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Élet (és halál) a kard által 

A római katonák lépteinek dübörgése a birodalom minden zugában visszhangzott, 

de milyen érzés volt a legiókban szolgálni?  Guy de la Bédoyére a katonák által 

hátrahagyott hatalmas mennyiségű írott információ segítségével 10 momentumot 

mutat be az ókori világ leghatékonyabb hadseregének mindennapjaiból. Manapság a 

római hadsereg az ókor leghatékonyabb hadi gépezeteként él az emlékezetünkben. 

Teljes jobbal. Azonban évszázadokig tartott, mire a hatalmas birodalom minden 

szegletében félelmet keltő hadsereggé nőtte ki magát.  

Kezdetben a római hadsereget csak szükség esetén állították fel, és közönséges 

polgárok alkották, akiknek a vagyoni helyzete határozta meg a hadseregben elfoglalt 

pozícióját. A legmagasabb rangúak azok lettek, akik egy lovat is megengedhettek 

maguknak, míg a legalsóbb osztálybeli katonáknak vagy legionariusoknak csak kardjuk 

volt. Az i.e. 3. században a Karthágó elleni két pun háborúra volt szükség, hogy a római 

hadsereg azzá a behemót haderővé váljon, amely uralma alá hajtotta az ókori világot. 

Ahogy a hadsereg ereje nőtt, a benne szolgálók száma egyre nagyobb lett. A 

köztársaság idején attól függően változott, hogy hány emberre volt szükség. A 

köztársaság vége felé (körülbelül i.e. 104-től i.e. 31-ig) nagyjából több tízezres 

nagyságrendű volt, míg a háborúzó római hadvezérek, politikai ambícióik elősegítésére, 

hatalmas seregeket állítottak fel. A császárkorban (i.e. 27-től i.sz. 337-ig) a hadsereg 

létszáma 250 ezerről körülbelül 450 ezer főre nőtt, amelyeket 5 ezer fős, polgárok 

alkotta legiók és az ezekkel nagyjából megegyező létszámú, a provinciákban állomásozó 

segédcsapatok egészítették ki.  

A római hadsereg azonban nem csak a háborúkban játszott szerepet. Jószerint ez 

volt az egyetlen eszköz, amellyel a római állam gyakorolta a hatalmát. A katonák 

építették az erődöket, az akvaduktokat, ők szolgáltak testőrként, rendőrként, 

börtönőrként, bányafelügyelőként és adószedőként. Családjuk is lehetett, ha kérelmet 

írtak a császárhoz, hadjáratokat vonultak, bátor tetteket és szörnyű atrocitásokat 

követtek el, és imádták az isteneiket. Némelyek betegségben vagy ellenséges akciók 

következtében vagy balesetekben haltak meg. Mások túléltek és veteránokként újból 

jelentkeztek, vagy visszavonultak és a polgári életben próbálták megtalálni a 

számításukat.  

A római társadalomban betöltött sokrétű szerepe ellenére azonban a hadseregre 

elsősorban mégis a katonai ereje miatt emlékszünk. Szóval mitől lett ennyire hatékony? 

Korántsem volt legyőzhetetlen, sőt! Viszont a rómaiak legnagyobb erénye az volt, hogy 

tanulni tudtak a vereségeikből. Az olyan katasztrófák, mint a második pun háború idején 

vívott trasimenus-tavi (i.e. 217) és cannaei csata (i.e. 216), amelyek során a rómaiak 

komoly veszteségeket szenvedte az Appennini-félszigetet megtámadó karthágói 

hadvezértől, Hannibáltól, komoly fordulópontot jelentettek.  
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A római hadsereg a szervezettségre és az alkalmazkodókészségre épült, és mindig 

idomult a körülményekhez. A katonák remek felszerelést kaptak, többek között a híres 

gladius Hispaniensist, a „hispániai rövidkardot”. Ez a félelmetes fegyver jól tükrözte a 

brutálisközelharc kegyetlen valóságát. A császárkorban a katonák azonban rászoktak, 

hogy az egyre nagyobb juttatások és béremelések reményében egyik császárt a másik 

után döntsék le a trónjáról, ami aztán destabilizálta a birodalmat.  

A hadseregről szóló történetek sokkal tovább fennmaradtak, mint maga a 

hadsereg, főleg, mivel a rómaiak rengeteg információt hagytak hátra róla. Egyes 

történetírók, mint Livius, Josephus Flavius és Tacitus, imádták a hadtörténelmet, és 

rengeteg részletes, a hadjáratokról és a csatákról szóló leírást hagytak ránk. A katonák 

maguk is a népesség jelentős részénél nagyobb arányban voltak írástudók, így 

gyakrabban hagytak írásos emlékeket az életükről, sírkövek, vallási fogadalmak vagy 

levelek formájában. Ez hatalmas mennyiségű írásos emléket jelent, amelynek egyetlen 

ókori vagy középkori hadseregben sincs párja.  
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1 Miről mesél a név?  

Az i.sz. 2. században egy Apion nevű fiatal egyiptomi minden feltételnek megfelelt 

és beléphetett a római hadseregbe: 17 és 46 éves kora között járt, szabadnak született 

és átesett egy alapos orvosi vizsgálaton, így jelentkezhetett a haditengerészethez. 

Ezután az egyiptomi falujából veszélyes hajóútra indult, hogy Italiába jusson. Útközben 

majdnem elsüllyedt a hajója. Végül Apion ép bőrrel, boldogan megérkezett a Nápolyi-

öböl északi részén fekvő Misenum nevű római flottabázisra, ahol csatlakozott az 

Athenonica nevű hajó legénységéhez, majd gyorsan levelet írt apjának.  

A levele, mely máig fennmaradt, görögül íródott, ami a Római Birodalom keleti 

részének széles körbe használt nyelve volt. „Köszönöm Szerápisznak, hogy megmentett, 

amikor veszélyben voltam a tengeren”, írta Apion. Azért is hálás volt, hogy amikor 

megérkezett a császártól három aranypénzt kapott az útiköltségére. Ez a jelentős összeg 

egy haditengerész körülbelül félévi fizetése volt. Apion még valamit el akart mesélni 

apjának, Epimachusnak: „A nevem Antonius Maximus” – lz lett a vadonatúj római neve. 

Bár nem minden külföldi katona vett fel római nevet, Apion flottájánál ez a szokás járta. 

Apion nagyon büszkevolt új, jellegzetesen római nevére.  
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2 Riválisok  

Julius Caesar a mai Franciaország területén folytatott galliai hadjárata alatt két 

centurió (80 katona parancsnoka), Titus Pullo és Lucius Vorenus halhatatlan dicsőséget 

szerzett az elkeseredett küzdelem során. Caesart annyira lenyűgözte a két katona, hogy 

külön is megemlítette őket.  

A két férfi folyamatosan rivalizált egymással. I.e. 54-ben egy nap a legiót 

megtámadta a Gallia északi részén élő harcias nép, a nerviusok (Nervii) törzse. Pullo azzal 

piszkálta Vorenust, hogy azt mondta, nyilván a bárosága bizonyítására biztonságosabb 

pillanatot keres. Pullo ezután rögtön belevetette magát a harcba, és nem hagyott más 

lehetőséget Vorenusnak, mint hogy kövesse, hacsak nem akart gyávának tűnni.  

Pullo eldobta a dárdáját, és eltalált egy nerviust. A társai azonnal Pullora rontottak, 

akinek nem volt esélye elmenekülni. Egy dárda eltalálta a pajzsát, egy másik az övét, és 

a kardmarkolata is meglazult. Vorenus a segítségére sietett: magára vonta az ellenség 

figyelmét, mivel ők azt hitték, hogy Pullo meghalt. Vorenus megölte az egyiküket és 

elkergette a többit. Az összecsapás alatt Pullo el tudott menekülni, hogy erősítést 

hozzon. Ezután szerencsésen vissza tudtak vonulni a római védművek mögé.   

Caesar szerint „nem lehet eldönteni, hogy melyikük volt a bátrabb”.  

  



6 

3 A ruhaujjak titkos jelentése  

Egy az i.sz. 3. századból származó, dél-britanniai sírkövön ezt olvashatjuk: „Volt 

rabszolgáját, a mór törzsbeli 20 éves Victort, Numeriansus […] a legnagyobb odaadással 

helyezte a sírba.” A sírkő faragványán Victor köpenyt és egy hosszú ujjú tunikát visel 

(azokról, akik ilyet hordtak, gyakran azt gondolták, hogy más férfiak társaságát kedvelik), 

miközben egy kanapén hever. Azt csupán találgathatjuk, hogy kettejük között volt-e 

szexuális kapcsolat, de a faragvány szokatlanul szeretetteljes jellege erre utal.  

Több mint 400 évvel korábban Scipio Africanus, a második pun háború híres 

hadvezére nem támogatta az ilyen kapcsolatokat. Egyszer ezt írta: ’Egy fiatalember, aki 

egy hosszú ujjú tunikában elfekszik (az étkezésnél) a szeretőjével, az nemcsak a bort 

szereti, hanem a férfiakat is. Kételkedhet benne bárki is, hogy azt teszi, amivel a 

szodomitákat gyanúsítják?”  

Victor sírköve Scipio szavainak képi megjelenítése, az ítélkezés helyébe azonban 

tiszteletadás lépett. Ez arra utal, hogy Victor idejében és ebben a határ menti erődben 

Numerianusszal folytatott kapcsolata nyilvános és biztonságos volt.  
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4 Erőszakos centuriok  

A centuriok kulcsfontosságú feladat volt a katonák fegyelmének fenntartása, és ez 

néha visszaütött. Az is. sz. 14-ben Pannoniában állomásozó legiók lázadása során egy 

Lucilius nevű kegyetlen büntetéseiről híres centuriot megöltek. Lucilius a „Cedo 

Alteram” („...hozzatok egy másikat!”) gúnynevet is kiérdemelte azzal a szokásával, hogy 

egymás után törte el a szőlővesszőből készült hatalmi jelvényeit az egyszerű katonák 

hátán, majd mindig egy újabb vesszőért kiáltott. AVIII. és a XV. legio majdnem ökölre 

ment egy Sipicus nevű centurio miatt, mivel ő is gyakran bántalmazta a katonákat. 

Csupán a IX. legio közbeavatkozása mentette meg.  

Ugyanebben az évben lázadás tört ki a Rajna mellett állomásozó legiók között is, 

mivel a fizetésük elmaradt és a szállásaik is sok kívánnivalót hagytak maguk után. A 

katonák első célpontjai azok a centuriok voltak, akik „a legrégebb óra szították a 

gyűlöletüket”. A katonák mindegyikének voltak sebhelyei, amiket a verések 

következtében szereztek. Minden centuriora 60 ütést mértek, egyet minden centurio 

után, amennyi egy legióban van, amibe néhányan belehaltak, a többiek pedig súlyos 

sérüléseket szenvedtek, majd pedig ledobták őket az erődítmények tetejéről, vagy 

belehajították a Rajnába. Csupán hadvezérük, Germanius volt képes lecsillapítani a 

katonákat.  
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5 A szabadidő eltöltése  

Néhány tiszt költészettel vagy írással töltötte az idejét, de mások kevésbé 

kifinomult módon szórakoztak: ők rendszerint vadászattal ütötték el az időt. Az i. sz. 3. 

század környékén Gaius Tetius Veturius Micianus, az észak-britanniai Ala Gallorum 

Sebosiana katonai egység parancsnoka, büszke volt arra, hogy elejtett egy vadkant, 

amely túlélt minden addigi vadászatot.  

A tiszt egy oltárt állított emléket diadalának. A szöveg így szól: „Gaius Tetius 

Veturius Micianus, a sebosiaiak lovasságának praefectusa állította ezt a Császár és a 

Legyőzhetetlen Silvanus isten tiszteletére, köszönetül azért a gyönyörű vadkanért, 

amelyet az elődei képtelenek voltak zsákmányul ejteni.”  
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6 Polgárháborús tragédia  

Róma i. sz. 69-ben gyilkos polgárháborúba süllyedt, amelyben négy rivális császár 

vett részt: Galba, Otho, Vitellius és végül győzedelmeskedő Vespasianus. Amikor a 

birodalomban elszabadult az erőszak, egy különösen tragikus esemény történt. A XXI. 

Rapax legio Vitelliust támogatta. Az egyik katona Hispaniából származott, a neve Julius 

Mansuetus volt, és otthon hagyta a fiát. Nem sokkal később a fiú elérte a felnőttkort, és 

csatlakozott a VII. Gemina legiohoz, amelyet a négy rivális császár egyike, Gatba állított 

fel i. sz. 68-ban.  

Amikor a második csatára került a sor Bedriacumnál, a VII. Gemina legio Galba 

oldalán állt. Az elkeseredett küzdelem során az ifjú katona anélkül, hogy tudta volna, 

végzetesen megsebezte saját apját. Csak amkor átkutatta Mansuetus már félig 

öntudatlan testét, jött rá, hogy mit tett. Apjától, halála előtt, sűrűn bocsánatot kért, 

majd eltemette a holttestet. Más katonák észrevették, hogy mi történt, és eltöprengtek, 

hogy milyen értelmetlen pusztítást okoz a háború. Tacitus elmondja olvasóinak, hogy ez 

mit sem számított. A katonákat semmi nem állíthatta meg, hogy „megöljék és kirabolják 

a rokonaikat, ismerőseiket és fivéreiket”. Bűntettnek nevezték ugyan, „de ők is ugyanezt 

csinálták.”   
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7 A törvények semmibevétele  

A centurio munkája nagy felelősséggel járt – nemcsak a katonai szolgálata során, 

hiszen többen a polgári közigazgatásban is kaptak feladatot. Britanniában például Gaius 

Severius Emeritus centurio felügyelte Bath fürdőhely környékét. Nagyon felháborodott, 

amikor észrevette, hogy az egyik szent helyet összetörték „szemtelen kezek”, ahogy 

Emeritus nevezte őket. Az oktalan vandalizmus és az ezért felelős semmirekellők 

elkeserítették, helyreállíttatta a helyszínt, és mindennek emlékére egy oltárt állíttatott. 

Jó ötletnek tűnt, ha valaki ezeket a nagyhatalmú embereket a saját pártján 

tudhatta, ezért sokan megpróbálták megvesztegetni őket.   

Hadrianus uralkodása alatt Julius Clemens, a XXII. Deiotariana legio centuriója így 

válaszolt egy egyiptomi polgárnak, Sokrationnak, aki, hogy Clemens jóindulatát elnyerje, 

olívaolajat küldött neki: „Írd meg, mire van szükséged, és tudd, hogy boldogan 

megtesznek érted bármit.”  

A centurionak nyilvánvalóan megvolt a lehetőségük, hogy visszaéljenek a polgári 

adminisztrációban betöltött hatalmukkal. De nem voltak egyedül. A költő Juvenalis, aki 

egykor maga is segédcsapatokat vezetett, mélyen sérelmezte, ahogyan a római katonák 

visszaéltek a hatalmukkal, megverték a civileket, és semmibe vették az 

igazságszolgáltatást.  
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8 Sokféle származás  

A legtöbb legionárius ugyan Italiából, Galliából és Hispaniából érkezett, azonban 

az auxiliák tagjait az egész Római Birodalom területéről toborozták. Vegyük például az 

egyik auxilia csapatban szolgáló katonát, Sextus Valerius Genialist. Ő egy germán törzs 

(Frisiavones) fia volt, és Gallia Belgicából származott (ez a terület nagyjából a mai 

Északkelet-Franciaország, Belgium és Luxemburg területét foglalta magában), de a trák 

lovasságnál szolgált Britanniában, és római nevet viselt. Az auxiliák etnikai elnevezéseit 

– mint például Ala I. Britannica – a hadtörténészek és a régészek gyakran készpénznek 

vették, és feltételezték, hogy ezekben az egységekben ugyanahhoz az etnikumhoz 

tartozók szolgáltak.  Pedig az egyes katonákról szóló jelentések azt mutatják, hacsak nem 

voltak nagyon speciális harci képességeik (mint a szíriai íjászoknak), a valóság gyakran 

bonyolultabb volt. I. sz. 240-250-től az Ala I. Britannicában, a lovassági szárnyban 

nagyjából hat trák férfi szolgált és ők más, pannóniai származású katonákkal együtt 

harcoltak, annak ellenére, hogy a lovassági szárnynak elvileg tritonokból kellett volna 

állnia.  

Hasonló történeteket a flottában is lehetett találni. Egy Veluotigernus nevű briton 

a Classis Germanica flotta tagja volt, és dicsérettel szerelt le az auxilia lovasságából és a 

gyalogsági egységektől visszavonuló veteránokkal együtt Germania Inferiorban i. sz. 150. 

november 19-én.  
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9 Tiltott család  

A római katonáknak ugyan nem volt szabad házasságot kötniük (a törvény, amely 

megtiltotta nekik, hogy feleséget vegyenek, csak az i.sz. 2. század végére változott meg), 

de a sírkövek és a dokumentumok tanúsága szerint sokan mégis megnősültek. Az 1. 

század vége felé – nagyjából száz évvel a törvény megváltoztatása előtt – a költő 

Martialis ismert egy Aulus Pudens nevű centuriót, aki egy Claudia Peregrina („Helyi 

Claudia”) nevű nőt vett el. Martialis elmondja, hogy Claudia nagyon termékeny volt, és 

„a festett britanok közül származott”.  

Egyiptomban eközben egy Julius Terentianus nevű katona a gyermekeit és egyéb 

vagyontárgyait a nővérére, Apollonous gondjaira bízta Karaniszban.  A hozzá írt 

leveleiből egészen valószínű, hogy ez az Egyiptomban nem ismeretlen fivér-nővér 

házasság volt. I.sz. 99-ben Apollonous azt írta Terentianusnak: „Ne aggódj a gyerekek 

miatt. Jó egészségnek örvendenek, és a tanár ellátja őket feladatokkal.”  

Gyakran csak azért értesülünk a katonák gyermekeiről, mivel tragikusan fiatalon 

haltak meg. Például az egyik gyermek, Simplicia Florentinba, a „legártatlanabb lélek”, 

csupán tíz hónapot élt. Apja, Felicius Simplex, a VI. Victrix legio centuriója, Yorkban 

temette el őt. Septimius Licinius, aki a II. Parthica legióban szolgált a Castra Albanában, 

Itáliában, pedig „drága fiát”, Septimius Licinianust temette el 3 éves, 4 hónapos és 24 

napos korában.  
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10 Hátrahagyott jelek  

A pharszaloszi csata előtt, i.e. 48-ban Julius Caesar megkérdezte Crassiniust, az 

egyik centurióját, mit gondol, mi lesz a csata kimenetele. Crassinius azt válaszolta: 

„Győznünk kell, Caesar, te pedig köszönetet mondasz nekem, akár élek, akár meghalok.”  

Crassiniusnak igazal lett, aznap nagy dicsőséget aratott, de életét veszette. Caesar 

a holttestét katonai tiszteletadás mellett a kifejezetten csak Crassinius számára készített 

sírba temettette, a többiek számára ásott tömegsír közelében. A római katonák 

többségének nem ismerjük a végső nyughelyét, de Crassiniusét igen. A fennmaradt 

síremlékek így is sokat elárulnak az egyes harcosok életéről és gondolkodásáról. Más 

ókori és középkori csatákról, például a rózsák háborújáról nem maradtak fenn a 

legionáriusékhoz hasonló dokumentumok.   

Titus Flaminius sírkövét megvizsgálva, aki a XIV. legióban szolgált Britannia római 

meghódításának kezdetén, és a légió bázisán halt meg Wroxeterben, 22 évi szolgálat 

után, 45 éves korában, kiderül az, hogy állíttatója nem sajnálkozik. A sírkövén találó 

üzenetet küld nekünk: „Katonaként szolgáltam, és most itt vagyok. Olvasd és légy boldog 

– többé-kevésbé – életed során. Az istenek tartsanak távol a bortól, és a víztől is, míg 

belépsz a Tartaroszba (az alvilág mítikus hasadékába). Örvendj köztiszteletnek, míg 

csillagod engedi.”   


