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Feldolgozandó szövegek: 
 
 
Catullus 93. 
Nil nimium studeo, Caesar, tibi velle placere, 
nec scire utrum sis albus an ater homo. 
 
Caes. b.G.  5. 12, 14. 
Britanniae pars interior ab eis incolitur quos natos in insula ipsi memoria proditum dicunt, 
maritima ab eis, qui praedae ac belli inferendi causa ex Belgio transierunt (qui omnes fere eis 
nominibus civitatum appellantur, quibus orti ex civitatibus eo pervenerunt) et bello illato ibi 
permanserunt atque agros colere coeperunt. Hominum est infinita multitudo creberrimaque 
aedificia fere Gallicis consimilia, pecorum magnus numerus. Utuntur aut aere aut nummo 
aureo aut taleis ferreis ad certum pondus examinatis pro nummo. Nascitur ibi plumbum album 
in mediterraneis regionibus, in maritimis ferrum, sed eius exigua est copia; aere utuntur 
importato. Materia cuiusque generis ut in Gallia est, praeter fagum atque abietem. Leporem et 
gallinam et anserem gustare fas non putant; haec tamen alunt animi voluptatisque causa. Loca 
sunt temperatiora quam in Gallia, remissioribus frigoribus. 
Ex his omnibus longe sunt humanissimi qui Cantium incolunt, quae regio est maritima omnis, 
neque multum a Gallica differunt consuetudine. Interiores plerique frumenta non serunt, sed 
lacte et carne vivunt pellibusque sunt vestiti. Omnes vero se Britanni vitro inficiunt, quod 
caeruleum efficit colorem, atque hoc horridiores sunt in pugna aspectu; capilloque sunt 
promisso atque omni parte corporis rasa praeter caput et labrum superius. Uxores habent deni 
duodenique inter se communes et maxime fratres cum fratribus parentesque cum liberis; sed 
qui sunt ex his nati, eorum habentur liberi, quo primum virgo quaeque deducta est. 
 
 
Caes. b.G.  6.13-19. 
In omni Gallia eorum hominum, qui aliquo sunt numero atque honore, genera sunt duo. Nam 
plebes paene servorum habetur loco, quae nihil audet per se, nullo adhibetur consilio. 
Plerique, cum aut aere alieno aut magnitudine tributorum aut iniuria potentiorum premuntur, 
sese in servitutem dicant nobilibus: in hos eadem omnia sunt iura, quae dominis in servos. Sed 
de his duobus generibus alterum est druidum, alterum equitum. Illi rebus divinis intersunt, 
sacrificia publica ac privata procurant, religiones interpretantur: ad hos magnus adulescentium 
numerus disciplinae causa concurrit, magnoque hi sunt apud eos honore. Nam fere de 
omnibus controversiis publicis privatisque constituunt, et, si quod est admissum facinus, si 
caedes facta, si de hereditate, de finibus controversia est, idem decernunt, praemia poenasque 
constituunt; si qui aut privatus aut populus eorum decreto non stetit, sacrificiis interdicunt. 
Haec poena apud eos est gravissima.  Quibus ita est interdictum, hi numero impiorum ac 
sceleratorum habentur, his omnes decedunt, aditum sermonemque defugiunt, ne quid ex 
contagione incommodi accipiant, neque his petentibus ius redditur neque honos ullus 
communicatur. His autem omnibus druidibus praeest unus, qui summam inter eos habet 
auctoritatem.  Hoc mortuo aut si qui ex reliquis excellit dignitate succedit, aut, si sunt plures 
pares, suffragio druidum, nonnumquam etiam armis de principatu contendunt.  Hi certo anni 
tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco 
consecrato. Huc omnes undique, qui controversias habent, conveniunt eorumque decretis 
iudiciisque parent.  Disciplina in Britannia reperta atque inde in Galliam translata esse 
existimatur, et nunc, qui diligentius eam rem cognoscere volunt, plerumque illo discendi 
causa proficiscuntur.  
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Druides a bello abesse consuerunt neque tributa una cum reliquis pendunt; militiae 
vacationem omniumque rerum habent immunitatem.  Tantis excitati praemiis et sua sponte 
multi in disciplinam conveniunt et a parentibus propinquisque mittuntur.  Magnum ibi 
numerum versuum ediscere dicuntur. Itaque annos nonnulli vicenos in disciplina permanent.  
Neque fas esse existimant ea litteris mandare, cum in reliquis fere rebus, publicis privatisque 
rationibus Graecis litteris utantur. Id mihi duabus de causis instituisse videntur, quod neque in 
vulgum disciplinam efferri velint neque eos, qui discunt, litteris confisos minus memoriae 
studere: quod fere plerisque accidit, ut praesidio litterarum diligentiam in perdiscendo ac 
memoriam remittant.  In primis hoc volunt persuadere, non interire animas, sed ab aliis post 
mortem transire ad alios, atque hoc maxime ad virtutem excitari putant metu mortis neglecto. 
Multa praeterea de sideribus atque eorum motu, de mundi ac terrarum magnitudine, de rerum 
natura, de deorum immortalium vi ac potestate disputant et iuventuti tradunt.  
Alterum genus est equitum. Hi, cum est usus atque aliquod bellum incidit (quod fere ante 
Caesaris adventum quotannis accidere solebat, uti aut ipsi iniurias inferrent aut illatas 
propulsarent), omnes in bello versantur,  atque eorum ut quisque est genere copiisque 
amplissimus, ita plurimos circum se ambactos clientesque habet. Hanc unam gratiam 
potentiamque noverunt.  
Natio est omnis Gallorum admodum dedita religionibus, atque ob eam causam, qui sunt 
adfecti gravioribus morbis quique in proeliis periculisque versantur, aut pro victimis homines 
immolant aut se immolaturos vovent administrisque ad ea sacrificia druidibus utuntur, quod, 
pro vita hominis nisi hominis vita reddatur, non posse deorum immortalium numen placari 
arbitrantur, publiceque eiusdem generis habent instituta sacrificia. Alii immani magnitudine 
simulacra habent, quorum contexta viminibus membra vivis hominibus complent; quibus 
succensis circumventi flamma exanimantur homines. Supplicia eorum qui in furto aut in 
latrocinio aut aliqua noxia sint comprehensi gratiora dis immortalibus esse arbitrantur; sed, 
cum eius generis copia defecit, etiam ad innocentium supplicia descendunt.  
Deum maxime Mercurium colunt. Huius sunt plurima simulacra: hunc omnium inventorem 
artium ferunt, hunc viarum atque itinerum ducem, hunc ad quaestus pecuniae mercaturasque 
habere vim maximam arbitrantur. Post hunc Apollinem et Martem et Iovem et Minervam. De 
his eandem fere, quam reliquae gentes, habent opinionem: Apollinem morbos depellere, 
Minervam operum atque artificiorum initia tradere, Iovem imperium caelestium tenere, 
Martem bella regere. Huic, cum proelio dimicare constituerunt, ea quae bello ceperint 
plerumque devovent: cum superaverunt, animalia capta immolant reliquasque res in unum 
locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum exstructos tumulos locis consecratis 
conspicari licet; neque saepe accidit, ut neglecta quispiam religione aut capta apud se 
occultare aut posita tollere auderet, gravissimumque ei rei supplicium cum cruciatu 
constitutum est.  
Galli se omnes ab Dite patre prognatos praedicant idque ab druidibus proditum dicunt. Ob 
eam causam spatia omnis temporis non numero dierum sed noctium finiunt; dies natales et 
mensum et annorum initia sic observant ut noctem dies subsequatur. In reliquis vitae institutis 
hoc fere ab reliquis differunt, quod suos liberos, nisi cum adoleverunt, ut munus militiae 
sustinere possint, palam ad se adire non patiuntur filiumque puerili aetate in publico in 
conspectu patris adsistere turpe ducunt.  
Viri, quantas pecunias ab uxoribus dotis nomine acceperunt, tantas ex suis bonis aestimatione 
facta cum dotibus communicant. Huius omnis pecuniae coniunctim ratio habetur fructusque 
servantur: uter eorum vita superarit, ad eum pars utriusque cum fructibus superiorum 
temporum pervenit. Viri in uxores, sicuti in liberos, vitae necisque habent potestatem; et cum 
paterfamiliae illustriore loco natus decessit, eius propinqui conveniunt et, de morte si res in 
suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quaestionem habent et, si compertum est, 
igni atque omnibus tormentis excruciatas interficiunt. Funera sunt pro cultu Gallorum 



4 

 

magnifica et sumptuosa; omniaque quae vivis cordi fuisse arbitrantur in ignem inferunt, etiam 
animalia, ac paulo supra hanc memoriam servi et clientes, quos ab eis dilectos esse constabat, 
iustis funeribus confectis una cremabantur.  
 
Plin. N.h. 16.249-251. Non est omittenda in hac re et Galliarum admiratio. Nihil habent 
Druidae — ita suos appellant magos — visco et arbore, in qua gignatur, si modo sit robur, 
sacratius. Iam per se roborum eligunt lucos nec ulla sacra sine earum fronde conficiunt, ut 
inde appellati quoque interpretatione Graeca possint Druidae videri. enimvero quidquid 
adgnascatur illis e caelo missum putant signumque esse electae ab ipso deo arboris. est autem 
id rarum admodum inventu et repertum magna religione petitur et ante omnia sexta luna, quae 
principia mensum annorumque his facit et saeculi post tricesimum annum, quia iam virium 
abunde habeat nec sit sui dimidia. omnia sanantem appellant suo vocabulo. sacrificio 
epulisque rite sub arbore conparatis duos admovent candidi coloris tauros, quorum cornua tum 
primum vinciantur. sacerdos candida veste cultus arborem scandit, falce aurea demetit, 
candido id excipitur sago. tum deinde victimas immolant praecantes, suum donum deus 
prosperum faciat iis quibus dederit. fecunditatem eo poto dari cuicumque animalium sterili 
arbitrantur, contra venena esse omnia remedio. tanta gentium in rebus frivolis plerumque 
religio est.  
 
 
Tac. Ann. 14.30: sed tum Paulinus Suetonius obtinebat Britannos, scientia militiae et rumore 
populi, qui neminem sine aemulo sinit, Corbulonis concertator, receptaeque Armeniae decus 
aequare domitis perduellibus cupiens. igitur Monam insulam, incolis validam et receptaculum 
perfugarum, adgredi parat, navesque fabricatur plano alveo adversus breve et incertum. sic 
pedes; equites vado secuti aut altiores inter undas adnantes equis tramisere. Stabat pro litore 
diversa acies, densa armis virisque, intercursantibus feminis, [quae] in modum Furiarum veste 
ferali, crinibus disiectis faces praeferebant; Druidaeque circum, preces diras sublatis ad 
caelum manibus fundentes, novitate adspectus perculere militem, ut quasi haerentibus 
membris immobile corpus vulneribus praeberent. dein cohortationibus ducis et se ipsi 
stimulantes, ne muliebre et fanaticum agmen pavescerent, inferunt signa sternuntque obvios et 
igni suo involvunt. praesidium posthac impositum victis excisique luci saevis superstitionibus 
sacri: nam cruore captivo adolere aras et hominum fibris consulere deos fas habebant. haec 
agenti Suetonio repentina defectio provinciae nuntiatur. 
 
 
Caes. b.G. 1. 39-40. 
Dum paucos dies ad Vesontionem rei frumentariae commeatusque causa moratur, ex 
percontatione nostrorum vocibusque Gallorum ac mercatorum, qui ingenti magnitudine 
corporum Germanos, incredibili virtute atque exercitatione in armis esse praedicabant (saepe 
numero sese cum his congressos ne vultum quidem atque aciem oculorum dicebant ferre 
potuisse), tantus subito timor omnem exercitum occupavit ut non mediocriter omnium mentes 
animosque perturbaret.  Hic primum ortus est a tribunis militum, praefectis, reliquisque qui ex 
urbe amicitiae causa Caesarem secuti non magnum in re militari usum habebant:  quorum 
alius alia causa inlata, quam sibi ad proficiscendum necessariam esse diceret, petebat ut eius 
voluntate discedere liceret; non nulli pudore adducti, ut timoris suspicionem vitarent, 
remanebant. Hi neque vultum fingere neque interdum lacrimas tenere poterant: abditi in 
tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commune periculum 
miserabantur. Vulgo totis castris testamenta obsignabantur. Horum vocibus ac timore 
paulatim etiam ii qui magnum in castris usum habebant, milites centurionesque quique 
equitatui praeerant, perturbabantur. Qui se ex his minus timidos existimari volebant, non se 
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hostem vereri, sed angustias itineris et magnitudinem silvarum quae intercederent inter ipsos 
atque Ariovistum, aut rem frumentariam, ut satis commode supportari posset, timere dicebant. 
Non nulli etiam Caesari nuntiabant, cum castra moveri ac signa ferri iussisset, non fore dicto 
audientes milites neque propter timorem signa laturos.  
Haec cum animadvertisset, convocato consilio omniumque ordinum ad id consilium adhibitis 
centurionibus, vehementer eos incusavit: primum, quod aut quam in partem aut quo consilio 
ducerentur sibi quaerendum aut cogitandum putarent.  Ariovistum se consule cupidissime 
populi Romani amicitiam adpetisse; cur hunc tam temere quisquam ab officio discessurum 
iudicaret?  Sibi quidem persuaderi cognitis suis postulatis atque aequitate condicionum 
perspecta eum neque suam neque populi Romani gratiam repudiaturum.  Quod si furore atque 
amentia impulsum bellum intulisset, quid tandem vererentur? Aut cur de sua virtute aut de 
ipsius diligentia desperarent? Factum eius hostis periculum patrum nostrorum memoria 
Cimbris et Teutonis a C. Mario pulsis [cum non minorem laudem exercitus quam ipse 
imperator meritus videbatur]; factum etiam nuper in Italia servili tumultu, quos tamen aliquid 
usus ac disciplina, quam a nobis accepissent, sublevarint.  Ex quo iudicari posse quantum 
haberet in se boni constantia, propterea quod quos aliquamdiu inermes sine causa timuissent 
hos postea armatos ac victores superassent.  Denique hos esse eosdem Germanos quibuscum 
saepe numero Helvetii congressi non solum in suis sed etiam in illorum finibus plerumque 
superarint, qui tamen pares esse nostro exercitui non potuerint.  Si quos adversum proelium et 
fuga Gallorum commoveret, hos, si quaererent, reperire posse diuturnitate belli defatigatis 
Gallis Ariovistum, cum multos menses castris se ac paludibus tenuisset neque sui potestatem 
fecisset, desperantes iam de pugna et dispersos subito adortum magis ratione et consilio quam 
virtute vicisse.  Cui rationi contra homines barbaros atque imperitos locus fuisset, hac ne 
ipsum quidem sperare nostros exercitus capi posse. Qui suum timorem in rei frumentariae 
simulationem angustiasque itineris conferrent, facere arroganter, cum aut de officio 
imperatoris desperare aut praescribere viderentur.  Haec sibi esse curae; frumentum Sequanos, 
Leucos, Lingones subministrare, iamque esse in agris frumenta matura; de itinere ipsos brevi 
tempore iudicaturos. Quod non fore dicto audientes neque signa laturi dicantur, nihil se ea re 
commoveri: scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit, aut male re gesta 
fortunam defuisse aut aliquo facinore comperto avaritiam esse convictam. Suam innocentiam 
perpetua vita, felicitatem Helvetiorum bello esse perspectam. Itaque se quod in longiorem 
diem conlaturus fuisset repraesentaturum et proxima nocte de quarta vigilia castra moturum, 
ut quam primum intellegere posset utrum apud eos pudor atque officium an timor plus valeret. 
Quod si praeterea nemo sequatur, tamen se cum sola decima legione iturum, de qua non 
dubitet, sibique eam praetoriam cohortem futuram. Huic legioni Caesar et indulserat 
praecipue et propter virtutem confidebat maxime.  
 
Caes. b.c. 3. 106-112. 
 
Caesar paucos dies in Asia moratus, cum audisset Pompeium Cypri visum, coniectans eum in 
Aegyptum iter habere propter necessitudines regni reliquasque eius loci opportunitates cum 
legione una, quam se ex Thessalia sequi iusserat, et altera, quam ex Achaia a Q. Fufio legato 
evocaverat, equitibusque DCCC et navibus longis Rhodiis X et Asiaticis paucis Alexandriam 
pervenit. In his erant legionibus hominum milia tria CC; reliqui vulneribus ex proeliis et 
labore ac magnitudine itineris confecti consequi non potuerant. Sed Caesar confisus fama 
rerum gestarum infirmis auxiliis proficisci non dubitaverat, aeque omnem sibi locum tutum 
fore existimans. Alexandriae de Pompei morte cognoscit atque ibi primum e nave egrediens 
clamorem militum audit, quos rex in oppido praesidii causa reliquerat, et concursum ad se 
fieri videt, quod fasces anteferrentur. In hoc omnis multitudo maiestatem regiam minui 
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praedicabat. Hoc sedato tumultu crebrae continuis diebus ex concursu multitudinis 
concitationes fiebant, compluresque milites in viis urbis omnibus partibus interficiebantur.  
Quibus rebus animadversis legiones sibi alias ex Asia adduci iussit, quas ex Pompeianis 
militibus confecerat. Ipse enim necessario etesiis tenebatur, qui navigantibus Alexandria flant 
adversissimi venti. Interim controversias regum ad populum Romanum et ad se, quod esset 
consul, pertinere existimans atque eo magis officio suo convenire, quod superiore consulatu 
cum patre Ptolomaeo et lege et senatusconsulto societas erat facta, ostendit sibi placere regem 
Ptolomaeum atque eius sororem Cleopatram exercitus, quos haberent, dimittere et de 
controversiis iure apud se potius quam inter se armis disceptare.  
Erat in procuratione regni propter aetatem pueri nutricius eius, eunuchus nomine Pothinus. Is 
primum inter suos queri atque indignari coepit regem ad causam dicendam evocari; deinde 
adiutores quosdam consilii sui nactus ex regis amicis exercitum a Pelusio clam Alexandriam 
evocavit atque eundem Achillam, cuius supra meminimus, omnibus copiis praefecit. Hunc 
incitatum suis et regis inflatum pollicitationibus, quae fieri vellet, litteris nuntiisque edocuit. 
In testamento Ptolomaei patris heredes erant scripti ex duobus filiis maior et ex duabus 
filiabus ea, quae aetate antecedebat. Haec uti fierent, per omnes deos perque foedera, quae 
Romae fecisset, eodem testamento Ptolomaeus populum Romanum obtestabatur. Tabulae 
testamenti unae per legatos eius Romam erant allatae, ut in aerario ponerentur (hic cum 
propter publicas occupationes poni non potuissent, apud Pompeium sunt depositae), alterae 
eodem exemplo relictae atque obsignatae Alexandriae proferebantur.  
De his rebus cum ageretur apud Caesarem, isque maxime vellet pro communi amico atque 
arbitro controversias regum componere, subito exercitus regius equitatusque omnis venire 
Alexandriam nuntiatur. Caesaris copiae nequaquam erant tantae, ut eis, extra oppidum si esset 
dimicandum, confideret. Relinquebatur, ut se suis locis oppido teneret consiliumque Achillae 
cognosceret. Milites tamen omnes in armis esse iussit regemque hortatus est, ut ex suis 
necessariis, quos haberet maximae auctoritatis, legatos ad Achillam mitteret et, quid esset 
suae voluntatis, ostenderet. A quo missi Dioscorides et Serapion, qui ambo legati Romae 
fuerant magnamque apud patrem Ptolomaeum auctoritatem habuerant, ad Achillam 
pervenerunt. Quos ille, cum in conspectum eius venissent, priusquam audiret aut, cuius rei 
causa missi essent, cognosceret, corripi atque interfici iussit; quorum alter accepto vulnere 
occupatus per suos pro occiso sublatus, alter interfectus est. Quo facto regem ut in sua 
potestate haberet, Caesar efficit, magnam regium nomen apud suos auctoritatem habere 
existimans et ut potius privato paucorum et latronum quam regio consilio susceptum bellum 
videretur.  
Erant cum Achilla eae copiae, ut neque numero neque genere hominum neque usu rei militaris 
contemnendae viderentur. Milia enim XX in armis habebat. Haec constabant ex Gabinianis 
militibus qui iam in consuetudinem Alexandrinae vitae ac licentiae venerant et nomen 
disciplinamque populi Romani dedidicerant uxoresque duxerant, ex quibus plerique liberos 
habebant. Huc accedebant collecti ex praedonibus latronibusque Syriae Ciliciaeque provinciae 
finitimarumque regionum. Multi praeterea capitis damnati exulesque convenerant; fugitivis 
omnibus nostris certus erat Alexandriae receptus certaque vitae condicio, ut dato nomine 
militum essent numero; quorum si quis a domino prehenderetur, consensu militum 
eripiebatur, qui vim suorum, quod in simili culpa versabantur, ipsi pro suo periculo 
defendebant. Hi regum amicos ad mortem deposcere, hi bona locupletum diripere, stipendii 
augendi causa regis domum obsidere, regno expellere alios, alios arcessere vetere quodam 
Alexandrini exercitus instituto consuerant. Erant praeterea equitum milia duo. Inveteraverant 
hi omnes compluribus Alexandriae bellis; Ptolomaeum patrem in regnum reduxerant, Bibuli 
filios duos interfecerant, bella cum Aegyptiis gesserant. Hunc usum rei militaris habebant.  
His copiis fidens Achillas paucitatemque militum Caesaris despiciens occupabat Alexandriam 
praeter eam oppidi partem, quam Caesar cum militibus tenebat, primo impetu domum eius 
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irrumpere conatus; sed Caesar dispositis per vias cohortibus impetum eius sustinuit. 
Eodemque tempore pugnatum est ad portum, ac longe maximam ea res attulit dimicationem. 
Simul enim diductis copiis pluribus viis pugnabatur, et magna multitudine naves longas 
occupare hostes conabantur; quarum erant L auxilio missae ad Pompeium proelioque in 
Thessalia facto domum redierant, quadriremes omnes et quinqueremes aptae instructaeque 
omnibus rebus ad navigandum, praeter has XXII, quae praesidii causa Alexandriae esse 
consuerant, constratae omnes; quas si occupavissent, classe Caesari erepta portum ac mare 
totum in sua potestate haberent, commeatu auxiliisque Caesarem prohiberent. Itaque tanta est 
contentione actum, quanta agi debuit, cum illi celerem in ea re victoriam, hi salutem suam 
consistere viderent. Sed rem obtinuit Caesar omnesque eas naves et reliquas, quae erant in 
navalibus, incendit, quod tam late tueri parva manu non poterat, confestimque ad Pharum 
navibus milites exposuit.  
Pharus est in insula turris magna altitudine, mirificis operibus exstructae; quae nomen ab 
insula accepit. Haec insula obiecta Alexandriae portum efficit; sed a superioribus regibus in 
longitudinem passuum a DCCC in mare iactis molibus angusto itinere ut ponte cum oppido 
coniungitur. In hac sunt insula domicilia Aegyptiorum et vicus oppidi magnitudine; quaeque 
ibi naves imprudentia aut tempestate paulum suo cursu decesserunt, has more praedonum 
diripere consuerunt. Eis autem invitis, a quibus Pharus tenetur, non potest esse propter 
angustias navibus introitus in portum. Hoc tum veritus Caesar, hostibus in pugna occupatis, 
militibus expositis Pharum prehendit atque ibi praesidium posuit. Quibus est rebus effectum, 
uti tuto frumentum auxiliaque navibus ad eum supportari possent. Dimisit enim circum omnes 
propinquas provincias atque inde auxilia evocavit. Reliquis oppidi partibus sic est pugnatum, 
ut aequo proelio discederetur et neutri pellerentur (id efficiebant angustiae loci), paucisque 
utrimque interfectis Caesar loca maxime necessaria complexus noctu praemuniit. In eo tractu 
oppidi pars erat regiae exigua, in quam ipse habitandi causa initio erat inductus, et theatrum 
coniunctum domui quod arcis tenebat locum aditusque habebat ad portum et ad reliqua 
navalia. Has munitiones insequentibus auxit diebus, ut pro muro obiectas haberet neu 
dimicare invitus cogeretur. Interim filia minor Ptolomaei regis vacuam possessionem regni 
sperans ad Achillam sese ex regia traiecit unaque bellum administrare coepit. Sed celeriter est 
inter eos de principatu controversia orta; quae res apud milites largitiones auxit; magnis enim 
iacturis sibi quisque eorum animos conciliabat. Haec dum apud hostes geruntur, Pothinus, 
nutricius pueri et procurator regni in parte Caesaris, cum ad Achillam nuntios mitteret 
hortareturque, ne negotio desisteret neve animo deficeret, indicatis deprehensisque 
internuntiis a Caesare est interfectus. Haec initia belli Alexandrini fuerunt. 


