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Borús, borongós �szi id� ült a tájon. A hegyek lá-
báig lógtak a fellegek, gyenge es� permetezett. A 
Lemannus-tó vize gyöngyházszínben csillogott, apró 
habokat vetve a partra. Az esti fények kísértetiessé 
tették a vidéket, minden nesz kiáltásnak t�nt. 

A római táborban mélységes csend honolt, a ka-
tonák vagy aludtak, vagy hanyatt fekve álmodoztak 
valami jobb id�r�l. A porta decumana bejárati oszlo-
pához támaszkodva állt Adipatus, a tizedik legio 
egyik centurioja. Nevével ellentétben a rómaiakhoz 
képest magas, szikár ember volt, hihetetlenül szívós, 
valószín�tlenül bátor, ugyanakkor megfontolt és 
óvatos, mint akinek igencsak becses a saját b�re. 
Rendkívüli testi ereje szinte el�re megszabta, hogy a 
katonaélet viszontagságait válassza, de ett�l függet-
lenül is már gyermekkorában inkább katona akart 
lenni, mint állami tisztvisel�, vagy egy a sok ingyen-
él� között Rómában. Családja elszegényedett patri-
cius család volt és a hat testvér, négy fiú és két le-
ány, bizony meglehet�sen sz�kös körülmények kö-
zött élt a Capua melletti kis birtokon. Kevés rabszol-
gájuk volt, azokat is kímélték, különösen a Spartacus 
féle háború óta. 

Abban az id�ben Adipatus tizennégy éves lehetett 
és szinte a szeme el�tt zajlott le az egész rabszolga-
lázadás. Jól emlékezett arra a hangulatra, amikor a 
lázadás kitört Marcus T. Varro és Caius C. Varus 
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consuli esztendejében. Maga a hír minden egyebet 
elhomályosított, még Lucullus gy�zelmét is Mithrida-
tes felett, pedig ennek dönt� jelent�sége lehetett a 
kés�bbi római politika alakulásának szempontjából. 
Az embereket azonban egyre inkább Spartacus fog-
lalkoztatta, vagyis inkább az, amit Spartacus m�velt. 
A rabszolgák engedetlensége mindennapos volt, de 
ilyen méret� megmozdulásra emberemlékezet óta 
nem akadt példa. 

Spartacus emberei állandóan járták el�bb a ca-
puai közvetlen környéket, majd kés�bb egész Dél-
Italiát, hogy rabszolgákat toborozzanak a seregbe. 
Adipatus jól emlékezett arra, mikor három, állig fel-
fegyverzett, vadállat kinézet� ember hozzájuk is 
berontott és megpróbálta azt a néhány rabszolgát, 
akik éppen a ház körül lebzseltek, eltántorítani gaz-
dájuk iránti h�ségükt�l. Gondolatban még most is 
hallotta apjának int� szavait: 

– Ne menjetek. Ez a dolog, bár lehet, hogy nektek 
van igazatok, semmi jó véget nem ér majd. A sena-
tus még nem döntött az egészr�l, azt hiszik, hogy 
apró villongásról van szó és magától lecsillapodik. 
Jóllehet nem így lesz és az is lehet, hogy soká fog 
tartani, de úgy vélem, végs� soron nincs esélyetek. 

A toborzók fenyeget�zve vonultak el, szemmel 
láthatóan bosszantotta �ket, hogy innen dolguk vé-
gezetlen kell távozniuk… 

Ahogy a tavat bámulta, képek villantak fel emlé-
kezetében. Hol rohanó lábak dobogása és fegyver-
csörgés, hol megkínzott emberek és levágásra szánt 
barmok üvöltése kísérte ezeket az általában nem 
kellemes emlékeket. Az is eszébe villant, hogy ép-
pen a lázadás leverésének esztendejében ismerke-
dett meg Crastinusszal, aki vele egykorú és szinte 
egyívású volt. Mikor véget értek a harcok és Crassus 
katonailag is leverte a lázadást, együtt nézték a las-
san Róma felé vonuló gyászos menetet, melyb�l 
id�nként kivált egy-egy rabszolga. Crassus kegyet-
lenül döntött a megtorlást illet�en: Capuatól Rómáig 
egyenl� közökben felállított keresztfákra szegeztette 
a magukat megadó rabszolgákat, a híresztelések 
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szerint legalább hatezret. Ha ennyien nem is voltak, 
de számuk az ezret biztosan meghaladta. Ekkor, 
Lentulus és Orestes consuli évében látta utoljára 
Crastinust, ennek pedig már jó tizenkét-tizenhárom 
éve. 

Letépett egy félig elsárgult f�szálat és rágcsálni 
kezdte. Gondolatai visszatértek a jelenbe. 

Most itt rostokolnak a barátságtalan tóparton és 
várják Rómából a futárt, aki minden bizonnyal újabb, 
csupán a nyugalom fenntartására vonatkozó paran-
csokat hozza majd magával. Hallottak ugyan valamit 
arról, hogy a helvétek, akik a tó túloldalán élnek, 
terveznek valamit, de semmi bizonyosat nem tudtak. 
A hírek egymásnak ellentmondóak voltak. Voltak 
olyanok, akik szerint a helvétek el akarnak költözni 
magas hegyekt�l körül − és a világtól elzárt orszá-
gukból és éppen ezt az id�pontot választották. Vol-
tak, akik szerint mindez csak vaklárma, csak idegesí-
teni akarják a rómaiakat. Megint mások azt állították, 
hogy a germánok észak fel�l rá akarnak törni, vagy 
már rá is törtek a helvétekre és ezeknek ezért kell 
menekülniük. Biztosat azonban senki nem tudott. A 
legio megbízott parancsnoka, Hortensius, nem en-
gedett senkit eltávozni a táborból, mert mint mondot-
ta: élelmiszer van b�ven, feleslegesen egyetlen ró-
mai katona életét sem akarja kockáztatni. 

Ebben a gondolkodásban mindössze egyetlen do-
log sántított, nevezetesen az, hogy több római mér-
földnyi távolságra még ember sem fordult el� és 
bizony a legalapvet�bb felderítési m�veleteket el 
kellett volna végezni. Hortensius azonban úgy vélte, 
hogy ebben a helyzetben támadás nem érheti, hódí-
tani nem akart, �szintén szólva nem is volt mit, jobb-
nak látta tehát, ha katonái a tábor kerítésén belül 
maradnak. 

Adipatus, bár nem szólt, egészen más vélemé-
nyen volt. A katona számára a tespedés, a nyugalom 
egyáltalán nem megnyugtató dolog, a restség rend-
szerint kiöli bel�lük a harci szellemet és azt nagyon 
nehéz adandó alkalommal újra beléjük verni. 
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Jól emlékezett apjának meséire Marius viselt dol-
gairól, aki szinte mániákusan gyakoroltatta katonáit, 
a legváratlanabb pillanatokban fúvatott riadót, azt 
remélve, hogy ezzel sikerül az állandó készenléti 
állapotot megtartani katonáiban. Mariusról az is 
eszébe jutott, hogy változás lesz a provincia élén. 
Caesar consulsága lejárt és a hírek szerint Galliát 
kapta tartományként. Caesar Marius unokaöccse 
volt és sok szempontból gondolkodása hasonlított 
nagybátyjáéra. 

Azok, akik részt vettek a hispaniai rövid, de ered-
ményes hadjáratban Caesar vezetése alatt, elmond-
ták, hogy az akkori propraetor váratlan ötletekkel 
zavarta meg a lusitanok sorait és nemcsak Marius, 
hanem Sertorius módszereit is alkalmazva el�bb a 
partmenti részekre, majd onnan a környez� szigetek-
re �zte a lusitanokat. Merészségében odáig ment, 
hogy tutajokra szállt, kikötött a szigeteken és még 
onnan is kiverte �ket. 

Adipatus remélte, hogy ezekr�l többet is megtud 
majd, ha véletlenül összetalálkozik Crastinusszal, 
hiszen � jelen volt ezekben az ütközetekben. Az fel 
sem merült benne, hogy Crastinusnak bármi baja is 
eshetett. 

Kiköpte a félig elrágcsált f�szálat és hirtelen fel-
kapta fejét. Úgy rémlett, mintha a távolból valami 
egyenletes zaj jönne, egészen halkan, de lassan 
er�södve. Feszülten figyelt. Most már kivehet� volt, 
hogy a közeled� zaj lódobogás, mégpedig sebesen 
vágtató lovak robaja. 

– Na, végre, itt van a futár – gondolta. – Legf�bb 
ideje volt. Most legalább megtudjuk, hogyan tovább. 

Bement a táborba, ahol reggel óta semmi sem 
változott. A katonák jöttek-mentek, kockáztak, be-
szélgettek, a vezéri sátor környékén teljes nyugalom 
honolt. 

– Ezek a fülük botját sem mozgatják – dohogott 
magában. – Remélem, az új parancsnok ráncba 
szedi majd �ket. Hol vannak az �rök? Már régen 
jelenteniük kellett volna, hogy valami történik. Hiába, 
Hortensius nem a legmegfelel�bb parancsnok, és ha 
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semmi sem változik, annak rossz következményei 
lesznek. 

Újra a kapuhoz ment. A zaj most már tisztán hal-
latszott és végre a többiek is észrevették. A távolban 
már felt�nt a lovascsapat eleje. El�l egy óriási mén 
hátán nagytermet� katona vágtatott. Adipatusnak 
ismer�s volt az alak. Ahogy egyre közelebb jött, 
mind biztosabbá vált benne a felismerés: ez csak 
Crastinus lehet. A lovas megállt a tábor bejáratánál 
és leugrott lováról. 

– Adipatus! – kiáltott fel. – Barátom! Te itt? 
– Caius Crastinus! Te vagy? – kérdezte Adipatus, 

mint aki nem hisz a szemének. – Hogy kerülsz ide? 
Kik jönnek utánad? Mi újság Rómában? 

– Csak lassan, bajtárs. Egyszerre csak egyet kér-
dezz. Bár, tudod mit, ne is kérdezz, gyere velem a 
vezéri sátorba, ott mindent megtudsz, aztán majd 
mesélek. 

Karon fogta és elvonszolta magával. Adipatus 
érezte, hogy társa remeg. 

– Mi van veled? Megsebesültél, fáradt vagy? 
– Egyik sem – felelte Crastinus. – Csak kissé ide-

ges vagyok, mert a rossz hír hozóját nem látják szí-
vesen. 

– Mi a rossz hír? Valami baj van Rómában? 
– A hír Hortensiusnak lesz rossz. De gyere, itt a 

sátor. Menjünk be. 
Tisztelgésre emelte jobb karját, a sátor el�tt álló 

�rök szétnyitották bárdjaikat. Bementek. A sátorban 
teljes rend uralkodott. Hortensius kis asztalkánál ült 
és valamit olvasott. 

– Üdv, Hortensius! – szólította meg az ül� pa-
rancsnokot Crastinus. 

– Neked is – volt a halk, kissé bizonytalan válasz. 
Valószín�leg azért, mert Hortensius sejtette, hogy 
el�bb-utóbb eljön ez a pillanat, amit tulajdonképpen 
nagyon várt, de remélte, hogy minél kés�bb követ-
kezik be. – Mi hírt hoztál? 

– Az üzenet az új proconsultól, Caesartól jön. 
Üzeni: a Galliában állomásozó hader� parancsnok-
ságát az � megérkezéséig Titus Labienus veszi át. 


