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Oratio obliqua – III.
Magyarról latinra… – Kulcs



Ariovistus Caesar követeléseire röviden válaszolt,
Ariovistus ad postulata Caesaris pauca respondit,
saját vitézségével sokat dicsekedett:
de suis virtutibus multa praedicavit:
Ő nem magától kelt át a Rajnán, hanem a gallok kérték és hívták,
Transisse Rhenum sese non sua sponte, sed rogatum et accersitum a Gallis;
nagy várakozásokkal és nagy jutalmak reményében hagyta el otthonát és rokonait;
non sine magna spe magnisque praemiis domum propinquosque reliquisse;
a telephelyét Galliában maguk a gallok engedték át neki, a túszokat is a saját akaratukból adták;
sedes habere in Gallia ab ipsis concessas, obsides ipsorum voluntate datos;
az adót a háborús jog alapján kapja,
stipendium capere iure belli,
amit a győztesek szoktak kiszabni a legyőzöttekre.
quod victores victis imponere consuerint.
Nem ő indított háborút a gallok ellen, hanem a gallok őellene;
Non sese Gallis, sed Gallos sibi bellum intulisse;

Gallia minden törzse eljött, hogy őt ostrom alá vegye, és letáboroztak vele szemben;
omnes Galliae civitates ad se oppugnandum venisse ac contra se castra habuisse;
ő ezeket a csapatokat mind egyetlen csatában megverte és legyőzte.
eas omnes copias uno a se proelio pulsas ac superatas esse.
Ha újra meg akarják próbálni,
Si iterum experiri velint,
ő készen áll újra megküzdeni velük;
se iterum paratum esse decertare;
ha békét akarnak,
si pace uti velint,
méltánytalan dolog, hogy ki akarnak bújni az adó alól,
iniquum esse de stipendio recusare,
amelyet eddig az ő akarata szerint megfizettek.
quod sua voluntate ad id tempus pependerint.
A római nép barátságának az ő díszére és védelmére kellene szolgálnia, nem pedig a kárára,
Amicitiam populi Romani sibi ornamento et praesidio, non detrimento esse oportere,
hiszen ő ebben a reményben kérte azt.
idque se hac spe petisse.
Ha a római nép miatt az adó megszűnik és a meghódoltak kikerülnek az ő hatalma alól,
Si per populum Romanum stipendium remittatur et dediticii subtrahantur,
ő nem kevésbé szívesen fogja visszautasítani a római nép barátságát,
non minus se libenter recusaturum populi Romani amicitiam,
mint ahogy kereste.
quam adpetierit.
Ami azt illeti, hogy a germánok nagy tömegét hozza át Galliába:
Quod multitudinem Germanorum in Galliam traducat,
ezt ő önvédelemből, nem pedig Gallia lerohanása céljából teszi.
id se sui muniendi, non Galliae inpugnandae causa facere.
Ennek bizonyítéka,
Eius rei testimonium esse,
hogy csak azért jött, mert kérték,
quod nisi rogatus non venerit
és hogy nem ő indított háborút, csak védekezett.
et quod bellum non intulerit, sed defenderit.
Ő előbb érkezett Galliába, mint a római nép,
Se prius in Galliam venisse quam populum Romanum;
a római nép hadserege ezelőtt soha nem lépett túl Gallia provincia határain.
numquam ante hoc tempus exercitum populi Romani Galliae provinciae finibus egressum.
Mi a csudát akar (Caesar)?
Quid sibi vellet?
Miért jön az ő birtokaira?
Cur in suas possessiones veniret?
Ez a Gallia az ő provinciája, ahogy amaz a miénk.
Provinciam suam hanc esse Galliam, sicut illam nostram.
Ahogy tőle nem volna szabad eltűrni,
Ut ipsi concedi non oporteret,
ha a mi területünk ellen támadást indítana,
si in nostros fines impetum faceret,
ugyanígy mi is méltánytalanok vagyunk,
sic item nos esse iniquos,
hogy őt jogainak gyakorlásában háborgatjuk.
quod in suo iure se interpellaremus.
Ami azt illeti, hogy Caesar azt mondja, az aeduusok megkapták tőle a “barát” címet:
Quod a se Aeduos amicos appellatos diceret,
nem olyan barbár ő (Ariovistus), sem olyan járatlan a világ dolgaiban,
non se tam barbarum neque tam imperitum esse rerum,
hogy ne tudná,
ut non sciret
hogy sem a legutóbbi allobrox háborúban nem siettek az aeduusok a rómaiak segítségére,
neque bello Allobrogum proximo Aeduos Romanis auxilium tulisse,
sem ők (az aeduusok) azokban a küzdelmekben,
neque ipsos in his contentionibus,
amelyeket vele és a sequanusokkal folytattak,
quas secum et cum Sequanis habuissent,
nem éltek a római nép segítségével.
auxilio populi Romani usos esse.
Azt kell gyanítania, hogy Caesar, a barátság örve alatt, valójában az ő megsemmisítése céljából tart hadsereget Galliában.
Debere se suspicari simulata Caesarem amicitia, quod exercitum in Gallia habeat, sui opprimendi causa habere.
Ha (Caesar) nem vonul el és nem vonja ki a hadseregét ezekről a területekről,
Qui nisi decedat atque exercitum deducat ex his regionibus,
ő nem barát-, hanem ellenségszámba fogja venni.
sese illum non pro amico, sed pro hoste habiturum.
Azzal, ha megöli őt (Caesart),
Quodsi eum interfecerit,
a római nép sok előkelőjének és vezetőjének nagy szívességet tesz majd
multis se nobilibus principibusque populi Romani gratum esse facturum
– ezt tőlük maguktól hírnökeik révén biztosan tudja –,
– id se ab ipsis per eorum nuntios compertum habere –,
akiknek a háláját és barátságát mind megvásárolhatná az ő halálával.
quorum omnium gratiam atque amicitiam eius morte redimere posset.
Hogyha Caesar eltávozik és Gallia szabad birtoklását átadja neki,
Quodsi decessisset et liberam possessionem Galliae sibi tradidisset,
ő nagy jutalommal ajándékozza meg,
magno se illum praemio remuneraturum,
és bármilyen háborúkat akar is majd (Caesar) megvívni,
et quaecumque bella geri vellet,
ő (Ariovistus) el fogja intézni anélkül, hogy Caesarnak bármi fáradságába és veszedelmébe kerülne.
sine ullo eius labore et periculo confecturum.

(Caes. BG 1. 44. 1-13.)



Ezután karját kitárva, bajtársainak nevezve őket, könyörgött,
Supinas deinde tendens manus, commilitones appellans orabat,
hogy ne írják az ő számlájára azt,
ne sibi attribuerent,
ami Appius Claudius bűne,
quod scelus Ap. Claudi esset,
és ne forduljanak el tőle mint gyermekei gyilkosától.
neu se ut parricidam liberūm aversarentur.
Számára a lánya élete drágább lett volna a magáénál (sőt az is volt!),
Sibi vitam filiae sua cariorem fuisse,
ha szabad és tisztességes nőként élhetett volna;
si liberae ac pudicae vivere licitum fuisset:
de amikor látta, hogy mint valami rabszolganőt, hurcolják el meggyalázni,
cum velut servam ad stuprum rapi videret,
úgy vélve, jobb az embernek halállal, mint gyalázattal elveszíteni gyermekeit, a könyörület miatt keveredett a kegyetlenség látszatába.
morte amitti melius ratum quam contumelia liberos, misericordia se in speciem crudelitatis lapsum;
Nem is élte volna túl a lányát,
nec superstitem filiae futurum fuisse,
ha bajtársai segítségéből nem merített volna reményt az ő halálának megbosszulására.
nisi spem ulciscendae mortis eius in auxilio commilitonum habuisset.
Nekik is vannak lányaik, nővéreik, feleségük,
Illis quoque filias sorores coniugesque esse,
és Appius Claudius vágya nem hunyt ki az ő lányával együtt,
nec cum filia sua libidinem Ap. Claudi exstinctam esse,
hanem mennél inkább büntetlenül marad,
sed quo impunitior sit
annál féktelenebb lesz.
eo effrenatiorem fore.
Más bajából levonhatják a tanulságot, hogy egy hasonló jogtalanságot elkerüljenek.
Aliena calamitate documentum datum illis cavendae similis iniuriae.
Ami őt illeti,
Quod ad se attineat,
feleségét elragadta tőle a végzet,
uxorem sibi fato ereptam,
a lánya,
filiam,
mivel nem élhetett volna tovább tisztességesen,
quia non ultra pudica victura fuerit,
sajnálatos, de becsületes halált halt:
miseram sed honestam mortem occubuisse;
az ő házában Appius vágyának már nincs terepe,
non esse iam Appi libidini locum in domo sua:
másféle erőszakosságától pedig ugyanolyan bátran védi majd meg saját testét,
ab alia violentia eius eodem se animo suum corpus vindicaturum
ahogy a lányáét megvédte.
quo vindicaverit filiae: 
A többiek pedig gondoskodjanak magukról és gyermekeikről.
ceteri sibi ac liberis suis consulerent.

(Liv. 3. 50. 5-8.)

