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Az információszerzés mindig is szerves része egy hadsereg működésének. Bármely
történelmi korszakot vizsgáljuk is, az ellenfélről való híradás-hírszerzés csaták és háborúk
kimenetelét befolyásolhatja, népek és államok sorsát döntheti el. Manapság a köznyelv
nem különíti el határozottan az egyes hírszerzési ágakat, leggyakrabban a kémkedés és a
felderítés jut eszünkbe. Viszont információt és adatokat közvetíthettek még foglyok, szö-
kevények vagy diplomáciai testületek is. A hadsereg segítségére lehetett a polgári lakosság
is, sőt vizsgált korszakunkban már a dezinformálásra is találunk példát. De miről is van
szó? A hírszerzés egyrészről jelentheti bizalmas politikai, gazdasági, technikai, tudomá-
nyos, katonai híranyagok, adatok, információk tervszerű gyűjtését, másrészről pedig ezek
elemzését, értékelést, feldolgozását.1 Az ókorban ezen tevékenységek elkülönülése még
nem volt annyira domináns, mint például a 20. században vagy napjainkban. Az összes
közül a felderítői munka az, ami leginkább körülhatárolható, hiszen felderítőket az ókor
szinte minden állama és népe alkalmazott az ellenfél kikémlelésére. Erre azóta van szük-
ség, amióta egyes embercsoportoknak vagy országoknak van mit titkolniuk, és egy másik
embercsoport vagy ország, hatalmi megfontolásból, de leginkább védelmi célokból meg-
próbál e titkok birtokába jutni. Vagyis kijelenthetjük, hogy a hírszerzés egyidős a hadvise-
léssel, s így eredete a történelem homályába vész.2

A hírszerzői feladatok köre az idők folyamán sokat bővült és változott. Míg kezdetben
az államhatárokon túli területek adatait kémlelték ki, addig a titkosszolgálatok tevékeny-
ségében - és ennek számos példáját látni a római birodalomban vagy Bizáncban - koron-
ként és országonként előtérbe került a besúgás, a cselvetés vagy az orvgyilkosság. Például
napjaink hírszerző módszerei már rendkívül kifinomultak: nemcsak adatokat gyűjtenek,
hanem egyes kémszervezetekhez már olyan részlegek is tartoznak, amelyeknek feladata
személyek elrablása vagy puccsok és merényletek megszervezése.

Természetesen az ókori hírszerzőknek nem kellett ilyen és ehhez hasonló speciális
tevékenységeket végrehajtaniuk. Feladataik többnyire arra korlátozódtak, hogy az állam
illetve a hadvezetés számára biztosítsák azt a minimális mennyiségű információt, melyek
révén valamifajta előnyhöz juthatnak az ellenséges csapatokkal szemben. A kezdetektől
nemcsak hivatásos hírszerzők, hanem alkalmi kémek is működtek. Az ókori államok
gazdaságának domináns részét képezte a kereskedelem. A hosszú utakat bejáró kereskedők
az információt is hozták-vitték egyik országból a másikba. Foglalkozásuk révén
gyakorlatilag mindenhová bejuthattak, s ha szemfülesek voltak, sok fontos dolgot
felderíthettek anélkül, hogy feltűnően kérdezősködtek volna. Az udvarok gyakran így

1 Szabó József, 1995. 558. p.
2 Ónody György. 1994. 4. p.
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értesültek távoli földrészek politikai és gazdasági eseményeiről. Az ókori forrásokban
rengeteg utalást találhatunk arra, hogy rabszolgák is lehettek alkalmi kémek. Ők a felsza-
badulás reményében készek voltak bármifajta szívességet megtenni uruknak, s így hajlan-
dóak voltak a kémkedésre is. Ugyanakkor a rabszolgák uruk mellett sürögtek-forogtak, és
gyakran hallottak olyasmit, amit mások előtt ők eltitkoltak. Nem volt ritka az sem, hogy
katonák illetve foglyok szöktek át az ellenséghez. Az ő árulásuk azért is volt fájó egy had-
vezér számára, mert pontos információkkal rendelkeztek a sereg létszámával, felszereltsé-
gével vagy a katonák moráljával kapcsolatban. Ahogy fentebb említettük a felderítők
tevékenysége pontosabban definiálható. Ők közvetlenül a hadsereg környezetében működ-
tek és elsődleges feladatuk az ellenséges csapatok helyzetének földerítése, arról minden-
nemű információ megszerzése volt. Nem utolsó sorban biztosítaniuk kellett a vonulási
területet, amelyről már pontos információkkal rendelkeztek.

Mindezekből kitűnik, hogy már az ókorban is megvoltak a hírszerzés legváltozatosabb
módszerei, amelyeket az egyes államok és hadvezérek nagy előszeretettel használtak ki
saját érdekeik elérése végett. Eme rövid, összefoglaló tanulmányban igyekszünk meg-
vizsgálni, hogy milyen lehetőségek és technikák álltak rendelkezésre, melyek elősegít-
hették az ókori római hadviselés sikerességét.

I. Hírszerzés az ókori források tükrében

A Caesar hadseregében működő hírszerzői tevékenység beható elemzéséhez feltétlenül
igénybe kell vennünk a korszakra, illetve a római hadseregre vonatkozó történeti
forrásokat, hiszen ezek nélkül igencsak nehéz lenne rekonstruálni a hadviselés
tudományának ezt a fontos szolgálati ágát.

Első számú forrásunk a Iulius Caesarhoz köthető ún. Corpus Caesarianum, mely
tartalmaz két nagyobb kötetet - Commentarii de bello Gallico (Feljegyzések a gall hábo-
rúról), Commentarii de bello civili (Feljegyzések a polgárháborúról) -, és három kisebbet
- Bellum Alexandrium (Az alexandriai háború) Bello Africo (Az afrikai háború), Bellum
Hispaniense (A hispaniai háború). A két nagy kötet szerzőjét illetően nem kétséges, hogy
azokat Caesar írta, viszont a három kisebb esetében már az ókorban is találgatások folytak:
egyesek Aulus Hirtiushoz mások Oppiushoz kötik a megírásukat. Mindkettőjükről tudjuk,
hogy Caesar közvetlen környezetében tevékenykedtek, jártasak voltak a katonai dolgok-
ban, sőt a gall háborúról szóló feljegyzések nyolcadik könyvét maga Hirtius szerezte.
Számunkra most az lényeges, hogy a kisebb kötetekben leírtak fontos információkkal
szolgálnak Caesar seregéről, attól függetlenül, hogy nem Caesar szerezte őket. A témánk-
hoz kapcsolható utalások többsége A gall háború című kötetben van leírva, hiszen a
jövőbeni Gallia és Britannia még „szűzföld" volt a rómaiaknak, felderítetlen területekkel
és ismeretlen népekkel, tehát ezek megismerésére Caesar különös gondot fordított. A
polgárháborús feljegyzések néhány pontját csak kiegészítésként tudjuk hasznosítani a gall
háború forrásaihoz. Ezekben két-három részlet erejéig olvashatunk a lakosság által
nyújtott segítségről. Az alexandriai háborúról szóló feljegyzések egy-két kivételtől
eltekintve nem sok újat mondanak a mi szempontunkból. Viszont az afrikai és hispaniai
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háborúk számos új adattal gazdagítják a hírszerzés bemutatására irányuló törekvéseinket.
A szerző nem győzi leírni, hogy milyen úton-módon, fondorlatos helyzetek közepette
szöknek át a katonák és a polgári személyek Pompeius táborából Caesaréba. A fentebb
említettek ellenére azonban így is nehéz dolgunk van. Caesar sohasem beszél konkrétan a
hírszerzésről; könyvenként átlagosan egy-két új információt olvashatunk. A többi mondat
vagy megjegyzés általános „közhely", melyeket Caesar már korábban említett. Csak a gall
háború leírásában tizenkilencszer szerepel a „felderítők" (exploratores) szó, vagy az erre
irányuló cselekvés, viszont kb. négy-öt esetben tudunk meg ténylegesen új, számunkra
hasznos információt. Ugyanilyen okok folytán a kémekről (speculatores) is keveset hallunk.
A teljes corpusban mindössze nyolcszor van szó kémekről, illetve olyan személyekről,
akiket kémkedéssel vádolnak. Mindezekből tehát még nem lehet egészében rekonstruálni
Iulius Caesar hadseregének hírszerzői rendszerét, ugyanakkor azt sem szabad elfelednünk,
hogy a „feljegyzések" nem is ezért íródtak.

Caesaron kívül természetesen léteztek még olyan, hadviselés-elmélettel foglalkozó
teoretikusok is, akik igyekeztek gyakorlati példák révén megvilágítani a hadicseleket, a
hadvezért attitűdöket és nem utolsó sorban a hírszerzés mibenlétét is. Iulius Frontinus
Strategematicá)& azért jelentős, mert a hadvezérek híres hadicseleit, harcászati újításait,
valóságos helyzetekben tanúsított ötletes eljárásait foglalja össze. A vonatkozó részekben
Hannibálnak a szökevényekkel, a rómaiaknak pedig a kémekkel szemben tanúsított
magatartását boncolgatja. Továbbá ő tudósít először római kémekről.3 Onosandros, hason-
lóan Frontinushoz, szintén a kora császárkor idején működött. Stratégikos (A hadvezér)
című értekezése rengeteg általánosságot és katonai közhelyet tartalmaz, mégis a korszak
hadvezérei számára hasznos emlékeztető lehetett. Nekünk azért lényeges, mert ellentétben
a többi szerzővel, részletesen szól az árulókkal való bánásmódról vagy a dezinformálás-
ról." Vegetius Renatus az előzőekkel ellentétben már a késő császárkor hadszervezetét fejti
ki. Jelentősége pedig abban áll, hogy az aprólékos előírások helyett általános érvényű,
nagyvonalú szervezési és hadművészeti alapelveket ír le. Noha munkája többnyire a mára
már elveszett hadtudományi írók, Celsus, Paternus, Frontinus könyveire támaszkodik,
néha-néha saját korára vonatkozó alkalmi megjegyzéseket is tett. Néhány sor erejéig igen
részletesen ír a korszakban használatos térképekről, a foglyok „átcsábításáról", a tábori
kémkedésről és a tengeri felderítésről, megint csak másképpen mint Caesar.5 A későrómai
történelem másik nagy történetíró-egyénisége a görög származású Ammianus Marcellinus.
Ő magas katonai tisztségeket töltött be Constantinus, Iulianus továbbá Valentinianus és
Valens kettős császársága idején. Közléseit katonai képzettsége és gyakorlati tapasztalatai
teszik különösen értékessé. A nem hadtudományi írók közül Titus Livius egy igen érdekes
példával szemlélteti azt a szituációt, amikor a római hadvezetés birtokába kerül egy
elfogott pun levél.6

3 Front. Strat. 1.2. III. 16. p.
4 Onos. Strat 23, 38. p.
5 Veg. Epit. III. 6. IV. 37. p.
6 Livius XXVII. 43-51. p.

- 8 9 -



TÖRTENELEM - REGESZET

II. A katonai hírszerzés felépítése

1.) A stratégiai hírszerzés
A hírszerzés módszerei az idők folyamán nem sokat változtak. Áttörés csak a 19. század

közepén következett be az amerikai polgárháborúval, ahol először állították katonai
szolgálatba a vasutat, a távírót és ezzel jelentős terhet vettek le a lovasfutárok és a kémek
válláról.

A katonai hírszerzésen belül megkülönböztetünk stratégiai és taktikai hírszerzést.7 A
stratégiai hírszerzés információkat gyűjt az ellenséges államról vagy annak hadszervezeté-
ről. Ebben az esetben különleges szerep jut a tolmácsoknak, diplomatáknak - akiket a
korszakban követeknek neveznek - továbbá a kereskedőknek. Mindezek mellett lehetőség
nyílik az információszerzésre elfogott levelekből vagy egyéb, hadászatilag hasznosítható
iratokból. Ide sorolható még a dezinformálás is, amelynek legfőbb célja az ellenséges
csapatok megtévesztése.

Kereskedők, követek, tolmácsok
Caesar gyakran használta ki a stratégiai hírszerzés adta lehetőségeket. Kr. e. 55-ben,

Britannia megszállása előtt alapos tájékozódásba kezdett: „Az évszak előrehaladottsága
esetleg megakadályozhatja a hadjárat lebonyolítását, ő azonban úgy vélte, hogy már
magában is rendkívül hasznos dolog lesz, ha a sziget földjére léphet, kitapasztalhatja, kik
lakják, megismerheti tájait, kikötőit, a partraszállási lehetőségeket, melyeket a gallok
jóformán alig ismertek. A kereskedőkön kívül ugyanis ritkán merészkedik valaki
Britanniáig, s ők is csupán a partvidéken, de annak is csak a Galliával szemközt fekvő
részén járatosak. így aztán Caesar hiába hívatta magához mindenünnen a kereskedőket,
nem sikerült felvilágosítást kapni tőlük, milyen nagy a sziget, hány és miféle nép lakja,
hogyan harcolnak, mik a szokásaik és melyek a nagyobb hajórajok befogadására alkalmas
kikötők. "8 Azon kívül, hogy a megkérdezettek nem tudtak Caesarnak segíteni, kiderült,
hogy a kereskedők információszerzésének milyen aspektusai vannak. Caesar elsősorban a
célterület etnikai és földrajzi vonatkozásaira volt kíváncsi: hogyan viszonyulnak az ott élő
népek a rómaiakhoz, milyen fegyverekkel harcolnak és lehetséges-e a hadihajókkal való
kikötés.' Ezekre a kérdésekre azonban nem kapott választ, így megbízta egyik tribunusát,
hogy derítse fel a vidéket: „Mielőtt még a vállalkozásba belefogott volna, tájékozódás

7 Austin - Rankov, 1995. 9. p.
8 Caes. BG IV. 20. Suet. Caes. 58. p.
9 A britanniai harcok alatt, a döntő ütközetnél Caesar megemlít egy különleges hajófajtát: „Mialatt egy-egy maroknyi

csoportunkat seregestül fogták közre, mások jobbszárnyunk felöl még dárdazáporral is árasztottak el mindannyiunkat.
Mikor Caesar felfigyelt erre. parancsot adott, hogy a hadihajókon lé\'ó csónakokat és felderítő naszádokat rakják meg
katonasággal, s ahol a mieink szorongatott helyzetben voltak, oda őket küldte segítségül." (Caes. BG IV. 26.) A fent említett
felderítő naszádról (navigium speculatore) meglepő részletességgel szól Vegetius: „A nagyobb liburnákhoz felderítöna-
szádokat osztottak be. melyeknek mindegyik oldalon közel 20-20 evezősük volt, s amelyet a britannok „szurkosoknak"
neveznek. Ezekkel szokás rajtaütéseket végezni, az ellenséges hajók élelmiszer-szállítmányait elvágni és felderítő úton azok
jövetelét vagy szándékát megfigyelni. Hogy pedig a felderítőhajókat ne árulja el csillogásuk, a vitorlákat és köteleket
venetus színnel (kékkel - megjegyzés tőlem KB) festik be, mely a tenger habjához hasonló, és megszinezik a viaszt is, amivel
a hajókat szokták bekenni. A hajósok vagy katonák venetus ruhát öltenek, hogy felderítö-szolgálat közben ne csak éjszaka,
hanem nappal is könnyebben rejtőzzenek. " (Veg. Epit. IV. 37.)
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céljából előreküldte egy hadihajóval C. Volusenust, akit erre a feladatra alkalmasnak ítélt,
de lelkére kötötte, hogy mihelyt mindent alaposan kifürkészett, sietve térjen vissza
hozzá. "10 Miközben C. Volusenus Britannia partjait járta, addig Caesar hozzákezdett a csa-
patok és hajók összevonásához. Ámde tervei csakhamar ismerté váltak, hiszen a nemrég
megkérdezett kereskedők most a másik oldalnak szolgáltattak információt, nem kis
bosszúságot okozva ezzel Caesarnak. A rómaiak közeledtének hírére néhány britannus
törzs már előre elküldte követeit Caesarhoz és túszokat is adott a béke biztosítása végett.
Mivel a követek baráti szándékkal közeledtek, feltételezhető, hogy Caesar őket is
kikérdezte a Britannia adottságairól. Erre viszont nem találunk utalást, aminek az lehet az
oka, hogy kezdetben biztosan nem bízott a követek szavahihetőségében. Ezt alátámasztja
az a tény is, hogy a követek mellé beosztotta egyik „feltétlen hívének" számító emberét
Commiust is. Commiusnak az volt a feladata, hogy előkészítse Caesar érkezését. Caesar
kiemeli, hogy minél több törzset kell Commiusnak meglátogatnia „ buzdítva őket, hogy hó-
doljanak meg a római nép előtt." Noha Caesar nem hozza szóba, valószínű, hogy Commiusnak
felderítői feladatai is voltak, csakúgy, mint a korábban említett Volusenusnak, aki azóta
már „végigkémlelte az egész partvidéket." Volusenus öt nap alatt sikeresen hajtotta végre
feladatát, és tapasztalatait jelentette vezérének."

Az előbbiekből felmerül a kérdés, hogy az információszerzésben mennyire játszottak
lényeges szerepet a korszak diplomatái, vagyis a követek és a tolmácsok. A követjárás és
a túszcsere megszokott mozzanata a korszak katonapolitikájának.12 Thukydidés egyik
megjegyzéséből azt a következtetést lehet levonni, hogy a hivatalos követségek bizalmas
és titkos hírszolgálatát, kémkedését már az ókorban is természetesnek tartották." Mivel a
delegáltak esetenként több hónapot is eltöltőitek egy számukra idegen környezetben,
módjuk és alkalmuk volt arra - az ajándékok és a túszok kicserélése közben -, hogy
mindent megfigyeljenek, és értékes értesüléseket szerezzenek. A korszakban a követségek
általában három tagból álltak, és ahogy Caesar is írja: személyük „ minden népnél szent és
sérthetetlen.""

A Caesar-corpusban sokszor említenek követeket, többfajta feladatkörrel. Ezeket három
csoportba lehet sorolni: tárgyalások kezdeményezése, szövetségkötés és békekérés.15 A
gall hadjáratok kezdetén a sequanus törzs mérhetetlenül sok megaláztatást szenvedett el a
germán Ariovistustól és Caesarhoz fordultak segítségért. Caesar nem tűrhette, hogy „a vér
szerinti testvérek rabszolgaságba sínylődjenek", így eldöntötte, hogy ügyükben intézkedni
fog." „Ezért úgy határozott, hogy követeket küld Ariovistushoz: szólítsák fel őt, hogy jelöl-
jön meg egy kettőjük között félúton fekvő helyet, ahol tárgyalásokat folytathatnának; sze-
retne vele megbeszélni néhány fontos kérdést, amely országukat és egymást kölcsönösen
érinti."" Ariovistus fennhéjazva és gőgösen válaszolt a követeknek: „Ha neki lenne be-

10 Caes. BGIV. 21. p.
11 Caes. BGIV. 21. p.
12 Caes. BG III. 8. p.
13 Thuk. Hist. 1.90-91. p.
H Caes. BG III. 9. p.
15 Utalás tárgyalások kezdeményerésére: Caes. BG I. 31-33, 34, 35, 37, 47. II. 32. III. 9, 16. V. 27, 54. VII. 41. p.
16 Caes. BG I. 31-33. p.
17 Caes. BG I. 34. p.
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szélnivalója Caesarral, ö menne hozzá; ha Caesar kíván valamit tőle, Caesarnak kell
jönnie. " Ráadásul azt is furcsálja, hogy mi dolga van Caesarnak az ő Galliájában, amelyet
háborúban igázott le.18 Caesar a választ megkapva újabb követséget menesztett Ariovistus-
hoz, mely által emlékeztette arra, hogy a senatus a „király" és a „barát" címmel ruházta fel
őt, tartozik a római népnek és most mégis „vonakodik elfogadni a tárgyalásokra vonatkozó
meghívást."" Mialatt a római követek megpróbálták jobb belátásra bírni Ariovistust -
sikertelenül, addig Caesarhoz is küldöttség érkezett a szövetséges hedusoktól és treveru-
soktól. Beszámolójukból kiderül, hogy Anovistus a földjeiken még túszok ellenében sem
biztosítja a békét. Ezen nyugtalanító hírek hatására Caesar elhatározza az Anovistus elleni
hadjáratot.20 A rómaiak közeledtének hírére a germánok jobbnak látták megint kipuhatolni
azok szándékát, és követséget menesztettek az alábbi feladatokkal: Caesar „jelöljön meg
egy időpontot a tanácskozásra, vagy ha erre nem hajlandó, küldje hozzá követségbe egyik
legátusát. " Caesar, mivel nem akarta „ legátusai életét kockáztatni", azt látta a leghelye-
sebbnek, ha a „gallul beszélő, rendkívül hűséges és bátor" C. Valerius Procillust, és Ariovistus
közeli barátját M. Metiust küldi tárgyalásra. „Meghagyta nekik, puhatolják ki és jelentsék,
mi a germán király álláspontja." Amikor Ariovistus meglátta a követeket, rájuk förmedt,
és kémkedéssel gyanúsította meg őket: „ Talán bizony kémkedni akarnak?" Ekkor a
germán király felrúgta a diplomáciai szabályokat: nem hagyta szóhoz jutni a küldötteket,
és bilincsbe veretve elvezettette őket.:i A fent közölt forrásrészletekből látszik, hogy
Caesar csak akkor nyúl a háború fegyveréhez, ha a diplomáciai „tárgyalások" már nem
vezetnek sikerre, ami azt bizonyítja, hogy igyekezett békés eszközökkel megteremteni és
fenntartani a rendet Galliában. Amint bármifajta ellentét merült fel a germán és gall
törzsek illetve a rómaiak között, azonnal delegációt menesztettek egymáshoz a másik fél
szándékainak kinyomozása végett.- Arról nem találunk adatot Caesarnál, hogy a követ-
ségei általában hány főből álltak, viszont személyesen megemlíti két hűséges emberét,
akik már ismertek a germán király számára. Ők gallok voltak, akik szolgálataikért római
polgárjogot kaptak és nem legátusok, akiket Caesar nem mert odadobni „prédául a
barbároknak". Vagyis ebből arra lehet következtetni, hogy a követségek tagjai általában
legátusok lehettek, sőt amikor Ariovistus kezdeményezte a tárgyalásokat, ő maga kérte,
hogy Caesar legátusokat küldjön, ami szintén arra utal, hogy a korszakban a legátusok
töltötték be a mai diplomaták szerepkörét.23 Caesar itt egy speciális esetet említett, amikor
a nyelvtudás és az ismeretség dominált, nem pedig a követ „rangja", noha ez Ariovistust

18 Caes. BG I. 34. p. j
19 Caes. BG I. 35. p. j
20 Caes. BG I. 37. p. 1
21 Caes. BG I. 47. p. '
22 Ammianus Marcellinus is beszámol arról, hogy a követek igen gyakran kémkedtek is: „Anélkül, hogy valakit beavatott '

volna tervéhe (Julianus csiszár - megjegyzés tőlem KB), elküldte Huriobuudes számfeletti tribunu.it (...), követség színe !
alatt, a már meghódolt Hortarius királyhoz, hogy onnan könnyen tovább mehessen ama törzsek határaihoz, amelyek ellen \
hadat akart indítani, és megtudakolhassa szándékukat. " (Amm. Marc. XVIII. 2. 2.p.) Ammianus egy alkalommal maga is
kémkedett, egy kéttagú követség tagjaként: Amm. Marc. XVIII. 6. 20-22, 7. 1-2. p. További utalás a követek kémkedésére:
Caes. BG. II. 4. Amm. Marc. XXVU. 5. 1, 7-9. XVIII. 6. 17. p.

23 A legátusokról lásd részletesebben: Havas László - Németh György - Szabó Edit, 2001. 291-295. p.
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hidegen hagyta és bilincsbe verette mindkettőt.-4 Caesart rendkívül sértette az, hogy a
gallok nem tartották be a diplomáciai játékszabályokat. Amikor például a venetusok
foglyul ejtették Caesar praefectusait és tribunusait, akiket gabonáért menesztettek
hozzájuk, egyszerűen elfogták őket. Amint észbe kaptak, Caesar már legyőzte és igen
súlyosan meg is büntette őket: „(...) hogy a barbárok ezután nagyobb tiszteletben tartsák
a követekjogait: senatoraikat mind kivégeztette, a többieket pedig rabszolgának adta el. '"3

A római követek másik feladata szövetséges kapcsolatok kiépítése volt a birodalomban,
illetve az annak határai mentén élő népekkel. Erre azért is fordítottak különös figyelmet a
rómaiak, mert háborúik során gyakran alkalmaztak segédcsapatokat, többnyire lovasokat
vagy parittyásokat, Caesar nem egyszer tett róluk említést.26 A galliai háború második
évében a Caesarral szövetséges seno törzs felderítői jelentették, hogy a belga törzsek hábo-
rúra készülnek.27 Caesar gondoskodott élelmiszerről és a lehető leggyorsabban elindult
Belgium felé. Amint a határhoz ért, a Galliához legközelebb eső belga törzs, a remusok
szövetségi ajánlattal fordultak hozzá. Két vezető embert küldtek - akiket Caesar megint
csak név szerint megemlít - azzal az üzenettel, „hogy magukat és összes javaikat a római
nép pártfogása és védelme alá helyezik: hajlandók túszokat adni és teljesíteni Caesar
parancsait, ellátják őt gabonával és minden egyébbel. " : s A belgák elleni háború során
kiderült, hogy a rómaiak milyen jól jártak a remus szövetséggel. Nemcsak élelmiszerrel és
katonákkal segítettek, hanem nagyon hasznos információkkal is. Caesar tőlük tudta meg,
„hogy mely törzsek állnak fegyverben, mekkora a létszámuk és milyen katonai erővel ren-
delkeznek. " Továbbá megkereste a heduus Diviciacust is, hogy fogjanak össze a közös
ellenféllel szemben.29 Mindezekből látszik, hogy Caesarnak érdeke volt az, hogy szövet-
ségeseket szerezzen, mivel a galliai területek a rómaiak számára szinte teljesen ismeret-
lenek voltak, szüksége volt a helyi viszonyokat ismerő törzsek támogatására.

A római követek feladatának harmadik csoportja a békéről való tárgyalás volt. Bár
Caesar esetében erre elég nehéz példát felhozni, mivel inkább tőle kértek békét és nem ő
mástól. Caesar nagylelkűsége messze földön híres volt, így nem csoda, ha a megvert
ellenfél erre hivatkozva próbálta menteni az életét. A források többségéből a következő
tények szűrhetők le: Caesar csaknem minden esetben túszokat követelt a béke biztosítása
érdekében, és hogy ne kezdjenek a legyőzöttek megint háborúba, beszedette a fegyve-
reiket. Bár nem mindenhol említi, biztos, hogy az esetek nagy részében élelmiszert,
segédcsapatokat és a még harcban lévő törzsekről pedig információt kért.30

24 A nyelvtudást illetően nincs ellentmondás. Ariovistus germán volt viszont Caesar kiemeli, hogy tudort gallul. Egyébként a
teljes Corpusban mindössze kétszer említenek tolmácsokat. Ahogy általában diplomáciájának tevékenységéről, a tolmácsok
szerepéről is rendkívül szűkszavú Caesar. Az első esetben arra van utalás, hogy a mindennapi érintkezésben alkalmazzák
őket (Caes. BG I. 19. p.). A másodikban Q. Titurius egy Cn. Pompeius nevezetű tolmácsot küld Ambiorixhoz, hogy kímélje
meg katonái életét (Caes. BG V. 36. p.).

25 Caes. BG III. 8-9. és 16. p.
26 Caes. BG I. 15. II. 3, 7. Caes. BC I. 51. p. Utalások a szövetségkötésre: Caes. BG II. 5. III. 8. V. 39. VI. 5, 34. VII. 38, 43,

64. Caes. BC I. 40. Ps. Caes. Bell. Alex. 23. Ps. Caes. BA 74. p.
27 Caes. BG II. 2. p.
28 Caes. BG II. 3. p.
29 Caes. BG II. 5. p.
30 Utalások: Caes. BG II. 31. III. 21. IV. 27, 36. V. 20. VI. 5. VIII. 23. p. Caes. BC III. 97. Ps. Caes. Bell. Alex. 36-37. p.
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Lefoglalt iratok, dezinformálás
A stratégiai hírszerzés két speciális vállfája a lefoglalt iratokból szerzett információk és

a dezinformálás volt. Mindkettőről rendkívül szűken szólnak a források. Arihoz nem férhet
kétség, hogy például egy elfogott levél döntő jelentőségű lehetett az ellenség taktikájának
és hadmozdulatainak a megismerésére.31 Erre olvashatunk egy példát Liviusnál. A pun
háborúk idején, Kr. e. 207-ben Hasdrubal „négy gallus lovast és két numidát küldött egy
levéllel Hannibálhoz. " Viszont a lovasok eltévedtek és Tarentum mellett római fogságban
estek. „Q. Claudius praetorhoz vitték őket. Először megpróbálták őt homályos vála-
szaikkal félrevezetni, de amikor kínvallatással fenyegették meg őket, félelmükben meg-
mondták az igazat, s bevallották, hogy Hasdrubal levelét viszik Hannibálhoz. " Átadták
őket Claudius consulnak, „aki tolmács segítségével elolvasta a levelet és kihallgatta a
foglyokat." A megszerzett információk hatására a consul új stratégiát dolgozott ki. Mivel
már tudta, hogy Hasdrubal Umbriában fog találkozni fivérével, elrendelte, hogy a
Capuában tartózkodó légiót azonnal küldjék Rómába, a római légiót pedig Narniába.
Éjszaka válogatott embereivel megindult Picenum felé, hogy egyesüljön a másik consuli
sereggel. A taktika bevált, sikerült elejét venni a pun előrenyomulásnak. A rómaiak
ugyanis rájöttek arra, hogy nem szabad a két évvel ezelőtti hibába esni, amikor is hagyták
a punoknak, hogy egészen Róma városáig nyomuljanak. A „felőrlő-taktika" segítségével
külön-külön kell megverni a pun seregeket.3- Ez a forrás is bizonyítja, hogy egy elfogott
levél mekkora rugalmasságot biztosít egy hadvezérnek a haditerv felállításában. Caesarnál
két esetben említenek ilyen iratokat. Kr. e. 58-ban került elő a helvétek táborából „egy
sereg, görög nyelvű feljegyzésekkel telerótt tábla. A táblán pontosan fel volt tüntetve, hány
fegyverforgató férfi, hány gyermek, aggastyán és nő hagyta el a hazáját. "33 Caesar
balszerencséjére a tábla pont akkor jutott el hozzá, amikor már a helvéteket legyőzte, így
az azon lévő adatokat már katonailag nem tudta hasznosítani. A másik esetben Sex.
Pompeius levelét fogták el Caesar katonái a hispániai háborúban: „Aznap elfogtak egy
levelet, amit Pompeius küldött Ursaóba, s ez állt benne: (...) Nem merik kivezetni (Caesar
és szövetségesei - megjegyzés tőlem KB) a mezőre az újoncokból álló hadsereget, hanem
a mi erődítményeinkben meglapulva, nyújtják a háborút. Körülzártak egyes városokat, így
jutnak ellátmányhoz. Ezért a mi pártunkon álló városokat megfogom védeni, és a háborút
az első adandó alkalommal befejezem. Tervezem, hogy csapatokat küldök hozzád.
Kétségtelen, hogy megfosztjuk őket az utánpótlástól, és kénytelenek lesznek harcba
bocsátkozni. "34 Caesar miután megtudta a levél tartalmát, a meglepetés erejével akart élni.
Pompeius nem számított arra, hogy ő lemerészkedik a völgybe, hiszen azt jórészt a
pompeianusok tartották kezükben, ráadásul a völgy természeti adottságai és védművei is
őket segítették.35 Pompeius meglepődött ellenfelének hadmozdulata láttán. Bízva erő-
dítéseiben felkínálta neki a csatát és Caesar ezt elfogadta. A döntő összecsapás - a polgár-

31 Polüb. Hist. VII. 9. p. Aram. Marc. XXI. 3. 4,4. 6. XXVI. 8. 2. p.
32 Livius XXVII. 43-51. p.
33 Caes. BG I. 29. p.
34 Ps. Caes. BH 26. p.
35 Ps. Caes. BH 28. p.
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háború legvéresebb csatája - a mundai síkon zajlott le Kr. e. 45 márciusában. A csatából
Caesar került ki győztesen, amelyet nem kis mértékben köszönhetett annak, hogy sikerült
Pompeiust meglepnie, és a végső döntés előtt megzavarnia annak hadseregét.

Talán meglepő, hogy a dezinformálásról hallgatnak a források. Ennek az lehet az oka,
hogy a korszakban maga a tevékenység igencsak kezdetleges formát ölthetett, nem
különült el annyira a hírszerzés többi ágától. Pedig a fogalom korántsem volt ismeretlen
az ókorban. Onosandros szerint a jó hadvezérnek bizony „álhirrel is kell élnie", így
tévesztve meg nemcsak az ellenséget, hanem saját embereit is: „Saját emberei ugyanis,
hallván, hogy az öveik ügye jól áll, újra nekibátorodnak és elszántságuk megkétszereződik,
(...)."3* Caesar is megemlíti, hogy mindenfajta „álhíresztelések" eredményeképpen rémület
lett úrrá az egész seregen. Miközben csapatai néhány napig Vesontio környékén időztek
gabonabeszerzés céljából, „ezalatt a mieink kíváncsian kérdezősködtek, a gallok és a
kereskedők pedig telebeszélték a fejüket: azt állították, hogy a germánok hatalmas termetű,
hihetetlenül bátor, fegyverforgatásban igen-igen képzett emberek, ők gyakorta találkoznak
velük, s még arckifejezésüket, villogó tekintetüket is elviselhetetlennek érzik. Az eredmény
az lett, hogy hamarosan rettegés szállta meg az egész sereget."" Hogy szándékosan
vezették-e félre Caesar embereit, azt nem tudni. Átgondolva a leírtakat, annak igazság-
tartalmában nem lehet kételkedni. Például a germán Ariovistus leigázta a szomszédos
népeket, több csatából került ki győztesen, és Caesar igencsak erős és lehúzó kritikája
ellenére is el kell ismerni, hogy értett a fegyverforgatáshoz.38 Vagyis a megkérdezettek nem
hazudtak, nem vezették félre a rómaiakat, viszont szavaikkal, amelyekből Caesar
szándékos félretájékoztatást vett ki, sikerült pánikhangulatot kelteni. A dezinformálásra
viszont van két, sokkal konkrétabb példa, megint csak a gall háborúban. Caesar miután
értesült arról, hogy jelentős gall csapatok közelednek felé, figyelembe véve a számára
kedvezőtlen terepviszonyokat, úgy döntött, hogy kimerült seregével inkább egy
megerődített táborban várja meg, míg Q. Curio csatlakozik hozzá. A tábort szándékosan
kicsire építette: „ azt szerette volna, ha a tábor méretei mélységes lekicsinylést váltanak ki"
az ellenségből.39 A „gallok újabb csapatokat vártak, amelyek mindeddig nem érkeztek meg,
Caesar pedig arra gondolt, talán látszólagos félelmével sikerül a maga terepszakaszára
csalogatni az ellenséget, hogy az ütközet a tábor előtt bontakozzon ki, vagy ha ezt nem éri
el, közben legalább az utakat kikémlelheti (...)." Miközben lovasainak megparancsolta,
hogy tervszerűen hátráljanak, utasította katonáit, hogy magasítsák meg a tábor sáncait,
torlaszolják el a kapukat, „s közben minél többen rohangásszanak ide-oda, mutassák azt,
hogy fejvesztett rémülettel végzik a munkájukat. "40 A következő caput szerint: „ az ellenség
lépre ment, (...) és annyira lebecsülték a mieink erejét, hogy a kapuknál emelt, egy-egy
sornyi gyeptéglából álló látszattorlaszt áttörhetetlennek ítélve, egyesek puszta kézzel
kezdték rombolni a sáncot (...).'"" Ehhez hasonló hadicselekre nem csak Caesar volt

36 Onos. Strat. 23. p. További utalások: Amm. Marc. XXI. 6. 1-2, 8. 3-4. p.
37 Caes. BG 1. 39. p.
38 Caes. BGI. 31,36ill. 40. p.
39 Caes. BG V. 49. p.
40 Caes. BG 50. p.
41 Caes. BGV. 51. p.
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képes. Az unellusok földjén operáló légiókat, Caesar távollétében, egyik legátusa Q.
Titurius Sabinus irányította. Vele szemben a „pártütő törzsek vezére Viridovix állt," aki
nap mint nap felkínálta a csata lehetőségét ellenfelének, Sabinus azonban ezt nem fogadta
el, „ így már nemcsak az ellenség nyilatkozott róla megvetően, hanem a mi katonáink is
szúrás megjegyzéseket tettek rá. "i2 Sabinus a fővezér nélkül nem akart csatát vállalni, így
egy fondorlatos lépésre szánta el magát. „Mihelyt a félelemtől táplált vélemény megerő-
södött, a vele lévő segédcsapatokból kiválasztott egy talpraesett, agyafúrt gall harcost.
Nagy jutalmakkal és ígéretekkel rávette emberét, hogy menjen át az ellenséghez, és tudja
meg, mi a szándékuk. A gall el is ment hozzájuk, szökevénynek adva ki magát; mikor meg-
érkezett, lefestette a rómaiak rettegését, elmondta, hogy Caesart is erősen szorongatják a
venetusok, s hogy legkésőbb a következő éjszaka Sabinus titkon kivonul táborából, mert
Caesar segítségére siet. Szavai hallatára kiáltozni kezdtek, hogy nem szabad elmulasz-
taniuk a sikerrel kecsegtető alkalmat: indulniuk kell, irány a római tábor."" Sabinus
trükkje bevált. Az unellusok óvatlanul megtámadták a római tábort, nem is számítva arra,
hogy azok már fegyverrel a kézben várják őket. Óriási vérfürdő kezdődött, mely során az
unellus harcosok java részét levágták. Noha ez a két eset jól aposztrofálja a dezinformálás
meglétét, mégis azt lehet mondani, hogy a korszak felderítési és kémkedési módszereiben
nem volt bevett szokás a dezinformálás alkalmazása.

2.) A taktikai hírszerzés
A taktikai hírszerzést azt különbözteti meg a stratégiai hírszerzéstől, hogy az inkább egy

háborúra vagy hadjáratra koncentrálódik. A beszámolók is objektívebbek, hellyel-közzel
bővebbek, mint a stratégiai felderítésnél. A taktikai hírszerzésben részt vevő személyek
leírása konkrétabb, tevékenységük jobban körülhatárolható. Ide sorolhatjuk tehát a követ-
kező információ-forrásokat: foglyok, szökevények, árulók, térképek, felderítők, hírközlők,
kémek, helyi lakosok és a szóbeszéd.

Foglyok, szökevények, árulók
A taktikai hírszerzés lényeges alappillére a foglyoktól, szökevényektől és árulóktól

gyűjtött információk.44 Mivel a vizsgált korszak háborúiban tömegesen dezertáltak vagy
estek fogságba a katonák, ezért eme jelenségekről sokkal gyakrabban írtak, mint például a
követek vagy tolmácsok szerepéről. Az i. sz. 50 körül munkálkodó Onosandros egy külön
caputot szentelt arra, hogy szóljon az árulók „hasznáról": „A hadvezér tartsa meg az áru-
lónak tett ígéreteit és adja meg nekik a felajánlott biztosítékokat, nem azért, amit cseleked-
tek, hanem amit a többiek fognak tenni, ha megtudják, hogy az előbbiek megkapták

jutalmukat azért, hogy az ellenséghez szegődtek. Mert aki az árulónak ajándékot ad,
többet nyer, mint amennyit ajándékoz. Ezért tehát szívesen kell kifizetnie a jutalmakat,
mert hiszen ő nem a megkárosított városnak van hivatva igazságot szolgáltatni, hanem

42 Caes. BG III. 17. p.
43 Caes. BG III. 18. p.
44 Utalások: Caes. BG I. 50. II. 16. V. 8-9, 18, 42, 52. VI. 32. VII. 18, 72. VIII. 17. p. Caes. BC I. 66. III. 49. III. 59-61, 79.

Ps. Caes. Bell. Alex. 10. Ps. Caes. BA 8, 19, 68, 74. Ps. Caes. BH 16, 18-20, 26. p. Amm. Marc. XVI. 11. 9, 12. 19. XXI.
13. 4. p.
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saját hazájának. "45 Arra nincs adatunk, hogy Iulius Caesar hogyan honorálta az árulók és
szökevények segítségét. Mindössze egyetlenegy jegyzet van a hispániai háborúról szóló
könyvben, amikor három pompeianus tiszt szökött át hozzá. Erre Caesar: „Ahogyan eljár-
tam idegen népekkel szemben, ugyanúgy fogok eljárni a magukat megadó polgártársa-
immal szemben. "* Ez azt jelenti, hogy nem végeztette ki őket és hajlandó volt a megbánást
tanúsító katonákat vagy polgári személyeket befogadni saját csapataiba. Talán Onosandros
is Caesart jelöli meg példájában, hiszen mindössze száz év telt el Caesar halála és az ő
munkássága között.

Egyébként nemcsak Onosandros, hanem a Caesar-corpus kisebb kötetei is szólnak az
árulók és szökevények által nyújtott segítségről: „Közben ő maga (Caesar - megjegyzés
tőlem KB) szökevényektől és a lakosságtól hírt kapott Scipio helyzetéről, valamint azokról,
akik háborút viseltek ellene. "47 „ Ugyanabban az időben átszökött az első légió
hadijelvény-hordozója, és hírül hozta, hogy a lovas ütközet napján az ö egységéből
odaveszett harmincöt ember, és hogy azt Pompeius táborában nem lehet jelenteni, sőt azt
sem szabad elmondani, hogy egyáltalán bárki odaveszett. Egy szolga, akinek ura Caesar
táborában volt (...), urát megölte, majd titokban Caesar erődjéből Pompeius táborába
távozott, majd parittyalövedékekre írott üzenetet küldött, amellyel értesítette Caesart,
hogyan készülődnek a védekezésre a városban. Miután ilyen módon megérkezett az üzenet,
visszatért a városba az, aki parittyalövedékre írott üzenetet szokott küldeni. A következő
időben két szökevény luzitán fivér hírül adta, hogy milyen beszédet tartott Pompeius. (...)
Ugyanakkor elfogták Pompeius hírvivőit, akik a városba jöttek, levelüket Caesar bemu-
tatta a városbélieknek Caesar megparancsolta annak, aki életéért könyörgött, hogy gyújtsa fel
a városbeliek fából készült ostromtornyát; megígérte neki, hogy ha ezt megteszi, ő is
mindent megfog bocsátani neki. Nehezen volt kivitelezhető ugyanis, hogy bárki kockázat
nélkül felgyújtsa a tornyot. (...) Ugyanazon az éjszakán jelentette egy szökevény, hogy
Pompeius és Labienus fel vannak háborodva a városban elkövetett mészárlás miatt. "4S

Próbáljuk meg csoportosítani Caesar „forrásait" a fent említett szövegrészek és utalások
révén. A legtöbb eset tanulsága szerint Caesarék a foglyok kihallgatását tartották a legfon-
tosabbnak, így első kézből kaptak adatokat az ellenség hadmozdulatairól és terveiről. A
foglyok nem szolgáltattak hamis információkat, és nem próbálták meg Caesart félreve-
zetni. Az is biztos, hogy Caesar és emberei mérlegelték a hallottakat, nem vettek minden
egyes szót készpénznek. Egy caput rávilágít arra, hogy a források ellenőrzése milyen fontos:
„Míg Gergoviánál ekként zajlottak az események, a haeduusok megkapták Litaviccus első
üzenetét, de nem vettek maguknak annyi fáradságot, hogy meggyőződjenek állításai
igazáról. Egyiket a kapzsiság hajtotta, másikat a harag és a könnyelműség - ez olyan
mélyen gyökerezik ebben a népben, hogy képesek már a kósza hírt is biztos ténynek
elfogadni. "4 ' Noha eme rövid részlet a heduusokról szól, Caesar mégis szóvá tette, vagyis

45 Onos. Start. 38. p.
46 Ps. Caes. BH 17. p. Ugyanakkor Caesar többször tanúsította, hogy megbocsát az ellene vétkezőknek (Ps. Caes. BH 19. Ps.

Caes. Bell. Alex. 70. p.).
47 Ps. Caes. BA 8. p.
48 Ps. Caes. BH 18. p.
49 Caes. BG VII. 42. További utalás: Caes. BG VIII. 52. p.
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ő gondot fordított a megszerzett információk kritikai elemzésére. Arra is van bizonyíté-
kunk, hogy a római lovasok tudatosan indultak portyázni az ellenséges területekre, hogy
foglyokat szerezzenek: „Miután légióit egyesítette (Caesar - megjegyzés tőlem KB), meg-
indult a bellovacusok ellen, tábort vert a földjükön, és lovasosztagokat küldött szét minden
irányba, azzal a paranccsal, hogy szerezzenek foglyokat, akiktől felvilágosítást nyerhet az
ellenség tervei felöl. A lovasok végrehajtották a parancsot. Jelentették, hogy találtak
néhány embert a házakban, mégpedig olyanokat, akik korántsem földmüvelés céljából
maradtak ott (mert az ellenség minden települést gondosan kiürített), hanem a kémkedést
kapták feladatul, azért tértek vissza (.••)."5° Sajnos, az elfogott kémekről nem tudunk
többet. Eme rövidke részből talán annyi szűrhető le, hogy a gall népek között is működött
hírszerzés.51 Ha a római lovasok egy faluban találták meg őket, ez azt jelenti, hogy a
kémeket egyszerű földműveseknek álcázták. Talán furcsának tűnik számunkra, hogy miért
nem a római sereg „környékén" leplezték le őket. Ennek az az oka, hogy a római katonák
állandóan járták a környező falvakat élelembeszerzés céljából, vagyis a „falusi emberek-
nek" nem kellett beépülni a rómaiakhoz, hanem a rómaiak mentek hozzájuk. Föl lehet
tenni a kérdést, hogy a római hírszerzés egészében mekkora szerepet töltött be a taktikai
hírszerzés ezen fajtája. Annak ellenére, hogy a római történetíróknál szinte semmit nem
olvashatunk árulókról vagy hadifoglyokról, Caesar jópár esetben hivatkozott rájuk. A gall
háborúban könyvenkét átlagosan kétszer van szó szökevények vagy foglyok kikérdezé-
séről. Persze mindez nem azt jelenti, hogy a rómaiak csakis rájuk alapozták volna a hír-
szerzésüket. Csupán a korszakban a felderítés és a kémtevékenység még nem volt annyira
szervezett, hogy figyelmen kívül hagyhatták volna az ilyesfajta információforrást.

Összegezve tehát mindenképpen mérvadó volt a római hírszerzés számára a
szökevények, foglyok és árulók segítsége, hiszen bennük az információk kincsesbányájára
leltek. Nem túlzás kijelenteni, hogy gyakran csaták és így egész hadjáratok sorsa dőlt el az
általuk kiszolgáltatott adatok folytán.

Térképészet
A corpus könyveiből világosan kitűnik, hogy Caesar fontosnak tartotta a meghódítandó

terület alapos felderítését is. A rómaiak teljesen idegen területen mozogtak, nem ismerték
az ottani népeket és viszonyokat, ezért kénytelenek voltak egy olyan hírszerzői rendszert
kiépíteni, amelynek segítségével a hadvezér a hadmozdulatokat előre el tudta tervezni, és
a legnagyobb pontossággal végre tudta hajtani azokat. Mindezek mellett Caesar szövegei
nagyon jól alkalmazhatóak arra is, hogy rekonstruáljuk a római hadvezetés földrajzi és
topográfiai ismereteit." Vegetius szerint „az első dolog, hogy legteljesebb útjegyzékek
álljanak rendelkezésre, minden vidékről, amelyen hadműveletek folynak. (...) A legkép-
zettebb hadvezérnek nemcsak szöveges útleírásaik, hanem térképeik is voltak azokról a
tartományokról, amelyekben hadiállapot volt (...)."" Noha Caesar egyszer sem tett róla

50 Caes. BG VIII. 7-8. p.
51 Utalás a gall népek hírszerzésére: Caes. BG II. 2. VII. 18. p.
52 A témáról részletesen: Bertrand, 1997
53 Veg. Epit. III. 6. p.
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említést, biztos, hogy használt térképeket a galliai háborúban, ugyanis olyan részletesség-
gel kezdett bele Gallia bemutatásába, mintha már évek óta ismerné a területet. Amikor a
helvétek elindultak új hazát keresni, „mindössze két út állt rendelkezésükre, hogy hazájuk-
ból kivonulhassanak. Az egyik a sequanusok vidékén átvezet, a Jura-hegység és a
Rhodanus között; ez azonban szűk és nehezen járható, a szekerek még libasorban haladva
is csak nagy üggyel-bajjal juthatnak rajta keresztül (...). A másik út, amely a mi
provinciánkon vezet át, sokkal járhatóbb és kényelmesebb, mert (...) ott folyik a Rhodanus,
s a folyón több helyt gázlók vannak. Az allobroxok legtávolabbi, a helvétek országához
legközelebb eső városa Genava; innen híd vezet a helvétekhez. "55 Feltehetjük a kérdést,
hogy Caesarnak honnan voltak ilyen pontos értesülései az ellenséges terület közlekedési
hálózatáról. A britanniai példából kiindulva szinte biztos, hogy itt is a kereskedőkre
támaszkodott, akik folyamatosan járták a galliai területeket, amelyekről előbb-utóbb
térképeket is készítettek. Mivel Caesar nem szól térképekről, egyes szakértők azt állítják,
hogy nem is használt térképeket.56 Ezzel azonban nem lehet egyetérteni. A gall háborúban
részletes adatokat közölt például a távolságokról: „(...) ráadásul úgy vélekedtek (a
helvétek — megjegyzés tőlem KB), hogy lélekszámukhoz, harci dicsőségükhöz és
bátorságukhoz képest nagyon is szűkös földterületet birtokolnak, hiszen hossza mindössze
kétszáznegyven, szélessége pedig száznyolcvan mérföld"51 „Caesar jól tudta: innen lehet
a legkényelmesebben átkelni Britanniába, itt körülbelül harminc mérföld választja el
csupán a szárazföldtől. "58 Az bizonyos, hogy Caesar sem fejből rögtönözte ezeket az
adatokat, hanem folyamatosan készített jegyzeteket és más segédanyagokat, például
térképeket, útleírásokat. Ezek alapján írta meg a „Feljegyzéseket", amely egyben jelentés
is volt a senatusnak a háborúiról. Ebben tényszerű, pontos adatokat kellett közölnie.

Felderítők, hírközlők, kémek
A katonai hírszerzés legklasszikusabb formái a felderítőktől és kémektől szerzett

jelentések. Caesar a sikereit nemcsak hadvezéri lángelméjének köszönhette, hanem a
pontos és alapos felderítésének is. A források alapján seregében a felderítőket két csoportra
tudjuk osztani: „procursatores " (vagy „ antecursatores "), akik az elővédfunkciót töltötték be,
és az „exploratores", vagyis a klasszikus értelemben vett felderítők. Természetesen a feladat
jellegéből adódóan mindkettőbe csakis lovasokat osztottak be, bár egy esetben gyalogos
elővédről is hallunk. Az elővéd funkciója elég sokoldalú. Egyrészről biztosította a menet
zavartalan haladását az előre kijelölt úton, figyelt a málhára, a vonulási rendre, másrészről
folyamatosan szemmel kellett tartania az ellenséges csapatokat. „Következő nap a helvétek
felkerekedtek táborhelyükről. Hasonlóképpen cselekedett Caesar is, és előreküldte teljes,

54 Caes. BG 1. 1-2. p.
55 Caes. BG I. 6, 9.p. További utalás térképekre: Caes. BG I. 8. VII. 3, 8. p.
56 Pelling, 1981.752. p.
57 Caes. BG I. 2. p.
58 Caes. BG V. 2. p. További utalások: Caes. BG IV. 3. V. 11. VI. 25. p.
59 „Most Vespasianus elhatározta, hogy maga is betör Galileába. és ezért megindult Ptolemaisból, miután a hadsereget római

szokás szerint menetoszlopokba állította. Ugyanis elől indította el a kö'nnvüfegyi'erzetű segédcsapatokat és az íjászokat;
ezeknek az volt a feladatuk, hogy a váratlan ellenséges támadást visszaverjék, és a lesállásra alkalmas gyanús erdőségeket
átkutassák." Ios. BI. III. 6. p.
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négyezer főnyi lovasságát (...): nekik kellett szemmel tartaniuk, merre veszi útját az
ellenség. A lovasok a kelleténél nagyobb hévvel követték az utóvédet, számunkra kedve-
zőtlen terepen össze is csaptak a helvét lovassággal, s a mieink közül néhányan elestek. "m

Érdekes, hogy elővédként kirendelték az összes lovast, és még így is vereséget szenvedtek
a helvétektől. Egy másik részlet rámutat arra, hogy akárhányan is vannak, kiválóan lehetett
őket hasznosítani a hírközlésben. Kr. e. 58 elején Q. Cicero levelet küldött Caesarnak, hogy
csapatait szorongatják a nerviusok. Caesar értesítette M. Crassust, „hogy éjfélkor kerekedjen
fel légiójával, és azonnal csatlakozzék hozzá", (hogy közös erővel támogassák Cicerót —
megjegyzés tőlem KB).61 Reggel kilenckor Crassus elővédje már meg is érkezett, és jelen-
tették Caesarnak, hogy Crassus hamarosan ideér." Egyébként az sem volt ritka, hogy az elő-
véd néhány lovasát hírközlőként vetették be: Caesar miután letáborozott Ruspina városában,
harminc menetfelszerelés nélküli cohorsszal elindult gabonát szerezni." „Kb. három
mérföldre távolodott el (...), mikor felderítők és az előreküldött lovasok jelentették, hogy nem
messze tőlük ellenséges csapatokat láttak, és valóban a hír jöttével egy időben hatalmas
porfelhő kezdett feltűnni. "M Vagy például a polgárháború derekán, Caesar egyik legsikeresebb
tisztjének, Curiónak a lovasai is hozták a híreket az ellenséges Iuba király hadainak
közeledtéről: „Curio másnap Uticafelé vezette seregét, és a város közelében vertek tábort.
Még be sem fejezték a tábor építését, amikor egy őrjárat lovasai jelentették, hogy a király
nagy gyalogos és lovas segédcsapatokat küldött, (...). "65 Az utóbbi két eset is tanúsítja, hogy
mennyire fontos szerepe volt az előreküldött lovasoknak a hadvezér tájékoztatásában.

Az exploratores csapatok a források nagy részében úgy jelennek meg, mint akik egy-
részről távolabb „kalandoznak" a menettől, másrészről pedig folyamatosan információt
gyűjtenek az ellenségről és a vonulási területről, vagyis nem sokban térnek el az elővédtől.
A különbség viszont az, hogy az explorátorok létszámuk tekintetében jóval kevesebben
vannak, és nem bocsátkoznak előzetes harcokba. Meghatározásukban akadályoz minket
az, hogy nem egyszer ellentmondást fedezhetünk fel az egyes források között. Míg Vegetius
külön szól róluk: „ Mielőtt a hadvezér elindul a hadsereggel, küldje ki legmegbízhatóbb és
legfortélyosabb embereit a legMpróbáltabb lovakon, hogy derítsék fel menetirányban és
visszafelé, jobb és bal felől azokat a helyeket, amelyeken keresztül meg kell tenni az utat,
nehogy az ellenfél valamiféle csapdát állítson ", addig meglepő módon Polybios szerint
„az a legjobb, ha a hadvezér maga ismeri a felvonulási utakat, s annak a területnek a
sajátosságait, ahová meg akar érkezni, (...)"> vagyis szó sincs felderítésről.66

60 Caes. BG I. 15. p. Az elővéd felderítőként való bevetéséről Ammianus Marcellinusnak van egy Iulius Caesarhoz hasonló
megjegyzése: „Minthogy pedig tapasztalat és tanulmány jeles vezérévé képezte (lulianus császárt - megjegyzés tőlem KB),
attól való jeleimében, hogy a helyi viszonyok nemismerése következtében valamely rejtett tőrbe esik, négyszöggé sorakozott
menetben kezdte meg az indulást. Ezerötszáz emberből álló felderitöcsapatot csoportokban előreküldött azzal az utasítással,
hogy óvatosan haladva kémleljék ki a menet két oldalán és a menet előtt a vidéket, hogy ne ronthasson rájuk váratlanul az
ellenség." (Amm. Marc. XXIV. 1. 2. p.) Ezek szerint a procursutores egységeket nemcsak Caesar idején, hanem a
császárkorban is nagy előszeretettel alkalmazták hírszerzésre. További utalás: Amm. Marc. XXIII. 3. 4. XXIV. 5. 3. XXVII.
10. 8. XXVII. 10. 10. p.

61 Caes. BG V. 46. p.
62 Caes. BG V. 47. p.
63 Ps. Caes. BA 11. p.
64 Ps. Caes. BA 12. p.
65 Caes. BC II. 26. p.
66 Veg. Epit. III. 6. p. - Polyb. Hist. IX. 14. p.
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Caesarnál a felderítők elsődleges feladata az ellenfél mozgásának a megfigyelése volt.
Caesar addig nem fogott semmiféle hadmozdulatba, amíg meg nem kapta az explorátorok
jelentését: „A haedusok és a sequanusokföldjét az Ararfolyó szeli át, mely a Rhodanusba
torkollik, s olyan hihetetlenül lassú a sodra, hogy puszta szemmel el sem lehet dönteni,
merre folyik. Ezen keltek át a helvétek, egymáshoz kötözött tutajokon és bárkákon. Mikor
Caesar felderítői útján tudomást szerzett arról, hogy a helvétek háromnegyed része már
átjutott az Araron, körülbelül negyedrészük viszont még a folyó innenső partján vesztegel,
éjfél után három légióval elindult a táborból, és rajtaütött azokon, akik az átkelésre
várakoztak."" A felderítők a terep kikémlelésében is szerepet játszottak. Mikor Caesar azt
a jelentést kapta, hogy az ellenség közeledik, kiküldte felderítőit a stratégiailag fontos pon-
tok megfigyelésére: „ Ugyanaznap a felderítők hírül hozták, hogy az ellenség egy hegy
lábánál pihent meg, nyolc mérföldre a római tábortól. Caesar járőrt küldött, fürkésszék ki,
milyen és mekkora a hegy, hogyan és milyen irányból lehet megmászni. A katonák
visszatérve jelentették, hogy a feladat könnyű. Ekkor Caesar parancsot adott, T. Labienus,
propraetori rangban lévő legátusnak, hogy vegyen maga mellé vezetőül olyan katonákat,
akik az utat már ismerik, és éjfél felé két légióval szállja meg a hegytetőt; egyben
részletesen elmagyarázta neki, mi a haditerve. Ő maga éjfél után elindult az ellenség felé,
ugyanazon az úton, melyen előzőleg azok haladtak, mégpedig úgy, hogy egész lovasságát
a sereg élére rendelte. A felderítőket P. Considius vezetésével küldte előre, aki L. Sulla,
majd M. Crassus seregében szolgált, és igen tapasztalt katonának ismerték. "68 Ebből a
részletből sok érdekes adat szűrhető le: mivel a katonák azt jelentették, hogy a „feladat
könnyű ", ezért a kiküldetésük sikeresen lett végrehajtva. A felderítők pontosan tájékoztatták
Caesart arról, hogy milyen messze táborozik az ellenség. Ezután egyik legátusát küldte a
hegy „megszállására" két légióval, élükön pedig az utat ismerő katonákkal. Mielőtt a
katonák megindulnának a cél felé, Caesar többszörösen is biztosította seregét: először a
lovasságot küldte előre, mint elővédet, majd pedig ismét felderítőket küldött ki egy igen
tapasztalt katona vezetésével. Vagyis egyáltalán nem volt mindegy, hogy ki vezette a
felderítőket. Caesar név szerint említette P. Considiust, aki egy tapasztalt, sokatszolgált
katona volt. Ebből az következik, hogy Caesar a felderítői feladatokat katonai dolgokban
járatos tisztekre bízta.69 Nem is gondolnánk egyébként, hogy a felderítők akciórádiusza
mekkora volt: „Az útvonal kiválasztására még előzőleg megkérte (Caesar - megjegyzés
tőlem KB) Diviciacust, akihez gall létére a legtöbb bizalma volt: Diviciacus azt javasolta,
tegyen seregével több mint ötven mérföldes kerülőt, akkor nyílt terepen haladhat.
Hétnapos szakadatlan menetelés után a felderítők hírül adták neki, hogy Ariovistus
csapatai huszonnégy mérföldre vannak a mieinktöl. "™ Huszonnégy mérföldes (kb. 35
kilométer) távolságnál tovább nem jártak felderítők, legalábbis Caesar nem írt arról, hogy

67 Caes. BG1. 12. p.
68 Caes. BG 1.21. p.
69 További utalás: Caes. BG II. 17. Caes. BC I. 66. p.
70 Caes. BG 1.41. p.
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ennél nagyobb távot is megtettek volna." Az explorátorok csak a Kr. u. 2. századtól kezdve
váltak önálló csapattesté. Addig az első cohors állományába tartoztak és sátraik a táborban,
a lovasság sátrai mellett helyezkedtek el. Hyginus szerint három légióra 200 explorator
esett.7-

Meglepő, hogy Caesar ritkán ment személyesen felderíteni a terepet vagy az ellenséget.
Ennek az lehetett az oka, hogy jobban bízott a tisztek képességében, akik a csatában így
hatékonyabban tudták hasznosítani a személyes tapasztalataikat. Noha Suetonius szerint,
„hadseregét sosem vezette cselvetésre alkalmas utakon, míg a terepviszonyokat ki nem
kémlelte", ennek ellenére a könyvekben négy-öt célzásnál nem találhatunk többet.73 Az
afrikai háború egy caputja is azt tanúsítja, hogy a felderítést inkább ezekben a dolgokban
járatosabb katonákra bízta: „Ezeket a rendelkezéseket nem személyesen, közvetlenül adta,
megszemlélve a helyzetet a sáncról, hanem a hadtudományban való bámulatos jártasságot
tanúsítva, a fóvezéri sátorban ülve, felderítők és hírnökök révén tette közzé, hogy mit
akar. "74 Mindezek persze nem zárják ki azt, hogy Caesar sohasem lovagolt ki körülnézni:
„Mikor ugyanis a kisebb táborba ment megszemlélni az erőditési munkálatokat,
észrevette, hogy az ellenség birtokában lévő domb teljesen üres, nincs ott senki, holott az
előző napokban jóformán minden talpalatnyi darabján ellenséges harcosok voltak lát-
hatók. "ls Egy másik helyzetben pedig: „Miután szemügyre vette a város fekvését, hozzá-
fogott Alesia körülsáncolásához. 'ni Ezek alapján feltehetjük a kérdést, hogy mennyire volt
hasznos és megbízható a hadvezér általi szemle. Miután Caesar megvizsgálta a dombot,
még saját szemének sem hitt, így a szökevényektől kért további felvilágosítást: „A
szökevények egybehangzóan azt állították (ami különben a felderítők jelentéseiből már
Caesar előtt is ismeretes volt), (...). "77 Vagyis ez azt jelenti, hogy Caesar miután maga
nézett körül, annyira nem volt biztos a dolgában, hogy felderítőket is kiküldött, sőt ezt
megfejelve még a szökevényeket is kikérdezte. Az utóbbi példa ennek a pontatlanságnak
az ellenkezőjét bizonyítja. Személyesen vizsgálta meg Alesia elhelyezkedését, védműveit,
és ezekre az ismeretekre alapozva hozta meg döntését.78 Összegzésképpen Caesar igye-
kezett inkább az explorátorokra támaszkodni, ő csak igen kivételes esetben vett részt a
felderítésben. Ez mindenképpen a római felderítők hatékonyságának és megbízhatósá-
gának a bizonyítéka.

Az általunk vizsgált korszakban a hírközlésnek és híradásnak számos formája létezett.79

A szóbeli és írásbeli közlésen felül karmozdulatok, hang- és fényjelzések, víztávírók vagy
füstjelek is rendelkezésre álltak: „Nem sokkal később Caesar is értesült az eseményről, az

11 További két utalás a felderítők „hatósugarára": Caes. BG I. 15, 21. p. (Az előbbiben öt-hat, mig az utóbbiban nyolc mérföld
van említve, vagyis az eddigi számokat figyelembe véve átlagosan kb. 8-10 mérföld lehetett az explorátorok „kirajzása").

72 Ps. Hyg. II. 30. p. További utalás római explorátorokra: Amm. Marc. XXIV. 4. 13. XVI. 12. 8. XXXI. 16. 2. p.
73 Suet. Caes. 58. p.
74 Ps. Caes. BA31.p.
75 Caes. BG VII. 44. p.
76 Caes. BG VII. 68. További utalás: Caes. BG V. 52. p. Caes. BC I. 65-66. II. 24-25. Ps. Caes. BA 3. Ps. Caes. Bell. Alex.

10. Amm. Marc. XVI. 10. 3^1. XXI. 12. 14. XXIV. 1. 13, 2. 9, 4. 3, 5. 3, 5. 6. XXVII. 2. 2 p.
77 Caes. BG VII. 44. p.
78 Caes. BG VII. 69-70. p.
79 Polyb. Hist. X. 43-47. p.
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erődről erődre adott fiistjelekből - régebben így adtak hírt —, s támaszpontjáról néhány
cohorsszal ugyanoda vonult."'" Esetünkben csak a futárokkal és küldöncökkel foglal-
kozunk. A futárszolgálat egy olyan hírközlő módszer, ami a századok alatt nem sok válto-
záson ment keresztül. Caesar és Napóleon is hasonló elvek alapján alkalmazta őket: az
utasítást vagy üzenetet minél gyorsabban a címzetthez kellett juttatni. Ez történhetett
hosszabb távolságra, például egy másik városba vagy erődbe, illetve rövidebb szakaszon,
például egy csatában a hadvezéri parancs közlése. A Caesar háborúiról szóló művekben
gyakorta említenek küldöncöket és hírhozókat." Egy tanulságos eset szerint, a küldöncök
foglalkozása nagyon veszélyes és kockázatokkal teli. Miután Caesar visszatért a britanniai
hadjáratról Kr. e. 54 őszének végén, légióit téli táborokba küldte. így került Q. Cicero
katonáival együtt a nerviusok földjére, ahol a nervius Ambiorix és szövetségesei állandó
támadásának volt kitéve. Kr. e. 54-53 telén a helyzet válságosra fordult a rómaiak számá-
ra, mivel egyre több ellenséges csapat gyülekezett táboruk előtt, katonáik pedig, az ínséges
téli időszakban teljesen legyengültek. „ Cicero mindjárt a kezdet kezdetén levelet küldött
Caesarnak. Busás jutalmat helyezett kilátásba, ha jelentését eljuttatják hozzá, de az utakat
mindenütt az ellenség tartotta megszállva, így összes küldöncét elfogták."^- „(...) Az
ostrom napról napra nyomasztóbbá vált, (...). Cicero mind sűrűbben küldte el hírnökeit
írásos jelentéssel Caesarhoz. Csakhogy legtöbb küldöncét elfogták, s katonáinak szeme
láttára kínozták halálra." Cicero nem akarta több küldönc életét feláldozni, úgyhogy egy
rabszolgát bíztak meg azzal, hogy juttasson el egy levelet Caesarhoz. A szolga gazdája
„megígérte, hogy viszonzásul felszabadítja, és nagy jutalmat ad neki. A szolga lándzsába
rejtette az írást, úgy távozott a táborból. Maga is gall lévén nem keltette fel a gallok
gyanakvását, mikor áthaladt közöttük, s meg is érkezett Caesarhoz."" Mint ismeretes
Caesarnak gall lovasai voltak, így minden bizonnyal a futárszolgálatot is rájuk bízták:
„ Caesar ekkor nagy jutalommal rábírta az egyik gall lovast, jutasson el egy levelet
Ciceróhoz. A levél görög nyelven íródott, hogy az ellenség, ha netán kezébe kerül, ne
ismerhesse meg belőle terveinket. Lelkére kötötte emberének, ha nem tud Cicero elé jutni,
erősítse a levelet lándzsája hajtószijához, és dobja be a fegyverét a tábor védművei
mögé. "" Látható, hogy már az ókorban is ismerték a híradás legváltozatosabb módszereit.
Vagy dárdába, vagy ahhoz erősítve küldtek üzenetet, ráadásul olyan nyelven, amit az
ellenség nem tudott elolvasni. Ugyanakkor nemcsak katonákat, hanem rabszolgákat is
megbíztak futárszolgálattal. Arra nem találunk utalást, hogy a futárszolgálat hogyan épült
fel. Valószínű, hogy az explorátorokhoz voltak beosztva, vagy közülük válogatták őket, és
nem tömörültek olyan speciális kollégiumokba, mint például a kémek.

80 Caes. BC III. 65. p. Caesar azt állítja, hogy a galloknál bevett szokás volt a „messze hangzó kiállásokkal" való híradás:
„Ahányszor valami nagyobb szabású, fontosabb dolog történik, azt a gallok messze hangzó kiáltásokkal tudatják faluról

falura, egyik vidéktől a másikig: az üzenetet mindenki áh'eszi. és sorban továbbadja szomszédinak. így történt most is: arról,
ami Cenabumban napkeltekor lejátszódott, az arvenusok földjén már este nyolc óra felé értesültek, holott a távolság mintegy
százhatvan mérföld. " (Caes. BG VII. 3. p.) Idősebb Plinius a tüzjelek szerepére hívja fel a figyelmet: „Néhányan
megkülönböztetnek még egy piritfajtát, amelyben igen sok tűz van. Azok a legsúlyosabbak, amelyeket élőknek ne\'ezünk, és
leginkább a katonai táborok felderitöi számára nélkülözhetetlenek." Elképzelhető, hogy az elöreküldött felderítők
tűzgyújtással jelezték a közeledő seregnek, hogy merre van táborverésre alkalmas terület. (Plin. HN XXXVI. 138. p.)

81 Caes. BC II. 18. III. 79, 101. Ps. Caes. Bell. Alex. 28.
82 Caes. BG V. 40. p.
83 Caes. BG V. 45. p.
84 Caes. BG V. 48. p.
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A történeti irodalom a hírszerzők másik nagy csoportjának a kémeket (speculatores)
tekinti, és abban különbözteti meg a felderítőktől, hogy ők nem csoportosan, hanem
egyesével végezték szolgálatukat, továbbá küldetésük valamilyen titkos tevékenységet
sejtet. A rómaiak csak a második pun háború (Kr. e. 218-201) alatt jöttek rá arra, hogy
mennyire kifizetődő egy szervezett, hatékonyan működő hírszerzőrendszer kiépítése. A
punokat nemcsak a szövetséges törzsek látták el információval, hanem kémek és felderítők
egész sora, akik folyamatosan tudták követni a rómaiak mozgását: „Hannibál, előre-
küldött kémeinek jelentéseiből megtudta, hogy a római sereg már Arretium falainál áll. A
consul terveit és egyéniségét, a terepviszonyokat, az utakat, az élelem megszerzésének
lehetőségeit és mindazon dolgokat, amelyek ismeretére szüksége volt, a leggondosabb
utánjárással kipuhatolta (...). "8S A római consul kirívó hibát ejtett: „Flaminius - aki előtte
való nap napnyugtakor a tóhoz érkezett és másnap még hajnali szürkületkor áthaladt a
szoroson, anélkül, hogy a terepet kikémlelte volna -, mikor már a menetoszlop a síkság
tágasabb részein kezdett kibontakozni, az ellenség csak annyit vett észre, amennyi éppen
vele szemközt volt. "86 A hírszerzés hiányának egyenes következménye volt a trasumenus-
tavi és cannes-i vereség. Cannes után a római hadvezetés pálfordulata, továbbá P. Cornelius
Scipio színrelépése gyökeresen megváltoztatta a hadihelyzetet. A bátran kockáztató, ötle-
tesebb harcászati módszereket alkalmazó vezér tanult elődei hibájából, és nagyobb hang-
súlyt fektetett a hírszerzésre: „Scipio Africanus kihasználva az alkalmat, hogy Syphaxhoz
követség indult, megparancsolta, hogy Laeliussal menjen néhány kiválasztott tribunus és
centurio, rabszolgának öltözve. Ezeknek az volt a feladatuk, hogy kikémleljék a király
hadseregét. Hogy szabadabban fürkészhessék ki az ellenséges tábort, szántszándékkal
szabadon engedtek egy lovat, és mintha a menekülő állatot kergették volna, bejárták az
erődítmények legnagyobb részét. Ezekről jelentést tettek, és az erődítmények felgyújtá-
sával a háború be is fejeződött.""

Az máig kérdéses, hogy a kémek a legio hivatali rendszerében hol helyezkedtek el. Sok
törzskari állás létezett, mint például optio (segédtiszt), signifer (jelvényhordozó), tesserarius
(parancsőrtiszt), librarius (könyvelő), akik altisztként a centurio munkáját segítették. Számos
egyéb tisztség mellett előkerült a speculatores „rang" is, viszont azt nehéz volna megmon-
dani, hogy beosztásuk járt-e konkrét rendfokozattal. A császárkorban légiónként tíz-tíz
speculator működött. Egy Egyiptomban megtalált feljegyzés tanulsága szerint, az ott szol-
gáló kémek vezetője egy ún. optio speculatorum volt.88 Óbudán bukkantak rá egy másik
érdekes feliratra, amely arról tudósít, hogy a Pannóniában tevékenykedő légiók kémeinek
Aquincumban volt a gyülekezőhelye. A forrás utolsó megjegyzése: „Készült Aurelius
Pertinax frumentarius-katona gondoskodásával."19 A frumentarius eredetileg a gabona
megszerzésével és kiosztásával volt megbízva. Szerteágazó kapcsolatai és állandó utazásai
miatt elképzelhető, hogy hírszerzői tevékenységet is végzett. A római kémek gyakran futár-

85 Livius XXII. 3. p.
86 Livius XXII. 4. p.
87 Front. Strat. I. 2. p. Megjegyzés: Syphax numídiai király Hannibál szövetségese volt a II. pun háborúban.
88 CIL III 14137. p., ILS 8997. p.
89 CIL III 3524. p.
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szolgálatot is teljesítettek, ezért egyenruhájuk megkülönböztető része volt a futárcsizma
(„speculatoria caliga"), amely egyébiránt Caligula császár kedvenc lábbelije volt.90

Az egyik legismertebb római kémtörténet az afrikai háború szerzőjének tudósításában
maradt fenn: „ Caesar nyugalma nagy nyugtalanságot keltett bennük (Scipioékban - meg-
jegyzés tőlem KB): ezért kiválasztottak kettőt a gaetulusok közül - olyanokat, akikről azt
hitték, hogy leginkább támogatják ügyüket -, nagy jutalmat ígértek nekik, és szökevények-
ként átküldték Caesar táborába, kémkedés céljából. Mihelyt ott rögtön Caesar elé vezették
őket, azt kérték, hogy bántódás nélkül mondhassák el az igazságot. (...) Scipio ezúttal
felderítés céljából küldött el bennünket, hogy kikémleljük: vajon készültek-e árkok, elefánt-
csapdák a tábor és a kapuk előtt, egyszersmind, hogy ismerjük meg a terveiket a vadállatok
ellen, a csatafelállás haditervét, és azt jelentsük neki. Hamarosan a valóságban is beigazo-
lódtak az általuk elmondottak: ugyanis másnap azokból a légiókból, amelyeket a gaentulu-
sok megneveztek, több légionárius katona átszökött Scipiotól Caesar táborába."" Ha a
kémeket elfogták, súlyos büntetésre számíthattak: Hannibál „amikor megtudta, hogy katonái
közül az előző éjszaka egyesek átszöktek az ellenséghez, és azt is jól tudta, hogy ellenséges
felderítők vannak a táborban, nyilvánosan kihirdette a következőket: Nem illethetik szöke-
vénynévvel azokat, akik az ő parancsára mentek át az ellenséghez, szándékaik kikémle-
lésére. A felderítők jelentették az öveiknek, amit hallottak. A rómaiak erre lefogták a szöke-
vényeket, és a kezüket levágva visszaküldték őket. "9 : Caesar két esetben is beszámolt arról,
hogy a leleplezett kémeket kivégezték: „A katonák elfogtak egy kémet Pompeius második
légiójából, és megölték. Aznap éjszaka kémeket fogtak el, három rabszolgát és egyet a
hazai légió katonáiból. A rabszolgákat keresztre feszitették, a katonát pedig lefejezték. "*4

Helyi lakosok, szóbeszéd
Végül Caesar hírszerzése gyakorta támaszkodott a helyi lakosok segítségére." Ez a fajta

információforrás formájában igencsak különbözött az eddigiektől. Vegetius nagyon
hasznosnak ítélte: „Erre a célra (az út helyes megválasztására - megjegyzés tőlem KB) a
képzettebbek, a tisztségeket viselők és azok, akik a helyi viszonyokkal ismerősek, külön-
külön szerezzenek be minden szükséges adatot, és a többféle adatból kell a helyes képet
kialakítani. Mindamellett veszélyes helyzetben az utak megválasztására megfelelő és
hozzáértő vezetőket kell alkalmazni (...). Ügyelni kell, hogy értelmeseket és tapasztaltakat
keressünk, nehogy két-három ember tévedése az egész sereget válságos helyzetbe juttassa;
gyakran ugyanis együgyű falusiak sok olyat adnak elő, és olyanról hiszik azt, hogy tudják,
amit valójában nem is tudnak.'""" A gyakorlatban a lakosság segítsége többé-kevésbé

90 Suet. Cal. 58. p. További utalások római kémekre: Amm. Marc. XIV. 2. 15. XVIII. 8. I. XIX. 3. 3. XXI. 13. 4. XXVI. 10.
4. XXVII. 2. 2-4. XXXI. 9. 2, 11. 2. p.

91 Ps. Caes. BA 35. p.
92 Front. Strat. III. 16. p.
93 Ps. Caes. BH 13. p.
94 Ps. Caes. BH 20. p. Ammianus jegyzete szerint sem menekülhettek az elfogott, ellenséges kémek: Amm. Marc. XVIII. 6.

16. p.
95 Utalások: Caes. BG I. 18. VII. 3. Ps. Caes. BA 1. Ps. Caes. BH 19. Amm. Marc. XIV. 2. 9. XV. 5. 24. XVIII. 4. 2, 6. 2-3.

XXVI. 8. 3. p.
96 Veg. Epit. III. 6. p.
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hasznosnak mondható. A gall háború befejező szakaszában Dumnacus az ansók vezére si-
kertelenül ostromolta Lemonum várát, ahová beszorította Duratius római legátust. Szét-
küldött levelekből hamarosan a többi legio parancsnoka, C. Caninius és C. Fabinus is érte-
sült az eseményekről, és elindultak megsegíteni a már kimerülőben lévő Duratiust.

„Dumnacus belátta, hogy teljesen reménytelenné válik a helyzet, ha több fronton kell
felvennie a harcot", ezért visszavonva csapatait megpróbált gyorsan átkelni a Liger
folyón, hogy annak túlpartján biztonságba helyezze övéit. A Ligeren viszont csak egy híd
ívelt át, így az ansók arra indultak. Ezalatt „ Fabius még nem pillantotta meg az ellenséget,
és Caninusszal sem egyesült, a vidéket jól ismerő emberek felvilágosításaiból azonban
mégis kikövetkeztette a megfélemlített ellenség legvalószínűbb útvonalát - azt, amelyiken
valóban haladt is. Ezért ő is a szóban forgó híd felé indult csapataival, (...). " Végül rájuk
szabadította a lovasságot, ami jelentős pusztítást végzett az ansók között." A hadművelet
tehát sikerült, melynek döntő momentuma a lakosoktól szerzett információ. A polgárhábo-
rúban nagyobb hangsúlyt kap a helybéliek harcokban való részvétele. Az egyes városok-
nak nagyon gyakran ki kellett nyilvánítaniuk politikai orientációjukat, hogy Caesart vagy
Pompeiust támogatják-e. Kr. e. 49-ben Pompeius teljesen elzárta a stratégiailag fontos
Brundisium városát Caesartól, és szinte erőddé alakította azt át.98 ,3rundisium lakosságát
Pompeius katonáinak az erőszakoskodása és Pompeius bántó magatartása felháborította,
ezért Caesarhoz húztak. Amikor afutkosásból és a készülődésből megtudták, hogy Pompeius
indulni készül, mindenhonnan jelt adtak a tetőkről. Caesar így értesült a városban történ-
tekről, (...)."" Persze nem mindig voltak ilyen készségesek a lakosok, hiszen polgárháború
alatt az állandó nélkülözések rekvirálásra kényszerítették a katonákat. Az afrikai harcok
során azonban Fortuna megkegyelmezett Caesar éhező seregének: „Afrika lakossága
körében az volt a szokás, hogy a földeken és szinte minden gazdaságban a föld alatt
gabonatárolás céljaira rejtett vermek vannak, s ezeket főként a háború miatt, illetve az
ellenség gyors rajtaütésének megelőzésére készítik el. Caesar, miután erről feljelentés
révén tudomást szerzett, a nap harmadik órájában elküldött két légiót, (...) és ezek később
nagy mennyiségű gabonával megrakottan tértek vissza a táborhelyre. "m Vagyis egy
feljelentés vezette el a rómaiakat a raktárakhoz. Ez a forrás ráadásul egy különleges és
ritka bizonyíték arra, hogy az felderítés és az élelmezés szorosan összefonódott a korszak-
ban.

Röviden szólni kell a szóbeszédből származó információkról."" A szövegekben kétfajta
terminológiával találkozhatunk: „fáma", illetve „rumor". Modern fordításban „forrástalan
anyagot" jelentenek, ami azt célozza, hogy eredetük nem pontosan meghatározható, vagyis
híresztelés, pletyka.102 Egy jellemző példa maradt ránk a polgárháború elejéről, amikor is
Caesar és Pompeius egymást gyengítve próbáltak pozícióhoz jutni Makedóniában. Kr. e.
48-ban Caesar fájdalmas vereséget szenved Dyrrachiumnál. Csaknem ezer embert veszí-

97 Caes. BG VIII. 26-27. p.
98 Caes. BC 1. 27. p.
99 Caes. BC I. 28. p.
100 Ps. Caes. BA 65. p.
101 Utalások: Caes. BG VIII. 52. Caes. BC I. 53, 60. III. 7, 36, 80. Ps. Caes. Bell. Alex. 25, 48. Amm. Marc. XXI. 6. 1-2. p.
102 Austin - Rankov, 1995. 83. p.
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tett, de mivel Pompeius nem aknázta ki a győzelmet, sikerült rendezetten visszavonulnia
és újjászerveznie csapatait. A csata után „Pompeius minden tartományba és városba
levelet küldött a dyrrachiumi ütközetről, és a valósághoz képest erősen eltúlozta,
felnagyította az eseményeket. Közben az a hír is elterjedt, hogy Caesar csaknem elvesztette
minden csapatát, és megverten menekül. Emiatt Caesar újra nyugtalanná vált, több város
ugyanis hűtlenné lett hozzá. "m Ilyen város volt többek között a thessaliai Gomphi is. „A
város lakosai néhány nappal korábban követeket küldtek Caesarhoz, felajánlották neki
szolgálataikat, tőle pedig védelmül katonákat kértek. A dyrrachiumi ütközet híre azonban
ide is elérkezett, méghozzá, mint fentebb elmondottuk, sok tekintetben eltúlozva.
Androsthenes, Thessalia katonai parancsnoka, aki szívesebben társult volna Pompeiussal
a győzelemben, minthogy Caesarral szövetkezzék a balsorsban, a földekről a városba
rendelte a rabszolgákat és a szabadokat, bezáratta a kapukat", és segítséget kért
Pompeiustól. Szó ami szó, a vereség igencsak megtépázta Caesar legyőzhetetlenségének
nimbuszát. A hír, mely Caesar szerint minden alapot nélkülözött, sok fejfájást okozott,
hiszen új haditervet kellett készítenie; mindenképpen el kellett foglalnia az ellenséghez
átpártolt várost, hogy ezzel is példát statuáljon a többi, bizonytalankodó szövetséges előtt.
Egy gyors ostrommal bevette Gomphit, majd pedig „bosszúból" „katonáinak szabad
rablást engedélyezett. Innen azonnal továbbvonult, és hamarabb érkezett Metropolisba,
mint a város bevételének híre. " l 0 4 Kétségtelen, hogy az egyes híresztelések alaptalan
optimizmust eredményezhetnek az ellenség soraiban. Mikor Caesar csapatai a hispániai
harcok alatt szűkében voltak a gabonának, a pompeianus Afranius és Petreius ezt igencsak
eltúlozva és felnagyítva megírták híveiknek Rómába: „A szóbeszéd meg is toldotta a
híreket, és már mindenki azt hitte, hogy a háború befejeződött. Ahogy a hírek és levelek
Rómába érkeztek, sokan Afranius házába tódultak és szerencsekívánatokkal halmozták el.
Itáliából sokan utaztak Cn. Pompeiushoz, egyesek azért, hogy elsőnek vigyék meg neki a
hírt, mások azért, hogy ne lássék úgy, mintha a háború kimenetelét akarnák bevárni, és
utolsónak érkeznek. "m Egy álhír ugyanakkor súlyosan tudja demoralizálni egy hadsereg
hangulatát: „ Curio táborában azonban mindenkit nagy félelem fogott el; s a fecsegés
gyorsan növelte a rettegést, mert mindenki híreket költött, és ahhoz, amit mástól hallott, a
maga félelméből is hozzáfűzött valamit. Ekként az egy forrásból származó hír sokakhoz
eljutott, szájról szájra járt, végül az a látszat keletkezett, hogy több forrása van (...). ""*

Befejezésképpen Caesar nagyon jól összegzi az információáramlás lényegét, amely
szintén azt mutatja, hogy a híresztelésnek és a szóbeszédnek inkább a pszichológiai
hadviselésben van szerepe: „Domitius is ekkor érkezett Makedóniába. Áradni kezdtek
hozzá a városok népes küldöttségei, arról is hírt kapott, hogy Scipio közeledik légióival.
Ez mindenütt nagy hatást és visszhangot keltett, mert az új eseményeket rendszerint
megelőzi hírük."107

103 Caes. BC III. 79. p.
104 Caes. BC III. 70-71, 80. p.
105 Caes. BC I. 52-53. p.
106 Caes. BC II. 36. p.
106 Caes. BC III. 36. p.
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Tanulmányunk kiinduló kérdése az volt, hogy milyen lehetőségek és technikák álltak a
római hadsereg hírszerzőinek rendelkezésére. A katonai hírszerzés egyaránt alkalmazott
professzionális, csakis erre a feladatra kiképzett személyeket (exploratores, speculatores),
és gyakorta támaszkodott a polgári „hírszerzőkre", vagyis kereskedőkre vagy helyi
lakosokra. A titkosszolgálati munka sokoldalúságát bizonyítja az is, hogy mindezeken
felül egy csata vagy hadjárat kimenetele szempontjából döntő jelentőségű adatokat
közölhettek követek, tolmácsok, szökevények, árulók vagy rabszolgák. Vagyis ha a
hírszerzés köré csoportosuló emberek státusát vesszük vizsgálat alá, akkor a római haderő
- az esetek nagy részében - a nem katonai személyekre is számíthatott. Talán ez annak az
oka, hogy fő forrásainkban ritkábban futunk össze az exploratores vagy speculatores
kifejezésekkel. Továbbá az is tény, hogy a kémek és hírszerzők egységekbe való
szervezése a császárkorban ment végbe, amikor már határozottabban jelentkeztek a
máriusi haderőreform eredményei. Caesar bő negyven évvel lépett színre Marius után,
vagyis a haderőszisztéma átalakulása, és így eme speciális egységek megszervezése is
még javában folyt. A fentiek alapján megbizonyosodhattunk arról is, hogy már a
korszakban is kiemelt szerepet kapott az ellenség megtévesztése. A dezinformálás, a
hírszerzés világának egy speciális vállfája. Már Caesar is hatékonyan alkalmazta az
ellenség moráljának megtörésére. A későbbi hadtudományírók viszont elsiklanak fölötte
(kivételt képez Onosandros néhány mondatos megjegyzése), így feltételezhető, hogy a
rómaiak a csatatéren nem mindig éltek a dezinformálás adta lehetőségekkel. Információt
természetesen nemcsak személyek, hanem különféle feljegyzések, íratok és térképek is
szolgáltattak. A római államapparátus és hadsereg működését is gazdagon dokumentálták.
Sajnos ez az óriási forrásanyag elveszett, csupán egy-két töredék és felírat maradt meg.
Feltételezhető, hogy Caesarék információszerzésében ezek foglalták el a második helyet,
a felderítők és kémek segítségével szolgáltatott adatok után.

Összegzésképpen feltehetjük a kérdést: tudatos volt-e a római hadseregben, és így Iulius
Caesar haderejében a hírszerzői tevékenység? A válasz egyértelműen igen. A rómaiak előtt
már jóval korábban nagy hangsúlyt fektettek az ellenség felderítésére és kikémlelésére,
viszont egyetlenegy ókori államnál sem lehetett ilyen fokú szervezettséget és tudatosságot
tapasztalni. A birodalom lételeme a haderőben rejlett, mindent ennek rendeltek alá. így
nemcsoda, hogy a római harcmodorban, taktikában, stratégiában, és így a hírszerzésben
felhalmozott óriási tudás is továbböröklődött a következő korszakokra, és táplálta az
újonnan születő birodalmakat és azok hadseregét.
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