink' reményét ne éleszsziik'? De

még вис-15 javallják, Ногу éjfélkor kerekedjünk föl,
nyilván, hogy a’ kirugni szándékozóknak féktelenségre
iágasb lit nyìltassék; inert illyes merényeket csak sze’gyen

тазу félelem zaboláz, 1ezeket pedig az éj elenyészti. Va
lamint tehát nem birok olly erôs lélekkel, hogy a’ tábor
nak r'emény nélküli ostromát javaljam, ugy a' kétségbe

`esésigelcsiiggedt'sem vagyok. Véleményem szerint e16
лишает; meg kell próbálni; ’s bl'zom is, hogy közü

Iletek паду rész a’ dolgot velem ugyan azvon szempontból
fngja шитый.
y
‚ XXXII. Eloszolván a’ hadi tanács, Curio összehí
vá katonáit. Fölhozá enge'delmességöket, mellyel Coi-ñ
niumban Caesar iránt viseltettek; föl, Люду segi'tségök

’s `hozzá állásuk által tette az magáévá напала]: nagy re’
szél; шеи, vl'gy вина: lìleket ’s példátokat Едите aznta'n
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minden Mnnicipiuni; ’s nem ok nélkiil gerjedett ìra'nlatok
Caesar legnagyobb szivességre, valamint az ellenfél leg-V
díihösb boszúra; mert Pompeius minden ütközet nélkíil

egyedül e’ lépéstek’ következményeinek inegfontolására
hagyta el Лайбе Caesar engem, különôs kedvenczét,
’s a' siciliai Затон? Prov'inoiákat, mellyek nélkül nem
védbeti Romát ’s Пана“ 47), а’ ti bú'ségtekre bizta. Van
nak, kik titeket tölünk elpártolzísra nógatnak; mert mi
lehet elöttük катать, mint ugyan azon idöb‘on min

ket befonni, ’s titeket ocsmány tettekre birni? vagy mi
becstelenebbet tehetnek föl felôletek a’ boszút lihegök,
mint, hogy azokat ärulja'tok el, kik mindenöket nektek
köszönik, ’s azoknak взвесей kezeikbe, kik benneteket
vesztök’ okainak néznek’! hat nem hallottátok Caesarn'nk

hispaniai теней? hogy két sereget megvert, на vezért
meggyözött, két Provinciát hatalmäba Мец-Цен’? hogy mind
ezt a’ csataszinre lett föllépése után negyven nap alatt

vitte щадит ellent állhatnak-e a’tönkre jutottak annak,
kivel ép voltukban nem mérközhettek? ti pedig, kik
Caesart me'g a’ gyôzelem‘ ke'tes koräban követtétek,
most, a’ badi szerencse’ eldöntése utf-in, akarnátok-e a’
gyözöttnek párjára állani? most, midön érdemlett дашь
maitokat kell aratnatok? De azt mondják, hog'y elhagy
шок ’s elárultátok Шт, ’s korábbi eskiitöket emlege
tik. De ti hagyátok-e el L. Domitiust, vagy az Щеки’!
nemde a’ vég szükéget eltiirendö kés'zségtek mellett 6
Мазут: benneteket a’ sorsra? nem öl Шанс-е е1 menek

völeg titkon közületek? nem tôle ellárulva tartattatok-e
meg Caesar’ kegye által’! ini'kép kötb‘ete >magzíhoz eskü
által titeket az, ki tiszti »jeleìt elvetve, {б vezérségét le
téve, mint magá'nos személy e's badi fogoly idegen hata‘
lomba Вел-(Щ? valóban egészen iij hitbeli kötelesség ez’

hogy a’ jelenleg kötelezó eskiit semmibe veve'n a’boz ragaszkodjatok, melly a’ vezér’ maga megadászival e's на‘
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badsäga' vesztével megszú'nt 4S), De, ha nem hibázok,
ti Спецам-111 meg vagytok elégedve, ’s énbennem nem
biztok. Nem dicsekszem ira'ntatok ген: érdemeimmel. Nem

töltik azok шёёг Ье sem önohajtataimat; sem a’ li чётн

kozástokat. De а’ katona fáradsága’ jutalmát még mindig
(свай) a’háboru’kimenetelétôl уйма, melly millyen leend.,
tin-magatok elött sem kétes. Azonban szolgálatbeli ipa
romat, eddigì elömenetemet, és szerencse'met miért ne
emll’teném’! kevescllitek-e, hogy a’ sereget épen, és sér

tetlenül egyetlen hajó’ veszçesége nélkül áltszálll'tottam’?
hogy az ellenség’ hajóhadát mindja'rt jöttömkor elsö meg.
támadással tönkre tettem? hogy két nap alatt két lovas
csatát nyertem? hogy nz ellenség’ kikötöjéböl ’s öble'böl
két száz rakhajót elhajtottam, ’s a’ dolgot annyira vit
tem, hogy a’hoz sem знай-азов sem “зев eleség nem 5261

ll'ttathatik. Illy szerencsét, ’s’ìlly vezéreket megvetvén
ìnkább a’ szenynyel bélyegzett coríìniumbeliek’, a’ meg
szökött Italusok’, а’ megllódolt Hispanusok’ ’s a’ baljelen

ségú africai häboru’ pa'rtjära állatok-e? Én csak Caesar’
. katonájának kivántam neveztetnì; ti гейш imperatori си!
met ruháztatok. Ha bánjátok ezt, lemondok szivességtek
röl. Adjátok vissza nevemet, netalán úgy lássék, hogy
e’ (пашете: gúnyból adtátok reám.
XXXIII. E’ beszéd meghatotta a’ katonákat; ’s Cu
riot beszéd közben is többször félbe накатит.

Látnì vala, milly sajnosan tl'irték a’ hütelenség’gya.
лицей. A’ gyülekezetböl elmentekor pedig mindnyájan
штык: bìzzék; ne féljen az ellenséggel megütköznia
és hú'ségöket ’s vitézségöket megkisérteni.
Ezen általányos szl'v- és szándékvältozásra föltevé
Curio `elsö adnndó alkalomra megütkò’znì.
.Mäsnap kinyomult, ’s azon helyen , hol mult napok

ban vala, csatarendbe álla. Attius Varus sem késett se
теге“ kivezetni, llogy akár embereink’ elcsábi'tására,
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akár a’ jó szerével törte’nhetô ùtközetre nz alkalmat el
ne нашивка.

XXXIV. Volt a’ ш sereg között, fölebbì emli'lé
sünk иен-Ем, еду nem igen паду ugyan, de nehéz, ’s
meredek kapaszkodásu völgy. Mindegyik rész ат värta,

hogy az ellenség tesz próbát az áltjövetelre , hogy авт“
kedvezôbb helyzetben íitközhessék meg.
Azonban látni lehetett P. Attius’ едем lovassa'gát
több, közbe vegyl'tett könnyü fegyverzetlivel a’ bal szárny.
ról a' völgybe nyomulnì. Ezek ellen Curio a’ lovasszigot,
's a’ Marrucinusok’ Её: cohorsát kiilde'.

Ezeknek elsc'i ro

hantát sem állák ki az ellenség’ lovasaì, hanem fék
eresztve feleikhez visszafutottak. A’ velök jött, ’s tölök
e’kép elhagyott könnyii fegyverzetiieket a’ mieink körül
щёк, ’S fölkonczola'k. Varas’ egész serege egyenesen
ide függesztett szemekkel Щей felei’ fulását, ’s fölkon
czoltatásiit. Ekkor Bebilus Caesarnak Curiotól паду ha
di tapasztalása miatty mngával hozott Legatusa i'gy: Látod
Curio, az ellenség rémülésben van, mit késel a’ kedvezö
perczet haszmílni? Curio csak az еду tegnapi nyìlatkozá«
rsaikra emlékezteté katonáit, és parancsolä: kövessék öt,
s elôre nyargala.
A’ völgy olly meredek volt, hogy az elsök nem egy

könnyen máskép, mint önöneiktôl segi'tve vánczoroghat
tak föl. De az övéik’ megfutamla'sa ’s fölkonczoltalása
miatti réml'ile'stôl :mir eleve elfogódott Attiusék nem iigyel

lek az ellentälla'sre, ’s mindnya'jan ат himak, hogy mär
а’ lovassa'gtól beken'ttettek, Elôbb tehát, mint зета‘
lnìeinknek löszeret haji’taniok, vagy közelebb jutniok le
hete, "ах-из’ egész csatarende hátat Гоп-(Шок, ’s мыша
ba топи".

XXXV. E’ futásban valamelly Pelignus, Curio’ se
regében altiszt, neve're Fabius, a" futamlók’ elsô csoport

ját вши-‘жён, fenszóval Унты nevénél fogva танком. Azt
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lehete gondolni, Воду katomíinak egyike, ’s vnlalnit aknr
na jelenteni ’s mondani. Midön Varas az ismétolt 526
li'tgatäsokra visszane'zett, megállott, ’s ki légyen, шву
mit akarna, tudakozta: amaz kardja't jobb va'llähoz mér
te , ’s kevésben mult , hogy Varust meg nem ölte. Varus
azonban a' veszélyes csapäst paizsa’ föltartásával härl'tá el
maga'tól. Fabiust a’közel levö katonák körülfogák, és
lnegölék.
A’ futók’ sokasa'ga és tolongäsa által elteltek a' tá
bor' kapui, ’s az lit elza'ratott; ’s e’ helyt többen veszé
nek el [шк-(1721355 nélkül, mint az ütközetben vagy futás
lian; kevés hibázott, ,hogy táborukból is ki nem verettek,

-és ne'niellyek azonnal еду futásban a’ värosnak tartottak.
De a’ ta’bor természet ’s mesterség által védve vala a’ be
ronthata'stól, ’s mivel Curio csak ütközet vëgett nyomu~
la ki, minden ta'bor-ostromló szer’ hijzíval volt. ‘7155211
vezeté tehát ветвей. Fabìuson kîvül еду embert sem
veszte. Az ellense'g’ vesztesége mintegy hat szäz ha
halotra, ’s ezer sebhedtre ment, kik mindnyájan sok más
sal, kik magokat sebhedteknek tették ‚ Сиг1о’ eltävozta‘
után félénkségböl täborukból a` "árosba vonulának. Va
rus ezt észrevevén, ’s a’ ereg’ rémiilte't látván, egy
trombitást ’s néhány sa'tort szinleg a’ táborban hagyván ,
lìarmadik örválta'skoi' serege'vel nesz nélkül а’ Юйго5Ьа
т1552атет.

XXXVI.' Mrisnap Curio el'kezdé Utica: körtáborlani,
’s ostrom-gerébbel bekeri'teni.
Az e’ városbeli nép a’ hosszu békesség miatt nyuga~
lomhoz szokott volt; az uticaiak némelly, Caesartól тете
jóte'tek miatt , 'iránta legjobb indulaltal vieltettek.
Gyiilekezetök kiilönféle keverékböl állott, ’s а’ rémiilés
az elöbbi csaták miatt паду volt. Ez’ okokból szabadon
beszélének mindnyájan a’ vái‘os’ megadása’ról, ’s P. At

ti-ussal e’rtekezének, hogy makacssága által valamennyiek’
.lólétét ne voszélyeztesse.
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E’ közben megérkezének а’ J uba király által elóre
kiildött hìrnökök jelentve'n, hogy ez пазу hadi erövel
közelget, ’s intvén, hogy a’ värost tartsák, ’s védje'k.
E’ hl'rre fölba’torodának a’ rémültek.

XXXVII. Curio vevé e’ tudósl'täst; de mila ez egy
ideig nem nyere hitelt, olly jó karban vélte állani dol»
gait. Most már szó- ’s ira’sbeli tudósl'täsok is e'rkeze'nek
Africába Caesarnak Hispaniähan nyert diadalmaìról. Mind
ez megerôsl'té (it azon gögös véleményben, hogy a’ ki

rály semmit sen: mer ellene kezdeni 49).

De mikor bi

zonyosan тешите, hogy az huszönöt mértföldnyire sincs

Utieától, e’lliagyván megerösített helyét, magát Cornel-tá
borába vonta. Ide hordatá a’ gabonát, besánczoltatá a'
täbort, Мс gyiijtete, ’s azonnal Sieìliába külde; hogy a’
két legio, ’s a’ többi Iovassäg hozzá kiildessék.
E’ ta'bort a'háboru’ nyujtására legalkalmasb helflyé
tevék: a' természet, mesterse'g, tenger’ közelléte, viznek,

sónak~ böségef, mellyböl már sokat összehordänak a’ kö
zel esö aknakból. A’ fa’ sokasága, ’s а’ föld’ bô va’ldása
inellett sem építô szerekböl, semgabonából nem láthata
hiányt. Curio сем: köz-helybenhagyással eltöke'lé a’ tôb»
bi seregeket bevárnì, ’s a’ háborut nyujtani.
XXXVIII. E’ rendeletek’s helyben hagyott terv után
ne'hány a’ va'rosból jött szökevénytöl hallá, hogy Juba a’

szomszédainál kiütött háboru ’s a’ Leptitannsokkal lett

versenygéseì mìatt fenntartóztatván orsza'gában maradott
50).

Sabura az б vezé're közell't annak parancsara cse~

k‘ély seregekkel Uticához.
Curio e’ hírmondóknak vaktäban hìvén, szándékát má
si'tja, ’s magát ütközetre szánja.
Ez' eltökélésre sokat
tett az Щи kor 51), a’ tlizröl pattant Iélek, a’ mult Шё
beli szerencse, ’s a’ jó знает’ reménye. Ezek знати:
ап'а, hogy az éj’ beálltával ege'sz lovassaga't a’ Bagrada
folyó melletti, ’s az elóbb emll'tett Sabura’ parancsnok
айда alatt álló ellenséges táborra küldje. De а’ király
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egész erejével közell'tett, és Saburától hat ezer lépés
nyire telepedett.

Az elküldött lovasság еще! megteszi útját, ’s hirte
len ’s véletlen az ellenségre roban; mert a’ Numidák
barbarusok’ módjära rend nélkül telepedének szanaszét.
Ezekre altokban , és szét-hevertökben reájok csapván kö
zülök sokat fölkonczoltak.

megszaladnak.

Sokan a’ fölrémú'ltek köziil

A’ lovasok azután foglyaikkal Curiohoz

vìsszatérnek.

XXXIX. Curio а’ tábor’ födözésére ha'tra bagyott
négy cohorst kìvévén, negyedik örváltáskor egész ere
jével kiindult. Hat ezer lépést haladván összejön lova
saival, tölök a’ történteket érté. A’ foglyoktól kérdi:
ki a’ Bagrada melletti tábor’ parancsnoka? felelìk Saba

га. Útja’t bevégezni éga hevében egyebekröl kérdezss
ködni feledkezék, ’s a’ legközelebbi csapatok fele’ fordul
ván: Halljátok-e, ugymond, vitézek, mikép megegyez
a’ foglyok’ beszéde az áltszököttekével@ bogy a’ Шину
nincs a’ вел-вена, ’s ez csak olly csekély зайти, ho'gy

kevés lovasainkkal sem mérkôzhetett‘ê Rajta tehát 25:51:
mányra, dicsöségre! hogy már mostanról jutalmaitokról
’s a’ hálaadásról gondoskodjunk.
A’ mit `a’ lovassa’g tett, mar magaíban nem volt cse
kélység, Шуб“: ha annak parányi лёта“ а’ Numidák olly
nagy sokosságával egybeveljük; mindazáltal ezt 6k na.
gyobbocska göggel beszélék , mint az ember örörnest di'
csekszik tetteivel. E’ mellett sok zsákmäny hozate'k, sok

gyalog ’s lovas fogoly анаша: elö, úgy hogy minden

idôbalasztás csak a’ gyözedelmet Мента: késletni. Így
Curio’ reményének megfelelt a’ katonák’ harczvágya. A’
lovassa'gnak parancsolá öt követni; ’s útját sietteté, hogy
leginkább még a’ futásból rémültökben tálnadhassa meg
elleneit.

De a' lovasok egész (Щеп iitjokban ellankadva nein
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riot reményélien még ez sem csüggeszté.

XL. Juba az éjjeli csata felöl Sabul'a által tudósl't
tatván segédül küldé neki közönséges testörzö выеда
két ezer hispanus és gallus lovast -- а’ gyalogság’ azon
részével, mellyben leginkább bl'zék, egyetemben; maga
рейд a’ többi erövel ’s hatvan elefánttal csak lassan nyo
mula плёнок, gyam'tvän , hogy Curio elöre bocsátván 10°
vassägát maga is камень
-Sabura csalarendbe álll'tá gyalog ’s lovas ветвей;
azon parancscsal, hogy зиме“ félelemmel halkkal enged

jenek, ’s hátráljanak. Ö majd annak idejében jelt ád a’
támadásra, ’s a’ szükséges rendeléseket шедший. EZ
által Curio imént támadt reményében még inkább meg
erösödvén, ’s az ellenséget futni gondolván seregeit a'
magosabb tájról rónára hozá.
XLI. Inne't elöbb nyomula, ’s tizenhat ezer lépe's
nyi сём haladván már a’ huzás-vonástól „инд ellankadt
seregével megállapodék. Most jelt ád Sabura, csatarend
be áll ,` a’ штока: végig futja, és serkenti. A’ gyalogságot
szinleg csak távolról állítja föl, de a’ lovassággal bevágat.
Curio megfelele tisztének,’s buzdítá embereit, hogy
mìndent csak vite’zse'göktöl reme'lljenek. A’ gyalogok, no
ha elerôtlenedve, a’ lovasok, noha lankadtan ’s kis щёт
mal, mert ez az útban elmaradozottak által két лёта

olvadt, me'g is Мне! ’s vitézül harczoltak. Ночей ezek
csaptak, ott кит az ellenség: de a’ hátrálókat messzebb
sarkalni, ’s a’ lovakat igen megerötetnì nem lehetett.
Azonban az ellense’g’ lovassága körülszárnyalá mindkét
felöl csatarendünket, ’s minket hätulról`kezde szabdal

ni. Ha rendeikbölvr cohorsok nyomulának elö, a' Numi
ФИ: ép erejökbe sebesen visszavonulának, ’s ha ismét s0
raikba vìsszatértek, körülfogák, ’s a’ tábortesttôl elsza
kas’zták (Лют. E’ke'p helyben тащат, és sort tartanì»
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vagy ki-kitörni és ’szerencsét próbálni egyiränt veszélyes
nek Мыши. Az ellenség’ ereje а" királytól küldött több
több segéd-csapat által egyre szaporodott.
A’ mieink
lankadság miatt eltikkadtak. A’ sebhedtek nem hagyha
так el a’ csatatért, ’s biztos helyre nem vitethetének;
mert az ellenséges lovassa’g az ege'sz sereget bekerl'tve
tartä. Ezek a’ végveszélyben levök' szokásaként, kétség
beesve чаду halálukon veszékeltek, vagy sziilc'iiket aján

lák azoknak, kik szerencsések lennének e’ vesze'lybc'il
menekedni. Rettegés, jajgatäs tölte be mindenl.
XLII. Curio látván, hogy a’ köz-re'mi'íletben sem buz
dítására, sem kérésére вены sem íigyel, szorultsägában
nem láta maga elŕitt más menekvö módot, mint едем se
regével a' közellevô dombokra jutni, Oda indulót parancso
la tehát, De a’ Saburától kíildôtt lovassägitt is megelözé‘
öt. Most тёк fö pontra hágott résziinkröl a' kétse'gbe
esés. A’ futamlók részint a'lovasszigtól konczoltatának
föl, részint sebtelen diìlének oda. A' lovassa'g’ vezére
Cn. Domitius 52) néhán'y lovassal körülvevé Curiot ’s biz
tata, hogy futás által a’ táborban keressen menedéket,
‘igérvén, hogy oldala mellöl nem fog távozni. De Curio

аи: mondá: hogy a’ Caesartól гей bl'zott' sereg nélkül so~
ha annak szemei elôttvnem fog megjelenni, ’s Еду har
czolva eselt el 53).

Csak igen kerés lovas menekedett meg a’ harczból.
De azok is, kik a’ mondottak szerint lovaik' pihenteté

se ve’gelt az úton elmaradtak, távolról az egész sereg’ fu

тати“ látván baj nélkiìl ta'borukba vonulának. A’ дуа
logsaig еду lábig fölkonczoltatott.
` l
XLIII. E’ történtek’ köz-értésre jutván M. Rufus
Quaestor, kit Curio a’ táborban hátra hagyott, bziton'tá
embereit, hogy el ne csiiggedjenek. De azok kônyörge’
nek ’s esdeklének: csak-Siciliába szálll'tltassanak visszn.

Megigéré, ’s а’ hajótnlajdonosoknak meg is parancssola',~
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hogy „дыша: nap’ nyugtakor a’ parton készen tartsäk.
De a’ rémú'let általán Год“ olly nagy volt, hogy ne'mely
lyek azt mondák: Juba’seregei тёк itt vannak; шавок,
hogy Varus а’ legiokkal közell't, mär porukat is la'tni;
рейд mind ez "alótalan volt; ìsmét mások az elleuség’
hajóhada'nak ott termésétöl tartottak.
Ezen` általános rénn'íletben teha't kiki maga ещё:
követte. A' hajóhadon levök a’ mély tengerre sietének.
Ezek’ futása а’ terhhordók’ tulajdonosaitis (hasonlót ten
ni) ösztönzé. Csak kevés sajka a’llott kötelessége ’s pa
rancsa szerint elô. Az (emberekkel) ellepett partokon a'
miatt: ki szálljon a’ sokasa'gból elöször hajóra, olly паду
volt a’ tolongás, hogy néhány csónak a’ sokaság és tei-h
alatt elsüllyedt, a’ többi pedig fëlelemböl a’ parthoz kö
zelítni nem bátorkodott.

XLIV. Így törte'nt, hogy kevés katona ’s haz-atya,
ycsak ollyanok, kik i'ránt nagyobb szeretettel, vagy пё
nakozással viseltetének, vagy kik a’ hajókig tudtak úsz
ni, vétettek föl, 's tétettek ält szerencsésen Siciliába. A’
seregnek hátra Шагай: része éjjel Varushoz követül Cen
turiokat küldvén annak шаге“: megadta.
Másnap Juba е’ cohox‘sokat a’ väros elôtt la'tván, azo
kat a’ maga prédája'nak nyilatkoztatá, ’s паду részint [61
konczoltatá. Néluíny kiválogatottat orszägába külde. Va
rus panaszolkodék, hogy ez az Мои hit ellen van, de

ellenszegülni nem mert. _
'
Ezután a’ király sok Senator' a’ többiek közt Ser.
Sulpicius’ és Licinìus Damasippus’ kiséretében lóha’ton a’
värosba méne; ’s néhány napi ott mulatása nlatt Utîcára
nézve önkényü rendeléseket ’s parancsokat adva'n, né
hány nap шипа ismét minden seregestül országába уйди‘
szatért 54).
и

`
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Jegyzetek a’ második könyvhöz.

l) E' könyv néhány helyen hibás e's hiányos isannyiban, hogy
az akkor тал-генсек közül sokat elhallgat. L. e'y könyvhöz az

54-dik jegyzetetet.

'

2) E’ hely: alteraadpartem, qua est шиш: er Gallia atqueHù
pania ad ¿d mare, ,quod adz'git ad видит Rhodaní hibás és
тачать Sokan sokféle javítást ìgyekeztek тайга tenui. Mellyik
az igazi , alig lehet meghatározni.
3) Errol Lucanus igy:
--- — — stellatis axibus agger

Erigitur, geminasque aequantes moenia turres
Accipit, hae nullo fixerunt robore terram ,
Sed per iter longum causa repsere latenti.

4) A’ futó-árkok, vagy vivó-födelek (vineae) мзду rétü fonadék
i kal valának födve, de a’ Ballistákból lökött vasazott karók
ezeken is álthatottak; azért szükséges volt azokat még pad
lókkak is födni. E’ gépelyek' hatásáról Lucanus ìgy:
Sed maior Стаю Romana in corpora ferro

Vis inerat, neque enim solis contenta lacertis
Lancea, sed tenso balistae turbine rapta ,

_Haud unum contenta latus transire quiescit,
Sed pandens perque arma viam, perque ossa relicta
Morte fugìt, superest telo post vulnera cursus.

5) Они-011116116! (Testudo). lllyostromfödelet paizsaik' föltartása
által néhaÈa’ katonák képezének. (L. a’ gallus hábor. a’ ll-d.

könyvhöz а’ 25-dik és az V-ikhez a’ 14-dik jegyzetet). De
itt a’ Testudo igen erös fából készített ostrom-födél volt,
mellynek védelme так a’ katoná-k a'tornyok”s дуб-161101014’
шаьь тошшшэаш az útat kiegyenlíték.
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б) Messana (Messina) Sicilia’ keleti részén fekvô igen régiváros.
7) Omne ignotum pro magnifico est Tacit. in vita Julii Agric.
és ‘Ген. Pater L. ll. histor. Audita visis [штатив libentius.

-- Bentlejus szerint e’ szó helyett: смен-ватаг, eferamur
kellene olvasni; ’s valóban a’

mindjárt következo'kkel nem

egyez a’ megre'müle’s vagy dò‘bbene't; mert a’ varosiak nagy кёл
ségre gerjede’nek.
8) Иду ишак а’ touloni öböln él volt ez, hol most ke’t какаю
van: le bras de St. George, et l’ Evescat.
9) A’ veze'rhajón _rendszerint bibor szinü lobogó tüzeték ki.

10) Omnes omnium caritates patria una complexa est', pro qua
quis,bonus dnbitet mortem oppetere? Cic. de oñiciìs.
11) Legnevezetesebb e’ щипками а" mozogható tetö , mellyet mi
kor 's meddig шнек ‚ a’ munkások fölcsigázhatának, ’s n'
tornyot minden catapulta’ ’s balista’ ellenére is fölebb fölebb
emelbeték.

12) Tehát csak vályogok 's nem e’get t téglák voltak ezek, egye'b
` кем nem lett volna ôket a’ fecskendôktöl mit fe'lteni.
13) A’ régieknél az , mi nálunk a’ fejér zászló.
14) A’ massiliaiak mint görög eredetüek a’ miveltségben nem vol
tak a’ többi Görögöknél alább ПИК; jól értettek шт ahhoz
mint kell e'kesen szólva этике‘: lágyfemi, ’s magok iránt

irgalmat gerjeszteni. Cic. in Orat. pro Flacco igy ìtél feld
ШК: cuius ego civitatis (Massiliae) disciplinam atque gravita
tem non solum Graecìae , sed baud scio , an cunctis gentibus

anteponendum iure dicam. Azonban meg volt bennök, mint
mindjárt látni fogjuk, a’ görög ravaszság és hitszegés is.
l5) Lucanus igy:
Quae prius e longo поспеши, missa recessu,
Jam post terga cadunt, nec Graiis tleotere iactum,
Aut facilis labor est longinqua ad tela parati
Tormenti mutare modum.

16) Не Caesar a’ hispaniai történetekre vissza жёг. (L. Lib. l.
c. 38.)

17) Azaz: A’ Legatus nem ваги Provincìáját kormányozza, ha
nem másét, ’s аи штык áltadni, mihelyt a’ Proconsul
(itt Pompeius), vagy Propraetor kivánja.
°

18) Gadea, vagy mint azt alapítóì a’ Phoeniciabeliek Шпенёк :
Gadeir, Gaderah (megerôsített, fallal kerített hely) a' basen

y‘H2
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nevü sziget’ (ma Leon) éjszak~nyugoti csucsán шали. Kö
re a’ romai

Consul

Cornelius

Balbus Gaditanus

дна!

husz

stadiumnyira шутят“. Julius Caesartól romai рыдай‘ gyar
mat czímet, ’s ‚Боготе nyel't. ИШЬ!) Augusta Julia Садист:
nevet Карой. Ма Cadix.

’

19) Hispalía némellyek szerint uz ůsrégi Tarteuus; kereskedés,
fôkép ezüst 's egye'b drágaságok miatt már a’ Phoenicìabeliek
igen гамак, mert helyzete nllyan, поду a’ Baetis folyón
(Quadalquiuir) legnagyobh hajúkkal egészen töve'be juthatni.
Mint romai gyarmat Julia Romulensz'a nevet "iselh Ma Sevilla.
20) Nagy tiszteletben tartaték e’ templom, mert hagyomány sze

rint, ott пинай Hercules’ csontjai eltemetve , ’s же)‘: sok
szarándok gyült , sok kincs hordatott oda üssze.

21) На e' szám nem lxibás (mert e’ számokban könnyen törte'nhe

tik tévedés), ugy e' tizcnkilencz milliom Sestertius а‘ mi
pénzünk szerint tesz еду milliom , kilencz száz ezer forintot
pengöben.
22) Egy fon eziist = 100 Drachma. Еду Drachma = 20 xr. pen
göben. Tehát husz ezer font ezüst tesz két milliom Шинам,
az az 666,666 forintot, és 40 kl‘ajczárt pengöben.

23) Ollyanokat t. i. kik a’ Respublica шву Pompeius ellen be
széltek: egyébként a’ pörbe idézést, nlellyre mint Procon

sul’ Legatusának hatalma volt, itt nem említené Caesar.
24) Сидим (Cordova) a’ Baetis’ jobb partján , a' Seneca, ésLu
canus költe'sz’ szülô földe.

25) Mel-t legénysége a.' душ-шайтан?! szedetett.

26) Carmo (Carmona) a’ Baetis’ bal partján nem messze Hispalistól.
27) A’ cohorsok Tribunusai kisebb ranguaknak lńtszatnak ama'
Ватт“, kik mindenlegionál “пацан. Veget. ll. 7. nyilván kii~
lönbséget сев: inter Tribunas maìorea et minoren'.
28) Melly а’ belföldiekböl знамен, különböztetésül attól, melly

a’ gyarmatiakból állíttatott.
'
29) Italica. a’ második punus háboruban a' Romaìaktól P. Scipio
alatt épittetett város Corduba és Hispalis között (Sevilla la
vieja) Traìanusl es Hadrianus’ császárok' szülô földe.

30) Sextus Julius Caesar C. Caesar’ rokona kit ez Aegyptus’ Мчу
tartójává те, midön ezen отпада: elhagyta Pharnaces ellen
harczolandó.
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3l) Mikor Romában а‘ rendkivün esetekben és legsürgetôbb kö
rülményekben a’ rendes tisztviseló'k nem valának képesek a'
haza’bátorságának fenntartását eszközleni: a’ Consulok Dicta
tort nevezének , ki azon percztôl fogva akárbéke’ akár hábo
ru' idején határtalan hatalommal birt, ’s azzal kénye szerint
élhetett. Parancsa isteu' parancsa gyanánt стажем (pro numi
mine obseruatum). Mìndjárt kineveztetésekorminden más 13921:
viselöi hatalom, a’ Nc'ptribunusokét kivévén, megsziint. Rend
szerint csak a’ Consulok nevezének ki Dictatort; az általte
hát, hogy Caesar а,‘ népgyülésben Lepidus Praetor’ elnöksé

де alatt neveztetett Dictatornak, az ósi шел-1211215 megszege
tett. — E' Lepidus az utóbbi Triumvir volt.

32) Hogy ott mint Dictator rendeléseket tegyen, mellyekröl a
lább lII. 1.

33) Clupea a' Mercurius’ fokán fe kiidt Carthagotól nyári паркета-е.
34) E' két fok Apollo’ és Mercurius’ foka, ez most Cup Bon név
alatt keletröl, amaz Cap Ziòeeb (Zebib) név alatt nyugotról
kerítik az öblöt.

35) Utica Zeugitana tartományban, a’ tulajdonképeni Africában
(most Tunis) jeles , és Charthago’ eltörlése ищи elsö vzíros,

Cato’ haláláról hires. Pomp. Mela I. 7. i'gy: Urbes Utica et
Carthago, ambae inclutae, ambae a’ Phoenicibus conditae:
illa fato Catonis insignis, haec suo.

36) Adrumetum Byzacena (most Tunis) tartományban fekvô régi,
a’ Phoeniciabeliekto'l e'píttetett város. -- Paraszt lakosai még
Sz. Ágoston' ideje’ben is magokat chananiaknak , azaz (Horvát
István szerint) királyiaknak чаду inkább Kunoknak iartották.

37) Pompeius’ párthive, kinek kegyetlen степ az alexandriai há
boruról ìrt könyvben megemlíttetnek.

38) Marcus Coelius Нагим.

39) Igy nevezteték a’ ternlészettöl megerôsíttetett ama’ hely ,
mellyen a' punus háborukhan P. Cornelius Scipio tábort üte ,
honnét e’ név rajta шагам.

40) Varusról lásd Lib. l. c. 13. 31. Appianus szerint неге vitetett a'
sereg Uticához, mivel azAfricabeliekCoruel-táboránál, mellyröl
gyaníták, hogy Curio azt elfoglalandja, a’ vizet megme’rgesíték.
4l) Errôl Lucanus Еду: Lib. lV.:
Nec solum ‘вшей: ciuilibus arma parabat,
Priuatae sed bella dabat Juba сопение irae.

non. cms. lv. xö'r.
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Hunc quoque quo Superos humanaque polluit anno,
Lege tribunìtia. solio depellere auorum
Curio штат ‚ Libyamque auferre tyranno ,
Dum regnum te Roma facit. Memor ille doloris,
Нос bellum sceptri»fructum putat esse rententi.
42) Az Imperator czímet magok a’ katonák adák vezéreiknek va
lamelly igen jeles tett után. Nagyon hiu volt tehát Curio,
ki illy csekélységek és apróságok után таза: igy engede'
czímeztetni.

43) А‘ Marsusok a' mai Nápoly királyság’ Abruzzo tartományá
ban taktak.

§14) L. l. c. 23. Sex. Quintilius Varus utóbb Philippinél a’ csa

tában esett el: fija Augustusßsászár alatt három legioval
Germaniában öletett meg.

\

45) E' затакт! kezdve едем a’ шик’ végeig a' beszéd снопы
tutt , és зачах-г. llly helyett szabad kinek kinek találgatni;
de az igazi értelmet ki fogja elö állítani таим annyi bizo
nyos , йогу Caesar a' Curio’ táborát elfoglalt rémületnek a
karja okait clmondani.

'

46) Nam “дат Canarie биде/Найти mutaverat comvetudo , quae
etc. Не а‘ kíilönben is магах‘: Ье1уеп е' szóban: quae eltértem
а.’ zweybrückeni имамы, helye'be tévén qua (scilicet con
svetudine) szocskát , melly minden más szemeim elejbe ke

riilt kiadásban is igy van. Lehet, йогу щ is csak nyomta
tásbeli hiba.
к
E' szakaszocskának: Caesaris ócnejìcìum титана! сати

ludo, még ezen e'rtelmei is lehetnek: Caesar' зашей is gyako
riságuk ша! elveszték ingeröket, hatásukat; nem tették azon
потайной, mellyet az elôtt, nem kötelezte’k le az embers
ket liáladatosságra. Vagy: a’ vál'osoknak osztogatott jogok,
kiváltságok , szabadékok , mellyek шиш kegyének tulajdo
níttattak, most игу tekintettek, mint édesgetések, csábítások.

Vagy: mind a’ М: pártbeliek' részére s_zokván jótéteményeit
Машинам Caesar, mindegyik сип jó szándéka 's kegyes~

sége iraint gyanút сайтами".
47) Sicilia ltalia’éle'stára volt; azért törekedett annyira Caesal'azt
_elfoglalni, hogy Italia szükséget ne szenvedjen'; mert akkor

bármilly gyôzüdelniei sikeretlcnek lettek юнца; Pompeius

uÁsonix Köxvv.
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pcdig azt megtartani, 1105’)у ltaliát éhséggel sanyargatva Сае
sar ellen föllázítsa.

48) lz gúny-fulIánk.
49) Fit plerumque, ut aliquod vulnus per niminm fiduciam 1100101`
atur. Tacit. in vita Agric.

50) Ат venk némellyek, hogy ezt cselképen mágától Jubától
terjesztett hir volt csak , Curio' elaltatása ve'gett. —
Ke't Leptis nevii város volt: еду’ kisebb , nem теннис Adru

metumtól ; a’ másik nagyobb az elôbbitôl yigen távol. Mellyik'
lakosai értetnek itt, nem tudni.

51) Temeritas est florentis aetatis , prudentia senectutis. Cic. Lib.
de Senectute.

52) Ez a’ veszélybôl kimenekedett , és Caesarnak unibb mégl jú
szolgálatokat tett.
’
53) Lucanus e’ bal esetet az istenek’ büntetése'nek tulajdonílja:
-- --- luitis iugulo sic arma potentes.

`1315111: Roma quidem , ciuesque habitura beatos,
Si libertatis Superia tam cura placeret,
Quam vindicta placet. etc.

’S ne'hány vers után Curio felöl igy:
Haud alium tanta civem tulit indole Roma ,

Aut cui plus leges deberent'recta sequenti.
Perdita. гипс urbi поспеши: saecula , postquam
Ambitus et luxus et opum metuenda facultas

Transuerso mentem dubiam torrente tulerunt ,
Momentumque fuit mutatus Curio rerum ,
Gallorum captus spoliis et Caesaris auro.
Jus licet in iugulos nostros sibi fecerit ense
Sulla potens, Mariusque ferox, et Cinna crnentus,

Caesareaeque domus series; cui tanta potestas
concessa est? emere omnes hic vendidit Urbem.

54) Egyéb ez’ idôszakba. esó történeteket, p. о. Dolabella’futasat
Dalmatiából, Antonius’ maga шедшими: Coronanál, ’s az ot

tani `zendüle'st; továbbá a’ kilenczedik’ legio’ „пашет Pla
centiában, ’s tübb e’félét, Caesar emellözi ; mellyekröl tehát

гиен jegyzékekböl senlmit' sem tudnánk, ha шока: Orosins ,
Dio Cassius, Appianus , Lucanus és Suetonius meg nem ir
taik 1011111.
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FOGLALAT.

Caesar a’ városbeli íigyeket elintézvén затее! Graeciába,
I-V- Hajóhada’ еду részének elvesztése , ’s a’ békepontok' азалия.
sa után ‘(Ь-Х . Oricumot, Apolloniát, ’s egyebeket аноды. XI.
XII. Pompeius Dyrrhachiumba igyekezik. Вишню а‘ hajóhadon
megbal. A’ béke Тети szólalkozás félbe szakasztatik XlII--XIX_
Coelius’ és Milo' pártmozgalmai elnyomatnak. XX-XXII. Libo
l hijában tartja ostromzánalatt a' brundisiumi kikötó't. XXIII.
XXIV. Antonius az áltszállítottakkal Caesarral egyesiil. XXV
XXX. Scipio syriai legiokat hoz; ennek Cn. Domitius szegül el
len Macedoniában. XXXI-XL. Caesar Pompeiust Dyrrhachiumnál
körtáborolja: Caesar kettós csapást vesz; XLl-LXXI. Futtában
Domitiussal egyesül; LXXII-LXXIX. Ell'oglalja Thessaliát. LXXX.
LXXXI. Ott Pompeius kettös csapást szenvedvén meggyôzetik, ’s
futamtatik. LXXXIV-C. Cassius Siciliában Caesar’ hajóhadát föl
gyujtja CI. Pompeius Aegyptusban megöletik. CIV. CV. Caesar
ezt l'izrén Alexandrában új háborúba keveredik. CVI-CX11.

I. Caesar mint Dictator 1) gyůlést tartván, Consulokká
választattak: Julius Caesar, e's P.Servilius 2); mert Юг

vény szerint ezen évben lehete (isme't) Consul 3).

Ezek uta'n , mivel a’ hitel egész Italiában igen meg
csökkent, ’s adósságát senki seni fizette, azt határozta,
hogy közbíräk rendeltessenek, kik a' birtokot ’s vagyont
(bel-) báboru ellötti értékök szerînt becsíiljék meg, ’s
'azt n’ hitelezôknek adják й" 4). Mel-t ezt lcgalknllnasb
па‘: шпана mind a1. й] adós levelek’ ke'szl'tése niìatti fe'le
lemnek _- а’ háboruk" ’s belvillongások’ e’ közönséges
sziileményének-elhäri'tására, ’s mérséklésére, mind az
adósok’ hitelének fentartására 5). Hasonlókép a' Praeto
ток’ ’s Néptribuuusok’ elöterjesztésére 6) ne'mellyeket,
kik azon idöben, niikor Pompeius a’ várost legioival

megrakta volt, annak indi't'ványa'ra törvénytelen tisztke
rese's miatt elite'ltettek , (e’ pörök kiilön bira'k’ nyomozá- _
sa, különök’> itélethozása alatt egy nap folya’nak 1е) 7)

elöbbi tisztse'geikbe visszahelyeztette. Ezek mindjárt a.’
polgári háru' kiiite'sekor ajánlák neki szolgálatukat, és
Caesar e’ készségöket annyiba vette, mint valódi 5201
gálamkaf. De a’ nép’ végzése a’ltal акт-й elöbb öket
hivalalaikba visszatétetni, mint közvetetlen nekik е' jó
tétet nyujtani: nehogy чаду hála'tlannak la'tszassék a' szi
vesség’ viszonzäsában , vagy önkényxînek а’ nép’ невпо
gainak eltulajdom'täsäban.
Il. E’ tárgyakban, latin szünnapokban 8) , ’s vala
mennyi választó-gyl'ílés’ 9) tartásában tizenegy napot сё!
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te el; ekkor Ietevé a' Бюсты-85301, elhngyá Воюй‘, ’s
Brundîsiumba jöve. Е’ várost jelelé ki tizenkét legio’ 's
az egész Iovassäg’ egyesülése’ helyéül. De olly kevés .
hajót talált itt , hogy csak szi'íken петтинга ált a’ legio
beliek kiizül tizenöt ezeret, ’s öt sza'z lovast. Ez' еду
hajók’ hiánya ваша: Caesart a’ háboru’ gyors végzésében.

De magok e’ hajóra kelt seregek sem voltak течи‘
зиёшиай, részint mivel a’ sok gallus háboru miatt зэка“
egyesültek, és a’ Hispaniából ide tett hosszu lit miatt na
gyon megfogytak; részint mivel Gallia’ ’s Hispania’ igen
egészséges vide'keiröl jött Кашне“ az apuliai ’s Brondi

sìum kò’rüli zordon бы miatt általán Годна nyavalyogtak.
III. Pompeius azonban s'ereg-gyůjtésre háborutól ’s
ellenségtôl ment ege'sz egy esztendôt 10) nyervén, `Asiá
ból, a’ cycladi szigetekböl 11), Corcyrából 12), Athene
böl, Pontusból 13), ,Bithyniából 14), Syrìából 15),` Cili
ciából 16), Phoeniciából17), és Aegyptusból паду hajó
kat részint gyú'jtetett, részint mìndeníitt épl'ttetett. To
vábbá Asiából, Syriäból, mindenvkirálytól, fejedelemtöl
18) Tetrarchától 19), ’s Achaja’ szabad népeitöl 20) sok

irénzt Acsikara ki; ligy займе az általa megrakott Pro
vincia'k’ haszonbérlö egyesületeivel 2i) sokat fìzettete
maga'nak.
~
IV. Romai polgárokból kilencz- legiot álll'ta.

Ezek

îközött б: ollyant, mellyeket Italiából lloza magával ;` Si
eiciliából egy régit, mellyet mint kettóbôl r'iszreszerke

zettet îkerlegionak nevezett'; egy másikat Cretából 22) és
Maoedoniából 23) hajdani vezéreiktöl elbocsátott, ’s e'
Provinoiákban letelepedett idült vitézekböl a'llót; kettôt

Asia'ból, mellyeket Ветчина Consul побеге‘: 24). Azon
ИШЬ sok Thessalia- Baeotia- Achaja- és Epirusbelit 25)
{описи pótlék név alatt a’ legiokba. Ezekhez сдаем Ап
tonius’ Каюты 26).

E’ badi erön ими мёд Scipiot is vara' ke’t legioval
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Syriából. Volt azon fölül Cretából, Lacedaemonból, Pon
tusból, Syria'ból, ’s egyéb nemzetségekbôl három ezer
ijásza; két, hat hat száz föböl álló parittyás cohorsa;
két ezer lovasa, kik közül hat sztízat, Gallust, Dejota
rus hoza magával 27), öt szäzat Ariobarzanes Cappadocia
ból 28). Ugyan ennyit külde iiával Sadalával едут:
Cotys Thraciából 29). Két száz Macedot vezérle a’ vi
téz Rhascypolis 30). Az ifju Ptolemaeus A. Gabinius ё!
tal Ptolemaeus kirälynál Alexandriában ôrködôleg liátra
hagyott öt száz Gallust, és Germanust hoza bajóhadán

упадёт! 31). Továbbá paísztoraiból, ’s azok’ szolgáiból
nyolcz szäzat дуйте össze. Három százat álll'ta Gallo

graeciából Tarcondarius Castor 32) és Donilaus, kikkel
egyik maga jöve el,‘másik iiját kíildé. Két százat, majd
nem mind lovagijászt külde Syriából Pompeiusnak a’ sok
vett jótétemény miatt lekötelezettje Comagenus Antîochus
33). lEzekhez свинг: а’ Dardanusokat ’s Bessusokat 34),

részint alat‘tvalóit, vagy jó barátai’ embereit, iigy szinte
a’ Macedokat, Thessalusokat, ’s egyéb népek’ ’s n_emzetsé
gek’ hadait, ’s betölté Жду a’ fölebb említett szániot.
V. Temérdek gabonát bordata össze Thessaliából,
Asiäból , Aegyptusból , Cretából , Cyrenebôl 35), ’s egyéb
tartományokból. Téli tanyának Dyrrhachium , Apolloma
36), ’s minden tengerparti város vala kijelelve, bogy Cae
sar a’ tengeren ált ne jöliessen. E’ végett Pompeius ege'sz
hajóhadát parthosszat rendelé el. Az aegyptusi hajókat az
ifju Pompeius vezérlé, az asiabelieket D. Laelius és C.
Triarius 37) , a’ syriabeliket C. Cassius 38) , ‘a’ rhodusia
kat C. Coponiussal 39) C. Marcellus; a’ liburniai 40) ’s
achajai hajóhadat Scribonius Libo, és M. Octauius. De
az egészet, mint valamennyi hajóhad’ parancsnoka M-Bi
bulus l1l) kormányzá. Ennek kezében volt a' tengeri- f6
hatalom.

VI. Brundisiumba érkeztekor Caesar beszédet tarta
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kntonáilloz: a’ háboru‘ terheinek , ngylnund , ’s "észeinek
alkalmasint végére jutván, hagyjzík kesz lclekkel rabszol
Зайка: ’s butoraikat Italiában; ’s hogy annál többen fér
jenek föl, podgyász uélkiil keljenek hajókra, ’s mindent
a’ gyôzelenltöl ’s az ö bökezíiségétöl várjanak. Az egész _
sereg egy szóval kiálla föl: csak parancsoljon, ök készek
bármilly parancsait teljesl'teni.
`
Januarius’ negyedikén Caesar a’ hajók’ ormain , mint
fölebb mondatott, két legiot vivén megindula, ’s másnap
a’ ceraunumìI Гейш“ 42) рак-11102 ére. Itt sziklák ’s egyéb

vészes helyck között esem/les a'llásra мы: ‚ ’s nem bzítor
kodván valamelly kikötöbe futni; тег: mindannyit az

ellenségtöl elfoglaltnak vélte, Palaeste nevü helynél egy
hajót sem vesztve шлют“: szárazra (ещё.
VII. Orìcumnál 43) D. Laelius' parancsnoksága alatt

Lucretius Vespìllo e's ‘Minucius Rufus állának ti‘zennyolcz
asiaì hajóval ; Corcyránál pedig M. Bibulus száz Ниле].

De sem amazok nem birának elég bätorsa'ggal a’révpart
ból Метит, jóllehet Caesar a' штанам’ védelmére
csupán tizenkét hadì hajót, ’s ежей között csak négy fö
döttet vive magával; sem M. Bibulus, hajói ke'születlen,
’s evezöseì elszéledve levén, nem érkezék jókor; inert
Caesar тёк‘ parton это“, mielött érkezte'nek csak hl're

ama’ tájokra eljutott volna.

‚

VIII. A' katonák’ kiszállítása után Caesar még azon

éjjel visszaküldé a’ hajókat Brundisîumba ‚ч hogy a’ többi
legiok is a’ lovassäggal együtt áltkelliessenek. E’ mun
ka a’ legiok’ áltszálll'tászínak siettetése végett Fuíiius

Calenus Legatusra volt bízva.

De e' hajók késôcske е1-`

ìndulás ’s влек szélcsend miatt visszajövet elakadtak;
mert Bibulus Corcyraban Caesar’ megérkezte felöl tudó- ‚

sl'ttatván, azon reményben, hogy a’ rakhajók köziil me'g
néhányat elcsl'phet, az üresekre bukkant, ’s mintegy har
mìncz kezeibe kerülteken kiönté aluszékonysága’ 44) ’s

nAnMAnix xöxrv.

123

keseríi érzete'nek boszu-ln'ngja’t, ждущим mindnyäjokat
’s lnegégetvén velök együtt a’ legénységet, ’s hajótulaj
donosokat. E’ rettentö biintetés ältal vélte,.másokat el
ijeszthet.
ишак: Salonetöl 45) kezdve az oricumi накати;
szélt-hosszat minden a'llást’s partot hajóhadafval elfoglaltn
és поп-доз örizet alá ve'tetett. Maga pedig a’ legcsikor
góbb telen zilt éjjelnappal a’ hajón volt, és semmi Гагат!
ságot, vagy tiszti terhet nem került, sem más' segr'tse’gé'
re nem шато“, csak hogy Caesarral összekaphasson.
IX. А‘ liburniai hajók’ elevezte таи М. Octavîus

Illyrìcumból hajóhada'vnl Salonzihoz vitorlázott, ’s ott föl
щита" a’ Dalmatákat ’s egyéb barbarusokat Issa’ »vároза: 46) Caesar’ pártja'tól elcsábi'tá. De a’ salonai tanácsot
sem igérettel, sem fenyegetéssel, нападкам nem vehet
vén а‘ värost >ellenségileg kezdé megtámadni.
_
A’ väros természet, ’s dombon felvése a'ltal erc'is volt.
Azon ШИН a’ romai рыдать: hirtelenében fatornyokat ál
ll'lviín ezekkel védék magokat; de mivel kevés зайти]:

miatt az ellentállást nem gyözték, sok sebbel rakvák a'
ve'gsegédbez nyultak: raliszolgáikatmind fölszabadi'täk

47), ’s hölgyeik’ levzigott hajaiból lögépeilyeikhez. köte
leket fonának 48).

Eltökélésöket Начал Octavius öt oldalról rekeszté
be a’ várost , ’s egyszerre 'ostrommal, ’s rohanással szo
rongatá. Az ostromlottak készen valának mindent eltůr
ni, de fôkép élelemben látänak szükséget. катет kül
de'nek lehát segedelem-kérés végett Caesar-hoz; többi ba
jaikban, a' hogy lehete, magok segl'te'nek magokon.

Igy telék el jó hosszu idö. Az ostom’ tartóssága ál
tal- Octauius' Кают“ ёЬгепзёдбЬйеЪаМЬЬ hagyván, (a’
városiak) déltájban каравай az alkalmon: a’ bástyákon ‚
hogy a’ naponkénti szertartásból ветхий se mulasztas-~
вей el ,A asszonyokkal ’s gyermekekkel папани: föl ma
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gokat; ’s a' nem rég fölszabadl'tott rabszolgäkkal össze.
állván, Octavius’ legközelebbi táborára ütének. Ez ki
ostromoltatván, ugyan azon sebességgel штаба“: meg a’
másodikat, harmadikat, ’s Жду а’ többieket. Valamenyi
ból kiverék öket, és sokat fölkonczolván a’ maradékot

Octaviussal egyiitt a’ hajókra kergeték. Így végzöde'k a’
körtiíborlat.

A’ tél közelge már 49), ’s Octavius illy пазу vesz
teség után lemondván a’ város’ kiostromolhatásának re
ményéröl Dyrrhachiumba vonula Pompeiushoz.
X. Emli'tök, hogy L. Vibullius Rufus, Pompeius’
Praefectusa kétszer keriilt Caesar’ kezeibe: egyszer Cor
iiniumnál , utóbb Hispaniában , ’s töle szabadon bocsätta
tott. Caesar tehát kegyes bánásaért ezt alkalmasnak vél
te, hogy általa Cn. Pompeiussal, ki elôtt ez, mint jól
гида‘, nem volt tekintet nélkül, alkudozzék.
Az ajánlás’ pontjai ezek valának: mindkét részröl
makacsságuknak véget kell vetniek , az ellenségeskede’st
megsziintetniek, ’s toväbbá koczkára mindent nem ten‘
niek. Eddìg тем: nagy csapásaik elég intésül ’s tanusá
gul szolgálhatnak mindkettöjöknek, hogy a’ jövö esetek
t'ôl rettegjenek. Amaz kiveretett Italiából; elveszté Si
01112“, Sardiniát, két Hispaniät, ’s a’ romai polgárokból
részint Italiában, részint Hispaniában száz harmìncz co
horst; részéröl pedig elesett Curio, rettenetesen megve
retett africai serege, ’s katonái Corcyránál fogságra ke
rültek. Kiméleni kellene tehát nekik шавок!“ ’s а’ Res
publicát. Mennyi függ harczban а’ szerencsétöl, azt sa
ját csapásaik eléggé bizonyl’tják. Most, midön me'g mind
ketten bi'znak erejökben , ’s egyma’ssal egyensulyban lát
szanak lenni, most van beke-alkudozásokra az egyetlen
idöpont; de hajoljon csak a' hadi szerencse legkevesbbé is
valamellyik' részre, akkor a’ gyôztösnek látszó nem fo
джаза е1 а’ béke’ ajánlatait, sem, mindent elnyerhetö re
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ményében, nem elégszik meg lmélta'nyos ввиду-"байты.
-Mivel mindeddig a’ békepontok felôl nem egyezhetének
meg: azokat romai senatus és nép által kellene eldön

tetni. Azonban is mind а’ Respublìcának, mind пек“:
meg kellene elégedniek еду, az összegyl'ilt katonák elött
teendö esküvel, hogy a’ következô három napon mind

едут leteszi Её hatalmát. Így minden fegyver és вед“
ség nélkül, mellyben most bi'znak, sziikségkép meg
fogna mindegyik a’ nép’ és Senatus' itéletével elégedni.
Hogy ezekre annál könnyebben гей álljon Pompeius, ö
kész'minden táborozó ’s örködö seregét azonnal elbocsátani.
XI. Caesarnak e’ nyilatkozása után Vìbullius szerfö
Iött szorgosnak itélé Caesar’ hirtelen niegérkeztéröl [11:16
sítani Pompeiust, hogy a’hoz képest tehesse rendeléseit,
mielött ezen ajánlatok iránt tanácskoza'sba bocsátkozzék;

azért is útját többször váltott lovakon éjjel nappal. foly
tata, hogy Pompeiust Caesarnak egész erejével lett шед
érkezte felöI értesl'tse.

Pompeius ekkor Candaviában 50) volt, e's Macedo
niábóI Apollonìába ’s Dyrrhachiumba téli tanya'ra útazott.
E’ véletlen hl'rre megzavarodva nagy Iéptekkel sietett
Apollonia felé, nehogy Caesar a’ tengerparti чётной‘
birtokába jusson.

De ez katonäinak kiszällása uta'n me’g az nap Ori
сит felé megindula. Oda érkeztekor M. Torquatus, kit
Pompeius а’ város’ parancsnokává tett, az ott ôrködö
Parthinusokkal 51) а’ kapukat bezárni, ’s a’ тёти véde
ni akarván paranelolá a’ Görögöknek: lépjenek a’ bás
суши-ё , ’s ragadjanak ‘Бедуин-с. Пе ezek kinyilatkoztat
так, vImg)r 6k а’ roînai nép’ Consola ellen nem Говна“:
harczolni. А’ lakosok pedig önként sándékozának Caesart
városukba fogadni. Torquatus tehát kihülvén minden se

gedelemböl», megnyitá Caesar elött a’ kapukat: „вы a’
várossal едут: meghódola; ’s tôle nem lön пеший ban
talma.
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XII; Oricum’ elfoglalása után Caesar rögtön Apol

lonia felé indula.

Érkezte' hl'rére az ottanì parancsnok

L. Staberius а’ várat vízzel elláttatá, ’s „védällapotba he‘

lyezteté, а’ lakosoktól рейде l'llSZOil'Ht kiväna; Икс: azon
ban ezek neki nem adának (azon nyilaxkozással), hogy
a’ Consul elött Ъе nem zärják kapuikat, ’s nem fognak

ìránta más érzéssel viseltetni, mint millyennel egész Ita»
lia, ’s a’ romai nép viseltetett.

Szándékukat megértvén Staberius titkon Apolloniá
ból elìllant, amazok рейд Caesarhoz követse'get küld
vén б: városukba {сведена Ezek’ példa'ját követék a’
Bullidaiak , e's Amantìaiak , ’s а’ többi h‘atáros nemzetsé
gek; nem különben egész Epil-us; és Caesahoz követe

ket küldvén parancsai’ teljesl'te'sére készeknek ajänl
kozának.

.

ХП1. Pompeius meghallva'n az Oricumhan ’s Apol
lonia'ban törte'nteket, aggódott Dyrrhachìum miatt, ’s éj
jel nappal utazva'n oda igyekezett.
`
Caesar’ közeledtének hírére Pompeius’ seregeit, mi
vel ez e’jjel nappal szakadatlanul ’s minden pihentetés
nélkül тазом, olly паду rettegés szállotta meg; hogy

`Epirusban,’s a’ mellék-tartományokban csaknem mindnyá
jan elszökdösének; sokan fegyvereiket elvete'k, ’s útjok
szaladáshoz hasonlónak Ишиас

Közel Dyrrhachiumhoz megállapodék Pompeius, és
tábort üttete. Мёд ekkor is rémülve levén a’ sex-eg, leg
elsöbben Labienus 52) lépett föl, ’s megesküdött: hogy
Pompeìust el nem hagyja, ’s а’ szerencsétöl гей mél-t`
akármelly sorsban vele osztozandik. Ennek példa'ja't kö
vete'k azután а’ többi Legatusok, katonai Tribunulok,`
Centuriok , ’s az egész sereg.
Caesar, mivel ôt Pompeius dyrrhachiumi útjában

шедшие, megszlînt sietni, és Apollonia’ határaiban,
Вову az ira'nta erdelnteli nemzetségek sánczvárak 's ör
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„так által födve legyenek, Apsus folyó mellett tábor
ba sza'lla. -Itt szándékozék ltaliából a’ többi legiokat
heva'rni és tábor alatt telelni.

.

Ugyan ezt tevé Pompeius, ’s az Apsus folyón tlili
táborba összevoná minden emberét és sege'dhadát.
XIV. Calenus Caesartól velt parancsa szerint Brun

disiumban a’ legiokat ’s lovasokat падёт teve'n, valameny
nyi 'hajóval megindult. De alig evez ki a’ révböl, Cae
sar’ levele által tudósl'ttatik, hogy minden kikötö, 's part
az ellenség’ hajóhada által van elfoglalva. Е’ tudósl'tás
ra visszavonul a’ révbe, 's minden hajót visszaszóll't.
Egyetlenegy folytatta Calenus' parancsa ellen útját ; mert
nem volt katonákkal гнезд-акта, ’s külön használatokra

fordl'ttatott. Ez Oricumhoz érvén Bibulustól elfogatott,
ki a’ тара levôket, szolgäkat és szabadokat, a' gyerme

keket sem vevén ki, egy lábig fölkonczoltatta.

És Еву

csak egy percztöl 's пазу vakesettöl fiiggött nz egész se~
reg’ menekvése.
к
XV. Bibulus, fölebbi emll'te'siink szerint, hajóhadá~
val Oricumnál állott, ’s yalamint ö Caesart a’ {виден-161
’s kikötôtöl elzárá, úgy ô is ez által az egész itteuì szá
raz földtôl zárva tartaték. Mort Caesar az egész part’
hosszát ör-tanyákkal megrakatta; nem lehete azért onnét

fait, vagy vizet hordani, vagy a’ рая-топ kikömi.'
Helyzete igen rosz volt, ’s minden szükse’ges szer

ben паду fogyalkozäst látott; úgy hogy fát és vizet, va
lamint egyéb életneml'ít ll'ajókon- volt kénytelen Corcyrá
ból hozalnì, söt egy l’zben nagy fergeteg állva'n be, a’
hajókat borl'tó börökkel kelle az (Шей harmatot fölfognia.
Е’ nehézségeket mindazáltal békével ’s állhatatosan tůré;
`inert véleménye szerint a’ partoknak nem volt szabad fö
detlenül , ’s a’ kikötöknek záratlanul maradniokÍ E’ most
emli'tett szorultságban Bibulus és Libo, ki ezzel вдув;
siilt, M. Acilius, e's Statius Murcus Legatusoknak, kik
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nek egyike a’ шашек, másika a’ tábori sereg’ parancs
noka volt1 hajóikról kiáltozának: Caesarral, ha lehetne,
beszélni. Мёд némellyeket vetének йота, hogy jobban
elhitessék, mintha egyezésröl akarnának értekezni.
Аида": fegyverszünetet kérének, ’s nyerének is; mert

a’ közlemény nagy fontosságúnak látszott elöttük ; ’s tud- .

eik, hogy Caesarnak ez forró kivánsága. Gondolhaták
azt is, hogy Vibullius’ kiildöttsége nem maradt sìker
пеняй].

y

XVI. Caesar a’ tulsó nemzetségek’ meghódi’ta'sa, ’s

a’ шаг szûkün eleség’ beszerzése végett еду‘ legioval meg
indulván akkor Buthrotumnál állott Corcyrának áltelle.
nében.

ПФ Acilius’ és Marcus' levelei által Libo’ és Bibulus’

kìvánsägairól tudósíttatván oda hagyá a’ legiot, ’s vissza
méne Oricumba.

Oda érkeztével Libo és Bibulus a’ beszélgetésre föl

„штампам Libo eljöve, ’s mentegeté Bibulu’st bösz
haragra gerjedése , ’s Caesarral az шипы ’s praetori азы.
keresés бы Caesar ellen lobbant каши gyi'ílölsége miatt.
Ezen okból kerüli a’ szóbeli közösůlést, hogy az illy re

ményteli ’s f6 érdekii alku haragos indulatja által ne lliu

sí-ttassék. Pompeiusnak még most is , mint mindig legföbb

Оттава, hogy megegyezzenek, ’s а’ fegyvertôl elállja
nek. De ö nincs meghatalmazva; mert а’ hadi tanács’ чёт
zése szerìnt a’ f6 badi kormány, ’s mindennemii alkudo

zások Pompeiusra vannak Мяча. Azonban ha’Caesar’ kia
vánatait megértik , azokat meg Годик kiildeni Pompeius

пай, ki azután а’ többit az ö javallataikra önhatalmulag
bevégzendi. Azonban mig attól felelet érkezhetik, a’ fegy
verszünet tartson, ’s egyik rész se bäntsa a’ másikát.

Ezekhez fiiggeszte még némelly észrevételeket ügyök’

igazságáról , erejökrôl , e's segédforrásaikról; mellyekre
felelni Caesar sem akkor nem Саши: méltónak, valamint
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most sem Шиш]: elegendö okot aznkát az utókor’ szäniá
га följegyezni.

`

XVII'. Caesar azt kiva'na', hogy bizton küldhessen

követeket Pompeiushoz 53). Ezek’ bátorsa'ga’ról vagy 6k

kezeskedjenek, иду azokat áltve'vén magok vezessék el
hozzá. A’ mi a’ fegyvernyugvást illeti, a’ hadi sors je!

lenleg illy viszonyban all: 6k hajóhadukkal elza'rják ha’

jóinak , >e's segédseregeinek a’ tengert; öa’ vi'ztôl és БИЙ
raz földtöl тёща е1 öket. Ha e’ za'r alólföl akarnak sza
badulni, усну“: Ье 6k is tengeri ôreiket.` Ha вид] е1
nem állanak, б sem áll. el amattól. Azonban nem lehetet

lenség az egyeze's felôl alkudozni, habár az eddigi záron
nem tági'tnak is. Ez épen nein tesz akadályt.

-Azok sem Caesar’ követeit nem akara'k elfogadni,

sem azok’ bzítorsa'ga felôl kezeskedni; haneln az ege’sz

ù'gyetPompeiusra hárl'la'k. Csak az egy fegyverszüuetet

siirgeték, ’s erre [сися erôvel törekedtek.

Mikor Caesar e’szrevevé, hogy ezeu egész szóváltás

nak czélja nem más, minthogy a’ jelen veszély- ’s inse’g»
|161 kivänszorogjanak ; ’s Воду a" be’kességre sem reme'ny,

sem ajánlat nem nyujtatik: Iigyelmét a’ haboru’ folytatá

sa’ra- fordította.

XVIII. Bibulus sok МейзГ a’ földlôl el Ieve'n жён/а,
meghú'te's ’s nyugtalansa'g miatt veszélyes nyavaly-ába
esett, mellybe, mivel (a’ tengeren) sem meg nem gyd
gyulhatolt, sern'fölvállalt tiszte'töl megva'lni nem икать
Ье1е isV halt.
`
Halála uta'n a’ (tengerì) f6 badi korma'ny iircsen та

radt, ’s mindegyik kénye szerint korma'ny'zá Нажмём.
Lecsendesedvén a’ Caesar’ hirtelen érkezte a’ltal oko
zott на]; Vibullius melléje vevén Pompeiusnak a’ legfon
tosb iigyekbeu közönséges tana'csadóit, Libot, Lucceiust,
c’s Theophanest 54), lijra elö akará terjeszteni Caesar'
iizenetét.A De Pompeius yazonnal szaviíha va'gott és hall ga
noM. cms. iv. Kö'r.
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tást parancsolt. Mit nekem, ngymond, az élet vagy ha
za, ha mindkettőt csak Caesar” kegyéből Мешают bir

hatni'! Е’ vélemény kiirthatatlan lesz; mert (örökké) azt

fogják hinni, hogy a.' tőlem elhagyott Italiába visszamen
nem Caesar engedte.

Ezeket Caesar a’ háboru után tudta meg, olly szemé

lyektől, kik e' nyilatkozáskor jelen voltak. Azonban
más útakon még is igyekvék a’ béke iránt élő szóval al

kudozni.

I,

‘

XIX. xA' két tábort csak az Apsus' folyója „наша,
’s a’ katonák gyakran szólalkoztak egymással, a' nélkül,

hogy kölcsönös egyezésük szerint egymás ellen csak egy
nyilat is lőttek volna.

Caesar az ő Legatusát P. Vatiniust a' folyó” partjá
hoz küldé, hogy békére vezető legjobb alkudozásokat

szőjőn, ’s gyakran fenszóval kiáltsa; valljon nem sza
bad-e, а’ mi még a' pyrenaeusi szökevényektől , ’s rab

lóktól 55) sem tagadtatott meg, polgároknak polgárokhoz
béke-alkudozásokat küldeni, főkép azon czéllal, hogy
hazafi hazafinak kímélje vérét? 56). Nagy alázatossággal,
а’ mint az illy saját ’s mindnyájok'javät illető tárgy meg
kívánta, sok egyebet is fölhorda, 's mind а’ két ТЫ’ vité»
zeitől csendes ügyelemmel hallgattatott. Végre а’ másik
résztől e' választ nyeré: A. Varro jelenti, hogy másnap
szólalkozásra eljövend. Megjelenhetnek egyszersmind ve

szély nélkül mindkét részrőla' követek is, ’s elő terjeszt
hetik kivánataikat. E’ végre bizonyos időt határo
zának.

Másnap az összejövetelnél mindkét részről nagy so

kaság jelenék meg. A' várakozás feszült volt ,p ’s mind
nyájan a’ békére látszattak hajolni. A’ sokaságból kilép

T. Labìenus; először mérsékelt hangon szól a' békéről,

’s (végre) vs'zóvitába keveredik Vatiniussnl. Beszédüket а‘

mindünnen hirtelen röpködő lőszerek szakaszták félbe.
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Vatinîus ugyan a' katona’k’ paizsaìtól> födve mentten та
radt; de többen sebesl’ttettek meg; ezek között Corne

lius Balbus, М. Plotìús, L. Tiburtìus, ne'häny Centurio

's közvitéz. Akkor Labienus: szú'njetek teha’t az egye

zésröl
szólnî. Mfg Caesar’ feje't nem hnzzák elô, addig
köztiink a’ be'kességröl szó sem lehet.
ХХ. Ezen idö ta'jban fölveve' Romában a’ Praetor
M. Cnelius Rufus 57) az adósok’ iigye't, ’s tìsztének kez
detében birói székét a’ város’ Praetorának C. Trebonius’
széke mellett üté föl; ’s mindazoknak, kik а’ Caesar a'l

tal az érték-becsii, ’s adósság-lerovzísa iränt rendelt egyez

tetö bìra'k’ itéletétól fölebb akarának folyamodni, ve'del.

met igére. De a’ rendelet’ Зенита, ’s Treboniusnak, `ki

jelenleg a’ törvénykezésben a' kegyesse'get ’s mérsékle'st
jónak találta, szelìd bánása teve', hogy вены sem talái
kozott, ki pörét fölebb kiva’nta volna vinni. Mert (вып

szegénységével mentegetni magät', чаду saját szüksége ’s

az idök’ mostohasa'ga elvlen panaszkodni, vagy az áruba
bocsáthatäs’ nehézségeìt föllllordanì, máx' ez sem kis nie

re'szség: de ki lehet olly vakmerö, ki olly втоптан, hogy

n'yilvános levén az adósság, jósza'ga’ egész birtoka’ban
kivánjon maradni. Senki sem volt сети, 1‹1.111уез mirI

kiva'nt volna; ’s azok'magok is, kiknek ez jnvukra юн,‘

keménynek találták Coeliust.

Е’ kezdet шёл Coelìus, nehogy a’ gyaläzatos lépést

hijába tette légyen, azon rendelést hirdeté ki: hogy ‚ш
adóssa’g
kamat nélkül hat l'zben hat hat nap’ közbenjfh
tével fìzettessék vìssza.
XXI. Midön Servius Consul ’s a' többi tîszviselók

ellent állottak , ’s a’ siker várakozásának nem felelt meg:

hogy а’ nép’ Кем/ё: megnyerje, eltörölve’n az elöbbit
két új rendelést hirdete, mellyek’ egyike’vel a’ zselie'relr.
nek egész esztendei házbe'röket elengedte, шашками az
tij adós leve'rek’ Ьесв1е52ё11йй$йуайагй eszközleni. E’
9*
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miatt C. 'l'rebonius ellen zenebona támadt; ne'hányan meg
sebesi'ttettek , 6 pedig birói székéröl elüzetett.
Servius Consul e’ dolgot tana'cs elejbe ada', 's а’ tu

nzícs azt végzé, hogy Coelius mozdíttassék el llivatala'ból.
E’ végzésnél fogva a’ Consul ôt a’ tanxícsból kitiltá, 's mi
dön az összegylîltnéphez beszédet akara tartani, a’ szó
щёки-61 levezetteté.

`

' ‘

E’ gyala'zat 's bántäs miatt nyîlva'n tetteté кладёт,
mintlla Caesarhoz akarna menni; alattomban pedig a'

Clodius’ megôle'seért elitélt Milohoz 58) külde; ’s ezt, а’
hajdan adott паду nézö-játékból fenn levô дышишь’
maradványaival bi‘rót, Italiäba hl'vá; hozzá csatlakozék;

’s öt a’ pásztorok’ fölla'zi'tzísa végett Thurinum’ 59) сайта
i elöre kiildé.

Mîkor Coelius Casilinumba 60) ért, épen akker ko
boztattak el Capuäban Milo’ tzíborjelei ’s fegyverei; meg
sejdíttetett Neapolisban gladiator falkäja, ’s felfödöztetett
e’ város elleni árula's. Kivilägolva'n tehät szándéka Ca'
puából Майами, ’s tartván a’ veszélytöl, — mert a’

решёток’ gyülekezete fegyvert ragadott, ’s ôt ellenség
nek nézte,-- fölhagya tervével, ’s útját másfelé fordi'tá.
XXII. Milo azonban a’ Municipiumokhoz levelet
bocsátvän, a' miket tesz, (ugymond,) Pompeius’ akarat

ja ’s parancsa szerint teszi. A’ parancsokat Bibulus llozá
meg nekie. Az adósokat bizgatá (fökép
De ezekkel
nem boldogulván , néhány fogházat törete föl, ’s Cosát 61)
a’ turinumi földön kezdé ostromolni.

Е’ helynél

Ре.

dius Praetortól еду legioval 62), a' ba'styáról hajl'tott k6
vel agyon üttetett; és Coelius, mint mondogata', Caesar

hoz utazván Thurüba érkezék. Hol midön némellyeket
е‘ municipiumbeliek közíil bujtogatna, ’s Caesarnak itt

örködö gallus és hispanus lovasait megvesztegetni akar
ná, ezektöl megöletett.

Így еду nagyra vállhntó kezdet, melly a’ tisztvise

nimnnn: könn'.
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lök’ elfoglaltsziga 's n’ knrszellcsne miatt папа: aggódtatli,
gym-s, ’s könnyii véget ért.
XXIII. Libo, parancsa _nlatti ötven hajóból Анд
liaddal Oricumból Brundisiumba vilorläza, ’s elfoglalèi a’
város’ kikötôje'nek áltellenében fekvö szigetet; mert fo

ganatosabbnak ища azon egyetlen helyet, merre шк.
ség‘kép kelle a’ mieinknek kievezniök, mint valamennyi
partot ’s kikötöt ostromzár alatt tartani.
Hirtelen ide érkezte'vel ne'hány rakhajót elfoglalt,
’s fölgyujtott; egy, gabonával rakottat pedìg elvitetett»

Embereink nagy rémülésbe jöve'nek.

Éjjel katonákat 's

l'jäszokat tett ki a' нагана, ’s az örködô Iovassa'got el~
verte. Helyzetének jó volta miatt azt irá Pompeìusnak:
csak vonassa szzírazra, ’s igazíttassa ki, ha kedve таща,
a’ többi hajókat, majd ö vissza fogja Caesar’ segédsere
geit hajóhadával tartani.
XXIV. Antonius, ki ekkor Brund-isiumban volt, ka

4tonxiìnk’ vitézse’gében bl'zvzin, a’ паду hajókból mintegy
hatvan залип fonadékkal ’s védernyôkkel megfödetett, azo

kat “Подати: legényekkel megrakatta, 's parthossznt
egyes h_elyekre (Шпиона. Két häromsor-evezöset, mely
lyeket Brundisiumban építtetett, a’ hajós lege’nyek’ gya
korlásänak örve alatt a’ kikötö’ torkolatához külde.
Ezeket Libo bátran kinyomuini látván, azon re
ményben, hogy elfoglalhalja, б: négysor-evezôset külde
ellenök; de közeledtökkor próbált vitézeink a’ kikötöbe
visszafutának. Amazok уйдут ingerelve gondatlanul щё
nok eredtek. Antonius' sajka'i tehát adott jelre mindiin
nen az ellenségre rohantak, 's mindjfirt elsö megtáma
deisukra еду négysor-evezôset liajósaival, ’s véflôivel
egyiitt elfogtak, a’többìeket pedig rlitul visszakergették.
E’ veszteséghez даты, hogy Antonius parthosszat lovaso
kat álli'tván föl az ellenséget a’ vl'zhordásban gáltolta.

Igy szükség és szégyen kényleté Libot Brundisiulu
elöl eltävozni, ’s a’ mieìnk’ bezárata'sával iölhagyni.
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XXV. Sok hónap folyt immár le, ’s a’ tél hanyat.

Iott Aa’nélkül, hagy Caesarhoz Brundisiumból hajók, чаду
legiok érkeztek volna; holott bizonyosan flíttak némelly
kor szelek, mellyekkel, véleménye szerint, “не kellett

/

volna bocsátkozniok , ’s i'gy azt hitte, hogy egy чаду más
jó alkalmat elszalasztottak. Minél inkább nyilott az idö,
annnál e’lénkebb lett az örizet, авт“ biztosb reményre
gerjede'nek (minket az áltkele's-ben) meggátolhatni. Pom
peius is leveleiben думы-ан feddé (Лют, hogy minekutäna
mar elôször magát Caesart a’lteresztették , (legalább) többi
seregeit akadályozzák. A’ szelek gyengébben шт, на
ponként bajosb áltszálll'tástól tartának 63)
Cansar tehát embereinek Brundisiumba kemény ра
rancsot külde, hogy az elsö jó széllel megindulni el ne
mulaszszáb 64): ’s harmáske'p nem lehetne, Apollonia’
partjai felé tartsanak, ’s ott kössenek

Ez a’ tájék

legkevesebbé volt az ellenséges hajóhadtól örízve, mivel
nem bátorkodott messze távozni а’ révpartoktól.
XXVI. Tehát M. Antonius’ és Fuñus Calenus’ ve

zérlete alatt, magoknak a’ Caesarért mindenre elszánt
katonáknak siirgölö biztata'sai közben jó déli széllel bätran
’s fe'rfiasan hajóra ülvén lnásnap Apollonia és Dyrrhachium
lnellett elevezének.

`

Mikor ôket a’ магам-61 megpillanták, C. Coponius`
Dyrrhachiumban a’rhodusi hajóhad’parancsnoka hajóival
kiindula; ’s mikor mar а’ szél’ csillapodtával niinket csak
nem elért volna: ugyan azon déli széliijra föltániadt, ’s
hajóinkat a’ veszélytôl megmentette. De Coponius azéri:

nem hagya föl szándékával: hanem hajónépének eröködé
sével, ’s állhatatossa’gával reménylé a’fszél’ erejét is

meggyôzhetni; ’s még Dyrrhachium mellett Внешне“ vi
torlákkal áltröppenö hajóinkat sem szú'nt meg üldözni.
Embereink Нант-щёк ugyan a’ szerencsét, mindaz
шт] a’ hajóhad’ megtámadtatása miatt aggódtak , ha ta“
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la'n a’ szél lecsendesednék. Végre elérték Lissuson 65)
tńl három me'rtföldnyìre az ligy nevezett nymphaeumì ki
kötöt 66), ’s abba beevezének.
E’ kikötô а’ délesli szél ellen födve volt ugyan,«de
а‘ déli széltôl nem volt bátorsägban. Aznnban embereink
jobban féltek az ellenséges hajóhadtól, mint a’ szélvésztöl
Mìhelyt a’ kìkötöbe'értek, hìhetetlen szerencsére a'
Её: nap Ша fuvó déli szél délestire “Питон.
XXVII. Itt lehete la'tni а’ szerencse’ hirtelen fordul

tát. Kik csak most aggódtak menekvésekrôl, azokat a'
teljes bátorságu révpart fogadá keblébe; ’s kik hajóinkal:
veszélylyel fenyegették, most а’ magoké miatt valának
kénytelenek rettegni. E’ megváltozott körülme'nyeknél
мы: а’ szélvész nem свай hajóìnkat födte, hanem a’rho
dusiakat is rongálta; úgy hogy az ormozott hajòk, пайщ
szerint tizenhatan, egytôl egyig zátonyra vettqttek, ’s

töre'st szènvedtek.

A’ hajós legények éákatpná‘k részint

szirtekhez csapatva vesztek el, részint embereinktöl fo
gattak föl.

Caesar mindnya'joknak megkegyelmezvén, hazájok
ba vìsszaküldé Шкет.

`

XXVIII. Két hajónk az úton elkésvén 's az éj гей
jok szakadván, azon bizonytalanságban, hol állapodtak
meg a’ többiek, Lissusnak áltellenében horgonyokat
ha'nytak.
A’ lìssusi parancsnok Otacilius Crassus rendeléseket

tön e’ hójókat sajkákkal ’s több hozzájok csatlakQzott
ápróbb nasza'ddal elfoglalnì. Azonban alkudozásba is 1e'
» pe velök; ’s a’ шавок’ megadása’ esetére nekik bántatlan
ságut igére. Ezek’ egyìke еду líjoncz legionak két száz
húsz emberével, a’ másika nem egész két százl ИШЬ vi
tézzel vala megrakva.
Itt lehete látni, milly védelem fekszìk а’ lélekszi

lárdságban.

Az újonczok а’ hajók’ mennyìse'ge'töl inegi
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jedvén; ’s а‘ bajó-ingás ’s tengeri betegség'miatt bádjad
tan, hittek az eskünek, melly szerint semmi bántalmok
`nem leend, ’s magokat Otaciliusnak megadák: mindazáltal
annak elejbe vezettetvén az adott hit’ szentségének elle
nére, пешей elôtt iszonyu kegyetlenséggel еду láhig ki
végeztettek. vDe a’ régi legiobeli katonák, kiket a’ 52151
vész, у’5 hajóbüz szintugy gyötre, ú'gy tarták, hogy régi
vitézségökkel nem kell alább hagyniok; ’s alkudozások
kal, 's шавок megada'sának szine alatt azîestét kihuzvám
a’ kormányost parthoz evezni kényszerl'ték , ’s -alkalmas
helyre akadván az éj' hátra levö részét ott tölték. Reg
gel a’ tengerszéleken örködô mìntegy négy száz lovas, ’s
az utánok indult örhadnak еду része ellen, kiktôl Otaci
lìus’ parancsära megtámadtatának, magokat védték, ’s
néhányat közülök leterítvén szerencsésen a’ mìeinkhez
jutának.
XXIX. Ezután а’ romaì‘ polgárok’ egyeteme [4155115`
ban -- e’ várost az elött Caesar adá nekìk, ’s azt meg is
erösl'tteté --- Antonìust befogadzí, ’s mindenben segíté.
Otacilius (e’ miatt aggódásba jött; a’ várost oda hagyta,
’s Pompeiushoz futntt.

Minden katonáját, összeleg három koros ’s еду`
újoncz legiot és nyolcz száz`lovast,` szärazra tevén An
tonìus a’ hátra levö gyalogsa'g’ ’s lovasság’ álthozása ‘vé
gett hajóinak nagyobb részét Italìába visszakü'ldé. A’
pontókat ( gallus hajó nem) Lissusnál hagyá , azon czél
ból, hogy Caesar, ha talán Pempeius azon hiedelemben
_- l’gy tarta' a’ közvélemény is ——‚ hogy örhad nélkül ta

lálandja lmliát, seregét Oda ámenné, а: legalábbkövet.
hesse. Küldo is hozzá gyors követeket, öt kiszállása’ he

lyén'il ’s álthozott katonáinak mennyiségéröl tudósl'tyán.
XXX. Csaknem egy idöben tudósíttatänak e’ felöl
Caesar és Pompeius; mert látták ugyan a’ hajókat Apol
lonia és Dyrrhachium mellett elvitorlázni, és szárazon
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ulánok is indultak; de a’ kiszálläs’ helyet »néha'ny nap
nem tudták.

Ezt megtudván mindketten ellenkezôt határozának:
Caesar, hogy haladék nélkül Antoniussal egyesüljön;
Pompeius, hogy a’ jövôknek útközben ellenszegiiljò‘n, ’s

hahogy lelletséges, lesböl véletlenül reájok iissön.
Ugyan azbn egy nap hagyák el tehät mindketten
Apsus folyó melletti erôs täborukat; Pompeius titkon ’s
éjjel , Caesar nyilván 's nappal. De Caesarnak a’ folyón

fölfelé пазу kerülöt kelle tennie, hogy zzítonyra akadhas
son; Pompeius, mivel folyó nem volt elötte.l gát nélkiil
паду léptekkel siete 'Antonius ellen; ’s mikor ennek kö

zeledtét megtudta, jó állásra akadván seregeivel megle
lepedett; ’s 11035г 111 léte titok maradjon, megtiltá tabo
rából a’ kimenést, чаду ti'ízélesztést.
Ezt a’ Görögök azonnal tudtára adta'k Antoniusnak
Hirnökôket külde tehát Caesarhoz, ’s еду nap táborában
vesztegle. Másnap liozzäja ére Caesar.
Ennek érkeztét megtudván Pompeius, nehogy két
sereg közé szoruljon , azon helyrôl eltávozék, ’s egész se

regével Dyrrhachium’ földére Asparägiumba 67) ére, 's ott
kedvezö helyen tábort üte.

XXXI. Ezen idö ta'jban czímzé’magát Scipio Ama
низ’ hegye körül vett némelly veszteségei után Impera
t‘ornak 68) , miután a’ nemzetségekre ’s magali-uralkodók
ra nagy sarczot vetett. Provinciája’ bérlöitöl két évi bér

pénzt csikara ki, ’s a’ jövö eszten'deit kölcsönk'e'p elöre've
vé föl; továbbá az ege'sz Provincia'ban lovasokat szedetett.

‘Ezeket összegyú'jtvén a’ vele határos ellenséget,
a’ Parthusokat, kik csak imént ölék meg M. Crassus had
vezért, ’s M. Bibulust ostromzár alatt tai-tak, maga után
hagyván, a’ legiokat ’s a' lovasságot Syriából elvonta; ’s

a’ Parthusok’ beüte'se miatt eltelve aggodalommal ’s fé
lelemmel a’ Provinciába 69) érkezett. Itt midön némelly
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Кают“: nyilván mondogaták, hogy ellenségjellen, lia
. vezettetnek , elmennek igen is, de polgár,- és Consul
ellen kardot rántani soha sem fognak : Pergamusba

го) ’s а’ legdúsabb városokba vezeté telelni legioit,
s hogy azokal: magal iránt lekösse, igen tetemes köztök

Методами ajándékokon kivül, városokat ada nekik
rablásul.

XXXII. Azonban a’ kivetett аде 1едпадуоЪЬ szigo
rusággal hajtatott be az egész Provinciában, ’s azon fö
liìl a’ pénzvágy sokat демонам: ki. Minden embernek,
szabadnak úgy , mint szolgänak fejére adó vettetett; szo
bor-, канвы, gabona-, líjoncz-, hajós-, fegyver-, lö
gépely-, fuvaradó kéretett. Pénzcsikara'sra minden ki
gondolható örv elégségesnek látszott. Nem csak a’ vá

rosok, hanem majdnem minden falu ’s kastély nyert kíilön
liatalombiraíkat,> kik minél marczonábban ’s kegyetleneb
ben viselék magokat, шипа! nagyobh férñaknak, ’s de
rékebb polgároknak tartattak. A’ sok poroszló, bi'ztos,
sarczoló, бит csak ligy pezsgett az egész Provinciában;
kik a’ kivetett pe'nzek’ behajtása'n kivül magokról sem fe
ledkezének el; mert' hogy ocsmány ba'násmódukat illö pa
lást ala rejtsék, azt mondogaták: hogy házuk- ’s honuk
hól kil'ízetvén mindenben nagy szükséget Ишак. Ide ja’
rulának a’ háboruknak, mikor анаши mindenkire vettetik
adó, közönséges szüleményei, az irgalmatlan kamatok,

mikor is a’ Iìzete's’ napjának halasztäsa ajándéknak
hívatik,

.

А’ Provincia tehát azon két e'vben nagy adóssa’gba
verte magát. Mind e’ mellett is bizonyos mennyiségii
Iénz vettetett nem csak a' provinciabeli romai polgárok

ra, hanem minden egyetemre ’s közönségre is. Андами:
szerint e’ pénz a’ tanács’ végze’se'böl kölcsön gyamínt ki
vántaték tölök.A A’ haszonbérlöktôl, mint elöbb Syria
ban 7i), kölcsönkép a’ jövö esztendei adót elöre ‘бивней:
XXXIII. Azonkiviil a’ Diana’ ephesusi templomában
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72) régóta letett kincs’elvétetésére parancsot ada Scipio;
’s midön n’ határozott uapon több tanäcsrendbelinek, ki
ket пледы“ ‚ jelenlétében a’ templomba jött volna , veszi
Pompeius’ levelét: Caesar áltjött legioival a’ tengeren:
tegyen félre mindent; siesen hozzá serege'vel.

E’ levelet vevén a’ тезы“ tanácsbelieket elbocsátá;
a’ macedoniai útra készüle, ’s néhány nap mulva meg is
indula. Ezen eset mentette meg az ephesusi kincset.
XXXI". Antoniussal lett egyesülte utän Caesar a’
tengerpartok’ födözésére rendelt Iegiot Oricumból maga
hoz vonván jónak találá a’ rtávolabb) tartomänyokat is
megkisérteni, ’s a’ szárazra mélyebben nyomulni; és mi
kor Thessalia- 73) ’s Aetoliaból 74) követek érkeztek azon
nyilatkozással, hogy ama’ ne'pek’ minden felekezete, ha
hozzá örhad kíildetik, parancsait teljesítendi: L. Cassius
Longinust az lijoncz huszonhetedik идти legioval, ’s
két száz Iovassal Tbesaliába , С. Calvisius Sabinust рейд;
öt cohorssal ’s valamellyes lovassäggal Aetoliába küldé.
Kûlönösen meghagyá nekik, hogy mivel e’ tartományok
közel esnek, az eleségröl gondoskodjannk. Cn. Domitius
Calvinust két legìoval -— a’ tizenegyedik- e’s tizenkettö
dikkel — ’s ôt szäz lovassal Macedonia'ba parancsolá;
mert e’ tartomány’ egy része’nek, az úgy nevezett вш
bad földnek 75) követje, azon tájbeli f6 személy Mene
demus azt bizonyítá, hogy felei mindnyájan kulönösen
задавай Caesarhoz.

XXXV. Ezek köziil Calvisius mindjárt Aetoliába
léptekor mindenütt, legnagyobb szivességgel fogadtatott;
elvervén azután Calydon- ’s Naupactusból 76) az ellensé
ges ôrsereget egész Aetolìa.’ urává lett.
Cassius a’ legioval 'l’hessaliába érkezvén ott két pár
tot lelt, mellyek’ hajlandósága meg volt oszolva. Hege
saretos а’ hatalom’ évült birtoku embere Pompeius’ részén

volt; Preteus pedig, egy f6 vérségü Щи, bara'taival
együtt teljes buzgalommal Caesar-t pártolä.
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XXXVI. Ugyan ezen idö tsíjban érkezék похитив
is Macedonìába. А’ közse'gek’ gyakor köòetségeinek gyü.I

löngései kò‘zt hl'rül hozák, hogy Scipìo a’legiokkal kö-.
zell't, honnan magas véleme’ny 's hl'r terjede el mindnyá
jok között; mert új jeleneteket rendszerìnt (lármás) hl'rek
elôznek meg. Ez Macedoniában sehol sem késvén nagy {112
zel Domitius fele' шпон, de ehhez húsz ezer lépésnyì

távolsa'gra глуби , hírtelen Cassius Longìnus ellen Thes
saliänak fordult, ’s рейд о11у sebességgel, hogy itt 16:6
-rôl ’s jöttérôl egyszerre érkezék а‘ tudósítás. Hogy
annál könnyebben útazzon, Haliacmonnál Macedonia és
Thessalia közti határfolyónál а’ legiok’ butrozatzínak fö‘
dözésére Мета hagyá nyolcz cohorssal M. Favoninst, ’s
ott egy sánczvárat hányatott. Идут: akkor ugrnta Cotys
királynak rendszerint Thessalia’ szélein tarlózkodó lovas
sa’ga Cassius’ táborához.
Cassius elrémülve'n Scipio’érkeztének hi'rére, ’s a'
lovasoknak, kiket Scìpioénak tartott, megpillanta'sára,
a’ Thessalìát környezô hegyekre vonult, ’s innét Ambra
cia 77) felé ìndult. Scîpìo sietve üzé öt, de útközben le~

velet vön М. Favoniustól, hogy Domitius a' legiokkal
nyakára jött, 's hogy segl'tség nélkül magát örhelyén nem
tarthatja.
E’ levélre Scipio megváltoztatá tervét ’s útjät; meg
зяби: Cassiust u"zni,'hogy Favoniust segítse. Tehát éjjel
nappal szakadatlan [Нашёл épen a’ választó pillanatbun
érkezék meg. Egyszerre lehete la'tni Domìtius’ hadának
porát, és Scîpio’ elöseregeit.

Így Cassiust Domìtìus' szorgos ügyessége, Favoniust
Scipìo’ _serényse'ge menté meg.
XXXVII. Scipio Её: пар maradt táboräban , mellyet

Domìtiustól Haliacmon’ folyója különzött; `harm'ndikzín
nap’ költével 'Láionyon áltvìvé seregét, ’s Шьем: üte, melly-`

nek homlokoldalán másnap reggel csatarendben Гдыня.
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Domitius sem vonakodott legioival а’ csatasìkra szällni.
De ámbár а’ két ta'bor közt csak hat ezer lépésnyi tér fe
kiidt, ’s Domitius közelebb vitte csatarendét Scipìo' 16110
rához, ez рейд а’ gerébtöl épen nem akart eltávozni:
még is csak nehezen lehete Domitus’ katonäit пап-162121101 ‚
hogy iitközetre ne kerüljön а’ dolog; melly fökép azért

mal-ndt el, hogy Scipio’ tábora elött еду meredek partu
patak a’ mieink’ elönyomulta't nehezíté.

Scipio, midön Domitius' katonáinak harczvágylít ’s
tüzétlátta, attól tartott, hogy ma's’nap akaratja ellen kény
telem'ttetik megütközni., vagy паду gyalázattal táborába
zárkózni. Azon nagy várakoza's mellett tehát, mellyel
jött; vakmerö elönyomulta'nak az a’ gyalázatos vége lett,
hogy éjjel , шёЁг indulót sem kiáltatván, a’ folyón., 61611
bi helyére, visszament, ’s közel a’ folyóhoz egy emelke
«lett helyen táborba szállt.
Kevés nap mulva azon táje’kon, hol embereink a’
mult napokban takarmányt szoktnk volt gyń'jteni, éjjel
lovasait lesbe älll’tä, ’s megrohaná hirte'len Domitius’ lo
vasságával vezérét Q. Ушам, ki szoka'sként oda jött; de
a’ mieink vitézül kiállák а’ rohanatot, rögtön sorba zär
kóza'nak, ’s önként mìndnyájan az ellense'gre rohanván
mintegy nyolczvant levágának, а’ többieket pedig megsza
laszták,’s két ember veszteséggel 161101111:Ьа‚т1552а16г6пе1‹.
XXXVIII. Domitius ezutän, mintha a1. élelem’ 526
ke késztetné, szinlett mozdula'st telt, ’s azon reményben,
hogy Scìpiot osatára csalhatja, tábori szokásként indulót
fuvatott. Három ezer lépésnyi útat haladvän ege'sz дуа
lng ’s lovas seregével еду nlkalmas ,' ’s rejtek helyen meg
telepede'k. Az u"zésre készen álló Scipio lovassägát ’s köny
nyü seregeinek egy részét Domitius’ útja'nak kémlelése ’s
kitudäsa végett elöre kůldé.
Az elsö lovas osztályok elöre nyomultoknäl fogva

kelepczébe kerültek; de a’ (rejtekben zílló) lovak' nvyerí
l

.
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tésére gyanura gerjcdvén feleikhez kezdének vlsszavonul
ni. A’ hátulsók ezek’ sebes visszavonultát lätvän, mcg
állapodtak. Cseljök el levén árulva, embereink, hogy
a’ többiekre siker nélkiil ne várakozzanak, két ellenséges lovas os_ztályt elfogtak. — Ezek között volt a’ 107115
sag’ vezére M. Opimius.- A’ többi osztályokat vagy fölkonczolták, vagy fogva Domitius elejbe vezették.
XXXIX. Mìkor Caesar, fölebbi emll'tésünk szerint ,

a’ tengerparti örizetet magálloz vonta, Oricumban a’ vii
ros’ védelmére három cohorst llagya hätra, azokra bl'zvan
a’ hadi hajókat is, lnellyeket Italiaból hozott 7011. Е`

dolgot, ’s a’ város’ parancsnokságát C.Acilius Legatusra
ln'zta. Ez hajóinkat a’ belsö , város megetti, részre vite
té, ’s a’ parthoz kötteté. A’ kikötô’ torkolatát еду elsüly~
lyesztett rakhajóval zárá el, ehhez egy másikat kapcsola,
mellyen, épen a’ révpart’ bemenetének áltellenében, tor

nyot emele, azt katonákkal megraká, ’s nekik minden
véletlen esetre védelmül áltada'.

a

XL. Ezeket megtudvän az aegyptusi llajóhad’ veze're,

ч.

az ifju Cn. Pompeius , Oricumhoz jött, Iaz elsüllyesztett
hajót vonógépely, és sok köte'l a'ltal (a’ vl’zból) kihuzta;

*h
*_

a’ másikat pedig, mellyet Acilius a’ révpart’ védelmére
álll'ta, több, hason magassägra épült tornyokkal elliított

*_
~

hajóval megtámadta; úgy llogy magasabb álláspontról har-

`

czolván , a’ fáradtakat frisekkel fölva'ltva'n, ’s hogy az el'

lenség’ erejét meg0szsza,a’ város’ falai ellen egye'b ponto
kan is, száraznn lábtókkal, vizen hajóhadával próbát té

vén, eröködéssel ’s löszerei’ zzíporával a’ mieinken gyô
zödelmeskedék.

Miutfín a’ (torony-) védök ellanka

de sajkákba vétetvén lnindnyájan megmene ‘
hnjń is llatalmába keriilt.
Ugyan azon iflöben
iermészettöl lmlmozo

tct kep/.ö ga'tot, me

`
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hengerekeu emelö rudakkal a’ belsô' kikötóbe tolatotr.
Igy a’ parthoz kötött, ’ az iires Iiadi hajókat ke't részrôl
Штата meg, ’s négyen kiviil, mellyeket elvitt, a’ töb
bit fölgyújtotta.
'
Ezután hátra hngyá D. Laeliust, kit az asiai bajó
hadról vŕin el; ’s ez Bullis- és Amantiától szálli'tandó min

den életnemiit a’ várostól elva'gott. Ö maga Lissus alá vi
torláza, hol М. Antoniustól а’ kikötóben hagyott har
miiïcz rakhajót fölégete. Lissust is ki akami ostromolni ,

de az azon kerületi romai polgarok, ’s Caesartól ôrségül
oda kíildött katonaszig’ védelménél fogva harmad nap
mulva , az ostromna’l néhány embert vesztvén , czélt nem
érve onne'l eltavozott.

XLI. Megtudván Caesar, hogy Pompeius Asparagi
umnál van: seregével oda induit, ’s elfoglalvan 1111162
ben a’ Parthinusok’ 78) va'rosát, hová Pompeius ó'rsereget
telepx'te, harmed nap ¿it Macedoniában elérte; közel hoz
zá tábort iitött; más nap minden seregét kihozván свата
rendbe állott, ’s Polnpeiust iitközettelmegkinálta,
Mikor latta, bogy Pompeius helyéböl nem moz
dnl: vissza me'ne táborába, és sziikségesnek látta más
re-ndzabásokhoz fognia. Ma's nap tehát ege'sz badi erejé
vel nagy kerülön, ’s uehéz és szlik utakon Dyrrhachinm
felé fölkerekedék, reme'nylvén, hogy Pompeiust vagy e’
va'rosba vonulni kényszerl’theti; Иду öt azon belytöl , 110

vá az minden életnemíit, ’s az egész háborura szükséges
minden szert össze hordatott, elzárhatja.
Ez meg is történt; mert Pompeius Caesart ellen

irányban látviín megindulni eleje'nte nem sejdíté annak
szándékát, ’s azt vélé, hogy az élelem’ szüke kényteti
öt költözni; de másnap kémei által értesíttetvén fölkere

kedék azon reményben, hogy Caesart rövidebb uton meg
elözheti. Ezt elôre gyani’tä Caesar, ’s buzdi'tá katonáit,
hogy jó kedvvel türjék az utazäs’ terheit. - Csekély éjjeli
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pilienés utän regge] Dyrrhacliiumba ére, mikor ép'en Pom“
peius" elöhadát messzl’i'nen láttäk, és itt tábort üte.
XLII. Pompeius Dyrrhachìumtól lett elzáratása miatt
czélját nem érhetvén más tervhez fogott; ’s egy emelke

dett kelyen, melly Petrának hivalott, ’s а’ hajókat né-’
~melly szelektôl ve’dô türhetc'í kikötô is volt, erôs tábort
iitött. Ide parancsolá (шьёт) a’ hadi hajók’ egy részét
össz‘együlni, ’s mind-en gabonát ’s eleséget Asiából 's liu'
talma alatti minden tartományból szállíttatni.
Caesar ugy vélekedék, liogy a’ häboru hosszan fog
tartani, ’s azon szorgoskodásnál fogva, mellyel Pompeius’
embereì az egész tengermellékét örzék, ’s télen Ы: Si»
cilia- Gallia- és Italiában e'pített llajóit késlete'k, Italiá
ból teeudô eleség-szállitzíshoz minden reme’nye eltünt.
Tehät Legatusait Q. Tulliust, élelem’ dolgában Epirusba
külde’. De e’ tartoma'ny’ távol fekte miatt bizonyos he

lyeken éléstárokat Шиша, ’s a’ hatäros nemzetségekre a’
fuvart kiveté; nem különben Lissusban, ’s a’ Parthinu
война“ , 's valamennyi várban találtató gabonát összesze
deté. Ez csekélyse'g volt, részint а’ föld’ természeti mi
nôsége miatt _ a’ щёк zordon ’s bérczes, ’s a’ gabona
jobbadán mäshonnan vitetik be, — részint mivel Pom
peius e’ dolognak mar elejét vette, ’s a’ mult napokban
a’ Parthinusokat kiraboltatta, ’s földulatván ’s kiürl'ttet

"e'n házaikat lovasai által minden gabon-'5t eltakarti'ttatott.
XLIII. Ezeket látva'n Caesar a’ hely’ természeti mi
voltához szabá intézeteit.

.

Pompeius’ tábora sok emelkedö e's zordon dombbal

vala kèìrnyezve.- Ezeket elôször ôrökkel теракт,‘ ’s
azokon sánczvärokat hányatntt , azután, а’ mint a’ Гам’

fekvése engedé, egyik sánczva'rtóla’ ma’sikig ve'dvonalo.
kat huzatott, ’s Pompciust beza’rni kezde'. Czéljn ez va

la; ~hogy, nála az eleség sziiken , Pompeiusnal pedig a’
lovusság szzímosan léve'n, serege’ számära a’ gabona ’s
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eleség-sza'lli'tást mindenfelôlröl biztosl'tsa, egyszersmindI
Pompeiust a’ takarmány-gyüjtésben дампа, ’s annaklo
vasságát haszonvétlenné tegye; 's harmadszor, hogyan
на‘: tekintetét, mellyel kivált a’ kíilnemzeteknél birni
Лесной, gyengr'tse, ha a’ vila'gon azon hl'r terjedne el,
hogy Pompeius Caesartól körtáborolva tartalik, ’s nem
mer vele megiitközni.
XLIV. Pompeius sem a’ part’ mellékét 's Dyrrha
chiumot nem {шага elhagyni, mert itt volt minden tribo
ri szer’, ártó ’s védô fegyver’, ’s lögépely’ rakhelye, 's
й‘: kötének ki вех-еде’ számára szállító hajói; sem'mun
ka'lataiban nem gátolhatá ütközet nélkiil Caesart, eb

be pedig плед akker nem akart bocsátkozni. ‘ Azon végsô
шее volt (шьёт) -egyediil hátra, ìhogy minél több dom
bot elfoglaljon ‚ ’s a’ на: а’ lehetö legnagyobb шмыг?
ra örseregek мы birja, ’s Caesar' erejét, mennyire
csak lehet, megoszsza; а’ mi meg is történt: mert hu-A

szonnégy завешана] tizenöt ezer Iépe'snyì тег: kerít
ve'n be, azon lakarmányt дуйте, ’s e’ körben Ievö ok
vetést azonban lovaival Ieeteté.

Valamint emhereink védvonalaikat egyik sa'nczvártól
a’ másikig huzák, nehogy Pompeius valahol kirontson,
's (Яке: hátulról megtámadja: ugy az is a’ belsö téren ежаkadatlan sa’nczolatokat tétetett, nehogy'a’ mieink vala-V

hol betörjenek, ’s б: hátulról megkeri'tsek, Ó elöbb el
készüle vonalával; mert sz'fímra is erôsebb volt, ’s belsů

helyzeténél fogva kisebb kört is kelle készi'tenie. Cae
sarnak (vonala’ haladtával) me’g -elöbb a’ helyeket kelle
elfoglalnia, miben ¿it Pompeius, ütközetbe nem akarva'n'
bocsa'tkozni, teljes erejével ugyan nem gátlá; de valkal-y
mas helyekre még is ijászokat ’s parittya’sokat, kik паду
sza'mmal voltak nale, állíta, 's а‘ mieink közíil sokakat

megsebesl'te. Katonáink a’ nyilnk miatt паду rémiiléshe
Лёней, ’s csaknem mindnyájan süveg-posztóból, чаду
ком. cms. 1v. xöT.
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111111161 ke'szůlt köntössel vagy takaróval födözék magokat
a’ löszerek ellen.

XLV. Az órhelyek’ elfoglalásában mind a’ két rész
nagyon eröködött:Caesar, hogy Pompeiust minél sziikebb
térre szorl'thassa; Pompeius, hogy körösleg minél több

dombot foglalhasson el; 'se' miattgyakran összecsapának.
A’ többiek között Caesar’ kilenczedik legiója megszálla

egy örhelyet, ’s ott sánczokat kezde hányni. Pompeius a'
legközelebb a'ltelleni dolnbot foglalá el, ’s a’ mieinket mun
käjokban bolygatá; ’sminthogy egyA részröl az lit 061105511
nem yónán vezete; elejénte ijászait ’5раг111у115а11"110116000"
küldé reäja, azutän a’ könnnyü vértezetiiekböl nagy _szánh
mal bocsáta utánok,’s a’ löge'pelyeket is elöhozatá , hogy
sa'nczolatainkat gátolja. Nein volt könn'yü dolog egyszer
re ellent a'llanunk, és sa'nczokat is h'finynunk.
Caesar övéìt mindiinnen sebesi'ttetni látván, param
` esot adu a’ vissza vonula'sra, ’s azon hely’ elhagyäsára.

A’ hátrála's völgynek volt; annál tüzesebben sarkalá, 's
távozni nem engedé öket az ellenség; mivel иву látszék,

hogy félelemböl akarják elbagyni állásukat. Mondják,
ekkor Pompeius az övéihez dicsekedve igy szóla: meg

engedi, hogy semmi vezérnek tartassék„ha Caesar’ le
gioi a' legnagyobb vesztese'g nélkül vonulnak vissza azon
helyröl, 110711 olly vakineröen fölnyomultak.
XLVI. Embereinek vissza vonulrísa miatt aggódv‘fin

Caesar а’ domb’ nljánál font védfödeleket hozatolt elô, ‘5
rakatott az ellenség ellen; ezek megett pedig, födött ka

tonák által 79) közép szélességü árkot vonatotl ’s ehhez
11’ 1102211 férhetëst minden шип-6113011111евпе11е211ёд Purity

tyásait, hogyva’ hátriílókat födözzék, jó helyekre fölzílh'lá.
Ezen elörendeletek ntán parancsot ada a’ legiok‘visz

szatérésére. Annál nag`yobb gög, ’s vakmeröséggel nyo
mák ’s i’ízék öket Pompeius’ elnberei ’s keresztiil runtá«
на]; а’ fölálll'tott fonadékon, hogy az árkokon áltjöjenek.
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Ezt la'va'n Caesart ’s attól félvén, hogy majd nem
vissza vonultnak , hanem vissza l'izöttnek tartatik, ’s a’
veszély me’g nagyobb lesz: az utnak mintegy középtája'n
azon legio’ parancsnoka, Antonius általfölbátorittatván
embereit, trombìläval jelt fuvata, ’s az ellenséget meg
támadtata'.

Rögtön összekanyarode'k a’ kilenczedik legio, fentô
ket hajn'ta, és sebes futással a’ hegynektartvän Pompeius
emhereit nem csak vissza nyomä, hanem megis futamtatá.
A’ fölälll'tott fonadékok , a’ kiálló karók, ’s az elkezdett
árkok nekik a’ vissza vonulásban nagy gátul vnlának.
A’ mieink, kiknek csak a’ vesze'ly nélküli vissza vo
nulhatás vala cze'luk, többeket megölvén , öt ember vesz
teséggel minden tova'bbi bolygata’s nélkül lérének iissza.
Ezután kevéssel azon helyeu tul ma's dombokon ke~
resztül végzék be vonalaikat.

XLVII. A’sánczi'a'rok’ mennyiségére, az olly messze

terjedö ’s erôs vx'édvonalokra, a’ körtáborlat’ egész mivol
ta’ra, ’s egyéb 'körülményekre nézve is а’ hadviselésnek
е’ módja új és szokatlan volt. Mert máskor csak ha va
laki fölös gyalogsa'g- 's lovassa'ggal birt, szokta rémůlt 's
az elleutállásra gyenge vagy megveretett, vagy vala
melly bal eset miatt elcsüggedt ellense'gét körta’borlanì;
0261 Pedlg rendszerint az eleség’~ elzárása volt. Elenben
Caesar egy, számra erösebb, ép, ’s teljes erejii ellcnsé

get tarta (111) 2111711; 1101011 а2 mindenben 161162611; meri:
vizen naponként sok tápla szállíttaték hozzá mindünnen;

’s nem fútt szél, melly az oda evezést minden részröl
egészen elzárhatla volna: 6 Pedig, szélt hosszat föl leve'n >
minden gabona emésztve, igen nagy szükséget szenvedett.
Mind ezt azonban különös béke’vel tiirék Caesar’ ka

tonái; mert emlékezének a’ mult évre Hispaniában 80) ,
hol hasonló inséget állván ki, eröködés ’s türelem áltnl
10*
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a’ legveszélyesb háborúnak véget пешие}; megemléke
zének az Alesia mellett Шёпот: nagy szükségre, ’s ama’

még nagyobbra Avaricumnál, 's ez által a’ leghatalmasb
nemzeteken vett diadalmaikra. Megelégedének az ärpával,
meg a’ hüvelyes veteménynyel,mellyet kapának, a’ juhu

kat pedig,-mellyekkel Epirus b6velkedett,különösen ked
velték.

XLVIII. Valerius таи: szolgält katonáink egy дуб
kér nemre is akadtak, melly Charanak 81) hivatik, ’s
téjjel a’ szükse'gbenjó segítséget nyujta. Belöle vnlamelly
kenyér nemet készl'tének. Ez паду таппуйзёдьеп гамме.
ték. Ha Pompeiusék szólalkozás közben a’ mieinknek e'h

séget vetének zemökre, ezek közönségesen e’ gyökérbôl
készült kenyeret velék elejökbe, Йоду bizodalmukat csök
'

kentsék.

XÉIX. Az aralás’ lassankénti közelítése , "s maga
af remény, hogy nem sokára megsz‘ůnìk inse'gök , tú'rhe
többé tette a’ bajt. Többször lehete a’ katonäktól örhelyei- ken 's beszédeik Кбайт: hallani: hogy készebbek Гам]

jal élnì , mint Pompeiust kezeìkböl kibocsätani. Örömmel
veve'k а’ szökevényektöl azon birt is , hogy csak alìg ten
gödnek lovaik, minden egyéb barom pedig már elhullott.
« A’ так téf, a' sok dögböl eredt undok bú'z, а’ sznkat
lan és szakadatlan munka, tova'hbá az ivó viz’ végsö
megfogyatkoza'sa miatt elbetegesedtek; mert Caesara’ ten
ветвей «tartó minden folyót ’s patakot vagy lecsapolt,

vagy iszonyu дышит! megakadályozott; és mivel` a’ tá
jék hegyekkel, ’s barlangszerü völgyekkel volt elhintve,
ezeket lev'ert pala'nkokkal elrekesztette, ’s а’ vl'z fenn
- tarlása végett földdel betömette. Amazoknak-teha't 52611:
se'gkép lapályos ’s posványns табака: kelle keresnìök,
kutakat ásniok , ’s а’ naponkénti munkähoz még a1. й]
terhet is kapesolniok. Azonban e’ kutak némelly örhelyek
töl ta'volabb estek, ’s a’ nap’ hevétöl hamar kiszáradtak~
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Ellenben Caesar’ serege legjobb egészségben ’s leg

nagyorbb viz-böségben volt. Gabona'n kivül minden nemíi
eleség ele'g щитами. De e’ re'szben is naponként jobb.
ra Гоп-(1111: az idö, ’s a' közeledö arata'ssal biztatóbb lett
a’ remény.
L. A’ hadvisele'snek ez’ й] neménél mind a’ két rész

rij tala'lmányokra fakadt. Az ellenség a’ tüzekbôl kitud
va'n, hol állanak a’ védvonaloknál örcohorsaink, azokat
észrevétlenül egyetemben megtámadta, nyilait a’ вока
sa'g közé Мне, ’s tüstént táborába vissza vonult. Ez el
len embereink a’ tapasztulzís’ utmutata'sa szerint azon men

{башен találák, hogy`ma’shol élesztének Шт: {шйзьы ör-`
ködének). * Hz'a'ny. 82).
-»LI. Azonban Р. Sulla, kit Caesar eltävoztakor a'
tähor’ f6 parancsnokävá вен, ezekröl tudósítlatva'n két
legioval a’ cohorsnak segitségére ment, Швей érkeztével
könnyen vissza lverettek a’ Pompeianusok; mert sem [е
kintetünket, зет rohantnnkat ki nem állhaták; ’sieve
retvén az elsök a’ többìek megfutamlának , ’s a’ csatatért
elhagyák.
Sulla uta'nok nyomuló embereit az üldözéstôl vissza
híta. A’ vélemény csaknem a'ltalányos, hogy bátrabb

ntánok iramla’ssal a’ ha'bornt az nap elve'gezhette ‘годна.
Tette azonban nem Ищи": гадаем érdemelni; mert egeszen más a’ Legatus’ tiszte, mint a' vezéré: annak min
denben elejbe szabjiík, mikép cselekedjék, holott ez,

mikép az egészre nézve jónak домена, szabadon intézi
tetteit. Sulla Caesartól a’ láborban hagyatván, csak em
bereit 'akará megszabadi'tani, ’s nem megütközni; (söt
még шип az is roszul шьет: volna ki) nehogy f6 ve

zéri hatalmat látszassék maga'nak tulajrlonl'tani.
А’ Pompeianusok’ ha'trálása igen kinos volt; mert
(völgyi) гони állásukból a’ telöre nyomnltak, ’s генез
tek , ha lefelé vonulnzínak , a’ -mieinknek felsóbb helyröl
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leendö бывшею]. А’ пар már hanyatlott, mert tervôk’
kiviteli reménye'ben azt csaknem alkonyodtáìg halaszták.
Pompeius tehát kénytelenséghöl az idö’köriilményeihez
Верен levé rendeléseit, ’s megraka еду halmot, melly
sánczva'runktól annyìra fekvék, hogy oda kisebb 's na
gyobb löszereink nem hathatának. [И megtelepedvén sán
czokat hányata ’s egész hadi erejét együtt ища.
LII. Ugyan azon nap me'g más két ponton is harczol'
tak; mert Pompeius , hogy erönk’ megoszlntása által leg
közelebbi örhelyeinkböl segitség ne kii'ldethessék, egy
szerre több мышам támada meg. Еду helyt Volcatius
Tullns еду legionak fenntartóztatá „таты, ’s azt visz
sza veté; nníshol a’ Germanusok kicsapván ve'dvonalaink

ból többeket. fölkonczolának ’s veszteség пеняй! helye
ikre vissza mene'nek.

'

Q

LIII. 'I'eha't ezen еду nep hat сета törfénf, härom
Dyrrhachiulnnál , ugyan aunyi a' védvonaloknál S3). На
min'dent össze vetünk, bejôtt ludósl'tásaink szerint Pom
peius mintegy két ezer embert vesztett , több ‘615261110:
tan és Centurion kivül. Ezek között volt Valerius Flac

сиз, Luciusnak a’ hajdanî asiai Praetornak fia.
ta'borjelt foglalrink el.

Hat

Mindezen csatákban mi holtakban husz embert vesz

'ténk 84). De a’ sáuczvärban nem volt egyetlenegy is ,
ki sebbo nem esett volna; egy cohors' Centurioi köziil пед
дуеп szemôket veszték. Caesar 'elött erököde'sök' ’s ve- /
sze'lyök' тандеме akarván adni, mintegy harmincz ezer
abba lött nyilat „штампик elejbe. -Elö mutata'k „вы
Scaeva Centurio’ paizsát, melly ke't száz harmincz helyen
volt eiltlyuggatva. Caesar е’ fériiut, a’ mint iránta ’s a’
Respuhlica {гам megérdemlé, két sza’z ezer Sestertiussal
вымыты тед‚ ’s nyolczadik Centurioból elsönek ne
чете ki 85); mert tudva volt, hogy паду részént 6 sil.
'talap шпате meg a' sánczvár. Azután a’ cohorst kettöz
ь
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“не?! zsnlddal, gabonával , rubzival, 's más egye'b kato
nai ajändékokkal gazdagon megnjándékozá.
LIV. Pompeius éjjel me'g jobban besrinczolá швей:
’s a’ következö napokon tornyokat épi'ttet'e. 'I’ábori [61
téseit tizenöt Iábhyi magasságra emelé, ’s e’ 'részén a’
tábort védfödelekkel takará.
nap mulva ismét boron
gńs ё] levén, a’ ta’bor’ minden kapuja'nak berakatása,
’s a’ be-rontx-is’ lehetségének megnehezi’tése тайн, harma
лак örválta'skor csendben fölkerekedék, ’s elôbbi sán
«zolatai közé vonula.

LV. Aetolia- Acarnania- és Amphilocbisnak 86) Cas
sius Longinus', és Calvisius Sabinius filtal lett vissza

v`étele után —- mint fölebb emli'tök ---- jónak talaltaCae
sar Achajára is próba't гений, 's valamivel távolabb kiterjeszkedni. Elküldé тет‘: ода Fufius Calenust, malle'

je adván cohorsokkal 87) Q. Sabinust és станы.
Elönyomultok’ hirére Rutilius Lupus, kit Pompeius
helytartókép Achajába kiildôtt, поду ода Fufius- be ne
nyomulhasson , a’ (corintbusi) földszorost elsánczola'.
Delphi,Tbebae, és Orchomenus 88) önként megadák
magokat Caleńusnak. Némolly va'rosokat erövel Година
el; a’ töbhìeket szerte küldözöttkövetek дна] szép szeri

vel igyekvék Caesar’ pártjára vonni. Ezek vala'nak Fuñus’
foglalatosságai.
LVI. Caesar ezután minden nap csatarendben ВЫНЬ

ta' seregét a’ sikra, ’s megkina'lá ütközettel Pompeiust,
ugy ‘югу csaknem ennek tábora alzi vezeté Iegioit, ’s
elôserege épeu csak a’ kisebb ’s индусы) löszerek’ bata
sain ш] állott.
`
Pompeius, hogy hr'rét, ’s a’ közvéleményt fenntar
tsa, (hasonlókép) csatarendbe alla: de táborához olly köa
zel, hogy a’ harmadik csatarend a’ gerébet érinté, melly
röl is a’ harczrendben fölällott egész неге; bajl'tó fegyve«
rek дна! födöztetheték.
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LVII. Mig ezek Achajäban ’s Dyrrhachinm elött tör
téntek, azon bizonyos tudósl'ta’sra, hogy Scipio Macedo
niába érkezett, Caesar, régi szándékához hiven, 110226
küldé Clodiust. Ez mindkettöjök’ megbizottja volt. Sci
pio 016016 ôt 0165261- Caesarnak, ’s ez azt meghittei kö
26 fölvevé.

Caesar öt irtís- 65 szóbeli bizoma'nyokkal bocsiítá

el, e’ követketkezô tartalmuakkahÖ a’ béke' helyre ál
ll'tzísaért már mindent elkövetett! Hogy iparjainak semmi
sikere nem 7011, véleménye szerint, az erre választott
közbenjárók’ hibája ‚101101; mert ezek nem bátorkodtak
üzeneteit alkalmatlan idôben megvinni Pompeiusnak. De
Scìpio olly befolyässal bi'r,hogy a’ mit helyesn-ek 761, azt
nem csak szabadon elejbe terjesztheti, hanem arra пазу
re'sze'nt rea is birhatja ’s tévelygö ve'leményeit utba 1311
zi'thatja. Továbbfi 6 fiiggetlen hatalommmal vezérkedik

seregén S9), ’s következöleg tekintet 111011011 hatalommal
is bir korlátot vetni. На 021 teendne', Italia’ nyugalmát,
a’ Provincia'k’ be'kességét, а’ közjó’ boldogsága't mind
nya'jan egyedül neki köszönnék.
Clodius e’ bìzoma'nyokat megvive' Sçipionak, ’s elsô
napokban, mint látszék, szivesen hallgattaték; de ke'

sôbb nem julhata töblié szóláshoz; mert Faijonius ‚ a’ mit
utóbb a’ háboru’ végével tudz-ínk meg, 0’ miatt lekurho
lá Scipiot, 65 Clodius semmit sem végezve tért vissza
Caesarhoz.

.

LVIII. Caesar, hogy Dyrrbachiumnál Pompeius’ lo
vasságát annál könnyebben >fenlartóztassa, ’s a’ takar
ma'ny-gyüjte'sben akadályozza; azon két szük utat , mely
lyekrôl fölebb emlékezénk 90), 016500 elzárá, ’s mella'
jök sánczvárakat épl'ttete. Pompeius látván , hogy 107115
sa'ggal semmire sem mehet, azt 0611110)Г nap mulva vizen
újra sánczolatai közé hozatta.

aAaMAmK xöm'v.

153

A’takarmxínyban legnagyobb fokra Швеи a' szükség,
-ugy hogy a’ lovakat lefosztott falevelekkel,'s összezuzott
gyenge nádgyökerekkel etette'k; mert a’ vonalok közii
minden veteme'ny föl volt emésztve; kénytelenek valának
ama' hosszu uton Corcyra- ’s Arcarnaniából takarmányt ha~
jókou szálll’tani, ’s mivel meg ez sem volt. elégséges, a'r

pával’sznpon’tani, ’s a’ lovakat e’kép [видений
Végre mikor mindeniitt nem csak az árpa és széna,
’s а’ lekaszált fü, hanem a’ fákról a’ levél is lefogyott ,.

elgör‘hesedvénla’ lovak: szükségesnek vélte Pompeius a’
keresztül ronta'st megpróbálni.

.

LIX. Volt Caesar’ lovas seregében' két Allobrox
testvér Roscillus, és Aegus, ñjai a’ honaban sok évig fe
jedelemkedett Abducillusnak, szerfölött vitéz férñak,
kik Caesarnak minden gallus háborujában igen derék ’s
vitéz szolgálatokat пенек. Ezért is óket hazájokban a'
legfényesb hivalalokra emelte, renden kivül a’ tana'csba
fölvétette, a’ meghódl'tott Galliában telkekkel ’s pénzzel

böven megajándékozta; (szóval) szergénységböl затаё
sagra segítette. Vitézségök miatt nem csak Caesar becsül
te, hanem a' sereg is kedvelte Шкет: de Caesar' barat
sa'gában bizván, ’s ostoba ’s durva göggel fölfuvalkod
van megvetették feleiket, ’s a’ lovasok’ zsoldjából спод
lak, e's minden ragadományt haza takarl'tottak. Ezek
miatt amazok egyetemleg ’s nyilváu a’ tölök vett ba'nlal
makért Caesar elôtt panaszt tevének, a’ többiekhez még
azt is függeszték: hogy számadäsaìkban ynein igaza'n ad

ják elö а’ lovasok’ шиш, kinek `zsoldját elmlajdo
„щёк.
LX. Caesar a' jelen idì'ipontot nem ve'lte alkalmas

nak a' büntetésre, ’s vitézségök miatt nekik sokat eine’
иен, és az egész dolgot ma’skorra halasztotta; azonban

a’ lovasokon telt nyerekede'seike’rt négy szem kôzt бит
megdorgálá intvén egyszersmind,§hogy mì'ndent barát
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sa'gától vn’rjanak, és elóbbi szivességeitöl jövendöre is
reményljenelr. Mindazáltal e' dolog nagy boszusägnt ’s
általanyos megvelést vont гибок, а’ mi felöl nem csak
ma'sok’ szemre hányäsaiból, hanem a’ мы ьагмы ön
lelkisméretöktôl _is bizonyossá tétettek. E’ gyalázat, ’s ta
lán azon hiedelem miatt, hogy büntetésök nem marad el,
csak máskorra halasztatik: eltökélék bennünket elhagy
ni, új ösvényre lépni; és szerencse'jöket й] párfogóknál
. keresni. Néha'uy védenczökkel, kikkel illy ocsmány шёп
dékot közölni mertek, összebeszélvén, elöször, -— ezt
utóbb a’ háboru’ végével tudók meg, -- C. Volusenust

a’ lovasság’ vezérét akarák megölni, hogy ne minden ér
dem nélkiil látszassanak jöni Pompeiushoz. De mivel
ez bajosnak tetszék, és csìnjek’ kivitelére alkalom sem

mutatkoze'k: azon szin alatt: Amintha lovasaìkat kielégl'teni
’s az снова" zsoldot megtérl'teni akarnák, а’ hol csak le
hetett teme'rdek pénz‘t kölcsönözének, és sok lovat össze
vásárolván шиньон-253141211 egyeteben Pompeiushoz ált~
szöke'nek.

LXI. Mivel jó haizból ererltek , ’s mindennel tisztes
ségesen ellátva voltak, magokkal nagy kise'retet és sok
lovat lloztak , vite'zeknek tartattak , és Caesar вши tisz

teletben állottak; továbbá mivel ez valami й] e's покатит
volt -— mert ö elöttök Caesartól sem gyalog sem lovas
ember nem szökött még ált, holott Pompeiustól csaknem
naponként jövének Caesarhoz szökevények ’s általán az
Epirusban ’s 4Aetoliában szedett ujonczok , ’s minden azon
“Чьей elfoglalt tartományok’ katona'i hozzá szegödénel:
—— Pompeius Шкет az egész täborban körül vezette ’s fi
togatta.

Ezek (Caesar’ táborában) mindent jól тайник; hol
nem készültek el a’ vonalok, ’s hol volt bennök a’ had

tudósok’ ite’lete szerint még valami hìány; megjegyzék
milly tävolsägra van egyik hely a' mäsiktól; milly pon
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tossdguak mindegyik’ elôljäró’ természetéliez'ragy iigyes
ségéhez Верен az örök. Ezeket mind megvivék Pom
xpeiusnak.

LXII. Pompeius, ki, mint emli'tôk, так‘ elöbb el
tökélé magát keresztiil чада? , e’ felfödözésre a’ katonák'
sisakait fiiveszszc’ivel befonatta, ’s ärok-tölteléket [легата
össze. Ezen elôkészületek [пап éjjel nagy зайти könnyii
vértezetüeket ’s чашка: az egész töItelék-szerrel себ
nakokra ’s evezö hnjókra винта, ’s a’ nagy láborból ’s
örhelyekböl vett hatvan cohorssal a’ tenger felé nyuló,
's Caesar’ nagy táborától legtávolabb fekvö sánczolatok
felé nyoumla. Oda küldé a' так emll'tett árok- töltelék- `
kel ’s könnyü vértezetüekkel megrakott csónakoknt nem
kiilönben a’ Dyrrhachium mellett fekvó hadi hajókat is.
Mindeniknek, mihez tartsa magät, kinda' a’ parancsot.
A’ запоминай’ e' része're Caesar a’ kilenczedik le

gioval Lentulus Marcellinust а’ Quaestort агнца, Fulvius

Postumust küldvén gyengélkedö egészsége miatt utäna
sege'dül.
LXIII. Е’ helyt a’ támadások ellen egy tizenöt Па!»
nyi árok , ’s tizenne'gy la’b magassságu geréb v.olt huzva,
mellynek széllesége magasságával egyezett. Ettöl hat
sza'z Iábnyira еду nlzisik külfelé fordl'tott, de valamivel
nlacsonabb geréb volt hányva; mert Caesar tartván,
hogy benniinket мушка! megkerítnek, a' mult napoli
Iinn e’ helyt kettös gerébet vonatott, hogy ha két тези
röl támadtatnék is meg, ellent állhasson. De vona
Iainak temérdeksége , ’s a' mindennapi szakadatlan mun
ka --- ugyen is sanczolataival tizenkét ezer lépésnyi tél-t
keri'te be-az elkészl'te’st Iehetetlenné tevék. A’ tenger
re tekintö kereszt-sa'ncz шьёт, melly e’ két gere'bet ösz
szekapcsola', még nem volt készen. Ezt Pompeiusnak a’
szökevény Allobroxok elärulák, ’s mìnket e’ miatt nagy
bajba döntének; inert mikor a’ kilenczediklegiobeli eo
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horsaink а' tenger mellett ört állänak, hirtelen virradtakor elö jöve'uek Pompeius’ hadai, ’s ez épen váratla
nul esett. Egyszersmind annak a’ külsô gerébet hajókon
плевки-й]: emberei azt haji'tó fegyvereikkel lnegtámadák,
az гадюка: betömék, ’s a' mieinket, kiknek a' belsö vo
nalokat kell vala védniök , а‘ legiobeliek lábtok’ reilli'tásaí
val, ’s minden nemü gépelyek’ ’s Шишек’ használásával
rémi'ték. Sánczolatainkat mindket felöl temérdek ijász
lepé köriil.
A’ kövek , egyedíili (hasznälható) fegyverünk ellen
sokat védé az ellense'get a’ sisakokra vont vesszöfona~

dék.

Mindenkép szorongatásba jövénk шьёт, ’s csak

iigygyel bajjal állánk me'g ellen, midôn sänczolatain
kon a’ fölebb emli'lett hiänyt megsejték 91), ’s a’ Выйде
réb közti hézagon a’ hajókból kiszállva'n hátulról a’ mi
einket megta'madak, azokat mindkét felöl vonalaikbólkiverék, és megfutaml'ták. _
LXIV. E’ hirtelen megtámadäsról tudósi'ttatvzín Mar
cellinius, veszélyben forgó feleinek cohorsokat kiilde se

gé’diil. De ezek Шкет mar а’ táborból futva так, ’s ér
keztök дна! sem a’zokat nem bátorl'lbatäk föl , sem
magok az ellenség’ nyomultänak nem a'llhatának ellent.

lgy a’ futamlók’ rélniilte valamennyi segédül ulánok ШП
döltre elragadván, a’ rettegést ’s veszélyt csak növelé,
mert a’ szaladók sokaságuk дна! akadályozák egymást
a’ hátralásban. Е’ csatában egy sastartó kemény sebbe
esvén, ’s ereje már fogyvän megpillanta lovasainkat, ’s
igy szóla: e’ sast éltemben sok évig igen szorgosan réd
tem, ’s most haldokolva ugyan azon hl'i'séggel vissza adom
Caesarnak. самцами, kérlek, hadi hirünk’ meggyaláz
‘гнёзд: , a’ mi Caesar' hadában még eddig hallatlan do
Iog, ’s vigyétek ezt hozzá sérletlenül vissza. Igy mente
щ: meg a’ sas, jóllehet az elsô cohors’Centurioi , a’ Prin
ccpsek’ elsô Centurioját kivéve, mindnyájan halva maradlak.
l

ншмАшк xöNYv.

157

LXV'. Miír Pompeius’ emberei a’ mieinleet keményen

szabdalva töhbi cohor'saink’ nem kìs remültére Marcelli
nus tiíbora'hoz közell'tének, mìdön M. Antonìust a’ leg
közelebbi sa'nczolatok’ parancsnokát e’ történet’ értésére
tizenkét oollorssal a’ magasabl) helyrôl levonulni так.‘
Ennek érkezte Pompeiuse'kat elakasztotla, a mieińket

pedig fölbátorl'totta, hogy паду rémiiltökböl magokhoz
te'rne'nek. Caesar is еду": sa'nczvrirtól a' ma'sikìg, régi
szokiisként, élesztett fiistijelek Щи‘! értesi'tveaz örhelyek
röl néhány cohorst magához vévémnem sokára megér- '
keze'k.

Vesztese’gét megtudván, mìdön Неё , hogy Pompeius

a’ vonalokon'keresztül tört, ’s шмыг: parthosszat vette,

hogâf eleséget szabadon gyüjthessen, ’s közösülését a’
tengerrel is fentartsa; megváltozva'n 'a' hadláb, Caesar,
mivel terve't már ki nem villette, Pompeius mellett й:
tete ta'bort.,

LXVL Е’ mnnkán ältesvén, kémei azon fölf‘edezést
tevék, hogy az erdö megett cohorsok, szánira egy le
giot tehetök, állanak., ’s a’ régi täborba vezettetnek.
_ A’ tábornak (тег volt fekvése: a’ kilenczedik legio
elöbbi napokban Pompeius’ seregeinek épen a'ltellenében
vette állásät, ’s a’ fölebb emll'tett vonalok’ készl'tésekor

ott tábort iitött. E’ ta'bor еду erdôt érinte, ’s a’ tenger
töl nem volt tävolabb ne'gy нём lépésnyinél. Késŕibb ne'
melly okok miatt Caesar megváltoztatviín szándékát a’
tábort onnét valamivel fölebb vitte. Ne'hány nap шина
ngyan ezen ta'bort megruka' Pompeius, ’s mivel oda több
legiot vala штамм, a’ közép gerébet ugy hagyvzin,
körüle tágosabb sánczolatokat vonatott. Еду a’ kisebb ta'
bor a’ nngyobbtól körülve've mintegy várt ’s errösse'get

képezett. Hasonlókép -Pompeius is a’ tábor’ bal шедш
tétöl egész a’ folyóig, lnogy katonái annál szabadabban

järhassanak vizc'rt, mintegy négy щёк [ёрёвпёйге Sánczo
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kat hänyatott. De az is némelly okokna'l fogya, mellyek’

Тёток-Мэн sziikségtelemszándékát mäsl'tván, azon helyrôl
шато“. Igy maradt e' täbor minden sa'nczolatostul
e'p a'llapotban több napig.

LXVII. A’ kémek megvivék telxa'tCaesarnak, hogy
oda еду legio benyomula. Ugyan ezt vevék észre 's bi
„пути: a’ magasabb helyeken fckvô némelly sánczvä
rakból. E’ legior Caesar elnyomliatni reménylvén, ’s av.

e' napon szenvedett ka'rt kipótolni akarva’n: két cohorst erö

sitme'nyeinél hagya szinleg, miutha sa’nczolatait l’olytatnä,.'s
a’ többi harmincz härom cohorssal, mellyek között volt a’
sok Centuriot vesztett, és számra leolvadt kilenczedìk

legio is , két hadi osztalyban a’ lelletö legnagyobb свет!
Ьеп, kerülön, а’ Ylegio ’s Pompeius’ kìsebb la'bora ellen
fölkerekedék.

А’ ‘кеты megfelelt Caesar’ va'rakoza'sának; mert
mielölt Pompeius valamit észre vehetett volna , mär meg
érkezetlg, ’s a’ bal sza'rnyon, hol személyesen volt, az
erös sánczolatok’ daczára is sebes megtámadfisa által an
nak embereit a’ gerébröl leverte.

А’ kapuk tüske-hen

gerek által 92) "нытик elzárva. Itt` шьёт egy ideig hm'
czola'nk, mi berontani iparkodván, amazok T. Pulcio’,
emll'tésiink szerint 93) С. Antonius’ serege’ :irulójfinak

bajnoki ellenszegú'lésé mellett táborukat védvén.
Végre mindazältal vitézségiink gyöze. Embereink a’

tüske-henger’ ketté vágatäsa 1min elôször-a’ пазу tábor
ba; utobb az abban keblezett kisebbikbe is berontának ,
’s mivel a’ vissza nyomott legio oda vonula, néhány el

lenszegülöt ott is fölkonczolának.
LXVlII. De a’ mindent

telietö szerencse valamint

egyéb dolgokban, ugy НИШ a' hadban apró Матовый
ЪЫ nagy fordulatokat szůl. Igy törte'nt ekkor is. Caesar’

jobh szárnyanak cohorsai azon srincz’ hossza'han vonula'
nak le, melly fölebbi említésíink szerint a’ folyóig ter-~
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jedt, mintliogy a’ ’ta’jék‘ îsme'retlen volta miatt azt a'la’
bor’ sánczának vélvén azon kapot keresének. Mikorvég«

re e' gerébet egész folyóig terjedni Шиш, azon tiistén’t
minden ellentállas nélkül a’ltmászának, Egészlovasságunk
követte pélflzíjokat.
LXIX. Azonban Pompeius ezen elég hosszu (Вари
keresésbeli) ott tarlózkodäsukról tudósl’ttatva'n a’ тиши;
tól elvont ötödik legioval feleinek segedelmökre ment.

Egy idôbcn közell'te annak “наезда?! is a’ mieinkhez, ’s
’s embereink, kik a’ täbort elfoglalták, gyalogságat csa
tarendben elöttök> a'llani Нить Hirtelen megvältozott
minden; mert Pompeius’ legioja a’ gyors segedelem’ re
ményétôl fölba'torl'ttatván a’ hätulsó kapunzíl nem csak el
lenszegiilni igyekvék, hanem önként tämadólag elleniink
is nyomula. Caesar’ lovassäga jött elöször a’ шиизма miatt

aggódásba; mert шиш ösvényen huzódék a’ sa'ncz’ tölté
sein keresztül, ’s elkezde szaladni. A’jobb szárny,melly
a’ baltól el volt va'gva, a’ lovassäg’ rémiiltét Имён, пе
hogy а’ sa'nczoltatok közt elnyomassék, azon részen nyo
mnla vissza, mellyen berontott. Nagyobb тёще, nehogy

a' sánczolatok‘közti tiz läbnyi sziik térbe szoríttasse'k,
az ärokba leugrála. Az elsök eltiprattak; a’ többiek a
zok’ testein keresztül jutának menekvéshez e's futa'shoz.

A’ bal szárnyon levôk a’gerébröl Polnpeiust közelitni,
’s feleiket futni Имён, ’s atlól tartva'n, hogy ШИН Ье

liiI ellenségllevén, azon szíìk teren elzáratnak: arra
iparkoda'nak vissza vonulni, a’ merre jöttek. A’ rettegés ,
zavar,e's futa's a'ltala'nyos volt, ngy hogy miflôn Caesar a’
szaladók’ hadjeleit kezébe ragadván шедшим parancso

la 94), némellyek leugerva'n lovaikról futásokat (gyalog)
(шугают 95); némellyek rémültökben hajeleiket is el»

' ha'nyták. Általában вены Sem allapodék meg.
LXX. E’ nagy inségben hogy ege'sz seregíink el nem
‘гением, igy mcnekedtüuk: Pompeius, ki csak kWh-Sel
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elc'ibb látá embereit a’ triborból futni, 's -mint veleni,
ill)r szerencsére nem вжатый, cseltôl tnrtvzin, azonnal a’

sänczolatokhoz közell’tni nem biitorkodék, lovassa'ga рейд,
Caesar’ katonáitól el levén a’ keskeny тещей ’s kapuk
foglalva, az üzésben ga'toltaték.
Csekély dolgok teha't mind еду, mind más részre
tetemes befolya'suak valának; mert Pompejus' táborának
elve'tele так: ezek a’ vizig terjedö szinczolatok semmí

щёк шед Caesarnak шаг csaknem kézben levö gyôzödel
mét; de ugyan ezek тетей тед, az iildöze'st ke'sletvén,
embereinket.

p

LXXI. A’ két csatában ez egyetlenegy napon Cae
sar kilencz sza'z hatvan embert vesztett; az isméretes lo

vagok közül Felginas Tuticanus Gallust, еду Senator’
fiat; C. Felginast Placentiából; A. GeraniustPuteolibóI;
M. Sacrativirt Capua'ból 97); azon fölül harminczke't kato
nai'l’ribunust és Centuriot. Ezeknek nagy része az árkok- '
ban, sánczolatokban, ’s a’ folyó’partja'n n’ rémülésben e's to- "
Iongäsban önnöneik мы össze tipratva seb nélkiilphullott

el., Harminczke't täborjel jutott az ellenség' kezébe.
E’ csetára Pompeius Imperator czi'mmel tisztelte

ték , mellyet elfogada ugyan, 's magrit utóbb is igy сиб
meztetni engedé; de sem levelei elébe azt nem függesz

té , sem tiszti nyalábjän babérkoszorut hordatni nem en
gedett 98).
Labienus kikére' tôle magának а’ hadi foglyokat,

kiket ez, hihetöleg hogy maga Этап: mint szökevény na~
gyobb hitelt gerjeszszen, mindnya’jokat Íitogtata'sból kö
rûl Ilordoza; miutän ôket (giinyolva) bajttirsoknak nevez
te, ’s hozzájok e’ gyala'zatos kérde’st intézte volna: vall

Зол тед szoktak-e idült vitézek is futamlani? ôket nyil
vńn össze kaszaboltatta.

LXXII. Az elbizottsxig ’s gôg ezen esetek által n’

Pompeianusoknn'l olly fokra Inigott, hogy a’iháboru’foly
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ta-tásänak módjáról nem is gondolkoda’nak, hanem дуб
‹ zödelmöket eldöntöt'tnek gondoläk. Нет fontolák ("ik meg,
hogy embereink’ csekély зайти, а’ hely’ alkalmatlan vol.
~ta, ’s a’ mar агавы: tábor miatti szoros путёвок, a’
sánczolat'okon kivül ’s belül tett keltös megtámadásiré
mület, a’ ш sza’rnynak' egymástól lett elszakadása a’
vnélkül, hogy едут а’ másika’t segi'thetne', voltak annak
okai. Е’ mellett nem дождик meg, hogy ez nem volt
elszánt megtámadás, nem (forma Szerinti) íitközet; ’s
hogy u’ tolakodás és szük tér miatt önmagoknak {бы}
kart tettek, mint az ellenségtöl nyertek. Végre nem еш.
Iékeztek meg a’_hadban történni szokott esetekröl; sok
szor parányi okocskák, hibás véleme'nyek, hirtelen re'.
пашет, lelki furdalat milly veszélyes következe'síiek vol
tak; hányszor nem történt már а’ badban узду а’ vezér’

botlása, vagy~ a’ Tribunus’ hibája гибки; szerencsétlenség:
hanem szóval ’s- ìrással e’ nap’ diadalmát széles e’ világon
elhiresztelék, épen mintlia az vitézségök’ gyümölcse lett

volna, ’s a’ körülmények soha többé meg nem változ.7
hatnának.

i

LXXIII. Caesar, semmivé tétetvén eddilgi terve, szük.
ségesnekV Мин egész hadi rendszerét meg'változtatni, Ма.
gához vonván гейш; valamennyi ôrcsapatot, abban hagyá
a’ körtáborläst; ’s еду helyre gyiijtvén minden штифт,
beszédet tarta hozzájok, ’s inté (Ясен а’ vett csapa's miatt
(ugymond) ne csüggedjenek,-se ne rémüljenek el; @zen
egyetlen ’s azt is középszerü bal esetet sok más нетеп
csés csatájokkal уже]: едуепвъдуьа. Köszönni kell а’

sorsnak, bogy Italiát minden veszteség nélkiil elfoglal

ták, hogy mind а’ két Hispauiát, a’ legj'elesb ’s сараи
taltabb vezérek alatt 99) vitézkedö igen bátor. népek el..

len harczolván, lecsillapították; hogy a’ szomszéd gabo
natermö Provinciákat100) hatalmuk- alá паренёк. Vég.
re meg kell emlékezniek: milly szerencsésen eveztek й]:
’ non. cms. 1v. кбт.
'
и
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mindnyájan épségben , nem csak a' kikötőket,“ hanem а‘
partokat is ellepő ellenséges hajóhadak közt. Ha nem miu
деп történik ohajtásunk szerint, iparral kell a’ szeren
csén segíteni. А’ vett sérvet inkább a’ sors’kényének kell
tulajdonítani, mint önhibájoknak.
nekik alkalmas csa
tatért választott, az ellenség” táborát elfoglalta, azt min
den ellentállás mellett kiüzte ’s megverte: de akár zava

rodásuk , akár valamelly hiba, akár maga а’ sors által
` legyen bár félbe szakasztva а’ kivitt ’s már kezökben
levő győződelem: azon kell mindnyájoknak lenni, hogy a’
vett csapás vitézséggel pótoltassék. Ha ez megtörténik, a’
kár haszonra forduland. Ezen eset volt„Gergoviánál is,
hol azok, kik először а’ csatától féltek, az ütközetre
önként ajánlkoztak.
LXXIV. E’ beszéd után Caesar néhány zászlótartót
meggyalázott, ’s öket tisztöktől megfosztotta 101).
l
Az egész sereg а’ nyert veszteség miatt olly bánkó
dásba jött, ’s a’ mocskot letörleni olly annyira vágyott,
hogy a’ (megürült tribunusi ’s centurioi hivatalokra senki.
sem jelenté magát. Mindegyik büntetőleg nagyobb ter

heket vállala magára 102), ’s egyszersmind a’ harczvágy
tól ége. Némelly főbb rendü tisztek Caesar” beszédére
иву tarták, hogy helyben kell maradniok ’s megütközniök.
к Ellenben Caesar nem bízott eléggé megrémült seregében,
’s jobbnak vélte annak a’ maga össze-szedésére időt en
gedni. Elhagyá tehát 4sa'nczolatait, nem kis aggódásban
levén gabona miatt.
LXXV. Caesar tehát csupán а’ sebhedtek- ’s bete

gekről tevén rendelést, esti szürkületkor az egész tá.
borszert egy legio’ födözése alatt minden késedelem nél
kül csendben előre küldé Apolloniába , a’ megállást akár
hol is útközben tilalmazván.

E’ rendelések után két legioval a' táborban mara

dott; a’ többieket negyedik őrváltáskor több kapun ki:
\
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bocsátván игуан azon uton elöre léptette. Hogy а’ tábo‘
ri szokásból semmi el ne mulasztasse'k, ’s elköltözte mint

csak lehet, olly sokáig maradjon titokban, csak bizo
nyos idô mulva parancsola indulót fuvatni; de azonnaly
elindult, ’s a’ végsereggel, mellyet utól ért, а’ tábor’
szine elöl hirtelen eltiint.

Pompeius sem kése'k, mihelyt Caesar’ szándéka't ki

tudá, annak utána eredni: Terve újolag az volt, hogy
akadályozott mentökben rollanjon megre'mült katonáink
ra. Fölkerekedék (tehát) seregével, ’s elöre küldé 1о—
vasságát,ì a’ végcsapat’ késletése végett. Azonban nem
érheté'el б: (olly llamar); mert Caesar butor nélkül u
.tazván jóval elöre haladott. `De Genusus folyóhoz 103)
érkeztekor, mivel ennek partjai az áltkelést nehezíték,

а’ lovassäg Caesar’ végcsapatját eléré, ’s megt’ámadván
Тещин-Юный.

Lovassa'gät közbe kevert négy sza'z könnyü vérte
zetü válogatott legénynyel szegze' ellene Caesar ollyr si
kerrel, hogy a’ lovassággal lett összecsapásban nem csak
mindnyájokat штаммами, hanem közíilök többet
meg is öltek; 6k рейд a’ tábortesthez veszteség nélkül
vissza vonultak.

LXXVI. Caesar azon nap покос: utját, mellyet
каппе, megtevén, e's seregét Genusus’ vizén áltvivén, As
paragium’ ältellenében fekvö régi táborábau megtelepe
dett , ’s abból a’ gyalogok köziil вены: ki nem eresz

шт.

А’ takarma'ny-gyüjtés végett kiindult lovassa'got

azonnal а’ llátulsó kapuu a’ táborba vissza parancsolta.

Hasonlonlókép Pompeius is megtevén azon napi ut
за“, régi állását Aspargium mellett elfoglalá; ’s minthogy
katonáinak, épek levén az elöbbi sánczolatok, selnmi
dolguk nem volt, némellyek fa- ’s takarmány-gyüjtés
végett messzebb szállinkóztak; ne’mellyek lerakván a’ sá
torokban fegyvereiket, a’ csak most elhagyott táboruk’
il*
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közellété miatt abba vissza menének, a’ nagy sietség
miatt nagy re'szént elhagyott butraikat ’s holmijöket on
uét elllozandók.

Igy az ellense'g, mint Caesar eläre Штаб, ôt üldözni
képtelen lévén , mintegy dél “Шиш” indulóra jelt adván,
seregével fölkerekedék, ’s azon nap kettöztetett lépéssel
onnét nyolcz ezer lepe'snyire haladott. EztPompeius , ka

tonáinak elszéllyedte miatt, пут tehette.
LXXVII. Más nap Caesar esti szürkületkor hason

lókép elöre küldé Лопаты, hogy `valamelly váratlan meg
támadás’ esetén az ütközésre készen álljon seregével, ’s
negyedik ôrvá'ltáskor megiudula. Ezt {ещё következö
napokban is. Ig)T törte'nt, hogy a’ legmélyebb folyók, ’s
legroszubb utak пленен: is semmi veszélybe nem keveredett.
Midôn Pompeius az elsö napi elkésés miatt utóbbi

napokban nagy maga megerótetésével hasztalan Уйдут: az
elhaladott Caesart utól érni: negyedik nap abban hagyta
az 1'izést,’s jónak Шиша más rendszabäsoklloz nyulni.
LXXVIII. Caesarnak a’ sebhedtek’ elhelyeztetése,

a’ sereg’ zsoldjának kifizetése,- падут? megerösl'tése
’s azok’ városaìban örsereg’ telepl'tése végett sziikégkép
Apolloniai felé kelle térnie. De mind ezeket csak {инб
`ban végzé, mint a’ sietség'kivánta; mert tartván, ne
hogy megérkezte вши: Domitiust meglepje Pompeius,
minden kitelhetô sebesse'ggel ’s erôködéssel a’ felé~sietett. Fölvetése szerint egész terve oda {Не ki: hogy Pom
peius, ha cz Domitius felé 104) шпана, a’ tengertôl ,

’s Dyrrhachiumban fölállított éléstáraitól elvonja; ’s Еду
az eleségtôl ’s közösiiléstöl elvonttat тафты egyenlö ha
di lábra ál-li'tsa; ha pedig az Italiába menne ‚не, Do

mitiussal lett egyesült-e után атак segítségére Illyricn
mon шепчет keresztül; vagy ha Apolloniát '-s Oricumot
megtámadni, ’s -ót az egész tengermelléktöl elzárni шёп
dékoznék, Scipio’ bezárás'a мы ät még is annak segéd
hozásra ke'nyszen'tse.

ншмАшк кёкчч.
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Caesar мы: elöre kiildött hirnökök a'ltal Cn. Do'

mitiust iräsban tudósl'tá, ’s mìhez tartsa magát e'rtesx'té;
’s miutän агаты Apolloniábau négy, Lissusban еду, Ori
cumban ha'rom cohorst hagyott , ’s a’ sebhedteket letele
pi’tette volna, Epiruson ’s Acarnanián keresztül lnegin
dula.

Pompeius is gyam'tá Caesar’ szándékait, ’s jónak
találá Scipio felé sietni, hogy annak segi'tségére Iehes
sen, ha Caesar arra Гоп-Миша utjrít; чаду egész неуё
че1 Domitiusnak essék, ha ez, mivel Italiából legiokat:v
’s lovasságot vara, a’ tenger’ ’s Ori-cum’ mellékéröl nem
akarna eltávozni 105).
LXXIX. Ezen okokból mind a’ két részsietteté ut

ját , hogy feleinek segitséget vinni , чаду ellense'gét eI

nyomni a’ kellô idíipontot el ne mulaszsza. De Caesarnak
Apollonia miatt kerülöt kellett tenni; Pompeius Canda

vián keresztíil akadályozatlan mehete Macedoniába.' E’
_hez järula más véletlen baj is. Domitius te.Á i., ki több
napig közel Scipìohoz táborozott, elhagyta álla'sát, ’s

eleség végett Candavitihoz közel esö Heracleába (Senti
cába) 106) utazott. Ugy lzitszék , maga a’ sors játszá ôt
Pompeius’ kezébe. Ezekröl Caesar me'g akker вешний:
sem tudott. Egyszersmind Pompeius minden Provinciába
’s nemzetségbez levelet bocsátva’n tudósi'tá azokat a’. Dyr
rhachium melletti ütközetröl; a’ hi'r nagyi'tva ’s toldva
közlé a’ történetet: Caesar meg van verve, futa'snak e
redett, csaknem egész serege oda veszett. Ez a’ Ы:
nyugtalam'tá utazásait. E’ miatt némelly nemzetségek
Саввы-161 elpártoltak. Innét történt, hogy a’ hirnökök,
kiket Caesar ’s Domitius különféle utakon egyma'shoz
küldözének, rendeltetésök’ helyére semmike'p el петун
hatának.

~

Azonban Domitius’ emberei kémlelés’ alkalmävnl az

шов Allohroxokra, а‘ fölebb emh'tett Pompeius’ pártjtí
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ra szökött Roscillus' és Aegus’ meghittsire, buktak;
ezek vagy régi ismeretségböl, mert a’ gallus háboruban
egyiitt szolga'ltak, тазу dicsekvésböl nekik mindent el
beszéle’nek, Воду Caesar fölkerekedett, ’s Pompeius kö
тет. Domitius e’ tudósl'ta'sra alig vehette uégy órával е

leje't a' veszélynek, ’s attól lett megszabadultát az ellenség
nek köszönheté. Aeginiumnál 107), melly Thessaliába a’
Бешеные: képzi, egyesiile azután az e'rkezô Caesarral.
LXXX. Egyesülte után Caesar Gomphihoz ére, melly
az epirusi uton elsô -város Thessaliában. Ennek polgárai
kevés hónappal azelött önként követeket küldének Cae
sarhoz nem csak minden nemíi szolgälatukat анаши,
hanem tôle örsereget is kérvén. De а’ dyrrhachiumi й!
közet’ híre oda mar, mint mondók, igen megtoldva e16
re eljutott.'l’hessalia’ PraetoraAndrosthenes teluít inka'bb
Pompeius’ diadalmának társa , mint Caesar’ bal esetének
re'szese kiva'nván lenni, a’ földnépét, rabszolgakat és Sza
Iladokat a’ värosba gyüjté, 's a’ kapukat bezárá. Scipio
hoz és Pompeiushoz hirnököket külde, ’s azoktól зев‘:
se'get kére. ‘Ha ez hamar megérkezendik, иду bizik a'
тёк-08’ erôsltményeiben, de hosszas ostromot nem állhat
ki. Scipìo (azonban) a’ seregeknek Dyrrhachiumtól lett
eltávoztáról tudósl'ttatvän legioival elöre nyomula Laris
sáig 108) Pompeius még messze volt Thessalirítól.
Caesar (Gomphi elôtt) tábort ütvén a’ város’ hirte

len megrohanására liibtókat, föd'ött meneteket, ’s vesz
szöbôl oltalom-födeleket ke’szi'ttete. Ezek elkészülvén buz

di'tá Катай: elejökbe adván: milly hasznos volna шеф
jok nézve jelen minden uemii zükségökben illy megra
kott ’s dús várost elfoglalni; ’s egyszerslnind ezen állí
сон példa által a’ többi községeket megszöppenteni, ’s
hogy ezt hamarjában véghez lehetne vinni , mielött se

gitség érkeznék.
A’ katonrík’ rèndkivíili készségénél fogva Caesar az
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olly magas bástyákkal кейсе": várost még az nap , mely- .
1уеп oda érkezett, kilencz óra után megtámadvän, nap'
nyugta elött тёк bevatte, ’s katonáinak zsákmáuyul en
gedte 109). [внёс azonnal fölkerekedvén Metropolìshoz

110) érkezék, ugy hogy a’ város’ megve’tele felöli шаб
sítást ’s hirt jötte'vel megelözte.
LXXXI. А’ metropolisiak ugyan azon hl'rek mîatt
elejénte hasonló тамады levén , bezárák kapuikat, 7s

básgyáikat fegyveresekkel megrakák. De megértvén a’
годным], kiket Caesar a’ falhoz vezettetott, a’ gomphi
ak’ sorsát, kapuikat kinyiták.
Caesar (Яке: (minden sérelem ellen) a’ legnagyobb
szorgalommal védte. A’ metropolìsiak’ és gomphiak’ el
lenkezô sorsának egybevetése шёл egy város sem volt
Thessaliában, Larissát kìvévén, hol Scipionak erös örse
rege feküdt, melly Caesarnak fejet ne Вагон, ’s annak
parancsaìt ne teljesl'tette volna'.
Itt Caesar termékeny tájékra гнома, hol az arata's
тёк igen közel volt; föltevé tehát magában, hogy itt
Pompeiust bevárja, ’s az egész had’ piaczát ide áltteszî.
LXXXII. Néhäny nappal azuta'n Pompeius megér
kezék Thessalîába, ’s az ege'sz összegyült зегевг elôtt az
övéihez köszönô beszédet шпон. Scipìo’ katonáit-meg
hl'tta, hogy most а’ már készv gyözödelem után részesül
jenek 6k is a’ zsákmányban ’s jutalmakban. Ezek után
valamennyi legìoval egy táborba szálla, ’s föveze'ri mél
tóságát Scipioval шедший, elötte szinte ugy megfuvalta
a’ tábori kürtöt, és számára egy й] vezéri этом: álll't
tatott.

._

Pompeius’ erejének szaporodtával, ’s a’ ke’t f6 se
reg’ egyesültével ismét lábra kapott a’ régi köz biede
lem; ’s a’ diadal’ reménye annyìra лён, hogy minden
(íitközet-) halasztás csak Italiába vissza mentöket ke'slet
ni мыканий. На Pompeius néha halkabban , .’s nagyobb

Í
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eszmélettel akara a’ dologhoz fogni, ат mondogaták
mindjárt: az egész ha'boru csak egy napi munka; de a’
föveze'ri hatalom, ’s а’ volt Consulokat ’s Praetorokat

szolgälatában Май, e1. csikländozza ¿it 111). Máris 181162
kodás nélkül czivódzinak va’ jutalmakról, ’s papi méltó

sa'gról , ’s meghatäroza'k a’ Consulokat több esztendöre
112). Némellyek _a’ Caesar’ zäszlója alatt táborozók’há

jzait ’s Задай: 1кёуесе1ё1к ma-goknak. Söt gyülekezetök

Ъеп паду‘ ‘vita támadt a’ felölz‘lvalljon а’ legközelebbi
Praetor-va'la‘sztáskor L. I-Iirrust, kit Pompeius a’ Parthu

sok ellen küldött, kelljen-e távol létében is tekintetbe
venni; mert ennek barátai kérék Pompeiust: tartaná
meg szavät, mellyet annak költöztekor adott, nehogy
'ez küldetése miatt lässon csorbát; a’ többiek pedig-ha

sonló erôködésök ’s veszélyök. mellett vonakodänak egy
nek minden más fölött elsöséget engedni 113).
LXXXIII. Domitius, Scipio, és Spinther Lentulus

naponkénti czivódás'aikban Caesar’ papi méltósága mi
att 114) egymás ellen már nyilván a’ legrakonczátla
nabb mocskolódásra fakadtak. Lentulus a’ kornak meg

adandó tiszteletet rebesgeté; Domitius 115) azon Дюб

vességgel ’s tekintettel kérkedék, mellyel Romában bir
na; Scipio Pompeius’ rokonságára 116) számola. Attius
Rufus L. Afranius -ellen a’ seregnek Hispaniában сем el
árulása miatt nyomozásokat kivána Pompeiustól; e's L.

Domitius valamell'y gyülekezeehen igy nyilatkozék: vé
leménye szerin't a’ háboru’ ve'gével minden velök tabo
rozó Senatornak ha'rom táblácskát kell koze'be adni, hogy

mindnyájovkról, kik Romában maradtak, vagy Pompeius
tól birt helyeken tartózkodtak ugyan, de a’ badi 520195
lat elöl elvonultak, itéletet hozhasson 117) : egyik tabl-fics

ka lenne egészen ‘Штамб, а’ másik halálra, a’ harma

dik birságra шею. Szóval , mindenki csak a’ tisztségek~
rôl, pénzbeli «jutalmakróh vagy az elleuse’gen` töl'tendö
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‘шиш-61 beszélgete. Mindenki a’ gyözelemnek csak liasz
nálásäról', de kivivásáról senki sem_gondolkodék,
LXXXIV. Miután eleség gyiijtetett, a’ Кают“: (ré
mültökböl) magokhoz tértek, ’s a’ dyrrhachiumi ütkö
шайб! fogva elég idö tölt volna el, hogy Caesar az öve'
inek bátorságáról meggyözödhetett: jónak találta megki
sérteni Pompeiust, mi szändéka ’s akaratja az ütközés
re ne’zve. Kinyomula tella't táborából, ’s csatarendbe álla,
elöször alkalmas helyen, ’s valamennyire távol Pompeius’
táborától; кашица napokon pedig egymás után задай: tá
borától távolabb azon halmok’ tövében, mellyeken Pompe
ius tábora állott.

Ez által Caesar’ serege napról napra bátrabb lôn.
De ö, sokkal gyengébb levén lovassága, megtartá már
fölebb emll'tett szokäsát 118); válogatott, fürge, ñatal,
gyalog legényeket virgonczságuk’ élesztésére lovasai kö
zé vegyl'tve bajviväsban velök egyiitt дудки-опыта, hogy

az illy nemü harczokra naponkéntixszokás által ügyes
séget is nyerjenek. Ennek foganatja az volt: hogy ezer
lovas , ha a’ szükség игу hozta magával, пут téren is,
Pompeius’ hét ezer lovasával bátran szembe szállt, ’s a
zok’ sza'mától nem sokat tartott. Caesar тет“: azon na

pokban is szerenesés volt lovas csatáihan; ’s azon két
Allobroxnak egyike, kiki-.öl fölebb emli'tôk, hogy Pom
peiushoz шашек volt, uéliányad magával elesett.

LXXXV. Pompeius, kinek tábora a’ dombon feküdt, en»
nek tövénél alla csatarendbe, szüntelen, a’ mint Шпион,

arra íigyelvén: nem bocsátkoznék-e Caesar valamelly
veszélyes helyre.

Caesar elvesztvén minden reme'nyét Pompeiust (ál
lásából) csatára kicsalhatni , nem talált jobb щепками,
mint táborával fö1kerekedni„és sziinet nélkül кинозвёз
han lenni; reménylvén, hogy шьет.’ változtata'sa, "s

helyröl helyre tett вышиваем; láltal az eleség’ пенё
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sén könnyl't, ’s talán mozdulatai közben az iitközetre alŕ
kalmat is talál; vagy a’ fáradsághoz nem szokott Pompeia
nusokat folyvásti utaza'sok a'ltal (legalább) ellankasztja.
A' tervhez képest má'r az indulásra jelt adatott,
’s a’ sätorok is elbontattak , midc'in észre vevék, hogy
Pompeius, szokásán kivül, kevéssel elöbb a’ заинде
rébtôl' harczrendével távolabb nyomult, ’s hogy а’

11е1у nem volna alkalmatlan az íitközetre. Akker Caesar’
mar a’ kapukban levö feleihez: el kell, ugymond, je

lenleg utunkat >halasztanuuk, e's a’ miért mindig égtůnk,
a’ herczról gondolkodnunk. Legyünk a’ csatára bátrak;
illyes alkalom nem egy könnyen fog ismét ajánlkozui;
’s csatarendben álló seregeit azonnal (az ellenség ellen)
kivezeté.
LXXXVI. Pompeius valóban, mint utóbb kituda
соц, az övéinek köz biztatására el is volt az iítközetre
tökélve. Mert a’ mult napokban is a’ hadi tanácsban azt
топай: mielött a’ két sereg egymásra ütend , так Cae
sar meg lesz verve. Midön ezen állításon csaknem mind

nyájan bámulnának; tudom én, ugymond, hogy majtl
nem hihetlent igérek; de halljátok tervemet, ’s indul
jatok annäl bátrabban csatára. Вей vettem lovasainkat,
’s 6k nekem szavokat adta'k , hogy mihelyt а’ ke't sereg
egymáshoz közelít, 6k Caesar’ védetlen jobb натуги:
megtämadják, ugy hogy megkeriilvén hátulról az ellen'
ségi vonalt a’ zavarba hozott sereget elöbb megszalaszt
ják, mint mi csak egy nyilat repi'tsiink.
Igy a’ Iegiok’ veszélyeztete'se, ’s csaknem minden
vérontás ne'lkül véget vetünk a’ hriborunak. Könnyii

Iezt: lovassz-igunk’ illy nagy számával eszközleni. Egy
.szersmind hozzá tevé: hogy a’ jövö napra bátrak legye
nek, ’s mivel gyakori ohajtásuk szerint а’ dolog ütkö

zetre keriil: tapasztalásukkal, ’s vitézse'gökkel feleljenek
meg a’ többi sereg’ várakozásának.
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LXXXVII. Utána Labienus szólamlék meg, ’s Cae
sar’ seregeit megvetve Pompeius’ szándékát égig magasz
tala. Ne gondold Pompeius! igy szola, hogy ezek legye
nek Gallia’ ’s Germania’ meghódi'tói. Minden triborozásban
jelen voltam, ’s nem szólok vaktában isméretlen dolgok
ról. [вен kevesen vannak тёёг azon seregbôl életben.
Nagy része, a’ mi annyi csatánál nem lehete máskép,
oda темен; sokat az egészségtelen öszi idö emésztett
meg Italiában 119); sokan haza tértek, sokan a’ szärazon
maradtak. Nem hatott- e’ hozzätok a’ hir, hogy Brundisi»

umbau egész cohorsok áili'ttattakfazokból , kik nyavalájuk
miatt elmaradtak? 120). E’ выезд, mellyet most Мной, a’
közelebbi években innensö Galliában,’s pedig többnyire a’
Paduson ш! fekvö gyarmatokban szedett ujonczokból állít
пассы össze: mindazáltal ennek is а’ szine a’ dyrrhachiumi
kétcsata'ban elhullott.

' Е’ beszéd után щетками, hogy nem máskép, mint
diadalmasan térend а’ táborba vissza, ’s a’ többieket is
példája’ követésére serkeuté. Pompeius megdicsérvén e’

tettét hasonlókép megesküvék 121). Nem is volt senki
ki hasonlót гений vonakodott volna.

A’ hadi tanácsban tett ezen végzéseik után remény
nyel ’s örömmel telve oszlának el, ’s már képzelt dia

dalmukban merengtek; mert eszébe sem juta senkinek ,
hogy illy Готов dologban illy гарантии; hadvezér vala
mit alap nélkül állítsou.
’
LXXXVIII. Pompeius’ táborához közeledtekor (5t

Caesar e’ következö állásban lelte: a’ bal szärnyon állott
Caesartól a’ belvillongäsok’ kezdetén a’ tanács’ végzetéböl
Pompeiusnak áltadott két ylegio, az elsö ’s harmadik;
itt állott maga Pompeius is. A’ harczvoual’ közepét sy~
бай legioival Scipio foglalá'. A’ jobb szárnyon vala a’ cili

ciail legio ama’ hispaniai cohorsokkal, mellyeket fölebbì
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emlîtésíìnk szerìnt 122) Afranius hoza тафты. Ezeket
сап-сё Pompeius serege’ szinánek. Többi Юноши: а’ kö
zép pont, ’s а’ ш szárny közé helyezé. Pompeiusnak
идя tiz cohorsa volt, mellyek negyven б: ezer Ю: ш
tek 123); továbbá mintegy Её: ezer изыщет vitéze,
kik az elöbbi seregben különös kedveze'seket nyerve hoz
zá gyülének. Ezek az egész harczvonalba valának eloszt~
va. A’ többi két cohorssal Pompeius a’ tábort , ’s a’ leg
közelebbi sánczokat такса meg. Jobb sza'rnyát еду ша
gas partu patak födé; ’s azért egész lovasságát vala
mennyi ijászszal ’s parittyással együtt a’ bal szárnyra
állítá.

LXXXIX. Caesar, mint máskor, most is a’ tìzedìk
legiot a’ jobb szárnyra, ’ a’ kilenczediket a’ balra helye
zé, jóllehet az a’ dyrrhachiumi csatákban igen meggyé

rült. E’hez esatlá a’ nyolczadikat, иду hogyketten свай
nem egyet tevének, azon parancscsal, поду egymást se
gl'tsék.

Caesar a’ csatavonalba nyolczvan eohorst állíta ki,
mellyek összeleg huszonkét ezer Юге menének. Ke't со.
hors a’ tábor’ födöze'sére maradt. А’ Ьа1 szárnyat Anto
nìus, a’ jobbot P. Sulla, а’ derékat Cn. Domitius ìgaz
gata'. Caesar Pompeiussal szemközt vette állását.

A’ fölebb említett intézkedések’ megsejdl'tése után
124) attól tartván Caesar, Плоду jobb szárnya a’ fölös
számu lovasságtól megkeríttetik, hìrtelen a’ harmadik csa
tarendben álló mìndegyìk legioból еду egy cohorst el
vont, ’s azokból a’ lovasság ellen egy negyedìk vonalt
ke'pezett. Mihez ганзы: magokat a’ parancsot kìadván,
megjegyzé elöttök, hogy egyedül az 6 читавший“
а’ mai diadalom. Egyszersmiml а.’ harmadik csatarend
nek, valamìnt az egész sereguek is meghagyá, hogy pa

rancsa nélkül az ellenségre ne взамен. Ö majd ha en
nek meg kell törte’nnie, zászlóval fog jelt adnì.
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XC. Caesar badi szokásként katonáihoz csatára buz

I ditó beszédet tarta, ’s abban irántok mutatott minden
kori szivesse'geit elöterjeszte’ ; föke'p pedig magára a' ka
tonák’ bizonyságára hivatkozék: milly igen kereste lé
gyen 6 a’ békét; mìket terjeszte е16 Vatinius által a’
szólalkozásokban 125); miket A. Clodius által Scipionak
126); milly igen iparkodék Oricum elôtt Libonál (Pom

peiushoz) követeket küldhetni. Ö mindig kimélte a’ ka
tonák' vérét, ’s mind a’ két sereget meg akará tartani
а’ Respublicának.
Beszédét végezvén harczvágytól e'gö katonáinak ki

vántára rohanót fuvata 127).
XCI. Caesar’ seregében volt Crastinus, mult évben
a’ tìzedik legionál az elsö pìlus’ Centurioja, de mostide
jén föliìl önként szolgálatot vállalt jeles vitézségü férñu.
Ez a’ harczjel’ adásära: utánam, ugymond , volt manipu
lusombeli bajtársaim! most teljesítsétek f6 veze'rtöknek,
mit érette tenni eltöke'lle'tek. Ez az 1116156 csata; ezzel

итак mind annak böcsületét mind saját elbocsáttata
sunkat, Azután Caesarra tekintvén: F övezér! ugymond,

megteszem‘, 11оду nekeln ma, e'lve vagy halva, 103526
пе1е1 mondj. Ezeket mondván a’ jobb szárnyból elsö ro
liant ki. Ugyan azon centuriából mintegy száz husz ön
kéntes válogatott lege’ny eredett utána.
CXII. A’ két csatarend között nem volt több mint

mennyi mindkét részröl az összecsapásra megkivánta1011. De Pompeius az öve’inek meghagyta , hogy Cae.
sar’ rohantátgbevárják, helyükbôl ne mozduljanak, 's
engedjék annak hadvonalát megszakadozni. E’ tami
csot, ugy mondják ‚ С. Triarius adta neki, hogy az el
56 rugaszkoda's, ’s a’ katonák’ heve megtikkadjon, n’
антигена megbomoljon, ’s 6k zart renben vethessékma
gokat a’ széllyedtekre. Ан is gondola', hogy kisebb ha
tása leend a’ fentöknek, ha katonái helyben maradnak,
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mint ha a’ szórt löszereknek magok mennének elejbe; ’s
egyszersmind Caesar’ Камней а’ kettös tél" megfutása miatt
lélekszakadva, ’s ellankadtan érnének oda.
Itéletem szerint Pompeius e’ helyt hibázott; mert
a’ harczi buzgalom által a’ mindegyikkel vele шлет: bi
zonyos leki tiiz és virgonczság föléled az emberben. Ezt
nem elfojtani , hanem ébreszteni kell a’ hadvezéreknek;

nem is ok nélkül hozták be hajdan azt, hogy (az össze
csapäsnál) az egész tábori hangászat megzendüljön, ’s
minflnyäjan harczkiáltásra fakadjanak. Illyesek a’ltal , иву
vélték, megrémiil uz ellenség, ’s bätorodik az önfél.
XCIII. Katonáink, midön az adottjelre шито“ fen
tökkel elôrohanván, észre vennék, hogy Pompeius’ embe
гей veszteglenek: tapasztalásból, ’s elôbbi csátäban szer
zett gyakorlásból önként futni megszüntek, ’s a’ térnek
mintegy közepén mega'lltak, nehogy lankadtan közell'

tsenek az ellense'ghez. Kis тёк-тата újra пека ragaszkodá
пай, fentöiket kirepl'ték, ’s azonnal Caesar’ parancsa
szerint kardot rántának 128).
De a’ Pompeianusok sem mulasztottak el részökröl
semmit is; mert a’ szórt löszereket fölfogák, a’ legiok’
rohantát zárt rendekben kiállákL’s Генный’ kirepítése u
tán kardjokat выдашь.
Azon pillanatban тет: utasi'tása szerint a’ bal 82251‘
пуоп Pompeius’ valamenayi lovassága elô tódult. Ezek'
rohantát nem állá ki lovassa'gunk, hanem kevésbbé vissza
nyomult. Annál hevesebben sarkalá azt a’ Pompeiusé,
magát osztályonként kifejté, ’s jobb oldalunkat körül
szárnyalni kezdé.
Ezt la'tván Caesar, jelt ada ama’ hat cohors
пай, mellyekbôl a’ negyedik csatarendet képezé. Ezek

villämként törtek elôre, ’s támadólag olly erôvel roban
tak Pompeius’ Iovasaira, hogy senki meg nem állha
им; ’s nem csak a’ vérmezöt hagyák oda mindnyájan,
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hanem rögtön а’ legmagasabb hegyekre vonula’nak. Ezek
elüzetvén az elhagyott ijászok és parìttyäsok, löszereìk’
elfogyta után senkìtôl sem védve , еду läbìg fölkonczoltat
tak. Szìnte azon hévvel kerülék meg ezen cohorsok Рот
ре1115’ Ьа1 szárnyát, melly még akkor is csatarendben áll
ván harczola , ’s ellent álla, ’s azt hátulról támadák meg.
XCIV. Ugyan ekkor ìndl'tá meg Caesar a’ még ed
dig veszteglett, és scmmì mozdulást nem tett harmadìk
csatarendet. Illy módon nyugodtnk ’s épek váltván föl
a’ fáradtakat, mások pedig hátulról sarkalván, to
vább a’ Pompeianusok helyt nem állhatak. Megfutamlá
suk általányos volt. Nem csalatkozék tehát Caesar, hogy
mint a’ buzdl'tó beszédben elöre manda', а’ lovasság elleny
fôlálll'tott negyedik csatarendbeli cohorsok fognák eldön
teni az ütközetet: mert ezek verék elôször vissza a’ lo

vassägotg,” ezek konczolák össze az ijászokat; ezek ke
riìlék meg Pompeius’ bal пашут, 5’ kezdék megszalasz
tani az ellenséget.
'
Pompeius, mikor lovasságát verve, és seregének
azon részét, mellyben legnagyobb reményét helyzé, ré
müle'sben látta, többi hadaiban nem bizván a’ esatate'rt

elhagyá, ’s azonnal táborába nyargala. Az elö-kapuhoz
állított Centurioknak olly fenn szóval , hogy а’ katonák

is meghallhatäk, azt топай: örìzzétek ’s védje'tek szor
gosan a' tábort, hamî bal eset adná е16 magát; én most
megjárom a’ többi kapukat, ’s a’ tábor’ örseregét 1611111
torl'tom.

Ezen szavak után sátorába méne, az ege'szrôl le
mondván, ’s még 15 а’ kimenetre várakozván 129).
XCV. Caesar a’ Pompeianusokat futásukból a’ 5511102

geréb megé vetvén azt itélte, hogy magok’ össze-szedé
sére a’ rémiilteknek semmi idôt sem kell engedni. Ser

kenté tehát katona’ît: éljenek szerencséjökkel, ’s так
а’ táhort 130). Е1 valának ugyan a’ nagy höségtöl lan
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kadva -— mert a' сваю délig tartott; --- de minden buj'
türe’se’re elszánva а’ parancsnak engedelmeskedtek 131).
A’ tábor’ födöze'sére hagyott cohorsok derekasan
тёща; állásukat, sokkal tüzesebben pedig a’ Thraxok,
’s a’ kůlföldi sege'dseregek. Mert kik a’ csatából elfutá`
nak, rémültökben ’s lankadtukbau jobbada'n elveték {еду
vereiket, ’s inkább csak a’ tovább futhatäsról , mint a’
tábor’ oltalmáról gondoskoda'nak.
A’ gerében állók sem Шиши“: ki sokäig a’ löszerek’
троп“, hanem nagy veszteséggel elhagyván анаша:
a’ Centuriok’ ’s katonai Tribunusok’ vezérlette alatt leg
ott а’ táborra diilö hegyek’ csucsaira futának.
XCVI. Pompeius’ tábora'ban lehete la'tni сайт“: lu

gosokat, teme'rdek kirakott eziist edényeket, fris 1162511:
tal teri’tett sátorokat; L. Lentulus ’s mások az övéiket

repkénynyel is ernyözék; azon fölül sok egyebet, a’szer
fölötti puhasa'gnak, ’s a’ diadal felöli bizodalomnak mind

annyi jelét; mellyekböl könnyen ki lehete venni, hogy
illy szükségtelen gyönyöröket vadászók e’ napnak bal e
замёл-61 nem is álmadoztak. ’S még is ezen emberek Cae
sar’ katonáinak, a’ véginséget szerfölötti béke'vel Штык
nek, ’s mindig mindennek hijával levôknek, töltözköde'st
ha'nyának szemökre
Mär a’ táborban valánk , midön Pompeius lovat vön,
’s elhagyván magától a’ föveze'ri diszjeleket a’ hátulsó
Карпа a’ táborból kihajtott, ’s azonnal vágtatva Larissa

nak tartott; de itt sem állapode’k meg, hanem épen olly
sebeseu, még éjjel sem nyugván, harmincz lovas’, ’s ne’

hány az úton hozzá vetödött’ kiséretében a’ tengerhezsi
ete, ’s élés-hajóra szálla 132).

Mondják, utközben sokszor panaszolkodék ,' hogy
véleményében olly igen megcsalatkozott, hogy csaknem
árulást gyanl’tván a’ seregnek épen azon része futamlott
meg elôször, mellytöl várta a’ gyözelem’ kivi'vrisát.
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XCVll. А’ tzíbor’elfoglalása után Caesar arra'igyek~
vék birni Каюты, hogy а’ zsákmányolzís miatt további`
шагам az alkamat el ne mulaszszák, öket engedelme
seknek talälván, elkezdé a’ hegyet körülsänczolni. De a’
Pompeianusok а’ viv.’ hiánya miatt nem bizván ama’ hely
ben, oda hagyák a’ hegyet, ’s mindene'stöl Larissa {916
vonulainak 133).

.
Ем Caesar megsejtvén elosztá serege't. A’ legiok’
egy részét Pompeius’ táborában hagyá, másiliát a’ ma
ga. táborába küldé. Ne'gy legioval fölkerekedék, ’s nlkal-„
masb úton elejöket vevé a’ Pompeianusoknak. Hat еще:
lépésnyi haladás után csatarendbe álla. Ezt észre ve'vén `
а’ Pompeianusok, egy hegyen, mellynek tövét folyó mosta
megállapodának. Caesar’ katonái, noha a’ napesti заа
kadatlan eröködés által nagyon el voltak bägyadva, ’s
az ё] már Lözelített, meg is а’ buzdl’ta'sra а’ folyó ’s
hegy közli közösülést sáncz által elzárták, nehogy а.’
Pompeianusok éjjel-vizet hordhassanak.
;
Е.’ munkával mzír elkészíilének, midön az ellense'g
а’ megadás iránt követek гита! kezde alkudozni. Néhány
tanácsbeliek, kik е’ katonákhoz csatlakozának, éjjel fu.`
tásban keresék menekvésöket.

XCVIII. Caesar parancsolá: miuden а’ hegyen tele

pedett katona szá‘lljon le vìrradtakor onne't a’ róna'ra . ’s
таща le fegyverét. Vonakodás ne'lkül engedelmeskede'
nek, ’s térdre hullva Нитриты: kezekkel, ’s könyez-4
ve kegyelemért könyörge'nek.
Caesar vigasztalólag szólvän, keljenek föl parancso
lá, ’s kegyességét röviden érintvén , Люду fe'lelmöket ki
sebbl'tse, nem csak mindnyájoknak megkegyelmeze, ha.
nem айвы katonáinak is, hogy senkìvel roszul ne hän
janak, ’s rajtok semmit ne követeljenek.
Ezen elögondoskodás uián Caesar a’ táborból ma's
вом. cms. lv. кёт.
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legiokatszóll'ta magához, ’s a’ vele lévöket fölváltva nyu
galomra a’ táborba vissza bocsátá.
Мёд az nap elére Larissába.
XCIX. Caesar ezen ütközetben nem vesztett többet

két sza'z embernél, de mintegy harmincz igen derék Cen
turiot. Crastinus is, kiröl fölebb emlékezénk , legvitézeb
bül harczolvän egyenesen a’ szájába döfött kardszurás
által esett el. Beteljesedék tehát, mit a’ harezra roban
takor mondott; mert Caesar elisméré, hogy Crastinus
azon csatában legtündöklöbb vitézséget Гере ki; ’s itéle
te szerint személye ira'nt jeles érdemeket szerzett.
Pompeius’ vesztesége ezen ütközetben mintegy ti»
zenöt ezer 134) holtra mehetett; de a’ fegyveröket lera
kottak’ száma több volt huszonnégy ezernél; mert a’ sán
czokat fedezô cohorsok is megadák magokat Sullának:
azonkivül sokan a’ szomszéd városokba szaladának. Szäz

’s nyolezvan hadjel, 's kilencz sas esett Caesar’ kezébe.
L. Domitius 135) a’ táborból a’ hegy felé faltaban ele
rötlenedve fekve maradt, ’s a’ lovasoktól megôletett.
C. Ugyan akkor D. Laelius 136) hajóhadával Brun
disium alá vitorláza, ’s épen azon szerint, lnint fölebb
137) Liboról emll'tök, a’ brundisiumi kikötö е1611 fekvö szi
getet elfoglalá. Hasonlókép Vatinius 138) is а’ város’ pa~
rancsnoka födött’s felkészlilt sajkäkkal kicsalá Laelius’ ha
jóit, ’s egy ötsor-evezöst, melly a’ többitöl messzebb ta'
vozott, 's két kisebbet а’ kikötö' torkolatánál elfogott.
Nem különben elrekeszté (az ellenséges) hajóhadtól, föl
álll'tott lovasai által, a’ vizet.
De Laeliusnak a’ hajókáza'sra alkalmasb évszaka

leve’n rakliajókon hordata Corcyrából Dyrrhachìumból vi
zet. Semmi sem mozdi'thatá el 61 1`б11ё1е1ё161; ’s mig a’ thes
saliai ütközetröl nem tudósi'ftatott, hajóinak gyalázatos el
vesztése,’s a’ szükse'ges dolgok’ fogyatkozása mellett is
a' kikötöböl ’s a’ виден-61 е1 nem mozdíttathatott.
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CI. Csaknem azon időben érkezék meg Cassius a'
syriai, phoeniciai, és ciliciai hajóhaddal Siciliában. Cae
sar’ tengeri ereje akkor két részre volt osztva: egyik fe'l
Р. Sulpitius Praetor' parancsnoksága alatt a' tenger-szo
rulaton horgonyozott Vibo mellett; a’ másik M. Pompo
nius alatt Messanánál. Cassius előbb Messana előtt ter

mett hajóhedával, mint érkezte felől Pomponius valamit
tudott volna, ’s ezt rendetlenségben találván, őrök se
hol nem leve'n fölállítva, zavartában meglepte; ’s erős

kedvező széllel rakhajókat, gyä‘ntával, szurokkal, cső;
püvel, ’s más gyulható anyaggal töltötteket, bocsátott
ennek hajói közé, ’s meggyujtá azokat mind а‘ harminez
ôtöt, ezek között busz ormozottat. E’ mìatt a’ Messanában
őrködő legio annyira elrémült, hogy alig tartá magát
a’ városban; és ha épen akkor váltott lovasok nem hoz
ták volna meg Caesar' diadalmának hírét: a' va'ros, mint
igen sokan hitték, el vala veszendő. De épen a' válasz

tó pillanatban jött meg а’ tudósítás, ’s a’ város mentve
lőn.

Cassis ezután Sulpitius' hajóhada ellen Vibohoz vi
torláza, ’s mìvel ugyan azon félelem miatt hajóink a'
part mellé vonatkozának, itt is hasonló módon fogott a'
dologhoz; mert jó széllel mintegy negyven, rakhajóból

készült, gyujtó hajót bocsátott reájok. Mind а’ két szárny
tüzet fogott, 's öt hajó hamuvá lett. Már a' sebes szél
lel tovább harapódzék a’ láng, mikor a” hajók’ födözé
sére a’ betegek között hátra hagyott régi legiobeliek nem
türhetvén a’ gyalázatot, önmagoktól hajókra szállottak, a'
parttól eleveztek, 's Cassius'Ehnjóhadára ütvén, két ötsor
evezőst, mellyek” egyikén maga Cassius volt, elfogtak; de
mára kapván elillant. Azon kívül még két há
romsor-evezős is kerüit kezeikbe.

'
Nem sokára azután a' Thesaliában történt ütközet

felől bizonyos tudósítás érkezett, ugy hogy magok a'
12*
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Pompeianusok sem kétkedének; mert mìndeddig azt csak
Caesar’ legatusaì’ 's hivcì" költeményének tartották. E’
tudósx'tásra Cassius azon ta'jról hajóhadával eltünt.
CII. Caesar sziikségesnek vélte mìndent abban hagy
ni, ’s Pompeiust akär merre капать, пуошЬап üzni;
nehogy ez ismét sereget gyüjtve’n a’ háborut megujíthas
sa. Naponként tehát annyira haladott, mennyire a’ lo
vasság gyözte, ’s egy legionak kisebb napì utakban kel
lett ôt követnie.

.

Pompeius Amphìpolisban 139) rendeletet tétetettköz

hìrré, melly szerìnt а‘ Provincia' ifiaì, Görögök és Ro
maiak, tartozának vala összegyülnì zászlója a'lá eskü
vendök. De e’ rendeletét Pompeius minden gyanu’ elhá

ritása végett hirdett’e-e Ы, hogy tovább bujdosandó 821551
de'kát ml'g csak lehet шлюпа; vagy ha senki nem üzné
tovább, frisen въедет: ujonczaival magát Macedoniában

horgonyon
megfészkelje,töltenemедуlehet
éjszakät,
bizonyossággal
magához hivatá
megmondanì.
Amphìpo
lisból vendég-hiveit, ’s Caesar’ elönyomultának hirére

a’ szükséges k'öltségekre gyüjtölt pénzzel tovább eveze.
Mytilenében 140), hová néhány nap mulva érkezék,
lkét nap fergeteg ke'slete'l'; innétnéhány evezös hajóval

szaporodván Ciliciába 141), ’s utóbb Cyprusba 142) ére.
'Itt hallá , hogy az antiochiabeliek, ’s az ott tó'
zsérkedö romaì решёток egyes akarattal a’ várat, az 6 ki
rekesztése идее“, elfoglalták; ’s hogy azoknak, kik a’

Ы: szerint futásukból a’ szomszédvárasokba menekedtek,
megüzenték: ha éltöket szerelik, Autìochiá’ba ne jôjenek.
Ugyan ez történt L. Lentulussal a’ mult- évi, e's

In’. Lentulussal a’ régìbb Consullal, ’_s más egyebekkel
Rhodusban; mert. mindön futtokban,Pompeìus után si
etvén e’ szìgethez ére'nek, a’ város és révpart сшиб‘:
elzáraték, egyszersmìnd az üzentetvén nekik, hogy e’

täjról takamdjanak el, kénytelenül tovríbb evezének.Í
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Caesar' e'rkeztének hire azon ne‘mzetségekhez meír el
jutott.

А
CIII. Ezeket hallván Pompeius, fölhagya azon szán-v
dékkal, hog-y Syriába menjen, és re'szint a’ haszonbér
lök’ tarsasägaitól, részint némelly egyesektöl fölszedett
pénzt, és temérdek a’ had’ szükségeire kivántató ér
czet hajóra rakatván, a’ bérlök’ egyetemének 5201511
ból vett, чаду а’ kereskedökböl gyiijtött, vagy mind
egyiktöl a’ maga házi népéböl arra alkalmasnak talált
két ezer fegyeres emherrel Pelusiumhoz 143) ére.
Történetböl Ptolemaeus a’ kiskoru király nagy se
reggel ott táboroza nényje Cleopatra ellen, kit kevés h6
nappal azelôtt rokonai ’s barátaì által az országból kiü
zött. Nem messze tôle állott Cleopatra’ тьма 144).
Pompeius amahoz külde, hogy atyja iriinti vedégi
jog- ’s barátságnál fogva Alexandriába befogadtasse'k, ’s
ìnségében annak hatalma által oltalmat nyerjen. De a’
kiildöttek, miután követségökben eljfirtak, minden tar
tózkodás nélkül kezdének a’ király` katonáival beszél
ni, azokat intvéu: ne тир“: meg Pompeiustól szolgála
tukat, ’s ne vessék (it meg bal szerencséjében. Közii
lök többen szolgáltak Pompeius alatt, ’s annak syriai se
regébôl Gabinius a'ltal Alexandria'ba vitettek, ’s а‘ há
boru után Ptolema'eusnál, ezen ifju fejedelem' atyjánál

hagyattak.

’

CIV. Ezt a’ király’ tanácsosai, kik annak kiskoru
sága miatt akkor a’ kormányt. vivék, megtudván, vagy `
а'Ье11 aggodalmukból, mint utóbh mondogaták, hogy
Pompeius a’pkirályi sereg’ elcsábl'tása után Alexandria't
’s Aegyptust elfoglalja, чаду szerencsétlensége miatti
megvete’sbôl-mint a’ megbukott rendszerint ellense’gek
re talál bara'taiban --- szembe követeìnek baratságosan
feleltek ugyan , ’s öt а’ királyhoz meghl'ták: de alattom
ban össze beszélvén , Achillast, kira'lyi f6 tisztet, {ИНВ
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nös vakmeröségû embert, L. Septimius katonai ‘Tribu
nussal kiildék el Pompeius’ megölésére.
Ezek barátsa'gosan szólx'ták meg Pompeiust, fs ezt
Septimiusnak, ki а’ tengeri rablók’háborujában alatta mint
Centurio szolgált, valamellyes ìsme'retsége гей vevé, hogy

kevesed magával egy kis hajócskára szzílljon, hul is Achil
las és Septìmus által megöletett 145). Hasonlókép L. Len
tulust is a’ Шипу megfogatá, ’s а’ юнцами“ kivé
депеше.
CV. Caesarnak Asiába érkeztekor beszélék, hogy
Т. Ampius Ephesusban Diana’ tomploma'ból a’ kincset el
akarta raboini; ’s e’ végböl magához idézte a’ Provin
ciának valamennyi tanácsosa't a’ pe'nz’ mennyiségének
mindannyi tanuját: de б: szándéklatában Caesar’ érkezte fennakasztá, ’s пленивший. E’ke'p Caesar két izben
теме meg az ephesusi kincset 146).
Igy mint bizonyost beszélék azt is, hogy Elisben
147) a’ diadal-istennének Minerva elött álló szobra
azon napon , mellyen a’ vissza sza'mi'ta's

пек-Яне Cae

sar gyözôdelmes 16u, képét Minervától , kire шлам né- _
zett, el~ ’s а’ templom’ ajtaja felé fordl’totta. Ugyan
azon nap Syriának Antiochia’ városában olly пазу csa
tazaj ’s trombìta-riadás hallatszék, hogy a’ polgárság
fegyvert ragadván a’ bástyákra szaladt. Ez тёмен: Pto~
lemaisban 148) is. Pergamusban a’ templom’ titkos ’s rej
tek-menedékeiben, vagy mint a’ Görögök nevezik az
adytonban 149), llová csak papoknak szabad bemenni, do
bok döbörögtek. Trallesben 150) is, a’ diadal-istenné
nek\ templomában, hol Caesarnak szobrot szenteltek,
egy pálmafát mutogatának, melly azon napokban a’ tetö’
boltozata' köveinek hézagaiból nött ki.
CVI. Rövid tartózkodása шёл Asiában azon hirre,

hogy Pompeiust Cyprusban ишак, Caesar két legioval,
egyikkel, mellyet Thessaliából parancsolt utána jônì,
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a’ másikkal, mellyet Achaiából Q. Fufius Legatnsnak

kelle küldeni, nyolcz száz- lovassal, tiz rhodusi ’s né
hiíny asiai hajóval Alexandriához jött; mert Pompeius
nak Aegyptussal volt barátsa'gos vìszonyai 151), ’s egyéb
kedvezö tekintetek miatt, mellyeket e’ hely nyujta, azt
következteté, hogy Pompeius oda fogja venni utját.
E’ legiok csak három ezer ke’t száz embert tettek,
a’ többiek csatákban vett sebeik, a’ 1111265 vona's , ’s a’
hosszu uton lett elgyengülésök miatt elmaradtak. De
Caesar tetteinek hire'ben bizvän, illy csekély véderövel
ba'tran útnak induit, és sehol valamelly veszélytöl elöre
nem tartott. Alexandriában halla meg Pompeius’ halá
lát152).
_ A’ mint Caesar a' hajóból kilépe, a’ királytól e’
városban örségül hagyott sereg 16111161 üt, ’s látja, hogy
feléje tódulnak; mert maga elött viteté a’ bárdvesszöket,
’s e’ miatt, mint a’ kiralyi méltóság’ csorbi’ta'sa miatt
az ege'sz nép zajgott. E’ zenebona lecsillapl'ttaték ugyan ,
de az alnép’ összecsoporiozása által azon napokban a’ zen
dülés folyvást megujl'ttatott, ’s a' város’ minden részén
több katona megöletett.
CVII. Ezeket 1617611 Caesar parancsot ada, hogy
egyéb legiok is, mellyeket Pompeius’ katonáibói szer
kesztetett össze, Asiából 110226 jôjenek; mert az Ale
xandriából elvitorlázni akarókra nézve legalkalmatlanabb
nyugoti szelek miatt magának szükségkép 011 kelle vesz
tegleni.
Azon közben ugy vélte, 11оду a' királyi häzban
fennforgó pör a’ romai ne’pet, ’s ötet mint Consult illeti
153), ’s annál inkább tisztébe va'g, mivel taval a' Sena
tus’ inditványára ’s végzetére az öregebb Ptolemaeu‘ssal
szövetség köttetett. Kinyilatkoztatá telnít akaratját,
11оду Р1о1е111аеи5 király, ’s nényje Cleopatra bocsa’ssák
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el выедете: , ’s jogaìkról inkább a’ törvény’ [щёк] ö е
lötte, mint egymás közt fegyverre'l végezzenek.
CVIII. A’ Шипу’ kiskorusága miatt a’ kormänyzók’
egyìke volt az ìfju herczeg’nevelôje Pothinus az eunuchus.
Ez elöször hìvei elött panasz- ’s boszonkoda'sra fakadt,

hogy a’ Шипу törvénybe ide'ztetik 154); azután némely
lyeket, a’ királyì tanácsnokok közül vele еду értelem
ben lenni látván, а’ sereget tìtkon Peìusìumból Alexan
drìába vona’, a’ fenn emll'tett Achillast az ege'sz hadi

erö’ f6 p‘arancsnokává tevé, e's шахмат, miután б: a'
maga ’s Шину’ nevében telt igéretekkel föltüzelte, vele
ira'sban is, üzenettel is közlé.
Az öreg Ptnlemaeus végrendelésében két fija ’s két

leánya közül legöŕegebb Щей, ’s elsô шлам lea'nyát te
vé örökösévé, ’s ugyan azon végrendelésében mìnden is

tenre ’s Romában Ikötött szövetse’gre kéré а’ ronlaì népet,
hogy evien akaratja beteljesíttessék. Е‘ végîntézet’ едут
mása каша ¿nal Romába "песец, hogy a’ kìncsta'r- y
Ьа letétessék (azonban ez, mìvel rendeltete’se’ helyére
a’ fentforgó országos foglalatossägok miatt nem vitethe
ték, Pompeìusnál téteték le); а’ ma'sik hasontartalmu

’s bepecsételt párja Alexandriában mutattato’tt elö.
CIX. Mfg e’ dolgok felöl Csesar elôtt a’ tana'csko
zás folyt, ’s ez mint közös barát ’s közbenjáró igen ohaj
топа a’ fejedelmì ha’z’ egyenetlenségeìt elinte’zni, az а’
véletlen tudósl'täs érkeze'k, hogy az egész kìrályi erö,
gyalog ’s lovas, Alexandria felé közelít.
_
Caesar nem volt annyi sereggel, hogy а’ város e
lötti megiitközés’ esetére magát annak erejére hagyhatna’.Y
Нет tehete egyebet, mint alkalmas állásban a’ vxaírosban`
vesztegelni, ’s Achillast szemmel tartani. Mindaza’ltal е

gész seregét fegyverbe állanì parancsolá, ’s а’ királyt'
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síirge'té: küldje ki Achillashoz meghitteinek legjeleseb
beit, ’s nyilatkoztassa ki annak цемент.
А’ kira’ly Dioscorìdest és Serapiont küldé hozzá,

kik kövelségképen mìndketten Romában, ’s az öreg Pto
lemaeusnál nagy tekintetben valának. Azonban ezeket
Achillas, mielótt (же: meghallgatná, vagy küldetésök’
okát megértené, mìhelyt пешей elejbe jöttek, megfogat
ta ’s megölette. Egyik közülök halálos sebet kapván
.Y emberei мы holt gyanánt elvonczoltatott, a’ ‚так kimult.
Erre Caesar a' Шипу’ személyét hatalma alá vevé,
ugy vélekedvén, hogy а’ királyi név nagy llefolyással

lesz a’ népre, ’s а’ háboru inkább néhány egyestöl ’s
' rablótól, mint a’ Минут! látszatik erednì.
CX. Achillas’ hada nem volt megvetendö akär an
nak erejét, aka’r embereinek nemét, akár hadbeli дуа
korlottságát tekintsük, mert husz ezer emberbôl (Шок,
’s рейд Gabinius' katonáìból, kik az alexandriai élet
módba e's zabolátlanságba bele szokván a’ l'omai nevel:
’s fenyl'téket elfeledték, meghäzasodtak 155),' ’s {павиа
tokat nemzettek. Ezekhez уйти az томные ’s дуй.
kosok’ csoportja Syria ’s Cilicia Provinciákból , ’s a’ llá
täros tartományokbńl, azon ГЕНЫ sok halálra itélt és
számüzött. Minden szökevényünk bizonyos befogadást
’s (амёбы 1е11г`А1ехаш1гйёЬап, mìhelyt таза‘: а’ 'kato
nák közé beìratta. На valamelly úr szökevény szol
ga'jára kezét гей tette, azt az össze-zendült katonák t6

l le ismét elvették; kik szintolly vétekben levén, felei
ken elkövetett eröhatalom ellen szegülve önmagokat fö
вешек. Ezeknekaz `alexandriai seregnél divatozott régi
mód szerint, szoka'sa volt: a’ Шипу’ kedvenczeinek fe
jeit ke'rni; a’ gazdagokat zsolduk’ öregbítése végett Шта
bolni; а’ királyi рысей: köriil lepni; a’ királyokat [есть
ni, és székeikbe másokat iktatni. Ezeken kivül mégkét
ezer lovas is volt. Mindezek több rendbeli’ ta'borozásaik
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a'ltai Alexandriában meghonosodtak; az öreg Ptolemae
ust országába vissza helyezték: Bibulus’ két iiát megöl
tek 166); ’s az Aegyptusìakkal háborut viseltek. Igysze
reztek magol‘nak hadi tapasztalást.
«
CXI. E’ seregben bizván ’s Caesar’ katonáinak cse
kély számát megvetvén Achilles megraká Alexandriát, ki

vévén azon részt, lnellyet Caesar tarta elfoglalva. Ö el
sô hevében annak lakásába is be akart ugyan rontani,
de Caesar az utczákra rendelvén cohorsait utját állta.
Azon idôben a’ kikötône'l is csatára kelt a’ dolog, melly
a’ legmarczonäbb viadalt vonta maga uta'n; mert meg
. osztott erövel egyszerre több utczában harczolának. Az
ellenség nagy erövel a’ hadi hajókat akará elfoglalni,
mellyek kôziil ötvenen Pompeius' segl'tségére indultak
volt ki, de a’ tbessaliai ütközet után haza eveztek;

mindnyájan három- ’s ötsor‘evezôsek, ’s mindennnel a’
hajózásra legjobban fölkészülvék; azonkivül Alexandria
nak rendszerintì födözéseül szolgáló huszonkét hajó,
mindnya'ja födött. Ha ezeket elfoglalnli, és Савва": hajó

hadától megfosztaná: akkor a’ révpart’ ’s az egész ten
ger’ birtokában volna , ’s Caesart az eleség- ее segi'tség
szállítástól meggätolná. Olly erôködéssel folyt tebát a’ via
dal millyent a’ körülmények kiväntak, minthogy egyik

rész attól latta függni hamar gyözödelmét, а’ másik
ваза“ menekve'sét.
` Caesar 16a nyertes, ’s fölégetteté nem csak mindezen

hajókat, hanem a’ többieket is, mellyek a’ kikötöben
állottak; mert hogy illy kiterjedésben magát védhesse,
arra ele'ggé erôs nem volt. Minden késedelem nélkül az
után Pharusba katonákat: szálli'tott.

CXII. Ez а’ Pharus egy magas ’s mesterkézzel é
piilt torony 157) azon szigeten, mellytôl nevét kölcsö-nözte. E’ sziget Alexandria elött fekszik, ’s a’ kikötöt
képezi; de egy a’ város’ felsöbb телец-61 a’ tenger-be ve
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lett kilencz száz lépésnyi keskeny gát ’s hid által a’ vli
rossal egybefügg. Az Aegyptusiak több lakhelyén kivül
van e’ szigeten еду város nagyságu falu. Lakosai min

den hajót, melly utjából akár szélvész miatt csak egy
kevessé is eltér, tengeri tolvajokként kirabolnak. А’
Pharus’ birtokosai’ akaratjának ellenére a' szük bemene
` tel miatt egy bajó sem állhat be а’ kikôtöbe.
Epen ez aggódtatá Caesart; 's azért lm'g az ellen
зев‘ csatával bajmolódék a’ Pharusra katoaákat шаше
van, azt elfoglalá ’s örökkel megraka'. Ez által eszköz
le', hogy hajók gabonát és segitséget hozzá szabadon 5161
ll'thassanak; mert szétküldöttei által körösleg minden tar
tományt segitségre fölszólíta.
А’ väros’ egyéb részein az ütközet liatározatlan ma
radt, 's egyik rész sem nyomatott ki helyéböl. (ЕМ: a’

szoros utczäk тетей). А’ vesztese'g mindkét részröl cse
kély volt. Caesar csak a’ legszükségesebb térre szoritko
zék, ’s magát éjjel besánczolá.
E’ térnek еду kis részét tevé a’ királyi palota, mely
lyet mindja'rt elejénte Caesarnak lakzísul mutatának ki.
Ezzel kapcsolatban volt a’ játékszìn , melly чёт gyanzínt
szolga'la, ’s honnét a’ kikötöbe, ’s a’ többi hajóálläsok
hoz szabad menet volt. Caesar a’ következett napokon

sánczolatait тез inkább megerösítette, йогу azok hurcz
gát gyanánt szolgálván akaratja ellen ne kénytelenl'ttes
sék csatázni.

.

Azonban Ptolemaeus Нину’ ifjabbik leánya 158)
zon reme'nyben, hogy az ország’ birtokára tárt ша: le
lend 159), a’ királyi várból Achillashoz szökött, ’s az
zal egyete'rtve kezdé a’ háborut kormányozni. De csak
hamar viszálkodäs штаба köztök az elsöségröl 160), mi

a' каютные nézve igen jövedelmes volt; mert mindegyik

ген nagy ajándékok által akará öket pártjära vonni.
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Мн}; ezek az ellenségnél tò'rténtek, hirhordó'k árul
tattak ’s fogattak el, kiket az lifju herczeg’ nevelôje, ’s
az orsza’g’ (ideigleni) kormányzója, Pothinus a’ város
nak Caesar által elfo'glalt részében Achillashoz azon buz
Шейный külde, hogy tervétöl el ne álljon, ’s bätorsága
ne csüggedjen. Caesar б: halálra itélte; ’s igy немые]:
az alexandriai háboru 161).

ншшшк Kösvv.

189

Jegyzetek a’ пап-тати msnyvnuz.

1) Visszatér a.’ besze'd а’ u-dik könyv' 21-dik ’s 22-dìk czikkjé
hez. Ekkor volt Caesar elöször Dictator, melly штаны

tìzenegy nap mulva щеке, ’s таза: Consullá утащишь’
tanácsosabbnak сап-пап а’ törvényhez ragaszkodást шитый,

mint határtalan hatalommal fényleni.

Utóbb tíz esztendôro,

’s ve'gre örökös Dictatornak nevezteték.
2) Р. Servilius lsauricus. E’ consulság Roma’ Ёрш. 706-dik évé
re esìk. Pompeius’ pártja nem ìsméré el ezeket a’ Respubli
ca.’ fejeinek , hanem Thessalonicában (Salonichi) összegyülvén
a’ mult évì Consulokat, Lentulust és Marcellust, Proconsul

не‘! alatt а‘ kórmányban megerôsítette.
3) T. i. elsô consulságakóta már 62 6" elfolyt. E’ régi törvényt,
melly soszori низшем álml már gyengült volt, Sulla, Ma’

rius iránti gyülölségbó'l-ugyan is ez hétszer volt Consul —,
hajdani erejébe vìsszahelyezte.

4) E' кишлак nem a’törvény’ szigox'usága. , hanem а‘ józan ész,

’s terme'szeti okosság szerint itélék meg, ’s adák el a’bìrtoko
kat a' hitelezôknek, t. i. a.’ belháboru elötti шеи szerìnt; тег‘

most а’ pénz' szüke miatt azok nagyon csuf áron keltek vol
па el.
¢

5) E’ szó alatt Таблице mìndennemü szerzödések, камыша 's
adós levelek értetnek. A' МВт-ЦК ’s belvillongások mìatt,
minthogy a’ Поташ: ënköltségíikön намыть, sokszor
igen sokan паду adóságba пенёк magokat. A’ lekütelezettek
az uzsorások’irgalmatlan követelése, ,'s a' pénz- ’s telekbecs'
mérlegének hirtelen szöke'sei , тазу korábbì saját gondatlan

ságuk, 's könnyelmiiségök miatt gyakrun kìgázolhatlan baj
ba keveredtek. lllycnkor az adósok fizetésbeli tehetlenségö
не! láwán, magokat megbukottaknak (banquerott) vallák ; u'
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mikor azután шву irgalom nélkül minden, те; meglevô,
vagyonunktól megfosztattak (per foeneratores); vagy alkudo
zások, узду közbirák által (per arbitres) a' régi adós leve

lek eltö'röltetvén, ’s helyettök újak (Tabulae попав) készít
tetvén , azok' e'rtéke alább szállíttatott. Utóbb az illy lero
удвой lázadásra ingerlo" eszközökké válltak, (Catalina is illy

új adós levelek’ készítésével kecsegtette pártczimboráit). A’
hitelt minden esetre csökkentette'k.

Cicero röviden felölök

Lib. ll. de Off. így: Tabulae nouae quid habent argumenti,
nisi ut emas mea pecunìa fundum, et cum tu habeas, ego
non habeam pecuniam.
Caesarl a’ közln'rák’ rendelését tatálta ez’ esetben legjobb orvosló пешек. E’ törvényszabá

Sá: mlm Tacitus is Апп. Lib. vr. 16. Lege шсшогяз Cae
sarìs de modo credendi possidendique intra Italiani cauetur.

És Plut. Debitores foenorum quadam dimìnutionesubleuauit.
Sueton. pedig: De pecuniis mutuis, disiecta nonarumtabularum
expectatìone, quae crebro monebatur, decreuît tandem, ut
debitores credìtoribus satisfacerent----- deducto summae aeris

alieni, si quid usurae nomine numeratum aut perscriptum fuisset.

6) De ezeket Caesar biztatta föl, a' nép által ’s nem önhatalmu
lag akarván illy rendeléseket гений, mig hatalmas ellene e'p
eröben, fegyverben állott.

l

7) ’S így könnyen megeshetett, hogy a’ birák, {нет levén az
ůgy’ ismeretébe elégge’ beavatva , ártatlanokat is elitéltek.

8) Feria: , ünnepek valának , mellyeken a' мойвы zajos foglala
tosságok megszüntek.
Kétféliek valának pedig: közönsége’
sek, ’s különösek (publicae, et priuatae). Az elsó'k vagy ál
landósak (statae), тазу évenke'nt f6 tisztviselôktöl bizonyos

napra határozottak (conceptiuae) , узду különös alkalmakhoz
n' Consul, Praetor, vagy Pontifex Maximus által rendeltet

tek (ìmperatìuae). A’ bìzonyos napra határozot’tak közé tar
toztak a.’ kevély Tarqulnìus által behozott, 's az Albanus

hegyen Latialis Jupiter' tiszteletére elôször egy, utóbb нёс:
három ’s négy nap сап-тает szokott latín azù'nnapok (Feriae

latìnae), mellyeket mostCaesar паштеты: meg, ’s ünnepélye
sen meg is сапой: mert показ szerint ezen ünnep' alkalmá
val a’ Latinusokkal впавшие közlakoma után menének csak a'

Consulok наш köntösselfölruházva külsö Provinciákba. Cae
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sar шт Pompeius eilen питон-отпад már elindulandó , пеки

mulasztá el az 63: шк által взамен szokást; nehogy e’
miatt гей sérelem háramoljék.

9) Mellyekben városi tisztviselôket, Proconsulokat, 's Proprae
torokat nevezett ki kénye szerint.
_
10) Mìóta t. i. Caesar Galliából seregesto'l Italiába jiitt.
11) А’ görüg szìget-tenger’ ama’ szigetei neveztetnekk igy, mely
lyek ott körben fekszenek, ’s közép pontjok Delos.
12) Согсуга most Corfu. E’ felôl Plinius IV. 12. x’gy: lnsula ex
adverso Thesprotiae a Витю-ото XII millia passuum , eadom
ab Acrooerauniis L millia, cum urbe eìusdem nomìnis Cor

суш, liberae ciuitatis, et oppido Cassiope temploque Cassii
Jouis, passuum nonaginta. septem millia in [машинист pa
tens: Homero dieta Scheria et Phaeacia, Callimacho etiam
Drepane.

13) Нет az europai Pontus (тесак щ,‘ hol Ovidius számiizötten
élt; hanem az asiai, mellynek királya ekkor Мин-Шатен’ fija
Pharnaces volt.

„

'

14) Bithynia kìs Asia' tartománya , melly már 679-dik évben Kr.
születése от“ harmadik Nicomedes Нину’ hagyományából
a’ Romaiak’ birtoka нм keriilt. Нажал-ай, mint romai Provin-

ciának , csak Augustus alatt jeleltettek ki szorosan.

l5) Szoros értelemben vett .fSyria tartománynak, mellyet a' Ro
maiaknak Pompeius hódított meg, ’s melly Kr. szül. еще:
(i4-dik évben tétetett Provinciává, Нашёл-ай valának keletre:

Euphrates; éjszakra: Melitene; nyugotra: Cilicia; быте: Phö
nìcia es Libanon чаду Coelesyria.

I6) Cilicia’ határai valának keletre: Syria; éjszakra: Cappadocia
és Isauria; nyugotra: Pisidia és Pamphylia; délre: a’ ciliciai

tenger.

'.l‘erůltszine mintegy hat száz ввоз. nég-yszegii mért

földre ment.

17) Phoenicia, vagy inkább Phönice Syriának azon része, melly
ben fekvék ama’ két híres város Tyrus és Sìdon, mintegy
240 веса. négysz. mértföldet tett; és‘ Choi-seul {топ Korad
sche) ét Eleut/zefus (most Nahar Kibir) folyóktól Нахал-ота

tek. Ipsa gens Phoenicum in gloria magnay Iitterar‘um i'nuentionis, et siderum , nauaiiumque, ac bellicarum artium. Így
Plinius.

`

-
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18) Dynastáknak (fejedelmeknek) azon kisebb uralkodók nevez
tetnek, kiknek, birtokuk' csekélysége miatt, királyi czím
nem adatott.

19) Tetracha, valamelly ország' negyed része'nek uralkodója volt.
20) Achaianak, mint Peloponesus’ részének, határai деп-е: Аг
golis, Arcadia, Elis; keletre: Sicyonia; éjszakra: a’ corin
thusi öböl; nyugotra: a’ joui tenger. Egész terültszine mint
еду 39 geogr. певун. mértföldet tett. Az Achaeusok legte
мы) megtartották a' Görögök között szabadságukat, ’s неге

mondatik itt: леща czabad népeüól.
21) Értetnek az adók’, közjövedelmek’, шток’ ’s más e’félék’ ha
szonbérlôi (Publicanusok).
22) Creta ma Candia, hajdan видя уёговёгбДЫгев sziget.
23) Macedonia, hajdan_N. Sándor’ hazája, ekkor 111111- romai Pro
vincia.

24) T. i. a’ mult éven , mikor még Consul volt.
25) Ezek mind görög tartományok valának.
А'
_
26) Sveton. Cap. 36. in Jul. Caes. azon osapások közé, mellyeket
Caesar’ [давящем vettek, латыша. azt is , hogy C. Antonius
-— Marcus’ 'öcscse —- 1|1уг1сптЬап (Corcyránál) embereivel
egyíitt az ellense'g’ kezeibe keríilt. Ennek katonáibau nem
bízván Pompeius , azokat a’ többiek közé печеным.

27) Dejetarus ekkor fejedelme volt azon Gallusoknak, vagy in

kább Gallo-Graecusoknak , kik Ásiába jövén, lott Galatia név
alatt új országot alapítottak.
28) Azon ország viselé e' nevet, mellynek határai éjszákra: Pon

tus; keletre: Armenia; деп-е: Cilicia; nyugotra.: Paphlago
nia, Galatia és Pamphylia. --- Ariobarzanes , a’ király, а’ ro‘
mai ne'ptöl [кн-611 czímet nyert.

29) ,Thraciának (ma Romania) határai valának keletre: а’ Fekete~
tenger; деп-е: Propontis, ’s az aegeumi tenger; nyugotra. z
Цепов , vagy Nestros folyó (Carasu Nestro); éjszakra: alsó

v Moesia, ’s Haemus' hegye. -— Cotys Thracia’ királya volt;
30) Ennek öcscse Rascus Caesar' pártját követé, ’s а’ gyó'zelem

után hůsége’ ’s {ах-абзаца’ jutalmául nem неге mást, mint
bátyjának Rhasçipolisnak (Svetoniusnál Trasipah't, Tacitus
nál R/Lescunoris) bocsánatot, mit meg is nyert.

3l) A. Gabìnius (Caesarnak а’ consulságban utódja) Ptolemaeust
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Aegyptus' királyát vìssza. helyezé szëkébe, Archelaust, ki
azt elfoglalá., onnét elüzvén , ’s a’ vissza helyzett’ шеи-325511
ra Alexandriában lovasságot hagyván.

32) Strabo szerint L. l2. Castor Saocondarius Dejotarus’ ‘Не.
33) Comagene, Syria.’ e'jszaki csucsán Taurus hegy' tövénél fek
vô tartományorska volt. Antiochust Pompeius segítette e'
kis fejedelemse’gre.

34) A’ Виталию/с felsô Moesiában laktak Illyricum és Macedo
nia Кем.

A.' Витю’: Thraeiában Haemus’ hegye’n.

35) Cyrenaica югу Pentapolis africai tartomány volt (most rész'
nyire Berka kìrályság). Erröl Plin. V. 5. i’gy: Cyrenaica
eadem Pentapolitana regio illustratur urbibus maxime quinque,
Berenice, Arsinoe, Ptolemaide, Apollonia, ipsa Cyrene. Ez

utolsó a’ tengertöl tizenegy ezer lépésnyire fekvék. Alapító
ja Battus, Thera szigetébú'l. Több viszontagsága. után e' tar
tomány is a' Romaiak’ hatalma alá каше, kik ат Crrtaval
egy Provinciába годным.

36) Dyrrhachium, hajdan Epidamnus, (most Durrazzo) és Apol
lonia (Polina) Macedoniábau мм; városok valának.

37) Laelius a’ triumviratus alatt Afrìcában esett el. _, C. Triarius
már a’ mithridatesi háboruban> Lueullus’ Legatusa volt, kö
ткете; most шаг éviilt кош. Ez adá а‘ pharsalìai мы.
zet elôtt Pompeiusnak azon tanacsot, (mellyet Caesar mint
hìbást megró) hogy a.' спаса-‚Майданы a’ katonák helyökben
várják be Caesar' katonái’ rohantát.--Err6l Cicero in Bruto:

‘

me quidem admodum _delectabat etiam Triarii in illa aetalte
plena litteratae seneotutis oratio. Quanta suauitas _in ‘шиш!
Quantum pondus in verbis? Quam nihil non consideratum
exibat ex

ore?

'

Y

38) Egyik Caesar’ gyilkolói Кбит. Utóbb Philippine] maga бис
meg magát.

’

v

_

39) C. Coponius a' triumviratus alatt a’ veszendök’ lajstromán ál
lott, de tiszta ’s példás életü hölgye, erkölcse’ feláldozása’
val kegyelmet nyere neki Antoniustól.

40) Liburnia, Dalmatia’ része, hol sebesen ’s könnyen сшиб ha
jókat készítének, és пай: névvel Iiburniaiaknak nevezének.

41)Bibulus Caesamak elsö consulsagakor tiszti társa'; ед mivel

тащить elejénte-- a’ eonsulságba Иртыш!‘ —.Сае5аг". tiirek `
non. cms. nf. xö'r.

13
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véscinek мятыми! szegi'ilt ellen, а‘ gyůlés щади hasta me’ne’
‘s többé а’ kormányban részt nem vett. Azért e’ versek:
Non Bìbulo quiequam nuper, sed Caesar-e factum est.
Nam Bibulo fieri Consule nil memini.

42) Epil-us’ azon részén, hol a’ cerauni hegyek „так (шатен
Cera-uni, s. Acroceraunì).

ltt терзаем а’ jonì tenger; а‘

mi innét éjszakra terjed Adria печей visel.
43 Orìcum a' cerauni hegyeken innen fekvô város.

44) Мне! t. i. elöbb hajói nem leve'n гашише Савва" keresz
Ш! hagyta. szökni.

45) Salonae шву Salona Dalmatiában jeles város.

ш született

utóbb, ’s itt végzé életének utolsó éveìt [постигшим —— Ка
tonai tekìntetbôl általában igen nevezetes helynek ‘анаши.

46) lssa, -dalmatiai szìget basen-nevíi чаи-055411 Salona áltellenében'

47) Неву katonáskodhassanak; mert rabszolgákat fegyverkez'
теша tiles volt-

-

48) A’ régi korban tiirtént több Шуе; példát мес oh'asni.
49) A' hatodik czikkszám alatt mondatìk, hogy Caesar Janua
rius’ negyedikén evezett ált Brundisiumbúl, 's most még
c‘sak a’ tél’ közelge'séröl van вид. De erröl jól ждут meg
Usserius a' világ’ teremt. 3956-dik évéról szólván, hogy az
akkori Januariusi Мицар в.’ Julianum Calendarìum szerint nem
volt egyéb, mint a’ mostanì October.

50)*Candavia worden щёк volt, mellyen Dyrrhachium- ’s Apol
\onìától Macedonia’ belsejébe lehete utaznì.

51) lllyriaì nép Macedonia’ штаты.

52) Kì Caesarnak Gallìában Legatusa volt, de most б: elhagyván
Pompeius’ pártjára állott.

53) Az ellenség bìzton kiildhet ellenéhez követeket, mert ezek’
személye szent és запишем de ~Caesar nem közönséges el
lenségnek (анаши, hanem а’ baza’ dúlójának 's ellenségének,

` és pártütönek; könnyen sérelmet vehettek volna tehát köve~
tei; ezeket pedig nem akará veszélyeztetnì.

54) Lucceìus és Theophanes törtenet-irók valának , eme'. görög,
а‘ másik romaì, камее Pompeius maga körül сапой, hogy
пеней följegyezzék. Annyìra gondoskodott az utóvìlág 1216:
ti hîréröl.

55) Értetnek а‘ cìliciai rablók; mert azon hńboru движет рте
dvnum neve-t Иве".
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56) Щит-фа, discordias, iras, slmultates cum hostibus exervvre
oportet: ciues cum cluibus de virtute certare.

Зашли. in

Саш.

57) M. Coelius Rufus állhatatlan characteréról ismeretes ember;
'

mert hajdan — 7GB-dik évben Aedilis Curulis lcorában --- a’

Senatus’ pártjával шпон, de csak hamar mint ollyan, ki

jövcdelmei ’s kiadásai között nem tudván egyensulyt tal-tan-l
adósságba merült, és sok más hason pénz’szükében sinlödö f6

születésü roman ifju emberrel Caesarra, mint vezér-csìllagra
Гоп-(Ней szemeit. Ö И)“ elsö , ki annak а’ Rubiconon áltliölШлее, ’s Pompeiusnak а’ városból elmente után nyilván az
elsónek pártja'ra állott. E' lépésre, mint mondám, kil'iríilt

ersze'nye iudítá; buzgólkodott is Caesar mellett найденыш,

míg ennek шпоне“: jól megdézmálhatni reményle'. De Cae
sar Íinomabb emberisme'rettel bírt, ’s jobban tudott лёта!
ni, hogysem pénzét Coeliusnál haszonvehetôbb emberekre ne

канапе volna. Reme’nyében tehát csalatkozván, ’s плавай vé
leme’nye szerìnt, nem kellôleg becsültetni Штат, megfordítá

palástját. Óegyike volt‘ezen évben a' пушек Praetornak,

's e' тамада: boszuállásból Caesarnak az adósok’ iigyében
так rendeletei’ fölforgatására használván, rendet znvarni, 's

Caesarnnk bajt akart okozni. Patvarkodásainak mi шве lett,

ezen emlék-jegyzékekben meg van irva. -— ltt Caesar félbe
злаками/дн a’ badi történetek' elbeszélését , elöadja mik tör
тётей azalatt Romában.

58) Ki Massiliában éldegélt. Caesar a’ minap minden számûzött
nek hazájábawisszatérést engedett, csak magát Milot генез:

té ki e’ kegyelemböl. Terme'zetes volt tehát ennek boszuja
Caesar ellen , és készsége Coeliussal egyet érteni.

59) A’ tarenti öböl' nyugoti oldalán volt kis tartomány.
60) Ma. Castellucio , Тат Campaniában.

61) Mivel az mondatik: Слей! a’ turínumí лиги, vagy két со.

sának kellett lenni: egyxìknek Etruriában, mint tudva van,

а’ másiknak , melly itt említtetik, a’ turinumi földön, а’ fa.
renti öböl пленен; vagy e’ név hibásan fordul elô.

62) ш valami hibázik. Sokan sokfélekép próbálgatták pótolni.
63) Caesar’ emberei t. i.; mert tavasz’nyiltával a’ viharok ritkáb
bak, a’ gyönge kszelek gyakoribbak levének; az ellenfe'l “мы
13*
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ôrködô шлама-тонам: kényelmesebben (адептом? ki, 's
johban vigyázhata , hog-y Caesar' hajói аи ne csuszhassanak.
Ezekre nézve tehát az шпаны naponke'nt hajosabb lön. —

Így értem e' helyet, melly egyébiránt homályos.
64) Elhallgatja itt Caesar’ rettenthetlen lelkének jeles tanuját,
ama’ merényt, mellybe ez’ alkalommal bocsátkozott: 1:.i. a'
vende’gségböl hirtelen {Шивы-"Ян, ’s mintha valakinek vala
‘mi mondandója volna, kimenvén áltöltözik, a’ ткани; sze

kéren megy, hajóra ül, ’s Brundisiumnak hajtat. De a’ vi
liar olly nagy , az elleuszél olly dühös, hogy a’ kormányos
kétségbeesve remeg; ekkor kinyilatkoztatja neki Caesar, kit
visz, a’ remegöt bátorítja , 's eröködésre serkenti; ez igyek‘
szik új ra, de a’ hullámok és szelek hatalmasbhak; vissza kelle te
liát a’ kikötöbe térni. Ezután kiilde csak embereinek Brundi

siumha parancsot, ’s pedìg Appianus szerint Posthumiust küldé,
hogy elôször Gabiniust, ha ez vonakodnék Antoniust , 's ha
ez is , Calenust szúlítsa föl: позу törik , szakad,v minél elôbb
jöjenek; ha egyìk sem engedelmeskednék, a’ sereghez {гс
levelet olvasván föl, kik követni készek voluának, üljenek

Жатки; ha ezek megrongáltatnának is, csak 6k érkezzenek,
mert Caesarnak nincs hajókra, hanem katonákra szüksége.

Így Caesar ekkor mindent koczkára tett, ’s egyedüi szeren
cséjében bizott.

Antonius és Calenus álteveze'nek, Gabinius

szárazon анаша meg, de Illyrìcumban seregestiil elemésztetett.

65) Lissus, (ma'Alessio) Iilyricum’ ve'gvárosa Macedonia fele'.
66) Nymphaeum таков hires Asphalt-forrásairól.
67) Hol feküdt, nem tudni.
9

68) A’ syriai Proeonsul Scipio a’ barbarusoktól megveretett, s
még is a.’ gyózödelmet, (mint most is sokszor történik) az

imperatori сите: magának шатенки.

Ezt tehát gunykép

mondja Caesar.

69) Бук-1253161 Asiának azon részébe jöve, melly a' romai nép’ Pro
vinoiájának mondatott. Erre kelle neki az útat vennie, ha
Pompeiushoz Macedoniáha akara jutni.

70) Pergamus Mysia’ чан-она, mais megtartja neve't.
71) A' zweybriickeni мамаш, hol így: in sorte [ее-атм, el
távoztam, helyette Faërnus', Ciacconius' és Glandorpius’ ész.

гейше szerint (ау гашиш; mint Syríúban (uti iu Syl-'m

ншшшк xöNvv.
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fecerant); mert ugyanezt tevé Seipio Syriában is (cap. 3l), most
kis Asiában hasonlókép telhetetlenkede'k. Davisius a’ aorte

szóval nem boldogulhatván azon erôszakos magyarázatra ve
temedik, hogy itt саг-наши: Syriát не" érteni, mert a’ szo
кои: sorsvetés által Syria jutott Scipionak.

72) Ephesus Lydiának a’joniai partokon fekvó városa. Strabo
szerint sokáig kis Asiának legnevezetesehb kereskedô helye
volt. Tamerlan pusztítá azt el végkép.

Tôle hét Stadium

nyira álla Dianának igen híres temploma ш tó кбит (Se
lenusiae, hold-tavak). Már Herodotus úgy említi ан, mint
valamennyì görög templom' legnagyobbikát. Herostratus épen
мол nap дупла, föl azt, mellyen Nagy Sandor születék. Ek
kor ege'sz kis Asia összeállott, 's a' свода-“611315511 , ’s пазу
ságu můvet újra терм. A’ Törökök úgy lerombolák ат,
hogy most a’ helyet sem tudhatni . mellyen állott volt. Illy
helyekre, mint máshol is впишете“, a.’ тещей temérdek
kincseket hordának össze.

73) Thessalia’ határai valának nyugotra: Epirus; азиата : Mace
donia; keletre: az aegeumi tenger; ’s délre Graecia Propria,
’s a’ maliaki tengeröbôl. Teriiltszine mintegy 450 geogr. певу
szegíi шёл-116111431: teu.

74) Graecia Propria’ egy гене Aetolia nevet viselt; ennek 118111
rai valának nyngotra: Aoarnania; азиата: Thessalia és Epi
rus; keletre: Lokris és Doris; délre: a’ corinthusi был ‚
melly теней öt веет. mértföldnyire huzódìk.

Terültszine

mintegy 60 веер. négyszegü мамаше: teu. Földje hegyes
és erdös.

-

75) Strabo szerint Lib. VII. Macedoniának mintegy negyed része,
az t. i. mellyben volt Lyncestus,Í Pelagonia, Oresti'as, és
Aemia, neveztetett yújabb idökben azabadnak.

l76) Ma Ayton , és Lepanto Livadiában.
77) Ambracia város , mellytdl nevét kölcsönözé a' tenger’ öble is
(most Golfo dell’ Arta) Epirusban feküdt Arachthus' сотко

latánál. Az Aeacidak’ fökép Pyrrhns’ Roma’ legnagyobb el
lenségének lakhelye. Utóbb az Aetoliaiak’ , végre a’ Romaiak'
hatalmába került.

78) Illyria graeca-ban nemzetség.
79) Védernyôvel ’s vívófödéllel födött katonák által.
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80) Mikor ‘Едем-13 és Cinga folyók közt feküdt táboruk
8l) Milly nôvény то"; legyen ezen4 Cham, nem шатун azt csak

шпагу gyanításokból, чаду könyvekbôl meghatározni. E'
Уйдя-е man szükséges volna. ‘году azt valamelly tudós füvész
helyben , Gürögországban зим-505 vizsgáumal fürkészsze ki
.Azon lopvanó'szô , vx'zben termö silány növényecskéböl, mely
lyet ma Cllara~nak neveznek , nem Пене: kenyeret készlteni~
Plinius e’ felôl Lib. XIX. c. 8. így: Olus quoque siluestre
est trium foliorum. D. Лит earminibus praecipue iocisque
militaribus eelebratum; alternis quippe "ersìbus exprobauere,
laps-ana se vixisse apud Dyrrhachium, praemiorixm parsìmo.

y niam eavillantes. Est autem id суша siluestris. Ebbôl a’ ré
gi füvés‘znyelv' határozatlansága miatt — a' mi паду kár;
mert mennyivel több hasznát vehetnôk általán a’ régiek’, ’s

kivált.Plinius' munkáinak, ha azokban olly szabatos nyelv
divatoznék, rnillyent a’ mult században Linné alkotott --

semmit sem okulhatunk.

Azért e' helyt a‘ltalálgatásoknak

tágos út путаюсь Vannak, kik vad sárga répát (Пашню
Carota) gyam’tanak; mások ernyös elecset, "agy virágos

kákát (Butomus umbellatus); шавок konyha. köményt (Ca
rum Carvi); ’s ismét mások valamelly barabolyt (Chaero

phyllum) , ’s t. e. Olvasék valahol illy ezimii könyv felôl is:
Nocca. Illustratie , шин et nomina шаман-шт , quae in J. Cae
saris Commentariis indicantur.

Ticini 1812. de bár mint Гё

- radoztam azt megszerezhetni, szert rea мёд sem tehßték
(mennyivel jobb пой’ sorsa, kik anyavárosokban országos
könyvtárok mellett lehetnek), következésképen mit gyanít
e' Cham felöl, nem tudhatom.
elöbb fölhordott тща

tások nem наездам. Találtam még is hosszas keresés után
valamire, a’ min alkalmasént megnyughat'unk. Századunk’

díszének a’ паду Cuviernek véleménye ez, ki valamint a' termó
szet‘ titkainak redöibe másoknál mélyebben Выйти, úgy kü
lönös kedvvel Годом; föl minden впадины, mellyben, terme'szet
buvál‘kodásának виден isméreteit kitiintetöleg, a’ classicus

régise’get akárhol fölvilágosíthatta. E’ tudús мы: azon тае
ményben van, hogy a.’ kérdésben Гоп-56 Claara semmi sem egyéb,

` mint a’ снимаем leírt Talaríayngara'ca, vagy Jaquìn szerint
Cramòe Tatan'a, magyarul: àuglyos ‘шт-Мн-

’S “Olla al

mnrmmx кбит.
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Achuintro ¿s Lemaire által Parisban 1819-1822 Надо" Cae

sar' munkáinak Recensense (Jahrbücher der Litteratur. Wien
1824, 27-ex' Band 24 S.(ìnkább oda шик, hogy ezen Clara
Hesychius дна! xŕça; ne'ven печален pasztinák (Pastinaca sa
tiva ß. siluestris (volt: még is Cuvier’ véleményén inkább
megnyughatni; mert azon kiviil , hogy a.’ па pasztinák' gyö
kere свара. fás rostokból áll, egyszersmind olly vékony is
hogy abból, kivált annyi embernek, nem ok kenyér кыш.
hetett: ellenben a' штативе kar тетради, gyakran négy
láb hosszaságu gyökere van, és n'gy ЦЕНЫ, fůve, a’ вишнёв
ben jó мощению: tehetect. А’ debreczeni гати-капут’ pra
etica részének 276~dik [арии ez van felôle: „Gyökere vastag,
mint az ember’ lába., egyenesen és mélyen lnegyen le a' ШМ
be; не ollyan, mint a’ kerek répáé , de e'melygös retek kese.
ri'xséggel e‘legyesr Szükség‘ idején meg lehet enni, egygyel húsz
ember is megéri egy пар.“
Hol kell több’! A’ dolgot'nem
топча el, йогу Görögországban Crambe Tataria most, mint

mondják, nem terem; mert nem lehetetlenség >valamelly va
don termó növényt a' fò’ldnek můvelés alzi vétele által, чаду
máskép, valahol egészen kììrtanì. Söt csupán a3 fûvészek’ ra
gadozása által- сани а' mi korunk -- némell'y nö'vények itt
ott , holott azelótt a’ [диет nagy апатита! bon'ták, egészen

kipusztíttattak. Így a' Забей hegyekben már most alìg akad
м е’ következó növéxryekre: Sedum Rhodìola Dec. Viola. Su
detica Willd.

Saxifraga bryoides Lin. oppositifolia Lin. Se

dum rubens Lim Нет messze` вопиют! Kìs-Ölsnél egy
erdöben azelôtt паду mennyiségben volt Cypripedium calceolus- ч
Lin. most аз: a’ nagyfíive’szì “отдают ott kiìrtotta; ’s Еду
éjszaki Silesyiában e’ növény-vadon ~ nincs többé. .Flora
Botan. Zeit. 1819. 1. Band. — A'_ {Могиле Görögországban
talán már akker egészen кипы/сак az éhes катаные.

82) ltt nyìlvánságos а’ hiány. Nincs meg t. i. hová ment Caesar,
és гипюр, ’s mit штатам meg a' Pompeianusok.

83) Caesar kiindulván sánczváraìból Dyrrhachìum’ városát‘ostrom
lá, hol maidnem спелые: Pompeius Маши: annuk sainczvá
raiban nagy главнее: tett; így ugyan azen idôben 's napon

Dyrrhac'hium’ маты, ’s Caesar' táboránál forrott a’ harcz.
84) Tehát a' régi vczérek is csak úgy „попав be метис щё
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mát, mint à' mostaniak. Hat, -- 's millyen?- esatában csak
húsz ember теней el!

`85) Ezen ajándék a’ mi pénzünk szerint húsz ezer Гоп-111101: tesz
pengöben.

A' tiszti elômozdításnak szokás szerinti Токай is

ez esetben elmellóztettek. Scaevarúl Lucanus VI. 144. канет

lelkesedéssel így:
'
Scaem viro nomen: castrorum in plebe merebat

Ante feras Rhodani gentes: ibi sanguine multo
Promotus Latiam longo gel-it ordine vitem.
—-

—-

llle ruenti

Aggere consistit, primumque cadauera plenis
Тип-111115 euoluit , subeuntesque obruit hostes
Corporibus: totaeque viro dant tela ruinae ,

Roboraque et moles, hosti seque ipse minatur.
Nuno sude , nunc duro contraria pectora conto

Беглый: muris , et valli summa tenente
Amputat ense manus; Caput obterit, ossaque saxo ,
Ас та1е defensum fragili oompage cerebrum
Dissìpat : alterìus flamma crinesque , genasque
Succendit: зайдет oculis ardentibus ignes.

)86) Aeto‘liáról fölebb. -- Acarnanìa’ határai типам délre 's nyu
gotra: a’joni tenger; éjszakra: az ambi-aci tengeröböl és
Epirus; keletre: Aetolia. Egész так szine mintegy hatvan
geogr. négysz. шедшие: teu. «--- Amphìlochìs Aetoliának
еду része volt.
’
87) A’ cohorsok’ лёта, úgyl вещам, kimaradt.

88) Наш-от hires'lváros, az elsô Phocisban, ‘а’ másik kettó Baen
tiában.

v

89) Mert Scipio is Imperator czímet viselt, mint fölebb mondatott,
és Syria' Proconsula volt.

00) A’ 4l-dik szám alatt csak egyrôl van szó.
91) T. ì. hogy a’ tengerre шиит, 's más két gerébet összekap
i

csolandó Ветви-вёлся még nem készült el.

92) Eríciu: nagy fatörzsök volt, melly vastövisekkel, ’s két 1211)
nyi szuronyokkal körösleg megrakva süldisznó alaku то“: ‚
honnét a.’ latin neve is. Ez a' víváskor а’ tábor’ карий шеЦё

татами, hogy az ellenség’ benyomultát gátolja~

mnmnix nouw.
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93) Sehol sem cmlíttetik, hogy’ Pulcio elárulta Antonius’ seregét;
nyilvállSágOS jelül, Позу ezen впиши-„девушка: csorbán 561
tek ált hozzánk.

94) Plutarchus szerint kicsinyben mult, hogy Caesart önkatonája
nem тат agyon.
95) Az árkokon keresztülmászván ‚ а’ mit мыши: nem tehetének

96) Eutropius szerint negy ezeret, ’s eunek jobban hihetünk;
mert a’hadvezérek nem szokták igazán megmondani vesz
шведами.
'
I

97) Placentia, ma Piacenza; I’u‘teoli, ma Puzzolo; Capua most
is illy nevü jeles Татов.

98) Pompeius a' polgári háboruban nem tarta illó'nek a’ Будите
leme'rt babe'rral

e'lni. -

A’ diadalmas hadvezérek ama’ leve

leiket , mellyekben a’ Tanácsnak gyôzödelmeiket hírül так,
rendszerint babérral szokták köriil kötni.
99) Afranius és Petrejus alatt.
100) Siciliát és Africát.

101) Ezek, mint elöbb mondatott , hadjeleiket elvetve futottak.
Az illy tettnek szokás szerint halál volt díja. Caesar megelég
le' ôket tisztöktôl megfosztani.
102) Sôt Appianus szerint шавок a" katonák azt kivánták , hogy
tizedeltessenek meg.

’ 103) Apollonia és Asparagium каш.
104) Ki Maeedoniában volt. (Cap. 36).
105) A’ Zweybrückeni изданы; u' a6 ora marítima , Corcyra- ‚
que штат nollet, eltávoztam; mert Corcyrát akkor nem
Domitius, hanem Pompeius тата foglalva. Más kiadások után te»

hát „Corcyraque“ helyett „Ora'cíugue“ szút tettem, azaz _

orieum' щекам, vidéket.

. .

`

106) Macedoniai város Strymon folyó’ ранив. Livius- és Plinius
nál ‚этим.

107) Thessalia. Hestiaeotisban eró's város nem messze Phaloriától,
108) Larissa, Thessalia Pelasgiotisban f6 тегов Peneus

folyó

теней.

109) 1tt шеи elôször régóta. jól Caesar’ emberei , kivált a’ Ger
manusok jól felöntöttek a' garatra, miért is a’ többiek sokat
nevettek rajtok. — A’ városbeli elo'ljárók többnyire теге:

gel végzék ki magokat. Plutarchus és Appianus.
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110) Több illy nevü város volt; ez Thessallában генам.
111) Söt csipôsen királynak 's Agamemnonnak nevezék Pompeiust"
112) Maga Pompeius az akkorì ìrók' bizonyítása szerint ezt nem
tette ugyan; de чаду önfeleitôl tartván, чаду elég szellemi
erövel nem bírván, vagy a' sorstól ke’nyszeríttetve'n nem álla,
vagy nem állhata ellen e’ méltatlan czivódásoknak.

113( Az illy kapzsì versenygések és viták igen kitüntetik lï’om-v
peius’ pártja’ szellemét, ’s büszke vak meghittségét.
114) Caesar Pontifex Maximus volt 's e’ hívatalt, melly egyébirán!

`örökös vala, a’ пер‘ kegyéböl nyerte.
115) Ez L. Domitius Ahenobarbus,

ki a' pharsaliai ütközetben

elesett; (Cap. 99) nem pedig Cn. Domitius Calvinus, ki Cae'
sar' párthi’ve volt. (Cap 78).
116) Scipio`Pompeius’ ipa volt.
117) A’ Romaiaknál itélethozáskor mìnden polgárnak három 12111
lácska adatott kezébe, mellyek А, vagy C , vagy NL. (Absol

по , Condemno , Non Liquet) betůkkel valának jelelve. Ezek
egyikének benyujtásával jelenté ki akaratját a’ рыдал‘. L,
Domitius a' Non Ligue# táblácska helyett еду mast, pénzbe
li birságra itélöt, kìvánt.
118) A’ gallus háboruban ezt többször те Caesar.

119) A' mit itt Labienus mond, azt Caesar e' könyv’ elején maga
is elisme'ri.

120) Е2 15 való.
121) Рейд 6 volt elsó, ki ez ütközetböl el- 's a’ táborha vonult.
122) E’ felól semmi említe's scm tétetett.

123) Caesar itt Pompeius’ cohorsait száz tízre, f6 szerint pedig
negyvenöt ezerre teszi. Holman еду eohorsl'a négyszáz ki
lenczven ember esnék. Azonban a’ mit ezen adatból еду legio’
katonáinak számáról bízton mendhatnánk, azt megrontja mind
járt az alább elöforduló (LXXXlX-dik) szám,

hol Caesar

maga részéröl nyolczvau cohorst említ, mellyek huszonkét
ezer föt (пенек. E’ szerint ‘еду cohorsra két száz hetven

öt, еду 1ед1ога pedig нёс ezer hét száz ötven esnék. Így bi
zonytalan marad, háiry föböl állott egy legio. Livìusnál e'
felôl illy kíilönbl’éle adatokat találunk: VI. 22. négy ezer;
VII. 25. négy ezer, két záz; XXIII. 34. б: ezor g'yalog ’s
négy száz lovas ;` XXVI. 28. iìt ezer gyalog, 's három szziz

mamma как".

Q
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Пота; XXVII. 39. ät ezer, négy видя gyalog; XXIX. 34.
hat ezer, két száz gyalog; XL. 36. öt ezer két száz gyalog,

’s négy видя lovas; minden legionál azonfölül legalább me'g
annyi segédseregbeliek voltak; úgy поду egy teljes s'zámu
legio ан": mindìg kilencz, чаду tíz ezer emberbôl álló её.
bortestet пены, ’s kell értenünk.

124) Kétségkivül voltak Caesarnak Pompeius’ táborában kémei,
kik által ennek terve не!“ megvitetett.
125) Apsus шуты.
126) Macedoniában.

127) Ekkor több iró’ bizonyítása szerint , a’ mi természetes is,
a’ rokonvérontás‘ keserů érzete elfogá mindkét részrôl a’ szive
ket; söt magok a' fövezérek is e' sorsválasztó pillanatban КБ
, nyekre fakadtak.
128) Más irók szerint a’ katonák Caesartól azon parancs'ot vevék,

hogy rettenetes, szurnì ’s vágni сдуй-ат: alkalinas kadjok
kal elleneiknek szeme't , száját ’s orczáját szurják 's тёще“:
Ensis habet vires, et gens quaecunque virorum est
Bella gerit gladììs.
Lu canus.

129) Jeles e’ helyhez Kovács Pzil urnak e'szrevétele: „Pompeius’
zavarodásának , csüggedésének, ’s гетманами rajzolásában

ezen pár магнитик mázsás sulyja van , a’ nélkiil, hogy
csak távolról is a’ Штаба ‚ a’ szemérmes illendöse'g megsér’

tetnék ;- egyszersmind а’ kérkedésnek , a' lehuritásnak még az
árnyéka is el van тенёта.“ Julii Caesaris; Commentarii Po
sonii 1832. Parte II. pag. 307.
‚
130) Classicus azon Ье1у, mellyel Lucanus Lib. I. v. 143. Caesast
rajzolja, ’s résznyire épen ide illik:
--

—

Sed non in Caesars tantum

Nomen erat, nec fama ducis: sed nescia virtus

Stare loro: solusque pudor non vincere bello.

Acer, et indomitus; quo spes, quoque ira vocasset,
Ferre manum, et uunquam temerando parcere ferro:
Succescua urgere вши: instare fauori

.

Numinis: impellens quidquid sibi summa patenti
Obstaret; gaudensque viam fecisse ruina. etc. etc.
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131) Mert Caesar a' tábort nekik zsákmányul igérte.
—

--

Superest pro sanguine merces ,

Quam monstrare meum est, nec enim donare vocabo
чипа sibi quisque dabit.
Lucanus.

132) Senki sincs a’ szerencse’ csapásain túl. lm' mikép Панопт
ja mindenkori kegyeltjét a’ sors.

Cn. Magnus futl kevesek

töl kisérvel egy élés-hajón!
---Longi poenas Fortuna fauoris
Exigit a misero , quae tanto pondere famae

Res premit adversas, fatisque prioribus urget.
Dedecori est fortuna prior. Quisquamne secundis
Tradere se fatis audet, nisi morte peracta?
’S utóbb:

lnde (a litore)ratis trepidum,ventìs, etfluctibus impar,
Flumineis vix tuta vadis euexit in altum:

Cuius adhuc remis quatitur Corcyra, sinusque
Leucadìi, Cilicum dOmìnus , terraeque Liburnae,
Exiguam vector pauidus correpsìt in altum.
Lucanus. Lib. VIII.

133) A’ zweybrückeni kiadásban igy van: Птиц; (iuris ciu!) La
rùmm venus n recípere coeperunt.

A’ zár közti szavak

пак: iuris един semmi értelmök nincs; azéri: némelly más ki
adásokban e' helyett van: 'airis equis azaz gyalogostul, l0
vastul, tehát mindenestül a’ Неву’ csúcsára vonatkozott a’
vert'had.

134) Az illy adatok felôl ат hlszi az ember, a’ mit akar.
135) Ez volt Gallia Provincìában пищала]: rendelve.
136) Pompeius’ hajóhadának parancsnoka.
’
137) XXIII-dik szám alatt.

138) Ez az, kit Cicero еду beszédben ì'igy шепнет; ’s а‘ romai
nép вши olly gyülöletessë сей, hogy közmondássá vált az
шиит Vatim'anum; de игуан e' Vatiniust utóbb Cicero tör
vényszék elótt сапоге két beszédében védelmezte; mert a»
romai nagyok egymás к ellen igen hama'r bôsz haragra
gyultak , ’s ismét, ha макак úgy попа magával , megbékül

tek; mind iigyvédek levén а’ rajt0k едем moeskokat a’tárgy"

“mrunix ком \ .
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'ra simíták, 's minthavsemmì sem történt volna, újra kezet

fogtak. — Sze'p , a' mit egyvalaki Valer. Maximusból e’ hely
re alkalmaz: Quia speciosuis aliquando iniurìae beneficiis vin

c’untur, quam mutui odii pertinacia pensantur. De iigyvédek
канет más volt minden idôben a’ rugó.

139) Amphipolis Maeedonìában jeles város , mellyel: félkörben
Strymo folyó mos , honnét nevét is vette. E’ város’ elfogla.
lásán Марий. Fíilöp, N. Sándor’ _"atyja, minden utóbbi Буб
zödelmét.

A’

Romaiak Масс keleti Macedonia’

f6 щёто

sa. volt.

140) Mytilene Lesbos’ szigetében legjelesebb шагов. ltt шинко
dék ekkor Cornelia, Pompeius’ hölgye; ezt onnét elviendô
tére oda. Pompeius. A’ városìak kimenének tiszteletére, és
метем: térue be hozzájok; de Pompeius nem mene be, ’s
biztatá öket: ne мишек, ’s adják meg magokat Caesarnak,
ki jó ’s kegyes мы. —- Plutarchus.

141) l‘t tanácskozott: hová vegye мы. Ó maga a’ Parthusokhoz

széndékozék; mások Africát, és Jubát javallák; a’ lesbiai
Theophanes Aegyptust так-сё. legbátorságosbnak , 's ennek vé
leménye gyôzött. Plut. és Appìanus.
142) Cyprus a’ görög szigetek кбит legnagyobb, ’s legjelesebb

a’ belsô tengenben (in mari interno); most az asiai török
’birodalomhoz tartozik, ’s а’ Görögöktöl Суры-пай, а’ Tö
гаммы Kibris-nek neveztetik.

143) A’ Nìlus’ hét torkolatának egyike hason nevü várossal.
144) Az aegyptusi dolgokról шаман ezeket kell tudni: a' Ro
maiak Ptolemaeus Epìphanes’ Идёт! fogva igen sokszor be
elegyedtek a.’ királyi osaládnak mind egymás köztì, mind a’
néppel камень czivódzisaiba. A’ nép 3-ik Sándort a’ királyi

видны elüzte , ’s helyébe Ptolemaeus `Auletest tevé; ez szint
olly kicsapongó , 's utálatos ember levén mint тёще, hason
Ilókép eliizetett шипа, ha o"t a’ nagy Pompeius pártfogása.
alá nem veszi; de ez megszerzé neki- a’ romai nép’ barátja’
és szövetségese’ сайт“, 's megnyeré részére al e’ сыт miat

igért hat ezer Talentum’ felének oda engedése’vel1 az akkori
Consult Julius Савва". llly nagy summát(ti1.en‘két`millio fr.)
Auletes nem volt lképes lefizetni a’ nélkül, hogy alattvalóit
új адовы ne гетмана, a’ miért ezek fölzendülvén, ôt огнё
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gukhól Шпенёк.

Ez Romába a’ tanácshoz folyamodék; 's

innét (ïabiniushoz Syria’ Proconsulához azon parancs mene v

hogy Auletest fegyveres eróvel helyezze vissza sze'kébe; a'
mi meg is történt. Ez végrendeletében az országot Шайтан ós
Cleopatra leányának hagyá, kik most egymással czivódá
пак. Az ìfju Ptolemaeushoz folyamodék tehát a’ szerencse't
len Pompeius, milly foganattal, mindjárt nieglátjuk.

145) A’ király’ küldötteinek csónaka közeledvén Septimius föl
kelt, ’s Pompeiust, mint lmpe’ratort, romai nyelven köszön
té; hasonlót teve görög nyelven Achillas is, és Pompeiust a'
osónakha szállásra hivá , mentegete'skép hozzá adváu: meg ne
{шашек e’ kìs naszádon, minthogy a’ zátony тип ott na

gyobb hajót nem hasznailhatni. De kik Pompeiussalvalának,
mindön e’ nem pompás fogadtatást láták, gyanura gerjedtek,
’s javaslák Pompeiusnak: mig idd van, vonuljon a’ mélyre;
de ez nem hallgata reájok , ’s áltméne a’ csónakba. Alig eve
пенек 1:15 távolnyira, fölemelék kezöket ellene a’ dühösük
ki semmi méltatlant sem szólván sem te’vén, palástjával be

födé orczáját, 's fölfogá elo"ször Septimius', azután Salvius',
és Achillas’ csapásait. H ölgye ’s barátai ezt látván a’ ран-113‘
hallható jajveszékelésre fakadtak, ’s fölszedvén horgonyai

kat hirtelen a’ mélyre hocsátkoztak. A’ hóhérok elvágván a’
nagy ember’ fejét, еще: a’ tengerbe vetették , mellyet azután
Philippus, Pompeius’ szabadosa, egy halász-hajó’ töredékei
hôl татам készavén a' parton megégetett. Jeles azon di
cse’ret, mellyet Pompeius felöl Lucanus Cato’ szájába tesz:
Ciuis obit, inquit multo maioribus impar
Cui non ulla fuit iusti reuerentia., salva
Priuatus servire sibi, rectorque Senatns

Quodque dari voluit, voluit sibi posse negari.
Intulit, invasit fel-rum, sed ponere norat.
Casta domus, luxuque Carens , corruptaque nunquam
Gentibus , et multum nostrae quod proderat urbi.
Nosse modum iuris , sed in hoc tamen utilis aevo .

Libertate potens, et: solus plebe parata
Sed regnantis erat, nil belli iure poposcìt.

Immodicas possedit opes, sed plura retentis
Praetulit arma togae, sed pacem armatus amauit.

Fortuna Domini, clarum` et venerabile nomen.

нАкмАшк xölwv.
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’1716) Elôször Scipìotól , (lásd e' k‘o'nyv’ XXXIII-dik шайтан) most
Ampiustól.

.

147) Elis Pelopouesus’ legnyugottibb tartománya volt; ebben fe
kiidt az itt emlitett hason-nevü város , ma Palaeopolis, esu

pa romból й", ’s a.’ mai St. сшит-ш három órányira van.
148) Nagy Asiának Phoenicia nevíi tartományában igen régi
.'s eró's тёк-09, Elôször Acco-irak neveztetett; utóbbi nevét
Ptolemaeus [шуб-{61 vette. Cluadius császár alatt romai Бунг
mat lett. Mostani neve Akku, a’ Francziáknál pedig: St.
с .kan d’Acre , -mellyet Napoleon nem tudott bev'enni; de a’ mi

ìdönkben Mehmed Ali azt kiostromolta.

l

Egyébìránt az itt elszámlált csoda-dolgokon meg ne iitköz~
тёк az ifju olvasó; a’ hiedékeny régi kor örömest mesélt ily-

lyenekröl, 's az irók sze'ltébeu följegyzék azokat.

Így Ti

bull. Шеи. 5.

Atque tubas, atque arma ferunt strepitantia coelo

Audits..

у

Így Ovidius Metamorph. 15.
Arma ferunt nigras inter crepitantia nubes,
Terribilesque tubas , auditaque cornua coelo
Praemonuisse nefas.

Így Petronius Satyr.
Armorum erepitu coelum Гаги, et tuba mortem
Sideribus transmissa ciet.

Hasonlókép Lueanus: Tum fragor armorum. És Plinius 2. c.
57.A Armorum crepitus , et tubae sonitus auditos e coelo

Cimbricìs bellis accepimus ; crebrosque et prius, et postea_
Tertio vero consulatu Marii ab Amerinis et Tudertibus spe

сжата arma. coelestia, ab ortu occasuque inter se concurren.
tia , pulsis quae ab occasu eraut. -— Appianus 4. Ciu. Homi
num immanes voces, armorum strepitus, equorum cursus

inspectante шпане audiebantur. ---- A’ Sibyllinus мешок‘ 3-dik
könyvében e’ versek találtatnak:
Signaque saxa dabunt, et in alta proelia nube

Cernetis peditumque equitumque sonantibus auris ,
Quasi venantes praedam clamore fatigant.
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Cicero Diuin. l. egyéb esodák’ említése шпат ex ooelo fre

mitus auditus. Orosius pedig 4. с. 15. Apud Arpos parmae
in coelo vìsae, Sol quoque pugnasse cum Luna. Igy Flavius
Józsefa’ Zsidók’ pusztulását megelözů jeliil hozá föl De Bell
Jud. Lib. 7. c. 12. Ante solis occasum visi sunt per ina
ne ferri currus totis regionìbus, et armatae acies tranautes

nubila. Tacitus рей; Hist. Lib. 5. Visae per coelum concur

rere acies , rutilantia arma. Hasonlókép Apollonius Lib. l,
Excid. Hìeros:

Мох etìam auditi eurrus per nubila. ferri.
’S keve'ssel alább :

Armatae шин miscerent bella cohortes ,

Tinnitus galearum , et mistos ensibus enses ,

Pulsaque ab alternis , et воща sonantia scutis.
Söt a’ ll-dik és 12`-dik században, a’ keresztes háboruk’ alkalmakor, mik nem mondatnak némelly iróktól шагом-61 a’
keresztényekro'l, hogy az égen nem csak hallottak, hanem
\láttak isl — Fölidézem ve'gre me'g Virgiliust, ki Georgico

na’ l-sô könyvének vége [ем Julius Caesar’ halálára ‚сдает:
zett irtózatos körülményeket hoz elô (nem pedig mint iskolai

könyvünkben instit. Огне. in usum Gymnasiorum Regni Hunga
riae,' et aduexarum Provìnciarum Budae, Typis R. Univ.
Hung. 1827. pag. 169 ан, ollyanokat, mellyek annak gyil
канатам i-észint megeló'zték, részint гей kò‘vetkeztek).
Ille etiam (Sol) extinoto miseratus Caesare Romain ’sat.
a’ 466‘dik тел-5:61 kezdve egész a.’ 488-kig. Némellyeknek ta
lán nem kimélve Мигают nyujtani a’ jegyzeteket; de én

úgy tartom: hogy az, mi n’ Classicusok' érthetöségét könnyíti, ’s a’ tudás-szomju , és tanulás-vágyu ifjuságban talán ki
vánságot gerjeszthet az idézetteket magokban a’ kutfökben
megtekinteni, soha sem fölösleges.

149) Ez alkalmasént valamelly kéeuihbi'irnok’` toldaléka.

Caesar’

idejében mindenkitudta, 11оду a' templomok’ titkos ’s rejtek
menedéke Adyton-nak neveztetik.

y

150) Kis Asiának Caria nevü tartományában.

1280~ban a’ Törö

как puszmák el. Romjai most Esln'hz'ssar nevet viselnek.
151) T. i. Pompeius vendégi Íszövetségbeu еще“: az ifju király’
шунта].

\

nAmLmlK xölwv.
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|52) Caesar Мамонт , ’s nem elóbb треп ki a’ hajóból, mint mi
kor Pompeius’ паша felôl bìzonyossá шьете“. Bemutattaték
t. i. нет Pompeius’ feje, melly látványra szemei könylie Ьо—
rnltak.- Dio szerint Romaban csak akker hitte'k el annak ha
шаг, mikor pecse'tes gyñrüje oda megvitetett.

153) Mások ат: irják felöle: hogy Cleopatra’ szerelmétó'l души:

avatkozott ezen ügybe; kìvált Dio, ki Caesarnak Cleopatraba
fiilig lett szerelmesedéséröl olly e'lánken lr, mintha a’ köz
tök fennforgó ~viszonyok' szemtanuja lett volna. Azonban а’

1165 Caesar ezen africai iigybe avatkozásakor csakngyan más

terveket is forgathatott agyában, mint csupán egy nô’szerel
mét. Hogy Cleopatra iránt e’rzéketleu nem volt , azt az utúbb

„шест Caesarìon bizonyítja.

154) Más oka is volt, miért ногу az Aegyptusiak Caesarra hara

“так. A' nlegholt Auletes t. i. nekì sok pénzzel _ сами
a' harátì czímért ajánlott hat ezel' Talentum’ еду részével _

tartozván , Caesar az adósságot szigorubban hajtá be, ’s a’ tcm

‘plomok' kincseire is kiterjeszté kezeit.
155) А’; romaì katonaság’ показа ellen.

156) A’ Канта) zabolátlanság' шиш; példája Bibulusnak a’ volt
Consulnak на: megülni.

157) E’ tornyot_ Зонты szerint fénytorony volt _ Ptolemaeus
Philadelphus’ parancsára Sostratus Cnidius építé. `

158) Arsinoë.

159) Atyja’ végrendeletének ellenére.

160) Ganymedes Arslnoe’ kegyencze , Шуе! az a’ táborba. szökött,

ingerlé Achillasl: a’ király-Ieány ellen; Achillas mint f6 ve
ze'r, Ganymedes mint kegyencz akarván Шtekintettel bírni.
161) Eddig Caesar' emlék-jegyzékei. A’ mi катками a1. más»
из! iratott.

non. CLAS. 1v. Kö'r.
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C. J ULIUS CAESAR9
EMLÉK -JEGYzÉ-KEINEK FOLYTATÁSA ,

Az ALEXANDRIAI, AFRIGAI, És HISPANIA!
HÁBORURÓL.
__.

FORDI'TÁ És JEGYZETEWEL Bóví'rŕ:
SZENC‘Z Y

IHRE.

14*
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A. HIRTlUS (PANSA’)
suuiluserzréxswól. u. ALExANomAi aÁaoaUaol.
\

.

осу kann l).

A

_.

POGLALAT.

Alexandria’ fekve’se, épittetése, és Caesar’ erôsítményei
leiratván, elmondatnak a’ városban, ’s a' НИШ) mellett történt

„так, 1-ХХ1П.

A' kezei közt Шуб Ptolemaeus Минус. míg

azalatt ennek húga Arsinoe, és Ganymedes uralkodának, elliocsát
ja Caesar; XXIV. de ат: miután tôle keményen megtámadtatottv

.a' pergamusi Mithridates’ segìtségéye‘l .lçgyó'zìL's a' Шину a’ Ni.

Iusba vesz. XXVf-XXXII. Ennek "halála'útán C‘aesar Cleopatrat
.

’s

ennek

.

‚

`

‚

\

kisebbik öcscse't Минувший teszì, XXXIII. és Sy

rilbn‘ìmegyfl Leiratik a' Domitflus Calvitlus- шип.- Phil-nacen ellen
szerencsétlenül viselt pontusi háboru. XXXIV-XLI. Azután ll
lyricum, Vatìnius’vitézsége див}; `vissgmadatik Caesarnak. XLII
XLVII. Ekkor гашиш Cassius Longinus дна] nyugtalanság tá
mad tulsó Hispaniában , melly annak 'halálával Iecsilapíttatik
XLVIIl-LXIV. Syria’ Cilicia’ Cappadocia’ rendbe hozása LXV,
LXVII, Deiotarus’ megkegyelmeze'se LXVII, LXVIII, végre
Pharnacesnek hirtelen elnyomása után Caesar Italiába vissza tér.
LXVlI-LXXVIII.

I. Az alexandrìaì háboru’ kìiitése имён Caesar Штата-9
2) Syria- és Cilìciából az egész tengeri eröt magához
voná; Crntaból ijászoknt, a' Nabataeusok’ királyfítól
Malchustól 3) lovasokat gyiijtött. Mindenfelöl összekeresteté a’ lögépelyeket, gabonát hordata, és а.’ зедёдзегет
geket шантаж A'sánczolatok azonban naponkéut вбив
kedének. A’ váms’ minden gyengébbnek Шваб pontja‘
ostrom- ’s védfödelekkel megrakaték; vaz épületekböl pe'
‘ dig lyukak-on ált гама-быка а’ szomszéd .épületek ‘зимний
nak, ’s a’ mennyì ЦЕН: adott valamelly bär.’ ledö'ntése,
“агу az'eŕöszak, annyira nyujtaték a’ sánczolat; шей‘: "Тише!
alig a‘rthatnì Alexandriának, házai gerendázàt ’s fa Vnéllœüì
feszkörökre ’s boltokra Ilevén >épülve , és més'l.- люду fö
vénykeverékkel födve.

"' '

Caesar fökép azon volt, hogy a’Város’ ama’ részét,
melly dél felöl tó (Ша! nngy‘on szükre szorl'ttatott‘,'épitm'ényekkel ’s futó árkokkal a’ város’ eg'yéb измены енис
lönözze, azon czélból: hogy elôször, a’ város kët részre

levén опыта, embereit egy terv ’s kormríny метёт igaz
gathassa; ’s ma'sodszor, hogysziikség-ben levö feleìt дуй:
moll'thassa, ’s a’ város’ „так re'széböl segl’thesse‘; Шуб
kép рейд, hogy vìze ’s takarmánya böven legyen , :melyé
lyek' egyikéböl csak keveset, másìkából e'pen` semmìtsem
bira, a’ tó pedìg mind a’ ketöt böven “мешают-4).
П. Az alexandriabeliek sem Тощий „ашзщёйопуап,
vagy késkedve a’ дотами: mert «ege'sz Aegyptnaba, ’s
n’ mi ezen orszäghuz tartozik , ujonczszede's -végettlköve
leket ‘в 4tobol‘zókal: küldének, ’s a’ városba számßs-löszent
Mill. маг-гни? .. и ‘
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’s gépely; és töméntelen sokasa'got gyüjtének. Nem kü
lönhen ugyanott legnagyobb fegyvergyárokat állítának
Továbbá fegyverbe апатия: a’ fölserdült rabszolgákat,
kiknek naponként élelmet és zsoldot a’ dúsabb так adä

nak.

E’ spkaságot véìlöleg a’ tävolabb erösitményekbe

helyezék, a’ régi cohorsok а’ va'ros’ legnépesebb helyein
veszteglének,- hog-y aka'rlnerre lenne-a’aharcz, ép erövel
нагнет azonnal képesçk legyenek. Minden ut ’s utczács
kn négyszögü kövekböl késziilt, пед-учен láb magasságu
hármas harczgátta-l vala elzárva, a’ város’ alantabbì vi
dékeì рейд tízemeletü mngas tornyokkal erôgl'tve. Тот“)
bá más ugyan annyi emeletii görgeteg tornyoknt épitének,
’s ke'nyök szerint kerekeken ‘kötelekkelg ’s elejbe fogott
lovakkal az egyenes utczäkon akármerre mozdl'tának.
111. Az annyira termékeny ’s dús város mîndennemü
szereket мощению“. -Igen fürge ’s leleményes eszii laf
kosai a’ tölíink la'tottakat ollyiigyqsen majmolák, hogy
mi J('a'tszhatánk azok’ utánozóìnak._ Мазок is sokfélét lelé..
nek föl, ’s еду idôben mind_ a’ mi säncznlatainkat holy
gaták, mind a’ lnagoke'it védék.
А _y
`

Összejöveteleìkben f6 embereike’ kövatkezöket hor
dák föl: a'romai népnél lassanként szokássá va'lik'Aegyp
tust lnegszállanì. Nem sok буе, hogy Gabinius 5) itt volt
seregével; Pompeius ide vette таза“ futásäbói; most Cae~
snr nyomult be katonáival. Maga Pompeius’ halála sem
Мёд-Шиша е1 annak megtelepülése't, kit ha el nem vernek,A
országuk (romai) Prnvinciává lesz. 4Ennek `pedîg hamar
kell megtörténni; mert ezen ёжик‘ 1`егвесеве1 mißtt »Cae
sar a’ tengeren tuli segitségre nem számolhat.
. 1
lV. E’ közben, mìnt fölebb emh'tök 6), Achìllas-a’
régi sereg’ vezére, és Arsinoe Ptolemaeus Шипу’ ifjabb

leánya közt versenygés támadott. Mindegyikìncselkedék
a’másîk ellen, ’s magáévá akará tenni a’ f6 batalmat.
Arsìnoe magelözé Achillast, ’s Ganymedes, kolnornékja `’s ‚
fö`udvarnoka által ôt kivégezteté.
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Ennek hnlzíla után Arsinoe minden hatalomtárs és föl

íigyelő nélkül maga vivé a’ kormányt; a' sereget áltadá
Ganymedesnek. Ez tisztébe lépte után a’ katonákra bő
vebb ajándékokat osztott, ’s egyebekhez is hasonló tüv.'
zell fogott.
V. Alexandria csaknem mindenütt alá van ásva, ’s

egész a’ Nilusig 7) terjedő csatornái vannak, mellyeken
egyes házakba víz vezettetik, hol az idővel lassanként

megtisztul ’s leülepszik. Ezzel élnek rendszerint a’ házak”
birtokosai, ’s azok esaládai; mert a'Nilus, vize olly'iszapos
és zavaros, hogy sok, ’s különféle nyavalyát okoz; de
ezzel meg kell elégedni a’ köz embereknek ’s alnépnek ,
mivel a’ városban egyetlenegy kút sincs.
А’ város“ ama' részét, mellyen a’ Nilus foly, az
alexandriabeliek foglalták el. Ennél fogva Ganymedes

azon gondolatra jött, hogy a’ sánczolatok’ védelmére el
osztott, ’s italukat utcza'nként egyes häzak-, csatormík-’s
vizfogókból merr'tő katonáinktól a’ vîzet elzárhatja.
VI. Е’ terv' helyben hagyása után nagy ’s fáradsá
gos munkához. fogott: mert a' városnak tőle hírt részei
ben minden csatornát elzár-váu, a' tengerből kerekek 's
gépelyek által nagy mennyiségü vizet тел-Шею“. Ezt fö
lülről szüntelen Caesar’ részére önteté, ugyhogy а’ sznm
széd házakban a’ merített vizet szokáson kívül valameny

nyire sósnak találtak, ’s nem kevéssé álmélkoda'nak azon,
mi volna ennek oka. önmagoknak sem hive'nek eléggé,
mivel az alríbb lakók azt mondák, hogy most is olly ne

mii ’s ízü vízzel élnek, mint azelőtt. Összehasonlíták te
hät mindenütt а’ vizet, hogy kóstolás által kitudják, meny

nyire különböznék egymástól. Nem sokára e’ közelebbit _
(а’ Nilushoz) teljességgel nem lehetett inni, ’s a’ másik
is alább megromlaní és sós kezde lenni.
VII. Nem levén ma'r ekkép semmi kétség, olly nagy
lőn а’ rémület, mintha mindnyájan végveszélyre jutottak
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volna. Némellyek ат: mondák: most is ke'slekedik Cae
sar hajóra szállni; mások sokkal nagyobb vesze'lytöl ret
подсек, mivel az alexandriabelieknek oll)r közel léte miattl
azok elött sem futzisbeli készületöket nem titkolhatjzik,
sem azok’ elô~ тазу utánuk nyomultakor hajókra `nem
szállhatnak. Sokan valának рейд а’ vzirosiak köziil Cae

sar’ osztälyäban, kiket lakjaikban meghagyott, mivel

szinleg hozzánk hiveknek, feleiktôl pedig elpártoltaknak
mutatkozának; ugyhogy ha elôttem valaki vitatná, hogy
az alexandriabeliek nem ravasz és vakmerö emberek,
sokáig hijában beszélne 8). De ha a’ nemzettel ’s annak
természetével l egyszersmind közelebbrôl megismerkedik
valaki, annak az árulásra-hajló rendkivüli készségérôl
nem kételkedhetik 9).

VIII. Caesar feleinek rémüllét vigasztalólag ’s ok
kal móddal enyhl'té; bìzonyossá tevé öket, 11оду kuta«
kat ásván édes vl'zhöz juthatnak, mert természetesen illy
nemü -források minden tengerparton találtatnak; ’s ha
Aegyptus’ ран-11211. е’ részben minden egyebektôl kiilön
höznénekfis, тёёР is a’ tenger elöttök nyiltan áll, .’s az
ellenségnek hajóhada nincs; lehetséges naponke'nt чаду
balról Paraetoniumból 10), vagy jobbról a’ szigetröl 11)
hajókon ‘диет szállítani. E’ két hajókázás közül ellenke
zô szelek mellett is egyik mindig nyitva marad. Шпат

lásról pedig gondolkodni sem kell, nem csak akkor, ha
becsiiletök, hanem ha csupán életök miatt aggódnánakis
Sánczolataik megett is csak bajjal Шпица“: ki az ellen
ség’ támadäsait; ha решу; ezeket elhagynák, sem hely
zetre, sem számra azzal nem mérközhetnének. Hajókra
« szállani, kivált щипцы ‚ sok idöbe 's veszödse'gbe ke
riil: ellenben az'alexandriabeliek fölöttébb serények, is~
mérik a’ helyeket ’s e'pületeket. Ezek, Шиш diadalmi
biiszkese'gökben, (Ню! meg Годна“: elöznì, ’s a’ magasl)
helyek’ ’s ~épületek’ elfoglalzísa altal a’ hätrálástól ’s ba

‚ш Аьвхшпшм nÁnonunóI..

219

дыша! elvaigni. Hagyjanak föl tehlit e’ szándékkal, ’s egy
a'ltalában csak a' gyözedelem’ szükséges шиты gondol~
kozzanak.
l
IX. E’ beszédével Caesar egész seregét fölbátorít
van a’ Centuriokra bizá, йогу minden egyéb munkát ab

bn hngyván, csak -a’ klitak’ásására iigyeljenek, ’s тёк
éjjel se pihenjenek.
`
Hmá fogának a’ munkához ’s mìndnyájan a’ dolor.'
ra buzdulván elsô éjjel паду mennyìségû édes vizre akad
tak. Igy az alexandrìabeliek’ fáradságos ármánykodása,
’s nagy igyekezetei csekély Шей :nunka által haszonta
‘ la ноша‘ te'tettek.

Е’ két nap közben a’ Pompeius’ meghódolt katoná
iból álló ’s Domitìus «Calvinus által gabonával, védö ’s
árló fegyverekkel 'slögépelyekkel hajókra шпион: har
mìnczhetedik legio kevéssé Alexandria'n föl ül Africa’ part
jaira vettetett, ’s a’ több napig folyvá st fuvó keleti szél
miatt a’ мытье nem juthatott. Mindazáltal azon egész
щёк igen alkalmas a’ horgony-vetésre. Ezek ott soká

késleltetve'n, ’s viz’ szükét szenvedvén evezô bajó által
нага); (ott létökröl) hìrt Caesarnak.
Х. Caesar, hogy személyesen tegyen rendelést, ha.
jóra вишь, ’s parancsolá, hogy az egész hajóhad, de ka
tonák nélkül, kövesse; mert távolabb költözténél fogva
nem akará sánczolatait pusztán hagyni.
Chersonesus 12) nevü helyhez érkeztekor viz-smer

zés végett evezö legényeket ген ki, kik közül néhány
zsákmányolni messzebb távozván az e'llenfél' lovasaitól

elfogatott. Ezektôl tuda'k meg, hogy Caesar személye
sen , de katonák nélkül érkezett a’ hajóhadon.
ЕМ: hallván ugy vélték, [поду a' szerencse jó sikerii
merényletre nekìk derék alkalmat nyujtott. Tehát min
den készen álló hajót katonákkal щади-атак, ’s а’ visz
sza térö Caesarral szembey szállottak.
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Caesar Её: okból keriilé e' napon` a@ ütközetet: ha
jńìn nem volt (elég) amber, ’s a’ napnak tizedik бича
ma'r elmult, az ё] pedìg, mint elöre lehete látnì, па

gyobb bátorságot fogott volna adni a' helyek’ isméreté
ben шедшим: ellenségnek; továbbá Caesar az övéìt siker
rel nem is buzdl'thatta volna; mert haszontalan akker a’

buzdítás, lnikor а’ vìtézt nem lehet megkülönböztetni a'
дубины. Ezen okokból hajóìval, mellyekkel lehetett,
а’ parthoz vonult, hová, véleménye szerint, az ellenség

б: nem Родий követni.

I

XI. Caesar’ jobb szárnyán távol а’ többitöl egy rho
dnsì bajó a’llott. Ем lätván az 'ellenség nem tartóztatba
tä- magát, ’s négy födött, éstôbb födetlen hajóval tůze
sen neki rohant. Caesar kénytelem'ttetett següségére
menni, nehogy szeme’ la'ttára ПЕНА meggyaláztasse'k, no
ha itélete szerint azon hajó, hamì bal eset érì, падёт
demlé. Harczra kelének шпаг, mellyben а’ Rhodusiak,
“Нашёл: mìnden csatában ügyesség- ’s vitézséggel tünte
lék ki magokat, úgy ekkor is bajnokul harczolának, az
. egész terhet örömest magokra vállalván, nehogy 6k lát
szassanak a’ veszteség’ okának.

Így a’ csata igen szerencsésen ütött ki. Egy négy
sor evezöst elfogánk, egyet elsüllyeszténk. Kettörôl az
egész lagénység elpusztult 13) ‚ ’s a’ többî hajókon is sok
amber veszett el. На az ё] véget nem vet a’ harcznak ,
Caesar az egész hajóhadat elfoglalá.
E’ csapáson el levén rémülve az ellenség, Caesar а’
szállító hajókat, mivel gyenge ellenkezö szél Ш“, dìa
dalmas hajóhada'val alattságon штате‘ Alexandria'ba,

XII. Látvän az alexandriabeliek, ‘югу nem kato
náink’ vite'zsége, hanem hajóslegényeink’ ügyessége állal
gyözettek meg: veszteségökön úgy elsznmorodtak *hiring*
ez, ’s felsöbb helyzetök segl'té Шкет, ugy hogy ha’zaìkból
ve'dheték magokat; és minden fanemüt elejökbe шьёт!“
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altól tartván, nehogy hajóhadunkról szárazon is шедш
madtassanak. De mìuta'n Ganymedes a’ gyülésben bìztn
tólag úgy nyìlatkozék, hogy nem csak az elveszett hajó
kat kipótolandja, hanem a’ tengerì erôt öregbl'tendi is,
ugyan ezen emberek пав-у reménynyel 's bìzodalommal
fogának régi hajóik’ kiìgazl'tásához, ’s e’ tärgyra nagyobb
pontossággal kezdének ügyelni, ’s több szorgalmat for
dítanì: ’s noha a' kikötôben és gyáraìkban szäz hadì ha
jónäl többet vesztettek , me’g sem hagytak föl egy új ha
ушат!’ kìege'szl'tésének gondolatjával; mert beläiták, hogy
sem идише‘, sem e'lelem Caesarhoz nem szálll’ttathatìk,
ha 6k vl'zen erösebbek "olnának, Azonkìvül hajós embe
rek, tengermelléki va'ros’ és tartomány’ lakosaî leve’n . ’s
gyermekségök та magokat (vizen) gyakorolván, hasz‘onra
akarák fordl'tani а’ természeti fekve's e's honnyujtotta ja~
vakat, és “пшик minö панно: hajtouak nekik máx' ha

jócskáìk. Tehát minden szorgalommal (ìsmét) a’ hajóhad’
kîkészl'léséhez fogtak.
.
XIII. А’ Nìlus’ mîndenik torkolatában 14) vámszedésve'

вен бйщйбй ällának; továbbá'a’ királyi lak köyiìlì litkos Ы.
Iásokban régi hajók régóta használatlanul heverének. Eze

ket kijobbl'tgatäk, amazokat Alexandriába меть.

Nem

"alńnak evezök. Csarnokaìk’ küzdhelyeìk’ ’s köze'püle
teik’ födeleìböl, ’s ezek' deszkáìból készílëénelsrl evezöket_

Egyéb szükségeikben természetì iigyességök, гиду а’ vá.ros’ bösége segl'té öket. Végre is nem hosszas hajózás,
hoz, hanem csak a’ jelen idö’ szükségeihez késziile'nek,
’s tudták, hogy a’ kikötöben fog az {ткёте történni. -.
Tehát v'árakozáson fölül kevés nap alatt huszonkét

négysol'-, és öt ötsor-evezôst készítének ki, ’s ezekhez
még több apróbb hajót csatlának. A’ kìkötöben használ.
hatásuk ira'nt evezôkkel tett próba után azokat kellö на‘.

mu katonákkal тараканы ’s az ůtközethez mindenkép
elkészülének.
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l l

Caesarnak ‘(Пепси rhodusi hajója volt, _- inert a’ tí'l.

kl'ildôttböl й: közben egyik az aegyptusì partoknál elve

иен’, —— nyolcz pontusi, öl lyciai 15), és tìzenkc't asiaì~
Ezek között б: ötsor-, és Ни négysor-evezôs volt, a’ 161)
biek apróbbak vala'nak, ’s tôbbnyire födetlenck. Mìndaz
által katonái’ vitézségében bízván , ’s az ellenség’ erejét
ìsmérvén ütközethez Мише.

,

XIV. Annyìra jövén a’ dolog, hogy mindenik rész

magában megbiznék, Caesar körülevezé Рыжим, 's ha_
jóît az ellenség ellen ВИШИ‘. Jobb szárnyra helyzé a?
rhodusìakat, balra a’ pontusìakavt, közöttök négy szäz lé

pésnyì [ёж hagyván. Ennyì a’ hajók’ kìterjeszte'sére elég.
nek Ценой.

E’ vonal után helyzé tartalékul a’ többie

ket, mìndegyìknek utasl'tást és parancsot hagyván, mely«

lyiket kövesse és segl'tse az elötte levôk közül.
Az alexandrìabeliek (is) elszántan jövének ki, ’s ha~

jóhadukkal csatarçndbe állának. Az elövonalba huszon
két hajót helyezének, a’ többit tartalékul a’ második sor'
ba'ällíták. Azonkivül tůzi löszerekkel 16), ’s gyuló anyag

gal ЮН: sok apróbb naszádot és вари“: bozának, ha talán
csupa szám, та], ’s n'íz Юга! mìnket elìjeszthelnének.
А’ két hajóhad Кбит szl’ík áltrmenetü ’sAfrìcähoz tar
tozó zátonyok valänak — mert ugy ватт“: ‚ hogy Ale
xandrìának fele Africában fekszìk -- 17). Гнев soká vá
rakozának mindkét részröl, mellyìk evezne keresztíil e’

szoroson; mert elöre látták, hogy ki ezt teendì, kellölég
ki nem terjeszkedhetik, чаду, hami bal eset érì, vissza
nem vonulhat.

XV. A’ rhodusì hajók’ vezére Euphranor 18) volt,

kit lelkì nagysa'gára ’s vìtézségére inkább népünk’ férfì
aìlmz, mint а’ Görögökhöz камне-мышиным Ext
а’ Rhodusìak országszerte isméretes tudomänya ’s lelkì

nagysága miatt „лишаи haduk’ korlmínyzójául. Ez Cae` `
sar’ tůnödését sejtvén {Еду szóla: ugy tetszìk Caesar! at
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tól пап-1552 , hogy elöbb kell iitköznöd, mint sem hajóvo
nalodat kiterjesztheted, ha e’. zátonyok közé elsö nyo

mulsz be. Bl'zd reänk a’ dolgot; mi addig kiálljuk a’ har
czot, ’s meg is felelünk va'rakozásodnak, mig a’ többiek
utzinunk érkeznek. ANekiink csakugyan gyalázat, ’s fáj
is, ha szemeink elött még tovább is hänykolódnak.
Caesar öt biztatvän és szerfölött megdiese'rvén a’c'sa'
tzira jelt ad. A’ zátonyon keresztíil ment négy rhodusî
hajót az alexandriabelìek körülfogák, ’s megtámadák.

De'azok kiállák a’,támadást, és mesterségesen ’s ügye
sen kiterjeszkedének. A’ tudomány itt annyit вен,’ llogy
fölös száma mellett sem vehette oldalaslag egyiketis az el
lenség, egynek sem sodorhatta le evezöit, hanem min
den megtámadása szemközt fogadtaték.
Azonban elérkezének a’ többi hajók. Te'r’ витке miatt
mar most a’ mesterséggel fölf kelle Над-ум; vitézség
töl függött egyediil az ege’sz harcz. Alexandriában a’ mie

ink защищу, mint a’ lakosok abba hagytzík a’ munkát és
ostromot. Mindnyájan a’ födelek’ csucsaira menvén, lie
lyet keresének a’ legjobb kilátásra; és fohászaik- ’s fo
gadzisaikkal a’ halhatatlan istenektöl feleiknek Зубил
met könyörgének.
'
,XVL A’ harczolók’ viszonyai nagyon egyenetlenek
valának: mert ha mi veszténk , sem vl’zen, sem szárazon
nem vala menedékünk; ha nyerénk, eldöntve semmi sem
volt.l Ha elleneink дубины: hajóhadukkal, mindent nye
rendenek; ha buknak, még utóbb is ki’sérthetnek szeren
esét. Egyszersmind nehéznek 's nyomuruságosnak (тлёй,

hogy а’ csatában egy maroknyi nép’ döntse elI az egész
nek, ’s mindnyájoknak sorsát; kik köziil ha valakit el

Надув"; bátorsága ’s vitézsége, a’ többieknek is , kik a’
harczban részt nem пней, kellett önmenekve’sökröl ag
‘дымок.
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Ezt Caesar a' mult napokban több l'zben eléterjeszlé
embereinek; hogy mindnyájok’jólétét magoktól függni
hitván annál nagyobb tl'izzel harczoljanak. Mindegyik

(a’ hajóba) költöztekor arra kéré {трёх-эй, barátjät, ’s
ismerösét, hogy az ö , ’s azoknak, kik ôt а’ harczra meg
“нашит, vámkozäsa't meg ne csalja. Ez okért olly 162
zel viaskodának, hogy e’ vizmelle'ki ’s révész népet sem
furcsas-'iga ’s iigyessége nem védte; sem nekik hajók’
számával bôvelkedöknek ysokaságuk mit sem használt;

sem4 az illy sokaságban kitünö vitézse'igü férfiak‘embe
reink’ vitézségével nem mérközhettek.
Ezon iitközetben a’ nélkiil, ногу résziinkrôl csak
egy- hajó veszett volna is el, egy ötsor-, ’s egy kétsor
evezös került kezünkbe Кампания! ’s lege'nyeivel egye
temben, három pedig elsiillyesztetett. AA’ többiek a’ kö
zel levö väros allí futa'nak, hol (Ню: а’ töltések és szom
széd épületek elfödték , а’ mìeink’ közeledése't pedig

gatolták.

`

XVII. Hogy ez többször ne törte'nhessék, Caesar
egyáltalában sziikse'gesnek vélte а’ szìgetet ’s az odáig сег
jedett gátot elfoglalni; mert sa’nczolatai a’ vzírosban паду
részént már készen levén bl'zott, hogy a’ va'ros és мёде:
ellen egyszersmind tehet próbát.
n
Е‘ szándékhoz képest Ни cohorst, a’ könnyii vérteze
щек’ szinét , ’s kiket а’ gallus lovasokból alkalmasoknak
vélt, apróbb hajókra és задниц-а helyezett; azután az
ellenség’ егоза‘ megoszlatása végelt födött hajókkal a’ 521
get’ lnasik részét megtálnadta, nagy Знатная: teve'n föl
annak , ki a’ szigeten biztos állást legelsö szerzend 19).
Elöször rohantunkat mind а’ két részen kiállotta'k;

mert mind а’ házak’ födeleiröl harczolának ; mind a’ par
tokat, hovä a' hely‘ zordonsága miatt mi nem könnyen
férheténk, fcgyveresek védék; mind a’ szorosakat щипк

kal ’s öt lladi hajóval fiirgén 's iigyesen oltalmazák.

De
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mikor a’ helyzet’ megìsmére'se’, ’s a’ zfítonyok' kìfürké
sze’se uta'n közülünkne'hányan a' partra\jutottak, ’s több

тётю]: mentekkel a’Aróna Parton álló ellenséget elszän
tan megtámadták, valamennyi pharosiak шедшими;
Ezek’ elverése után az ellenség a’ kikötöt védni

megszünvén, а’ partokhoz és helységhez vonula, ’s épü.

letei’ oltalmazása végett a’ szärazra ugrála.
XVIII. De azon erôsl'tmények megett sem tarthatá I

шага: soka'ig, noha az épületek, ha kicsint nagygyal

szabad összehasonlx'tanì, olly alkatúak valának, mint
Alexandriában, és a’ megas e's egymást e'ró tornyok bás

жуй: ke’pezének, embereink рейд hägcsók, rözsék, ’s
egyéb az ostromhoz татам тюк nélkül рублей. De

a’ rémület rendszerint ész- e's eszmélektöl megfosztja az

embert, ’s elzsibbasztja гадай. Ekkor is ú‘gy történt;

ugyan is azok, kik nyìlt és róna te’ren vehink mérkó'z

hetnì bl'zának, most feleik’ megfutamása ’s néhánynak el
este után rémültökben harmìncz láb magassa’gu épülete
ken nem merészlének helyt a'llani; hanem a’ gáton ke
resztül a’ tengerbe ugrándozván nyòlcz sza'z lépésnyi kò'~

s

n

zön ált a’ városba liszának. Mindazáltal каппы: sokan
скована!“ vagy leöldösljettek. A’ 1`о31уо1‹э sza'ma апа
lában hat százra méne.

I

'

XIX. Caesar szabad zsákmányzást engedve'n Каш- f
náinak a’ háaakat kiraboltatta. Azután а’ Pharus mellettî
hidnál 20)’ sänczat hányatott, ’s -oda örtańyät rendelt. E’
hidat az elfutott pharusiak oda hagyák; az 'erósebb ’s a’
városhoz közelebb másikat рейд az alexandriabeliek ve'

dék. Ezt Caesar más nap hasonlókép nueefg’ftämadeí,Í mert e’

két Ша’ elfoglalásával, lîgy Ишиас, a’ hajók’ kieveze'se'
nek ’s a’ véletlen rablásoknak ú‘tja elvágatik. Mär is
hajóìból lögépelyek ’s nyîlak a'ltal nem csak az ôrizetet

helyéröl ell'ízte ’s a’ värosba мол-“й, hanem mintegy há
rom eohorst, többet a’ hely' szííke nem fogadváu el',
пом. CLAS. 1v. кбт.
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ì a’ szárazra kì is 1еп.

А’ többìek álla'saìkon a’ hajókon

maradänak. Ezu'tán Caesar a’ llidföt az ellenség ellen el
sánczoltatá, és а’ hajók’ útja't azon boltozaton, mellyen
а’ hx'd älla, kövekkel betömette ’s elzáratta, úgy, hogy

csak egyik щипка’ végzése után is többé egy зайка sem
csuszhatnék keresztül.

A’ „так munka’ kezdetével az

alexandriabelìek egész hadì erejökkel a’ városból sìetve
kijövének, ’s valamelly szélesebb téren a’ hidsánczok’ el
lene'ben megállának, Идут azon idöben mäskor terhhor
dók'fölgyujtása végett a’ hidak alatt kibocsättatni szo
kott hajóìkat a’ ga'temellé тишь Mìeink teha’t a’ híd
’s gátról, amazok а’ hl'd elôtti szabad térröl e's hajókról
a’ да“: ellen harczolának..
ХХ. Mig Caesar Еду foglalatofskode'k',> ’s Катай:
' buzdl'tá, sokan а’ llajós legények és tengerì Шпенёк ка.
zül re'szînt’kiváncsiságból a’ сваи‘: látni, re'szint buzga
lomból abban részt is venni, hajóìnkból а’ gálra ugrándo‘
zának.

Ezek elejénte kò'vekkel ’s parittyákkal az ellen

ség’ hajóìt a’ gättól kelvel'tél: , ’s annak, a’ mint látszék,
löszereik’ sokaságával пазу‘ kárt okozának. De mìkor né~
ha'ny alexandrìabeli elég bátor vala azok megett jobbról
„ранга szálnì: embereìnk, valamint minden zászló, bizo

nyos rend és czéll nélkül kiszállottak, úgy egészen ren~
detlenül bajóik felé visszafutának. мы: futásán neki bá
torodván az alexandrìabelìek, többen szállának pam-a, ’s
embereinket, a’ zavarodottakat, anna'l lüzesebben sarka

шк. _A’ hadi hajókon maradtak izìben bevonák а’ lábtó
kat, ’s a’ parttól eleveze'nek, nehogy a’ hajók ellenség’
kezeibe essenek. . А’ bidon ’s gát’ végén álló härom co
hor'sunk’ elnbereì ezek бы гёшй1ефе jöve'n az анкеты:

hl'dsánczolást abban hagyák, ’s teljes erejök‘böl a’ h_ajók
felé szaladának , mert hätul lzírmát hnllván , szemközt 16-

szerek’zäporát állván ki, ’s feleik’ futását la'tván félt,ek,\ ne.
hogy hátulról bekerl’ttessenek‘, ’s a’ hajók’ elta'vozta тайн
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a’ visszavonulástöl teljességgel elvzígassanak. Ezek' еду
része а’ legközelebbi hajókra )'utvän a’ nagy szám ’s terh
miatt velök együtt elsüllyedt; más rész ellent állván, у
vagy tünôdvén: mit csináljon, az alexandriabeliektöl föl
konczoltatott. `Némellyelsr szerencsésb foganattal az‘elin
dulásra horgonyokon készen állott hajókra jutván baj
ne'lkül megmenekedlek. Kevesen merényre elsza'nt lélek
kel, ’s paizsaik’ segítségével a’ legközelebbi hajókhoz
líszának 21).
XXI. Caesar, ml’g lehetett, embereit a’ hl'd e's sán~
czolatok melletti maradásra Lbuzdl'tván maga is szintolly
veszélyben Гидом. De mikor mindnyáját futni látá , ö is
hajóra vonula. Hová, midôn a’ vele nyomuló sokasa'g ha'

sonlókép berohant, és sem rendeléseket tennì, sem a’
parttól szabadulnì nem lehetett, azt, mi meg is сёл-сём?

elöre gyam'tva'n, a’ vizbe szökött, ’s a'vtávolabb álló ha
jókhoz úszott 22). Innen szükségben levö feleinek Saj
kákat küldvén néhányat megmentett. Hajója a’ katonák’
sokasága miatt elsülyedvén embereìvel együtt elveszett.
E’ csatäban а’ legiobelielc közül mintegy ne'gy rrszázat
veszténk, 's valamivel többet a’ hajóhadbeliek és evezö
legények közül.
Az alexandrìabeliek e’ helytt a’ védváracskät паду
sánczolatokkal, ’s lögépelyekkel megerösíték , ’s а’ köve
ket a’ tengerböl kiszedvén hajóik’ki-indl'tására (ìsmét) Sza
bad útat nyerének.
Y
XXII. A’ helyett, hogy e’ veszteség a'ltal katonáink
elcsüggedtek volna, még jobban neki tüzesedtek, 's na

gyobb buzgalommal fogtak a’ deloghoz az ellense'g’ munká
latainak kiostromlásában, a’ naponke’nti csatában mikor
alkalom mutatkozék az alexandriabeliek’ elönyomultok
vagy kìütésükkor ‘k Мету" а’ seregecskét munkálatokkal
elszon'tanì ‚ ’s a’ katonák' égô vágyai által. Caesarnak el
шумы buzdl'tása sem ért föl a’ legiok’ eröködése’vel, ’s
15*
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harczvágyával, иду hogy az. igen veszélyes megtámadá~
soktól öket inkább elijeszteni, ’s vissza -tartani kelle,
mint a’ harczra serkenteni.

XXIII. Látvaín az alexandriabeliek, hegy а’ Roma
iakat mind a’ szerencsés esetek a’llandóbbakká, mind a’

balok me'g tüzesebbekké teszik; egy harmadik esetetpe
dig, mellybe bizodalmokat inkább helyezhetnék, nem
ismértek: tehát, mint vélekednünk leliet, vagy a' ki
l‘ály’ barätainak, kik Caesar’ örizete ulatt valának, su~
gallásiira, vagy titkes hirllordók által a’ királytól is hely
ben hagyott elöbbi önszántukból Caesarhoz követeket

küldének: `becsátana’ el a’ királyt, ’s engedné feleihez
jc'ini. A’ leánykormányi unalom, gyámság alatti igaz
gatäs, és Ganymedes’ патом uralkedása miatt mind
nyájan készek magokat a’ Шипу’ parancsainak alája vor:
ni. Ha ennek közbenjárása által Caesar’ pärtola'sát ’s ba
rátságát megnyerendenék, nem gaitolván semmi vész’ ag
godalma, a’ sokaság megliódolna.
XXIV. Caesar jól ismeré ugyan e’ mindig mást

gendoló ’s mast szinlö nemzet’ csala'rdságat; mindazältal
hasznosnak találta a’ ke'rök' kiva'nsa'gät teljesl'teni; mert
ha kérelmök szerint éreznek, ugy hivé, elbocsáttatása
után is 1111 marad a’ király; ha рейд‘, a’ mi természe
tökkel jobban megegyezett, a’ kira'lyban csak vezért ke

resnek hadviselésre: fe'nyesebb ’s dicsôbb leend harcza
a’ király, mint а’ gyüleve'sz és szökevényekböl álló cse
port ellen.
Inté tehát a’ királyt, hegy szivén herdozza atyai
erszäga’ javát; ne engedje az olly jeles hazát 1113008

mányabli gyujtogatások ’s rabläsok altal elpuszti'ttatni;
térl'tse elôször jńzan gondolatekra népét, ’s azuta'n tar

tsa meg azokblan; maradjon hii a’ romai néphez ’s б hoz
zá , mivel annyira megbizik benne, 11оду fegyverben ál

lló elleneihez becsátja. Igy ereszté el jobbjával jobben
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tartván a’ már érett korra jutott ifju herczeget. Do a’
Инну, nehogy nemzetétöl elfajuljon, a’ tettetés’ mes
terségében jártas levén sirva könyörge Caesarnak: ne
bocsássa el maga'tól. Maga a’ királyi vszék nem kedvesb
elötte Caesar’ Найдёт“.

Caesar maga is megindult, letörlé a’ herczeg’ kö
nyeit, ’s feleihez bocsátá, bizonyossá tévén, hogy
illy ye'rzelmek mellett nem sokára (ismét) együtt le~
endenek.

Csaknem аи kellene hinni, hogy a’ herczegnek bu
csuzáskor öntött könyei öröm-könyek ‘выдай, olly
hévvelragada Caesar ellen fegyvert, mihelyt ôrizet alól
szabad lábra állíttatott. Caesar’ Legatusai, barátai, Cen
turioi ‘s Кают“ köziil többen örvendettek azon, hogy
t. i. Caesar' fölösleges jószìvüségét ezen ìfju’ снами-(156

ga иду megjátszotta. Épen mintha Caesart e’ tettre ози
pán jószivüse'ge, ’s nem legbölcsebb czélja vette volna.
XXV. Az alexandriabeliek (csak llamar észre vevék,
hogy (új) vezérökkel sem hatalmuk nem erôsbödött,senl

a’ Romaiak‘e’lénksége nem kisebbült. Nagy fájdalmukra a’
vkatonäk csufot üztek a’ Нину’ ifju Кон-211161 ’s erötlensé
géböl. Látták, hogy senlmire sem mennek. Azon ‘бы! lii
re futamult, hogy szárnzonSyriai- és CiliciábólCaesarhoz

nagy segl'tseg érkezik, mi felöl Caesar még semmit sem
спаси. Eltöke'lék tehát az eleséget , melly liozzánk vizen
визитами, elfognì. Ez okért Canopus 23) mellett al
kalmas helyekre könnyii hajókat állítván ki, élemé
nyünkre leselkedének.

Erröl tudósitlatván Caesar а’ hajóhadat kike'szl'tteté
és szükse'ges karba llelyezteté. Parancsnokávä Tib. Ne
rot 24) tevé. Vele mene'nek a’ rhodusi hajok is, ’s ezek
kel Euphranor, ki nélkiil войн tengeri шьёт, és soha
szerencsétlenül nem történt. De a’ szerencse, melly leg
nagyobb kegyelteit többnyire sulyosb csapásra tartja

23()
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fenn, hajdani szokásához hú'telen most Euphranort 111
dözte. Mert midön Canopushoz érkezte után mind a’ két

hajóhad harczra készülten egymäsra bukkant, és Euphra»
rnor, szoka'sa шейхи, elsö kezde' a’ viadalt: еду ellen

séges háromsor-evezöst ugyan áltlyukasztott ’s elsüllyesz
teft;'de а’ legközelebbit messzebb üzvén, ’s a’ többi
utána nyomuló hajóktól nem elég hamar gya'moll'ttatva'n
az aiexandriabeliektöl körül vétetett.

Senki sem méne

segìtségére , vagy mivel vìtézségénél fogva таза‘: védeni
¿it elégségesnek tarták , vagy mìvel önmagokat félték.
~ egymaga tüntelte ki tehát magát, de egymaga "e
szett is el diadalmas négysor~evez6sével e’ csatában.
XXVI. Az alexandriaì háboru’ kiiite'sekor a’ perga
musi Mithridates, honn szìntolly jelességü, mint had
ban vite'z, ’s belátó, hú', nemes, és Caesar' pártján le
vö fe'rfìu segédsereg-gyüjtés végett Syria- ’s Ciliciába 11111
detvén a’ nemzetse'gek’ kitíinö jó hajlandósága 's tulajdon
munkássága ältal rövid idö alatt nagy számu sereget gyüj
te 25), ’s épen ez’ idötájban szárazon Pelusium 26) fe
]é nyomula, ott hol Aegyptus Syriával hatáïos.
E’ värosba Achillas a’ hely’ alkalmas volta mìatt
erôs örsereget telepl'te; mert valamint a’ tengeren Pha
rust, иду a’ szärazon Pelusiumot tartják ege’sz Aegyp
tus’ kulcszinak.

Mithridates e’ värost hìrtelen so`k emberrel körül

vevén az örizetnek kemény ellentállása után részint se
regei’ sokasa’gzival a’ sebeseket és fáradtakat mindig e'
pekkel váltvän föl, részint ostromì szilárdságával ’s allhatatossa'gával azon napon, mellyen ат megtámadta, be
is vette, ’s abba örsereget telepíte, E’ szerencsés vál
lalat uta'n Caesarhoz Alexandrìába siete, ’s minden tar
tományt, mellyen keresztül ment, tekìntetével, melly
a’ gyöztöst rendszerint kísérì, lecsillapl'tott ’s Caesar’ ré*
szére vont.
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XXVII. Nem messze Alexandriától fekszik ezen ta'

jékok’ legnevezetesbbike, melly Deltának hivatik. Ne

vét e’ betii' hasonlatosságától vette; mert a’ Nilus’ едут
ága csodálatosan két folyamra oszlik, ’s középett lassan

ként tért hagyván legta'volabb torkolatokban a' tengerbe
ömlik.

`

-

А’ kiräly megértvén, hogy Mithridates e’ lielyhez
közell't, ’s tudván, моду annak a’ folyón а“: kell jöni,
ellene пазу sereget küldött, azon reményben, hogy' azt
megverheti, és tönkre teheti, чаду legalább bizonynsan
föltartóztathatja. De a’ milly igen (талона ôt megverni,
ugy megeléglé annak egyesíilését Caesarral gätolni.
Az elösereg, mihelyt Deltából а’ folyón анкетные
’s Mithridatessel találkozhatott, azonnal elkezdé a’ csatát
sietvén az utánok jövôket a’ diadal’ részvételébölkizárni.
Mithridates a’ mi szokásunk szerint igen bölcsen be
sänczolt táborában állxí ki azok’ rohantát. De lnikor az

ellenséget vigyäztalanul, :s pajzánul a' sánczok elejbe
látta jöni, minden тёщи-61 kirohanván, közüle sokat le
öldözött. Ha a’ maradék táj-ismérete ältal nem menti
таза“, vagy résznyire a’ hajókba, mellyeken a’ folyón

áltkelt, nem vonja, egy Iábìg eda vala veszendö.
Midó'n е’ seregek rémültökböl kevesse' magokhoz te'r
tek, az u'tänok jövôkkel egyesülvén az ellenségeskede'st
МИМ-Маге: ellen ismét megújl'ta'k.
XXVIII. Mithridateshìrnököt а’ történf dolgot meg-~
viendöt, külde Caesarhoz. Ugyan ezen сваи-61 tudósl'tta
ték felei által а‘ király is. Igy majdnem egyszerre ke

rekedék föl a’ Шину Mithridatest tönkre tenui, Caesar ‘
pedig azt mngához csatolni.
A’ király a' gyorsabb vizi utat “давшей а’ Niluson , ‚

hol пазу hajóhada készen álldtt; Caesar nem akara ezen
uton menni, nehogy a’ folyón kénytelenittessék meg
íitközni, hanem körül-evezte azon сенат-е‘, melly föleb'
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bi emla'te'siink szerint Africához

tartozék.

Mindazáltal

megelözte a’ Нилу‘ hadaìt, mielôtt az Mìthridatest meg
támadhatta volna, v’s а’ sereg’ vesztesége nélkül egyen
süle‘a’ gyözödelmessel.

А’ király seregeìvel еду а’ természeltôl тезы-65!
tett helyen telepedék meg; emelkedett vala az, Маш!
mindenfele rónaság terjede, härom oldalról pedig külön
пеняй erösl'tményekkel машешь. Egyik oldala a’Nilus
ra (ИШЬ, másika amaz emelkedettebb hely’ csucsa felé ter

jedett; иву Ь68у abból еду rész a’ táborba esett; a’ hap.
шайка: mocsár ken’té.

XXIX. Caesar’ utja 's a’ királynak oda mintegy
két ezel' lépésnyìre Рейх/6 tábora közt еду keskeny, de
igen magas partu ’s a’ Nilusba sz‘akadó folyó volt. A’
Шипу megértvén Caesarnak ezen топ jöttét , egészlo
vassága't, ’s könnyü gyalogaìnak szinét е’ folyóhoz Ей!
dé, hogy Caesar' ältkeltétakadályozzák, ’s távolban a’
partokról egyenetlen harczba bocsátkozzanak 27); mert
itt mit sem használt a’ vìtézség, valamint nem veszélyez
teté magát а’ gyávasäg.
`
Gyalogaink ’s lovasaink boszonkodának, hogy знает
nélkül illy sokáig foly harczuk az alexandriabeliekkel.
Tehát еду idöben az elszéllyedve zátonyokat keresö ger
llnanus lovasok az alacsonabb partoknál folyón а’ áltusztak,
és a’ legìnbeliek nagy {Шип hosszukban mind a’ két par
tot éróket, leva'gván , a’ folyóba vetvén, ’s hamarjäban
földdel behányva'n, azokon Евгений] mentek. Elleneìnk
a’ sebes megtámadtatásop olly rémületbe jövének, hogy
iidvöket futásban keresék; de hijába, mert kevesen ju
гопак kìrályukhoz, a’ többìek csaknem mindnya’jan [61
konczoltattak.

„

»

XXX. Szándékának olly dücsöséges végrehajtása
után Caesar иду vélekedvén, hogy hirtelen megérkezte
пазу‘ rémületbe hozandja az alexandriabelìeket, mint
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győztös azonnal a’ király, tábora felé hajtott. De ezt nem
csak jól besán'czolva, ’s már fekvése által védve, hanem
annak gerébét fegyveresekkel siirüen megrakva látván,
uttól 's harcztól fáradt katonáival azt nem akará (azon
nal) víni. Tehát kis távolnyira az ellenségtől tábort
iittete.

'

Más nap azon sánczvárat, mellyet a’ király nem mesz
sze a’ tábortól a’ közel levő falukban hányatott, ’s mel
lék-sánczok által a’ táboréival összekapcsolt, Caesar,
4hogy a’ falu’ birtokába jusson , egész erejével megtámad
Ván megvette; nem mintha nem vélte volna ezt kevesebb
emberrel is eszkőzölhetni, hanem mivel e’ (kisebb) győ
zödelem után, rémületben levén az alexandriaiak, azon
nal a’ Шину’ táborát akará ostromolni.

Tehát azon ostromléptekkel; mellyekkel a’ saíncz
várból táborukba szaladó alexandriabelieket a' mieinküz

ték, a’ besánczolt tábor elébe jövének, 's nz előtt lősze
rekkel legélénkebb harczot kezde'nek.
A' tábort csak két részen lehete megtámadnunk: e

lőször à’ fölebb említett szabad nyila'son 28), ’s másod
szor a’ tábor ’s Nìlus közti nem nagy közép téren. Azon
részt, mellyen legkönnyebben hozzá lehete férni, leg~

több, ’s legválogatottabb alexandriabeli védé; de legìn
kább szorongatták és sebzék embereinket, kik a’ Nílus
folyó' részén harczolának; mert a’ mieink különböző
részekről lövőldöztetének: elül a’ sánczgerébről, hátul a'
folyóból, honnan parittyások- ’s ijászokkal megrakott sok
hajó szórá reánk lőszereit.
XXXI. Mikor. Caesar látta, hogy katonái a’ hely’
alkalmatlansága miatt minden erőködés mellett sem me
hetnek sokra; 's észre vette, hogy az alexandriabeliek
a’ tábor’ legfelsőbb részét, mivel az már természettől
elég erősnek tartatott, elhagyták, és részint harcz- részint
látás-vágyból а’ csatatérre leszaladtak:. a’ hős lelkü 's
'

\

234

А. шктшз (PANSA).

паду badi tapasztala'su Corfulenus’ veze'rlete alatt collors

sokkal a’ tábort arra megkerültete', ’s a’ legmagasabb
csúcsot inegta'madtatá.

Oda e'rkeztünkkor, mivel az erösítményt csak keve
l
I
l
о
н
Í
\
'0
sen тещей, mi elleuben igen tuzesen harczolankr, ’s ku-I

lönféle helyekröl la'rma ’s csatazaj штаба, a’ megré
mült alexandrìabeliek remegve futkozának a’ tábor' min
den részébe szerte. E’ zavar síltal enibereink annyira ne
Ш buzdultak, hogy minden részröl csaknem egyszerre,
de még iS a’ tábor’ legfelsöbb pontján elöször, törtek be.
Innét lefelé rohanvän az ellenség’ táborában nagy véron
НЁМ; okozának.

E’ veszély’ keriilése végett az alexandriabeliekA a’
viz felüli részen csoportonként ugrándozának le a’ geréb»
rôl. Az elsök közülök'a’ nagy игл-11:61 magában a’ sáncz

ärokban elnyomatván, a’ többiek (ezeken keresztül) köny
nyebben elszalada'nak.

Tudva van, hogy maga a’ kiräly is táborából- el
futván еду hajóba fölvétetett. De ez a' le'gközelebb liajók
hoz líszók’ sokasága által elmerl'ilvén, б is elveszett 29).
XXXII. Е’ szîntolly szerencsésen mint sebesen vég
rehajtott va'llalat шёл f6 gyözödelme’ bizodalmában Caesar
szîírazon a’ legközelebbi uton lovasságával Alexandria

fele' tartott, ’s a" városnak az ellense’g’ örhadával такое:
részébe dìadalmasan bement.

Nem is csalatkozott ‘16168

ményében, hogy ezen ütközet’ hallására senki sem fog

már ellent'a’llásról gondolkodni.
Megérkezténél vitézségének ’s nagylelküsége'nek mél
tó jutalmát aratta; mert a’ värosìak mindnyájan elveték
fegyvereiket, elhagyäk sánczolataikat , ’s azon ruhát 611:
vén magokra, mellyben a’ kegyelemért esedezök szok
ш]: uralkodóik elôtt rimánkodni , ’s minden istenök’
ke'peit, mellyeknek szentelt tekintetével потёк ban
сои: ’s haragvó királyaikat megkérlelnì, elöhordva'maz ér

kezö Caesarnak elejbe menének, ’s псы meghódolának.
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Caesar elfogadá hódolatukat‘s~vigasztalá öket; az
után az ellenség’ erösl’tményei között saját varas-OSZ»
ta’lyába méne feleinek паду örömére, kik nem csak a’
háboru’ ’s ütközet’ ìllyes kimenetén, hanem illy nemü
szerencsés vissza-tértén is örvendezének.

XXXIII. Aegyptus’ ésAlexandria’ meghódi'uísa után
Caesar azoknak adá az országot, kiket Ptolemaeus vég
akaratjában, mellyben a’ romaì ne’pnek esdeklék, hogy
azon változast tennì ne engedjen, örököseiv‘é tett. Mert
elveszvén annak két Еда közül az öregebb: az iijabbi.
kat és Cleopatrát két leányának ìdösebbikét, ki Cae
sar’ hú'se'gében 's oltalma alatt maradolt, iktalá a’ 111111
1у1 52ё1<11е 3u). Az ifjabb herczegné Arsìnoe, kinek ne-4
vében, mint fölebb említök, hatalmával Ganymedes ao

káig visszaélt, rendelése szerint az orszägból eltávoli'tta
te'k 31), nehogy pártoskodó elilberek állal, mielött a’
királyì hatalmat az idö megerösítené, ismét tij meghason
lások támadjanak. A’ régi katonákból álló hatodik legìot
magával vivén, a’ többieket ott hagyá, hogy дуйте“
tsa azon királyok’ hatalma't, kik In'í ragaszkoda'sukért Сае
sar’ pártjához, sem feleik’ szeretetére nem számolhattak,
sem, kevés nap óta iilvén csakl a’ kirälyi széken, régi
fejedelmek‘ tekintetével nem birtak. Azonfölül Caesar’
véleménye'szerint becsiiletünk, ’s az orszäg’ java ugy
kivánta, hogy a’ királyok, ha hivek maradnak, hatal
munk alatt bátorságban legyenek; ’s ha hálátlanok leszf

nek, z-íltala féken tartassanak.
l
I Igy mìndent végez'vén ’s elrendelve'n Caesar 52:11:1
zon Syria felé ìndula.

‚

XXXIV. Mi'g ezek Aegyptusban történtek Deiota
rus király 32) Domitius Calvinushoz Caesarnak Asiában
’s a’ mellék tartományokban helytartójához järult kö
nyörögvén: ne engedné Pharnacestöl 33) országát kis
Armeniát 34) és Ariobarzanes’ birtokát Capradociát 35)
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bìratnì ’s pusztl'ttatni. Ha e’ nyú'gtöl meg nem szabadittat
nak, nem képesek parancsait teljesiteni, sem Caesarnak
az ìgért pénzt leñzetnì.

‚

Domitius nem csak a’ pénz’ letevését Ниц hadköl

tse'gei’ födözésére szůkségesnek, hanem a’ diadalmas Cae
sarra, ’s гей nézve rutnak is шпона kill király általszö~
vetségeseik’ ’s barátaik’ birtokát elfoglallatni: azért rög
tön parancsot külde Pharnaceshez: takarodjék ki Arme
nia- ’s Cappadociából, ’s a’ romai népnek bel-hábprixi

foglalkozása közben ne sértegesse annak jogaìt és fenn
ségét. Illy hang, иду Vélé, nagyobb hatäsu lesz, mint
ha azon tartoinányokhoz sereggel közell't. Legìoihoz mé
ne шпаг; egyiket а’ három közül -— а’ harmincz hatodi
kat — magához vevé, a’ másik kettöt Caesar’ ìrott pa
rancsära ahhoz küldé Aegyptusba. Egyìk ezek каш az
alexandriai háboruban nem jö ею, mert utja szárazon
Syriän keresztül méne. '
‚_

Harmincz hatodik legiojához Cn. Domitius még más
кета: csatla Deiotoruséból, mellyeket ez több év óta ro

mai lábra állított ’s fegyvel'zett: továbbá száz lovast, A
riobarzanestôl is ennyìt. P. Sextiust a’ Quaestorhqz C.
Plaetoriushoz küldé; hozza el а’ Pontusban nyakra Юге

fölálll'tott 36) legiot; és ~Quinctus Patìsiust segédsereg’
hozása végett Ciliciába.
Mind ezen seregek Domitius’ parancsára llamar 652
szegyülének Comanában 37).
u XXXV. Azonban a’ каше]: Pharnacestöl vissza

jò‘vének azon válaszszal, 'hogy ez Cappadociából kivonult;
kìs Armeniát pedig, mellynek mint atyai birtoknak öhoz
zá kell tartoznia, vissza> vette. Azonban Caesarnak ezen

ország fölötti hiatározatáig maradjon minden elöbbi álla
potjában; mert ö kész annak, Init Caesar rendelend, fe
Зет llajtani 38).
\
Cn. Domitius látvánx» hogy Pharnaces nem jó зайц
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tából, hanem ke’nytelenségbôl hagyta oda Cappndociát,
mivel az országával hatäros Armeniát könnyebben véd'
hetné, mint a' ta'volabb esö Cappadocia’t; és mìvel hä
rom'legìoval gondolta jöni Понятны; és (csak) azen
tudósításrn, hogy kettö közülök Caesarhoz küldetett,
álla'podott meg Armeniäban: megmaradt kìvänata mellett,
Воду aznn orszägból is takarodje'k ki; mert ninos több
Йода Armenia- mint Cappadociához; azon kérelme is ìgaz
Ватман, hogy Caesar’ érkeztéìg mìnden a’ réginél ma

radjon; mert ugy maradna meg a’ régi állapet, ha ugy
volna mìnden, mint volt.

'
E’ “Нашими fölebbemll'tett seregeivel Domìtius Ar
menia felé indult. ша: а’ magasabb tájékoknak vevé; mart
Pontusban Comanától egész kis Armenîáig egy erdös, Cap
padocîät Armeniatól választó, hegygerincz vonul. Ez utban
azon jó van, hogy a'hegyeken az ellenség’ llirtelen шедш
hanásától nem tarthami, ’s hogy е' hegység’ tövében Рею/6
Cappadociából паду eleség-szállitmányra lehete számolni.
XXXVI. Pharnaces azonban egymá után küldöz
gelé Domitiushoz а’ béke felöl alkudozó, ’s neki királyi
ajándékokat vivö' követeket, De Domitius шуте meg
veté azokat, ’s a’köve'teknek ezt felelé: ninos szen

' tebb дюна, mint а’ romaì nép’ méltóságát, ’s frigyesei’
uralkodánát helyre állítanì'.
Hosszu ésfszakadatlan menet után kis Armeniában

levôllieopolis város’ 39) ta'jára érkezék, melly két rész
röl magas, de a’ várostól jó távol esô hegyek эта! kör
nyezett rónán fekszìk. Ettöl mintegy hét ezer lépésnyìre
tábort íite.

Е’ táborból еду szük ’s bajos helyrevolt а’ menet. Phar
naces itt gyalogsága’ szìnét, ’s csaknem egész lovassa'gát
cselbe álll'tá; e’ hegytorok megett pedig sok bal-mot le

депеш, ’s e’ ta'jékbeli falusì ’s városi néppel munkájokat‘üze
té, hogy Domitìus, ha е’ szorulaton békén menne Евгений,
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cselröl semmit se gyanitson, a' mezôkön , mint jó barátok’

é`rkezténél , barmokat ’s embereket forogni la'tván; ha pe
dig mint ellenség’ földére jöne, камней zsákmány-ra~
gadozás végett széllyel menvén, elszórtukban konczol
tassannk össze.

XXXVII. Ezen intézkedései közben még is mìnd

egyre küldözgelé be’ke ’s barátság alkudozóit Domìtìus
hoz, ez által vélvén (it annál könnyebben megcsalhatni.
Ellenben épen а’ béke’ reménye okozá Domìtiusnak ugyan
azon táborban veszteglését.
Pharnaces nem fordithatván haszonra az elsö alkal

mat, ’s félvén, hogy észre идете}: cselei, a’ täborba
voná (lesben álló) katona'it.
`
'
Más nap Domîtius Nicopolîshoz közelebb ment, ’s

épen a’ város elött {Не tábort. Ml'g ennek erôsitésével
foglalkozänak embereìnk , Pharnaces а’ maga módja és
szokása szerìnt csatarendbe álla. Homlok sol-ät folyvásti

egyenes vonal képezé; а’ szárnyak három sor segédsere
geek által födöztetének. Hasonló szerkezetü volt a’ kö
zép pont, ugy hogy a’ közvonalok jobbról ’s balról сна]:
egyes sorokból állának. Domìtìus a’ geréb elejbe helyez
vén katońáinak еду csapatját a’ ta'borán kezdett munkát
befejezte.
XXXVIII. Következö éjjel Pharnaces embereket fo

во“: el, kik az alexandriai esetekrôl Domitìushoz leve
leket vìvének; ezekböl érté, hogy Caesar nagy veszélyben

forog, ’s Domitiust kérve kéri: küldjön neki mìnél elöbb
segl'tséget, ’s maga is Syrìán Катаный! közell’tsen Ale
xandrìáboz.

Ezt értvén Pharnaces, vesztegleni annyinak tartvá,

mìnt gyözni; mivel véleménye szerint Domìtiusnak hala
dék nélkül el kelle költöznîe.

Tehát а’ värostól , ott,

hol embereinknek a’ megtámadásra legkönnyebb ’s leg

egyenesebb utjok volt, nem igen гейш] egymástól egye~
\
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nes vonalban két árkot, négy lábnyi mélyeket huzatott
'azon helyig, mellyen ш! nem' szándékozék csatarendét
vinni. Ezen a'rkok közt alla mìndig csataredben, egyéb
lovassa'gät рейд, теНу máske'p haszonvelletlen, ’s a’
mienknél számra jóval erösebb volt, tul az a'rkon oldal
Чём helyezé.
XXXIX. Domitius nem annyira за)?“ mint Caesar’
veszélyén aggódvzín; vissza vonulni рейд, ha az egyszer
vissza vetett béke-ajänlatokat ismét ohajtaná vagy ok
nélkül távoznék el, bátorsa'gosnak nem tartvän, közel
táborából seregét csata'ra kivezeté. A’ harmincz hatodik
legìot jobb szárnyra ällítá, a’ pontusìt balra. Deiotarus’
legioit a’ csatavonal' közepére helyezé, а’ llomlokrend
nek miudazáltal szük тёк‘: szabott,'mìvel a’ többi cohor

sokat segi'tségére álll'tá.
Igy állván mind a’ két sereg, csatára kelt a’ dolog.

XL. Mindkél: részröl egyszerre adaték csatajel. бэр
szecsapnak. Tüzesen , ’s “Щепа foly a’ ha’rcz: mert a’
harmìncz hatodik legio az a’rkon kìviil x-illó királyi lova
sokra rohanván olly szerencsés, hogy ege'sz a’ város’ fa

láig nyomul, az -árkon áltkel, ’s az ellense'get hátulról
штампа meg. De a’ ma'sik szárnyon a’ pontusi legio, mi
után kevessé hátra nyomatott, ’s az árkot másod izben
akarná megkerülni, hogy jobb oldalon eshesse'k az ellen~

ségnek, épen az árkon áltmentében башенок-Шагом, ’s
tönkre tétetett. Deiotarus’ legioi alìg állottak egy rolia
natot ki.

A’ gyöztös királyi seregek’ jobl) szärnya {вьёт és
dereka a’ harmincz hatodik legio ellen fordula, melly

mindazáltal, noha minden részröl nagy számu ellense'g
töl környezve, vitézül kîállá a’ diadalmasok’ rohantát , és

Iegnagyobb lélekébrenséggel körben állva harczolván a’
hegyek’ tövébe vonult, hol ат: az alkalmatlan helyzet
miatt Pharnaces nem akarta (tovább) zaklatni.
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Imigy a’ pontusi legio csaknem egészen , Deiotarus’
katonái pedig nagy részéut elveszvén, a’ harmincz bato
dik legio csupa’n ke't száz ötven amber’ hijával a’ he
gyekre eljuta. Ezen iitközetben mindazáltal néhány nagy
jelességü ’s tekintetetii romaì lovag hulla el.
Mind e’ vesztese'g mellett Domitìus még is elszórt

serege’ maradványait öszveszedte, ’s biztos utakon Cap
padocián keresztiil (kis) Asiába vonult.
/
XLI. Szerencséje'ben elbizva'n magát, és Caesar’ sor
sát ollyannak reménylvén , mint ohajtá Pharnaces Pon
tust egész seregével megraká, ’s vélvén, hogy atyjánál
szerencsésebb leend , mint gyözô ’s kegyetlen király sok
várost megvett; romai ’s pontusi polgárokat kirabolt:
kiket külsô kees, vagy 111115113- ajánlott, a’ halálnál ke
servesb kìnzások ala'. 40) vetette, ’s dicsekedve, hogy atyai
orsza’gát vissza foglalta, minden ellentállás nélkül Pon
tus’ birtokäba lépett 41).
XLII. Ezen idò',tájban csapást szenvedtünk Illyri
cumban, melly Provinciát а’ mult hónapoklían nem csak

gyalázat nélkül, hanem dicséretesen is megtartot-tunk.
Mert Caesar’ Quaestora Q. Cornificius a’ mult nyáron két
legioval oda mint Propraetor küldetvén e’ Provinciát,
noha az hadseregek’ tápláläsára koránt sem elég termé~

keny, ’s a’ szomszéd tartományi háboru ’s (belsô) 715211
lyok által 42) pusztult ’s kicsikart volt: még is eszével
és szorgalmäval, nagy vigya'zatot fordl'tván minden lép~
tére, nem csak vìssza vette, hanem meg is védte. Ugyan
is magas helyeken épült több várat, mellyeknek alkalmas
fekvése а’ várlakosokat kicsapäsokra ’s ellenségesgedésre
bizgatta, они-010111111 megvett , ’s a’ zsäkmányt katonáinak
engedte; melly nella csekély volt, nekik még is a’ Pro
vincia felôli igen silány várakozásuknál fogva пазу örö
met okozott, kivált mivel ат; vite'zse'ggel szerezték. То
\

vábbá a’ Respublicának mindenkor rendkivüli szo|gála~
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сока! tett Jadertinusok’ 43) néhány hajójävalÁ а’ pharsa
Пай csatából nagy hajóhaddal ezen öbölbe jött Octauius..
пак elszéllyedt hajóit впадин, ugy hogy ha e' Байка: а‘
frigyesekéivel Íòsszekapcsolja., tengeri iitközetbe is bo
csátkozhaték.

A’ diadalmas Caesar azouban а’ világ’legellenkezöbb
részein nyomozta Cn. Pompeiustf’s azon hirre, hogy
ellenei közül többen az összeszedett (штык? maradékai

val együttlMacedonìa’ közel Лёт miatt Illyrìcumba vo

nultak, -levelet külde Gabiniusnak, hogy. a’ nem rég
бидон legiokkal oda nyomuljon, ’s Q. Corniñciussal egye~
sůlvén a’ Provinciät minden veszélytöl védje; ha рейд
ez csekélyebb erövel ìs eléggé födöztethetnék, a’ legiokat
Macedoniába'vigye; mert lígy hitte, hogy nu'g Pompeius
él, azonuljék’ 's ország' lakosaì nem szünnek e’ háborut
megúji’tani.
l
XLIII. Gabinius, Фазу mivel a’ Provinciát olly kizsarolt
пак nem гомона; vagy а’ diadalmas Caesar’ szerencsé-,
‘тёте sokat épl'tett; ‘тазу saját vitézségében ’s belätásában,

mellyet sokszor а’ háborukban megkisértvén vezérlete 's
neve alatt olly nagy és szerencsés tetteket vìtt végbe 44), bi
zakodott: az évnek téli e's ион-доп szakában nyomula Illyri
cumba. De e’ Provincìában nem talála gya'moli'ta'st; mivel
az részint kizsarolt', részint l'nïtelen volt. Elese'g a’ ten
geren sem szállíttathaték fergetegek miatt. A’ паду nyo
moruságban kénylelen volt a’ háborut úg‘y viselni, mint
a’ körülmények катить, nem mint akará; ’s mivel ele~
ség’ szüke miatt a’ legviharosb évszakban kénytelem'tte
tett várakat ’s városokatlostromolnì, gyakran vesztes va-.

la; mi miatt а’ barbarusoktól úgy megvettetett, hogy a’
legvitézebb ’s leghívebb romai polgárok-lakta tengeri vá

rosba. _Salonaíbal utaztakor kénytelen volt az líton Imagali;
keresztül vägni. E' csuta több mint két ezer közvitézbe,
harmincz-nyolcz Centurioba, és négy Trihunusba került,
пом. CLAS. lv. кбт.
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mielött a’ maradékkal Salonába ért volna. [и kevés htinap
mulva mindennek legnagyobb szükében lebetegedvén
meghalt.

E’ férjñn’ szerencsétlensége éltében, ’s llamar elkö
чешет“ halála nagy reményt gerjesztett Octaviusban a’
Provincia’ elfoglalására. De Corniñcius’ ñgyelme, Vati
nìus’ vite'zsége, és a’ mi báboruban legtöbbet nyom, a’
szerencse csak llamar elenyészté vig kilátásait.
XLIV. Vatinìus Brundisiumban tudá meg, mik tör

te'ntek Illyricumban. Midön Cornìficìus által levélben is
lnétel've fölszólíttatnék: jöjöu a’ Provincìának segítségé

re», és hallaná, hogy M. Octauius a’ barbarusokkal fri
gyet kötött, és részint hajóhada'val ön személye'ben, ré

или: száraz földi ‘seregekkel a"vad népe'k ältal I-több he’

lyen katonáink’ örtanyáit megtámadja; noha betegségben
sìnlödött , ’s testi ereje nem felelt meg ’nós tüzének , még
is »vitéz lelke legyözte a’ "természet’ erötlenségét, és a’
tél’ ’s hii‘telen készület’ akadälyait.

Mert а’ ыкбсаьеп

kevés badi hag'ója leßvén Q.»Ca=lenushoz {гс Achajába : küld

je el neki a’ hajóhadat; és mivel ez nem érkezék olly
hamar, mint нм veszélyes állapotunk kiváná —mert Octa
uins’ támadásaìt nem lehete самбы) kiállani --- tehát rakha

jókra, mellyekkel bövelkedett, noha azok a’ hadi hajók’
kellô nagysa'gával nem bìrtak, опий-пуска: а11ка1таыа
ton.

Ezekllez kapcsolá а’ badi hajókat, és szaporodván

Еду tengeri ereje, a’ seregnek Graeciába áttételekor be

-tegség mìatt Brundisiumban számosan maradt mìnden le.

giobeli öreg katonäkkal hajóhadát теракта, és Шуй
сщпЬа vitorláza. И: néhány elpártolt, ’s Octauìusnak
‚ведьмы: tengeri várostvìssza foglalt; a’ szándékukban
`maradottak niellett pedig elvìtorlázott: тем nem akará,
hogy ôtakánni is föltartńztassa magával Octauiussal mi
nélelöbb összokaphatni.

Érkeztével kényszerl'té öt а’ mieink a'ltal :negra
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Вши Epidaurus' 45) ostromeíval szárazon 's vìzen РЫ
hagyni, ’s megmenté ez által ôrseregíinket.
XLV. Octauîus megtudván, ‘югу Vatinìus’ hajóha
da nagy részént apró evezösökból áll-, hajóhadában Ы:
ván Taurìs’ szigeténél тедашои3 melly тайга Vatinius
iildözôleg már eljutott volt, nem mintha tudta volna,
hogy Octauius itt vett álla'st, hanem mîvel eltökélé öt tá
volabh мелют ú'zni.

`

`

Е’ szigethez közeledtekor hajóhada részint a’ zavaros
ìdö lniatt, részint mivel ellense'get itt nem is gyanítának,
messsze elterjedt; ’s im’ hirtelen Мс egy hajót katonák
kal megrakva az árbocz’ feléìg [выезжаем vìtorlákkal fe
léje »tartanL
Е’ lätványra azonnal bevonatá vitoŕláìt, ’s lebocsätta.
tá azok’ rudjaìt, ’s fegyverbe штанг katonáit. 'Az`után
кашне“ lo-bogóját-ez volt a’ csataàjel -- a' legközelebbi
hajókat e'rtesíté , hogy ugyan azt cselekedjék. Vatìnìus’
embe‘reì hirtelen meglepetésök után készülének (csak); el
lenben Octauius’ hajói тёк‘ fölkészülten jövének a’kikötö
böl. Mindkét re'szröl csatarendbe állának. Octauîus’ vonala
rendesebb volt, de Vatìnìus’ katona’iban elszánlabb a’ lélek.
XLVI. Midön Vatinius észre vevé, hogy hajóinak
l

sem nagyságára, sem számára (elleneivel) nem mérközhe~
шк: е’ véletlen összeütközésnél nem akarta a’ dolgot esu
pán szerencsére bìznî. Tehát ötsor-evezôse'vel legelsö ro~
hant Octauìus’ négysor-evezösének, ’s ez viszont szélsebes

séggel ’s legnagyobb erövel [палуба ellene , a’ ke't hajó’
опа olly keményen ütközött egymásba, `hogy Octauius’
hajója, orrának ketté repedése után , fájában Шкаф: meg
A' többì pontokon (is) tiizesen Готы: а’ viadalhoz; legfö
'kép рейд а’ vezérekhez tolongának; тег‘: шяпдепш az
övéje'nek menvén segitségére а’ szl'ík tengeren keme'ny
tusára kelének. Mìnél közelebb `штампа]: а’ hajók egy
máshoz, annál erösebbek levének a’ vat'ìnianusok; mer
`

i6*

24,4

A. ma'rlus (Pansa).

Vezek hihetl‘en vite'zséggel minden tétova ne'lkiil hajóik~
ból; az ellensége'ire a'ltszökének, ’s egyenlíttetvén a' harcz
viszonyok, kitünöleg vitézkedve jó зияет-ты harczolának.
Maga Octauius’ négysor-evezöse is elsüllyesztetett; sok

más bajó elfogatott, vagy bajó-orrokkal betörettetvén el~'y
»merültg а’ legénység vagy a' hajókon fölkonczoltatott, vagy
a’ tengerbe vettetett. Maga Octauius is ogy sajkára ka

vpott, melly a’ sok rea' tolakodó miatt elsüllyed't.

még

is, noha sebhedten , egyik rabló hajója'hoz úszék.
Abba fölvétetvén a’ csata’t elva'lasztó éjszakán паду
szélvész’ alkalma'val kifeszített vitorlákkal eliramlott. N '

hány azon vésztöl Atörténetbôl menekedett hajója шейте
yevezett.

X-LYII. Vatinius szerencsésen végzett vállalatja után
fordulót {ил/атом, ’s egy hajót sem vesztve diadalmasan
azon kikötöbe evezett, mellyböl Octauius csatára indult
volt ki.

Ezen íitközetben еду ötsor-, ke't lláromsor-, ’s nyolcz

kétsor-evezöst fogott el, úgy szinte többbeket Octauius'
hajós legényei közül.
' Y
A' következö napot Vatinius вей: llajóinak ’s az'el

fogottake'nak jobbl'lgatasa'val töltvén , harmadnap Issa’ szi
gele fe‘lé патрон, mivel, véleménye шейки, futtából oda
"впитают: Octavius.

к

'

E’ sziget’ városa az egész ta'jékon legjelesebb, ’s egy
szersnńnd Octauiuslloz legragaszkodóbb volt~ Mindazon

által oda érkeztével me'ghódolt Vatiniusnak , ki itt спай
meg, hogy Octauius néhány apró bajón jó széllel Graecia’
partjai felé tartott 46), onnét Siciliába, azután Africába
evezendô.

'

-

Igy rövid idô alatt a’ legjelesebb vállalat sikerült;
a’ Provincia visszavétetett, 's Cornifìoiusnak áltadatott; az

ellenséges hajóhad azon egész tengeröbölböl elüzetett ; és

Vatinius ép sereggel ’s lrajóhaddal diadalmasan сём: vìssza
Brundisiumb'a.

’

'
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XLVIII. Azon 1116Ьеп ‘, mikor Caesar Dyrrliaehium~
nál Pompeiust zárva 1111111 , Palaepharsalusnál 47) “11111111
taiban ollyr szerencsés volt; Alexandria'ban nem csak паду
ugyan, de ln'r 1111111 nagyobbl'tott Veszélylyel harczolt: Cas~
sius Longinus 48), ki a’ tulsó hispaniai Provinciában
mint Propraetor hátra hagyatolt, чаду természeti hajlan
dósa'gából, vagy quaestorsága óta, mìkor ott cselbôl meg

seliesl'ttetett, e’ Provinciát utáltából а’ szeméiye iránti
gyi'ílöletet nagyon nevelte, a’ mit чаду 611 belérzetéböl,
gyanítván , hogy a’ Provincia az övéihez hasonló indulat
tal fog iránta viseltetni, vagy a’ sok jelböl , ’s azok’ nyis
'latkozäsaiból , kik gylilöletöket nehe'zen titkolják, köny~
nyen észre vehetett
tehát а’ sereg’ szeretete által aka
rá a’ Provincia’ neheztele'sét pótolni. Mikor azért a’ se
reget elôször egy helyre szóll'totta, a’ katonáknak fejen
ként száz sestertiust ige'rt. Нет sokára azután valóban
_meg is ajánde'kozá öket ama' 52112 sestertinssal, midŕin
Lusilganiában Medobrega városnak, és Herminius begynek
49), hová а’ medobregaiak fntottak, bevétele után ott Im
peratornak kiáltatott. IAzon fölül egyeseknek sok ’s te
temes ajándékot 1111011, 1111 által jelenleg ugyan a’ kato`
nák’ hajlandóságának fényes bizonyitványait nyerte, de
a’ hadi fenyítéket ‘s keme’nységet lassan ’s észre vétleníil
gyengi'tette.
XLlX. Cassius a’ legioknak téli tanyzíkra telepitése
1111111 igazság-szolgáltatás végett Cordubába méne, ’s ott a"

Provincia’ legnagyobb terheltetésévefszändékozék 111165511
gait leróni.
A’ megadás’ rendes útja szerìnt a’ bökezüség’ рот
pas szine alatt az ajándékozó magának nagyobb 311211030
lást kerese; mert a’dusokra pe'nzbeli adózások vettett‘ek,
mellyeket Longinus nem csak elfogadott, hanem ki is
esikart. Csekélységek miatt a' gazdagok közül 101061110
ken pörbe bonyolódtak; a’pe'nzcsikara'snak minden по
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me — YOlt légyen az nagy ’s Штамб, vagy még olly pa
rányi vagy épen ocsmäny —— elö fordula a’ fôvezér’ 112516
nál ’s birói széke elótt; kinek csak voll: mit vesztenie,

vagy kezesség miatt ìdéztetett, ‘газу а’ vétkesek közé
számláltatott. Igy а’ birtok’ veszte'séhez, ’s ka'rosl'táshoz
még az (élet miattì) aggodalom is járult.
L. Mivel teha't Longinìus úgy viselte magát most
Imperator’ mint Надави Quaestor’ koräban, a’ lakosok 55
hasonlóke'p újra összeesküve’nek élete ellen. Gyülöletök
ben még megerösl'té öket annak néhány meghittje, kik
jóllehet vele közösen raboltak, még is gyl'ílölték azt,
kinek nevében; vétkeztek, ’s magoknak tulajdoníták a’
:nit ragadtak, a’ mi рейд elsîkkasztatott, тазу visszaki
vántatott, azt Cassiusra róták.

Cassius ЮНЫМ az ötödik legiot. Az ujoncz-szedés,
az új legiora {питон költség csak nagyobbítá a’ gyúlöl
séget. Egy, három ezer lovasból álló csapat számra kie
gészl'tteték, ’s паду költséggel fölkészl'ttete'k. A’ Pro~
vincia` épen semmi pihenést nem nyere.
LI. Azonban Caesartól irásban parancsot vön a' se

reggel Africába áltszállani, ’s Mauritanián 50) keresztiil
Numidia’ 51) határáig nyomulni; mert Juba király Cn.
Pompeiusnak паду segl'tséget küldött, ’s vélemény sze
rint nagyobbakat is lenne küldendö.
Е‘ levélre pajkos örömre gerjede, mivel most új
Provinciákat, ’s egy igen termékeny országot úgy'egészen

keze alá vehetne. Eflméne tehát a’ legiok’ elhozása és se
gédseregek’ gyú'jtése végett személyesen Lusitaniába.
Néhány meghittének azonban meghagyá, hogy gabonáról
és száz hajó’ kiálll'tásáról gondolkodjanak, pénzt Наташи
zanak meg, ’s vessenek ki, hogy vissza tértekor öt semmì
se késlesse.

vissza jötte minden'véleményt megelöze , mert Cas
sius, ha valami szivén генам, sem fáradságot sem ñgyel
met nem kime'lt.
l
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LII. А’ sereget egy helyre gyú'jtvén ’s Cordubána'l
táborba szállva'n katonáinak a’ gyůlésben hirül adá, mi
ket bizott гей Caesar, ’s mìndegyiknek , ha Mauritania’
ba érnek, száz мнил-111151 ige're. Az ötödik legio Hispa
niában fog maradni.
E’ gyi'íle'sbôl Cordubába te're, holfulég ugyan azou
nap (шиши, luidôn a’ város’ házába méne, bizonyos
Minutius Silo , L. Racilius’ védencze katona álöltözetben
neki, rńint valamit kéreudô, iräst nyujta be; ’s miutzín
Raciliusnak, тег: ez méne Cassius’ oldala mellell, de
amannak azonnal helyet engede, —— т1т11а feleletet уйг
na ---háta megé tolongott, baljával тер-1181165, ’s 501111515
val két törszurást ejte тара. А’ zajra valamennyi össze
esküdt elö rohann. Munatius Пассив а’ legközelebbi po
roszlót döfé keresztül, azutä'n Q. Cassius Legatust 52)
'sebzé meg. Többen hasonló böszmerészséggel segl'ték 161
dijöket T. Vassius, és L. Mergìlio: mert mîndnya'jan ita
licaiak vala'uak. Magára Longinusra L.Licinins Squillus
rohana, ’s az elterültön néhány könnyü sebet ejte.
LIII. Összefutának Cassius’ védelmére., mert ez
mindig tartogata maga körül fegyverben Berokat 53) ’s
kiszolgält katonákat, Ezek a’ többi- gyilkosokuak ‚' kik
között Calpurnius Salvianus, és Marilius Tuseulus, az

útat elzárák. Minutius futtában еду az úton fekvö határ
kövön fogaték el 54), ’s Cassiusnak, kit haza vivének,
elejbe vezetteték. Racìlius közel egy meghittének 1181221
Ьа rejtezék, ml'g Cassius’ halála felöl bizonyost ballena.Ñ
L. Laterensis erröl nem kételkedvén Vigan a’ táborba Sza-l
lada, és ezen örömhn'rt megvìvé honosinak, ’s a’ ma'sodik _
legiobelieknek, kikröl tudá, hogy legiukább gyůlölik
Cassiust.

A’ nép б: biróì székre emelé, ’s Praetornak

kiáltlí. Meri belföldiek szintugy , mint a’ honi legio’ ka
touái, vagy a’ hosszas ott le'tel által , mint a’ második le
gìobelìek, már meghonosultak , valamennyi provineiabe
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livel egyetembenv gyl'ílölték Cassiust. A’ harminczadik és
huszon-egyedik legio, mellyeket Caesar Longinusnak adotta
kevés hónappal ищете: álll'ttattak föl Italiában, az ötödìk
рейд nem rég ott helyben въедет“.

LIV. Azonban Laterensisnek megvivék, hogy Cas
Sius nem halt meg. E’ hirre inkább meglmmorodván, n_iint
zavarba jövén hirtelen összeszedé magát, ’s Cassius’ Што
gatására indula.
` А’ történteket értvén а’ harminczadik legio, {буе

.ze'rének segitse’giér'e benyolnul Cordubába. Ugyan ezt te
vé a’ huszon-egyedik. Példa'jokat követé az ötödik. A’ сё
boi-ban maradott két legioból a‘ második tartván, hogy
_mindnyájoktól elhagyatik, ’s érzelmét elárulja, azt tevé,
mit az elöbbiek. Egyedíil a’ honi legio 55) maradt meg
szaíndékzíban , és semmike'p nem mozdult állásából.

LV. Cassius azokat, kikŕ a’ (szándéklott) gyìlkolás
ban részeseknek mrmdattak, mind elfogatta. Az ötödìk
legiot visszaküldé а’ táborba, harmincz cohorst magánál
tartván. Minutius' valla'sa'ból спай meg, hogy L. Raciliuss
L. Laterensis , és Annius scapula 56), ki a’ Provinciában
lognagyobb шитый ’s kedveltségíi feríìu, ’s neki szint
иду meghinje vala, mint Laterensis, és Racilius, részt
тетенек ugyan azon összeesküvésben. Свай hama: útat
nyita (tehát) fa'jdalmas e'rzetének, ’s azokat kivégezteté_
Minuvtiust ugy szinte Calpurniust és Salvienust kl'nzás vé
gett áltadá szabadosaìnak. Ez (utolsó) тапок, ’s az 652
szeesküdtek каш többet fölfedezett чаду igazán, mint

némellyek hiszik, magy, mint mások panaszkodnak,
kényszerl'tve. Ugyan azon kx'nzások ulá vetteték L. Mer
gilio. Squillus többet megneveze, каш Cassius halálrn

ite'lt, azokat kìvévén , kik magokat pénzzel megváltották,

Mert Calpurniussal nyìlvaín egy millio sestertiusban alku;
щёк meg, és Q. Sextiussal б: annyiban. Ezek ugyan a
biintetésre legméltóbbak шлак; de mivel az életveszélyt
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’s fájdalmas sebeket a’ pénz felütötte, tanuja, Воду а’ fu
karság a’ kegyetlense'ggel küzdött.
`
LVI- Néhäny nappal azután Caesartól levelet vöna
mellybôl érté , hogy Pompeius vegkép megveretve , egész
serege’ elveslztése utän elfntott. E"tudósitás benne ke
serrel vegyes örömöt gerjeszte. ‚ Vigságot okozott a’ дуб
zelem’ híre , de határ vettetett a’ háboru’bevégezte’vel az
х idô-engedte féktelenségnek. Igy habozott, mit kivánjon

inkább: minden aggodalomtól megszabadulni-e, vagy min
dent merhetni.

Sebjeibôl kigyógyulván Cassius maga elejbe idézé
mindnyäjokat, kik a’ kivetett pénzt megíìzették, ’s bei
так; azt a’jövedelem’ könyvébe; azokra рейд, kiket ke- .

vesebbel Мити terhelni, nagyobb summákat vetett. зим’
i'gy katonákat kezde szedni a’ romai рыдать közül, ki

ket minden telep-városban ’s gyarmatban összeiratván , ’s
a’ tengeren túli katonáskodással megrelttentvén4 a’ szolgá
lat’ megváltására ingerlett, а’ mi nagy jövedelmet adott
ugyan, de nagyobb gyůlölséget okozott.
Ezutein az egész sereg такт vszemlét tartott. A’ le
giokat, mellyeket Africába vala viendö, ’s а’ segédsere

geket a’ re'vhez kiildé; maga pedig'Hispalisba méne 831131
késziilt liajóhadat megtekìnteni, ’s ott tartózkodék azon
az egészf Provinciában köz hirré tett parancs miatt, llogy
mindnyäjan, kik a’ тычок vetett pénzt még le nem tették,
elötte megjelenjenek.

E' fölhl'väs ig'en nagy zavarba hozá mindnya’jokat.
LVII. Azonban L. Titìus ._ ekkor a’ honi legìoban
katonai Tribunus _csupa Мг után jelenté, hogy a’ liason_
lókép Q. Cassius Legatus’ vezérlete alatt volt harmincza.
dik legio Leptis melletti táborában pártot ütvén, ’s né
liány Centurìot, kik az indulásnak ellenszegültek, 1:36]:
dözvén eltávozott, és a’ ten‘gerszoros felé más líton indi'
ltott másodìk legio utá‘n ment.
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E’ tudósítäsra Cassius а’ tizenkilenczedik legio’ 57.)
öt cohorsával éjjel fölkerekedett, ’s reggelre ott megér

kezett. Az nap, hogy lássa mi törte'nik, ott vesztegle‘,A
azután Carmonäba méne.

Összegyülvén itt a' harminczadik és huszonegyedik
legio , ugy szinte az ötödikböl négy cohors, ’s az ege'sz
lovasság , azon tudósl'tás érkezék, hogy a’ honi legio Obw

cula 58)V mellett négy cohorst lefoglalván azokkal együtt
a’ második legìohoz költözött, ’s ott mindnyájan egyesül

ve az italicai T. Thoriust vezéröknek „нанимай.
Azonnal badi tanáesot сап-шёл, Marcellust, hogy a’

várost engedelmességben tartsaCordubába, Q. Cassius
Legatust pedig Hispalisba küldé.
Néhány nap шина azon hi'rt vevé, hogy a’ cordu
bai gyülekezet tôle elpa’rtolt, ’s Marcellus készakarva-e,

vagy kénytelenségböl —- inert a’ tudósi'täs különbözék
egyet ért a’ cordubaiakkal , игу szinte az ötödik legìoval
ott örködô két cohorsa is.I

Cassius e’ mìatt boszura gyulván táborával megindu
la, ’s másnap Segovlához 59) Silicensis folyó melle' ére.
Itt душем tartván a’ katonák’ érzelmét kémlelé, ’s ligy
talälá, hogy nem az ö, hanem a’távol' levö Caesar‘kerlveért teljes hüségüek, ’s bár mìnö veszélyre elszántak,
ha azzal a’ Provincia: Caesarnak visszaszerezhetik.
LVIII. Azonban Thorius a’ régi legiokat Corduba.
felé vezeté, ’s hogy azon gyanút elhárítsa, mintha maga
’s Камней’ la’zi'tó érzése volna a’ zendülés’ klitfeje, egy
szersmind hogy a’ Caesar miatt szembeszököleg erösebb
Cassiusnak egy hason tekintetü embert vessen elejbe,
nyilván azt mondogatá: hogy a’ Provinciát Pompeius’ ré
szére akarja vissza foglalni. ’S tán ezt Caesar iánti дуй
löletböl , ’s Pompeiushoz, kinek nevel a’ hajdan M. Var
ro’ vezérlete alatt volt legioknzíl nagy hathatóssággal birt,
viseltetö szeretetbôl is tette. De az Зам? indl'tó okot gya
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m'thatólag nem tudhatni. Annyi bizonyos, hogy Thorius
azt adá okul, ’s a' Кают“: azt Pompeius’ nevének pai
zsaikra irásával- nyilváníták. A’ telepvidékböl sokan nem
csak férfìak, hanem asszonyok ’s ifjonczok is a’ legiok
nak elejbe menvén könyörgének: ne rabolják ki ellensé

gileg Corduba't; mert Cassius ellen mindnyájokkal egyet
értenek, csak azon könyörögnek, Caesar ellen ne kény
szerr'ttessenek valamit mìvelni.

LIX. Midön a’ sereg annyi ember’ kére'sein ’s kö
nyein megindulva la'tá, hogy Cassius ellen épen nincs
szükség Cn. Pompeius’ nevére ’s emlékezetére; 's hogy
Longinust mind Caesar’ mind Pompeius’ раж-111576 gyl'ílö
lik; és sem a’ helytartóságot, sem M. Marellust 60) Cae
sar ellen szövetse'gre birni nem lehet: Pompeius’ nevét
paizsaikról letörlék; Marcellust, ki Caesar’ pártjára nyi
latkozék, vezéröknek választák; a’ helyhatósággal pedig
egyesülvén Corduba elôtt tábort iitének.

Két nap mulva Cassius is mintegy ne'gy ezer le'pés
nyire Cordubától Baetis folyón 61) innen egy magas he
Iyen , honnan a’ várost lehete la'tni, táborba szállott. Bo

gud királyhoz Mauritaniába, és M. Lepidus Proconsulhoz’
innensô Hispanìába levelet külde: jöjenek haladék nélkûl

Caesar'r irœínti barátságból neki ’s a’ Provinciának 55335556
gül. О azalatt a’ cordubaiak’ telkeit ellenségileg pusztí
ta, ’s épületeiket fölgyujtá.

Ezen ocsmány ’s méltatlan viselet’re azon legiok,
mellyek Marcellust választa’k vezéröknek, hozzá futának;

vezettessenek ki, ’s inkább ütközzenek meg, mint sem
a’ cordubaiaknak olly kies ’s kedves birtokaì szemök’ lát~
tára olly gyaläzatosan elzsákmányoltassanak, ’s tl'izzel
vassal pusztíttassanak.

Marcellus а’ те5йсйб2ё5е fölöttébb roszalván, mi
vel nyer, vagy тезы, a’ kär Caesarra háramlik, ’s ez
hatalmában sem állván: legioival a’ Baetisen битам, ’5
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csatarendbe állott. De mikor látá, hogy Cassius a’ tábora
elötti tetön vett ellene harczi allást, azon üriigy alatt,

hogy az ellense'g nem száll le sl'kra , `reá beszélé katonáit,
Вову 15т61 táborukba vonuljauak. Tehát visszafelé indula.
Cassius megtámadá lovassa'gával, mellyel erösebb,
’s mint jól tudá, Marcellus gyenge volt, a’ visszavonuló
legiokat, ’s közülök a’ végseregból a’ folyam’ partján töb
bet leöldöze. Marcellus e' veszteségbôl megtanulván, milly
kárral ’s bajjal van a’ folyón áltkele's egybe kapcsolva,

táborát a’ Baetisen tlíl Ivitte. Mind а’ két rész gyakran
csatarendbe álla ugyan, de a’hely' nehézségei miatt 1111116
zetre nem került a’ dolog.
LXI. Marcellus gyalogságra sokkal erösebb volt,
тем: legioi régiek, és sok csatában próbáltak valának.,
Cassius inkább br'zék katonáinak hi'íségében , mint 71162
ségében.
Tehät miután egyik tlíbor a’ másikhoz közel telepe
dett, 65 Marcellus sánczva'rnak, llonnét Cassius’ emberei

161 a’ vizet elzárhatá, alkalmas helyet foglalt volna el :
Longinus fe'lvén, nehogy vidéki ’s iránta elleuségileg
viseltetö tájékon valami módon bezärasse’k, éjjel csende

sen fölkerekerlve'n gyors le’ptekkel Ulia 62) felé tartott
mellynek ln'ísége're számolt. Itt olly igen a’ väros' falai
alá helyzé táborát, hogy mind a'hely’ mivolta-minthogy
Ulia magas hegyen fekszik --- mind a’ väros' sánczolatai

-által a’ megtámadástól mindünneu biztosl'ttatnék.
Marcellus 1126 61, 's Ulia 61611 táborát olly közel
1116 föl az ellenségéhez, mint csak lehetett. A’ táj’ тез
15тег65е 111611 kénytelennek latta magát mindeukori f6
czéljához képest ütközetbe, mellytó'l, ha alkalom adá
таза“, fölingerlett katonáit meg nem tartóztathatá, nem
bocsátkozni; 65 Cassiust hogy több város is а’ сог‹1и_
baiak’ sorsára ne jusson, a’ szerte kalandozástól eltiltani.
Ulia't jó helyekre ällr'tott sänczvárokkal, ’s körös
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leg folyton folyó gerébbel, Cassiust рейд slínçzolatokkal
щёк-ё. Ье. Mielôtt azonban ezek befejeztetnének, Longi
nus elküldé ege'sz lolvasságát, mellytöl nagy hnsznot várt,
ha Marcellust a’ takarluány- ’s elese'g-gyüjtésben даю]
hatná, valamint az nagy akadälyára válandanék, ha be

szorítva ’s‘haszontalanul a’ szükse'ges gabonät emésztené.
LXII. Kevés nap mulva vevén Cassius’ levelét Во

gud kìrály megérkezek hadaival , ’s összecsatlá azzal a’
vele hozott legiot, ’s több segédcohorst Hispaniából.
Ugyan is a’ polgári убийцей’ szokott folyamatjaként
akkor is Hispaniának (бы) nemzetsége Cassìushoz szított,

а‘ nagyobb rész mìndazáltal Marcellust. рамы.
Bogud Marcellus’ каштан támadá meg.

A’ сжата

tüzesen folyt mindke't részrôl. Ez (шиши) többször is
történt, de változó szerencsével, Marcellus mindazáltal
шедший sánczolatait.
LXIII. Azonban Вершин innensö Hìspaniából har-V
mìnczöt legiobeli cohorssal, nagy найти lovassággal, ’s

egye'b segédseregekkel [Шёпот érkezék, olly мамаша],
liogy Cassius’ és Marcellus’ viszályainnk részre hajlás
nélkül véget vessen. Megérkeztekor lVlarcellus’- tétova
nélkül hozzá mene, ’s гей bízá magát; ellenben Cassius
sánczolataiban maradott: узду mivel azt hitte, Marcellus
mil több рака számolhat; vagy mivel felt, hogy ellené
nek hódoltával Lepidus iránta el van fogódva.
Lepidus Ulia elôtt tábort üte, ’s mindene közös volt

Marcellussal. Megtiltá az ellenségeskedést; Cassiust a’
kìjövetre шедший, szavát adván, hogy mindenért kezes
kedik.

.

Cassius soká habozott'mit tegyen, vagy mennyire
higyen Lepìdusnak; ’s nem látván, milly kimenetet venne
a'_dolog, ha szándéklatában megmaradna, kìváná: ron
tassanak le a’ sánczolatok, ’s neki szabad menet enged
tessék.
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vNem csak fegyverszün'etre lépe'nek мыс, hanem a’
majdnem befejezett sánczolatokat is lerombolák, ’s azok’
öreit bevonák; ’s im' а’ király’ segédhadai Marcellusnak
táborálloz legközelebben esö sánczvárát, a’ mit tán Cas
siuso'n kìvül, mert enek tudta felôl kételkedének, вены
nem is gyanl'tott, megrohanták, ’s ott több Катай: leöl
tek. A' csapäs nagyobbra “Ш: volna, ha Lepidus e’ mìatti

boszu'sa'gában segitségével а’ harcznak azonnal véget
nem vet.

LXIV. Miután Cassius szabad nyilást nyert, Marcel
lus egyesl'té táborát Lepiduséval. Mìndketten seregeik
kel Cordubába menének, Cassius pedig ugyan akkor Car
monába.

Ekkor tájban érkezék meg a’ Provincia’ kormányät
áltveendö Proconsul Trebonius 63).

Megérkezte' hirére

Cassius a’ vele levó legiòkat ’s a’ [отзывы téli tanyára
helyezé; ö pedig hirtelen összekapart minden kincsé_

vel Malacába 64) méne, hol noha az évszak a’ ha
józásnak nem kedvezett, hajóra kelt, nehogy, a’ mint ö
hirlelé , Lepìdus' Trebonius’ és Marcellus’ kezeibe essék;

yvagy а’ mint barátai mondogaták, uehogy kisebb tekin
tettel utazzon a’ tôle nagy részént elpártolt Provincián

keresztiil; чаду а’ mint mások vélik, nehogy a’ számta

lan zsarlásokból gyüjtött pénze valaki гага! elfoglaltasse'k.
Kedvezö ìdövel _ mennyire ez télen kedvezö -—е1
indult, ’s hogy az éjt ne (а’ tengeren) töltse el, az Ibe.
rusba evezett. Innét valamennyire fergetegesebb idöben
azt reménylvén, hogy útjät veszély nélkül folytathatja ‚

tovább ment.

De a' folyó’ torkolatánäl az ellenirányban

nyomuló_ haboknál fogva, 110161:- a’ folyam’ ereje miatt
a’ hajót sem megfordítani, sem illy nagy hullámok mellett

egyenes ir'ányban tartani nem lehetett, a’folyónak e'pen a’
tengerbe szakadtánál hajóstól сменен.
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LXV. Caesar Aegyptusból Syriába elönyomultakor

65) -o1lyanoktól, kik Rolnából hozzá jöttenek, hallá, ’s
а’ vá-rosból érkezett levelekbôl is látä, hogy Romában sok
történik roszul és czéliránytalanul-ôö), ’s a’ köz ügyek’
kormánya semmi részben sem foly ke'llöleg; mert a’ (nép)
Tribunasok’ 67) vìszálkodásai v¿Ital karos villongäsok tá
madtak, a’ katonai Tribunosoknak pedig, Ä’s a’ legiok’ ve~
zéreinek dücsvágya ’s engedékenyse'ge ältal a’ Ватная
pontossäg’ ’s fenyi'ték’ kárára sok visszaélés és rendetlen
ség csuszott be. La’tta, hogy mind ez Romába men
tét kivánja; mindazáltal tanácsosablmak vélte mindazon
Provinciákat ’s tartományokat, niellyeken áltutazna elöbb
olly karba helyezni, hogy azokat beLnyugtaIánságoktól
mentve , jogaikat ’s törvényeiket megalapítva ’s kül-el~
lenség' мышам biztosl'tva hagyhassa el. Syra- Cilieia- ’s
(kis) Asiában ezeket, mint reményle’, könnyen teljesít

heti, mert e’ Proviciák a’ háboru’ sulyaitól mentve там
nak; de Bithynia- ’s Pontusban több nehézse'get sejte;
mert tudta , hogy Pharnaces nem vonult ki Pontusból, 's
ugy hive', hogy Domitius Calvinuson vett gyözödelmi
fölfuvalkodäsában aliból ki sem is vonuland.

А

Majd minden jelesebb városban megállapodvän Cae
sar az érdemekért fejenként és általában jutalmakat osz
тёток, a’ régi pöröket megvizsgálta ’s elitélte; a’ kirá
lyokat, magány-uralkodókat, a’ Provìnciäk’ f6 embereit,
kik mindnya'jan hozzá gyültenek, védelme alá vette, és
rendet szabváu nekik: mikép сапы“: ’s ve’djék meg a’ Pro
vinciát, személye ’s a’ romai nép iránti legbarátságosabb
érzelmekben bocsátä el azokat magätól.
LXVI. E’ Provinciában kevés napig mulatva'n barat

ját ’s током“: Sex. Caesart tevé a’ legiok’ és Syria’ fejé

vé, maga Рейд azon hajóhadon‘, mellyen jött 68), el
méne Ciliciába, ’s e’ Provinciának minden nemzetse'gét
Tarsusba Cilicia’ legjelesb , ’s legerösb va'rosába idézé.
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Itt a’ Provincia' ’s a’ szomszéd nemzetségek’ minden
íigyét rendbe szedvén harczfuyitó vägya'ban sokáig nem
késlekedék, és Capadocia'n sebesen kereszrül utazván,
miután Mazacában két napig pihent, Comana'ba Bello
na’ legre'gibb ’s Iegszentebb templomába jött, melly iránt
olly nagy a’ tisztelet, hogy ezen istennének papját az ot
tani nép egyhangulag tekintetre, me'ltóságra, ’s hatalom
ra а’ király után elsô személynek tartja.
_
E’ hivatalt Caesar a’ cappadocìai királyok’ véréböl
eljedett, ’s e' méltóságra épen nem kétséges, de öseinek
bal esetei, és családja’ viszontagságai miatt elavult iga
zainál fogva jogot tartó bithynìai Lycomedesnek ìtélé.
Ariarathest pedig Ariobarzanes’ öcscse't, kik mindketten
a’ közjó iránt erdemeket szereztek , Ariobarzanes alá ve
‘ tette, (ugy), hogy Ariarathest sem az orszäg’ örökse'ge
ne csiklándozhassa , sem a’ trón-örökös _ne фанере:
hesse.

_ Caesar siete kezdett útját hasonló sebesse'ggel be
végezni.
'
‚
LXVII. Pontushoz ’s Gallograecia’> széleihez köze
ledtekor Deîotarus, Gallograecia’ Tetrnrchája, ekkor ugyan
csaknem az egész tartoma'ny’ birtokosa (а’ többi Tetrarchák'
állítäsa szerint azonban törvénytelenül e’s szokás ellen),

69) de kétségen‘kivül a’ Senatus’ kineveze'séböl kìs Ar
menia’ királya, lerakván királyi dl'szjeleit, e’s nem csak
közönséges ruhában, de söt а‘ vádlonak’ öltözetében es
dekelve Caesar elejbe даты könyörögvén: bocsásson meg
neki, hogy 6, kinek orsza'gában Caesarnak` semmi sere-`

ge nem volt, személyes vezérlete alatt hadaival Pompe
ius’ táborában szolgált; mert kötelessóge hozta magával
a’jelen hatalomnak engedni, nem pedig a’ romai nép’
viszályaiban biróskodni.
‘
LXVIII. Caesar neki számos jótéteit hordá föl, mely

lyekkel öt consulsága allatt országos ‘(башней .mal te

.lz АьнхАкшнм HÃBoauaól..

257
l

tézte; МВт-11015 tova'bbá, hogy elpártolása't nem menthe
ti tuda'tlanságával, lllert illy bölcs és jártas férfiu (csak
ugyan) tudhatta volna :l ki Ronlában ’s Italia'ban az úr, ki’
részén van a’ Senatus, a' romai nép, ’s végre Невода L.
Lentulus, és C. Marcellus után a’ Consul 70). Mindaz
мы elöbbi érdemei’, hajdaui vendégi joga' ’s barátsága’.

továbbá méltósága’. ’s kol-a', nem különben hozzá érette
könyörgöleg пазу számmal járult vendégei’ ’s barátai’ te~
kintetéböl megbocsa’tja neki ama’ lépését. А’ Tetrarclláls:`
kal fenforgó viszályait, úgy топай, máskor fogja meg
vizsgálni. A’ királyi öltözetet ismét гей adatá; n’ legiot
pedig, mellyet Deiotarus honosaiból alkotott, de a’ mie

ink’ módjál'a {едущими ’s g’yakorlott, és az egész levas

ságot a’ háborura мышата parancsolá.

y` ,

LXIX. Pontusba jötte шёл Caesar egybevoná sere'

get, nem nagy volt ez számra 's gyakorlottságlga; mert
kivévén az Alexandrìából llozott, sok bajon ’s veszélyen

keresztül ment, és részìnt szárazi ’s vizi terhes тай’
részìnt войной harczok által ezel' embernél _kisebb идёш

ra olvadt hatodik öreg legion kivül (свай) llárom Iegioja
volt: egyik Deiotarusé, másik kettö , mellyek , mint em
ll'tök 71) , a’ Cn. Domitius és Phnrnaces közti ütközethen
jelen топай.
Pharnacestöl küldött követek Caesarhoz järulván fö
-kép азов könyörgének: ne jône ellenségileg; mert Phar
naces mindenben föhajtó lesz. Nem mulaszták leginkább

аи тевдевуёшй, hogy Pharnaces nelu akart Caesar el
len Pompeìusnak segl'tséget küldeni, holott Deiotarus,
ki küldött , még is kitisztítá таза“: Caesar ею“.
LXX. Caesar ezekre l'gy: nem lesz Pharnacesnek mit
félnìe, ha igéreteit betejesítendi. Azután szokott szelid~
ségével értésökre adá a’ követeknek: ne hozna'k ‘61130
iotarust, vagy ne igen dicsekednéuek azon érdemökkel,

hogy Pompeiusnak segl'tséget nem kíildöttek; mert 6 va#
uom. сиз. lv. xö'r.

17
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lamint szivesen megbocsát az irgalomért esdeklôknek, úgy
a’ Provincìák ellen elkövetett откидное ba'ntalmakat

nem nézheti el azoknak, kik neki valamell'yes szolgála
tot (nem) tevének.

Az általok fölhozott szolgálat шь

bet használt Pharnacesnek , ki ez гамак elejét vette,

hogy meg ne gyözessék, ¿mint neki, Иней а’ halhatat
lan istenek dindalmat adának.
мы: а‘ Pontusban fog
lalatosságaik utän jriró romai polgárokon elkövetett паду
tex-hes bántalmakat, mivel azok már meg nem рушит
так, elengedì Pharnacesnek; mert a’ holtaknak életôket,

a’ lcsonkítottaknak férfiuságukat nem lehet visszaadni,
ezen, a’ halálnál keseríibb, kinokat állák рейд ki a’ ro
mai polgárok. De Pontusból takarodjék ki tüstént, a’ köz
javali’ bérlöinek családait szabad lábra álll'tsa, ’s minden
мёд kezeì közt levô vagyont adjon vissza a’ frigyesek'
nek ’s romai polgároknak. Ha egyszer ezeket течей
tette, ‘akkor azután küldje azon adományokat, mellye
ket

hadvezérek szerencse’s

táboroza's

után barátaiktól

мотай nyerni; mert Pharnaces arany koronát külde.
E' .felelettel elbocsátá a’ követséget.
LXXI. Pharnaces mindent egész készséggel igére
azon reményben, hogy sietsége e's sürgetö dolgai mel
lett Caesar csak azért is a’ valónál jobban meghìsz эш
vainak, hogy szükségesebb dolgaihoz annál hamarább ’s
dicse’retesebben foghasson. Мец‘: kiki tudta, hogy Cae
sarnak több oknál fogva Romába kell menni.
Нищий kezdé teha’t a’ dolgot, hosszabb заве kére a’
,kivonulásra’ alkudozásokba boesátkozék, szóval 0521113
kodott.

Caesar megsejté ezen ember’ ravaszsägát, ’s a’ mit
máskor [шарлатанов], most szükségböl teve’, Li. hogy
hamarább, mint sem gyanítani lehete, csata’ra bocsássa
а’ dolog’ eldöntését.
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LXXII. Zela város Pontusban már fekvése Юга! _
sikon t. i. _ igen erôs; mert falai egy, minden részröl
fôlcsncsorodó mintegy mesterséggel készült, de természe

tes dombon nyugszanak. А’ va'rost völgyszaggatta sok,
’s nagy halom környezi. каппы: а’ legmagosabbik
Mithridates’gyözelméröl, Triarius’ 72) bal esete'ról, és

seregl‘ink’ megveretése'röl e’ ta’jékon nagy hirben all, 's
a’ gerinczeken ’s csinált litakon csaknem а’ va’rosig nyu
lik. Zelától nincsmesszebb három ezer le'pésnyine'l.
E’ helyet Pharnaces kijobbl'tgatván az atyjära nézve
szerencse's régi tábor’ sánczait ege'sz erejével megrakta.
LXXIII. Caesar öt ezer Iépésnyire az ellenségtöl
ta'bort iitvén, ’s látván, hogy a’ Нину’ täborát fedezó'
völgyek ugyan azon közte'r шва] az ó’ ta’bora't is ve’dendik,
csak az ellenség azokat a’ hozzá közelebb esö pontokat
el ne foglalja, parancsot ada err’isítme'nyei közé sa'ncz
épl'tö szereket gyiijteni. Ez hamar meglevén, a’ követ~
kezô e'j' negyedik örváltá’sakor valanlennyi legioját föl
ke’szl'tve’n, ’s a’ butrozatot táborában hagyván virradtakor,
az ellenség’ minden gyanításán kivíil‘ugyan azon helyet

elfoglala’, mellyen Mithridates Triariust szerencse'sen meg

verte. Rabszolgákkal hordatá azután a’ täborból oda mind

azon összegyüjtött sáncz-szert, nehogy valamelly katona
а’ munka'tól eltávozzék; mivel Caesar’ elkezdett tábormunkzílatait az ellenség’ tábora’tól csak egy köztök fek~

v6 ezer lépésnyi völgy választä.

.

LXXIV. Reggel ezt Pharnaces hirtelen észre vevén, egész

seregét a’ tábor elött csatarendbe ällítá. Caesar ezt a’két

sereg közti illy rosz helyzet miatt inkább szokott kato'

nai fogásnak tarta, llogy уйду több embernek fegyverbe
álll'tása ziltal munkálatait késlesse; vagy királyi megbí
пощада: litogtnssa, mintha a’ helyet nem sa’nczczal, lla
nem karddal ve'dené. Nem hagyá teha’t magát стансы
*17
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ni, hogy az elsô vonalnak a’ sánczgeréb elôtti fölálli'tása
után többi embereivel a’ munkát ne folytassa.
De Pharnaces akár a’ hely' szerencséjétöl izgatva,
akär jóslatoktól ’s elösejtésektôl, mellyeknek, mint utóbb
hallók, rabja volt, indl’tva, чаду harczható embereink
csekély számät megtudván, )nivel azon sok szolgát, kik
a’ naponkénti szokott тишайший! a’ töltéshez kivántató
szereket elö hordák, katonáknak житьё, vagy régi sere
gében is, mellynek már huszonkettôdik (legiovali) csatá~
jával 73), ’s gyözelmével dicsekvének Legatusai, meg
bi'zván, nem különben seregünket, mellyet Domitius
alatt megvert, megvetvén, az ütközetet eltökélé, "s a’
meredek völgybe ereszkedék.

I Caesar a’ hiu :Íitogtatásom ’s a’ katonáknak olly
helyre lett összeszoríttatásán, hová józan észszel ellen
ség scha nem bocsátkoznék, egy ideig mosolygott; aza
latt Pharnaces csatarendben azon léptekkel, mellyekkel
a’ mel'edek völgybe ereszkedék, a’ kapaszkodó dombnak
nyomula.
`
LXXV. Caesar illyes mit nem is gyam'tva'n, sem

ellenke'szûleteket nem tevén e’ hirtelen vakmeröség шву
megbízottsn'g által meglepetve egyszerre katona'it a’ mun'
kától elhivá ’s fegyverbe Мёртвый, а"1едЕо!‹аЬеПепв2е3яё,
’s csatarendet képeze. Ez зги-3616 sìetséggel történvén meg,
a’ mieink nagy rémüle'sbe jöve’nek.
‘
Meg nem alakultak a’ vonalok, mikor a’ Инну;
négy lovas kasza-szekerek rendbe nem állott Кампани
kat megzavarák, de ezek löszerek’ záporával csak llamar
elboríttattak. Követé Шкет а’ fö hadi test, ’s a’„csata nagy
kiáltás között elkezdödék, mellyben minket sokat segl'te
a’ hely’ mivolta , legtöbbet рейд a’ halhatatlan ìstenek’
kegye, kik minden badi történeteket intéznek ugyan, fö
kép рейд ollyanokat, hol e’szszel mit sem végezhetni.
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LXXVI. Hosszu ’s tüzes karrakelés után a' jobb
szárnyon kezdödött a' gyözödelem, hová a' hatodik régi
legio állíttatott, mert ez a’ mélybe nyomá az ellenséget.
Sokkal késôbben , de ugyan azon istenek’ segedelme által
veretteték meg a’ bal szárnyon 's középen az egész kirá
lyi erô, melly olly hamar e'rzé -most megnyomata'sa uta'n
helyzete’ rosz voltát, milly könnyen bocsátkozék eló'bb
a’ veszélyes térre. Tehát sokak’ fölkonczoltatása, vagy
utänok omló bajtársaik által lett elnyomatása után , kik
hamarjában megmenekedhettek, fegyverök’ elvetése miatt
a’ völgyön áltvergôdvén felsöbb helyröl is~ fegyverteleniil
semmire sem- mehetének.
Embereink ellenben diadalmi biiszkese’gökben e’ ve.
szélyes helyen bátran keresztül nyomultnk, ’s a’ siínczo-l
kat megtámadták. A’ Pharnacestôl örizetül hätra hagyott
cohorsok védék ugyan a’ шьем, de csak llamar n’ miev
ink’ birtokába esék az. Pharnaces sokat vesztve'n holtak

ban ’s foglyokban néhány lovassal elillant. Ha 5t a’ tá

bor’ ostroma szabadabb menekvésében nem segl'ti, élve
kerül Caesar’ kezébe.

LXXVII. Az annyiszor gyözödelmes Caesar е’ dia
dalmán leírhatlan örò'möt érzett 74), mivel olly igen nagy
háborunak illy hamar véget vetett: ’s mivel a’ hirtelen

veszélyrôli emlékezés édesebb, ’s a’ legterhesebb körül
ményekben illy könnyii gyözödelmet aratott.

Pontus’ visszavétele után Caesar az egész királyi 25151:
mányt katonáinak ajándékozá, ’s másnap néhány könnyii
lovas’ födözete alatt elindula. A’ hatodik legiot jutalom
’s tisztelet-elfogadás végett Italiába idézé; Deiotarus’ se

gédseregeit visszaküldé; két legiot рейд Caelius Vini
cianus alatt Pontusban hagyott.
LXXVIII. Igy Caesar útját Gallograecián, Bithy
nián, és (1:55) Asián keresztül vevé, mindezen Provinciák’

pöreit megvìzsgálta ’s elintézte, és meghatärozta a’ Te
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rarchák’ királyok’ és községek’jogait. Pergamusi Mithri
(latest, kinek Aegyptusban szerencsével ’s gyorsasággal
végbe у?“ tetteit fölebb elull'tôk 75), egy nem csak ki
rályi vérböl eredett, llanem azon szerint is nevelt fe'rfiat

(mert Mìt’hrìdates egész Asia' királya öt nelnessége miatt
kis korábau Pergaluusból magával a' táborba vitte és sok
évig magánäl tartotta) Bosporusnak, nlelly az elött Phar~
nacesé volt, kil'a'lyavá tette, ’s Еду n’ romai nép’ Provin
ciáit egy igen barátsägos király’ közbe tett birtokai által

a’ kül 's ellenséges hatalmasságok' ellen födözte.

Маш

kl'ilönben Gallograeciliban is egy, néhány évvel az elött
Deiotarustól elfoglalt ’s birt negyedfejedelemséget örö
kösöde's és ronkonsági jog szerint neki itélt.
Mind ezek mellett sehnl sem tartózkodott tovább,

mint mennyire a’ Romábau fenforgó татах-ой miatli kö
rülmények engedték. Mìndent igen szereucsésen> ’s igen
hamar végezvén elôbb megérkezékl Italiába, mint sem
gyam'tanák.
'
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Jegyzetek an механикам ьыъш-щ-ы in кипучим.

l)`Hirtius, vagy Pansa, чаду Oppius ìrta-e az alexnndriai ’s
africai háboruról szóló

emlék-jegyzékeket , már

Висо

nius’ korában nem tudatott. L. a’ gallus háboruról’írt VIII-ik
könyvhöz a’ 2-ik jegyzetet. Ne feszegessl'ik шт, mit úgy
sem nyomozhatunk ki; еще; az, Ногу szerzöje jeles és tisz
ta latin beszédii író.

Az itt leírt alexandrìai háboru felo'l

Svetonius Еду: Caesar Pompeium fugìentem- Alexandrìam per
secutus, ut occisum deprehendit, cum Ptolemaeo rege, а.
quo sibi quoque insìdias tendi vìdebat, bellum sane diñìcilli
mum gessit, neque loco , neque tempore aequo; sed hyeme

anni et intra moemia copiosissimi ac solertissimì hosltis’,l inops
ipse rerum omnium atque imparatus. Regnum Aegypti victor

Cleopatrae fratrique eius шпат permisit, veritus prouìnciam
facere, ne quando violentiorem praesidem nacta nouarum re
rum materia esset. —— Alexandria , mellyto'l czímeztetik az itt

leírt háboru, Aegyptus’ leghiresebb városa. ` Alkotója Nagy
Sándor vala. Fekvése a’ tenger 's Mareotis'tava теней, négy
шииты, széles, поэзии метисах, és téres piaczokkal. Ke-`
reskedése által nagy fényre ’s gazdagságra ‚битой. А‘ Ptole
maeusok’ uralkodása alatt ’s ápolása мы a' tudományok ben
ne szépen virágoztak. ‘та; szcrte hires volt négy száz еще:
tekercs- vagy каюты álló könyvtára, melly Julius Caesar
nak e' városban létckor Низок’ prédájává lett; nem külön

ben egy másìk, inellybe késöbb mìnden-nemü akármikép ‚бенза
kedö munka. összegyíijtetett, ’s melly а.’ tudományok’ kipó
tolhatlan kárára Omar Каша által

Кг. sziil. után G51-dik

esztendo'ben végke’p eltörlesztetett. Alexandria мутанты
állapotjában három száz ezer каков: számláu.
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2) Rhodus az icariai tenger’ déli végén fekvő görög szigeteknek
egyik legjelesebbike kis Asia” partjain; ma is megtartja ne
vét.

Hajdan Ophiusa, Asteria, Aethria, Trinacria, Corym

bia, Poeessa, Atabyria, 's utóbb Macaria és Oloessa nevet

viselt.

Lakosai a' tengeri rablók ellen viselt harczaik miatt

megnyerték a' Rnmaiak’ barátságát, ’s a’ szabad nemzeti jo
got örök időre. Azonban valamint mindenkor a’ nemzetek
д

közti szerződések, frigy- ‘s békekötések rendszerint örök
időkre szoktak köttetni, de gyakran kevés idő mulva ismét

fölbontatnak : úgy a’ Rhodusìak' e' szabadsága is csak Vespa
sianusig tartott, ki attól őket megfosztotta. E’ нищее’ neve

zetesebb városai következők valának: l) Lindas, még ma is fenn
áll Lindo név alatt. 2) Camn'rus. 3) Jalysul. 4) Rhodus. E’ város’
kikötőjében állott a' világ' csodáinak egyike, a’ nap’ szobra,

mellyet lindnsi Chares érczből készített.

56 e'vig állott az

csak, mikor földindulás által lesujtva бане-(битые. Így
eldarabolva hevert Kr. szül. után 672-ik, esztendeig, ekkor

egy zsidó azt megvette, 's hét száz tevét terhelt meg vele.
Most e' sziget Soliman császár' idejétől (1522-ikt6l) fogva
folyvást az asiai Török-birodalomhoz tartozik.

3) A' Nabataeusok sziklás Arábiában (Arábia Petraea) laktak
а’ mai Hegiaz tartományban. Fő városuk volt: Petra, hon
nét az ország nevét vette; most Errakim.

Malchus királyt

Antipater Judaeának akkori kormányzója és Caesar’ párthí
ve bírta reá, hogy ennek segédseregeket küldjön.

4) Az itt említett tó Mareotis' tava (most Birket Mariut).Strabo
szerint hossza negyedfél, széle pedig egy 's három negyed

geographiai шёл-“Еще: tett; vizét a' Nilusból, odáig Шпон:
csatornákon, wette.

Jelenleg e' csatornák eltömvék,

a’ tó

pedig ki van szál-adva.

5) Hét évvel ezelőtt.

L. a” polgári háboru’ III könyvéhez írt

31-ik jegyzetet.

6) A’ polgári háboruról írt III könyvnek ll2-ik számában.

7) A' Nìlus Aegyptusnak egyetlenegy folyója. Forrásai felől,
mellyekről most már tudjuk, hogy Abyssinia' havasain fakad
так, а‘ régiek nagyon elágazó véleményüek valának, noha
mindnyájan messze Aethiopián túl gondolák azokat föltalál
hatni.

Nero császár alatt férfiak küldettek el a' Нина’ for
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rásainak kikeresésére, ’s azok’ fáradozásainak Isìkeriilt csak
nem annyit kitanulni,

mennyit

a’ìlegnagyobb

utazókuak.

Oszolatlan ömlik e' folyó kiilönféle kanyarodásokkal Aegyp
tusban свёл KerkasoroJ-ig, itt 15 geogr. mértföldnyìre a’tor
kolattól két f6 ágra szakad, ’s ezek utóbb ismét több ágra
oszlanak. A’ f6 ág’ eloszlása által а’ tengerig terjedô köz
tér háromzöget képez, melly a’ görög d betii' hasonlatossá
ван?! Deltának hivatik.

Herodotus szerint Il. 19. a’ Nilus a’

nyár' kezdetével вежде dagadni,l rendszerint száz napig part
jain túl csapongott , ’s ismét csaknem száz napig топи“ visz
на medrébe. lgy nem csoda., ha vize zavaros , ’s azért egész

ségteleu volt., mint mindjárt alább mondatìk.

И

8) Alkalmasént e’ helyen hiba van , mivel különféle kiadásokban
e’ szavak más más változással adatnak.
9) Lásd alább a' 24-ik czikkszámot.

10) Paraetonium, másként Ammonia Libyának városa Libyae No
mos tartományban.
11) Pharusról t. i.

12) Chersonesus magna Lihyának Marmarica tartományaban Тек“?
város jó kiköto’vel.

13) ltt a’ zweybriickeni kiadástól, mellyben фу: ‚пегие omnibus
epibatís пилите, melly szavaknak a’ többivel összefüggôleg
helyes értelme ninos, eltértem, ’s helyette, más kiadások sze
rint, лице omnibus etc- fordítottam. Вши és dez'nde köny
nyen elcserélhetö szavak.
14) A’ Nilusnak he't torkolatja volt. EzekrôI Amm. Marcell. XXII.
36: Praeter amnes шип-Ниша, cadentesque in suppares eius
дарит nauigabiles sunt et undosi, quibus subiecta vocabula
veteres indiderunt: Heracleoticus (nyugotról кедам), Bolbi

tìnicus, Sebennyticus, Phatniticus, Mendesius, Tanicus, et
Pelusiacus. A’ canobicus vagy is heracleoticus, e's решай:
cus ágok képezték a’ Deltát.
i
l5) Lycia kis Asiában kelet- ’s e'jszakkeletre Pamphyliától, éj

пакта. Pisidìa- ’s Phrygiától, éjszaknyugotra. ’s nyugotra Ka
riától, ’s délröl a’ pamphyliai tengerts'il környöztete'k. Hosz
sza déltôl éjszaknak 25, нём 20 geogr. метане: tett. Ne

vezetesèlib városai. Phaselis, Xanthus, Patara, Pinara, Bal
bura ’s egyebek.

`
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16) Malleolz' tíizi löszerek-

На Amm. Marcellinus’ leirását olvas

suk , a' régieknël az volt a' тешили: legalább (вделана, mi
nálunk Congreve’ raketája. Еву ir t. i.az felóle L. lV. C. 18.
Malleoli teli genus figuratur hac specie etc. Si haeserit usquam,
tenaciter cremat, aquìsque con'spersa acriores excitat aestus
incendiorum, nec remedio ullo, quam superposito pulvere
consopitur.

17) Fele шпаг Asîában. A’ régiek szerint Asiát Africától Nilus
folyó választá. Alexandria lközel esett ennek lcgnyugotibb

ágához , ’s azért képzelményök'szerint a’város’ fele Asiában,
fele Africában feküdt.

18) Ennek érdemeirôl és szerencsétlen kimultáról lásd alább a’
25‘ik czikkszámot.

19) Caesar ugyan, mint a' рыдай háboruról írt lll-ik könyvnek
111, 1l2-ik számában modatìk , Pharust elfoglalta 's megeró'
sítette; de innnét kitetszik, hogy a’ szigetnek fele az ellen
вед‘ birtokában maradt, ’s ezt most akármi áron el akará
foglalni.

20) T. i. ke't híd volt, egyik a’ Pharust köté össze a’ gáttal, má
sìk a' gátot e’ vár'ossal.
/

21) Némelly más kiada'sban allenati acuti: helyett alleuatís scu
tz'c áll; mi szerint {шипел pas'zlokkal hogy t. i. az ellenség'

lôszerei ellen а’ vizben ve'dve legyenek, u'xzának a' legkò'ze
Ieóòí [де/был.

`

22) És pedig, mint Plutarclius említi, balját úszás közben föl
tartván, hogy az abban tartott irománïok meg ne nedvesed
jenek, ’s fôvezéri мамаш is, nehogy az az ellenség’ keze'
be essék, maga után huzván két száz lépésnyire.

23) Canopus a’ tenger melletti város, mellytöl a’ Nilusnak- leg
nyugotibb torkolatja nevét vette.
24) Ez Tiberius császárnak, Augustus' utódjának apja volt.
25) .lött vele еду jó sereg zsidó is Hircanus királytól Antipater
nek Herodes' apjának vezérlete alatt, E’ неге; a' камыши;

` (27-ik) lzámban lex'rt 's Mithrìdates által nyert gyözödelem'
ben паду részt vett.

ltt vettetett Herodes Инну’ szerencsé‘

jének alapja.; mert Mithridntes‘ ajánlatára Anti‘pater Caesar'
barátsa'gába jött.

‘2.6) l’elusium a' hason-nevü Nilus-torkolat' jnbb partján fekvó vá
го: lxúsz stadiumnyira a’ tengertöl.
`
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27) Egyeuetleu harcz щ az, meliyben ha ki vitézségét ’s bátor~
ságát akarja наз-‚литий, semnlire, тазу igen keve'sre mchet;
ki pedig félékeny 's gyáva, semmitól sem félllet ’s magát nem
veszélyezteti.
28) Fölebb a’ 28-ik агат alatt томами, hogy a' Инну’ tábora
három oldalról födve volt, egyiken tehát szabad nyilásu vala.
29) A’ Шипу’ testét. meilyre arany vértezetéró'l ismerének гей,
utóbb az iszapban megtaiálták.
`

30) lgy Cleopatra, kinek szerelmétól elbájolva. тайнам — úgy

mondják — Caesar ezen гей llézve fölötte veszélyesl háborut
magára, ugy вшита egyedüi nyerte el az országot; mert
îicscse, a’ tizcnegy esztendôs herczeg, kinek, Dio Cassius
szerint, nénjét el kellett vennie, ifju кота mlatt кок-таи)"

hoz nem jutott, és (тёте: áual) elöbb meghait, mintsem ar
ra juthatott volna. Cleopatra pedig Caesarnak Caesariou ne
vii fiat szüit, ’s föliii élte testvéreit.

Наша Augustus alatt

isméretes.

31) E’ szerencsétlen herczegnôt triumphì pompájában Caesar eIö
vezettette; de nlivel a' nép a’ leányzó’ ’s kiralyne” гудел ese
tében örömet нет man, абс azt megkönyezte,

вшивый.

ôt. Késöbb Cleopatra’ incselkedései által Antonius’ parancsá
ra Cyprusban Diana’ templomában, hová menekvés végett fu
tott voit, öletett me".

`

32) Deiotarus Galatia' шву is Gallo-Graecia’ királya volt. Alább

lesz l'óla szó. Ciceronak Deiotarus' ügye’ben mondott remek
beszéde elég isméretes.
33) Pharnaces a’ Pompeius által legyözött паду Mithridates’ fija,
atyja’ országának csak egy részecskéjét nyerte Pompeiustól

t. i. a’ Cimmeriusi Bosporust Roma’ épitt. 69l-ik évében.
Идут: akkor kapta Ariobarzanes Capadociát; {ну а’ nagy
отпад eidal'aboltatott. Mig шьёт Pompeius , Caesar, és az
egész romai világ egymással а’ polgári háboruban czivódott,
’s elfoglaiva volt; és Deiotarus, Ariobarzanes ‘s egyebek
Pompeiust segítendöleg seregeikkel Вышки" fávol пинай:
Pharnaces iassanként vissza Годный. atyja’ hajdani országának

részeit. És Caesar Cleopatra’ szereimétöl накате foglalgará
sainak ваш; nem vetett дате, míg az igen bajos aiexaudriaí
háborun ált nem esett.
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34) Kis Armenia az Euphratesen innen feküdt, паду Armenia pe
dig túl. Az elsöben nevezetre méltó város Nicopolz's , mely
lyet Pompeius építtetett az’on csatate'ren , hol elöször diadal
maskodott Mithridatesen. A’ több, helytartóságra {тоннами
föld ma is Armeniának hivatik.

35) Cappadocia hajdan nagyobb kiterjedésiík опий; Volt, és éjszak
ról Póntus Euxinus határozá ан.

Ezen idö гашиш csak dé

li része neveztetett tulajdonképen Cappadociának, az éjszaki
pedig Ponta: nevet nyert. Tiberius császár alatt romai Pro“
vinciává tétetett.

Nevezetesebb városai: Малыш utóbb Tibe

rius’ nevéró’l Cauarea Cappadocìae. ` 2-ог. Tyana ele'ggé is
méretes amaz elhiresiilt csodatévô Apolloniusról; ma talán
Кишмиш. З-ог. Sasíma nazianzi Gergely miatt , ki itt egy
kor püspök volt, nevezetes, ma ‚Мусса.
36) Ex tumultuaríis тайма: , kik legyenek ezek l. Liv. I. 37,
V. 37, XXXV. 2.

37) Comana лёг alatt két város jô elô: ez itt Pontusban fek
пик, a’ másik hason-nevii, mellyrôl ala'bb (c. 66.) van вид,
Cappadociában.

38) Csupa ravaszság Pharnaces’ egész viselete. Caesar felôl azt
hitte, hogy az alexandriai háboruban olly fába vágta fejszé

jét, mellybe az bizonyosan bele так, és ô (quia melior est
conditio possidentis) megtartandja. Горами“.

39) Errôl l. fölebb a’ 34-ik jegyzetet.
40) Fe’rliuságuktól megfosztotta ôket, sok gyermekeknek kezeit

is elvágatta.

i

41) Az itt félben szakadt történet' fonala a’ (i5-ik czikkszám alatt
ismét fölfogatik.

42) A’ szomszéd tartománybau vt.i. Macedoniában háboru folyt,
magok кыш pedig pártokra oszolva valának egyik Caesar’

másik Pompeius' re’szére nyilatkozván.
`
43) .ladera ma Zara, Illyriának Liburnia osztályában _fekvö jeles
városa..

Ennek lakosairól van itt szó.

44) Tudva van, hogy Fabinius, mint Syria’ Proconsula helyezte
vissza Ptolemaeust királyi széke'be.

45) Epídaurm (Ragusa Vecchia) Dalmatiában.
46) Corcyrába futott.
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47) Pharsalus Thessaliának Phthiotis osztályában fekvö város
Enipeius folyó mellett, Két Pharsalus volt pedig nem messze

egymást'ól: új és ó азам 11а1щофаеаа1оз. ltt vesztette el Stra
bo (XVII. 316) e's Eutropius (Vl. 20) szerint Pompeius Caesar
ellen az ütközetet, ’s innét futott Pelusiumba.

48) Ez az, kirôl mint пёрся-Шпинат! а’ polgári háboruról írt
l-sö könyvnek 2-dik számában szó volt.
40) Medoòrega (сами Meribriga) a’ Kelticusok’ városa Lusitániá

ban._ Mons Herminia: (M. o Sierra de la Estrella)` Duriustól
(Duero) délre.
`
50) Mauritania' vagy helyesebben Mauretania‘ határai

тащим:

keletrôl: Mulucha (most Mulvia) folyó; éjszakra: a’ гашиш
tenger; nyugotra: az atlanticumi tenger; délre: Gaetulia. Késo'bb

idôben- Claudius császár alatt- határai messzebb vitettek ,
’s ekkor ke't részre отек; а’ keleti Маш-мата Саещгдеп
u'z, a’ nyugoti Tíngitana nevet nyert. Most Fez és Maroko.
51) Numidia’ határai keletre: Africa propria; анаша: а’ föld
каш tenger; nyugotra Mauretania ; délre: Libya és Gaetulia
пинай.

52) Cassius Longinus’ Legatusát’s hiheto’kép roko‘nát.
53) Igy találtatik e’ szó Ber-one: minden мамами; értelmét

nem lehet каштаны.

Némellyek úgy ve'lekednek, йогу

Успели vag-y Bigerzmel kell olvasni; ezek hispaniai nem
zetségek "_alának.

54) Jacïebant szó helyett más Шайба szerint mint helyesebb ér

telmü szót Заседал; forditottam; mert a’ hajított шнек nem
fogják el az jemhex't, lianem sértik узду бык: еНепЬеп а’ he
verô kövekben megbotolhat valaki ’s akkor elfogattathatik.
55) Ez az elött Pompeius шаге szolgált , késôbb tért ált Caesar'
pártjára.

56) вышек kimultát l. a’ hìspaniai háboruról írt könyvnek 33-ik
számában.

57) A’ tizenkilenczedik legio nem volt Cassiussal, а’ mint kitetszik,
az 53-ik czikkszámhól, hanem а.’ másodìk, harmincladik,

huszonegyedik, és ötödik. Undeviceaimanorum helyett шин,
mint az eredetiben van, шаг. Unetvs‘celùuanorum kellene ol*A

vasni, мая huszonegyedik legìobeliek.
58) обжига (Palmar) Hispania Baetica'ban.
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59) Неву illy nevü város e’ tájon (Hispania навесами) lett voL
na, a’ geographusok semmit sem Шагай felôle.

Hispania

Tarraconensisben igen is.

60) Melléknévvel Aeseminust a’ Provincia’ Quaestorát.
61) Baetis most Quadalquiuir. Ettól nevezteték a’ tulsó Hispania
Baetieának.

62)
63)
64)
65)

'

Hispania Baetica.’ városa.
Kit Caesar a’ Hispanusok’ kérésére Cassius lielyett шпате volt.
Malaca ma. Malaga, boraról hires.
Folytattatik a' 33-dik выпиши шишкам beszéd.

66) A’ törte'nt roszak’ пазу тетенек Antonius volt oka.

67) Ezek között leginkább nevezendôk Dolabella és Trebellius.

68) A’ mint a’ 33-dik számban mondatik: Caesar szárazon ’s nem
hajóhadon jött Syriaba, itt tehát úgy шиш, megfeledkezett
az iró az elöbb mondottakról. Talán eallem clane helyett
eadem сии-дине, qua aenerat kellene olvasnì; mert Caesar

azon vágyában, ногу minél elôbb Romába jusson, ezen egész
utjában sietett.

59) Galatia’ тазу Gallo-Graeciaf határai valának keletre: Cappa
docia; éjszakra: Paphlagonia és Bìthynia; nyugotra: Bithy
nia és Phrygia; дате: Phrygia és Lykaonia. Hossza --- ke
lettöl nyugot felé `ötven , széle pedig húsz geogr. шёл-‘Тёщ’
Tizenkét negyediejedelemségre (Tetrarchiára) volt osztva,
mellyek‘ mindegyikének еду Tetrarchája volt. De Pompeius,
miuta'n Mithridatest meggyôzte , Galatiát négy Tetrarehának
adta. Deiotarus királyi czl'mmel едут‘: nagyobb részt Карой:
a' többinél, еже]: tehát most Задатки: csorbulva lenni állíták.
Augustus alatt Gallo-Graecia Roma' közvetetlen birtoka alá.
került , de csak késôbben lett belo'le a’ nagy Galatïlz Provin

cía, melly Pontus Euxinustól Taurus’ hegységeig, és Cappa
dociától Phrygia- ’s Bithyniáig terjedett. F5 városa Алеута.
ltt "oit бог-(Нит is, máskép Juliopolc'x; a’ Бон-611155 csomót
itt тёща széllyel N. Sandor.
70) панами úr, és Consul Caesar volt.
71) A’ LIO-dik számban.
72) C. Triariust ‚ mint Lucullusnak Pontusban hagyott Legatusát
Mithtridates szörnyen теша-(е. L. a’ polgári háboruról. írt
lll-dik könyvhöz а‘ 37-dik jegyzetet.
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73) Pharnaces nem a' huszonkettödik, hanem a' harmincz-hatodik
legioval ütközött., mint a' 40-dik számból kitetszik.

Aze’rt

ezen zár közti szavakat (cum legione) jobb volna egészen ki
hagyni, ’ ezen helyet úgy érteni, hogy Pharnaces’ Legatu
sai a’ sereg’ huszonkettôdszöri csatájával ’s gyözödelmével
dicsekedtek.

74) Ekkor jött ki száján amaz isméretes: veni, vidi, vici, biisz
ke levén szerencséjén; mert egyetlenegy csatával silányítá

tönkre azon ellense'get, ki fölött nyert diadalmaie'rt Pompe
ius magának паду nevet szerzett.
75) A’ 26-dik szám alatt.,

I

?-

д

11V» 'l

д

l "'

.r

-'

к, i

s

S‘"

~_'

|

‚тли

i A. HIRTIUS (PANSA’)
.

`

l

' ' ‘j‘

.

‘

_

i)

EMLÉKJEQYZÉKEIBÓLAZ AFRICA! nAßouuuór.
‚

cg'y капут l).

ком. CLAS. ir. кбт.

-

'i

s

‘г

18

5

"'

FOGLALAT.

Caesar Africába тегу. Adrumetumot megkisértvén, és
[дерби elfoglalván oda дупле seregeit, ’s ugyanott Labienussal

néhányszor шедшими. 1-ХХ. A1. ilfju Pompeius Ascurt hijában
ostromolja XXlll. Numidia' királya Juba. Scipionak Pompeius'

pártja’ f6 "ezérének segitségére indulván Bogud király ellen ваги: I
отпадёт védeni visszatér XXV. A' háboru ennekutána változó
lzerencsével foly; бале csapások történnek; hajók foglaltatnak
el; Штамп mëgis Caesarnak lìobban kedvez a.' sors. Végre eldöntö
ütközettel Thapsus теней Scipìoék megbuknak. XXVI-LXXXVI.
Ezután

az uticai

M.

Cato ,

LXXXVlll ,

Juba

kìrály , M.

Petreius XClV , e's maga Scipio vezér is XCVl önmagokat meg~
ölìk. Juba' országa Provinciává lesz XCVlI.

I. Caesar поиск uti renddel , de pihenés nélkíil, Decem
ber' 19-én Lilybaeumba 2) ére, 's azonnal kimutatá,
hogy hajóra sziíndékozik kelni, jóllehet csak egy ujoncz
legioja volt, ’s alig hat száz lovasa. Sátorat а’ parthoz
olly közel ütteté Ю], hogy csaknem a’ hullám csapdoza'.
Ezt рейд azon czélból cselekvé, hogy halogatás’ remé
nyével senki se bìztassa magát, ’s minden nap és órában
kiki készen legyen.
’
Az akkori illô nem volt ugyan alkalmasa' hajóza'sra,
mind e’ mellett is a’ hajós népet ’s katonákat a’ hajókon
tarta' , hogy az elsô induló alkalmat el ne szalaszsza, ki
vált mivel az e’ Provìneiabeli lakosok’ elöada'sa szerint

elleneinek hadi ereje számtalan lovasszígból, négy királyi
legioból, паду számu könnyíi vértezetüekböl , Scìpionak
tiz legiojából, száz husz elefántból, ’s több hajóhadból ál
lott. De Caesar nem ijedt el, ’s tiize, e's reme’nye nem
lankadt.

Azonban napról napra szaporoda'nak hajói, ’s több

terhhordók gyülekezének. Hasonlókép megérkeztek az
ujoncz legiok, velök az ötödik а’ régi, és két ezer lovas.
II. Hat legìot ’s két ezer lovast összegyüjtvén, azo
kat, mint érkezének, llajókra мешай, а’ legiokat hadi
а’ lovasokat rakhajókra.
Imigy hajóhadának nagyobb részét elöre küldé azon
parancscsal , hogy Aponiána 3) szigetbe menjenek, melly

nem messze fekvék Lilybaeumhoz. Ó még egy keveset
késett, ’s ne'hiinyak’ javait árverés’ utjän eladatta.
18*
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tán Allienusnak Sicilia’ Praetorzínak kiadá a’ parancsot:

mihez тая-[за magát lnindenben, ’s hogy a’ ha'tra levö se
reget lialadék nélkiil vizre szällx'tsa; és December’ 27-én
maga is hajóra kelvén csak llamar elérle a’ többieket.A’ sze'l kedvezvén , ’s igy a’ hajózás sebesen balad

ván negyed nap mulva néha'ny liadi hajóval együtt Africa’
раздай: meglátá. А’ löbhi terhhordók, néhzinyat kivéve

a’ széltôl clverettek , ’s bolyongva más ma'sfelé tartottak»
. Caesar Clupea,- azután Neapolis 4) mellelt hajóhadá

val el Нюх-Шпон, `‘5 а’ part lnellett több várat ’s тёк-05: hät

та hagyott.

I

lll. 'Adrumetumhoz érkezte után, hol C. Considìus'

pnrancsnoksága alatt ellenséges örizet volt, megjelent
Clupeaból parthosszat Cn. Piso az adrumetumi Шпицбе

Ев‘; ’smintegy három ezer Машина]. Caesar a’ kikölá
ею“ kevessé va'rva, mig egyéb hajói egybegyülnének,
sziirazra reve' seregét 5) szxilnra jelenleg liároln ezergya

logot, es száz ötven lovast, e's txibort ülvén a’ város elött
nbban bzíntalom nélkiil тезисами. Zsákmányolni вены‘;

sem engede.

A' városiak azonbana’ bástyákat fegyveresekkel

гневный, ’s védelem v_é'gett a’ карий elött паду szám
mal lelelepedének. Hadi erejök a’ városban két legiot-Z
lett.

l

.

1 ..

.

Caesar a’ täjék’ ismórése végett köriil lovagolviin a’

várost'vissza tére táborába.

ч

Egyvalaki liibául ’s rigyäztalanságul tulajdonitja

neki, hogy a’ kormányosoknak ’s hajó-tiszteknek sem
bizonyos helyet, hová тетенек, nem Шиш: ki; sem`
egy’e'bkori тёща és szokása змеи-1:1: zart parnncsot nem
то“, mellynek bizonyos idôben leendô felolvasása után
mindnyájan valamelly шефами-ожог: helyen összegyiil

затёк. Пе ez épen nem volt IiibaCaesar’ re'szérôl; mert
véleménye szerint cgósz Africa' földén lmjóira nézve egyet
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‘шведу kikötô sem volt az ellenség’ örseregétöl ege'szen
ment; ’s csak a’ sorstól vára (шьёт) alkalmat щётка
дщьмпз.
А
IV. Azonban a’ Legatus L. Plancus ke'ré Caesart:
adjon neki engedelmet Considiussal alkudozui, ha ваши
azt valamikép észre hozhatná. Engedelnlet nyerrén leve
'let irConsidiushoz, és аи a’ városba vitel végett Шпица
egy hadi fogolynak.
Oda érkezte шёл a’ fogoly, parancsa метёт, tilt
nkará nyujtani levelét; de mielött ez впавший, ke'rde';

kitöl jôue az? a’ fogoly’ “налёта: „Caesar Шиши-161“
Consìdius igy: Jelenleg a' rolnai népnek ninos más fö
vezére luint Scìpio, ’s a’ foglyot tiistént пешей elölt kia»4
végezteté;a’ levelet pedig olvasatlan- e's töl'etlenül biztoi
eluber által Scipiohoz külde'.

‚

V. Egy ё] ’s еду nap lliába värt a’ va'l'os ею‘! Con
sidius’ felelete're. Hatra levô seregei azoban nem erke
zének meg; lovassága csekély volt, ’s gyalogsa'ga a' vá
коз’ уйуйзйга nein elengendö, ’s a1. is ujoncz; továbbá
nem akará embereit mindjárt jöttekor sebekre Нищий;
а’ város remekül volt erösitve , 's a’ llozzli férés sok baja»
jal szövödött. Azon hir is érkezék, hogy a’ város’ ЯВЬ
szabadl'tására nagy lovas erö van utban. Neill látszdtt ‘в.
hät tanácsosnak tovább is az ostromlual idözni, nellogy
e’beli foglalatossa’g közben az ellenséges lovassa'g Саввы‘:
megkeritse, ’s hátulról szorongassa.

VI. Épen luikor táborával meg aknra indulni, Мне“
>len kìcsaptak a’ värosiak, ’s ugyan дыши‘ történethöl
segitségökre ott шипе": a’ zsoldvétel ve'gett домин
küldött Штатив, elfoglalta a’ шьем, mellyet Caesar
csak most llagyott el , és iízôbe vevé annali végsel'egét.

Mihelyt ezt észre vevék, попив! megállapodánaka’
Iegìobeliek; 's a' Шивой, bär milly csekély выбиты:
teli tüzzel illy паду snkasägra csapzínak. Ki hi'ané? nem
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_egészen liarmincz gnllus lovas két ezer lovon íilt'Muumst
‘невнимании, ’s egész а’ városig vert.
Vissza iizettetésök és sánczolataik közé vettetésök

után kezdett utja't ujra folytatá Caesar. Próbáit az el
lenség többször megujitvlin, 's majd minket üzvén, majd
lovasainktól a’ va’rosba visszaveretvén: Caesar megerö
sl'té hátve'd seregét vele rolt régi vitézeinek néhány co
liorsával, ’s a’ lovasság’ egy részével, ’s ugy lassan to
vább haladott. E’kép minél inkább távozék a’ ‘жён-05161,
annzil kevesebbé háborgattaték a’ Numidáktól.
Azonban utközben a’ városokból ’s erösségekböl kè’
vetségek érkezének gabonát igérvén, ’s parancsai’ telje
sítésére készeknek nyilatkozván. Tehát тез‘ ugyan azon
nap -Januarius’ elsöjén--Ruspina város 6) elött tábort
ütött.

VII. Inne’t megindulván Caesar Leptishez 7) jött,
melly szabad ’s független város. Ebbôl követek érkezé
nek elejbe bizonyossá tevén öt, hogy minden Шубные“:
teljesitendik. Tehát a’ ráros’ kapuihoz , hogy многий:
a’ városba menéstöl eltiltsa, 's a’ lakosokat minden sére
lemtöl megve’dje, Centuriokat ’s c’iröket a'lll'tván, nem
messze а’ »viírostól a’ part mellett ta'borba sztillott. Ш vé
letlenül hozzzi vetödött néhäny rak~ ’s badi Наде; а’ töb.

bieket, mint hirét vette, azon hizonytalansa'gban: hol
kössenek ki, Utica felé Миг“: vìtorlázni.

Azonban Caesar a’ part’ melle'ke't nem akará elhagyni,
sem mig hajói bolyongnak, mélyebben a’ szárazra nyomul
ni. Едем lovassa'gát, nehogy, mint veleni, a’ mezöket рази
titsa, hajókon tartá, ’s ezeket vizzel ella'ttatá. Azonban a’
hajós népet, mellyet vízhordás végett szárazra tevének ,
a’ maui-us lovasok hirtelen , a’ nélkül, hogy ezt Caesa

› rék csak gyam’tották volna, гнев-сайтами, haji’tó szereik

l kel okat sebbe ejtettek, néha’nyat meg is öltek. Ezek
идущий: völgyek каше lovaikkal сне]: vetve lappangnak,

и
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eshirtelen elörohannak, de nem hogy szabad te'ren взяты;
bocsätkozzanak.

VIII. Caesar ать“ Sardinìába 8) és egyéb каш
esö Provincîákba hìrnökök мы leveleket кишащие:
tegyenek ezek’ vételével rendeléseket, hogy hozzá :egit
ség, eleség, ‘s gabona szálli'ttassék; Rabirìus Postumust
pedìg a’ kìiiri'tett hadi hajók’ еду része'vel, a" ma'nodik
szállitma'ny‘ elhozäsa végett Sicìlába 9) ШИМ- ’l‘iz Наци ha~
jónak май-пс részìnt az eltévedt rakhajók' összekeresése ,
részint n' tengernek az ellenségtöl tìsztán tamísa végett
el kelle vìtorláznìa; Еву а’ Praetor is C. Sallustius Crispus
10) a’ hajóhad’ egy re'szével az ellenfél’ birtokában volt
Cercina1l)s1.iget ellen kiildeték, inert ott a’ hir szerint се
mérdek gabona volt letéve.
Ezeket olly' szigoruan parancsolá, annyira szivére
köté lnindegyiknek, hogy a’ lehetség тазу nem lehetse'g
semmi mentségül, чаду késedelem‘ oka'ul be nem véteték.
Kéz alatt а’ szökevényektöl ’s lakoaoktól [невинна

Савва: Scipionak, ’s kik azzal ellene ha'boruskodtak,
sorsát, és варёными ezen emberek’ esztelenségén , ugyanis Scìpìo Africa Provincia’ költségén tartá a’ ki
rályi вешнее-КН: inkább a’ királynnk akaränak adózni,
mint polgártársaikkal, hazájokban, javaikkal szabadon
élnì.

IX. Januarius’ harmadìkán гашишем: Caesar, ’s

Leptisben Saserna alatt hat cohorst örizetiil hagyván a’ töb
bi sereggel,honnét tegnapjött, Ruspìna'ba vissza méne;-"s
itt hátra hagyván а‘ sereg’ butoraìt, a’ városiakhoz bocsá
tott parancs után, hogy szekereikkel ’s minden хантыйск
kal kövessék, könnyii vértezetü csoporltal gabonát Буй]
tendö а’ majorok körülcsapongott. Там]: is паду meny

nyiségü gabonát, ’s azzal Ruspinaba vissza tére. Véle
ményem szerint e’ tettnél czélja az volt, 'hogy a' tenger
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parti városokat maga шёл iiresen ne hagyja, 's пока!
a' hajóhad’ elfogadása'ra örizetek által biztosi'tsa.
Х. Ruspina'ban hagyá Caesar P. Sasernát a’ közel
fekvö Leptisben еду legioval hagyott parancsnok’ testvé
rét; ennek meghagyá a’ va'rosba annyi fait hordatni, meny
nyi lehetséges. Azután a’ Sulpieius és Vatinius alatt vi
zen szolgált régi legiokbeli két cohorssal Ruspinából (61
kerekedvénr а’ чай-05:61 két ezer lépésnyire fekvö kikötö
höz тёще, ’s ott este felé katonáival hajókra ваша.
3.
Senki az egész seregben nem tudta szándéka't. Azon
Iünödésben, mi leheta’ fövezér’ terve, mindnya'jokat nagy
aggodalom ’sgond szorongata'; mert kis számmal, ’s pedig
ujonczokéval, melly lnég egészen szárazra sem helyezte

tett , itt Africában nagy gyalog sereg’ ravasz nép’ és sza'm
lálhatlan lovassa'g’ Iiimada'saira la’lák magokat kitéve. Se
lhol nem lelének jeleneg vigasztalást vagy segedelmet el
mefuttatásaikban, csupán a’ fôvezér’ vonásaiban, és озо

da'latos vida'msa'gában; mert magas és fellengzö lelke ki
tünô volt. Ebben nyugvának meg emberei, ’s ennek böl

cseségóben ’s bela'tásában reménylék mìndeneken könnyii
szerrel Евгений! va'gni.
.un XI. Caesar еду éjt a’ hajóhadon töltvén, épea midr'in a’
щей szürkületkor indulni akarna, véletleníil azon hajók
nak , mellyeket féltett, egy része tévutjából oda e’rkezék.
g' ,Eat latván Caesar azonnal minden seregét szárazra
Еды‘, ’s a’ többi érkezö katonäkat a’ parton fegyverben
beval-ni ранцевый. A’ hajók tehát késedelem nélkül a’
kìkôtôbe стыдной; és Caesar gyalogokkal ’s lovasokkal
erôsödvén ismét vissza Юге Ruspina’ va'rosába, ’sf az ott
iitött táborból harmincz könnyü vértezetü сайта! gabo

пёс szerezni indula. n'
r
'
-».' Igy tudatott kit Caesarßszándékez'ö так? illik az

olleaség’ ‘ища _nelkül hajóhadával -a’ tengeren bolyon-v
gó rakhajóinak titkon segítse'gére akart menni, nehogy
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azok `elöre nem Мю“ eset által ellenséges hajókra buk
kanjanak; ’s ezt akará örizetül hátra ha-gyott Камней elött
titokban шпат, nehogy пой csekély пайщик ’s az el
lenség’ soka’sága miatt elcsiiggendjenek.y
XII. Mintegy három ezer lépésnyire haladván Её
mek ’s 'az elöseregbeli lovasok jelenték, hogy nem mesz-v

не ellenséges seregeket ишак.

És valóban e’ hirrel

egyiitt iszonyu porfelleg Мыши keletkezni.
E’ felfödöze'sre Caesar halade'k ne'lkül parancsot ada,
hogy az egész, jelenleg nem számos,lovassaíg ’s azon kevés

ijász a’ tábnrból hozzá jöjön," a’ seregek pedig csatarendben
I"halkkal utána vonul j anak. О maga néhány fegyveressel elö
re méne.

'

_

Mihelyt az ellenséget távolról megkülönböztetheté,

‘embereivel a’.sikon sisakaikat {вишня 12), és csatához
késziile. Egész ereje csupán harmincz cohorsból, négy
зяби lovasból, és száz ötven ijászból állott.
XIII. Azonban elleneiLabienus’ ’s a’ két Placidius’y

vezérlete alatt csatavonalukat nem gyalogokkal , hanem
a’ lovassággal csodálatos hosszasägra „упрёк, közbe a’
könnyü vértezetü Numidákat helyezvén, s’ olly tömötten
álll'tván, hogy a’ távolból Caesar’ részérôl azt mind gya
logsa'gnak tartanák. A’ liobb ’s balszárny erösen meg volt
rakva lovassa’ggal.
Azalatt Caesar --- csekély ereje miatt ezt mäskép
nem teheté —— egyes csatavonalt képeze. Ez elejbe állr'tá
ìjászait. A’jobb ’s bal szärnyan lovasait szegzé ellen paran
csolván nekik: vigyázzanak, nehogy a’ fölös выйти ellen
»séges lovassa'gtólkörül szárnyaltassanak; mert azt hivé,

hogy csupa gyalogsa'ggal fogna пущ csatában megütközni.
XIV. Várakozásban унывай mindkét részröl. Cae»

sar nem mozdula helyébôl; mert bellátta, hogy csekély
evejéne'l fogva fölös зайти ellenség ellen xészszel kell in-kább, mint erövelharczolnia. Алма“ Ынв1еп kiterjesz.
kedék az ellenséges lovassa'g, és széltébe vonula, meg
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мы azutän a’ halmokat, kényszerl'té Caesar’ lovasságät
széllyebb állani, ’s készüle azt egyszerslnind megkeriii
ni. A’ sokasa'gnak Caesar’ részéröl csak bajjal állhatá
nak ellent.

Azonközben a’ seregek’ deréktestei egybe csapni ké
sziilének, midön egyszerre a’ könnyii vértezelü Numidák
а’ lovasokkal tömött csapatjaikból kitörvénrlegiobelìka
tona'inkra hajl'tó szereket vetének. На Caesar’ emberei
nekìk rugaszkodtak, Йена futának a’ lovasok, a’ дуа
logok azonban ellenszegüle’nek, mig a' lovassa'g ига eléî
ugratván (Яке: gyámoll'tá.
XV. Caesar ezen llarcznemnél észre vevén, llogy a’
ki-kìcsapásnál sorai megszakadoznak; тег: а’ gyalogok
a’ Iovasokat üztökben hadjeleiktöl messzebb távozván
födetlen oldalukon a’ legközelebb esö Nuluidáktól hajl'tó
szerekkel sebesl'ttete'nek, a’ lovasok ellenben a’ mieink’
Темы: gyorsaságukkal könnyen elkerülék; soronként
megparancsolá: senki a’ hadjelektöl веду lábnyinál 10
vábh ne штык.

Labienus’ lovassäga azonban a’ maga szálnállan bin»
ván Caesar’ gyenge seregét lnegkerülni igyekvék. Julius’
lovasai számra kevesen, elleneik’ sokaságától fárasztva,
lovaik seblledve lassanként Мнений kezde'nek, az ellenség
töl pedig inkább ’s inkäbb szorongattatänak. Тату egy pilla

nat alatta’ legiobeliek mindnyajan az ellense'g’ lovasságá
tól bekerl'tve, Caesar' seregei körbe kényszeríttetve, ’s va
lamennyien egy pontra szoritva ke'nytelenittetének har
czolni 13).
XVI. Labìenus födetlen fövel lólláton az elsô rend

ben forgolóde’k, ’s katonáit buzdl'tá. N’ha Caesar’ legio
belieihez is igy szóla: hogyllogy’ te ujoncz, mar is olly
düllöske’l щеке: is eláml'tolt ö szavaival? valóban паду
veszélybe ере“ benneteket; sza'nakodom rajtatok. Ekkor
egyik Яду va'laszola: Labienusl nem vagyok ujoncz , ha
l

.
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nem régi, a’ tizedik legioból. Labienus ismét: de nem
Мест annak hadjelét. Не“: csakugyan megfogsz ismérni,
felelé a’ vitéz, lerántá, hogy megismértethesse'k, fejérôl
a’ sisakot, ’s Теплице: egész erövel Lebienusra repl'tvén
lovät‘szügyben keményen találá: ismérd meg, ugymond,
a’ tizedik legiobeli katonn’ lökését.
Mindaza'ltal a’ rémület általányos volt, НИШ pedig
az ujonczokna'l; тег: ezek mindig csak Caesarra tekint
денек, ’s a’ lôszerek elleni ne‘nekedésnél egyebet nem
tettek.

XVII. Caesar azonban az ellense'g’ szándékát 1111
látván ‘юный, mennyire lehete, meghosszl'tá. Minden
mtisodik cohorssal kanyarulást tétete , ugy hogy egyik a’
másik’ háta megett harczolt. Igy> megszakasztá a’ jobb ’s
bal szárnyan az ellenség’ команчей, ’s a’ lovasságtól el
va'gott egyik részt belölröl gyalogsa'gával megtámadván
löszereivel futásra kényszerl'tette; azonban cseltôl tart
van nem üzé azt messze, hanem vissza vonula az övéi
Inez. Ugyan ezt teve'k a’ másik oldalon Caesar’ gyalogai
’s lovasai.
_
Mìnekutäna az ellenség veszteséggel messze тщете,
Caesar иду, mike'nr volt, csatarendben, erös állásába visz
sza Везде vonulni.

XVIII. Azonban M. Petrejus és Cn. Piso ezer száz
välogatott nulnidiai lorassal ’s ugyan azonnemii számos
gyalogsäggal utjokban egyenest az övéik’ segitségére jö
теней. Az ellenség föleszmélt ijedtéböl, ujra vérszemet
Карме, ’s Вашей: forditván a’ legiobeli végsereget meg
штата, ’s a’ táborba vonulásban akadályozta.

l Ezt észre vévén Caesar egyet kanyarult, ’s a' me
zö’ közepe'n lij csatäba ereszkedett. Az ellenség régi
módja szerìnt harczolt, ’s кап-а nem bocsátkozott. Cae
sar’ katonáinak lovai a’ csak most kiállott tengeri nya

valya, szomj, lankadtság, kevés szám, és sebek miatti
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sanyarl'ttata's дна! az ellenséget üzni , 's a’ kergetést дуби
ni ke’ptelenek унывай; ’s a’ nap már hanyatlott. A’ kö
riil älló cohorsokat buzdi'tván parancsolá: általánosan tá

madják meg az ellenséget, ’s elöbb ne tágitsanak, ml'g
вы а’ dombokon egészen keresztül nem verték, ’s azo
kat elfoglalták.
_
Az adott jelre tehát Caesar a’ löszereket imír lan
kadtan ’s ámolyogva szóró >ellensségre bocsátá hirtelen

gyalog ’s lovas oszlályait, és azt egy pillanatban minden
nehézség nélkül nem csak mezôrôl el- hanem a’ dombon
ш! is veré. Itt emberei állásba tevén magokat kevés pi
hene's után azon csatarendben halkkal sánczolataik közé
vonulának.

Az ellenség is rut fogadtatása utän а’ maga tanyá»
jára méne.
XIX. E’ történet щёки, ’s а’ csata’ végeztével az
ellenségtöl minden nembeli számos szökevény jöve, s

azon fölül sok Потап? és gyalog годами е1. Ezektöl tu;
dók meg elleneink’ (внёс: 6k t. i. olly szándékkal
.és czéllal jöttek, hogy ujonczainkat ’s kevés legiobeli
(öreg) монашка: új és szokatlan hnrcz~nem мы
megzavarván , épen ugy mint Curiot 14) a’ lovassággal
körül vegyék ’s elemészszék. Lnbienus a’ sereg elött
igy nyilatkozott: ö annyì segédsereget kiildend az el
]enségre, hogy az niagában a’ diadalmi öldökle'sben ki
fáradva meggyözetni, ’s az övéitöl шип fog mulatni. Mert
ö свай fel'einek számában bizék; elöször mivel hallá ,
hogy Romában az öreg legiok makacskodnnk '15), ’s
nem akarnak Africába jöni; továbbá, mivel ha'rom e'vì
ott tartózkodása alatt katonáinak hüségét megnyerte, ’s

töméntelen lovas és könnyíi тёк-сетей gyalog segédsereg’
gel birt Numidiából. ‘Топай nekì azon ГЕНЫ germanus és
днищ lovasai, kiket a’ Pompeiussal történt íitközet ’s
акта]: futása ищи Brundisiumból hozott volt (Epirusba.) ;
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игу szinte ott h'elyben félpolgzirokat 16), szabaclosokat,
’s rabszolgäkat szedvén össze azokat fegyve'rbe öltözteté,
’s kantárt'vezetni 17) tanítá. Ezekhez járula'nak a’ Шипу‘
segédseregei , sza'z husz elefánt, lovassa’g szám шиш,
’s végre mìndennemíi emberböl kiálli'tott több mint ti
zenkét ezerbôl állo legiok.
Ezen okból bizodalom ’s bätorsägra gyulviín Labie-

nus ezer hat száz gallus e's germanus lovassal, nyolcz
ezer kantártalan lovu Numidával, toväbbá Petrejus’ se

gédseregével, ezer вши lovassal ’s négyszer annyi gyalog’s
lovas панна! ’s parittya'ssal Januarius’ negyedikén har
mad napra Caesarnak Africába érkezte után legrónább ’s
legtìsztább téren б: órától nap’ nyugta'ig 18) viaskodék.
Petrejus nagyon sériilten hagyá ìel az ütközetet.
XX. Caesar azonban nagyobb szorgalommal sánczol»
{май fáborát, ’s több emberrel erösité örhelyeit: azutän
Ruspina’ városätól a’ tengerig, ’s ismét a’ tábortól идут:
odáig 'gerébet vonatott, Вову annál biztosabban lehessen
ide ’s tova járniok, ‘s a’ segédseregeknek hozzá veszély

nélkiil jutniok. A’ Машеньке: ’s gépelyeket a' hajókhól
táborába hordatá.

A’ Gallusok’ ’s Rhoflusiak’ hadából a’

hajósnép’ еду re'szét ’s a’ tengeri katonákat fölfegyverze’,
’s a’ taborba szóli'tá, hogy öket, ha jó szerét ejthetnéf,

az ellense’g’ példájaként könnyü ve'rtezetüek gyanánt lovasaì közé dughassa. Nein kiilönben valamennyi ityreaì,

syriai , e's minden egyéb országbeli hajóról Чайника: hoz-_
va'n a’ tziborba szapori'tá seregeit; mert hallá, Воду Sci

pio az ütközet’ napjától számitva harmad nap megérke
„так, seregeit -a’ hir szerint nyolcz legiot ’s härom ezer
lovast- , Labienus- és Petrejuséval egyesitendö. Реду

vergyárokat állita, számos nyilakat ’s löszareket Вёл“.
тете ‚ golyókat битые, ’s катка: igazl'ttata. Sicilia'ba irott
és szobeli parancsot külde,~- hogy számára 'r6zséket, ’s
mellyeknek туда! volt Africában, faltörökhöz szükse'
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ges Её: Szerezzenek, és neki vasat ’s ólmot küldjenek.
Továbbá elöre latta, hogy csupzín Africában termett ga.
bonával nem jöhet ki, mivel a’ mult évben a’ haszonbér
I6 földmivesek katona'knak vitetvén, arata's nein volt, ’s
mivel az ellenség minden gabonát néhány jól megerösi
tett városba takarított, ’s‘egész Africa'ból az élelmet ki
ürr'tette; továbba mivel valamennyi várost, néhänyat ki~
vévén , `mellyeket ôrsereggel megvédhete, lerontott ’s el.
puszti'tott, azok’lakosait az ôrvärosokba hordozkodni kény
tetvén; a"földek tehát parlagon ’s pusztán hevernek.
XXI. Caesar e’ займёт! kényszen'tve magányo
sokhoz intézett ke'rés és jó szó által szerze valamellyes
eleséget táborába; ’s azzal takare'kosan ba'nt. Naponként
megtekinte’ azonban a' munkálatokat, ’s mintegy három
cohorst tarta a’ számos ellenség miatt örállón.
Labienus igen nagy számu sebhedteit bekötve szeke~
rekben Adrumentumba унесё

Caesar’ rakhajói azonban a’ tájékot ’s tábor’ hollétét
nem сайта veszélyes tétovában bolyongtak. Az ellense'g
azokat több naszáddal egyenként megtámaflván fölgyujtá
’s elfoglala'.

Е’ tudósn'tásra Caesar hajóhadát a’ szigetek és ré
vek köriil единый, hogy a’ szállitmányt biztositsa.
XXII. Mig ezek törte’ntek, M. Cato 19) Utica’ pa
rancsnoka az Щи Cn. Pompeiust sok szemrehx-inyással ns
tromlá. Midön atyád, igy szóla: korodban a’ Respubli
сё: vakmerö és czinkos polgároktól 20) elnyomatva, a’ jó
érzetüeket megölve vagy számüzetve, és hazzíjok- ’s pol~

gári joguktól megfosztva látná , teli dücsva'gygyal ’s lclki
fen‘séggel nyilvános tiszt nélkiil’s me'g ifjancz öszveszedve'n
atyja’ serege’nek maradványait a’ már csaknem földig le
gázolt ’s tönkre tett Цанг“, és Rolnát megszabadította:
ugyan az Siciliát, Africát, Митинг“, Mauritaniát csoda
hamarsággal vissza foglalta. Ez által szerze а’ népekne'l
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azen igen fényes és isnleretes dicsöséget, ’s ezért nyert
mint ifju, ’s (csupa) romai lovag diadali pompa't, Pedig
azt nyilványos tisztbe lépteknr sem atyja'tiindöklö tettei,
sem ôseinek feltiinô fénye, sem illy hatalmas part, sein
a' nagy ne'v nem gyámoll'ták: ellenben te atyád’ hire ’s
tekintete, ’s ten lelki llagysa'god.’s l'igyesse'ged a'ltal 111153
gé segítve, nelnde rajta lészesz, ’s elmégy atyád’ pa'rthi
veihez magadnak, a’ Respublieának, ’s minden jó епа
tíinek segedelmet eszközlendöl
XXIII. Illy nagy embernek e’féle beszédei által föl
tüzelve az ifju, harmincz minden-neml'i hajóval, köztök`
néha'ny orrozottal, Uticából Mauritániába vitorla'zott, ’s
Bogud’ birtokäba becsapván ke't ezer részint fegyverzett,
részint fegyvertelen szolgából e's szabadból álló könnyü
seregével Ascur’ városa felé nyomult, mellyben királyi
sereg ôrköliött.
А’ vzírosbeliek Pompeiust egész a' kapuig ’s falakig
llagyák jò'ni , ’s ekkor hirtelen kitörvén a’ megvert ’s ré
mült Pompeiusékat a’ tengerig, ’s hajóikra kergete'k.
E’ roszul sl'ilt vállalat után az ifju Pompeius elllagyá
e’ tájt, ’s litját, a’ nélkül, hogy valahol partot érintene,

a’ baleari szigetek felé irányzál
XXIV. Scipio azalatt Utica’ban паду örsereget hagyván
az imént emll'tett hadaival elöször Adrumetumnál táborba

szálla, azután néhäny napig ott pihenvén éjjel‘fölkere
kedett, és Petrejus- és Labienussal egyesült. Igy tele’
pedének egy táborban härom ezer lépésnyire (Caesartól).
Lovasaik azon közben ennek sánczolatai körül szá

guldozáuak, ’s elfogák azokat, kìk'eleség- vagy vìzért
а’ gerében tlil le’ptek. E‘ként sánczolataikban tarták elle
neiket. Nagy szükse’g lön tehát Caesar’ emberei között
az élelemben; mert sem Sicilia-` e's Sardiniából нет én
kezének nlég meg a’ szálll'tmányok, sem a’ hajóhadak
nem járllatzík ezen é-vszakban vesze'ly nélkül a’ (спевки

.

288

"1u

A. нштшз (РАМА). -

Az egész te'r, mellyet Afri'cában foglalva tarlának, 116
rösleg nem terjede hat ezer lépésnyinél шубы)‘, és [авит
mányban megszl'íkültek.
Ez’ ìnségben a’ régi gyalog ’s lovas Касатик, kik
vizen és sza'razon sok háboruban печатай, ’s e’féle ve
szélyeket ’s nyomoruságokat többször kia'llottak, a’ par.
[оп hinärt 21) szedének, azt édes Ища megmosák, ’s

éhes barmaìknak nyujtván az киша! tengettékazokat.
XXV. Mig ezek igy folyának, Juba király Caesar-‘,
rosz helyzetéröl és seregei’ csekélységéröl értesíttetvén,
nem Мин jónak annak a’ maga össze-szedése're idöt en»,
gedni. Nagy lovas ’s gyalog sereget gyùjtve'n сем: kiin
dula országából frigyeseinek segitséget "iendä De Р. Si

tius 22) , és Bochus kiräly meghallva'n Juba Шину’ Ибис
dultát egyesült erövel országához közelebb nyomulának ‚.
’s megtzimadván orszäga’ legdúsabb va'rosát Cirtát 23) ,_
azt néhány nap mulva ostromn‘lal megvevék, ugy szinte
a’ Gaetúlusok’ 24) más két шёл-овёс is, mellyek’ lakosait ‚’
mivel a’ fölszólítást: hogy a’ va’rosból költôzzenek ki, 'sY
azt azután наш: ált, megvetette'k, mind elfogtäk, ’s kardra
hányták. [внёс telkeket ’s városokat szünetlen pusztítván»
tovább menének.

I Ezeket hall'ván Juba, ámbar nem messze volt ma'r
Scipiotól, ’s annak vezéreitöl , úgy vélé: jobb lesz magát
’s országát megmenteni, mint mások’ segl'tése певец еШ'
_ re nyomulva еще‘: országától elesni, ’s tán mindkét тези
г61 veszteni. Magáról teha't, ’s önérdekeiró'l aggódva nein
csak vissza fordult, hanem, harmincz elefa'ntot kivévén ,
Scipiotól segédseregeit is elvonta, és birtokzinak ’s vai»v
rosainak segitse’giil siete.
XXVI. Caesar azonban, mivekmegérkezte felöl n’

Provinciában ke'telkedtek , ’s általán azt шнек; hogy пеш
ö, hanem valamellyik Legalusa jött a’ seregekkel Afri"
cába, körlevelet bocsátvän n’ Provincia'ba elérkezte felôl
minden községet tudósl'ta.

‚
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Azalatt a’ иди-05018 jelesb lafkosai Caesar’ tiíborá’ba
menekve'nek, és elejbe terjeszték ellenségeinek Бедуи
lense'gét ’s durvaságát. Caesar mi-nd'eddig erös ta'borában

veszteglett; de a’ lakosok' könyeire ’s ранами/Эта а’
nyár’ beálltával összevonván minden hada't és segédsere
gét a’ táborozást elleneivel megnyitá. Allienus- és Rabi
rius Postumushoz Sicilia-ba gynrsan parancso't irt, ’s ke'm
hajóval 25) мамаш tüstént, idô гагу szelek mintti mim

den metség nélkül legnagynbb sietséggel szálli'tsanak ne
Ы seregeket 26). Africa Provincia veszö félben ан, ’s
elleneitôl egészen tönkre tétetik.` Ha a' frigytaírsa'knak

llamar segitse'g nem nyujtatik, az ellense'g’ gonoszsága
's ravaszsága a’ puszta afric’ai földnél `egyvelmt nem hágy ‚
még födelet sem, hová vonuljanak.
Caesar’ nyugtalansága ’s várakozása olly пав-у volt,
Вову a’ .levéP's Штык’ Siciliába külldetése ntán лёг más
nap a' Найти!’ és sereg’ késlekedése'röl beszélt. Gondo
latjai és пешей éjjel nappa-l a’ tengerre пинай fäggeszt
ve. Nein is csodn; mertiátta , mìkép égnek (niindenfel‘é)
а‘ majorok, puszti'ttatnak a’ me'zôk, rabo'ltatnak ’s vá.
gatnak a’ csorda’k, rontatnak ’s olhagyutnak a" тёмной
e's várak, leöletnek vagy békóba тещины: а’ községe’k"
Бегай , tuszok gyanänt Irabszolgaságba vonczolta‘tnak niag
zataik; ’s hogy ezen inségeikben, bär mikép -esdekelje
nek pártfogásaért, csekély számu katomíi miatt lsegítsé
gökre nem lehet.
Azonban Caesar a’ Кишмиш: folyvást munlcáhan Agya
korlá, шиты megerösítteté , tornyokat ё: sánczvárakat
дутые, ’s а’ tengerbe tölte’seket hányata.
.
- XXVII. Scipio a'zonhan elefaíntait a’ következ'ö mó-k
don oktatá: két свист-спае: álli'ta; еду“: ‚ а’ parittyx-iso'k
bńl yaílló, k'éfpezé az ellenséget, ’s ешь-61 az állatokra
apró kövecseket hjigiílt. Акций: az ‘elefänwkat álli'tá reml
be, ’s azok [певец a’ maga csatavonalát, иду hogy ha
ком. cms. iv. Kör.
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azok az ellenség’ közáporától megijedve'n feleik ellen for
dulnának, ismét ezektöl kövel {овации-{п az ellenség fe
lé téri'ttetnének. De ez sok fáradsa'gba ’s idöbe kerůlt; mert
a’ tanulatlan elefa'ntok sok évi oktatás és gyakorlás ál

tal is alig штатами meg, az ütközetben mindke’t rész
re közös veszélylyel használtatnak 27)

XXVIII. Mig Ruspina köriil mind а’ két vezér
imigy foglalkozék , a’ volt Praetor C. Virgilius Thapsns’
28) tengeri város’ parancsnoka tapasztalva'n , hogy Caesar
nak втоптан! rakott hajói azon bizonytalanságban: hol
kössenek ki, ’s hol van feleik’ tábora, egyenke'nt bolyong

nak, megragadá az alkalmat, ’s еду birtokában volt eve
zös hajót legiobeliekkel 's ijäszokkal теракт: , és mel
léje adván a’ Надей‘ sajkáit Caesar’ hajóit egyenként Ш

dözöbe vette. És noha többek’ niegtzímadása'nál vissza
тетею“, ’s megfutamtatott, mindazáltal megiijïtá kisér
téseit. Történetbôl azon hajóra bukkant, mellyen volt a'
hispaniai két Щи Titius az ötödik legiobanTribunusok
турка: Caesar elnelé senatori rangra -- és 'I'. Salienus ,
ugyan azon legiobeli Centurio. Ez ntólsó nem csak M.
Messala Legatust сап-сома Messanában ostrom alat't, ’s
annál a’ legzendi'több beszédre Гниет; hanem a’ Caesar’
(Надыма pompájához tartozó pénzt és ékesl'tményeket is
letartóztatta, ’s örizet alá tétette; ezért semmi jót nem
igért magának. Нови tettei’ öntudatában гей besze'lé a.’
két ifjat: ne álljanak ellent, ’s adják meg magokat Vir

gilinsnak. [Еду Virgiliustól Scipionak elküldetvén az так
nek a'ltadattak , ’s harmad napra kivégeztettek 29.). Mond

ják: vesztö helyre mentökben az öregebb Tìtius kérte a’
Centuriokat, б: öljék meg elôbb öcscsánél; e’ kivánatát

örömöst teljesl'ték; ’s Ягу mindkettöjöket kivégezék.
XXIX.,Azonban az apró harcz a’ gere'b elŕítt táborszem

gyanánt álló [ставок кап mindkét részrôl naponként folyt.
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Néha Labienu's’ germanus ’s gallus lovasai is kölcsönös
hitada's után Caesar' lcvasaival beszédbe eredtek.
Labienus azalatt lovasaga’ egy re'szével Leptis’ váro
sát, mellyben mint parancsnok Saserna härom cohorssal
30) Гейш“, megtámadá, ’s ostrom-léptekkel megvenni

igyekvék. De az örizet részint az igen jeles erösitméä
nyek, részint a’ lögépelyek’ sokasága miatt azt könnyii
szerrel 's veszély nélkül megvédte. Midön az ellense'ges
Iovasság e’ tettét többször isme'telte, és véletlenül a’ ka'
puk elött egy они“)? össze ваш-Иконе“, egy, Scorpioból
jól irányzott 1б7ёз.1)есиг16]о1‹м111111118, ’s a' hátulsó ka
punál megölte. Erre a’ többiek me'gijedvén tríbo'rulkba
futottak.

E’ történet öket a’ тёк-од’ minden további kisér

tésétöl elrettenté.

XXX. Scipio azonközben csaknem_napcnként, ha
nem három sza'z lépésnyinél nem távolabb, täbora elött
csatarendbe alla, ’s a’ nap’ nagyobb részét (ezen állásban)
eltöltvén isrnét táboräba vonult.

Ez többször is igy történvén a’nélkül, hogy Caesar’
táborából valaki elôjött, vagy hadaihoz közelített volna;
Caesar’ ’s annak serege’ veszteglését megvetve kihozá e

gész erejét, a’ tornyos harmincz elefántot/harczvonala elé
álitsi, és lovas ’s gyalog seregével, mennyire lehete , ki
terjeszkedék. Igy (minden ponton) egyszerre elôre nyo~

mulván nem messze Caesar’ сбыл-51161 а’ -sikon megállott.
XXXI. Ezt lätvän Caesar, parancsolá: a’ 861101011!
tokból kilépett'lkatonák, valamint azok, kik такая-тайну.
vagy fagyüjtés, узду‘ sa'nczolzís végett is a’ völgybe men
tenek, ’s kik azon dologhoz szükse'gesek valának, eso
portonként, halkkal, zörej ’s rettegés nélkül mindnyájan

vonuljanak vissza , ’s älljanak a’ védmüvekre; az ört ál
lo lovasokat pedig minöaddig elöbbi helyiikön maradni pa
ranesolä, ml'g az ellcnség lôszer-hatásnyirn nem jöne, '
ki hamég jobban közeledne'k, egész illedelemmel térjenek
.
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“ánwi’lma'lk kölé- А' többi lovasságnak is megparanrso

Ы: kiki MSW". "S fegyveresen llelyén álljon,

t

E’ paranesokat Caesar neln személyesen, midön a’

. g'evábröl letekintgete, llanem csodálatra luéltó hadi rudo

mányánál Годен a' Вешек’ és hirnökök’ jelentései szeriut

'fá'v'ezérì sátorsiban. ülve osztogatfi. Mert tudta, Йоду е1
Ieneìnek, bäl‘luikép megbiztak seregeikben, lnég is gyn

kori lllegfutalulásuk, megveretésök és ijedésök utän шев
llagyá éltöket, ’s megbocsátá tévede’seìket 31.).Ez okból
csñggedésök- ’s rosz lelkiìsluéretöknél fogva nem tett
föl. bennök annyi diadallni bizodalnlat, llogy táborát meg
táluadni щечек. Т0111Ь115< az 6 neve ’s tekintele паду ré

szint seregeik’ btitorságat ellökkenté.` Ezekhez járulámlk
a’ tzíbor’ relnek erösl'tlllényei, a' geréb’ magassága, 112

:hkok’ me'lyse'ge ‚ 's a’ gerében 1111 esodálatos módon el
1816011: rejtett s'zurdancsok 32), ugy llogy ve'dök nélkül зет
[allele a’ ta'borhoz férni. бот-1110311, Calapultája, ’s egyéb
a’ helyvérlelemllez kivántató lószere паду lnennyìségben
171111. Ezeket'Cae'snrjelen serege’ csekély szálua ’s ujnncz

.siga miatt készl'lteté; épen nem mutata pedig luagát az
ellenség’ el'eje luiatt, чаду féle'nkségböl veszteglönek,
веду az ellen-seg’ vélelilénye мех-1111 nyulszivünek; ‘в em
bereit, nella kevesen 's ujonczok valának, nein 111206111
.mntlanságból nem vitte ki csatäzni, hanefn jobbnak vél
te-.arlva изыщем: 1111116 1еет1епе a‘gyözödelem. Mert

annyi hós “шей, olly паду seregek’ meggyt'izése, ’s ану

ny'l igenfényes gyôzödelmek utän gyalázatnak tal-lai, ha
felfůle az .volna a’ réleule'ny, Неву elleneinek a’ futásbńl
összegyñlt strega’ maradványain vérrel vásárlott diadalt;
’s azéri; eltökélé a’ második szálll'tás által régi legioi' еду

гёшёпъеЕ megérkeztéig kérkedésöket ’s pajko'sságukat
elnézni.

„ч. «XXXIL Scip'le azonban ‚ mint mondók , еду keves«

s’ó; hogy Caesar-t milite-gy шедший lätszassék, állásaban
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marzulván, ветвей! lassanként извив viré “Пропили; 's
összehl'rzinvkatomiit arról beszéle: lnikép rettegnek tôle;
’s hogy Caesar’ serege kétségbe esett; {вшитым-аи await

nem sokára elhatároziigyözödelmet Едете пе1‹11с. f
Caesar islne't nlunkáta маме katnmiit, ’s a' уёаамёшеы
iiriigye alatt szakadatlanul foglalatoskudtatá “допили 83).
Azonban a’ Numidák ’s Gaetúlusok naponként szök#

dözének Scipìo’ táborából, és részint hazlíjokba költözé‘»
nek , részint csoportonként Caesar’ ttiborába jövének; лен
hnllzik, hogy rokona C. Mariusnak, kitöl (ik ’s завещате
ket vettenek 34). Caesar a' Gaettilusok каш kivälogntá а’
}е1езеЬ›Ье1‹е!‚ ’s irntt fölszóll'tńst adva’n honosaìkhoz: hogy
fölkelvén magokat övéìkkel egyíitt „щёк, elleneire рама,
’s ellenfeleire ne llallgassanak, "задеты elbocsátá.
i
XXXIII. Mig ezek Ruspinzintil törte'ntek.,'Aohi.lláà
ból 35) egy szabad városból, es lnindünnen Caesnrhoz k6»
velek e'rkezének lnag.nkat«`minden parancsa'nak ¿teljesl'té
sére saires készségüeknek jelentvén; csak örìzetért lili
nyörögnek, 's esedeznek, hogy авт“ biztosahban ‘s ‘мопеду

nélkül mnnkálódhassanak. ("к gabonával, ’s mindennell,
mijök van , a’ közjó’ tekintetéböl segl'tendik.
Caesar könnyen палы: kérésökre, ’s ôrsereget ad
ván C. Messiust 36), volt Aedilist, Achillzílm küldé.
Ем lneglmllvzin az Adrnrnetnmban két legioval, _’s hét
Майя lovnssal ôrködó Considius Longus az ôrizet’ еду részét
helyben hagytí, nyolcz 'cohorssal рейд sebten Achilla felé
fölkerekedék. Massius hamnráhb lnegtevén МНЕ, elóbb
ére cohnrsaival Achillába. Consid-ius azonban seregeivel
a’ városlloz e'rkezvén, 's észre vévén, hogy abban Саеу
sar’ örserege желать, nem baítorkodott embereivel próbát

ni, ’s erejehoz Верея: semmit sem сечен lsmét Уйти
sna ment Adrumetumba.
Nélníny nap mulva зашёл
Labienus’ Мнений által megerôsödve’n Achillu elôthtzibnrt
мы: ‚ ’s a* изюм, ujra szorongatta.
`
:fl .'.i
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XXXIV. Ezen‘idô tzíjban C. Sallustius Crispus, kit
Caesar fölebbì emli'tésünk szerint 37) kevés nap elött ha

jóhaddal kiildött volt el, Cercina'hoz érkeze'k. Érkezté
vel a’ volt Quaestor C. Decimiusr'ki raliszolgáiból álló
erôs örizettel ott a’ szálli'mányra ügyelt, egy kis sajkára
kapvän elillant. Azalatt a’ cercinaiak hefogadák a’ Prae
tort Запиши“, ki az ott Ialált sok gabonával az itt jó
számlnal volt rakhajókat megterhelle, ’s azokat Caesar’
táborába kiildötte.

Azoban Allienus Proconsul Lilybaeulnna'l rakhajók
ra ssálll'tván a’ tizenharniadik, és tizennegyedik legiot’
nyolcz száz gallus lovast, és ezel' pariltyást e's ijászt, n’
mäsodik штампу: Caesarhoz Afrìcába ишак indítá.
E’ hajók kedvezô szellel már a’vnegyedik napoli baj nél
kül a’sRuspina melletti kikö'töbe érkezenek,l hol Caesar’
táborn fekvék.

Спазм: tehát a’ gabona’ ’s a’ segitség’ érkezte'vel
kettös öröm 's gyönyör érte; emberei fölvidzímnltak, az
élelexn’ dolga megkönnyült, ’s ö végre aggodalmát le
rázta. A’ partra szällolt legiokat ’s lovnsokat bfídjad
ságukból ’s tengeri betegségükböl kipihentete', 's иву
azntán a’ sánczvárokon, ’s erösl'tményèken elhelyezé.
XXXV. Illy körülmények közt Scipio, ’s kik ve
le rvalának csodiílkozni ’s tünödni kezdének. Gyanilásnk
szerint nem kis ok birhatta Caesart, ki egyébkor fölkeresnì

"s vmegtiínmd‘ni szokla elleneit, most egyszerre гене’ Vál’
-toztatásáran `Tüi-elmes veszteglése tehát паду aggódásba
ejtvéuA öket,4 ke’t (Здешний, kìkben véleményök szerint
teljesen megbizhatának, nagy мыши-язвить mellett
mint szökevényeket kémlelödnì Caesar' tiiboräbu kiildé
nek.

Kik midön Caesar elejbe vitettek, engedelmet kér

tek szabaflon nyilatko'zni. ЕМ: megnyervén, l'gy kezdék:
sok ìzben sz‘fíndékozának többen közüliink Gaetúlusok

ból kik C. Marius’ имевшей vagyuk, és a’ negyedik és
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hatodik legiobeli valamennyi romai polgár te hozzád fö
vezér, ’s az ôrizeted alatti hßlyekre áltjöni; de a’ ilumi
(“ай lovasok miatt azt veszély ne'lkül nem tehettük. Most

szabadon örömmel jöviink hozzád, mint‘Scipiotól канавы
kémek, hogy Шпик: vannak-e uiborod, ’s gerébkapuid
elött árkok, vagy az elefántok ellen cselintézvények; ’s
egyszersmind kifürke'szszíik ezen állatok elleni szándéka
tokat ’s késziìleteiteket, ’s ezeket мы megvigyiik.
Caesar megdicsérvén ’s ajándékozván бьеф a’ többi
szökevényekhez viteté. Beszédôket a’ következmény csak
hamar igazolá; mert (mar) más nap többen szökének й“:
az emli'tett legìokból Scipiotól Caesar’ tábora'ba.
XXXVI. Mig ezek Ruspina körül történtek, M. Ca
to Utica’ parancsnoka szabadosokból, africaìakból, végre
szolgákból ’s minden-nemii emberböl, ki csak kora miatt

fegyverfogható volt, Катушка: szedett, ’s azokat tüstént
Scipio’ tziborába küldé,

‚ Azonban Tisdra városából 38), mellybe azitaliai al
kereskedök, ’s haszonbér-munkások három száz ezer mé
rô buzát hordtak volt össze, Caesarhoz, кашек érkezé
nek, ’s nem csak arról, milly temérdekgabona fekszik
папок, mdósíták, hanem egyszersmind Век-Ы: is: каш:

jön a’ gabona’ ’s v_agyonaik’ bátorságosítására örsereget.
Caesar addig is köszönetet montla вещи , ‘5 йзёгё, hogy
rövid idö mulva örizetet kiild, és штатный" öket visz
ша utasi'tá földijeihez.

P. Sitius azalatt seregével Numidiába nyomult, "s

egy erös thegyi varat, hová Juba a’ háboru’ выкидыш;
vg‘abonát, ’s egye'b a’ hadhoz kivántató szereket hordatott
össze ,. опыт-штампа! megvett.

,

XXXVII. Caesar a’ második szálli'tmány által Её‘: ré

gi Педант! , lovassággal, ’s könnyii seregekkel паровод
van, azonnal a’ hzitra lévö soreg’ дышащим végett -hat
rakhajót vissza kiilde Lilybaeumba. Januar-ius’ huszon
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hetedike'n az «гиен elsô örváltás köriil parancsolá: vaill
lnenlnyif kéln és szolgálatban alle készen Iegyen; ’s l'gy
mindenfek’ tudta 's gyanl'tása nélkl'il harnladik örváltásker

legieit egye'temhen a’ táborból kiimll'tá, ’s a' partjára leg
elószär állt Ruspi-lla’ wl'resa felé, llol örserege fekvék,
шага- után idézé. Innét egy kis hajla'sen тет/611 keresz
till balra parthosszat sikon vezeté l-egieit.
E’ 11111865- csodálates rónasá'ggal tizenöt ezer lépésnyi
re terj'ed„’s egy~ a’ parttól камеи nem igen magas ugyan,
da :igen hosszu Недуги-11102 által mi'ntegy szîntért képez.
E’ hegyhátolr itt ett magas dombok enlelkeclének , mely
lyek’ lnindegyikén igen régi‘ternyek ’s örbäzali valának.
Az utólsónál közülök állának Scipio’ táborszemei.

XXXVIII. Miután Caesar a1. emll'tett llegygerinczre
fölért, mindègyik halemcsucsra ternyokat és sánczváro
kat éplittetett, Ebbe nem került egész fél óra 39). Mi
kor már nein messze volt az ntólsó dembtól, ’s az ellen

ség’ tábera’ közeletébeu alle toronytól, hel, mint mon'
dem, a’ мыши‘ öre'r ’s táberszemei" áll‘fínak: kevessé
megpillent., ’s megvizsgálván a’ tájék’ minöségét a’ levas

ságot vérlörl'il kiálll'tá, ’s a’ legieknak mlinkául adá: a’ ge
rinczt` közepétöl, lneddig nyomult volt, egész ama' helyig",
hennét kiindalt, venait hányjanak föl, ’s ат helyezzék
védállapotba.

1

'Scìpio 's Labienus e’ munkát észre veve'n egész le
vasságukat kìhezák táborukból, ’s csatarendet képezvén
sánezolataiktól mintegy ezer lépésnyire elöre nyomulá
mik. A’ gyalogságet nem egészen négy száz lépésnyire
tiíberuktól a’ másedik vonalba álll’ták.

Y
XXXIX. Caesar a’ munkára báterl'tá embereit, ’s az

ell‘enség’ seregei által nem tántorl'ttatték el (számiékától).
De mi'kor észre vevé, hegy az ellense'g’ csak másfél ezer
lepésnyire van s'finczolataitól, 's csak embereit gátelui,
’s a’ munkától elvenni jött vala: szükségesllek látá legioit
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a' Inunkától elin'ni. Egy hispanas lovas olztálynak pa
rancsolá: ragtasson iziben a'legközelebbì dombra ’s lever
vén az örsereget ott плавай‘: fészkelje meg, Segitse'giil né
lxány könnyü sereg'belit kiilde utána.
Az милашек haladék nélkíil Штат“: meg a’ Nu

Inidn'kat, ’s néhánynt élve {оваций el, néhányat Тиной
ban sebesítének meg, a’ helyet pedig elfoglalák. Ezt Ы:

van-Labienus, hogy feleit minél hamarább segítse., a’
csatarendböl lovassa’gának csaknem egész jobb szárnyát
elöre nyomta, ’s Inegfutalnlott feleit gyámoli'tani igyek
vék. Caesar, mihelyt Labienust a’ f6 testtöl messze ta’vo
zottnak lata, bal sza'rnyon álló lovasságát ellenei’ .elvágtir
sara (a' résbe) bocsátá.
XL. Azon sikon , Inellyen ez törte'nt egy roppant ,
négy toronynyal ella'tott Inezei lak nIiatt Labienus nem
Милана, mikép va'gatik el» Caesar' lovasságától. Julius’
osztályait (еще csak akkor vette dszre, "Школ-‘шок Imir
Миш-61 bevágtak. A’ nIIInida lovasok ezáltal hirtelen ré
miiletbe jövén egyenest a’ tábornak “поник. А’ Gallu
sok 's Germanusok helyt állottak ugyan, de felsöbb hely
röl ’s hätul-ról körülfogatva vitéz.«ellentállás után az
utólsó emberig lekonczoltattak: '
Ezt látvrin Scipionak a’ tábor elött csatarendbenfálló
legioi vak ijedéssel, ’s rélnülettel valaInennyi Карпа tábo.
ruka futának.

.

Scipiot ’s annak hadait a’ sikról el- ’s a’ táborba ver
ve'n Caesar visszatéröt Тип/ат“, ’s az egész lovasságot

sánczolatai közé vonta.

A’ csatatér megtisztittatéknfs

ekkor Caesar’ szemeibe tüne'nek a’ Gallusok’ és Germa

nusok’ csodálatos tetemei, kik részint Labienus’ идите

tee'rt jöttek el Galliából, részint ajándék ’s igéretek ál
tal kecsegtetve állottak pártjrirn. Néhänyan köziilök,
a’ Curioval történt ütközetben fogságba esettek ’s ke

gyelmezettek, Inegosztott haise’ggel 40) akarák hálájokat
\

298

A. nm’rln‘s (ним).

leróni. Csodálatos szépse'gü ’s nagysfigu testeik gyilkol
tan ’s terülten az egész csatatéren szerte lxevertek.
XLI. Más nap e’ történetek után Caesar minden

sanczolatja közül kihozá cohorsait, ’s egész badi erejét
csatarendbe álli'tá. Scipio az övéinek rosz годными, és

holtakban és sebhedtekben lett vesztesége miatt táborti
ban tartózkodék. Е’ felé Caesar a’ hegy’ alján csatarend
ben halkkal közell'te. Mär Julius’ legioi ezer lépésnyinél
közelebb valának Uzita’ városához 41), melly Scipioé volt;
ki fe'ltvén e’ várost, honne't serege vizet ’s egyéb szüka
веден szeroket nyert., едем hadi erejével kijött, e’s szo
kása szerint négyes csatarendben, az elsöt lovas csapa-tokra osztva, ’s ezek közé tornyos és fegyveres elefán
tokat állítva, a'V városnak segi'tségére siete.
Ezt látván Caesar azt gondola: Scipio harczra ké
szülten ’s el szántan jô fele'je, azonban az a’ csak most
emli'tett helyen a’ vá`ros elött megálla, csatavonalának
közepét a’ város a'ltal fò'dözve'n, jobb ’s bal szárnyát ре
dig, hol az elefántok állänak nyiltan az ellenség’ 1111111
ra kitévén.

XLII. Caesar majdnem estéig várt a’ nélkül, liogy
Scipiot helyébôl mozdulni latta volna, .ki tehát inkább
szándékozék magát. ha kényszeríltetnék, védeni, mint
a’ téren vele közelröl mérközni.

lEz okért nem tarta ta

nácosnak az nap a’ városhoz jobban közeh'teni, inert
tudta, hogy abhan erôs numida örsereg Генетик, ’s az
ellenséges csatarend’ dereka't а’ wiros födözi; nehezen is
végbevìhetônek latta egyszerre mind а’ va’rost vini, mind
jobb ’s bal szárnyára nézve alkalmatlan helyen csata
rendben harczolni, kivált mivel katonái reggeltöl Кота
éhen ’s штампам]: fegyverben.
’
I
Vissza те tehát se-regeit а’ táborba, ’s más nap az
ellense'g felé közelebh terjeszté erösl'tlnényeit.
XLIlI. Considius azonban Achillát, hol C. Messias
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йод-тешу“ a’ coliorsokat zsoldos Numidák- 's Gaetulu
sokból zílló nyolcz cohorssal пых-011115; (le sok ’s hosszas

kise'rle'se, nagy munkálalainak дойной (a’ уди-0813) elö
Шива, ’s azoknak a’ lakosok filtali meggyujtatasa után
seunnire sem mehetvén a’ lovas csata'nak váratlan hirére

a’ táborban levö sok gabonat mege’gette; a’ bort, olajt ,
's egyéb élelem-szereket pedig megvesztegette, 's‘Achil
la’ ostromát abban hagyta.

Azula’n serege’ egy re'szét

Scipioval lnegosztván Juba’ Имён keresztiil Adrumetuni
ba vonula,

XLIV. ldöközben egy , az Allienustól Siciliából
Выйди: második szzílll’tma’nybeli hajó, mellyen Q. Comi
nius, ’s a’ romai lovag Ticida volt, a’ többitöl eltévedt,
’s a’ széltöl 'l’hapsushoz veretett, hol azt Virgilius за]
kiikkal 's apró evezös nasza'dokkal elfogta, és Scipiohoz
vitette. Ilasonlókép ugyan azon hajóhadból egy ha'rom
sor-evezôs rakva öreg vitézekkel, egy Centurioval, ’s
néha’ny ujonczczal bolyongvan, a’ vihartól Aegimurushoz
42) hajtatott, hol azt Varas’ és M. Octavìus’ hajóhada
внове‘. Varus a’ legénységet bántalom nélkül öriztetév
és Scipiohoz viteté.

Kikhez Scipio, midón elejbe jöttek, ’s birói széke

elôtt állottak: jól tudom, “Бутана, nem önként, lianem
ama’ дама fövezértek’ unszolasára ’s kényszeri’tésére ül
dözitek gonoszul a’ polgárokat, ’s minden jó érzetii em
bert; ’s azért, miután a’ sors titeket hatalmunkba 3:51
szott, eltökéltem, ha , mint kötelességtek , a’ Respubli~
' cat minden jó érzetüvel együtt „метить ‚ élelben hagy.
lak, ’s pénzzel xnegajándékozlak beneteket. Azért szólja
tok, mint éreztek.
XLV. E’ fölszóll'täsra Scipìo , ki ajsinlott kegyel

meért kétse'g kivül hálás nyilatkozäsokra шайтан, sza

badságot ada nekik szólni. каппы: a' tizennegyedik le
gio’ Cenlurioja igy válaszolt: Rendkiviili надуваем Sci
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pio! ---- fövezérnek neln nevezlek -halzít mondok , mivel
nekem , badi jog szerinti fogolynak , (Левее ’s ba'ntatlan
sagot ige'rsz; ’s tán elfogadnäm e’ улёт, ha azzal leg

rulabb vétek nem állana kapcsolatban. Ногу-11033“? én
älljak-e fegyveresen szemközt fôvezéremmel Caesarral,
ki alatt százados топаю, és seregével, mellynek 111086
ségee'rt ’s diadalmaiért barminczbat évne'l tovább 43) harl
попали? Ezt én nem teszem; téged ринг; egész komol'yèsaggal intlek, bagyj föl e’szaindékkal. Mart ha eildig nem
tudtad, kinek seregei ellen barczolsz, legaliibb most ta
nuld meg. Válaszd ki coborsaid köziil a’ legvitézebbiket.
’s a'llitsd ellenembc: én bajtxírsaimból, kik most hawllnadi
han vannak, csupán (не: veszek. Akkor a’ mi vitózsé
günkböl fogod tapasztalni, mit várbatsz seregeidtöl. -‘
XLVI. Véleménye ellen a’ Centurionak illy ba’tor
nyilatkozására Scipio baragra lobbanván teljes elkesere
déssel inte Centurioinak mit tegyenek. Lábai еще kon
czoltaték le a’ Centurlo. Azutén az öregeket az ujonczok
tol kiilön ‘ставшей. `Félre, u'gytnond: e’ czinkos tettek
kel fertözött ’s polgári vérrel bl'zott gonosztevôkkel. Еду
a’ táboron kivül vitettek e's kegyetlenül meggyilkoltattak.
Az ujonczokat legioi köze' dugdoztata. Cominiust,és Ti
„мы nem engedé пешей ele’ vitetnì. '
Ezen eset arra bírä Caesart ‚’ hogy a’ Tbapsus mel

letti tengeren rak- ’s badi bajóinak bátorßligául badi ba
jókon ôrködöket aluszékonysa'guk miatt а’ seregtôl gyn
lázattal elüzte, ’s ellenök igen kemény rendeletet bo
csátott.

.

XLVII. Ezen шатра" Caesar’ seregénél valami hi
betlen történt; mert a’ betes csillagzat’ lemente után 44)
mintegy második éjjeli ôrvaltáskor iszonyu záporral kövek
ежей.‘ E’bez más baj is Зайти. Caesar nem притона
а’ hadvezérek’ régi szokásaként seregét teli ширина, ba
нет 1`611‹еге1‹е‹|уёп ’s az ellenségbez közelebb nyolnnlviin

u. Armen llÃueaUaól..
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lninden harmadik vagy иезуит: nap tabert vert.

A’

lnunkával feglalkozott katenák nem gendoskedllattak (az
idc'i ellen) lllagokról. Azou kìvíil ligy szálll'ttattak 1111 Si
ciliából, “hegy az emberen , ’s fegyverén kivül sem edény,
sem rabszolga, sem egyéb a' ta'boreza'sban ~rendszerint
szükséges szer a’ hajńkra föl nem vétetett. Africäban pe

dig lnageknak nein csak semlnit nein kerestek vagy sze
reztek , hanem az eleség’ drágasága miatt régi szerzemé
nyeiket is megemésztette'k. Illy köriilmények között te
ha't elszegényedve'n vajmì kevesen nyugedtak bôrsátorek
alatt. A’ többiek ruha'zatból némi sáterecska't készl'tvén,

es na’ddal ’s galylyakkal megfödve'n azok alatt éjjeleztek.
A’ llirtelen zripor’ ’s k-öesö’ hullta'nál tehát mindnyájan a’
sujtó teril alatt, sötétben alt meg áltáztak, és sze’tiizettek,
ll'izök elalutt, minden élés-szer elrnmlntt, ’s 6k az éjben,

paizsukat fejeik fölé tartva'n a’ táberban szerte bolyong
tak. Ugyan azen e'jjel az ötödik legio’ fentöinek csúcsai
ömnagektól égtek 45).
'
ч
XLVIII. Juba király azonban Scipio‘ levas 011816511
ról tudósl'ttatván"s ettöl levél által fölszóll'ttatván Saba

ralt hadvezérét a’ sereg’ egy része’vel Sitius ellen hdtra
ha'gya’ , ’s hegy Caesar’ rettentésére önszemélyével is Sci
pio’ lladainak valanlellyes nyelnadéket adjen, ha’rom le
gieval, nyelcz száz kantzíres lovassal, igen erôs szálnu kan
tártalan N ulnidákkal ’s könnyü vértezetüekkel, nein 11111611
ben harnlincz elefántlal országából Scìpiehoz lnegindult.
г
Megérkezte utain a’ most emll'tett királyi lladak kü
lön táborba telepedének, nem igen messze Scipietól.
Azelôtt Caesar’ táborában nagy velt a’ rettegés a'
királyi seregek’ várása miatt, ’s a’ katonák Juba’ e'rkez
te elött nagy feszüle’sben voltak 46). De miker táberát
közeletben 1116 föl, elenyészett a’ seregei felöli lnagas vé
leme'ny, el а’ fe'leleln. Igy tekintetét, luellyel lávollété.
bell bil'a, jelen levén egészen elveszte'.
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E' történet ntdn mindenki könnyen észre пьесе,
milly bátorsa’g- ’s bizodalomra gerjedt a’ Шипу’ érkezte'
vel Scipìo; mart más nap minden seregét a’ kirälye'ival
egyetemben , ’s hatvan elefántjät kìhoza’, ’_s a’ lehetô leg.
nagyobb po'mpával csatarendbe álh'tri. Erôsitményeitöl va
lamivel távolabb ment ugyan, de nem igen hosszas kése°
delem után бете: vissza vonult taborába.

XLIX. Caesar Штаба, hogy a' Scipiotól vairt segéd
seregek jobbadán mind összegyültek, ’s az ütközetet Inár
semmi sem késleti: a’ hegygerinczen elör'e nyomult, vo
nalait Мицелий, sánczvárakat hfinyata, 's az emelke
dettebb helyek’ Inegrakása Юга! Scipiohoz közelebb jutni

igyekvék.

Az ellenség , bl'zván erejében, egy közel esö

doInbot elfoglalt, ’s I'gy ga'tot vetett Caesar’ elôbbre nyo
Inultának. 'Labienus is eltökélé azon dombot elfoglalni,
’s ezt annál hamartíbb teljesl’té , Ininél közelebb volt a‘hoz.
L. Egy, jó széles, meredek, és sok helyt barlang
szerü üregekkel megszaggatott völgyön, ’s ezen ш! egy
vén, sIirii Мала erdön kelle keresztiil menni Caesarnak,

mielött azon dombhoz зашита, mellyet el akart foglalni.
Labienus isInérvén e' щёки, ’s tudván , hogy Caesarnak,
ha hogy ama’ hely’ bìrtokába jutni kiván, szükségkép
a’ völgyön ’s olajfa erdôn keresztiil kell vonulnia, a’ lo
vassäg’ egy részével ’s könnyü seregeivel lesbe этом,

azon kivül a’ Веду ’s dombok теге lovasokat rejte, hogy
ha majd 6 тё‘еЦепйГн' legiobeliekre ütend, ’s a’ lovas
sag a’ Inagasról mutatkozik, Caesar 's ennek serege a’
kettös megtámadás miatt zavarba jövén, ’s az elô- vagy
ha'tra топи-Мн’ lehetsége el lévén Уйди, bekerI'ttessék, ’s
összeaprl'ttassék.
Caesar elöre kiildé lovassägat, ’s a’ cselröl semmit

sem tudván azon helyhez ere. De ellenei vagy vigyá
zatlansägból, vagy mivel Labienus’ parancsát elfeledék,
vagy féltökben, nehogy a’mélyben a’ lovasuktól elnyo
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Inattassanak, itt ott, ’s egyenként a' sziklák megül elö
jöve'n a’ dombtetö felé futának. Caesar’ lovasai elérék
öket, ’s részint levagdalák, részint foglyokká tevék.
Azután rögtön a’ hegynekl tartának, ’s levervén Labie~
nus’ örizetét azt hamarjában elfoglalák. Lovassága’ egy
részével Labienus futva csak nehezen menekedék Ineg.
LI, A’ lovasok által végbe vitt eme’ tett uta’n legioi
között Caesar a’ sänczmunkálatokat fölosztá ’s аи elfog~
lalt dombon ta'bort üte.

Azuta'n Uzita’ viirosának ellené

beu, melly az` 6 ta'bora és Scipioé lközti síkon fekíivék,
és Scipio’ birtokában volt, f6 ta'borától kezdve a’ Inezön
keresztül két vonalt hányatott, ’s Iígy irányzá azokat,
hogy e’ varos’jobb ’s bal oldalán egyesiiljenek. Е’ mun
kával oda czélzott, -.hogy ha majd a’ väroshoz közelit, ’s

azt ostrom alá veszi,l oldalaslag sánczai által 1611621“
sék, nehogy a’ fölös lovasságtól körül vétetvén a’ város’
ostromától elijesztessék. Továbbá a.' szóválta'si alkalmat,
’s az áltszökhetést is könnyl'teni akará, mit elöbb valaki
csak maga nagy veszélyeztete'sével tehetett; ’s lve'gre ta
pasztalni: el van-e az ellenség, ha fele'je közell’t, 1121111
va az ütközetre. Egyéb indl'tó okokhoz az is járult, hogy
aIna’ tájék Inély volt, ’s гари több kútat lehete ásni, теге
csak kevés vize volt, ’s azt is ymessziröl kelle hozatnia.

A” legioknak most emll'tett munka'ja közben sere
günk’ egy része a’ vonalok elött az ellenség ellen fegy
Verben, ällott. A’ külföldi` lovasok, ’s köIInyI'i seregbeliek
apró„csatákban küzködének.
LII. Midôn Caesar а’ Inunkától seregeit este felé
tábora'ba vissza гений, Jnba, Scipio, és Labienus едем
lovassaigukkal ’s könnyii seregeikkel Caesar’ lovasait 4‘1)`
keményen meg'támadzik. Ezek az egész ellenséges erö’
váratlan rohanata által megnyomatván kevessé háträltak_
De azért az ellenség еще“ nem ére; inert Caesar az lit'

közepén швам-акта" gyalogságát, lovasainak-segitse'gül
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ji'ive. A’ lovasok feleik’ érkeztével vérszeniet kapvzin nz
öket tiizesen ’s elszórtan sarkaló Nulnidäk ellen fordu~

Итак; ‘5 ôket sokak’ megszabadulása’s lekonczolása- ntán
a’ Шипу’ ta'horába visszaverék. Ha шеи ütközet fölött
nz ё] be nem 611, ’s a’ szél által kavart porfelleg a’ ki
látást nem gátolja: Julia ’s Labienus élve keriilnek Cac
sar' kezébe, ’s a’ lovasság., ’s könnyii seregek végkép el
vannak törölve.

Azonban Scipio' Камней а’ negyedik 's hatodik 1e
gioból hihetlen számmaljövének ált Caesarhoz , vagy kik
hová mehete'nek , elszéllyedtek. Ugyan ezt tevé, Scipio
ban ’s annak seregeiben bizodalmatlankodván , sok lovas
is Curio' hadából.

.

LIII. Azalatt mig а’ ke't fövezér Uzita köriil imigy
munkálódék, két legio -— a’ kilenczedik és tizedik- Si
ciliäból rakhajókon elindult, ’s niár nem messze levén a'
ruspiniai kìkötötôl, midôn Caesarnak K'I‘hapsus elött ör
ködö liajóit lnegpillanták, azon féltökben, 11оду az ott
lesben álló ellenséges hajó’hadra bukkannak, oktalannlv
a’ mély tengernek tartának, ’s hosszas ide ’s tova há

nyattatás ouin sok nap mulva szomjlól is éhtól elcsigázva
végre Caesarhoz érkezének.
LIV. Е’ legiok’ partra szálli'täsa után Caesar meg
emlékezvén azok’ hajdani kicsapongásairól, ’s némelly
emberek’ eröszakoskodásairól Italiában , csak pnra'nyi
okocskából, mellyet fölfogott--Q Avienns t.i. a' tizedik
legioban katonai Tribunus a’ sza'lli’tmányból egy egés'l.
hajót cselédeivel, ’s terhbarniaivnl rakott meg, a’ nélkiil,
hogy csak еду katonát is hozott volna ält Sicilia'bói --'
más nap valamennyi legio’ összehi'tt Tribunusaì és Centu
rioi' elôtt emelvényrôl l'gy szólott: Milly igen ohajtâm,
hogy az emberek zabola'tlanságuknak , -’s féktelen 521111114
sa'guknak, valahára korlátot vetettek, ’s kegyem-, sze

rénységeiu- ’s -béketl'írésemhez гаишник‘ volna magokat.
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De mivel ezek magoknak sem mértéket, sem batárt nem
tüznek, én {Лисой badi törvény szerint másoknak javitá~
sul rajtok intö példät. C. Avienus! te Italiában a’ romai
nép’ Катай“: а’ korma'ny' ellen fölbujtottad, a’ Municipi
umokat kiraboltad, nekem ’s a’ Respnblicának káromra vol
и“, lkatonak helyett Lcselédeidet ’s lovaidat rakattad ha
jóra, ’s a’ közjó illy мёда idöben тётей által szenved
barczosokban hiányt; gyala’zatodra elcsaplak seregemtöl,
és parancsolom: Africából me'g ma eltakarodjál, ’s meny

nyire lehet .távozzáL 'Té-ged is‘A. Foutejus, mivel zavart
élesztö kat'onai Tribunus és rosz pulgar val-fil, elbocsát

lak seregemtöl.

T. Salienus, М. Tiro, és C. Clusinas"

ti azon centurioi tisztse’gben, mellyet seregemben inkább
jó voltomból , mint vite'zségtekkel nyertetek, úgy viselté‘
tek magatokat , hogy sem háboruban derék katona’k, sem
béke’ idejében jámbor's basznos рощей-01: nem voltatok,
’s pártiitésekben,’s а’ katonáknak vëze'reik `elleni föltüze
lésében forrott fejetek ìnkább, mint’az illendöse'g- és не
rényse'gben : méltatlanoknak tartalak benneteketx se

regemben századoskodni; kiadok rajtatok, ’s mennyire
lebet, Africától {ай/опенок, parancsololn.

’S l'gy Штаб.

öket Caesar örizetül a’Centurioknak, ’s mindenik mellé
csak egyetlenegy szolgát adván, egyenke'nt külön hajók
ra rakatá 48).
’
LV. Azalatt a’ szökevény, ’s fölebbi említésiink sze
rint Caesartól az övéikbez leve'llel ’s üzenettel küld'o’tt

Gaetúlusok bouosaikboz érkezének, kik ezek’ tekintete

’s Caesar’ neve által könnyen rea' bìrva Juba kira'lytól el
pártoltak; mindnyájan sebten fegyvert ragadtak, ’s a’ ki
rály ellen fölkelni nem vonakodtak.
E’ tudósl'täsra Juba, ki most már ba'rmas báborliba

keveredett, kénytelem’ttetett Caesar ellen bozott seregei
böl, hogy országát a' Gaetúlusoktól megvédje, bat co
borstl vissza kiildeni.

ком. cLAs. iv. xö'r.
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LVI. Caesar bevégzé vonalait, ’s addig nyujtá, шей. `
dig a’ városból vetett löszer nem hathatott. Azután tá~
bert iitött, mellynek a’ városra ne’zö homlokoldalát Ba
listákkal és Scorpiokkal erösen megrakatván, azokkal a’
bástyák’ védôît szüntelen elriasztgata'. Ide hoza a’ felsö

táborból öt legiot.

i

Ez’ alkalommal az elôkelôk ’s legjelesebbek bara'
taikat ’s rokonaikat la'tni ollajták, ’s egymással beszél
gete'nek. Caesar belátta az innen eredö hasznot, mert
a’ királyi lovassägnál levö jelesb Gaetúlosok, ’s a’ lova

sok’ fejei, kiknek atyjai hajdan Marius alatt szolgáltak,
’s annnak jóvoltából földeket ’s telkeket nyertek, de
Sulla’ gyözödelme után Hiempsal 49) király alá vettettek,

liasználák az alkalmat, ’s e'jjel az örtüzek mär e'gvén
mintegy ezren llovaik- ’s tábori szolgáikkal egyetemben
Caesarnak Uzita mellett a’ rónán fekvc'í táborába 61526
kének.

»

LVII. Ezt meghallván Scipio, ’s kik vele voltak,
e' bal eseten megilletôdtek, ’s csaknem e'pen azon 166
ben l'fitta'k M. Aquiniust C. Sasernával szólalkozni. Scipio
tndatá Aquiniussal, hogy nincs mit beszélnie az `ellenség

‘ gel. Midön mind e’ mellett is a' hirnök azon nyert vá
laszszal jött vissza: „hogy helyéböl nem mozdul, ml'g

egyéb delgait tetszése szerint nem ve'gzendi“ egy futót in
dl'ta hozzá Jaba, ki Saserna’ hallattära mondá neki: „a’
kira'ly tiltja neked a’ szóváltäst.“ Ezen íizenetre megré
mülve eltávozék, 's a’ kìrálynak engedelmeskedék. Igy
hát egy romai, 's pedig népétöl rangra emelt polgár, I
épen állván hazája ’s minden java inkább a’ külföldi Ju
bának hajtott fejet,l mint чаду Scipio’ hirnökének enge
delmeskedett, vagy azon part’ polgärainak megbukása

után bántatlanul vissza lépett'volna!
Мёд gögösebben bánt Julia nem M. Aquiniussal a’
‘аза-161161161 rangl'a legelöször emelkedett cseke'ly Senator
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ral, hanem Scipioval, egy olly vérbôl eredett, “115116563
gal ’s ’s tìsztse'gekkel tündöklô férfiuval. Mert mondják,
.Iuba Scipìoval kicsinálta: nem lehet mindkettöjöknek
egyenlôen ruházkodniok; ’s azért Scipio a’ király’ érkez-l

tel elött viselt rendes öltöz'etét, a’ bibor hadiköntöst 50),
fejér ruházattal cserélé föl , ’s olly annyira fennhéjázó ’s
laza embernek, mint Juba engede.

LVIII. Más nap az ellenség valamennyi seregével
fölkerekedvén minden táborból kiindula, ’s nem messze

Caesar’ táborától egy magas dombot lelvén azon шерша
podék. Caesar is kijöve, ’s a’ sikon levö tábora elôtt seb

ten csatarendbe álli'tá seregeit, nem is kételkedvén, поду
az ellenség'illy nagy számánál, annyi királyi segédsere
geknél, és sebes elönyomultánál fogva ögnként csatát
kezd, ’s hozzá közelebb jövend. Körül lovagolván tehät
'a’ legiokat’ buzdítá öket, ’s kitüzve'n a’ harczjelet, Уйма
~ «az ellenség’ közeledtét. Mert volt oka, luìért nem tá
vozék messzebb sänczolataitól; ugyan is Scipiótól birt
Uzita’ városában ellenséges cohorsok fegyverben állának;
jobb szárnyával pedig e’ város szelnközt fekvék; ha mel-

lette elvonul, félhete, nehogy abból` kiüssenek, ’s öt ol_
dalaslag megtámadván fölszabdalják.
Мёд egy más ok is tartóztatá öt: Scipio’ harczvona
la elôtt egy fölötte >bajos liely volt, melly belátása sze
rint feleire nézve a’ megtámadásnál veszélyessé 111111111
1011 volna.

LIX. Véleményem szerint a’ két sereg’ állása't nem
kell elniellôzni. Scipio imigy intézé harczvonalát: Elöl zil
lának az 6 ’s Juba’ legioi; utánok n' Numidák tartalékul,
de olly vékonyan ’s hosszura nyujtva, hogy' Caesar’ le

gioi távolról öket egyes soroknak tekinték, ’s csak a’
szárnyakon tetsze'nek kettösöknek. Az elefántok egyenlö
köztéreken a’ jobb ’s bal szárnyra helyeztettek, uta'nok
pedig a’ könnyů vértezetüek és numidiai segédhadak. Az
20"'
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ege'sz kanta'rbz/ott lovasság a’jobb sza'rnyon мы“, inert
bal szárnya Uzita’ va'rosa'hoz támaszkodék, 's itt nem va
la tér a’ lovasság’ kifejtése're. Azonfölül az ellenség Nu
midákat, -’s töméntelen sza’mu könnyü vértezetüeket,

тампон] ezer lépésnyire jobb sza'rnya elejbe ('olt, ’s job
ban a’ domh’ aljiího'l. ваш-пои. Czélja, miért e’ serege
ket iin ’s az ellenség’ had'aitól annyira eltávoll'ta', az volt,

Воду, niihelyt a’ két sereg összecsap, sza'mos lovasságá
val hosszas keriilön Caesar’ embereit véletlenül bekerl'tse,

’s a' zavarban haji'tó szerekkel elemészsze.
El. volt Scipio’ .'-íllása azon napi тканые].

LX. Caesar, hogy a’ bal szárnyról kezdvén a’ jobb
ra щек, illy rendben ällett: bal szárnya't a’ kilencze
dik, és nyolczadik legio képezé , a’ jobbját a’ harmincza
dik es liuszonyolczadik; derekát a’ tizenharm-adik, tizenne
‘ gyedik, huszonkilenczedik, és huszonhatodik. A’ jobb
szárnyra рейд ‚ те11у inintegy második csatavonalt teve,
azon legi-ok’ coliorsainak egy részét helyeze', oda csapván
az ujoncz legiokból is néhány keveset. A’ harmadik ha

iii sort Caesar a’ bal szárnyra álll'tá, ’s aat a’ взаимна
la’ közepe'n levö legioig nyujtá.

E’ helyzet által a’ bal

szzirny három vonnlból a'llott. Ezt Caesar aze'rt tevé , mi
vel jobb szärnya't sánczolatok födék, а’ bal pedig a’ 5181
mos ellenséges lovassägnak ellent állani képes nem volt.
Ez okért azt egész lovasságával megerösi'té; ’s mivel ben

ne nem igen bizott’meg, elejbe álli'tá védůl az ölôdik
legiot, ’s a’lovasok közé könnyíi vértezetüeket kevere.
Az шажок kiilönbözöleg ’s mindenütt bizonyos helyekre,
’s ШИН: а’ szärnyakra пинай fölosztva.
LXI. E’ helyzetben alla a’ két sereg nem tävolabb
egymástól három száz lépésnyine'l reggeltöl На óráig 51),
а’ nélkiil, mi talán meg soha sem történt, hogy n1egüt~
камей volna.

Caesar тёк vissza vonulni is kezde sere

geivel láborzíba, midôn az egész tova álll'tott kanta'rtalan
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numida ’s gaetlilus lovassag hirtelen mozdulatot tón, s
Caesarnak a’ dombon fekvö ta'bora felé közell'te, ml'g az
alatt Labienus’ fékezett lovassäga helyben шагами, ’sa’
legiokat tartóztatá. Ekkor Caesar’ lovassa'gából egy ози
ta'ly a’ könnyii vértezetüekkel hirtelen , parancs пё11<й1‚
9

’s vakmeröen a’ Gaetiilusok ellen messze kitört, ’s a’ mo

csäron ältkelt. De az ellenség’ fölös стезе: fentartani
gyengék valaínak. A’ könnyii seregektöl elhagyatva, sok

sebbel tetézve ’s megnyomatva feleikhez futa'nak.

Sok

ló’ megsebesittetésén kiviil egy lovas, ’s a’ könnyü vérte
zetüekböl huszonkét legény чешет: el.
Е’ szerencsés lovas сваю után Scilìio örvendve veze

té éjjel vissza seregét a’ táborba.
De az örömet (Еду akará a’ szerencse) nem egyediil
éldelé; mert más nap a’ lovassa'g, mellyet Caesar gabo
náe'rt Leptisbe küldött, az uton vélelenül rabló numida ’s
gaetúlus lovasokra bukkant, ’s vagy százat дампы: föl
konczolt, vagy rabbá tett
Caesar azonban naponként sikra vezeté legioit. Mun`
kálatai folyton folyának, ’s a’ rónán keresztül gere’b ’s
zírok huzaték, ’s az ellenség’ kicsapásainak gat vetteték’
Scipio is, pedig sietve, ellensánczokat hányatott, nehogy
Caesar által a’ dombtetöröl elszegessék.

Igy mind a’ két vezér erösl'tményekkel foglalko'zék,
’s шее is naponként lovas csatákban egymással küzde.
LXII. Е’ közben Varus a’ hetedik e's nyolczadik le`

gionak Siciliából érkeztéröl tudós‘i'ttatván a' tél miatt
Uticában szárazra vont hajóhadatjziben уйма bocsa'tá,
gaetúlus révészekkel ’s tengeri katonákkal megraká, és
Uticától cseltvetôleg elindulván ötvenöt hajóval Adra
mentumhoz ére.

Caesar ennek érkeztér'öl mit se’ tudván L. Cispiust
szállítma'nyát ve'deni huszonke't hajóból a’lló haddal örtál

31.0
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lólag Thapsus felé indi'ta’. Hason ezélból Q. Aquilát' ti
‘ведьм-от hadi hajóval Adrumetumhoz elöre elküldé,
Cispius csak hamar eljutott kitiizött helyére; Aquila
a’ tenger’ zajgása miatt nem evezheté körül a’ foliot, ’s
hajóhada'val mélyen еду zugba vonult, hol a’ vihartól

ment volt.

A’ többi hajóhańi'legényei kiszällván ’s a’

parton szerte bolyongván, vagy eleség-szerzés vegett a’
värosba menvén védôk nélkiil Leptis elc'itt a’ nyilt tengo'
ren a'llott. Varus ezt a’ szökevényektöl шедшим, e'lt
az alkalommal, ’s második örváltáskor az adrumetumi
mürévbôl kievezve'n nap’ költével egész hajóhadával Lep
tishez jöve, 's a’sik tengeren a’ kikötôtöl messze álló

rakhajókat fölgyůjtá; két, védôk nélküli, ötsor-evezöst
рей); ellent a'llás nélkiil elfogott.
LXIII. Caesar a’ kikötötöl hat ezer Iépe'snyire 'fek~
vö táborában a’ munka'latokat nézé, mìdôn e’felöl hirte

len tudósŕttaték. Minden egyebeket abban hagyvän féli
eresztve csak hamar Le'ptisnél termett, hol is azonnal egy
kis sajkára szállott, meghagyván, hogy c’it valamennyi
hajó kövesse. Mente ben a’ nagy ellenséges hajóhad miatt
rémült ’s remegö Aquilára bukkant, ’s az ellenség után
induit.

`

i

Varas Caesar’ sebességén ’s bátorsága’n elijedvén
ege'sz hajo'hadával Adrumetum felé siete. De már négy ezer
lépésnyire beéré ¿it Caesar, ismét elvöu tôle egy 61501’
evezöst ege'sz hajós ne’pével, ’s a’ rajta volt szaz harmincz
ellenséges örrel; toväbbá elfoglalá réve'szeivel ’s kato

náival együtt a’ legközelebbi, ’s az ellenvédelemnél elké
sett. hárolnsor-evezöst is. A’ többi ellenséges hajók meg
kerülte'k a’ fokot, 's egyetemben az adrumetumi mi'irévbß
evezének.

Caesar ugyan azon széllel nem keriilhete' meg a’ fo
kot, ’s azon éjszakát a’ nyilt tengeren horgonyokon tölt
vón, nap’ költével Adrumetumhoz тет, ’s ott a’ mú'réven
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kivül álló minden rakbajót fölgyujtott; mert a’ többiek
vagy sza'razra vonattak, чаду а’ mú'révbe iizettek.

Csekély késedelem щёки, Ьа tán az ellense'g tenge
ri iitközetbe bocsátkoznék,ismét (régi) táboráboz evezett.
LXIV. Azon bajón впадаю“ Р. Vestrius romai lo
vag, ugy szinte P. Ligarius, Afranius’ seregéböl, ki Cae
sartól Hispaniában a’ többiekkel szabadon bocsa'ttatván
Pompeius alatt szolgált, az iítközetböl elillant, ’s Africa

ba Varusboz jölt. Caesar ôt bitszegése ’s bútelensége miatt
megöleté; P. Vestriusnak pedig megkegyelmeze , re'szint
mivel testvére Romában a' гей vetett pénzt lefizette, ré

szint mivel elfogadbatónak itélé azon mentségét: bogy
ô Nasidius’ bajóbada'tól elfogatván a’ vesztô belyre vite
te'sekor Varustól nyert kegyelmet, késöbb pedig meg
szökni semmi alkalma nem volt, maga is méltänyosnak
шипа.

LXV. Szokas Africábanmezôn, ’s csaknem minden

majorban vermeket tartani, hová a’ gabonát rejtsék; ’s
illyeseket fôkép háboruban, ’s az ellense'g’ birtelen becsa
pásaikor készítenek.
Ezt Caesar áruläs által meg
tudván barmadik örválta'skor két legiot a’ lovassággal tä
bora'tól Ни ezer lépésnyire elkülde, kik sok gabouával
rakottan térének vissza a’ tziborba.

_

Erröl értesíttetve’n Labienus, гейши-26161 hét ezer lé

pésnyire azon begygerinczen ’s balmon, mellyen еду пар
pal azelött Caesar keresztiil ment volt, elindult, ott két
legionak tábort vert, ’s azon reményben, bugy Caesar

gabona-szerzésért többször is arra veendi utjat, sza'mos
lovassággal, ’s könnyü seregekkel naponként alkalmas
belyeken lesben állott.
'
LXVI. Caesar azonban Labienus’ cseleiröl szöke

vények által tudósíttatván, nébány nap nem плотин be
lyéböl, mig az ellenség’ ñgyelme naponkénti foglalatos
айда‘ шььмагя ismétlésével nem идиша. Egy regge] vá
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ratlanul parancsolá: uyelcz legio a’ levassäg’ egy részé
vel köresse öt a’ hátulsó Карпа.

Elöre küldve'n a’ levas

sägot, hirtelen rohanat a’ltal cselllelyeiken, а’ völgyek
ben, bätm'sa’gban lappangó könnyü vértezetü elleneiböl
mintegy б: sza'zat fölkenczelt, a’ többieket igen rutul
megfutamtetta.
'
Labienus azonban egész levas erejével а’ szaladók
nak segitse’gül jöve ’s Caesar’ kevés levasai már a’ fölös
számot nem állhatta'k ki, midön Caesar csatarendllen álló
legioval elôtiint. Labienus erre megszöppent’s megállett,
атак pedig veszteség nélkül lnagállez voná lovasait.
Más nap Juba a’ helyöket oda hag'yett ’s táberukba
{топ Nulnidzíkat mind fölfeszl'tteté.

LXVII. Caesar azonban a’ nyemasztó Щей-зятю
miatt össze-vona' táborába lninden seregét, ’s örlladat llagy.
van Leptisben, Ruspinábau, e's Achillában a’ hajóhadat
Cispiusnak ’s Aquila’nak Штаб, llegy a’ vizi részen egyik
Adrumetumot, a’ lua'sik Tllapsust ostromzär alatt tartsa.

Azutzín fölgyujtvän tábera't, éjjeli negyedik' ôrváltáskor
liutrozatait a’ bal szzírnyra llordatvzin seregével csatareud
ben fölkerekedék. [ау érkeze'k Agar’ váresálloz, mellyet
az ешь: a’ Gaetlilusek’ войной estrema ellen az ettani

Iakosok legnagyebb elszántsäggal védtenek. Itt a’ sikon
minden népét egy tzíborba hely'ezvén, gabonát szerezni
egy oszta'lylyal a’ majerok körül kóvályga. Valamicske
buzán ШУМ nagy mennyiségben гам“ árpa't, elajt, bert,
és fügétßs fölfrisl'tvén azzal seregét a’ täborba vìssza ment.
Scipio azonban Caesar’ eltávoztát megtudván a’llegy

gerinczen egész erejével utána nyomult, ’s annak táberá~
tól hat ezer lépe'snyire harem osztálybau tábert l'itött.
LXVIII. Zeta va'resa 52) tl'z ezer lépésnyire гена:
Scipiohez, tábera’ része’n ’s a’hez közelebb, Caesaréval

pedig ellenben által, ’s ettöl távelabb tizennyelez ezer
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lépésnyire. Scipìo (дынек-265 végett e’ városhoz két le.
gint имён.
l
Caesar ezt szökevényektöl megtudva'n ‚ a' sikról biz~
tosahb helyre, a’ dombra, vive' táborát, ’s ott ôrsereget
hagyván, negyedik örváltŕiskor fölkerekedék, az ellen~
ség’ tábora теней elvonula, "s a’ várost ke’zre Мех-“ё.
Megértvén, hogy Scirio’ legioi beljebb а’ tájékon
gabonát gyüjtenek, rajtok akara hajtani; de észre vevé,
hogy az ellenséges sereg e’ legìok’rsegitségére siet. Ez
tartá föl nyomutában, Tehát a’ városban Oppius Legatus
alatt ôrsereget hagyván hadi foglyaival: azon väros’ pa
rancsnokával C. Mutius Нефти romai Iovaggal , és Sci
pio' meghittével, nem különben P. Atriussal Utica kerü
letbeli romai lovaggal, ugy szinte a’ királynak elö ho
zott huszonkét tevéjével a’ táborba vissza tért.
LXIX. Scipio’ táborához közeledtekor, melly mel
lett szI'ikségkép el kelle vonulnia, Labienus és Afranius
az egész lovassággal ’s könnyü vértezetüekkel a’ lesbc'il

elörontván Caesar’ utóseregének utját szegék, ’s a’ leg
közelebbi dombokat megszállák.
Ezt látván Caesar «az ellenség' ronhantának ellenszeg
zé lcvassa'gát, a’ zszikmänyt а’ legiobeliek által еду ha
lomba hordatá, ’s ke’sedelem nélkiil elleneire fordula.

Ez meglevén a’ legiok'elsö rohantáI-a az ellen-lovassäg ’s
könnyü sereg minden nagy munka ne'lkül helyébôl elüze
tett. Caesar azt véltében, hogy megvert ’s elriasztott

ellensége ~fölhagy az ingerkedéssel, folytatá útját.

-De

a’ Numidäk, és lovasok között harczoló ’s azokkal egyen

lôen elöre ’s hátra rugaszkodó свода gyorsaságu könnyü
vértezetüek a’ Iegközelebbi dombokról Iijra hirtelen elö
rohanván az VemlI'tett módón Caesar’ Iegioit megtzimadakl
Ем több izben ismétlék, ’s majd utjokban iizék 111111156

kat, majàisme't vissza futának; 's ha azok megállapod-f
1
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tak, nem közeledének, hanem különös harcznemüknél
fogva megele'glék öket haji'tó szerekkel sebzeni.
Caesar sejté: ellenségeinek szzíndéka nem nia’s, mint
б: о11у helyen táborütésre kénytetni, hol teljesség'gel
semmi vi'z nem levén, a’ negyedik ôrváltástól a’ nap’ шиш;
óriijaig 53) éhen volt serege a’ barmokkal egyetemben
szomjan elveszszen.
_
LXX. A’ nap már hanyatlott, ’s негу óra alatt 54)

alîg haladtak száz le’pést.

Caesar a’ lovak’ veszteségo

miatt lovassa'gát az utóseregbôl elvonta, -’s helyette vál
togatva legioival záratá a’ menetet. lgy békével ’s lép'
ten haladván legiobeli katonáival az ellenség’ шпицы
sait könnyebben ИЩИ.
Azonban a’ numìdiai lovasság jobbról, balról a’ dom
bokon elôre ugrata, és fölös számával Caesar’ seregeit
mintegy bekerl’té. Еду rész az utósereget szoritä. На ре
dig Caesar’ öreg katonáiból csak három vagy négy for

dult is meg, ’s erôs karral a’vnyomzó Numidák közé fen
“Яке: hajított, két ezernél több {оп-(111011 egyetemleg há
tat.

Rendszerint csak a’ tábortestnél Вашей: fordl'tva sze

dék össze iijra magokat, ’s ismét távolról követve hajító
dárdákat szórának a’ legiobeliekre.

Igy Caesar majd haladva, majd megállva késön vég
zé utját, ’s csak az éj’ elsö órájában ére, tl'z sebhedtet
kive've, veszteség nélkül táborába.

Labienus sok sebhedten kivül harom száz holtat уезж
reti; az üzéstôl mindnyájan lankadtan vonulának az буе
ikhez vissza.

Scipio is, ki legioit az elefántokkal együtt

tábora elött Caesar’ láttára rémůletül csatarendbe állitä ,
vissza méne a’ táborba.

LXXI. Caesar illy nemü ellense'g ellen nem ligy ve
zeté népeir, mint hadvezér tapasztalt, ’s annyi jeles tet

teket diadalmasan végh’ez vitt sereget, hanem mint via
dalnok tanítá ujoncz hadazóit: mike’p kelljen elleneik e161
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'kite'rni, azokkal szembe sza'llni, milly távolnyira ellensze
giilnì , majd eiöre, majd bätra szökni, ta'madással fenye
getôzni, a’ löszereket körül belül bol ’s mikép használni;
mert az ellenséges könnyü seregek szerföiött aggodtatáka
‘s rettente'k a' mieinket. A’ lovasok nem merének iovaik~

nak, kiket amazok `bajl'tó dárdák'kal ölének le, vesztesé
ge miatt ütközetbe bocsátkozni; а’ legiobeli katonät pe
dig gyorsasa'gukkai fáraszták ki; mert mibelyt a’ nebéz
vértezetii gyalog azoktól bolygatva megállott, ’s ellenek
rugaszkodott , sebes futtokkal könnyen kikerülék a’
veszélyt.

LXXII. Caesar e’ miatt nagy zavarba jött; mert a’
bol ’s ba’nyszor csak megiitközött, lovassága legiobeli ka
tonák nélkül az eilenség’ lovassa'gával ’s könnyü seregei
vel soba sem mérközbetett. Aggódott pedig azért, mivel
az ellenség’ legioit-még nem ismérte, ’s mike'p tartsa ma
gat annak lovassága, ’s töme’ntelen könnyü ve’rtezetüi el
len, ba majd ezekbez a’ iegiok is járulandanak. Azou
kiviii az elál'ántok’nagysa’ga és лёта 15 rémületben tar
tá seregét; de ez egynek tala’lt ellenszert: mert paran'
csára Italiából elefántok tétettek ált, hogy katonáink
ezen állat’` aiakja'val ’s tnlajdonaival megisme'rkedjenek,
és 1101 lebetne rajta sebet ejteni; ’s mivel fölkészült ’s
pa'nczélozolt volt az elefánt, a’ testnek milly rés'ze marad
pusztán ’s födetien, hogy oda löszer ìrányoztatbassék;
továbbá hogy a' lovak is megszokás áital azok’ szagától,
röffenésétöl, ’s alakjától el ne ijedjenek.

Ez által czélját tökéletesen elérte; mert katonái
ezen állatokat megtapinta’k, ’s lassu mozgásukat látták;
a’ lovasok pedig tompa fentö‘ket vetének reájok, ’s ezen

állatok’ be'ketiirése'nél fogva bozzájok szoktatáky lovaiakat.
LXXIII. Caesar a’ fölebb emil'tett okok miatt ag

gódott, ’s hajdani szokásától ’s tiize'töl megvallva balkab

ban ’s vigyázobban fogott а’ dologboz. Nem is csoda;

316

А. marins (musa).

mert lnestani seregei Gallia’ térmezején szektak velt csa
пят, pedig Gallusokkal, nyilt, ’s épen nem alattomes

emberekkel, kik vitézséggel , ’s nem lladi csellel szektak
harczolni: mest pedig arra kellett ügyelni, Воду kale
náit az ellenség’ fertélyaival, cseleivel ’s fegäsaival meg
islne'rtesse, ’s megtanl’tsa , nlit szükség követniek mit ke
rülniek. Hegy ezt emberei ulinél elôbb megfogják, azen
velt, llogy a’ legiekat mindig nlozgäs'ban tartsa, ’s tap.
la-szerzés’ ürügye alatt ide ’s teva venczelja; mert nem
hitte, hegy az ellenség tôle ’s nyomdekaitól eltávezzék.
Harnlad napra azután Caesar szorgesau gyakorlott
seregével az Ñellenség’ tábura mellett elvenult, ’s azt al
kalmas helyen ütközettel lllegkinálta. La'tva'n, llogy azt
elfogadni venakodik, este felé vissza vezeté legieit a’
táberba.

LXXIV. E’ közben Vaccából 55), fölebbi emll'té
siink szerint Caesar elfeglalta Zetával határes városból,
követek jövének könyörögvén ’s_esdekelvén: _küldene
` llezzájek örsereget; ök több, a’ häboruboz szükséges szer
rel szolgálandanak. Ugyan akker Vaz istenek’ akaratja ’s
Caesar iránti kedvezése szerint egy szökevény pelgár tair
sait tudósl'tá, hegy Juba Шипу, Caesar’ örizetének шее‘
érkezte elôtt, sebes léptekkel a’ váres elött шипе“, ’s

összegyült erejével a’ várost körül Гоша ’s bevette, lake
sait egyes egyig fölkenczoltatta, a’ värest katonáinak
zsákmányul engedte, ’s lerombeltatta.
LXXV. Caesar azonban Martius’ ‘2i-ken serege fö

lött szemlét tartván, más nap egész seregével triborától
öt ezer Ie'pe'snyire ment, és Scipieétól mintegy két ezernyire csatareudbe állett. Miután a’` csatával ele'g sokáig
megkinált ellenségét iitközetre nem birhatta; vissza vi`
vé seregét.
Más nap fölkerekedvén utját Sarsura’ váresa felé ve

vé, hol Scipienalr Numidákból álló örizete ’s gabenatára
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volt. Ezt látván Labienus , lovasságával 's könnyü sere»
geivel faggatni kezdé annak utócsapatját, ’s elvevé azon
äriinemüket, mellyeket a’ szatócsok ’s kereskedök неке
reken utána vittek. Ez által vérszemet kapván a’ legiok
hoz közelíteni ba'torkodott, hive’n , hogy butorzataik’ nyo
masztó terhe alatt a’ кают“! nem lesznek képesek har
czolnì.

Caesar ezt elöre latta, ’s azért minden legioból há
rom száz embert harczra készen tartott.

Ezekettehát

Labienus’ lovassa’gára bocsátván önosztályait'segitette.
Labienus lovasaink’ fordultával hadjeleìnket megpil
lantván rémülve gyalázatos futa’snak eredt. Vesztesége
nagy volt holtakban ’s тез nagyobb sebhedtekben.
A’ legiobeliek ismét soraikba térének, ’s кеты: ut.
jokat шугать; Labienus nem szünék meg jobbról a»
domb’ gerinczén ôket távolról kisérni.
LXXVI. Caesar Sarsura városához ‘efrkezte után Sci

pìo’ örìzetét, feleiket segl'teni g'yáváskodó e‘lleneinek sze
me’ Миша, lekonczoltatá. A’ város’ parancsnoka, a’ Sci

pio alatt tartozása'n tIil szolgált P. Coi‘nelius vitézül el
lenszegült ugyan, de a’ sokaságtól köriil-vétetvén бене
konczoltatott, a’ varos pedig megve’tetett.

Itt serege't ellátván gabona'valA más nap Tisdra Уйт
sához jött, hol akkor Considius sok katonával ’s gladia
tori coborsával örködött.

.

Caesar a’ hely’ fekvésének megvizsgáläsa után (52111:
séges szerekbeli) hiány miatt annak ostromlásához fogni
nem akarván, azonnal mintegy négy ezer lépésnyire to
vább ment, ’s egy, vizzel bövelkedö helyen tábort verl:~

Negyedik nap innen ismét Agar melletti táborába Уйм
sza tért.

Ezt tevé Scipio is, ее hajdani táborába vezeté‘seregeìt.
LXXVII. Azonban a' .Iuba’ birtokaìnak végszélein

a’ tenger mellett lakó , ’s annak kormánya ’s hatalma alatt

31S

A. ma'rws (РАМА). -

lévö thabenaiak fölkonczoläk a’ királyi örsereget, ’s e’
felöl Caesart követeik által tudósl'ta'k, kérvén ’s könyö~

rögvén: ez’ érdem niiatt vegye вы а’ romai nép’ pártfo
gasa alá.
Caesar helyben hagyá tettöket , ’s a' Tribnnust Mar
cius Crispust egy (го-110155211, ijaíszokkal,v 's több gépely
lyel ôrizetiil Thabenába küldé.

Е’ ’tájban érkezének egy második szálli'tma'ny által
Caesarhoz valanlennyi legioból inindazok, kik vagy be
legség miatt, vagy szabadsággal тишины az africai 5111
szálli'táskor elmaradtak, mintegy négy ezeren, négy száz
lovas, ezer parìttyás és ijász. “Гейш: е’ seregekkel ’s
valamennyi legioval kiindulván ugy, a’ mint vala, csa
tarendben, táborától nyolcz, Scipioe’tól рейд négy ezer
lépésnyire a’ sikon megálla.

LXXVIII. Scipio’ táborán alól feküdt Tegea’ városa 56),
1101 ennek rendszerint mintegy négy sza’z lovasa örködött.
E’ lovasságot‘a’ város’ jobb ’s bal oldalára helyzé; maga

pedig legioival a’ táborból kijövén sánczol’ataitól mintegj
ezer lépésnyire az' alsóbb dombgerinczen csatarendben
állott.

Miután Scipio egy helyen sokáig veszteglett, ’s a’
nap csendesen lianyatlott, Caesar lovas osztályaival a’ vá
`ros mellett álló ellenséges lovassägot megtámadlatá,(gyámolul) könnyü seregbelieket, ìjászokat, és parittyásokat
küldvén шейной. Mikor ezt megkezdték, e's Julius’ lo.
vasai fékeresztve neki rugtattak, Pacidius hoszura пуп]
tá Iovasságát , hogy Julius’ osztályait köriil szárnyalhas
sa , ’s mind e’ mellett teli tüzzel ’s bátorsággal ellensze

giilhessen. Ezt Caesar észre vévén parancsot ada: nyo«
muljon а’ csatarend’ legközelebbi legiojából azon három
sza'z ember, кисе: (az топ) ЬисогпёЩЩ szokott volt tar
tani a’ lovasok' segi’tségére.
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Közben Labienus is lovasainak lovas erôt kíilde se

gédiil; ’s a' sebbe esettek’ ’s fáradtak’ helyébe ép ’s fris
erejii lovasokat léptetett; Julius’ négy száz lovasa nem
ällhata ki az ellense'gnek mintegy ne'gy ezer embernyi
erejét, ’s a’ könnyü vértezetii Numidák’ lôszereitôl is
szenvede, azért lassan hzítra’la.

Caesar tehát a’ második

szárnyat is sebten segédül külde' erôködô katonáinak;
miáltal ezek föléledvén egyetemleg az ellenségre rohan
tak, ’s azt, közüle sokat megölvén, ’s többet- megsebe

sítvén, futásra kényszeri'tették, és három ezer lépe'snyi
re sarkalván egész a’ halmokig üzték; azután az övéik
hez vissza tértek. Caesar egész a' tizedik óráig állásában

maradt, ’s akkor, a’ mint csatarendben volt, egyetlenegy
ember’ vesztese'ge nélkiil vissza költözött táborba.
Ezen ütközetben Pacidius fentôvel a’ sisakon ke

resztül fején kemény sebet kaputt; több vezér, ’s a’ se

reg’ jelesebbeì megölettek, vagy sebbe estek 57).
LXXIX. Miután Caesar semmike'p nem vehette гей
elleneit , hogy sikra szálljanak, ’s legioikkal csatába bo
csa'tkozzanak; de egyszersmind latta, hogy a’ viz’ szüke
miatt azokhoz közelebb tábort nem üthet; ’s hogy azok
nem vitézségökre, hanem a’ viz’ szükére támaszkodva
nem félnek tôle: Aprilis’ 4-kén, harmadik ôrváltáskor,

fölkerekedvén, еле] Agartól Thapsusig, hol Virgilius igen

nagy ôrsereggel tanyázott, tizenhat ezer lépésnyire nyo
mult. Itt tábort ütött, ’s még az nap a’ várost körül kez~
dé keríteni, ’s több alkalmas, és támadó pontot megrak
ni, nehogy az ellenség itt becsuszhasson, ’s néhány

helebb esô helyeken magát megfészkelllesse.

_

Scipio »azonban áltlätá Caesar’ падаешь, ’s az iitkö

zet’ elkerülhetlen szükségét, nehogy szerfölötti gyalázat
jara legjobb párthiveit a’ thapsusbelieket, és Virgiliust
föláldozza. ' Caesart tehát a’ magasokon nyomban követ
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te, ’s Tbapsustól nyolcz ezer lépésnyire kettös táborba
szállott.

.

LXXX. Scipio egy, a’ tenger és sós mocsár közt
fekvö csak ezer ötszáz lépe’snyi szoroson álttörve akara
a’ tbapsusbeiieknek segl'tséget hozni. Azonban Caesar ezt

elöre latta; mert elôtte való nap ott säncz’várat bányatott,
’s bármas ôrizetet hagyott, ml'g többi seregeivel 161110111
forman táborozva Tbapsust sánczolatokkal bekeri't'é. Igy

Scipio már kezdett lítjában gátolva a’ következô napot ’s
éjszakát a’ 111005111- mellett tölte'. Reggeli szürküietkor nem

egészen ezer 61 száz lépésnyire Caesar’ táborátói ’s а’ fö
lebb emll'tett örizettöl a’ tenger felé megtelepedett, ’s tá‘
11011 111611.

Caesar értesl'ttetvén erröl katonáit a’ munkától ei

voná, ’s a’ Proconsult Asprenast két legioval tábort fö
dözni bátra bagyván butrozatlan seregével sìetve azon

bely felé tartott. A’ bajóbad’ egy része Tbapsus meliett
y hagyatott, a’ többi bajók parancsot veve'nek az ellenség’
báta megett, mennyire csak lebet, a’ partboz közeiítni,
’s az 6 jelére vigyázni, arra azntán birtelen lármzít ütni,
’s az'elfordult ellenséget váratlan rémiiietbe hozni, hogy

az` megzavarodva ’s riadva kénytelem'ttessék bätra te
kinteni.

I

LXXXI. Oda érkeztekor Caesaraz ellenséget Sci

pîo’ sánczgerébe elött csatarendben, ’s az elefántokat a’
jobb ’s bal szárnyra beiyezve taláiá; mindazáltal a’ kato
näk’ egy része fáradbatlanul munkálódék a’ ta'bor’ erö
si'tésben. Ö bármas csatarendben a’ 10-ik és 2-ik legiot jobb

szárnyra, a’ nyolczadikat és kilenczedìket a’ baira bely
zé. Öt legio a’ csatavonal’ közepét képezé. Mindenik szárny
elé, mint negyedik harczvonalt, az elefántok ellen, 61
coborst áilr'ta, az ijászokat ’s parittyásokat mindkét 5211111)’
ra rendelé , ’s а’ könnyii vértezetüeket lo'vasai kç'izé csa

pá. Ó maga gyalog keresztiil futá а’ rendeket, régi ka
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tenait llajdani vitézségökre ’s bös tetteikre emlékeztetvén,
és sziveskedö szńlongatásekkal tiizöket élesztvén. Az el
lenséggel még sella nem mérközött ujonczokat pedig buz
dl'tá: kövessék az öregek’ vitézségét, és serénykedjenek a
zek’ hirét, ’s neve’t, ’s rangját gyözödelluükkel megszerezni.
LXXXII. A’ sereget ilnigy körul järva vevé e'szre
mikép ellenei a’ geréb köriil mozognak; féle'nkül ide ’s
teva futkeznak , majd a’ kapukon belöl venulnak, таза
rendetlen ’s mértéktelen csapatokban kitódulnak. Ezt töb
ben is vevék észre. Ekkor a’ Legatusek, ’s önkénytesek

cgyszerre Caesarnak esdeklének: ne késsék bátran jelt
adni. A’ halhatlan isten'ek neki eldöntö gyözödelmet 1561‘
nek.
'
`
'
М
'
Ml'g Caesar kételkedék, ’s azek’ tl'ize'nek ’s Нубий

gának ellenszegülve kiáltezá: nincs kedve támadólag liar

czolni; ’s népeit ismételve tartóztatgatá: hirtelen a’ jóbb’
szárnyen Caesar’ parancsa ne'lkiil a’ katonáktól kén‘ysze#
rl'tve egy trombita's шедший täregatóját; mire valameny

nyi cehors az elleuse'gre kitört, lnl'g a' Centuriok mago;

kat siker nélkiil ellenfeszl'ték, ’s a’ katonákat (эх-6701181‘:
Шпага“; ‚ nehegy a’ fövezér’ parancsa nélkül ütkc'iz’zenek.
LXXXIII. Caesar látván, hogy a’ neki >ltevl'ilt `ka-’
tonät lehetetlen tartóztatni, szereucse't adván jelszóul‘fék
eresztve az ellenség’ elösorának ugratott. Közben a’ jobb
szárnyen parittyásai ’s ijászai teljes erövel szórak a' 5111
mes elefántokra löszereiket, mire ezen állatok a’ parity

l'

tyák’ ’s kövek’ siivöltése nliattrénliilten lllegferdultak,
a’ hátuk lnegett szerosan alle önńôneik’ töulegét 65321:

tìpra'k, ’s a’ félig készgerébkapuken keresztül reliantak.

I'Iasenlókép az elefa'ntekkal ugyan azen szárnyen tillett
nlaul'us lovasok födözetök’ megfutamläsa után elsök ered-I4
tek futásnak. A’ legiek megkerülve'n a’ (többi) elef'fílv
tokat az ellenség’ sánczgerébét hamar elfnglalták. Né

Il_rillyan kelnényen ellenszegiiltek идут, de lekenczoltat- ì
nell. cias. lv. 1161‘.

21
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tak. A’ többiek `nyakra Юге a’ mult napon elhagyott
táborba futának. .
`
LXXXIV. Nein lehet ez alkalommal egy ötödik le

giobeli öreg katonának vitéz tettét elhallgatni. A’ bal
szárnyon egy elefánt vett sebe’ fájdalmában böszülten
egy fegyvertelen szatócsnak esett, azt lába alzi vete,
’s гей térdele. Mig ìgy a’ legerösb bögés közben ,föle

melt orma'nyäval csapkova terhével az embert nyomkodá
’s agyon szoritá; e’ katona nem tartóztathatá тает,
hogy fegyveresen az állatra ne rohanjon. Alig pillanlá
meg б: az elefánt ölni szegült fegyverével, elhagyá a’
holttestet, ’s ormányával áltkulcsolván a’ fegyveres vitézt

a’ légbe emelé. E’ veszélyben jól látáa’ katona, hogy
ìziben kell munkálódnia, ’s azért teljesV erejébôl az öt
karulva тати; ormanyt кладёт! csapva csapta. Az ele

faint7 fájdalmában elvetvén a’ кетона“: legnagyobb Ibö
géssel futva fordult vissza a’ többi állatokhoz.
LXXXV. Azalatt a’ 'I‘hapsusban fekvô ôrizet a’ vi

zi kapun kiütött, vagy hogy feleit segitse, vagy hogy a’
várost oda hagyván futassal mentse плавай.

Mikor igy

köldökig a’ tengerben a’ száraz felé дятлами, a’ 131130
funkban levö szolgák- ’s inasoktól kövekkel ’s fentök
kel a' fôldtôl eltiltatva'n a’ városba vigsza „омыть

`Scipio’ seregei azonban megverettek, ’s az egész [ег
Inezôn szerte fntottak. Caesar’ legioi nyomba lüzékv (Шей,
’s magok' öszveszedésére nekik idöt nem engedének.
A’ ta'borba, ,mellybe futásukat vette'k , érkezvén ,

hogy azt megújitva'n ismét “щёк magokat, valamelly
vezért keresének, kitôl függne'nek, ’s ki a’kormányt tilt

venné 58). Észre vévén pedig, hogy аЬЬап örizetül sen
ki sem шагам, rögtön elhänyván fegyvereiket 59) n’ ki
rály’ táhorába iparkodának futni. De ezt is Julius’ kato
náitól foglalr'a láták. Menekvésök iraínt ke'tse'gbe esve
egy dombon n|egallapodának,’s {едущая-ь lebocsaitva badi
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szokáís szerint köszönte'st teve'nek. A’ nyomorultaknak

ez nem sokat használt; mert a’ harag- ’s boszútól neki
bôszült öreg katonakat seminikép sem lehete mcgkérel
ni; so”t önseregükböl is több, rangbeliszemélyt Romából,

,kik azt javasolni mondattak, vagy megsebesi'tettek, vagy
lekaszaboltak. Igy‘ a’ többek között Tullius Rufust a'
volt Quaestort egy katona sza’ntsza’ndékkal fentöje'vel ke

resztül verte. Igy Pompeius Rufus is karja'n уйдём kap

vän csak Caesarhoz sebes futtával mentette 1neg életét.
Ez oke'rt több romai lovag elrémíilv én oda hngyá a' csa

Atatért, nehogy az illy gyôzödelem után véghez vitt 1165
tetteike'rt büntellenség’reménye alatt fékteleniilgarázdál-~
kodó katonáktól ökis felkonczoltassanak. Scipionak mind

azon katonái teha't, holott Caesar’ pártfogásae'rt 051101101
tek, ’s ez maga is kime'lése’rt könyörgött, szeme’ látta'ra
össze~konczoltattak 60).

LXXXIV. Caesar ha’rom tábort 61) fogla'lvän el, 's az

ellense'gböl ti'z ezeret levervén, ’s -igen sokat szétüzve'n,
néhány sebhedten kiviil ötven halott vesztese'ggel lért
vissza ta'borába 62). Utközben azonnal megzíllott Thali

sus 61611; hatvannégy pompa'san vértezett ’s tornyokkal
ellátott elefántot elfogott, ’s Еду fölke’szülten a’ va'ros elé

vezetteté, azon czélból, hogy Virgiliust ’s a’ vele bezárt

örizetet feleik’ szerencsétlenségeinek e' jele'vel engedé:

kenységre birja. Azután maga szóli'tä föl Virgiliust, e's
szelidse'gét ’s kegye't emll'tvén, meghivá a’ fölada'sra; de

feleletet nem nyerven a’ várostól vissza te’rt.

Más nap Caesar hála-a'ldozatok utzín összegyüjtve'n

katonäit azokab a’ va'rosiak elött megdicsére'. >Az egész
öreg seregnek aje’nde'kot ada, e's fc’ívezéri sze’ke'röl min

den e'rdemes 65 vitéz embert megjutalmaza. Ezuta'n Cae

sar ostromul C. Rebilus Proconsult ha'rom legioval Thal»
sus , Cn. Domitiust pedig kettóvel Tisdra elôtt,~hol Con
sidius parancsolt, падут", azonnal Utica fele' fölkereke
21 *
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¿lett 63), hová már azelôtt a’ lovassággal M. Messaliit
'elküldöttm

.

LXXXVII. Scipionak a’ csatából megmenekedett
lovasai azonban Utica felé mentökben Parada’ varosához
értek. A’ lakosok bezárák elôttök kapuikat, mivel Cae

sar’ gyôzödelmének hire mar megelôzte ôket; de ezek erô

vel törtek be a’ viírosba, ’s a’ piaczon sok fait halmozzi

nak egybe, mellyen nem csak a' lakosok’ mindennemâ
butorait‘égeté'k meg, hanem azokat magokat is, minden
nem- ’s korkülönbség ne'lkül megkötözve elevenen a’ lzin

gokba vetvén irtóztatólag végezék ki. Azuta'n tiistént Uti
cába költöztek.

`

M. Cato már multkor az uticai fegyvertelen népet,

törvénye’ kedvezményeért 64) benne partjának
nem'nagy дуйте“ igérvén, a’ városból kiüzte , 's a’ harcz

Julius'

kapu elôtt egy, csupán kis árokkal védett, ’s ôrökkel

körül’vett taborban kénytette lakni; a' város' tanácsát
рейд ôrizet alatt tarto tta. E’ tabortis az emlx'tettlovasok

megtzimadák; mert tudták a’ benne levôknek Caesarhoz 521

tsát, hogy azokat leöldökölvén vesztükkel csillapitsák ön
blijokat. De az uticaiak Caesar’ diadalmából vérszemet
kapvzin kövekkel , ’s ilurungokkal a’ lovasokat el

verék. Nein velietvén be a’ tábort Uticaha robbantak, a’
lakosok köziil sokat kardra hánytak, azutän házaikba
xontottak , ’s raboltak.

Cato ezen embereket semmikép гей nem vehetve'n ,

hogy vele a’ várost védeni segl'tsék, a’ gyilkolással’s rab
lással'fôlhvagyjanak; tudván pedig mit akarnak 65): fék

telen díi'hök’ csillapitfisára mindegyiknek száz sestertiust

66) adatott. Èzt teverFaustus Sulla is, ’s önpénzébôl

ajändefkozga'ta ;A "s velek együtt AUticriból fölkerekedvén a’
kiriily’ birtok’aib'a Iméne.

Ё"’LXXXVIII. Azonban a" futäsbôl többen Utica
ba'gyiilének.' Ezeket Cato -mindnyii'okat azon hziroln
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szzizzal 67) egyetemben, kik Scipionak badi köitségiii
eiöre pénzt adtanak, összehx'ván inte': штамм: föl smi
gáikat, ’s ve'dje'k a’ уйти. Némeiiyeket идут: erre -ké«
szeknek, de lnásokat rémüit léiekkel csupán {щётка-61
aggódva taiáivän, tiibbet e’feiöl nem szóit, hanem hajó

kat rendelt, mellyeken kiki, hová tetszik, utazbasson.l
Miuta'n mindezekröl legszorgosabban rendelkezett , gyer
mekeit az akkor Proquaestorként meiiette voit L. Cae

sarnak ajánlván, legkisebb gyanl'tást sem gerjesztve, ’s

ke'pében vagy beszédében вешний: sem váitozva báió tersa'
me'be ment, hoi egy titkon vele ст knrddal magát ält

szurta 68). Összerogyott, de nem halt meg, Orvosa ’s
a’ ba'zbeliek nem jot gyanl'tván berobantak szobájába, ’s
a’ sebet befogák, ’s каюта kezdék; de ö azt ваг‘: ke

zeivei iszonyu kegyetlenséggel föiszaggatván шага“: éber
lélekkel kivégzé.
Az nticai'ak gyl'íiölék ugyan ôt a’ párr miatt, (mellyet
követelt), mindazziital rendkivüii erköics-tisztasaígaért, 's
mivel egyéb vezérektöl föiöttébb kiiiöubözött, továbblí
mivel Uticát csodálatra méltó sánczolatokkal [певец-бабий,
's tornyait szaporítá, tisztesen eltemette'k.
. Cato’ balála után L. Caesar összebl'vá n’ пёрся, ’s

hogy ez Шва! magának valalni érdemet szerezzen, inté#
mindnyájokat: nyissák ki Caesar elött-kapuikat; ö nagy
bizodalmat belyez annak kegyébe. A' Карп]: tehńt kìnyít
tatának, ’s ö elejbe ment Caesnrnak a’ fövezérnek. Mes
зада, vett parancsa szerint, Uticéhoz jött, ’s minden ka- -^
puboz ôröket álll'tott.

'

LXXXIX. Caesar azalatt Tbapsustól Uscetn'ig nyo
mul! 616, bol Seipionak tetemes gabona, ve'rlezetek, [еду
verek, ’s e'gyéb badi szerekböi áiló raktära, ’s csekély
örizete vait. Ezt érkeztével elfoglalá. Inne't Adrumetum
hoz méne , ’s ke'sedeiem nélkül a’ városba vonnis. Meg

tekintvén a’ {вдуть gabona-’s pénztärokat , Ligariusnak

'à
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69), ’s az Щи C. Censidiusnak, kik akker ett tartózko»l

dänak, megkegyelmezett. Azután Livineius Regu‘lust egy
legieval Adrumetumban hagyván még az nap Utica felé
induit.

Utközben elejbe jöve L. Caesar, és azennal térdre
bnrult, ’s egyezlül életee'rt rimáukede'k, a’ nlit neki Cae
sar szive és szokása szerint örömest megadett. Szinte
l'gy, fölvett elvei szerint, megbecsáta Caecinának, C.

Ateiusnak, P. Atriusnak, L. Cella’nak mind atyának,
mi‘nd íìunak , M. Eppiusuak , M. Aquiniusnak Cate’ fijá
nak, és Damasippus’ gyermekeinek. Az éj’ bea’lltakor
gyujtett fáklyáknál Uticához ére, ’s azen éjt a’ váres
elött tölté.

XC. Más nap reggel tartá benlellete't a’ värosba ;` föl
bxlterl'tá Utica'nak összebl'tt lakesait, ’s megköszöné sze
mélye iránti hajlandósa’gukat; a’ remai polga'roka-t ’s ke
reskedöket pedig, valamint azekat, kik a’ hárenl száz
hitelezö között Varns- és Scipienak pénzt kölcsönöztek,
sek szemrehányással _illetve’n, llosszu beszédben rosz tet
teiket fölhordta. Végre parancselá: álljanak el‘öba'tran:

éltöket nem veszi el; javaikat elkeboztatja ugyan, de
nem adja el a'zét', ki tulajdenát megváltandja. A’ pénz
szolgáljen birságul báberl’tatlan életeért 70).
Haláles rettegés közötts’s e'rdemeikért elkoczkázott
életremény nélkül halläk ezen emberek véletlen megke

gyelmeztetésöket. AÖrömmel és sováregva fegadák Cae
sar’ ajánlatát azen kéréssel: vessen reájek, mind a’ há
reln százra, általän pénzbeli birságot.
Caesar имама: lizessenek a’ remai népnek llárem

eszteudö alatt, hat szakaszban, két száz lnilliom вещег
tiust 71). Egyik sem venakodek közülök, ’s azen kife

jezéssel, hegy csak mai naptól fegva kezdenek igazán
élni, örvendve llálákat adának Caesarnak.
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XCI. .Iuba kiraly azonban, a’ mint az iitkòzetbôl
meglnenekedett, Petrejussal naponnan majorokban lap
pangva, éjente pedig utazva, ve'gre orsza’gzíba ére. Zama
lIoz a' щадя, hölgyei’ ’s gyermekei' laklielyéhez, min
den pénz’ ’s dra'gaság’ raktárához, ’s a’ háboru’ kiütése
kor szerfölött Inegerösitett чай-051101 Inéne. De а’ lako
sok , kikhez Caesar’ gyôzödelme'nek ohajtott hire ma'r el

jutott, bezärzik elôtte kapuikat; mert a’ romai nep el
Ieni hadüzenetlfor a’ város’ piaczának közepén irtóztató
ma'glyát állittatott, hogy megbukása’ esetében arra min
lden kincse't egybe halmozza, Ininden polgárt meggyil
koljon, ’s arra vessen, végre alatta tüzet élesztvénmagzit
Inegölje, ’s feleségeivel, gyermekeivel, polgáraival, ’s
minden kìrályi kincscsel egyetemben megégesse.
.Iuba a’ kapuk elött elejénte mint uralkodó sokáìg ’s

hosszan fenyegette Пата‘ lakosait; igy azon-ban nem bol
dogulván, könyörgéshez folyamodott: bocsáttassék ha'zi
isteneihez 72). De a’ lakosok’ szilard föltétele'nél fogva
befogadtatását sem fenyegetéssel, sem kéréssel nem esz
közölhetvén, harmadszor esdeklék: legala'bb nejeit ’s

magzatait аду": ki, hogy azokat magäval vihesse. Épen
semmi feleletet sem nyerve’n, mit sem eszközölve eltxívo

zék Zamától , és Petrejussal ’s néha'ny lovassal Ine'zei la
kába vonula.

XCII. A’ zamaiak azonban a’ törté'ntek mìatt Cae

sarhoz Uticába követeket küldének segitséget kérvén t6
le, mi elött a’ király sereget gyüjtene, ’s öket ostrom

alávenné.

Ök mindazáltal (minden esetre) el vannak

,tökélve magokat 's városukat utólsó csepp vérig Caesar
nak Гением-111111.

Caesar а’ követeket megdicsérvén vissza külde’ érkez
сё: elöre hirdetni. Más nap személyesen kimenvén 11:10:1
bóllovasságával пай: а’ király’ bitokáuak irányza'. Utköz`
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beu a’ királyi seregböl több vezér Caesarhoz jiírulvän ke
gyelemért könyörge. Ezen esdeklölimek~ megboosátván‘

Zamahoz e'rének.

‘

_y I Caesar’ enyheségének` ’s kegye'nek híre futamondván
azregélsz országból csaknem valamennyi lovag Caesarhoz

Zalna'ba jöve, ’s tôle minden félelem- ’s veszélytöl fäl
тетею“.

„

y

~

_ XCIII. Mig ezek mindkét részröl i'gy történtek, a’
Tisdräban családjával, egy falka gladiatorral, és Gaetú--`
lusokkal örködô Considius meghallva'n pártfelei’ шедш
rettetését ‚ és Doniitius’ ’s а’ legiok’ közeledtén elrémül

ve, kétse'gbe esetten oda hagyá a’ värost. Néhány 1:61
földi’ kìsáretében pénzzel terhelve kilopódzék, ’s a’ ki
rály’ birtokaiba akara menekedni. De kincsva'gyó даеш
lus kiséröi «it utközben összekonczolák, ’s a’ lnerre me
hettek, szétfntának.

‚С. Virgilius azonhan szárazo'n ’s vizen elzárva, lát
vlán, hogy пеший: sem tehet; párthivei elestek, ‘чаду
szerte futobtak; М. Cato Uticában önmagát megölte; a’
Инну, embereitöl elhagyatva ’s ältalán gyůlöltetve, ide
’s (от kalandoz‘; Sabura‘hadával egyíitt ватты tönkre
tétetett; Caesartaz uticaiak minden késedelem МЫШИ be

Кадмий; olly roppant seregböl az 6 ’s gyermeket' védel-l
mére semmi sem шагам fenn: elfogadá az ät ostroni alatt
tartó Caninius Proconsultól a’ bátorság’ aja'nlattít, és ma- ч
gat minden vagyonával ’s a’ várossal egyiitt a’ Proconsul
mak шедший.
XCIV. Iuba azonban minden va'rosból kizárva, 1:6:
ségbe esésböl lakoma után Petrejussal, hogy meg is baje

nokul látszassanak kimultaknak, рай-угадано kelt. Kön-y‘nyüvszerrel'viíg'á le az erósebb Juba а’ gyengébb’Peti-e

just; »amitán önmel-yébe akara döfni kardját; de ezt’ nem
telidtvén; e' 4végett könyörò'gve „мышами fordula, kil
iviínságát teljesi'té.
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XCV. Azon közben P. -Sitius Saburán, Juba’ извё
rén, vett gyôzödelme, 's ennek halála шёл keve's зайти
embereìvel Mauritánia'n keresztiil Caesarhoz mentében

véletlenül Faustusra ’s Afraniusra bukkant, kik mìntegy~
ezer б: szäz emberökkel , azokkal , kik Пней: kirabolták

volt, Hispa'niába sz'ríndékozänak. Tehát’csak hamar ё]
jel lesbe állván, reggel megtámadá ôket. Az egész сво
port, ne'hány, az elôseregbôl elugrott lovason Шут,
vagy lekonczoltaték, vagy fegyverét lerakä. Afranius és
F austus feleségével ’s gyermekeivel együtt élvel fogatta
ta'nak el.

Néhány nappal azután zendlilés' t'fiinadván a’ kato
na'k között, Faustus és Afranìns agyon verettek 73). Pom
peìának , ’s Faustus’ gyermekeinek Caesar éltöket, ’s
minden vagyonukat meghagyta 74).
XCVI. Scipìo azonban, Damasippus, Torquatus, és
Plaetorius Rustianus hadi hajóikon sokáig ’s keményen
ide 's tova hányattatván, нимба Hispaniának iranyzák út
jokat, а’ királyi Hippo’ 75) рая-бабье: vettettek , hol épen
akkor P. Sitius’ hajóhada гной. Kevés hajóik a’ fölös
számuaktól körül fogattak, ’s elsiillyesztettek. Ez alkalommal Scipio a’ fölebb emli'tettekkel elveszett 76).
XCVII. Azonban Caesar Zama'ban a’ királyi birto
kokat , ’s azon romai рыдай-ой’ javait, kik a’ romai nép
ellen 77) fegyvert fogtak, árkiáltás’ litján eladatrá; meg
ajändékozá а’ király’ штамм inditvänyba hozott zamai
lakosokat, ellörlé a’ királyi adót; Provinciävá tevé az
orsza'got, ’s ott hagyá fô hatalommal Crispus Sallustius
Proconsult 78).
Zama'ból Uticába méne, ’s eladá ott mindazok’ ja
vait, kik .Iuba 's Petrejus alatt tiszti szolgálatot viseltek.
Thapsusra Её: milliom sestertiust 79), a’ helyhatósa'gra
hármat, ugyan ennyit Adrumetumra, helyhatósa’gára pe
di б: milliomot vetett sarczul; de birtokukat ’s javaikat

330

А. ma'rws (мим).

minden zsaroiás- ’s ragadozástól megvédte. A’ Ieptisbe
Пейте, kik bajdan Jubátói kiraboltatlak, de követeik
által a’ romai Senatus elött tett panaszaikra kíilönös ite'
löszék a'ital javaikat vissza nyerték, évenként harmincz
ezer font olajt vetett sarczul, mivel a’báboru’ kiütésekor
elökelôik канат visz'álkodás’

következése'ben Juba'val

szövetségre léptek, ’s azt fegyverrel, néppei, ’s pénzze-l
segi'tették. A’ tisdrabeiiekre,községök’ szegénysége miatt,
csak bizonyos mennyiségl'í gabonät vetett.
XCVIII. E’ tettek шёл

Junins’

tizenbarmadikán

Caesar Uticána'l bajóbadára szállvän, barmad nap mulva
Caralesbe 80) Sardiniába jött. Itt a’ Suicitanusokra , mi
vel Nasidiust bajóbadával befogadák, ’s китайцы se
gl'ték, На milliom sestertiust vetett , ’s tized helyett nyol~
czadot parancsoia adózni.

Miután (itt is) nébánynak jószágát eladatá, Junius’
buszon-nyolczadikán 81) ismét bajóra keit, ’s Caraiesböl
part meliett vitorláza. Szélvészek több izben шиканье"
tartóztaták; ’s azért csak ‘шпон-пущи пар mnlva érke«
zék Romába 82).
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Jegyzetek nz africani hr'sboruról ist könyvhilz.

l) A’ szerzô‘felôl l. az alexandriai lláberuhez tett 1~se' „бегущие:
2) Lilybaeum Siciliának jeles váresa a’ hasonmevü Гонца! , melly
most Capo da' Boco , vagy Marsala пешее visel

3) Illy нищее’ neve a’ régi földleiróknál nem jö elö; azért ne'
mellyek a’ Ptelemaeus эта! nevezett Paconía szigetet gen

dolják e’ név alatt lappangni, de ez Lilybaeumtól távol, 's
az africai úttól félre esik. Mások Aegusa’ szigetét ve'lik, azen

harem’ egyikét, mellyek a’ lilybaeumi feknak áltellenében
feküsznek.

4) Neapolis
itt , és Стрел,
néven kilencz
vagy a’ várost
mint másek
t'alálokllevezik
a're'gi Clypea
földlelróknál.
vagy Alpi'
Africának Zeugitana. (ma. Tunis) tartemányában; fekvô таи-05010
5) A’ szárazra. lépteker megbetlett ’s elesett. Hegy e’ ve'letlen

eset katonának resz elôjel gyanánt ne szolgáljen, jóra for
dítá azt, terültében a’földet ölelve mendváu: tenee te Africa.

6) Ruspina Africa Byzacenában feküdt Adrumetum és (kis) LeptìS
között.

7) Kis Leptis értetìk itt, mivel közel velt Adrumetumhez , és
Ruspiniálloz.

8) Sardinia’ sziget’ nevérôl Sil. Ital. XII. 355. l’gy:
Insula fluctisono circumuallata profundo
Castigatur aquis, compresseque gurgite terra:
Enormes cellibet nudae sub imagine plantae.
Inde Iclzmua prius Graiis memerata. celenis:
Mex Lìbyci Sardu: generoso sanguine наела
Herculz't ex Безе mutauit nomina terrae.

9) Sicilia , Si’cania , Triquera ,’ Tinacria" зайдете , mint hiszik ,
hajdall ltaliával összefüggött. Pomp. Mela ll. 7. 14. így._
Sicilia (ut ferunt) aliquande centinens, et agro Bruttie ad~

nella, pest freto maris Siculi absoissa est. `-Sil. Italiens pe- \
dig XIV. 1I. l’gy:

332

A. IIIaTIUs (P'ANsA).
Ausoniae pars magna iacet Trinacria tellus;
Ut semel expugnante Noto , et vastantibus nndis,
Accepit freta caerules propulsa tridente.

Namque per occultum coeca vi turbinis clim
lmpactum pelagus Iaceratae viscera terrae

Discidit et medio perrumpens arua profundo

Cum populis pariter conuulsas transtulit urbes.
De ez mikor törte'nt a' Historia’ számolásának korain tul
van. E' sziget , mell‘ynek nagysága körül belül 567. négyßz‘
me'rtf. minden idöben termékenységérôl hires volt.
10) A' jeles történet író.

‘

11) Cercc'na most Kerkine, Syrtis minor elôtt a’ földközi tenger
ben fekvö sziget.

l2) Utközben. sisakaikat a' katonák eliil jobb „длинны mel'lyö
kön hdrdozták.

13) Ez volt egész életében Caesar’ legizzóbb pillantatainak egyik e.
14) L. a’ polgári háboruról a’ ll-dik könyv' 41-dik czikkszámát.
15) Mivel Caesar, nem levén meg vége azegész háborunak, nem aka
rá nekik az igért jutalmat megadni, Romában f'ólzendültek;
de e’ zendiil-ést Caesar lecsillapította.

16) Kik romai atyától ’s kül‘föl'di anyától születtek.

17) A' Numidák lovaikat nem kanfárral, hanem vesszôvel kormány
zák. lnnét Virgil. Aen. lV. 40. Numidae i‘nfroeni; és Silius L. I.
Hinc passim exultant Numidae gens inscia froeni,
Que'is inter geminas per ludum mobilis aurea

Quadrupedem flectit non cedens гида. lupatis.
Sebesebb rohanat’kedveért tevék ezt a' Numidák, ’s e’ czél'
ele’résére riket тазик is utánozták. lgy Liviusnál Lib. 8.
Detraxit froenos equis, atque ita concitatos calcaribus per_
misit, nt 'sustinere eos nulla vis posset. -‘-' Lib. 40. pedig
‘Пассив Praetor: Permittite equos in cuneum ho'stium, quo
nostros urgent, id cum- maiore vi equorum facietis , si effroe
natos in eos equos immittitis, quod saepe Romanos equites
cum magna laude fecisse sua, memoriae proditum est. Dicto

v

paruerunt, detractisque froenis etc.

«

18) Dél elo'tt'i’tizenegy órától fogva nap'nyugtáig.

I9) A’ pharsalìaì iitközet után a’ ereg' maradványaival tò'bbekkel
сдуй" Cato is Africába vonult, 's a’Pompeius'pártját kö’vetrii

Q
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` шиш, mint meg is érdemlé, nagy tekintettel bírt; 56: а‘ f6
vezérséggel is шедшими“, ша: azonban 6 ‚ feleinek паду
kárára, Scipio Proconsul iránti tiszteletbôl megától elhárl
мы. Terve ’s javaslata volt: eldönto" ütközetbe nem boesát

kozni, erôs városokha vonulni, a’ háborut mennyire lehet
huzni ‚ ’s ‘ау Caesart gyengíteni. Részéröl , Иней! ugyan je
lesen megerösi'té , de szava a’ pusztában киша vala~

20) Érti a’ Marius' Cinna’ és Carbo’ pártján voltakat.
2l) Hinár alatt (Alga) a’ mai fiivészek a’ tengerben termó', ‘s a’ kö
vetkezo" _nemekhez tartozó növényeket так: Licnina, Fur
cellaria, Fucus, Cystosira, Macrocystìs, Зап-давит, Lami
naria, Zonaria, Haliseris, Encoelium, Scytosiphon, Sporoch
nus, Chordaria, Lemanea, 's a't. ’sa’ t. mellyeknek mìkor
lesz magyar nevök ‘П
22) P. Sitius ltaliából, mért mértse, számiizetve Mauritaniában

tartózkodván számüzött társait összegyiijté, és Bogud Шипу
tól is valamellyes segi’tse'get nyerve'n Caesarnak, a'nélkül,
hogy вид! azelött valami jótéteményt vett volna, ezen igen
esiklandús ido'pontban e’pen jókor tevé e’ помытой.
23) Cirta Mauritania’ f6 városa ’s Massinissa Инну’ ’s utódjai’
lakhelye. Pomp. Mela. l. 7. erröl így: Urbium quas ‘habet

(Numidia) maximae sunt Сёла; procul a mari, nunc ittia
norum colonia, quondam regum domus : sed quum Syphacis

foret, opulentissima. Azért Liviusnál XXX. 12. Caput regni
Syphacír neven _i6 el6.
24) A’ Gaetúlusok a' 'Ptolemaeus által ‚азиаты: Mauritania Tin

gitanában lakó tizennyolcz nemzetségbôl valók гопак , ’s кет
féliek a.) Вата: és b.) Nigra' чаду Иду-Нас, kik a’ Nigris

(Niger) folyó mellett пакты: , ’s lassanként Mauritania ’s Nu
midia felá kiterjeszkedének; ekkor egy rész már Juba’ ha
talma alatt volt.

25) lllyesekról már volt szó de bello gallico Lib. lV. с. 26.
26) Az illy categoricus parancs igen egyez Caesar’ természete'vel.

27) А’ sebhedt neki bôsziilt elefánt néha épen цокал: tapodja 's
говна, kik б: segi’tségíil hozák elö.

_

28) 'Ehapsus Africának `Byzacena tartományában Беки? „abad
gyarmati тёк-05 Leptistôl? délre.
_29) A’ közönséges häborunál dühüngöbb a’ polgári; mert a’ на]
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dani barátból lett ellenség sokkal mérgesebb ’s bosszu-vágyóbb
más ellenségnél; és polgár polgár-társát nem teszi rabbá, ha
nem vagy elemészti, vagy attól emésztetik el. f
30) Fölebb 9-dik szám szerint Sasernának hat cohorsa volt; azon
ban lehet , hogy Caesar hármat máshová rendelt azóta.
31) A’ többi közt Cortinium- Massilia- és "еж-бати.
32) Alkalmasént ollyanok , mint a' galius háborn' VII-dik könyvé
nek 73-dik számában leírt liliomok és ösztökék.

33) Mert alig származik a’ világon valamiből töb!) rosz , mint Va”
henyélésből; különösen а’ katonát nem foglalatoskodtatni épen
veszélyes dolog.

34) Midőn C. Marius mint Consul Jugurthát meggyőzte. -- Cae
sar’ apjának leány testvére C. Marius' felesége volt.

35) Achilla nevü város nem jő elő Africában; úgy vélekedtek
tehát , hogy ez nem más mint Acholla, azon parton fekvő vá
ros mellyen Ruspina, Leptìs, és Thapsus.

36) Ennek aedilisse'ge alatt történt, hogy Flora' ünnepe” alkalma.
val a’ nép Cato’ jelenlétében szégyenlette a’ szinésznéktől ki
vánni , hogy, szokás szerint, vessék le ruháikat.

Valar.

Max. ll. 5.

37) L. a’ S-dik számot.
38) Tisdra ugyan azon , többször említett, Byzacena tartomány
ban feküdt, mellybeu Adrumetum, Leptis, Ruspina, Thap
sus, és egyebek.

~

39) Itt kétség kiviil hiba van , ha úgy veszsziik is, hogy egy egy
sánczvár' fölépítése került fél órába; vagy, hogy ama' régi
tornyok alkalmaztattak e’ végre; mert illyes munkát, mint

mondani szokás, fölfujni nem lehetett; de ennyi idő alatt

csak a" dombra jutni is elég hamar volt.
40) Megoszták hűségöket, mivel előbb Curio alatt most pedig
Scipio alatt Pompeius” pártjának szolgáltak.
41) Strabo szerint e' várost Caesar elpusztíttatta.

42) Sicilia 's Africa közt fekvő sziget.

E’ felől Plinius így: Si

num Carthaginis claudit insula Aegimurus.
43) Minthogy Caesar nem volt még harminczhat évig hadvezér:
hanem praetorsága óta csak tizenhat ё‘! folyt le: sokan a

harminczhatos szám helyett tizenhatost tesznek.

Általában,

mint már többször mondatott , a' számokban könnyen történ
hetett 's történhetik hiba
I
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>44) А‘ Iaelu crìllagzat’ lemento után olly szólásmód , mintha mon
банд: a’ tél' kezdetén. Az itt leírt fergeteg ugyan is -~ a’
megjobbított Calendarium штат -— Kr. szül. абы: a' 46-dik

esztenddnek November’ bónapjában esett. Уйдите, vagy
igazábban Vergilíae, vagy görögösen Plejadel не‘: alatt ér~
tetik azon ke't csillag, mellyek a’ kos’ farka és bika’ nyaka
között állanak. Keltök nyngtok esôt hoz.
_

45) lllyes снабди-61 többször шейк a’régi iróknál említés.

lgy

Liv. XXII. 25. XXXIII. 26. Senec. Quaest. Nat. I. 1. Termé
пей oka mar közönségeseu tudva van.
’

46) Errôl Svetonius Cap. LXVI. így: Cum exspectatio adventua
Jubae terribilis esset, couvocatis ad concionem militìbus: Sci

tote, inquit, paucissimis his diebus ŕegem affuturum cum X
Iegionibns , equitumque XXX leuis armaturae C millibus , elepbantis CCC. Proinde desinant quidam quaerere ultra, aut

opinari , mihique (qui compertum haben) credantz’aut quidem
vetustissima папе impositos quocnnque vento, in quascunque
terras iubebo auebi.

47) A’ textus szerint a’ душист kellene Рогатый , de a’ meg
штат, mint a' következökbôl kitetszik . nem a’ legiobeliek
hanem a’ lovasok ellen имени.

48) этом“; Cap. LXVII Caesarról l'gy: Delicta neque observa
bat omnia, neque pro modo exequebatur, sed desertorum ac

seditiosorum et inquisitor et punitor acerrimus, counniebat
in

caeteris.

49) Nem azon Hiempsal атак т, kirôl Salnstiusnál szó van ,
hanem egy másik, kit mint honosaitól elíizöttet Sulla.' paran

сайта а‘ 23 буев Pompeius belyezett vissza kira'lyi székébe.
50) Lásd a' gallus báborurói VII. 88. — Plutarcbus szerint is
Scipio szerfölött мнимые Jubának.
5l) lilintegy del utáni négy óráig.

52) Byzacena tartományban {ею-б város.

_

Hol volt tulajdonképen

Zella, bol az elôbbi számban nevezett Agar, ’s mi nevet
viselnek ma e’ bajdani városok, elpusztítva levén az Arabsok
мы azon egész táj , nem tudhatni. Sok régi városnak helyét
1

ma szél fujja.

53) Miutegy ш

utáni négy óráig.

54) A'textusban van: in herum (IV , mitaián annyit tesz órán
кем haladtak нём lépe'st; mert négy óráig csak száz le'pést
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f
1

nlenni, те; is csaknem semllli. De a' négyes (lV) впадин, ám
bár 2:11- щам, ett van; ’s шёл-с nem eshetett máskép а.‘
ferdl'tás.

l

55) Az itt említett Vacca Byzacena tartemánybeli “Ягод, ’s meg
kell a’ basen-nevü,

de Numidiában Тынды" kii-lönböztetni.

Ez utólsót említi Sallustius Jug. 29. 47.

56) Illy nevíi, ’s pcdig hires váres velt Pelepenesusban is; de ez
itt Africában Byzacena tartományában feküdt.

57) És Caesar még is egyetlenegy embert sem vesztett. Milly ful'
csák még is néha azok a' badi tudósítások!
58) Mert Scipio , Afranius; és egyebek a’ csatát veszve ‘Нм-дн
futásban keresék menekvésöket.

59) Fedö fegyvereiket t. i. névszerint paizsukat, melly a’ futásban
akadályezá. óket; egyebeket pedig megtartának, mert mind

járt alább következik, llegy leerentett {едущий kò‘uò'n

и!“ te'vc'nek.

1

_

60) Ezen emlék-jegyzékek’ iigyelmes elvasújának eszébe fog jut
ni: nlikép Labienus a’ dyrrllachiumi .iitkiizetkor, es Scipie

. а.‘ más sok alkalemmal fegságba esetteken dühös bosziljekat
шик. Ez Caesar' katenáinál fuit alta mente "ранит, ’s
aze'rt most vél'ben csillapíták boszujekat.
61) Afraniusét, Seipieét, és Jubaét.
62) Guischard panaszkedik, hogy e’ nevezetes мышцы: leirúja

nem kellr'ileg teljesíté tisztét; mivel apróbb köriilménye
Не: elszámlálván a’ fontesabbakat elllagyja , ’s tudni vágyásun
kat nem elégíti ki. --- Caesar’ seregéból Затес ual: битв
esett ell -— Land e’ nagy iitközet felöl Plutarchust Caes.
Cap. 53.
`
63) Plutarchus szerint Caesar найдут vágyett ‘М. Catot, Utica’
parancsnokát, élve Мне kerl'teni; aze'rt sietett annyira Utica
felé.

Továbbá az ütközetbôl luenekedettek НИШ igen вокал

e' városnak tartának, kiket мёд meg kelle llódl’tania, vagy
(баю-е tennie.

.

64) Julius Caesar' tiírvénye szerint a’ Previnciákban keblezett azou
váresok, mellyek mielött remai hatóság alá kerültek, szaba
dok valának, megtartak szabadságekat azután is. Mikép sér
её az egyébiránt igazságes Cato az uticaiak' szabadságait‘,
nem sziikséges magyara'zni.
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65) T. i. a’ védtelen lakosokon garázdálkodó pimasz emberek, попа
ott , hol izzóra került a’ dolog , gyziván viselték magokat; me'g

is szerettek volna zsákmányhoz jutni. Ezt tudta ’s lat-ta Cato.
l66) Рант számításom szerint tíz forintot pengó'ben.

67) Árúkkal 's pénzzel tözsérkedó' három száz romai решён‘ Uti
caban jó 'hasznot huzott uzsorás kölcsönözéseivel.

De végté

re газы}! fordult koczkájok.
68) Hivatal- ’s házbeli dolgait elrendelve'n megfördött, '

гам, hol is sokat okoskodván a’ bölcsnek szabadságáról, alun.
ni ment. Háló termében` igy beszélik Hirtiustól kiilönbü

zöleg mások —ka'rdját kereste, de azt mar azelött fija, semmi

jót nem gyanitván félre takaritotta. Parancsolá tchat 5201
gájának: hozzon kardot. Ez vonakode'k, miért is (it Cato
öklével megüté. Fekve Plato' Phaedoját olvasván elalszik.

Kevés idö mulva föle'bred, ’s különbféléket rendel; "égre

mindnyájok’ eltávozta után a' kardot hasába döŕi; a’ vas nem
elég mélyen hatott be; leese'k , ’s a’ zörejre berohant отгона

'sa' t. —Mondják, Caesarnak, midó'n halálát meghallotta,

ezek valának szavai: Inuideo morti tuae,

Cato: nam et tu

gloriae meae inuidisti. -Gyermekeinek megbocsáta,
hagyá örökse’göket.

’s meg»

69) Kit Cicero utóbb, egy hozánk is eljutott remek besze'ddel
ve’dett. l

70) Caesar nem akará ó'ket ege'szen semmivé tenni; de tudván,
hogy az ellene viselt háboruból szerzc'k temérdek vagyonu

kat, annak jókora mennyiségében most o'l is akart részesiilni.

71) Húsz milliom ezl'ist forintot a’ mi pe'nziink szerint. Mivel hat
szakaszban, {вьёт minden fe'l esztendöben negyedfél milliom
forintot; ’s mivel ha'rom százan voltak, mindegyik minden

‘ё! esztendôben -- három évìg —11666 forintot, és 40 kraj
(жёг: tartozott fizetni.

72) Kinek nem jut itt eszébe amaz ismeretes: Daemon languebat?

Miután hatalom-szavainak semmi ereje, fenyegete'seinek sem
mi foganatja nem volt, házi isteneihez kivan bocsáttatni az
egyszerre ájtatossá lett Juba. Ne távozott volna el подай!
soha , nem kényteleníttetnék most illy ürügy alatt, alattvalói
пан, a’ király, sikeretlenül könyörögni.

73) Florus és Suetonius szerint Faustust és Afraniust Caesar ‘Пер
te meg.

non. cLAs. Iv. кбт.

o2
ь
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74) Pompela Cn. Pompeius Magnus’ leánya, és Равнина!‘ SullaA
Dictator’ fijának neje volt.

75) A' numidiai királyok’ régi щёк-‚такова. А‘ lríra'lyí mellék-ne
vet az azt építette ’s lakta Irirályi летний! azaz (Horváth
шпаги szerint) Kunoktu'l vette; különböztetésül a’ Díarrhy
tu: mellék-nevii Híppolo'l, melly nem benn Numidiában , ha
nem annak llatárain Zeugitana tartományban fekvék. Az el

söröl лаза még Liv. XXIX, 3. Strabo XVII, 572. Proeop. B.
V. ll. 4. Arrúl is nevezetes még, hogy az ötödik században
Sz. Ágoston itt volt Piispök.

76) Látván, hogy [шуба elfogatott, magátlkereszt'ül szurtan a’
tengerbe vetette.

77) Azar. Caesar ellen.

78) Kinek könyvét birjuk a' catiliniai és jugurthai háboruról. lró
jeles, de zsarnok Proconsul volt; kiszíta a' Provincia' vele
jét; fukarsága zsarolásai által örök szenynyel bélyegezte neve’t.

79) Еву Sestertius ё: krajczár pengôben.

80) Caralis (Cagliari) Sardinia sziget’ fô whose. Florus 1l. б.
Uròa' Игнат-пак nevezi.

8l) A’ megjavított Julianum Calehdarium szerint. (Usserius után)
ez volt Aprilis’ 29-ike, valamint a’ kevéssel elôbb emli'tett
Junius’ 13-ika Aprilis’ tizennegyedike volt. I.. e’ щипка’ vé
gén az idöszaki egybevetést.

82) Ekkor tarta a' Gallusokon, Pharnacesen, Aegyptuson, és Ju

bán vett gyc'izödelmei miatt dìadalmi pompákat. Sok tekin
tetben igen kegyes hatalmasnak mutatkozott. '.l'öbb-rendiijavitásokat tétetett; ne'vszerint az так‘ ’s évek’ megzavart
тешат: — a’ Calendariumot — új 's jobb rendbe hozat
ta. Azonban a' megvert africai hadnak Pompeius’ fijai анис

Hispaniába gyülöngö maradványai ellen elöre kíildé hajóhad
dal C. вашим.

Ki e’ könyv’ különbféle latin szakaszait, kiváltaz igen

ékesen írt utólsókat másokkal, p. о. a' tizekilenczedik~ тазу
lmszonötödikkel összehasonlítja, ugyan azon szerzônek НЁ
шпъмб írásmódja шит csodálkozni fog.

BlzoNYTALAN винят’ EMLEK-JEGYZEKEIBÖL,
A' HlsPANlAl HÁBURURÓL
en капут 1).

FOGLALA'I'.

‘ A’ hispaniai bábol'u’ kezdete I. Hìspaniába e'rkezvén Caesar
a' cordubaiaktól meghivatik, Uliának segítséget kiild, Cordubńt
ostromolja, Uliát fölmenti II-I". Caesar' és Pompeius’ táborai
egymásboz közelebb vitetnek , és Ategua , bosszas ostrom után ,
végre Caesarnak megbódul V-XIX. Ucubis körül történt dolgok:
hol a’ Bursavolaiakról, és Turpio’ e's Niger’ jeles «Забавы-61 té
tetik említés XX-XXV'. A’ Munda теней ütközet , bol a’ Pom
peianusok ege’szen tönkre tétetnek XXVII-XXXII. Caesarnak meg
bódul Corduba, Hispalis és Carteia XXXIII-XXXVIII. Végre Pom

peius megöletik XXXIX. Caesar’bajúi fölgyujtatnak XL. Caesar’ em
berei elfoglalják Миши“ ; Ursaot ostromolják XLI. Caesar gyülést
tart Ilispalìshan XLII.
i.

l. Pharnaces’ meggyözetëse , ’sAfl-ìca’ vissza vétele шёл l
e’ háboruk’ hullade’kai Щи Сп. Polupeiussal futáuak el,
ki, ml'g Caesar Italiában játék-adásokkal foglalkozék,
tulsó Hispaniát elfoglalta.
. l
Pompeius minden községnek bókola , csakhegy Cae,
sar ellen ôrse'get találjen. Igy részint szép szóval, ré,
szint erôsznkkal gyiijtött jókera seregével a’ Previnçizlítv
pusztl'tá 2). E’vállalatában öt némelly községek 4önként

Iegl'ték, lnások ellenben kapuikat ellůtte bezárák. Ha
ezek’ városai köziil néhányat erôvel bevett, az azekban
lakottCn. Pompeius’ (az ô atyjának) barátaiba gazdagsá

дик lnìatt valamelly szin alatt beléjek kapott, hogy öket
elemésztvén pe'nzeiket cserda'jinak ajándékezza. lily szer
l-el apró basznok által az ellenség vérszemet nyert, és
зайти öregbedett. Ez okért a’ Pompeius’ pártjával ellen
kezô nemzetségek egyre követeket küldének Italiába se
gitse'g-ke'rés végett.
II. C. Caesar ki lnár häromszor Dictator volt, ’s
most negyedszer nevezteték annak, hosszas utazás után

llogy a’ báberunak nlinél hamarább véget vessen, Hispa
niába érkezék. [и e‘lébe jövének a’ cordubaiak’ követei,
kik Сп. Pompeius’ pártja'tól elállottnk, jelentvén: Cordu
ba városát éjjel el lelletne foglalni, mivel ellenei a’Pro
vìnciában tett ампутаций: nem is sejdl'tik, ’s тифа’

Сп. Рошрешыы mindenütt шипом ыгётк, в: Cae
sar’ érkeztérôl tudósl'tandók, elfogattak. Azenfölül sek
„нашит terjesztének elô.
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Caesar tehát Q. Pediust, és Q. Fabius Maximnst,

kiket мети: seregénél Legatussokká печетесь,` e'rkezte
felöl tudósI'tá, hogy neki a’ Provinciában szedett lovas`
sa'got {задает küldjék el. Azonban , mielôtt azok csak
sejditenék is, тёк közeledett hozza'jok, a’ nélkül , hogy

a’` kivánt lovasság födözésére lett volna.
III. Corduläban, melly e’ Provincia’ fejének tarta
ték, ekkor testvére (Cneiusnak) Sextus Pompeius гена:
ôrsereggel. Az Щи Cn. Pompeius pedig mintegy néhány
hónap (На Ulia’ ostromával foglalkozék. '
`
Caesar’ érkeztének hirére e’ város’ követei Cn. Pom

peius’ ôrei közt titkon keresztül Caesarhoz menének, 's

kérék: küldjön nekik Ininél elôbb segitse'get. Caesar is
mérvén e’ városnak a’ romai nép’ iránt Inindenkor bebi~

zonyl'tott érdemeit, tiistént második ôrváltáskor a’ Pro
vincia’ban ismerös, és jó belátásu L. Junius Paciecus’
vezérlete alatt hat cohorst illô выйти lovassa'gal oda meg
indita. Cn. Pompeius’ älläsához érkeztökkor olly zivata
ros idö ’s kemény szc'l Iepé meg ôket, hogy a’ söte'tben

alig ismérhete valaki szomszédjárn. De e' baj reájok n'e'zve
fölötte jó következményü lett. Mert Pacìecus e’ helyt lo
vasait kettenként egyenesen az ellenség’ örtanyáin ke
resztül a’ város felé lépteté. Az örtanyák' közepe'n tett
kérdésre: ki vagyîfeleink közül egyik azt felele': „mocz
czana'st se; Inert épen Inost a’ bástyákhoz igyekeznek
jutni, hogy a’ várost bevegyék“: és az c'irök részint a'
fergeteg Iniatt neIn tudakozódhattak pontosan, re'szint
ama’ felelet által ijesztettek el (a’ toväbbi Камины).

Igy a’ kapuig e'rkezvén az adott jelre bebocsa'ttattak. Az
után hátra hagyván fegyverben egy пырнут, a"gyalogsag-’s lovassa'ggal az ellenség’tziborára kicsapänak. ’S igy,
Inivel ez egészen varatlanul történt, sokan a’ táborban
azt gondolták, hogy alig kerülhetik el az elfogattata'st.
\
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IV. Ezen örseregnek Uliába külde’se uta'n Caesar,
hogy Pompeiust az ostromtól elvonja, Cordubához nyo
mult. Oda mentében több vitéz pánczélozott férflt küldo

a’ lovassa'ggal elöre, kiket a’ város elött a’ lovasok (ma
gok," megé) lovaikra fölvevének, a’ nélkül, hogy ezt a’
városiak észre vehették volna,

Közeledtökkor a' lo

vasság’ összekonczolása végett temérdek nep tódult ki a’
városból. De az emli'tett pánczélozoltak leugorván a’ 10
vakról olly irtóztatóan bevágtak, hogy a’ sza'mtalan ki~
rollanlakból csak kevesen tél‘tek vissza a’ värosba.

Е‘

miatt Sextus Pompeius rémülve, azt irá baityjának: jö
jön sebten segédiil, nchogy érkezte elött Caesar bevegye
Cordubát.

‚

Öcscsének irott fölszóli'tására Cn. Pompeius oda 111135‘
van Uliát, mellyet mar csaknem bevett volt 3), sel-ege'
vel Corduba felé indula.

V. Baetis folyójához érve'n Caesar, ’s azon, mély
sége miatt, ält nom mehetvén, kövekkel tölt kosarakat
bocsáta le (a’ folyóba) , ’s az ezeken épült hidon 4) három

osztályban vive' ё" táborába serege't. E’ labor pedig-a'
városra шита re'szen a’ hidnak, mint emll'tôk , a'ltelene'ben, két sor palánkkal keri'ttete'k 5).
Ide érkezvén seregeivel Pompeius epen áltellenben
liasonló módon (не шьем. Caesar, hogy öt а’ väros- e's 51:11
ll'tmányoktól elszegje, a’ hid felé sánczol vonatott. Ugyan
ezt tevé Pompeius is. Mind n’ két vezér azon igyekvélqliogy
a’ hidat ellenfelénél elöbb elfoglalja,’s azért az apro сваей
zások változó szerencsével folyton folytak. Ve'gre komo
lyabb вып: ölte a’ свата. Mind a’ ke'tfel karra kelt; mert ama’
helyet elfoglalni va'gyó hevökben a’ hidnál összeszorulkoz
tak, mi miatt, kik a’ parthoz kôzelebb estek,a’ folyóbn 11111

Ioltak. Ш egyma'st nem csak meg- hanem igazän rakásra öl
ték. Igy kivánta Caesarjó ideig az ellenséget valamikép sik
ra csalni, ’s elsö alkalommal eldöntö l'itközelhe bocsátkozni.
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VI, De látván, llogy erre az ellenségnek, kit azért
vont el Uliától , hogy azt sik földre csalhassa, semmì
kedve nìncs, áltvezeté a’ folyón seregét, e’s éjjel (az el-.

hagyott táborban) nagy örtüzeket. élesztett 6). Igy az el
lenség’ legerösebb váraAtegua ellen megindult. Ем Pom»
peius а’ szökevényelìtöl megtudván még az nap a’ szo
ros utakon sok társzekeret, ’s lögépelyt szedetett össze,
’s Cordubához vissza tért.

Caesar Ateguát ostrommüvekkel‘ ’s karsánczo'kkal
Äkezdé elzárni. Pompeius me'g` az nap, mikor eri-öl hirt
vön, oda megindula ;k kinek elônyomulla ellenCaesar bá
torságul több sánczvárat szegze, hová a’ tábor’ ‘ve'delmére

y állásul ’s örködöleg [ovas ’s gyalog sereg költözheték.
Pompeius' oda érkez'tekor igen siirü reggelì köd esett;
tehát a’ sötétségben néhány cohors ’s lovas osztály Cae

sar’ lovasait körülfo'gá 7), ’s öldöklé, melly vészböl свай
kevesen menekvének.

-.

VII. Következö éjszaka Pompeius fölgyujtá táborát,
’s a’ völgyeken keresztül vonulván, Salsus folyón шиш
város --- Ategua és Ucubìs — 8) каш: egy hegyen ütölt
tábort. Caesar sánczolás és egyéb szükséges os-trommú in
tézetek közben töltés’ ’ futó-árkok’ ke'szl'téséhez is fo

во“. Háborura itt több, hegyes ’s elnelkedett hely ta
штык sikság és Salsas folyó гита! választva, közelebb

‚напавшим Ateguához, melly а’ folyótól свай mintegy
két еще: lépésnyire esìk.
l
E' város’ ellenéhen, mindkét helyböl láthatólag, a’

hegyen táboroza Pompeius, a’ nélkül, hogy feleinek se
gitségül mart volna mennì. Tìzenháromflegìoja volt “дую,
de ereje't_ fökép а’ Treboniustól áltjött két honiban 9)
helyezé. Egyìket_a’ tájékbelìigyarmatokból szedé; a’ne»

gyediket ‘Afranìus’ embereihól magával hozá Afrìcából.
Egye'b segédlegioì szökevényekböl állottak. Mi Нищий
gát ’s könnyü seregeitgilletifmind vitézségre, mind szám
ra snkkal föll'il hnladók ('iket.

l

D
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VIII. Pompeiust a’ báboru’ bnzásában egyebek közt
a’ begyes vidék, 's erôs tábor ütésbez alkalmas belyek
is segíte’k. Маг: c_saknem egész tulsó Hispaniábanfa’ tá
madó báborut a’ föld’ terméketlensége, élelem’ és viz’

szüke 10) nebezr'ti. Továbbá a’ barbarusok’ дудкой ki

шагают miatt minden а’ városoktól távol fekvö beiy
ség tornyokkal és sánczokkal van eliátva, ’s valamint

Africában', tégla helyett vakolattal födve. Egyszersmind
ezekben vizsgabelyek is vagynak, bonnet a’ magasság
miatt mindenfelé messzire ellátnak. Nem különbeu e' Pro

vinciában a’ városok’ nagy része csaknem a’ begyekeu,
lógg, ’s természetileg remek belyzettel bir, ugybogy ba
josan lebet bozzájok férni, ’s тещей fölmászni. Ostrom
lásukban tebát a’ bely’ természeti fekvése olly nebézsé
geket szùl, hogy Hispania’ va’rosaì nem könnyen тешь
nek be ellense'gtôl. Igy történt, a’ jelen ba'boruban is;
mert Pompeius a’ fölebb emil'tett Altegu-a és Ucubis vá
rosok között, mindkettöbôl látbatólag , táborozván, Cae
sar is tábora'tól mintegy négy ezer lépésnyire egy, a’ ter
»mészettöl _domboritott balmon, melly Postumus’ táborának
nevezteték , bátorság’ okáe'rt sánczvárat épittetett.
IX. Pompeius, ki a’ holy’ viszonyai miatt ugyan
azon balomtól födetett, észre` vevé e’ belyt Caesar’ tábo
rának távol esése miatt a’ rosz állást. Nem is hive', hogy

Caesar, Salsas folyó állván utjában, (övéinek a’ sánczo
latokban) segédbozás ve'gett illy helybeli nebézségek mel
lett mozdnlatot tegyen. E’ szilárd képzeletben barmadik

örváltáskor megindulván, ostromolni kezdé a’ sánczvárat
11), hOgy a’ szorongatottakou (.Ateguäban) tágl'tson.
Közeledte'nél

embereink birtelen lármát iitvén б:

löszerek’ záporával fogadák , ugy hogy sok .embert sebbe
ejtettek. Ez meglévén .a’ sánczvárbeliek ellenszegülének;
és Caesar a’ törtënetröl bint kapván baroni legioval a’
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nagy táborból I'ölkerekedék. Hozzájok érkezvén a' шед
rémült futamlók közül sokat lekonczolt, ’s többeket el

fogott; a’ többi közt két ‘Н’ 12). Azon kivül sokan fegy~
ver nélkiil elfutának, kik köziilv nyolczvannak paizsiít
hozák vissza.

X. Más nap Arguetius megérkezék Italiából lovas
sággal, magával hozva'n öt hadjelet, mellyeket a’ Sagun
tinusoktól 13) vett el. Megijedvén azon lovassagon, melly
Asprenással Caesarhoz jöve 14), Pompeius meg azon
éjjel meggyujtá táborát, e's Corduba felé megindula. Indo
nevii király 15), ki a’ lovassa'ggal seregeit elliozá, 11120
sen sarkalván az ellenséget, a’ honi legiobeliektöl elfo
gatott, és lekonczoltatott.
XI. Más nap lovasaink messze Corduba felé íizöbe
vevék azokat, kik a’ városból eleséget szälli'ta'nak Pom
peius’ táborába, 's közülök ötvent elfogva'n a’ lovakkal
egyíitt táborunkba hozák. Ugyan ezen nap áltjött hozzánk

Pompeius’ katonai Tribunusa Q. Marcius. Елен harma~
dik örváltáskor a’ városban 16) igen élénk volt a’ vìadal.
Sok tüz vettetett, ugy hogy valamennyi szokott 11121111

nyó Agépely mozgásba tétetett. Ennek végével C, Funda

nius’romai lovag az ellenség’ táborából hozzánk szökött
XII. Más nap a’ honi legioból lovasaink két embert

fogtak 01, kik magokat szolgáknak vallák: de behozat
tatviín a’ hajdan Fabius és Pedius alatt szolgált, és Tre
boniustól áltszökött katonák reájok isniértek. Ezek nem
nyertek kegyelmet, ’s a’ katonák lekaszabola'k ökel.
Е’ пар fogattak el а‘ Cordubából Pompeinshoz küldött
hirnökök is, kik téredésböl táborunkba vetôdtek, ’s el
va'gott kezekkel küldettek vissza.
‚
Második örváltäskor az ellenség isnlét szoka'sake'nt
17) a’ városból soka'ig nagy mennyiségü tüzi ’s lószere~

ket szórviín, sokakat megsebesl'tett. Ё)’ multával a’ ha
lodik legiora kiosapott, inikor a’ mieink munkával fog
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lalkozának. A’ csnta éle'nk lön; azonban, noha a' varo
siakat magasb helyzetök védé, erejöknek ellent állánk
18). Kirohantuk jólleliet alsóbb helyen 11110 vitéz kato
náinktól vissza veretett, ’s elleneink sebekkel borl'tva
tére'nek városukba.

XIII. Pompeius más nap táborából Salsas folyóig

sánczvonalt kezde huzatni. Örtanyáján egy gyenge lovas
csoportunkat a’ fölös számu ellenség megsejditvén helyé
röl elverte. Három emberünk elesett.

Ugyan e’ napon A. Valgius egy Senator’ fija, kinek
testvére Pompeius alatt szolgált, minden vagyonát ha'tra
hagyva, lóra veté maga't, ’s elszágulda. Pompeius’ má
sodik Iegiojából ke’inet fogának el, ’s lekonczolák ka
tonáink. Ugyan akkor egy golyó röpi'ttetett ezen 16111115
sal: paizszsal fog jel adatni , melly nap kelljen a’ värost
inegrohanniok. E’ remény’ feje'ben, hogy vesze'ly nélkül
a’ falra föl- ’s a’ város’ birtokába juthatnak, ne'mellyek
más nap a’ bástyáknál töltést kezdének hänyni, ’s a’fal
ból tetenies re'szt lerontzínak * *

Erre a’ va’rosbeliek, mintha önfeleikA lettek volna,

nekik megkegyelmeztek, 05 а’ pánézélosoknak ’s Pompe~
iustól a' värosba helyzett örsereg’ fejeinek szabadon bo
csáttata’saért könyörgének 19). Caesar nekik azt felelé:
6 nem szokott fölte'leleket venni, hanein szabni.
A’ városba visszatértök, ’s a’ válasz’

elmondása

111110 nagy zaj támadott; mindennemü löszerekinditvány
ba hozattak, ’s az egész bástya elôtt megujl'ttatott az el
lenségeskedés. Ez okért táborunkban csaknem .'«íltalán
várták az nap a' kirohana'st. Igy körösleg harczkoszoru
ban egy ideig legîzzóbban folyt a' vìadal. Egyszersmind
balli'stával ledöntôk az ellenségnek'egyik tornyát, melly
nek estével lehullott a’ rajta volt öt ember, ’s a’ balli
stára iigyelö душ-10011.
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XIV. Ezután Pelnpeius Salsas fólyón tul a' lnieink
161 nem gátoltatva sánczvárat hányatott. Kérkedék is azen
álvéleményben , hegy csaknem földiinkön telepedett meg.
Más nap lovasaink’ egyik tanyája felé hasonló mó
den messze elônyomulván, néllány osztályt a’ könnyii vérte
~ zetüekkel együtt megrohant, helyökböl kinyemett, ’s ke

vés sza’lnuk miatt , a’ könnyíi‘vértezetüekkel egyeteinben
levas osztályaink’ közepette elemésztett. Ez a’ két tábor'
szeme láttára történt, ’s annál nagyobb velt Polupeiuse'k
nál az öröm, mivel minket olly messzire kergettek. Ha
embereink öket valamelly-helyen, szokásuk szerint, b_a
sen hösérzeme’nybôl kiáltva fogada'k: akker elesék ked
vök a’ harcztól.

XV. A’ seregeknél levas csatákban rendszerint illy
viszeny áll:lla a’ levas leszállván lováról gyaloggal mér
közik, oda van. Ez kitetszett eme’ csatában is; mert mi
dôn az ellenség’ könnyü seregeinek szine, mit lovasaink
meg sem állnodtak, a’ csatatéren megjelent, az ütközet
ben ezt észre vevö lovasok közl'l'l többen lovaikról le

szálltak. Igy kis ideig a’ levas gyalog, a’ gyalog loven
harczelt, mig végre közel a’ sánczgerébhez egymást le
kaszaboläk. Az ellenség e’ tusában száz husz ,embert
vesztett; többen fegyvereiktöl megfosztattak; sokan seb
hedten táborukba vissza nyomattak. Mi härom embert vesz
ténk; sebbe esett tizenkét gyaleg, ’s öt levas.
A’ nap’ hátra le'vòl részén elöbbi szekáske’nt a’ blis
tyák elött felyt az ellenségeskedés. Miután védöinkre igen

sok löszert ’s tüzet bánytak volna, a’ leggaládabb ’s leg
dl'illösb czinkes tettre vetemültek; a’ városban volt ven

dégeket 20) szemeink 01611 megfojtották, ’s barbarusok'
szokásaként a’ falról levetették. Ember’ emlékezete'töl

fogva illyesllli vnenl történt.
XVI. E’ nap' alkonyodtán a’ Pemlpeiánusek titkon
hirnököt küldének a’ lnieinkhez: дуплет“: meg azen éj
jel a’ tornyokat, ’s töltést, e's llarmadik örvältáskor 111
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nén'ek ki. Tüz és löszerek’ za'pora által fölha'nyt vona
lunknak jó nagy részét elrontäk; azuta'n a’ Pompeius’

tábora kiláta'sának áltellenében levó Карт kinyitvän egész
erejökkel kiroll'antak; az árkok' betömése’re vályogokat
21), ’s té‘li hideg ellen szalmával födôtt kunyhóink’ le
rontása, ’s meggyujtäsa végeit kampókat hozva’n magok
kal, ugy szinte pénzt, és ruhanemüket is, hogy ml'g fe
leink a’ zákmánynyalveszödnek, 6k Pompeius’ táborsze
melig keresztül уйдут magokat: mert ez a’ mere'ny’
végre ha'jtás’ reme'nyében a' Salsus folyón tul egész éjjel
csatarendben álla.

Еще a’ mi részünkröl nem is gyanították игуан; mind
azáltal elszánt vitézséggel vissza verék ’s nagy vesztesség
gel а’ városba пусты: öket, elvévén zsákmányaikat ’s
“гущи-1311101, és néhányat, kik más nap kivégeztettek,
élve elfogván.
Ekkor ta'jban beszélé egy, a’ тёк-051161 jött szökevény,
hogy Junius, ki a’ lakosok’ gyilkolásakor az ürben volt,

nyilva'n kijelenté, hogy gnládul ’s gonoszul cselekedtek,
mert illy bánásmódot befogadásuk- ’s vendéglésökért
csakugyan nem érdemeltek a’ lakosok.

Ваш! fen-töne

сем meg а’ vende'gi jog, ’s több e’félét. E’ beszéd tar
tóztatá (Ню: a’ további fojtogata'stól.
XVII. Más nap eljöve lusitániai Catoval, mint kö
vet , Tullius, ’s Caesar elött igy szóla: "айва а’ halba
tatlan istenek inkább a’ te ‘Ízászlóixl, mint Pompeiuséi

alatt engedtek volna szolgálnom, ’s illy vitéz állhatatos
slígot gyözödelmes fegyvered mellett, ’s nem annak vesz
teségénél bebizonyítanom, kinek gyászos urasa’ga oda
jutott, hogy mi romai polgárok, gya'molatlanul, ha
zänk n’ поташ enyészet’ partja'n , ellenség’ módjára 116
dittassnnk meg: mi, kik sem annak badi szerencse'jc
koi- a’ haszonban elejénte, sem utóbb koczkája’ for
dullával gyôzödelembenl nem részesültünk. A’ legiok’
annyi támadásait kiállva, éjjelì, nappali munkákban kard
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csapásoktol ’s löszerektöl fenyegettetve, meggyôzetve,
Pompeiustól elhagyatva, vitézse'gedtôl lenyomatva ke
gyelmedtöl várjuk íidvünket, könyörögvén: ugy bánjál
fegyverök’ lerakásánál polgáraiddal, mint bántál a’ kül-_
nemzetekkel 22). Ugy fogok bánnni , ez vala ‘едете, mint
bántam a’ külföldiekkel.

XVIII. Vissza каштан a’ követèk, midôn Tibe
rius Tullius a' kapuhoz ért, mivel б: bemenetben C. An
tonius nem követte, vissza ment a’ kapuhoz, ’s az em

bert (erôvel) megragadta. Ezt Iátván Tiberius azzonnal
tört тёток, és annak kezébe szurt. Igy vissza найдё
nak Caesarhoz.

Ugyan ekkor az elsö legioból egy szászlótartó szô
kött Шт; ez beszélé, hogy azon nap, mikor a’ lovas
csata történt, az ö dandárából liarminczöt ember esett

el; azonban Pompeius’ táborában nem szabad hiresztel
ni, hogy valaki elveszett.

Еву rabszolga, kinek ша Caesar’ táborában volt,

de feleségét ’s iiját a’ városban hagyta, megölte urát;
azután Caesar’ sánczolataiból titkon Pompeius’ táborába
бинты“, golyóra irt tudósl’tást külde a’ város’ védin
Митей-61 Caesarhoz. A’ leve'l vétele után azok , kik irott

golyót szoktak volt bocsátani 23), vissza térének a’ va'
rosba. Ezutän két lusitanus szökevény testvér beszélé,

hogy Pompeìusnak a’ hadi tanácsban tett javallata'ra: mi
vel már a’ városnak segitségére menni nem lehet, vonul»
Vjanak éjjel, az ellense'g’ пешей elöl a’ tenger felé 24),
valaki azt felelte: inkább harczolni szálljanak ala', mint

futlíst gyanittassanak; de e’ beszédre lekonczoltatott.
Е’ tájban fogattak el a’ város felé mentökben Pom
peius’ hirvìvôi. Leveleiket Caesar a’ városba vettette 25).
Egyiknek, ki kegyelemért esdeklék, Caesar parancsolá:
гуппи meg a’ városiak’ {асов-пут. Ha ezt megteszi, sem
mit tôle meg nem tagadand. Mert azon tornyot шведу!“
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lani életkoczka'ztató‘merénylet volt. Igy °’ fából csinál~

ni ‚ közelebb mentekor a’ városiaktól megöletett.

Éjjel egy szökevény azon hirt hozta, hogy Pom'pe
ius és Labienus a’ városiak’ leölésemiatt megnehezteltek.
XIX. Másodìk 617611651101 egyik fatornyunk a' te
mérdek 165261’ hatása által alulról a’ második, vagy
harmadìk emeletig megrepedt. Ugyan akkor a' bástya 61611

’s 111 zesen folyt a’ harcz. Egy (más) tornyunkat, az elöbbi
1102 hasonlót а’ 761051011 meggyujták, mert a’ szél reájok
ne'zve kedvezö volt.

_

Más nap reggel egy asszony leugorvän a’ falról 1102
26011 jöve, mondván: szolgälóstul 26) akara 61152611111,
de ez megfogattatván kìvégeztetett. Е’ nap levél is vet
tetett le a' ba’styáról, mellynek ez volt tartalma: L. Mi
111111115 27) Caesarhoz. Ha meghagyod e'ltenlet, mivel Pom
peiuslól cserben hagyattam, szintolly vite'ziil ’s hìven
szolgállak, mint annak szolgáltam.
Ugyan ekkor e'rkeze'nek meg 6’ 11161 egyszer künn
volt városi követek Caesarhoz, igérvén, hogy követke
26 пар a’ 761051 áltadják , ha 611611 meghagyatik. Kiknek azt

felelé: Ó Caesar, ’s adott szavát megtartja 28). Illy mó
don vevé be Febriarius’ 19-én a' va'rosb, és Imperator
dl'sznevet nyere.

ХХ. Megtudván szökeve’nyek által e’ 76105’ meghó
doltát Pompeius, Ucubis felé indl’tá seregét; itt 5600276
1а11а1 11611уа1011 , ’5 azok 11626 vonult. Caesar is fôlke
rekedék , táborát amannak szomszédságában iité 161
Е2 1116 tájban reggel a’ honi legioból еду р6пс2610
2011 521111611 611 110211011, ’5 111152616, hogy Pompeius Пси
1115’ polgárait össze-hl'vatvän parancsola': szorgosan kutas
5611 111: kik szl’tanak hozzá, l’s kik az ellenséghez.

Késöbb a’ bevett városban egy üregben megtalálta
1011 6200 szolga, 111161 emll'tôk, hogy 11161; megölte. Ez

élve égettetett meg. Ezen idötájban a’ páncze'los honi le
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gioból hat Centurio is jôve ált Caesarhoz., e's lovasaink
az ellenségéével össze-kapának, ’s néhányat а’ könnyii vér
tezètüekböl leten'tének.

Éjiel ke'mek -— három rahszolga, ’s egy 110111 legio
beli -— fogattak е1. A’ rabszolga'k keresztre verettek, a’
katonának pedig feje vétetett.
XXI. Más nap az eilen-táborból lovasok ’s könnyü
seregbeliek jövének ält hozánk. Továbba' mintegy 11 10
vas vvizhordóink felé пятам“, néhányat közülök levág
ván, másokat pedig eifogván. Nyoicz lovas ese'k fogságba.
Következô nap Pompeius hetvenne'gy emhert fejez
tetett le, mivel Caesar’ gyözödelme’ pártolóinak mon
dattak.

Többìeket a’ va'rosba 29) vitete'.

Szäz húsz kö

zülök meg megszökött, ’s Caesarhoz jött.
XXII. Ez idö uta'n az Ategua’ városában eifogott
bursavoiaiak 30) közl'íl néhányan a’ mìeinkkel mint kö
vetek útnak indula'uak, hogy honosaiknak az (Ateguá
ban) történteket megvigyék, ’s mit várhatnának Cn.
Pompeiustól, mikor vendéglöiket (katonáitól) megöletni,
nemkülönben azoktól, kìket ôrizetül befogadának, sok
gonoszságot elkövettetni látnák. A’ városhoz érvén a’ mi
eink közül -— romai lovagok, és Senatorok valänak _
senki sem mert bemenni a’ városba, hanem csak az oda

valók. Ezeknek, midön jól meghányt tanácskoza’s után
а’ város eiôtt шагам feleinkhez vonuiänak, az örizeten
levök uta'nok iramlottak, ’s gyülöietböl n’ köveleket meg
ölték. Kettö közülök (azonban) elillant, ’s Caesarnak а’
történetet megvitte. Ategua’ városába kémek küldettek

31); ezek а’ követek’ elöadásaként találván a’ dolgot,
zeudülés tämadt a’ va'rosban; kövekkel kergete’k azt,
ki а’ követeket megölte, és eröszakot akarának rajta ten

ni. Ö volna vesztök’ oka. Csak alig menekhetvén a’ veszélytöl kéré a’ városiakat: engedjék ôt követiil Caesal»
hoz mennì; ö megengesztelendi azt.
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Ez megengedtetvén neki, elméne , segédeket kere

se; ’s miután jó szämu sereget gyüJ’tvén 32) éjjel csalár
dul a’ väresba bocsáttatott, nagy vérontást okozott. Az
ellenpárt’ fejeit megöleté, ’s magát a’ va'res’ urává tevé.

Utóbb, mint az áltszökött rabszelgák beszélék, a’ lake
sok’ javai eladattak.

A’ sánczon kivül csak fegyvertele

niil velt szabad meuni valakinek, ’s’ azért Ategua’ 13676
tele óta rélnülve többen Baeturiába 33) futottak , ’s {еду

vereik’ szerencsés sikeréröl egészen lemondtak. На va
Iaki bezzájok áltment , azt a’ könnyü ser’egek közé
dugták , ’s neki tizenhat pénznél egyebet nem adtak 34).
XXIII. Caesar ezután az ellenséggel ältellenben 7611

611651, 65 Salsus felyó lfelé vonalt kezde buzatni, Igy el
levén a’ mieink foglalva, az ellenség jó számmal magasb
belye'röl Ierebant ’s nem gáteltatvän a’ lnieinktöl, 16
szerei’ záporával többeket megsebesl’tett. Itt mindazáltal,
mint Ennius mendja: bátráltak kevessé mieink.

Észre ve'tetvén, bogy seregeink, szokáson kivül,
hátrálnak, az ötödik legieból két Centurio 611115261: a’
folyón, ’s helyre álll'tá a’ rendet.

Midôn kitiinô 71162

séggel többeket a’ magasról bátran leverének, e/gyik kö
zl'ilök a’ teme'rdek 165261- alatt elesék.`

A’ másik basen

vite'zséggel barczola tovább is, de magát inindiinnen be
kerl'tve látván, kevessé 616 nyomult, ’s megbetlott. E’
férlì’ elestének általán bl're futamodván sokan az ellen

ség köziil össze-csödültek.

Lovasaink tebát alsóbb tajé

ken (a’ felyón) ailtkelvén, az ellenséget vissza nyomák
sánczaiba; de ott vérontó mobó vágyukbau öket a' lova
sok’s könnyü vértezetiiek elszegte'k. F 6 fokra bägett vi
tézségök nélkül élve fogattak volna el; mert a’ 5611020
latokban úgy össze-szerulkoztak; bogy a’ lovasoknak alig
volt te’rök magekat védeni. A’ két csatában többen meg
sebe'sl'ttettek köziilök, többek között Cledius Aquitius
ком. cms. lv. кбт.

.

r
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354

А’ шзщмм нАнокикбь. `

is. Kan-a kelc'skor mieink közül senki sem esett el azon
két Centurion kìvül, kik dicsöségöket föl'ülmulja'k.
XXIV. Más nap mind a’ kétfél’ seregei a’ soricárìai

uton egybe-jövének, Mi gátvonalokat hányánk. Pom
peius észre vévén, hogy Aspaviától, melly Ucubistól б:
ezer lépésnyire fekszik, sánczvár által elza'ratik, Ьа1-снё
rét а’ magason szükségkép oda hagyá. Mindazáltal a’
sikon nem enged‘e magához fe'rni , hanem a’lmlomról egy
magas dombra huzódék, mikor némi veszélyes helyet

semmikép nem kerülhete el. Mind a’két rész azon emel
kedettebb helyre sietvén, а’ mieinktöl visszanyomattak,
’s a' sikra` vettettek. Ez elhatározó volt feleink’ дубы;
delmére. Mivel pedig az ellenség mindenfelé hátrált‘,
a’ mieink nagy vérontást okozának. Egy hegy, ’s nem
vitézségök menté meg öket. De sem е’ menhely, sem

bármi más mentö szer nem vala képes csekélyebb szämu
fcleinktöl öket, ha az éj közbe nem jô, megvédeni; mert

а’ könnyii vértezetiiekböl három száz, huszonnégy еш
Ьег esék íel; a’ legìobeliekböl pedig szäz harlnincznyolcz,
azokat ide nem щами, kiknek {едущие ’s vértezete be
lloíatott. Igy két Centurionknak mult паров történt
тезисе az ellenség’ e' bünhödésével boszul'taték meg.
XXV'. Más nap., midön annak örìzete hasonlókép

azon lielyre jött volna,l hnjdan'i rendszabályaik sze
rint cselekedtek; mert а’ lovasokon kivül senki nem '
mert а’ sikru bocsa'tkozni.

Embereink munkäval le

vén` elfoglalva elö ugratott af lovassaíg1 ’s а’ legio
beliek is csatatérért szäjongtak, ugyhogy mindenki, kik
a1. üldözéshez szokott volt, öket ü‘tközetre egészen
készeknek hihette. A' mieink valamelly alacsony völgy

böl jó tova haladván a’ sikon nem legalkalmásb helyen
állapod'tak meg. ' Mindazáltal az ellenség meggondolás
nélkül nem mei-e harczra leszállni, az egy Antistius Tur

piot kivéve, ki erejében bizván hánytorgata’: senki elle
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nei közül nem kepes vele niérközni. Erre, mint AchiI~
les és Memnon köztìpárviadalról beszélik 35), seregünk
bôl Q. Pompeius Niger romai lovag, italicai ii, lépett ki
harczra. A’ seregek csatarendben állänak, mert Antistiu’
harczlihegése inindenek’ идете: а’ munkától el- ’s a’

viadaltérre fordította; ugyanis а’ f6 harczosok között füg
göben leve'n a’ gyôzelem, csaknem ligy Шейные, mintha
e’ párvìadal döntene' el az ege'sz ha'borut. Mindenik сет“:

pa’rtja iránti tl'ízzel ’s buzgalomnial teli H 36) tapasztalt ’s
dologhoz értök’ akarata'nak tekintettek.

Midön ezek’ vitézsége're harczolni beítranV sikra száll

tak, ’s tündöklô jeles sze’pse'gü metszett munka paizsai
kon, mellyeknek Н а’ harcz bizo'nyosan félbe наказа

tatott volna, hacsak a’ lovasoknak H közeledte, mint
fölebb emll'tök, nem messze a’ шьет-наймиты födözetül
könnyii seregek nem дивна]: VOIIIR.

Lovasainkat táborukba vissza te'rtökkor az ellens‘e'g

tiizesesen sarkalá; a’ mieink мы: lármát ütve'n Штамп

rohanäk meg azt, ki rémiìlve, ’s futtában паду vesztese'g
gel vonula vissza táborába.

XXVI. Caesar Cassius’ lovas osztályának a’ bebizonyr'
сои vitézségért tizenhárom ezer вены-Низ: ajaínde'kozott.

Vezéröknek öt arany Масти, ’s а’ könnyü seregeknek
ti'z ezeret (sestertiust) ajánde'kozott.

`

E’ nap romai lovagok Astából 37): A. Baebius, С.
Flavius, és A. Trebillius csaknem ege'szen ezüsttel fôd

vék, áltjövének Caesarhoz, ’s beszélék, hog'y a’ romai
lovagok, kik Pompeius’ táborában vannak, mind össze-es~

kíidtek azáltszökésre, de egy rabszolgától elárultatván

börtönbe vettettek, kik közül 6k alkalmat nyervén meg
szöktek.

'

Ugyan e’ nap fogate'k el Cn. Pompeiusnak Ursaoba

38) тайгой (következö tartalmu) levele: „На jól тазу
23'k
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tok örülök, én egészse'ges "agyok 39). Mindeddig szo
kott szereucsénkkel, ohajtás szerint, az ellense'get ‘1552
szavertük ugyan: mindazáltal ha az ellenség sikon
helyt :ill vala, hamarább,mint vélnétek, végeztem vol
na a’ háborut.

De ujonz seregével nem mer sikra 82611

ni , "s mostig (javainkból) gyámoli'ta'sra számolván, nyuj
tani igyekszik a’ háborut; тех-Ь ogy közönséget a’ ma'sik
ula’n kör'ül-vesz, ’s onne't huzza élelmét. A’ miért mind
a’ pártunkon Ievö községeket védeni fogom, mind a’ hábo
runak minél elôbb végét szakasztom. (Ennek követke
zésében) szándékom hozzátok cohorsnkat küldeni. Hiszen,
ha eleségünk e1 lesz elötte zárva, szük‘se'gképen leszáll
megütközni.“
’
XXVII. Utóbb, midön gondtalanul munka'nkkal fog
lalkozánk, néha'ny lovasunk az olajerdöben Не gyüjt

vén lekonczoltatott. Rabszolgák szökének й“, ’s besze'
lék, hogy azon ütközettöl fogva , melly Martins’ 3-dika’n

Soritiánál 40) történt, nagy re'niület Гоша el a’ вежды, ’s
Attius Varus а’ körül {ем/б sänczvárak’ par’ancsnoka.
E’ nap megindítá táborát Pompeius, és Hispalisnak ält
ellene'ben az olajerdôben те“: állásr. Caesar’ oda indulta
еще dél Фетиш а’ hold látszotr 41)

y yMiután Pompeius megváltoztatá táborát, Caesar Ucu
bìst, теПу örhelyet amaz elhagyot, fölgyujtá, ’s annnk
pori-á égte után seregeit ismét a' fô táborba заём.

Ezután. Caesar 'Ventìspoutet 42) támadá meg, melly
megadván- magát, Carrucának tartott, ’s Pompeiussal
szemközt üte tábort.

Pompeius a’ Уйти, mivel örsere

gét be nem Родам, fölgyujtotta.

'

Egy katana, ki testvérét a’ táborban megölte, em
bereinktôl elfogatott , ’s holtig veretett.
Innét выпад/аи‘ Manda’ térére'jutának, és'Caesar

Pompeiussal szembe helyzé táborzit.

'
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XXVIII. Más nap Caesar seregeivel épen indulni
akarván 1111116, hogy Pompeius harmadik ôrvxílta'skor csa
tareudbe 1111011. Е’ 1'111'1‘8 Caesar kitüzeté 6’ 2652161. Amon
ban Pompeius azért nyomula ki, mivel Versaoban 1676
pártlu'veinek elöbb azt irá: Caesar azért nem 5261116 а‘

hegységröl, mivel serege nagyobb részént ujonczokból
611. Е’ levéligen föle'leszté a’ va'rosiak’ bátorsägát. E’

vélemény’ben bizván azt hivé Pompeius: minöent tehet;
mert itt iitütt 16Ь0г61 mind a’ hely’ mivolta, mind a’ 76
ros’ sánczolatai födék. T.i. mint fölebb említök, a' hegy
gerìnczeken dombok emelkedének, a’ nélkül, hogy azo
kat rónasa'g szegné keresztül.
'
XXIX. Véleményem szerint teljességgel nem kell el
hallgatnì, mi ez idôtájban történt. A’ két tábor közt
mintegy 61 ezer lépe'snyi'sikság volt, ligy hogy Pompe-iusnak két védelme vala: a’ magason helyzett város, 's
tájék’ fekvése. Az innét tovább terjedö szomszéd sikság

egészen róna volt, azonban kilerjedése 61611 patak foly
dogált, melly minden megtámadást fölöttébb nehezíte, mert
jobb felé posványos és örvényes helyeken vette 'futa’sáh
Mikor Caesar а2 (ellenséges) csatarend’ 6116561 161
ta, semmit sem kételkedett, hogy az a’sikság' feléìg ütkö
zetre 616 fog nyomulni. Ez mindnyzíjok’ szemei 61611 fe
küdt, ’s azonkivül rónasága miatt legszebb fejlö hely a’ lo
vasságra nézve. A’ nap tiszta ’s felhötlen 7011, úgy hogy
csaknem azt lehete hinni: illy gyönyörü ’s kivzínatos idöt
a’ halhatatlan istenek ülközet végett adának 43).
A' mieink örvendtek, de némellyek aggódtak is,

mivel azon helyz’etben, mellybe most jövendeuek, nem
tudták, mit határoz egy óra mulva а’ sors életök ’s java~
ik fölött. Mi 161161 6’ 11агс21-а 616 пуоти16п1< várván , azt
teendi majd az ellenség is. De ez nem mert а’ város’ sán
czolataitói 6261‘ 16р65пу1п61 tovább haladni, ’s eltöke'lé
annak falai alatt harczolni.

Mi tellzit elöbbrc menénk.
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Néha a’ bely’ jóvolta (maga)szóll’tá föl elleneinket illy
kedvezô körüllnényekben gyözödelmet aratni: 6k azen

ban Ielöbbi {антик mellett lnaradtak, és sem magas
belyükröl, sem a’ убиты nem штанам. Mi lépësrôl

Iépésre közeledénk a’ patakboz, ’s az ellenség illy увезё
Iyes belyzetünkben sem bolygata.
XXX. мы tizenba’rom зава 44) volt, és szárnyait
lovass'fíg, 's bat ezer könnyii vértezetii föde' a’ csaknem

még annyí sege'dseregbelieken kivül, A’ mi erönk nyolcz
van ceborsból, ’s nyolcl. ezer lovasból állott.

Miker te

bát a’ sikszig’ végén amaz alkalmatlan llelyen'elöre nyo

luulánk , felsöbb helyzetében fegyverben alla az ellense'g,
’s a’ tovább baladas fñlötte veszélyes volt. Ez uelll ke
rülé el Caesar’ figyelllle't, ’s azért, nebogy зонды-Вши!
biba'ja miatt valami Мг türténjék, azen роты: állapodá
sul jelelé ki. Zse'mbeskedve, ’s resz néven vevék em
berei, midön ballák, bogy az l'itközetét befejezbetni gä
toltatnak. À

E’lmegállapodás felba'toritá elleneinket; mert azt vé
lék, bogy Caesar’ seregei félelemböl nem тепле]; ürköz
ni. Elbagyák tebzit belyöket, ’s ma’s nem kedvezön e
reszkedtek csatára; ugy „шаманы, bogy nagy veszély
nélkül’mest sem lebetett bezzájok férni. A’ tizedik legio
szekott belyén‘, a’ _]'obb szárnyou , а' barmadik e's ötödik

a’ többi segédseregekkel és lovassággal a’ balon a'lla. Az
iitközet riada'ssal kezdôdék.

XXXI. Noba vitézségre föll'il baladánk az ellenséget ,
meg is‘magas belyéröl szerfölött tiizesen ellenszegiilt.
Iszonyu volt mindkét részröl a’ lárma, az összecsapás , ’s
a’ Iöszerek’ repl'tése. Gyözödelem iránti're ményünk csak
nem banyatlett 45); mert ba az összecsapást ’s сжимал,

mi által leginkább ijesztetik az ellenfél, egybe-vetjiik ,
еду“; rész sem engede a’ másiknak. Mind a’ két sereg
nemüek teba’t basen lelkesedéssel lépvén föl a’ barczban,
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fentôk’ repl’tése a’llal halomra hullt a’ szzímos ellenség.

А’ tizedik legio , mint lnondók, a’ jobb s'lzárnyon sza'mra
ngyan kevc's, de vitézégére az ellenfélnek rett'enetes
volt; mert olly hatalmasan nyomá azt vissza, hogy se
gitségül, netalän oldalaslag támadtassék meg, a'jobb
szárnyra egy legìot vive 61161. De mihelyt ez (a’ vonul
ból) kimozdult, Caesar’ lovassága а’ bal sza'rnyra veté
magát. Kitünô vitézséggel vágott ez be, иду hogy а’ csa
tarendböl nem lehete lôbbé segitse’get kiildeni. A’ fü
lekre hatott zajjal kevert veszékelós, ’s kardcsaltogás az
njonczok’ lelkeit rémülettel rázá meg. Itt mint Ennius
lnondja:

Láb 161101 161106011, ’s fegyverhez fegyver íìtödék.
A’ leghevesebb ellenszegüle's utän megnyomók az
ellenséget. A’ väijos szolgált neki mencde'kiil. Igy'ép‘en
Bacllus’ ünnepén 46) veretett és sznlnszlatott meg az el’
lense'g; ’s ha azon helyere,honnan Идёте, vissza nem sza-_
lad, egészen tönkre tététik.
‘
Halva maradt ezen ütközetben mintegy harmincz' ezer,
ember, vagy több is , továbbá Labienus és Atiius Varum
E’ kettö diszesen takan'ttaték el. Ide ja'rula még részint
a’ városból, részint а' Provinciából mintegy három ezer
romai lovag. Veszteségünk lovasok- ’s gyalogokban ezer
holtra, ’s öt száz sebhedtre ment. Tìzenhárom sas egyéb

hadjeleken ’s poroszló-nyaláhon kìviil jutott _keziinkbe.
Továbbá tìzenhét vezér esett fogságunkba.
Illy vége 1611 az ütközetnek.
XXXII. Е’ futásnäl az ellenség menede’kíil maga'nak
Munda’ värosát jelelé ki. Mi tehät kénytelenek valänk

e' helyet köriil sa'nczolni. Az ellenség’ vértezetei Н 47).
Gyep helyett holt testek , geréb - anyag helyett paizsok ’s
fentök halmoztatának. Továhbá halottak, kardok, 16
rök, emberfejek sorba rakgttak, Aaz ellenségnek retten
tésül, ’s vit'ézségök' jeléíil mind a' város felé fordítva * "

36()
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hogy fölálli’tva lássák , ’s gerébbel ken'ttessenek el elle
neink H Illy inódon а’ Gallusok gerelyeik- ’s hajitó не»
reikkel az ellenség’ holt testeinek halmain körtáborlák ’s
ostromlák a’ várost.
_
Ezenvütközetböl az ìfju Valerius néhány lovassal
Cordubába nienekvék, ’s az ott tanyázó Sex. Pompeius
nak megvivé a’ történeteket. Е’ hirre Pompeius minden

nála volt pénzt lovasai Вбит. kiosztá, ’s а’ polgároknak
azt mondván , hogy békealkudozni Caesarhoz indul, éj
jeli második örváltáskor oda hagyä a’ várost.

Ellenben Cn. Pompeius csekély g‘yalog ’s lovas ki
sérettel más részröl [шлёт-1 ereje felé vette litját, az oda
száz hetven ezer lépésny‘irel fekvŕi Carteiának tartott.
Nyolcz ezer lépésnyire e' várostól Р. Calvitius, hajdan ‘
Pompeius’ táborában parancsnok, ennek nevében egy
embert indi'ta elöre: küldjenek beteges {Шарада miatt ne»
ki párnaszéket, mellyen a’ városba vitethesse'k. Ezen
elöre bocsátott leve'lre Pompeius Carteiába viteték. Part

ì мю: a’ házban, mellybe hozaték, egybe-gyülének- tit
kos czélokból gondolván б: érkezettnek, -- hogy a’ had
viselés iránti намешаны tudakozódjanak. A’ nép'össze
csôdülvén , Pompeius leszökék ‘párnaszékéröl, ’s azok’
pártfogására bizá тазе“.
XXXIII. Munda’ bezárása után Caesar a’ csatatér

lröl Cordubähoz ment. Az öldöklésbôl menekedettek meg
„как az ottani hidat; ’s oda érkeztünkkor azon топай:

terjeszték hogy az ütközetben jobbadán elvesztiink. Но
vá is vennök most utunkat’! E’ke'p a’ hidon ellenszegiil
tek. Caesar a'ltme'ne a’ folyón 48), ’s tábortüte.
Scapula 49) az ввёз: pártütô szoIga-csoportna'k és
szabadosoknak f6 czimborája az ütközetböl Cordnbába ér
kezvén бане-туй rabszolgáit és szabadosait, ’s maga шё
mara máglyát emeltete. Azutan parancsolá: legdusabb
estehédet taläljanak , 's Ie'gjobb asztalnemiiket teri'tsenek
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föl. Ennek utána pénzét, 's eziistjét a’ jelen volt rabszol
gaiknak ajándékozá, ’s idején estebédhez települe, mi alatt
magát több izben tömjén ’s nardus-kenettel Ieönté. Vég
re rabszolgájával magát megöleté, ’s lláló Átársával egy
szabadossal a’ máglyát meggyujtatá.
XXXIV. А’ там Caesar согаиьа ela: шага tábo
rät, viszálkodás támadt Caesar’ és Pompeius’ pártfele

között a’ városban annyira,- hogy a’ lármát csaknem tá
borunkban lehete hallani.

E’ városban levö кеды; szökevényekböl 5511“
lattak össze. A' решёток’ rabszolgái, kiket Sex. Pom
peius szabadságba helyezett, résznyire Caesamak 016110
lás végett) elejbe jövének. A’ tizenharma'dik legoi védeni
kezdé a’ тай-ом; mert az elkezdett ellens‘zegülésnél еду пё
szént már а’ lornyokat ’s a’ bästyät elfoglalta. Ismétel
ve küldettek követek Caesarhoz: léptessen a’ városba зев

gitségökre legiokat. Mikor ezt a’ szökevények észre ve
тёк, fölgyujták a’ várost. Mi fölül‘haladók (Шее, ’s le
aprl’tánk közülök huszoukét ezeret , azokon kivül, kik a'

város elött estek el. Igy lön Caesar a' város’ urává.
Мёд itt foglalkozék Caesar, az iitközet után, mint
fölebb emli'tök 50), körül táborlottak kiütének, de nagy
veszteséggel a’ városba vìsszaverettek.
'
XXXV. Hispalisi utjában Caesarhoz követek (Шке

zének a’ városból (kegyelemért) esedezni. Védelme’ 156
rete utgín beküldé hozzájok örsereggel Caninius Lega
tust, ’s a’ város elött táborba паша. Pompeiusnak e’
városban sok párthive volt, kik Caesar?i örserege’~befo
gadása miatt tépelôdtek. Ezek bizonyos Philot, Pompe
ius’ legtiizesebb pártolóját, alattomban elküldék. Ennek
«жён Lusitaniában igen nagy isméretségeì voltak. Ez
кем: az ôrizettöl meg nem sejtetve Lusitaniába megin-`
dula , Leniusban Caecilius Nigerhez jôve, ki Barbar-us
nak hìvaték, ’s tetemes lusitanus erönek volt parancs
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noka. Éjjel azuta'n isme’t a’ falon a’ városbafogndtaték;
uz ô'rizet, ’s örök fölkouczoltatának, a’ kapuk bezárat
tak, e's az ellenségeskede's ismét régi lábra állott.
XXXVI. Mig ezek történtek Carteiából jölt Кби
tek jelenték Caesarnak, hogy Pompeius kezeikben van.

Е’ SZOIgálat Юга], ugy hive'k, jóvá 1еп”: azon мыча
вы, mellyel Caesar elött a’ minap kapuikat bezárták.
А’ Lusitanusok Hìspalìsban szakadatlan тумак

az ellenségeskedést. Caesar Штат, hogy e’ rosz embe
гей, ha erösen vl'ná a’ värost, arra Шиве vetni ’s az 6r

sereget elpusztl'tani foguaík:v éjjel hadi tanácsot шпон,
’s eltürte а’ Lusitanusok’ kicsapa'sät.

Ezek nem gondo

lák, hogy Caesar azt szántszánde'kkal teszi. Kìütvén te#
ha’t meggyujták Baetìs folyón volt hajóinkat, ’s mig ein
bereink az oltással veszödtek, elfutának. De a’ lovasság

(а’ városba vissza mentökben) föl-konczolá öket. Ig'y is
mét kézre Век-(Нс а’ város, és Caesar Asta feié >indula ,

mellynek községétöl hódolás végett hozzá követse'g ér
kezék.

Az ütközet után a’ városba szaladt mundaìak közül

is a" hosszas körtáborlat miatt sokan eltökélék meghó
dólni; és mivel egy legioba valának fö-losztva, összeszö
vetkezének, hogy az~adottjelre éjjel а‘ városból Машей;

a’ többiek azonban a’ táborban öldökölnének. De felfödöz
tetvéu következô éjjel, harmadik örváltäskor a’ sáncz
gerében kivül, jelszavukat mondván, mindnyájan össze
konczoltattak.

XXXVII. Ml’g Caesar a’ többiV városokat elönyo
multában ostromlá, `Carteiában az elôkelök каши Pom»
peius miatt viszálkodás tämadott. Едут párt Caesarhnz

követeket külde, а’ mäsik Pompeiushoz slitta. Zendii
lés támadván a’ kapuk elfoglaltattak. Nagy vérontn's
lön. Pompeius sebbe esvén húsz hadi hajót elfoglalt, ’s
odább вшей.

'
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Dìdius a’ gadesi bajóhad’ parancsnoka e"felöl érte
sl'ttetvén , azonnal utzína eredt. Еду osztály gyalog ’s lo
vas halade'k'ne'lkül iizöbe vevé (5t. Negyed napì hajóza's
uta'n el is e'ré (Лют.

Mîvel Carteìából ke'születleu indm

lának èl , vizök nem leve'n изымать. Vizhordás közben

hajóhadával meglepé (Ню: Dìdius , ’s hajóîkafmeggyujt'á,
néha'nyat el is foga.
'
Pompeius kevesed magával megmenekvék, ’s egy а’
természettöl erôsített helyre vonula.
XXXVIII. Az elöre ment kémek tudósl'ták e’ felöl

az üzés végett elkùldöft lovasokat ’s cnhorsokat. Az
lit éjjel nappal folyton folyt. Pompeius lába’n ’s bal 525
rán kemény sebet hordozott, ’s a’ mi futását legìnkább
ke’sleté, boka'ja't kìŕiczaml'totta. Igy a’ párnaszéken, mely
lyen hozatott, vìtete'k el a’ toronyból is. А’ Lusitánu
sok, mihelyt Ca'esar’ népétöl megpìllantattak, badi szo
kásként н' lovasok- ’s cohorsoktól körül fogattak. Fárad

sa'gba került a’ helyhez férnì. Ugyan is mivel embereink
Pompeìu‘st Камней каше megpillantäk 51) sebesen nyo
mulának ama’ természetìleg erös hely fele', mellybe Pom
peius menekvék, noha azt föliilröl az oda vezetett 526
mos ember megv'édhette volna. Közeledtökkor embere
ink vissza verettek. Az ellenség a’ hátrálókat tiízŕsen-

üzé, ’s az elônyomnlást azonnal nehezl’té. Ez több izben
îsmételtetvén Нищие“, hogy az nagy veszélyünkre szol

‚Чаде. (Didìus tebát) е’ helyet sánczokkal kezdé elzárni.
Épen olly sebesen ’s hamar Замани“: а’ munkálatokat а’
magason, Вову akadály nélkül mérközhessenek az el
Íenséggel, ki ezen ìntézményeket látván, üdvét {тёз
Ьап keresé.

.

K

XXXIX. Ppmpeius, mint fölebb emll’tôk, sebei ’s
kifìczamult lába miatt a’ futásban gátoltaték; söt az ut’

zordonsäga miatt lóval, vagy kocsìval sem segl'thete ma
gán. Emberei amaz erös helytöl амбра, gyámol nél
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kül , a'а’ völgyben
maga
mieinktöl egyminrleniitt
barlangszerüen
össze -konczoltatának~
kivájt helybe гетев
kedék, hol, ha а’ Го31уо1ре1 nem árulják, nem könnyen

akadtak volna .reá. Itt végezteték ki. Caesar Gadesben
volt, mikor {еде Aprilis’ 12-éu Hispalisba llozatott , ’s a’
népnek látváuyul kitétetett 52).
.
XL. Az ifju Cn. Pompeius’ halála után, a’fölebb emll'
(ее: Didius, Шве]: ez az örvendetes sors jutott, a’legköze

lebbì sánczvárba vonula, ’s néhzíny hajót kiigazítás végett
pui-tra huzatott.

A’ csatzíból fennmaradt Lusitánusok шёп

lójok alá össze-gyüléuek, ’s jó nagy számmal Didìusra
csapának. Ez hajóinak bátorságára vigyázattal volt u
gyan , mégis azok’ gyakori vkicsapásai által nella ki hagyá
magát sánczvára'ból csalatni. Majdnem naponkénti сыпей
zásaikban cselt vetének, és három csoportba штык.

Egy rész а’ hajók’ meggyujtásálra lesé az alkalmat, má
siknak az oltást kelle gátolnia. Alläsukat ugy veve'k, hogy
senkitôl észre nem véve támadólag rohannának elö. Mi.
йог Didius az ellenség’vissza verésére embereivel a’ säncz
ból kirohant, а’ Lusita’nusok fölüték a’ jelt, ’s а’ hajók
meggyujtattak. Egyszersmind, midôn a’ sánczból kijöt
tek az ugyan azon jelre шагам latrokat üzôbe vevék, а’

cselben állók öket hátulról kö’rül ШЕЙК.
Didius hös ellenszegülés után tôbbekkel едут: le
konczoltaték. Néhányan e’ csatából a' part melletii esó
nakokba ugrándozának. To'bben a` -nyìlt tengeren álló
hajókhoz liszván ’s a’ horgonyokat fölzedvén evezéssel i
parkodának a’ melyre jutnì. Ez mente meg ôket. A’ Lu

sitanusok zsáklnányt nyertek. Caesar Gadesböl 53) ìsmét
vissza ment Hispalisba.

_ XLI. Caesar Mundánál hagyá Fabius Maximust,
hogy az örizetet egymással össze-függö ostlom-miivek
kel körtáborolja , ’s az ellenség mindiinnen elzárva fölte
vé magában iszonyu vérontássul * * kirollanänak. Embe
reink а‘ város` vissza foglala'színak alkalmát nem видавш
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ták el. А’ többi tizennégy ezer embert élve года“: el. Az
után Ursao ellen kerekedének föl, melly erős, ’s nem

csak mesters égtől, hanem magától а’ természettől is mege
rősitett hegyi város volt, ngy hogy vívásától már helyzete
elijesztheté az ellenséget. E'hez járult, hogy körösleg
az egész vidéken Mundát kivéve, nyolcz ezer lépésnyire
sehol vl'z nem találtatott; mi nagy haszon volt e’ város
ra nézve. -Azon fölül a' töltéshez ’s tornyokhuz szüksé
ges fát hat ezer lépésnyi távolságról kelle hozni; mert
Pompeius, hogy a’ város, (leendő) ostrománál magát biz
tosítsa , а’ környékben minden fát levágatott, ’s а’ város
ba hordatott. Szükségkép tehát a' csak imént bevettMun
dából kelle oda fát szállítanunk.

XLlI- Ezek Manda és Ursao körül így folyván,'Cae
sar Gadesből Hispalisba érkezte után másnap az egybe- .

gyüjtött néphez következő beszédet tartott: Mióta" Ques
torsa'gába lépett, valamennyi Provincia között leginkább
ez feküdt szívén, ’s ennek akkor időben minden kitelhe
tő jó szolgálatot tett. Tiszte nagyobbodván mint Praetor
a” Senatustól kinyerte, hogy a’ Metellus által reájok ve
tett pénzbeli adótól fölszabadíttassanak 54). Továbbá kü
lönös pártfogásába vette őket, sok kővetségöket a’ Se
natusnál bemutatta , és országos ’s külön ügyeik” védel
mével magának sok ellenséget szerzett. Mint Consul is,
noha távol volt, a’ Provinciának minden kitelhető hasz
not szerzett. Azonban mind e’ jelen háboruban, mind

előbb is látta , hogy mindezen jótéteményéről nem is
emlékeznek, és személye ’s a’ romai nép iránt hálandat
lanok. „Ti а’ nemzetek” jogait ’s а’ Romaiak’ alkotmányát
ismérven Barbarusok' módjára sokszor a' romai nép' leg
sérthetlenebb tisztein erőszakoskodtatok , és Cassiust fé

nyes nappal a’ piacz’ közepén istentelenül meggyilkolni
akartátok. Ti a’ békét mindig annyira gyülöltétek, hogy
a’ romai nép soha Iegioit е‘ Provinciából ki nem vonhat
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ta. A’ jót ti rosznak, а‘ roszat jónak так-чмок. Azért
ne'lkülözni шпагой béke-idöben mindenkor az egyességet,
hadban a’ .vitézségea Ti az Щи Сп. Pempeiust mint ma

gány személyt bujdostában befogadtátok, ’s ö a’ béke ’s
hadi f6 kormányt köztetek magához vonhatta.

Annyi

polgár’ gyilkosa шпагой a’ romai nép ellen segitségre ta
lált; ’s ösztönzéstekre a’ telkeket, ’s a’ Provinciát el

pusztította.

Mi a'ltal véltétek magatokat gyöztöscknek’!

nem Щиток-е, hogy habár elveszek is, Romának me'g

“я legioja van, mellyek nem csak veletek mérközhetnek,
hanem az eget is földulhatják? mellyek‘ diesérete ’s hös
erénye 55) H". А’ tó'bbi „то: meg.
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бедуина]: az hispániai напоив-61 írt könyvhöz.
l) E' könyv valamint rendre, úgy becsre utolsó.

Szerz'őjé'r'ől

nincs mit vitatkoznak, miután a.' criticusoknak minden пот.

galma e' felől mind eddig semmi bizonyost ki nem puhatolha

tott. Hogy nem az, ki az alexandriai 's africai háboruról
írt emlék-jegyzékeket, azt gyermek is megítélheti , olly kü
lönböző az írásmód. Beszéde nem az aranykor' irókée'; körül- '
ményeket, még pedig nem érdekeseket , sok helyt csak úgy
vet oda, hogy azokból valami egészet képezni csupán annak
volna lehetséges, ki a.’ hispániai háboruban személyesen jelen
volt; azonkívül , úgy látszik , az idő is több helyen csonkí
tott а’ különben sem világos íráson, úgy hogy értelmét ta
pogatni ’s találgatni kelle csak a' fordítónak: miokért, azon
egy szempontot kivévén , hogy а’ Caesar ‘s most már csak

fijaiban élő Pompeius közti viszályok' lefolytat ’s kifejlését

minden lehetséges körülmény szerint érdemes tudni, az ol
vasó sem fogja nagy gyönyörüségét benne találni. A’ Munda

melletiäütközet az egész könyv” foglalatjának veleje; mielőtt
azonban ennek leírására jőne, huszonkét számban a' hábo

rnban elő fordulni szokott mindenféle dolgokon, mint ostrom,
pusztítás, csapongás, csonkítás , feszítés, fojtogatás, Буи]
togatás, szökés, és más e' féléken vonczolja unalommal ’s

fáradtan keresztül olvasóit. Иду hogy e’ lapokat inkább úgy
lehet tekinteni, mint valamelly "nyers külföldi Centurio' nap
lóját, mint mívelt, 's e' korban tiszta nyelvü romai író' em
lék-jegyzékeit.

Értelem , ’s össze-függés” kedvéért а’ hispánaiai háboru fe
lől e' következőket tai-tám szükségesnek ide függeszteni: Q.
Cassius Longinus a’ telhetetlen Proconsnl 's ocsmány zsaroló
ellen _ mint az alexandriai háboruról szóló könyvben meg
van írva, -~ a' Hispánusok boszura gyulván a.’ rajtok elkö
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vetett eröszakoskodásokat erövel torlák, mìkor is 521111515;
kép több-nemü rendeletlense’g, és sok ollyas штат, mi
miatt a’ Hispánusok Caesar’ büntetö Нац-213511161 шти

шк.

Vetve levén egyszer a’ косяка, úgy `vélék , becsülettel,

’s büntetlenül nem lehet vissza lépniek. Követeket küldének

tehát a’ még akkor magát jól bìró Scipiohoz Africába, 's annak
pártjára nyilatkozának. Enuek nevében elindult hajóhaddal

Hispania. felé a’ Cato által föltüzelt ìfju Cn. Pompeius; de
még ez az uton , betegsége miatt a’ baleari szigetekben 11158

lekedék, meggyözetett Scipio, 's Didius Caesartúl küldve köze
Шт“; а’ Hispanusok tehát annak érkeztéig és T. Scapula.’ e's
Q. Aponius’ romaì lovagok’ vezérlete alatt ШИШЕК ege'sz tul‘
só Hispánìából a’ Caesar által küldött Proconsult C. Trebo‘
niust. Azonban megérkezék Cn. Pompeius, utóbb annak öcs
ese is Sextus, ’s az africai sereg’ maradványaìval Labienus,
‘Тата, és egyebek; és a’ háboru Caesar ellen forma szerint

megnyittato-tt.

C. Didius ugyan szerencsés volt hajóhadával ,

de а’ szárazon szorongattattak Caesarék. Q. Fabius’ és Q.
Pedius’ leveleire tehát személyesen elindula Caesar, és, mint
sokszor tevé, minden véleménynél elôbh feleìknél termett.

2) Azokat, kik pártjára nem állottak, javaikat tůzzel vassal
pusztítván , sapyargatta.
"
3) Egész -Hispania Baeticában ez nz egyetlenegy város nem ál
lott Pompeius’ pártjára, ’s ezt be sem is vehette.

4) E’ kövekkel tölt kosarak horgonyolâ дуэтам:

szolgáltak,

mert elsülyeztetvén „выпадами a’reájok kötött нашла
fogva. a’ hajók helyökbôl el nem mozdulhattak, mellyeken
azután ideìgleni híd építtetett.

5) Az eredetiben álló eme’ szavaknak: Tem/»ant adversus oppi
dum e regione ponti: надев, ut supra scrz'psf'mus , bipartite,
értelmét csak gyam'thatólag lehete adni.
6) Митю most is ott tanyázna, Вову az (гиены-53 ne vegye ész
re elköltöztét.

7) Az eredetìbôl nem lehet voltakép kivenni: Pompeius’ emberei
-fogták-e köríil, ’s копающих össze Caesar’ lovasait; vagy

ellenkezôleg Caesar' lovasai emésztették el Pompeiusékat. `
8) Attegua, Ucubìs, Aspávìa "árosok nem messze estek Cordu
bától.

’

`

.

‘

а

‘
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9) E’ két legio u’ gyôzödelmes Caesar alzi került,
adá Longinusnak ,

ki атома‘ .ut

's ennek halála után Treboniusnak , kitöl

elpártolván ismét Pompeius’ részére (топай.

10) A’ zweybriickenì kiadástól eltértem , és Davisius után е’ sza

vakat Гоп-гниёт: propter terrae infe L'unditatem, és ismét nou
nìmís copiosam aquationem, mellyeknek, véleményem szerint ,

jobb értelmök vagyon.

11) Caltellum oppúgnare coepz't etc. lsmét csak

értelmet. Én Clarkius szerint fordítám, ki

gyanítani kell az

imigy igazí‘tja e’

helyet: Caalellum (Caesaris) oppugnare соври (Pompeius), ut I

laòoranti'bus (Ateguunis a Ca esare obsessis) succurreret. Nastri

(in castello), cum appropiuquassent (Pompeiaui) etc.

12) A’ hiányt Саши fgy lehetne pótolni: két Свищ-50: Y. Tribunaal.

13) Valljon ezeket útközben rohanta. ’s verte meg? vngy mikor
vett el tölük hadjeleket?

14) Suo laca praeterihu est‘7 quodequites ex Italia cum Asprenate ad
Caesarem veníuent. E’
апатию! lehetetlen józan értelmet гений.

l5) Micsoda király volt ez az Indo, nem tudhatni;

de `mivel а‘

honi legiobeliektöl , kik-Pompeius’részén valáuak ,
elt'ogottnak , Caesart segíté.

moudatik

i6) Ateguában.

17) Mint az eiöbbi (1i-dik) számban етнпеык.

’

18) ш noha az eredetiben мацу-ш (*) van , uz értelmet miudaz

p

által а’ nélkül is türhetöke'p gondolám adhatni.

19) Homályos
hely, ’s а’ körl'ilmények’ nem тайна тйёц:‘ nem
fölvilágosítható.
20) Az öket шаговым polgároknf, kikkel vendé gi viszonyban ail;
lottak.

Lásd a’ gallus háborurúl az l -sl'í könyvhöz (вы 89-ik

e's l27-dik jegyzetemet.
2l) Calcata szó agyag, fövény, ’s mész-keverékböl készült vala
mi gyuradékot jelent; én „сиз/0512111: fordítám.
~ '
\ 22) Pontus- Aegytus- és Gallograeciában.

23) Не ismét шпаг, érthetetlenség, és hiáuy van. Elöb'b az áll
пакет rabszolga küldött golyóra írt штанам? most töb~
ben küldöttek irott golyókat '.1 „А’ late’l’
kitöl! ’s minô levelet?

'ue’tele után“ ki ген '!

24) Azon gyalázattól menekvendök, hogy Caesar jelenlétökben
тент Ье а’ várost.

25) тащи mivel Фанатик nem стенает, hanem szomon'tó volt.
ком. сывз. lv. кёт.
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26) Az ere detiben van familia, Jul. Celsusnál pedig famuìa, azért
könnyci'i elcseréltethetvén a’ betůk én azolga'lu' Гоп-Щемит.
Amugy is Phaedrus egyetlenegy ноша helyett él e’ вина‘:
familia lll. 19.
Aesopus domino solus quum esset familia ,
Parare coenam iussus est maturius.`

27) Ezt ‘ещё Pompeius az ottanì örsereg’ parancsnokává.
28) Tehát már azelött tett a’ városiaknak életök’ megtartása iránt
igéretet; mìrôl pedig fölebb semmi említés. Igy van e’ könyv
ben sokszor а‘ dolog. Не); látszik, а’ szerzô nem az utókor
пак, hanem csak az akkorì мышек írt.
29) Ucubisba.

30) Kik ‘копай ezek, nem tudni; de Pompeiust pártolák.
31) A’ Bursavolaiak által4 t.i. Illy értelmet látszik a' beszéd’ fo

lyamatja kivánni: de az eredetiböl a' szerzó'nek rosz irásmód~
ja miatt ezt nem lehet kivennì.

32) Pompeius" hiveibôl.
33) Strabo és Plinius szerint e’ hely Baetis és Anas folyók kö
zött fekvék.

"

34) Naponként t.i. A' шток mellett, mikor katonai zsoldról

van szó,pénzt (algem) kell érteni. Az illyen as а’ mi pénzünk
szerint valamivel többet ért egy krajczárnál.

35) A’ trojai háboruban Achilles Thetis’ fia megölte Memnont
‘ Aurora’ fiát, kinek,»mint Plinius mondje, királyi lakhelye
Aethìopiában, эта llium körül van.
.y

36) E’ czikkely egész végigJ-utu'l csnnkítva tele van hiánynyal.
37) Asta (Massa de Asta. al Xerez de la Fontera) Hispania Bae
ticában város.

38) Пиво (ma тати Ossuna) Hispania Baeticában.

39) Az eredetiben: S. V. G. E. V.:si писец gaudeo , ego "aleo.
40) Hol генам Soritia, тазу fölebb а‘ 23-dik számban emlitett
Soricaria, nem tudni.

41) Ez mint свода hozatik föl.
42) Hol feküdt nem tudni, úgy a’ mindjártkövetkezô Carrucát sem.
43) E' nyers katonai gondolat e'rdeklô , ’s elsö olvasásakor a’ bé

kes lakost megrászkódtató. Ennyire elvadítjfi tehát az embert

а‘ „Акааацап tábnrozás, hogy vérengzô munkájára, ’s em
bertársa' dühös leapl'ítására. каштан szép пары vél adatni i's
темы. Csend а‘ légben, из] а’ вшьеп; derün mennybolto->
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zat, топ), borult, irgalinatlan kebel; felhötlen (Ед) mosoly,
’s viliaros csatavágy; beke a’ természetben, ádáz , вина] lé

lek az emberben; ki ша lelke’> sugaltából лишает: csak kiet
lem'teni , pusztítani, dulni szeretne; ki elött kellemesb a’ kard- ‚
mint fülemile-csattogás; füleinek a’ harczok’ öldöklö moraja

bajas hangászat; szemeinek a’ csonkított ’s halomra dölt te
temek kedves látvány; orrának a’ párolgó vérgöz rózsaillat;
karjának vágni, düfni, életet oltzmì dicsô foglalkozás; lábai
nak rokonvérben gázolni semmi undorító. Horrendos primas
qui protulit enses, quam ferus, et vere ferl'eus ille fuit.
44) Azaz legioja; meri minden legiQnáI, mint f6 hadjel, csak
еду sas volt!
"
45) Sůt ez volt a’ lcgkeményebb tusa, mellyet Caesar valaha ki-

állott; úgy Ногу a’ gyözelem után öszintén шедшими, hogy
egyéb ütközetekben (Майами; harczolt, itt pedìgl csak élte'
megtartásaért; inert az ellenfél, ha meggyôzetik, irgalmat

nem reménylvén: mindenkép штаты ’s marczona dl'íhhel
harczola: Caesar’ katonái тети tizenhárom elkeseredett ’s ke'

tségbeesett legionak végeróködéseìt alig valának ke’pesek ki
állani, ’s Caesar csak nehezen tartóztathatá ôket részint ké
ró, részint buzdító szavaival kötelességökben; ’s az iszonyu
vérontást наша" már таза“: is ki akará végeznì. ‘Шуе áll'

hatatossága’s vite'zsége csakugyan губите; és tünkre této

tének nyilvános ellenségei, de nem a’ tìtkosok is, kik utóbb
magában a’ Senatusban шашек vérében думание. \7а|6вп!—
va пшик ezen 15-20 esztendei törte'netekben a’ Poëta’ наган.

Ad делегат Cereris sine caede et vuln'ere раной
Descendant, abeunt nec sicca morte Tyranni.
46) Melly aprilis’ 17-e'n esik.
47) E’ sorok is rútul csonkítvzik.
Egyébiránt Dio Cassiusból is

tudjuk, hogy a' katonák ~--talán mivel a’ napesti harcz miatt
gyeppszegésre nem volt elegendó erejök -- а’ holt testeket

halmozák ostromkeríte'sül egymás hegyé.
48)

Baetisen.

49) E’ Scapula felôl l. az elsö ‚бедуины.
50) A’ 33-dik szániban. Tudniillik a’ mundaiak.
5l) Еще‘: ege'sz a' влёт‘ "âge-lg homalyosak és csonkl'toůak.
52) Azután реф; Cacsar‘ paranosára eltemettetett.

53) Miután a' Hercules' templomában ,összehalmozott Юноне: ehilie.
.
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54) “Нимб, hogy Мщение, rińután Sertoriust meggyözte, a’
Hispanusokra adót тетей, mellytöl Caesar' közbenjárására aza
badíttattak föl.

55) Caesart а‘ katonai büszke лепет ragadta-e el, mikor így
szólt, vagy e' “атак valamelly irnok’ toldalékai , nem mond
hatnì meg; mert Caesarban egyebütt hiu kérkedékenységet

épen nem tapasztallxatni. ----E' könyvnek vége is сводка. Azonban más irókból tudjqk,

йогу e' шеек után Caesar az ôt рейсом közönségeket ’s vá

l rosokat ъе1кеккеьиаьааекокка1,‘в polgári joggal inegnjándé
кома; az ellene háboruskodókat pedig birtokaìktól megfosz
totta, 's tex-hes adó alá vetette.
Octohel‘ben Romába Иена

tél-t, diadalmi pompát шпон, ’s mintegy б‘: hónap шипа
meggyilkoltatott. — — Végre az istenek’ számába этапами.
Svetoniusnak imezek szavai de Julio Caesare. Cap. 88. Perìit
V1 , et L anno aetatis suae, atque in Deorum numerum rela
tus est, non ore modo decernentìum , sed etiam persuasione
vulgi. Siquidem ludis, quos primo consecratos ei haeres Au

gustus edebat, stella crinita per septem dies assiduo fulsit ,
exorìens circa. undecìmam horam, creditumque est auimum
esse Caesaris in coelum recepti: et hac de causa simulacro
eius in "ertice additur stella. Ovid. is

Met. Lib. XV. v. 746.

et seq. показа szerint Augustusnak hizelkedóleg {ау énekel :
Caesar in urbe sua Deus est: quem Marte togaque
Praecipuum non bella magis finita triumphis ,
Певчие domi девизе , properataque gloria rerum
ln sidus Чех-теге nouum , stellamque comantem ,
Quam sua progenies -~ etc.
A’ mi мед Caesar’ munkáinak kiadásaiban ezen emlék-jegy
zékekhez függelék gyanánt ноша ааанк , uzt én a’ fordítás
ban kihagytam, ugymint ollyanokat, mellyek "édô ’s egyéb

beszédeibôl, úg).7 szinte Cicero-, Oppius- Servìliusf, 's a'ta
nácshoz ‘гс leveleibo'l, чаду egyéb elvesztett munkáiból hoz
панк csak töredékekben jutottak. Vannak , kik- úgy „от“

minden betíicske't чаду szócskát, mellyrôl шипа, vàgy csak
gyaníthani , йогу Caesartól eredett, mohó vágygyal összesze
двушек.

Az illy minden összefíiggés пенала szavakból az

egészre,` ‘Еву vélo-m, semmi hasmm sem пая-атм.
l

313 ‚

ldöszaki egybevciél ,
f

a' polgári, aloxandriai, africai és hispaniai haiboru’ történeteire
nézve, a’ késóbb nwgjobbított Julianum Caiendarium szerint.
Guischardi Iltán.

Вата’ épi”. 705-17: e’ve’bm (Kr. mil. ehm а’ 4in-mbe” j
C. Cl. Marcellus, eff L. Cor/¿elim Вещий/з Comala/a alat't.
A' késóbb meg
jobbított Са—
lendarium sze

rint Rom. épìt»
704-ìk évében.
2::

Nnvemb. 12-én Tanácsvégzés Caesar ellen, Civ. bell. l. 3. Dio 41,2.
— — 17 -én Tanácsvégzés: Rajta legyenek a’ Consulok 'sat 1. 5
—

Cic. ep. 16, 11.
24~én Caesar áitkel a’ Rubicon. I. 1l. С1с. ad Att. 7, 12.

— -— 27-én Pompeius oda падла Romát. l. 1.4. ep. i6, 12. ad
Att. 7, 10. seq.

Decemb. 3-án Labìenus Pompeius' pártjara le'p.Cìc. ad Att. 7, i2. 13.
——

'v-

26-án Caesar Coriiniumnái. l. 23.

_a’ 705ik e'vben.

Jnnuar. l-én Caesar Coriiniumot elfoglaija. 1.23. С1с. Ан. 8, 14.
— — l6-án Caesar Brundisiumot ostromolja. 1.27. Cio. 9, i3.

— —- 2li-én Pompeius áltkei a' tengeren. l. 28. С1с. 9, 15.
—— —— 25-én Caesar beveszi Brundisiumot. l. 28.

Februar. 1-én Caesar Romába megy. l. 32. Cie. ad Att. 9, l5. i9
`—- —

--

S-án тшш Gaiiiába кашами. 1.33.

23-án Cicero Cnosartól leveiet wam. С1с. ad Att. 10, 8.
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Martins’ l l-o'n

Massilia Pompeius’ pártjára nyilatkozik.

-——

Ostrom ат vétetik.

r\

--

25-én

Майна’

l-én

Az ostrom Treboniusra bizatik I. 36.11.1. Dio 4|,19'

----

2-án

Caesar Hispaniába megy. Il. 32.

—-

Jiinius'

9-én Az innensô Hispania meggyó’zetik. I. 84.

vége felé Caesar Cordubában душем tart. Il. 19.

--

Julius’

30-án

Aug. közepén

Caesar Dictatornak neveztetik Romában.
Massilia meghódol. ll. 22.

October’V 2S. Caesar Roniából Brundisiumba megy.

Roma’ e'jJz'tt. 706-27: съем f Kr. sziil. вши а‘ 48-z'liban)
C. Julius Caesar, e's P. Servz'h'us Consulok атм.
JObbít. пенис
u’ 705ik évben
Novemb. 5-én

_

8-áu

Caesar a’ legszigor- téli idöb. átmegy Epirusba. Illlî.
Oricum’ ’s Apollonia’ bìrtokába jut. llI. 1l. seq.

° A’ 706-ik évb.
’__-_.-É

мышах-1115’ kö

трёп.
- 18-án

Mains'

24-én

—-

25-én

—

26-án

Antonius és Calenus Brundisiúmból áltmennek se

regeikkel a’ tengeren. lll. 30.
Caesar Antoniussal egyesiil. lll. 30.
Pompeiust Dyrrhachiumtól elvágni igyekszik.
Aratás elött mind a’ két sereg szorultságbau van.
Caesar lìyrrhaehium mellett megveretik. 111. 66-71—
Apollonia fele' vonul. lll. 75.
[шлёт Thessaliának tart. lll. 78.

ö-án

Caesar Domitiussal egyesiil. III. 81.

--

10-én

—

29-én

Pompeius Scipioval egyesüL‘III. 82.
A’ pharsaliai ütközet. III. 85. seq.
Pompeius Aegyptusba fut. lll. 102.

Juni us’

August. 17-én
20-án

Sept'emb. kö
трёп

Pompeius ai pliarsaliai ütközet után 48-ik vagy
50-ik napoli megöletik. III. 104.
Caesar Aegyptusba érkezik. lll. 106.
Caesar Romában 2-szor is Dictatornak neveztetik_
Ptolem. ’s Cleopatr. ügyét birálata ат veszi. lll. 107.
А’ мтёыьаьош Caesart Aegyptusban` marasztalja.

rnöszaxl aevmsvia'rés.
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Roma’ e'pz'tt. 707-27; e’ve'beu (Kr. вид]. eló'tt a’ 47-ivhbm-A)
C'. шт Caesar’ штоф-хот; Dictatorsága им”.
а’ 707-ik évben

Caesar Aegyptusban haboruskodik. Bell. Alex.
Februar. 6~án Caesar elfoglalja Alexandriát. C. 32.
Cleopatra' szerelmétöl лемме, он még három na
pig késlekedik.
Caesar~ Syriába megy.
Майна’

lö-án

Ennek hire Romába e'rkezik.

31-én

Caes. Zela mell. meggyózi Pharnacest. Bell. Al. c. 72.

Cio. ad Att. l1, 19.

Junius’ 22-én

Cicero Caesartól Aegyptusból leveleŕ vesz Cicl ep. 23

Julius’

10-én

Caesar Athena felé siet. Cic. ad Att. 11, 2l

Octnb.

23-án

Lilybaeumba jön. Bell. Af. c. l.

—

31-én

Ánkei Africába.
Adrumetumba. jön.

Romáha vissza tér. Bellfl‘Al. c. 78_

Novemb. 4-én

Roma’ фиг. 708-27: e've'ben `( Kr. szíil. вши a' 46-z'laban )
C.Jalz`as Caesar’ Лаг-таймом Díctatorsága атм.
Az иду neve- |
zett гагат-ё?
ben

потеть. 5-én

(Uss. Oct. 13.)
8-án
-- 29-én

Caesar Ruspina теней táboroz. Bell. Af. с. 6.
‚ЬаЪйепиз’
. sere g eivel me g ütközik. с. 19.

(Uss. Nov. 6.) штаты ismét megíitközìk. c. 37. seq.
u’ 708ìk évben
Febr.

12-én

Шва. Jan. 21.) Scipio ellen csatarendbe all. c. 75Ã
Febr.
Martins’

23-án
l-én

Sarsura ellen indul. c. 76.

Thapsust késziil ostromolni. c. 79.

Elfoglalja Uticát, Thapsust , 'sa' t. Jubat танть- .
tatja с. 79. seq.
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möszAicl suvßuva'riés.
(i-án

(Uss. Apr. 14.)

(,ìsillapítva le'vén Africa, Uticánál hajóra тяп. с. 98.

Майна’

IO-e'n

Altmegy Caralisba.

Majus’

21-én

(Uss. Apr. 29.)

Romába indul.

Junìus' 18-án

Ott тезы-Кваш

Julius’

A’ Senatus Caesarnak 40 napì hála-ünnepet, és

22-én

triumphi pompát rendel; 10 évi Dìctatorság
’s 3 буй Consulsággal ruházza fel öt. Dio 43, 14
Augustusban.

Caesar négy triumphi pompát tart. Dio 43 , 19.

Roma’ eívz'tt. 709-27: e've'beu f Kr. szül. ем?! a’ L15-z'liben j
C. Шедш- Caesar’ negy edszserz' ’s egy ИМИ com-alsa'5 а alatt.
Caesar Sosigenes’ ’s egyéb tudós csillaga'szok’ se
gitségével mcgjobbítja a’ Calendariumot, Dio.
43, 26.

Az év’ végén Caesar Pompeius' Бай ellen Hispa
nìába indul.

`

Cn. Pompeius elfoglalja tulsó Hispaniát.
Februar. l9~én

A’ hispaniai háboru.
Sextus Pompeius Cordubában o"rködik.

Caesar beveszi Ateguát. Bell. Hisp. c. 19.
lmperatornak шашлык. Ugyan ott.
Caesar Mundánál. c. 27. seq.

Épen Bachus’ ünnepén ткать, mellyben> elesik
Labienus és Varus, Caesar рейд gyöz. c. 3l. l
Aprìlis’ 12-én Cn. Pompeius’ {еде Hispalisba hozatik. c. 39.

A' mundai тканная

hirnök érkezik Ròmába.

то 43, 42.
Caesar Hispalisból vigasztaló levelet il' Cicerohoz.
Cac. ad Асе. 13, 20.
Munda elfoglaltatik. c. 4l.
vtoberben.

А‘ gyózödelmes Caesar vissza tér Romába, ’s meg
bocsát elleneinek. Vell. Pat. 2 , 56.

Örökös Dictator lesz. Dio. 44 , 8.
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Név- és tńrgymutató.

Abducillus. C. 3 , 59.
Acarnania. C.3, 55

Amanus mons. C. 3, 3l.
Ambracia. C. 3, 36.

Achaìa. C. 3 , 55.

Amphilochi. C. 3, 55.
Amphipolis. C. 3, 102.

Achilla, Acilia, vel Acholla.
Af. 33. 43.

Achillas. C. 3, 104. 108. 110.
Achillìs et Memnonis pugna.
H. 25.

Actius Pelignus. C. l , 18.
Rufus C. 3, 83.

Чаша С. 1 , 12. 3l. 2, 23.
Adrumetnm. C. 2, 23. Af. 3. 89.

Adyta. C. 3, 105.
Aeginmrns. Af. 44.
Aeginium. C. 3, 79.
Aegus. C. 3, 59.
Aegypti duo claustra. Al. 26.
Aegyptiì milites. C. 3, 106.
Aetolia. C. 3 , 35.
Afranìana legio. H. 7.
Afranius. C. 1, 38. ’s a’t.

Ana. C. 1, 38.

Anas. С. 1, 38
Ancona. C. 1 , 1l.

Androathenes. C. 3, 80.

Annius Scapula. Al. 55.
Antiochia. C. 3, 103.

Antiochus Согнав-вниз. C. 3, 4.

Antìstìus T_urpio. H. 25.
Antonius. C. 1 , 2. 3 , 24. 29. 40.
Apollonia. C. 3, l1. l2. 75. 79.
Aponiana. Af. 2.
Apsus. C. 3 , 13.
Apulia. C. 1 , 23. 3, 2.
Aquìlaria. C. 2, 23.
Aquitani. C. 1 , 39.
Aquitius.H. 23.
Arecomicì. C. l, 35.

Alba. C. 1 , 15.

Arelate.C. 1 , 36.

Albini. C. 1 , 34. 56. 57. 2, 2.

Arguetius. H. 10.

Alesia. C. 3, 47.

Ariarathes. Al. 66.

Alexandria. Al. l. 5. C. 3, lll.

Ariminum. C. 1 , 8.
Alexandrini belliinitia. C.3, 112. Ariobarzanes. C53 ‚ 4.
Alexandrinorum indoles. C. 3, Armenia. Al. 07.
110. Al. 2. 3. 24.

Arretium. C. l , ll.I

Allobroges fratres. C. 3, 59.

Arsinoe. Al. 4.

Amantia. C. 3, 40.

Asculum. C. 1, 16.
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Азот-11111. Af. 23.'

Caecilius Niger. H. 35.

Asparagium. C. 3, 30.

Caecina. Af. 89.

Aspavia. H. 24.
Asprenas. Af. 80.

Caesar` contra мешками-111011.
С. 3, 111.

Asta. H. 36.

-— Labienum. Af. 14.

Ategua. H. 8. 22.

-— Massilienses. C. 1,35.
--- Pharnacem. Al. 71.

Attius ‘Тата. С. 1, 12. 31.2, 23.

— Scipionem. Af. 1. 4. 34.
ignoscit Deiotaro. Al. 68.
Pompeio reronciiiari vult.

33. 35. H. 27. 31.
Avienus. Af. 54.
Aulus Baebius. H. 26.

Clodìus. C. 3, 90.

C. 1 , 26. 3 , 10. 16. 17. 57.
ad Scipionem de pace manda

Fonteius. Af. 54.

ta. dat. C. A3, 57._

Gabinius. C. 3, 4.

nando evadit. Al. 21.

Trebellius. H. 26.

Valgius. H. 13.

Dictator. C. 2, 2l. 3, 2. H. 2.

Varro. C. 3, 19.

ad Aiexandriam. A1. i. 2.

Ausetani. с. 1, 6o.

—

Auximum. C. 1, 15.
ßaetis. Al. 59. 60.- H. 15.

Brudisium. C. 1 , 25.
llerdam. C. 1, 41.
Massiliam. C. 2, 15.
Dyrrhachium. 0.3, 43.

Baeturia. H. 22.

Pharum. Al. 19.

Bagrada. C. 2, 38.

Uzitam. Af. 41.

Baleares ìnsulae. Af. 23.

—

Beliica porta Uticae. C. 2, 25.

C. Avienus. Af. 54.

Af. `87.

cum Afranio ринит. С. 1, 4l.

C. Саш/151113 Sabinus. C. 3, 34.

Bellonae tempium. Al. 66.

C

. Cassius. C. 3 , 5.

Berones. Al. 53.

C

. Considius. C. 2, 23. Af. 3. 4.

Вези. С. 3, 4.
Bibulus. C. 3,8. 14. 16. 18. 110.
В1у1-115 Cui-ius. C. 1 , 24.

C.

Bogud. Al. 59. 62. Af. 23.
Bosporus. Al. 78.
Brundisium. C. 1, 24.3, 2. 2A.
вгиш. с. 1, 3o.
_
—Builis. с. з, 12. 40.

33.

Fabius. C. 1, 37.

C . Fundanius. H. 1l.
C.

Gailonius. C. 2, 18.

C.

Marcellus. C. 3, 5. I

C. Marius. Af. 35.
С. Messius. Af. 33.
C. Plaetorius. Af. 34.

С Sallustìus Crispus. Af. 8-34. 97.

Bursavolenses. H. 22.

C. SaseI-na Af. 57.

Buthrotum. С. 3 , 16.

C. Trebonìus. C. l, 36. 3, 20.
C. Triarills. C. 3 , 5. 92.

пьёт .is 'rÃnGYMU'rA'ró.
C. Штатив. Af. 28, 93.
С. Volusenus. C. 3 , 60.
Calagurritani. C. l, 60.
Calenus. C. 3, 14.
Fufius. C. 1, 87.

Calydon. C. 3, 35.
Camerinum. C. 1, 15.
Candavia. C. 3, 11. 79.

Cauinius. Rebilus. C. 1 , 26.
Canopus. A1. 25.

Cantabri. C. l, 38.
Canusium. C. 1, 24.
Cappadoces. C. 3, 4. Al. 34.

Cirta. Af. 25.

Cispius. Afr. 67.

Classis Pompeii. C. 3, 5.
—‚ Caesaris. C. 3, 7..
incenditur. C. 3, 101.
Cleopatra. C. 3, 103. Al. 33.
Clodii eaedes. C. 3, 2l.
Clodius Aquitius. H. 23.
Clupea. C. 2, 23. Af. 2. 3.
Cn. Domitius Calviuus- C. 2, 42.
3, 34. Af. 86.

cn. Maga... с. 1, 2i. 2o.
Cn. Pompeius, Pomp. Magni li

Capua. C. 1, 10. 14.
Carales. Af. 98.
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lìus. Af. 23. Н. 39.

Coeliusl trib. pleb. C. 3, 20. 21. 22.

Caralitani. C. 1 , 30.

—

Carmona. Al. 57.

Carmonenses. C. 2, 19.

Colonicae cohortes. C. 2, 19.
Colonorum delectus. C. 1, 14.

Vinicianus. Al. '77.

Carruca. H. 27.

Comana Poutìca. Al. 34.

Carfulenus. Al. 3l.

—‚

Carteia. H. 32.

Cominius. Af. 46.

Cappadociae. Al. 66.

Casilinum. C.3, 21.
Compsa s. Cosa. C. 3, 22.
Cassius Longinus. C. 3, 36. 74. Considius Longus. Af. 4. 33. 43. 93.
Al. 48. 52. 53. 54. 60. 64.

Согсуга. С. 3., 3. 10.

Cassius Pompeianus. C. 3, 101. Corduba. C. 2, 19. Al.49. 57. H. 3. 4.
Castor Tarcondarius. C. 3, 4. Corfinium. C. 1 , 16.
Castra Posthumiana. H. 8.

Cornelìana ваш-а- С. 2, 24. 37.

Castulonensis saltus. C. 1 , 38.

Cornelius Balbus. C. 3 , 19.

Cato Uticeusis. C. l, 4. 30. 32.

Cornificius. Al. 42.

Af. 22. 36. 88.

Cosanum. C. 1 , 34.

Celtiberia. С. 1, 61
Ceraunìi. C. 3, 6.

Cotys. C. 3, 4. 36.

Cercina. Af. 8. 34.

curio (rib. pi. с. 1, 3. 2, 42.

Cotho. Af. 62.

Chara. C. 3, 48.

Curioniani. Af. 40. 52.

Chersonesus. Al. l0.

Cyclades. C. 3, 3.
Cyprus. C. 3. 102.

Cili'cia. C. 3 , 102. Al. 65. 66.
Cìnga. C. 1, 4S.
Cingulum. C. 1, 15.

Damasippus. Af. 96.
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Dardani. C. 3, 4.
Decimus Brutus. C. l, 36. 56.

Gaetuli. Af. 25. 32. 35. 55. 61. 93.

Gallorum corpora procera» Af. 40.

D. Laelius. C. 3, 5- 40. 100.

Gallograecia. Al. 67.

Deiotarus. C. 3, 4- А1. 34. 67.

Ganymedes, aulicus Aegyp. Al.

70. 78. ‘

'

4. 23. 33.

Delphi. C. 3, 55.

Genusum. C. 3, 75. 76.

Delta. Al. `27.

Germani. Af. 29.

Diana Epliesia. C. 3, 22. 105.

Gomphi expugnati. C. 3, 80.

Didius. H. 37. 40.

`

Dioscorides Aegyptius. C. 3, 109.

Domitius Ahenobarbus. C. l, 15. Haliacmon. С. 3, 36.
Helvii. C. l, 35.
19. 34. 56. 2, 22. '
Domitius Calvinus. Al. 34.

Heraclea Sentica. C. 3, 79.

Donilaus. 'C. 3, 4.

Herculis fanum Gaditanum. C.

Dyrrhachium. C-3, 13.41. 57. S9. `

2, 18. 21.

Herminius mons. Al. 48.

Ens. с. з, 105.

Hiempsal. Af. 56.

Enipeus. C. 3, 88.

Hippo. Af. 96.
Hispalis. C. 2, 18. 20. H. 27. 35.

Ennius Poeta. H. 23. 31.

Ephesia pecunia. C. 3, 105.
Epidanrus. C. 3, 12, 42. Al. 44.
Epirus. C. 3, 80.
Euphranor. Al. 15. 25.

36. 42.

Hispanorum pugna. C. 1, 44.

Iacetani. C~'1 , 60.
ladertini. AI. 42.

Fabius Legatns. C. 1, 37. 40.
— Pelignus. C. 2, 35.
Fanum. C. 1, 11.
Favnnius. C. 3, 58.

Igilium. C. l, 34.
Iguvium. C. l, 12.

Faustus Sulla. C. 1, 6. Af. 95.

Illurgavonenses. C. 1, 60.

lberus. C. 1, 60

llerda. C. 1. 41. 43. 45.

Ferrariae officinae. Pomp. Af; 20. lllyricum. Al. 42.
Frentani. C. l, 23.
Них-515. Al. 57.
Fufius Calenus. C. 3 , 8. 55.
Issa. C. 3, 9.

Fulvius Posthumus. C. 3, 63.

Italica. C. 2, 20.
Italicenses. Al. 52. H. 25.

Gabinìani milices, C. 3, 4. 103. 110. Путей. Af. 20.

свыше, lllyrici praeses. Al. 42. Iuba. C. 2, 25. Al. 5. 5l. Af. 25.
-- Ptolemaeum restituit. C. 3.
103. Al. 3.

30- C. 2, 20. vincit Curio

Gades. H. 37.

nem. C. 2, 42. crudelis C. 2,
44. Af. 66. 74. superbus Af.

Gaditani. C. 2, 18.

57. moritur. Af 94. eins re

Niîv- ifs TÁRGrMU'rA'ró.

381

gmini publicatur. C. 2, 25. Macedoniae pars libera. C. 3, 34.
cf. Af. 25. 36. 55. 91.
Magius Cremoneiisis. C. l, 24.
Labienus ad Pompeium deficit.
C. 3, 13. crudelis in Caesa
rianos. C. 3, 71. pugnat cum
Caesare. Af. 13. Гадать Af.
40. 50. 69. 75. moritui‘. H.

3l. ab eo Cingulum est aedi
ficatum. C. 1, 15.
Larinates. C. l , 23.

Larissa- C. 3, 80. 97.

Latinae feriae. C. 3, 2.
Leges Coeliae. C. 3, 20. 2l.
Lenium. Н. 35.

Malaca. Al. 64.

Malachus Nabataeus. Al. l
Manilius. Al. 53.

M. Crispus. Af. 77.
Marius. Af. 32

Marrucini. с. 1, 23. 2, 34.
Marsi. C. 1,15. 2, 34.

Massilienses. C. 1, 34.sqq. 56 sqq.
C. 2, 22. Eoruni quindeciiii
primi. C. 1, 35.
Massilia urbs Galliae.

Mauri equites. Af. 7.

Mauritania. Af. 22. C. l, б. 39.

Lentulus. C. 1, l5. 23.
Mazaca. Al. 66.
-— С\опви1. С. l, 1. 4. 14. 3,83.
Medobrega.
Al. 48.
— Marcellinus. C. 3, 62.
Menedeiiius, Macedo. C- 3, 34.
Lepidus. Al. 59.
Leptis. C. 2, 38. Af. 7. 10. 29.

Messala Af. 88.

Messaiia. C. 2, 3.3, 101.
97. Af. 51.
Metropolis. C. 3, 80.
Lex Julia. C. 1, 14.
~- Pompeiana de ambitu. C- 3, l. Milo. C. 3, 2l. 22.
Minervae templum- C. 3, 105.
Liberalia. H. 3l.
Libo. C. 3, 16. 23.24.

Minucius Rufus. C. 3, 7.

Liburiiica classis. C. 3, 5.

— Silo Al. 52.

Licinius Damasippus. C. 2, 44.

Mithridates Pergamenus. Al. 26.

Ligarius. Af. 64.

27. 28.

Lilybaeum. Af. 1, 37.
Lissus. C- 3, 26.

-- rex Bospori constitutus. Al. 78.

Livineius Regulus. Af. 89.

Munda. H. 32. Campus mundensis.

Longinus. Al. 48.

Lucani. C. 1, 30.
Luceria. C. 1, 24.

Lusitaiiia. C. 1, 38. A1. 51.

Munatius Plancus. Al. 52.
H. 27.

Musculus, Machina. C. 2, l0.
Myoparo. Al. 46y
Mytilene. C. 3, 102.

Lusitani. C. 1, 48- H. 36.

Lycomedes Bithynus. Al. 66. '

Nabataei. Al. 1.

Macedones in exei'citu Pompeii. Nasidii classis. Af. 64. 98. C. 2, 7.
С. 3, 4.

Navale certamen Massiliensium et
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Caesaris. C. 2, 6. ‘Узнай et

Paraetonium. Al. 8.

Octavii. Al. 46.

Рады1 C. 3, 31
Parthini. C. 3, 11. 41. 42.

Направив. С. 3, 35.
Neapolis. C. 3, 2l- urbs Напас.
— Zeugìtana. Af. 2.
Nemetes. C. 1, 51.
Nero. Al. 25.

Nicopolis. Al- 36.
Ей" aqua furbida. Al. 5.
Noricus rex. C. 1, 18.
Numidae sagittarii in Scipionis
exercitu. Af. 32.

~

Curionem fallunt. С.2‚ 41.

—- — се|еггйтй.‚АЕ. 69.

— equis sine frenis utuntur.
Af.'61.

-- vìncuntur. C. 2, 25. 38.
-- а‘ Juba. in crucem tollun
tur Af. 66.

Nympheum. C. 3, 26.

Pedites Germani. Af- 69

Peligni. C. 1, 15.
‚
Pelusium adit Pompeius. C. 3,
103.

— capit Mithridates. Al. 26.

Petra. C. 3, 42.

Petreìus. Pompeianus. C. l, 38.
75. 76.

— Thessalus. C. 3. 35.
Pharnacis res. Al. 34. clades.
Al. 76.

Pharus. С. 3, 112. Pharitae.
Al. 17.

Philippus tr. pl. C. 1. 6.
Philo Pompeianus. H. 35.

Picenum. C. 1, l2.
Pìsaurum. C. 1, 11. l2.

Piso Censor. C. 1, 3.
Obacula. Al. 57.

Plaetorius Rustianus. Af. 96.

отшив Pompeianus obpu'gna. Pompeia lex de ambitu. C. 3,1.
tur. C. 3, 9. ‚
— —— сит Vatinio proeliatur.
Al. 45. 46.

Octogesa. C. 1, 61.
Oppius Caesaris Legatus. Af. 68.
Orchomenus. C. A3, 55.
Oricum. C. 3, 11. 12. 78.

Oscenses. C. 1, 60. '
Otacilius Crassus. C. 3, 28.

Pompeia [Ша Pompeii M. Af. 95.

Pompeius Iili'us. C. 3, 40. H. Lsq.
vincitur. H. 32. cf. Sextus l’.

Pompeius Caesarì темпа. C.

l. 3. arrogans. C. l, 32.
gratiosus apud Senatum. C.

1, 14. apud Hispanos. C. 2,
l`8. exercitum софе. С. 1,
. 3. 4. 5. Dyrrhachio exclu
ditur. C. 1, 42. vincitur.

Растим-1 Pompeianus. Af. 78

C. 3. 94. eius castra expugv

l’alaepharsalica victoria. Al. 48

nata. C. 3. 96. interlicitur.

l’alaeste. C. 3, 6.
C. 3, 104.
Palma epavimento enata. C- 3, 105. Pompeius Rufus. Af. 85
l’aludamenti color. Af- 57.
Parada. Af. 87

Pontus а Pharnace occupatus.
Al. 4l.

Név- És TÁRGYMUTATÓ.

— aCaesare recipitur. Al. 77.
Portenta. C. 3, 1.05.
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Sardinia. C. 1, 30. Af. 8.
Sarsura. Af. 75.

Pothinus, procurator Aegypti. Завета. Af. 10. 29.
C.3, 108.
.
Saturninus et Gracchi. C. 1. 7.
Ptolemaei patris testamentum. Scaeva Ceuturìo. C. 3, 53.

C.3, 103. 108. Al. 33.
Scapula seditiosus. H. 33.
Ptolemaeus puer et Cleopatra. Scipio vestitum ìussu Jubae mu
C. 3, 107. a Caesare tenetur. C. 3, 109. vincitur.

А]. 3o. оссааашг. Al. 31.

tat. A1157. imperatorem se
appellat C.3, 31. Af. 4. Pom

ре1о гам. с. 3, 4. 82. т. "

ad eum Pompeius fugit. C.
3, 103.
Ptolemais. C. 3, 105.

rìssìmus. C. 3, 31. 32. cru
delis. Af. 46. eius Copiae.
Af. 1. elephanti condoce

Putei aCaesare effossi. Al. 9.

facti. Af. 27. victoria. Af.

Pyneuaeus saltus. C. 1,37. 3,19.

61. fuga. C. 3, 37. clades.
Af. 52. mor.. Af. 96.

Quadrigae faleatae Pharuacis. Scorpio, machina. Af. 31,

Al. 75.

l

Scribonius Libo. C. 1, 26. 3,
5. 16.

Rabirius Postumus. Af. 8.

Rascypolis. C. 3, 4Ravenna. C. 1, 5.

Scum сае1аеа.н‚ 25,

Segovia. A1. 57.
`

Rebilus. C. 2, 34.
`
Rhodia classis. C. 3, 5. Al. 11.
Rospellibus ехсершз. С. 3, 15.

Roscillus Allobrox. C. 3, 59.
Roscius Legatus. C. 1, 10.
Ruspina. Af. 6, 53.

Rutìlius Lupus. C. 1, 24.

Senatus rom. extra urbim. C.

i, 6. in Caesaris potestatem

redigitur. С. 1,23_
Зеница consultum сопсгасае

sarem. C. 1, 5.7.
Septimius Pomp. percussor.
C. 3.104.

Serapìon Alexandrinus. C. 3, 109.
Servi armantur. C. 1 , 24. manu-

Sabura , dux Jubae. C. 2, 38.
40. 42.
Sadales Thrax. C. 3, 4.

штатив ut arma capianb

Saglmfllm саршт- H- 10Salinarum stagnum. Af. 80.
Salona. C- 3, 8. 9- АЪ 43.

C. 37 9.
Servilius consul. C. 3, 2i.
Servius Sulpicius. C. 2, 44.
Sextus Caesar- C- 2, 20. Al. 66.
--- Pompeius. H. 3. 4.

Sallustii res. Af. 8. 34- 97.

Sicilia et Sardinia a Caesare re

Salsum. H. 9.
Salutatio militaris. Af. 85.

oìpiuntur.Á C. 1, 30
Sicoris. C. 1, 40. 48. 63.
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Silicense. Al. 57.

\

Sitius lubae fines iuuadit. Af.
36. el". 48. 93. 95.

Tib. Nero. Al. 25.

Tib. Tullius. H. 18.
Ticida. Af. 44. 46.

Soricaria. H. 24.

‘Паш-а. Af. 36. 76. 86, 93. 97.

Soritia. H. 27.
Squillus. Al. 55.
Statius Muruus. C. 3, 15.

Torquatus. C. 3, 11. Af. 96.
Turques aureus, proemium. 11.26. I
Tralles. C. 3, 105.

Stilus coecus in munition.Af. 31. Trebonius Legat. Al. 64. of. C. 3,

Stipendium duplex bene meri

20.21.

torum. C. 3, 53.
Stor‘iae. C. 2, 9.
Suicitanorum multa. Af. 98.

Tribuni cohortiunhc. 2, ш).

sulla. P. с. з, 51.

Tuticanus. C. 3, 71.

Sulla. Faustus. Af. 87.
Sulmonenses. C. 1, 18.

Vacca. Af- 74

Sulpicius Веды. Caesaris. C. 1, 74.
Supplicum ritus. Al. 32.

Syriacae res Caesaris. Al. 65.

Tubero. C. 1, 31.

Tullius Legatus. H. 17.

Valerius Flaccus. C 3, 53.
Varro. C. 1, 38. 2, 17. 19. 20.
Varum- C. 1, 86. 87-

Tarcondarìus Castor. С. 3, 4.

Varus- C- 2, 34. 35. 44.Af. 63.64.
Vatinius. С- 3, 100- Al. 41. 46.
Vetisponte. H. 27.

Tarraconenses. С. 1, 60~

Vettones. C. 1, 38.

Tabulae novae. C. 3, 1. 2l.

Tarsus. Al. 66.

Vibo. C. З, 101.

Tarusates. C. 3, 23. 27.

Vibullius. C. 1, 15. 23. 34.

Tauris. Al. 45.

Virgiliarum signum. Af. 47.

Tarois. C. 2, 4.

Virgilius Thapso praefect. Af. 79

Tegea. Af- 78.
Testamenta Ptolemaei Aegypt.

C. 3, 108. Al. 33.

Ucubis. H. 7.

'

Ulcilles Pompeianus. C- 1, 15.

Tetrarchia Deiotari. Al. 78.
Thabenenses. Af. 77.`
l

Ulia- Al. 61. H.V 3.

Thapsus. Af. 28. 44. 79. 97.

Usceta. Af. 89.

Thebae. C. 3, 55.

Utica. C. 1, 31. 24. 36. Af. 7. 87. 88.

Ursao. H. 41. cf. 28

Theophanes. C. 3, 18.

Utrium usus in bello. C. 1, 48

Thermus praetor. C 1, 12

Uzita. Af. 41. 51. 56. 58.

Thessalia. C. 3, 36. 81.
Thessali in copiis Pomp. C. 3,

Зама. Af. 91. 92.

5. 34..

Thuriì C. 3, 21. 22.

Zela- Al. 72.
Zeta. Af. 68.

‘
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I

`9. lap, 18 юг. olv. а‘ Rhodanuson-Q l. 27 s. о. telkeiknek
~- 33 l. 16 8. o. mind ezt- 5() l. 17 а. о- а’ szükség — 77 l. 30 s. а.
“'orms - 77 l. 31 s. o. Steyer helyett Speyer’ -— 83 1.24 s. o. a’ Res
publicaira- 86 l. 9. s. o. каштан-87 I. 28 s. o. veszélyeztetése

-— 94 l. 32 с. lesett h. а. elesett- 102 l. 10s. o. Адепт-пак — 102
l. 31 s. о. Maatrichton -

104 l. 15 a. а. kerekeken- 105 l’. 36 s.

o. parancsára- 122 l. 7 s. o. foglaltuk el- 126 l. 13 а. о. nevez

nek, (E' féla-1134 l. 23 в о, Narbo -

143 l. 16 s. о. panaszlása

145 I. 19 l. o. rlxgtatott -- 146 l. 14 в. о. rémüléshe- 146 l. 26
з. o. eredtek-147 l. 14 l. 0. legnyomosabb -148 l. 7 s. o. ’su‘
Romaiak‘--~154 l. 2 в. о. késlekedvén -— 154 1. 7 s. o. hangos ---

162 l. 32 t. а. Musa név Mosella — 163 I. 26 в. o. agri- 164 l. 6
я. а. obtinet--167 l. 15 l. а. reliquisti- 173 l. 29 s, о. nemzete

belieinél - 176 l. 23 с- а. eltávoze'k--ISI I. 23 s. о. megállapod
hasse'k- 183 l. 6 с. a. Ezektől — 201 l. 7a. pártjára h. a. part
jára -206 l. 5 l. o. táborban -

206 l. 9 a. o. a’ tábor előtt 's a'

napnak nagy részéaott tölté. Lovasai lőfegyverüket szól-ák *s

а‘ mieinket stb-208 l. 27 з. о. Aqyêg'qv- 209 l. 7 s. a. Наес —
215 l. 39 s. o. Кабуле Kmágww .lleogőégs ßoq’ôsww --221 l. 5 s. o.
vélte-225 I. 13 a. а. nemzetségeknek --225 l. 18 (l. o. hogy a’ vad
- 225 lap. 26 sor. olv. (bìrtokaiknak)- 235 l. 20 s. o. szarvaìt
237 I. 20 в. о. vagyonukat-238 l. 19 а. o. melleti-243 l. 5 a. o.

táborjeleìnket-246 l. l a. о. odább-248 l. 28 s. о. regiminis
248 l. 31 c. о. ¿hala-_251 l 2 с. o. obstine-256 l. 2s. о. Passer
- 256 l. 10 s. о. Taurus -- 264 I. 8 в. а. kiknek _2681. 14 в. `o.

Vercingetorix’ elůserege -— 269 l. 5 s. o. lenni - 270 l. 10 a. o.
Avaricum-271 l. 18 a. o. győzelmeikhez --- 277 l. 6 с. o. ’s lel
ketleníil- 278 l. 4 s. o. gondatlanabbul-228 l. 22 s. а. részeibe
-283 l. 26 s. o. tanácsosainak-285 l. 33 s. о. megöletésének
289 l. 26 l. o. leveteté — 289 l. 29 с. o. fitogtatás- 2901. 18 x. o.
{avatott-296 l. 5 с. o. szélthosszat-- 302 I. 1 1.o. A’ Helviusok

_303 l. 10 s. а. ’s az ellenséget-304 l. 28 s. o. hat láb-3061.
25 c. o. sánczolataìnkra -— 308 l. 5 s. o. részen -'3l3 l. 2‘1 s. а.

győzelemről-318 l. 30 s. o. Basilust-- 322 l. 7 в. а. Cahors’
336 l. 12 a. o. szándéklataik’--345 l. 3 és 4 s. о. hevesebben ne

ki Начинай-345 1. 10 1.0. táplagyiijte'seikben, -349 l. 10 в. 0.
Romainak--353 I. 21 a. о. Lucterius - 362 l. 5 s. o. hüség-365
l- 12 a. o. e' fölötti -367 l. 12 l. 0. Mutina- 367 l. 15 8.o. Annal.

L- l. 10- ¿S '-1-367 I.18 с. és о. is -- 368 l. 8 a. а. Nihil enim est in
-372 l. ll a. o. áldozatokat.

пом. cmss. _lv. xöT.

NJ С!

С‘. J. Caesar” munkáina/.- másodz'ŕ. kőte/“őben.

v

14 lap 6. sorolt". lehurogatl'nttuk-IS l. 17 а. а. Caesar-201. 17

Í.s. а. `Саезаг’-29 l. 17 s. о. előrül-435 l. 21 s. о. megbírálni

42 l. 11 в. o. pilus' -42 l. 26 s. o. őrsereget- 47 l. 8 в. о. kor
inányosaik'-47 l. 15 з. о. kormányosaik'-48 l. _4 в. n. eleségét
— 51 l. 19 s. о. kelle -57 I. 23 s. o. büntetés —69 l. 21 s. a. hogy
* mint más -73 l. 18 s. n. Corfinium —— 76 l..6 s. a. Cebenna -76

„l. 34 в. о. Cantaberekről -77 I. 33’ s. o. Стадии-15 - 82 l. 20 s. a.
‘геммами-83 l. 11 s. a. hogy olly — 83 l. 12 s. о. mint meg
győzöttől --96 l. 14 s. o. mert e’ hely táborütésre -‹— 103 l. 29 s.

n. lőszert-u 106 l. 25 s. о. sokaságával- 11411' 11 s в. laktak
115 l. 6 s. o. (ez-119 I. 19s. o. háboru’ —— 120 `l- 9 s. o. elgyen
gültek-u 122 l. 28 s. o. Fufius-~ 123 l. 17 s. о. fekvése- 1256'1.
3 s. o. n' romai- 127 I. 3 5.o. sátor--- 128 l. 2s. о. kiáltozának:

hogy fölötte fontos tárgyakról kívánnának Caesarml- 136 l. 20

s. o._(e' miatt)-l41 l. 20 s. o. lovasságának-1471. 1 s. 0. Ezt
látván Сайт-‚453 l. 28 s. o. kiknek'-'l55' l. 6 l. o. füzvessző

"elf-156 l,_ 18 s. а. Marcellinus +1621. 1l) л. o. (megürült) - 164
1,'22 s. o. Apollonia —— 176 L:25 s. а. elhányván -- 187 l. 4 s. o»
melly птиц?! akár tudatlanság , akár szélvész -- 190 I. 16 s. o. n0
uarunw-JQO l. 17 s. o. mouebatur-~- '196 l. 29 s. а. ’s azé- 2071.

8 s. ом Claudius —220 l. 23 4.11; Syria-232 I. 24 8 o. ’s a’ fo

lyón —— 243 l ищи; в. o. mert — 245 l. 29 s. megadás в. megdu
gais’ -—- 247 l. 16 s. Többen olv. Ebben -— 255 1. 15 в. о. Syria ---

263 Í. 12 s. о. moenin -— 265 I. 2 a. legnagyobb olv. legújabb 268 I. 34 8. Fabiuius olv. Самыми-26!) lf2 в. o.Enìpeus--~2801'.

16 s. о. jelenleg-MZS!) l. 9 в. o. mentség-«296 l. 21 a. a. gerìncw.’
297 »1. 24 s. o. táborunkba ---- 298 l. 30 s- 0. Годта5——304 l.-3 s. о.
szabdulása-300 l. 10's. о. nyomultában ---322 l- 8 s. o. csapkod
“1_-324 l. 19 a. о. szítását~-- 331 1. 23 s..o. cnmpressaqne-33l
28 s. о. Trìnacrìa -- 332 I. 3 a. o. gael-“leo — 335` I. 24 с. o. con
niuebat-338 l. 16 s. o. .és zsurolásaì «5551. 26 в. а. Trebellius

357 l. 17 s. о. а‘ tájék ч- `358 l. И a. o. ütközetet - 362 lap 24 '
sor De olv. Ez

.

Szíven olvasóink a’ többi, értelmet nem niásító vagy köny-.
:lyon сшита hihák'elhézésére kéretnek.
'
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