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Oratio obliqua – III.
Magyarról latinra…



Alaphelyzet: Ariovistus válasza Caesar ultimátumára.

Ariovistus Caesar követeléseire röviden válaszolt,

saját vitézségével sokat dicsekedett:

Ő nem magától kelt át a Rajnán, hanem a gallok kérték és hívták,

nagy várakozásokkal és nagy jutalmak reményében hagyta el otthonát és rokonait;

a telephelyét Galliában maguk a gallok engedték át neki, a túszokat is a saját akaratukból adták;

az adót a háborús jog alapján kapja,

amit a győztesek szoktak kiszabni a legyőzöttekre.

Nem ő indított háborút a gallok ellen, hanem a gallok őellene;


Gallia minden törzse eljött, hogy őt ostrom alá vegye, és letáboroztak vele szemben;

ő ezeket a csapatokat mind egyetlen csatában megverte és legyőzte.

Ha újra meg akarják próbálni,

ő készen áll újra megküzdeni velük;

ha békét akarnak,

méltánytalan dolog, hogy ki akarnak bújni az adó alól,

amelyet eddig az ő akarata szerint megfizettek.

A római nép barátságának az ő díszére és védelmére kellene szolgálnia, nem pedig a kárára,

hiszen ő ebben a reményben kérte azt.

Ha a római nép miatt az adó megszűnik és a meghódoltak kikerülnek az ő hatalma alól,

ő nem kevésbé szívesen fogja visszautasítani a római nép barátságát,

mint ahogy kereste.

Ami azt illeti, hogy a germánok nagy tömegét hozza át Galliába:

ezt ő önvédelemből, nem pedig Gallia lerohanása céljából teszi.

Ennek bizonyítéka,

hogy csak azért jött, mert kérték,

és hogy nem ő indított háborút, csak védekezett.

Ő előbb érkezett Galliába, mint a római nép,

a római nép hadserege ezelőtt soha nem lépett túl Gallia provincia határain.

Mi a csudát akar (Caesar)?

Miért jön az ő birtokaira?

Ez a Gallia az ő provinciája, ahogy amaz a miénk.

Ahogy tőle nem volna szabad eltűrni,

ha a mi területünk ellen támadást indítana,

ugyanígy mi is méltánytalanok vagyunk,

hogy őt jogainak gyakorlásában háborgatjuk.

Ami azt illeti, hogy Caesar azt mondja, az aeduusok megkapták tőle a “barát” címet:

nem olyan barbár ő (Ariovistus), sem olyan járatlan a világ dolgaiban,

hogy ne tudná,

hogy sem a legutóbbi allobrox háborúban nem siettek az aeduusok a rómaiak segítségére,

sem ők (az aeduusok) azokban a küzdelmekben,

amelyeket vele és a sequanusokkal folytattak,

nem éltek a római nép segítségével.

Azt kell gyanítania, hogy Caesar, a barátság örve alatt, valójában az ő megsemmisítése céljából tart hadsereget Galliában.

Ha (Caesar) nem vonul el és nem vonja ki a hadseregét ezekről a területekről,

ő nem barát-, hanem ellenségszámba fogja venni.

Azzal, ha megöli őt (Caesart),

a római nép sok előkelőjének és vezetőjének nagy szívességet tesz majd

– ezt tőlük maguktól hírnökeik révén biztosan tudja –,

akiknek a háláját és barátságát mind megvásárolhatná az ő halálával.

Hogyha Caesar eltávozik és Gallia szabad birtoklását átadja neki,

ő nagy jutalommal ajándékozza meg,

és bármilyen háborúkat akar is majd (Caesar) megvívni,

ő (Ariovistus) el fogja intézni anélkül, hogy Caesarnak bármi fáradságába és veszedelmébe kerülne.




Alaphelyzet: A patrícius származású Appius Claudius szemet vet a plebeius Verginiára, és hogy hatalmába kerítse, csalárdul megpróbálja bebizonyítani, hogy a lány az ő tulajdona mint rabszolga. Verginius, az apa, mivel ügyük vesztésre áll, saját kezével öli meg a lányát, hogy megmentse a szégyentől. Ezután a hadsereg támogatását kéri a bűnössel szemben.

Ezután karját kitárva, bajtársainak nevezve őket, könyörgött,

hogy ne írják az ő számlájára azt,

ami Appius Claudius bűne,

és ne forduljanak el tőle mint gyermekei gyilkosától.

Számára a lánya élete drágább lett volna a magáénál (sőt az is volt!),

ha szabad és tisztességes nőként élhetett volna;

de amikor látta, hogy mint valami rabszolganőt, hurcolják el meggyalázni,

úgy vélve, jobb az embernek halállal, mint gyalázattal elveszíteni gyermekeit, a könyörület miatt keveredett a kegyetlenség látszatába.

Nem is élte volna túl a lányát,

ha bajtársai segítségéből nem merített volna reményt az ő halálának megbosszulására.

Nekik is vannak lányaik, nővéreik, feleségük,

és Appius Claudius vágya nem hunyt ki az ő lányával együtt,

hanem mennél inkább büntetlenül marad,

annál féktelenebb lesz.

Más bajából levonhatják a tanulságot, hogy egy hasonló jogtalanságot elkerüljenek.

Ami őt illeti,

feleségét elragadta tőle a végzet,

a lánya,

mivel nem élhetett volna tovább tisztességesen,

sajnálatos, de becsületes halált halt:

az ő házában Appius vágyának már nincs terepe,

másféle erőszakosságától pedig ugyanolyan bátran védi majd meg saját testét,

ahogy a lányáét megvédte.

A többiek pedig gondoskodjanak magukról és gyermekeikről.



