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A RÓMAI BIRODALOM HATÁRAI

Horti Gábor∗

(Kivonat) A Római Birodalom határrendszereinek kutatása már két évszázadra nyúlik vissza. A
határlétesítmények rendszeres és módszeres kutatása a 19. századtól kezdve már a magyar királyság területén
is megindult, ahogy a nyugat-európai országok többségében. A kutatás módszertana a múlt század végén
megváltozott, illetve egy újabb irányvonal meghonosodása kezdıdött az elmúlt években. A sikeresen
felhalmozott tudásanyag, források és szakirodalom alapján napjaink kutatói számos kérdésben újabb
nézıpontokat figyelembe véve, árnyaltabb és teljesebb képet igyekeznek festeni a Birodalom határainak
mőködésével kapcsolatban.
Tanulmányom célja egy átfogó kép felvázolása a Római Birodalom határrendszerérıl. Ebben több
nézıpontból vizsgálom a határokat, eltérve az eddig meghonosodott, egysíkú, kizárólag katonai és
topográfiai szempontokat figyelembe vevı elméletektıl. Véleményem szerint a határrendszerek sokkal
összetettebbek voltak mind felépítésükben, mind mőködésükben, mint azt a jelenleg feltételezhetjük.
Vajon hogyan is mőködtek ezek a rendszerek? Mi volt a rómaiak célja a határok kiépítésekor? Hogyan
mőködtek a természetes átjárási folyamatok? Mennyire voltak sikeresek ezek a védelmi- és határrendszerek?
Ezekre és más kérdésekre próbálok válaszokat keresni tanulmányomban.
Kulcsszavak: Római Birodalom, határrendszer, határvédelem, határtípusok, határok mőködése, római
hadsereg, római civilek, kereskedelem, római határok forrásai, római határvédelmi régészeti emlékek.
A tanulmány vázlata:
I. A római határok kialakulása
II. A római határok korabeli és modernkori definiálása
III. Diplomácia, a határvédelem elsı vonala – a Római Birodalom külpolitikája
IV. Római határtípusok
a. Szárazföldi kiépített határok 1. típus (védelem egy kiépített fal vagy sánc mentén)
i. Hadrianus fala
ii. Antoninus fala
iii. A germán limes
b. Szárazföldi kiépített határok 2. típus (védelem a határ utak (limes-utak) mentén)
i. Síkvidéki határ
ii. Sivatagi határ
iii. Hegyvidéki határ
c. Folyami határok
d. Tenger menti határok
V. A római határok mőködése és célja
VI. A római határok értékelése – Vajon sikeresek voltak-e a római határok?

Bevezetı
A Római Birodalom határainak definiálása nem könnyő feladat, mivel számos olyan körülmény létezik,
amelyek alapján kérdésessé válhat egy-egy határszakasz hollétének megállapítása. Ezen felül a római
határfelfogás is kérdéses számunkra, az egyes népekkel kötött diplomáciai megállapodások révén Róma nagy
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területekhez jutott, de számos esetben helyén hagyta az adott terület politikai vezetését. Arra nincs pontos
hivatkozás, hogy mennyire tekintették ezeket az államokat önállónak, vagy mennyire tekintették a Római
Birodalom részeinek. De ezek a kérdések csak a modern kor emberének jelentenek fejtörést, mivel a források
alapján kijelenthetjük, hogy a rómaiak minden bizonnyal tudták, hogy hol található birodalmuk határa. Olyan
források, mint pl. a Notitia Dignitatum, árulkodóak lehetnek, mivel a birodalmi nyilvántartás feljegyezte,
hogy az egyes létesítmények vagy a Római Birodalom területén, vagy „in barbarico”,1 azaz barbár területen
helyezkedtek el.2 A korszak kutatói számára azonban továbbra is nyitva marad a kérdés, mivel olyan
egyértelmő határok megállapítása is kérdésessé válhat, mint Hadrianus fala. A határvédelmi létesítmény elég
határozottan választhatta el egymástól a rómaiakat és a barbárokat, azonban a fal északi részén is találhatunk
olyan római létesítményeket, amelyek jóval a fal építése után is használatban voltak.
Hogyan definiálhatjuk tehát a római határokat? Mely források lehetnek segítségünkre a Birodalom
határainak és mőködésük módjának megállapításában? Erre és számos más kérdésre keresem a választ
tanulmányomban, illetve röviden szeretném bemutatni a Római Birodalom határainak típusait, azok
szerkezetét, mőködési alapelveit. Ezen felül röviden értekezem a határok sikerességérıl.
Módszertani bevezetı
Módszertani szempontokat figyelembe véve, az egyes határvédelmi létesítmények karakterisztikájával
behatóan nem foglalkozom, mivel arra a terjedelmi korlátok nem adnak lehetıséget. A megállapítások
hátterében azonban jelentıs forrásbázist és statisztikai adatokat használok fel, amelyet a legfrissebb
szakirodalom, illetve saját adatgyőjtésem lévén alkalmazok. Úgy vélem, hogy általános szerkezetek
összehasonlításával, a rendelkezésre álló források és régészeti emlékek elemzésével a téma sikeresen
kidolgozható, a fenti kérdéseket érdemben meg lehet válaszolni.
I. A római határok kialakulása
A Római Birodalom határai fokozatosan alakultak ki a folyamatos hódítási tevékenység következtében.
Azonban a hódítások intenzitásának csökkenésével, majd késıbb teljes megszőnésével a római határok nem
váltak statikussá, folyamatosan változtak, a nyugati birodalomrész széteséséig.3
Elıbb a pun, majd az ezt követı makedón háborúk következtében Róma a Földközi-tenger meghatározó
hatalmává vált. A hódítások révén Róma jelentıs gazdasági és területi nyereségre tett szert, amelynek
következtében a hódítások tovább folytak egészen a Kr. u. 2. század kezdetéig, Traianus császár
uralkodásáig (Kr. u. 98-117). Történt ez így annak ellenére, hogy Augustus császár (Kr. e. 27 – Kr. u. 14) a
Kr. u. 9-ben történt teutoburgi katasztrófa után, végrendelkezése közben hódítási tilalmat rendelt el
utódainak, amelyet természetesen nem tartottak be.4 A hódítások több szempontból fontosak lehettek egy
császár számára. Claudius császár (Kr. u. 41-54) például azért hódított, hogy bizonyítsa rátermettségét a
trónra.5 A trónra kerülés ilyen fajta bebiztosítása nem volt ritka eljárás, nem Claudius volt az egyetlen. Ezen
felül gazdasági elınyökkel is járt, mivel a zsákmány és az eladott rabszolgákból származó bevételek bıven
megtérítették a császári udvar számára a hadi kiadásokat. A Kr. u. 2. század elejére azonban némileg
csökken a harci kedv, illetve a hatalmas kiterjedéső Római Birodalom számára már túl nagy anyagi
ráfordítással jártak a további hódítások. A 2. század közepén a markomann – quad – szarmata háborúk (Kr.
u. 167-180) során bebizonyosodott, hogy inkább a védelemre kell helyezni a hangsúlyt, mivel a nagy
tömegben, koncentráltan támadó barbárok át tudják törni a kezdetlegesnek mondható, éppen csak kiépült
római védelmet.6 Az utolsó császár, illetve dinasztia, aki hódítani tudott, az Septimius Severus, illetve a
Severus-dinasztia.7 Az ı idejükben a Közel-Keleten történt további hódítás, amelynek során új provinciákat
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is szerveztek a Birodalomhoz csatolt területekbıl.8 Septimius Severus a Pescennius Niger elleni
polgárháború után benyomult a Perzsa Birodalomba és az itt szerzett új területekbıl és a korábbiak
átszervezése után két provinciát alakított ki Kr. u. 194-197 között Mesopotamia és Osrhoene névvel.9 A
Septimius Severus (Kr. u. 193-211) után következı uralkodók azonban nem tudtak új területeket
meghódítani, annak ellenére, hogy a szándék még a Kr. u. 3. század közepén is megvolt a rómaiakban.10 A
késıbbiekben a mindenkori császárok már kevésbé területszerzı, inkább fegyelmezı, megelızı jelleggel
lépték át seregeikkel a római határt. Nagy területi változások a Kr. u. 3. század után már nem érték a
birodalmat, új provinciák csak az átszervezések miatt jöhettek létre.11
A római határok kialakulása a Kr. u. 1. század végére tehetı, a határvédelem kiépülése Domitianus idején
kezdıdhetett.12 A határvédelem alapjai, a legiotáborok elızményei, a csapatok elhelyezkedése ebben az
idıszakban öltött egy szilárd formát. A táborok és erıdítések szilárd építıanyagba történı átépítése
Hadrianus (Kr. u. 117-138) és Antoninus Pius (Kr. u. 138-161) idején történhetett.13 Ezt követıen a
határvédelem folyamatosan fejlıdött, átalakult. A fejlıdési folyamat a Kr. u. 5. század végéig tartott, habár
az utolsó nagyobb építési szakasz Valentinianus (Kr. u. 364-375) császár uralkodására tehetjük. Ez után nem
tudunk nagyobb átalakításokról, fejlesztésekrıl.14
II. A római határok korabeli és modernkori definiálása
A Római Birodalom határainak definiálása a kutatás központi kérdései közé tartozik a római kor
vizsgálatának kezdete óta. A modern tudomány számos elméletet dolgozott ki a témával kapcsolatban,
azonban a manapság felgyorsuló és elmélyülı vizsgálatok, újabb és újabb leletek, objektumok elıkerülésével
át kell gondolnunk a jelenleg elfogadott téziseket. A határok vizsgálatakor elsı és egyben egyik legfontosabb
szempont az, ahogyan a rómaiak látták saját határaikat. Ehhez a megfelelı források ismertetése szükséges,
amelyet a következıkben teszek meg. Elsıként Augustus princeps önéletrajzából a Res Gestae Divi Augustibıl idézek:
„Gallias et Hispanias provincias, i[tem Germaniam, qua inclu]dit Oceanus a Gadibus ad ostium
Albis flumin[is, pacavi…]”15
„A gall és hispán provinciákat, csakúgy, mint Germaniát, amerre az Oceanus határolja Gades-tıl az
Albis torkolatáig”16
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Úgy vélem, hogy a hódítási szándék abban mutatkozott meg a rómaiakban, hogy megszállták és provinciákat szerveztek
az újonnan meghódított területekbıl. A római hódítások története során ismert volt a megelızı hadjárat, illetve a
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tartották megszállva római csapatok a barbár területeket, ameddig a békeszerzıdés meg nem köttetett, majd ezt
követıen kivonultak, így nem beszélhetünk hódításról. Dacia esetében például, nyilvánvalóan hódító szándékkal léptek
fel a rómaiak, hiszen majd 200 éven át megszállva tartották a területet, valamint provinciát, provinciákat is szerveztek
itt.
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szászánida uralkodó fogságába esett és ott is halt meg. Millar 1996, 166.
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Diocletianus és utódai alatt szervezték át utoljára a római provinciákat.
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Az al-dunai párhuzamok alapján biztosra vehetı, hogy már Traianus uralkodása elıtt épültek erıdítések, amelyek
nem fából készültek, ideiglenes jelleggel. Azonban a katonai építészet ilyen irányú törekvései csak késıbb, a Kr. u. 2.
század elején váltak általánossá. Karavas 2005, 189-190.
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A határvédelem átalakulása hosszú folyamat volt, amely a Kr. u. 2. század elejétıl kezdıdıen állandó fejlıdést mutat.
A mindenkori császárok lehetıségeikhez mérten igyekeztek biztosítani a rendszer fejlesztését, leginkább ott, ahol az a
legjoban ki volt téve a veszélyeknek, illetve ahol a külsı fenyegetettség jelentısnek volt mondható. Úgy vélem a
fejlıdés a nyugati birodalomrész bukásáig, illetve azon túl is folytatódott., így a rendszer maga nem érhetette el végsı
formáját. Az védekezés módja, alapstratégiája azonban világosan tükrözıdhet a hadi, illetve építészeti intézkedésekben,
amelyeket a határok mentén foganatosítottak.
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Res Gestae Divi Augusti 26.
16
Gades városa a mai Cádiz, illetve az Albis a mai Elba folyó.
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Hasonlóképpen vélekedik Tacitus, aki az Annalesben a következıket írja:
„mari Oceano aut amnibus longinquis saeptum imperium…”17
„az Oceanus, vagy távoli folyók veszik körül a birodalmat…”18
A fenti forrásokból kiderül, hogy a rómaiak elıszeretettel használták fel a természetes akadályokat, mint
például a folyókat, hogy azok képezzék a birodalmuk határait. Úgy tőnik, a határvonalak ilyenfajta
meghatározása kényelmes és praktikus lépés lehetett, mivel ahol csak lehetett a fenti elveket alkalmazták,
mind a korai idıkben, mind pedig a késı császárkorban.
További forrásokat találhatunk, amelyek a védekezés és határképzés egyéb módjait mutatják be a
rómaiaknál. Hadrianus faláról a Historia Augustában a következıket olvashatjuk:
„Ergo conversis regio more militibus Brittaniam petit, in qua multa correxit murumque per
octoginta milia passuum primus duxit, qui barbaros Romanosque divideret.”19
„Britanniába utazott, ahol sok mindent helyrehozott, és elsıként építtetett egy nyolcvanezer
lépés hosszúságú falat, hogy az válassza el a barbárokat és a rómaiakat.”20
Ugyancsak a Historia Augustában olvasható a következı:
„Per ea tempora et alias frequenter in plurimis locis, in quibus barbari non fluminibus sed
limitibus dividuntur, stipitibus magnis in modum muralis saepis funditus iactis atque conexis
barbaros separavit.”21
„Ezekben az idıkben, miként sok más alkalommal is, igen sok helyen, ahol a barbárokat nem
folyók, hanem mesterséges határvonalak választják el a birodalomtól, Hadrianus a barbárokat
a birodalom területétıl mintegy falhoz hasonló sövénnyel választatta el, mely úgy készült,
hogy nagy cölöpöket döngöltek mélyen a földbe, és ezeket egymással összekötözték.”22
Az Itinerarium Antonini szintén említést tesz a Hadrianus faláról, illetve a határról a fallal kapcsolatban:
„A limite, id est a vallo…”23
„A határtól, amely a faltól indul…”
Nem Hadrianus falával kapcsolatban, azonban szintén Britannia provinciáról olvasható a következı
szövegrészlet a Historia Augustában:
„Per legatos suos plurima bella gessit. nam et Brittanos per Lollium Urbicum vicit legatum
alio muro cespiticio summotis barbaris ducto…”24
„Legatusai útján számos háborút viselt. Egyik ilyen alvezére, Lollius Urbicus révén ugyanis
legyızte a britannusokat, és hogy a barbárokat távol tartsa, gyeptéglákból újabb falat
emeltetett…”25
A források elemzésénél szembetőnı, hogy a határok említésekor a szövegrészletek több alkalommal
17

Tac. Ann. 1.9.
Amennyiben a fordító személye nincs feltüntetve, a forrás a saját fordításomban olvasható. További ehhez hasonló
forrásrészletek olvashatók alább.
19
Hist. Aug. Hadrianus XI.2.
20
A szövegrészlet Kiss Sebestyén fordítása. Hist. Aug. 2003, 67.
21
Hist. Aug. Hadrianus XII.6.
22
A szövegrészlet Kiss Sebestyén fordítása. Hist. Aug. 2003, 68-69.
23
Itinerarium Antonini, Iter Britanniarum 464. sor.
24
Hist. Aug. Antoninus Pius V.4.
25
A szövegrészlet Havas László fordítása. Hist. Aug. 2003, 94.
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említik a természetes határvonalakat. Két fontos természeti képzıdmény azonban kitőnik, a folyó és az
óceán. Úgy vélhették, hogy ezek azok, amelyek egyértelmően meghatározhatják a Római Birodalom határait,
mint markáns természeti képzıdmények.
Amennyiben nem állnak rendelkezésre olyan természeti jelenségek, amelyek egyértelmően elhatárolhatnák a
barbár népeket a rómaiaktól, úgy a hadvezetés, Hadrianusszal és Antoninus Piusszal az élen igyekezett olyan
mesterséges határvédelmi létesítményeket létrehozni, amelyek a folyókhoz hasonlóan képesek elválasztó
funkciót betölteni. Ilyenek voltak Hadrianus és Antoninus falai. Ezen felül a kutatás és a források ugyancsak
e két uralkodó valamelyikének tulajdonítják a germaniai limes kiépítését is, amely volumenében hasonló,
azonban építészeti jellegeiben eltérı mesterséges határvonal.
Ami mindenképpen bizonyosnak tekinthetı a források alapján is, hogy a római nép pontosan
meghatározta a határait, illetve igyekezett elválasztani a barbárokat és a birodalmuk polgárait. Azonban a
határvonalakat a rómaiak sem mindig vették figyelembe, illetve elıszeretettel telepítettek elıvédeket a
határvonalaik elıterébe. Ezen felül a kulturális, kereskedelmi hatásuk is messzemenıen meghaladta a
feltételezett határokat. A modern határkoncepciók több oldalról közelítik meg a kérdéskört.
Elsıként érdemes azokról a befolyásoló tényezıkrıl beszélni, amelyek átnyúltak a Római Birodalom
határain. A kereskedelem mindenképpen ezek közé sorolható. Római áruk tőnnek fel messze a határoktól,
olyan helyeken, mint India, Kína, Európa észak-keleti részei.26 Ezek mindenképpen hatással lehettek az
ıslakos népek kultúrájára, mindennapi életére. Ugyanígy befolyásolta a rómaiak hétköznapjait a határokon
túlról érkezı áruk többsége. Egy módosabb polgár el sem képzelhette mindennapjait keleti főszerek,
ékszerek, keleti ruhaanyagok nélkül, amelyek csak kereskedelem útján érkezhettek a Birodalomba. A
kereskedelem római kereskedık, vagy közvetítık révén történt.27 Róma igyekezett kontroll alatt tartani a
forgalmat, amelyet vámszedı állomások útján ért el. A kereskedık itt, ahogyan ez a mai világban is kötelezı,
számot adtak a náluk lévı árukészlet után, amelyre a vámtiszt kivette a megfelelı adót.28
A kereskedelem és diplomácia29 révén Róma kiterjeszthette kulturális határait a Birodalom határain túlra.
A barbár államalakulatok befolyásolása több céllal történhetett. Elsıdleges lehetett talán a római
biztonságpolitika, amely szem elıtt tartotta a határai mentén élı népeket és igyekezett a maga oldalán, római
függésben tartani azokat. Ezzel célja lehetett, hogy a határai mentén élı törzsek ne támadjanak a
Birodalomra, illetve a barbár szövetségesek védhették a római határokat.
A kortárs elméleteket és hatását tekintve a Római Birodalom nem állt meg a természetes határoknál.
Befolyása messze túlmutatott a folyókon és tengereken, a kereskedelem, diplomácia és kulturális
tevékenység révén.
III. Diplomácia, a határvédelem elsı vonala – a Római Birodalom külpolitikája
A diplomácia hatékony eszköz volt a Római Birodalom kezében. A korai idıktıl kezdve különbözı
célokkal és eszközökkel igyekeztek maguk mellé állítani a szomszédos barbár törzseket, államokat.
Egyeseket beolvasztottak a Birodalomba, másokat meghagytak az ütközı államok szerepében, de a
Birodalom határain kívül. Ezek az államok a római határok sértetlenségét szavatolták, valamint a szövetséges
viszony egyéb elınyökkel is járhatott mind Rómára, mint a barbárokra nézve.
A szerzıdéses, szövetségi viszony kieszközöléséhez a Birodalom több módszert is alkalmazott. Egyik
volt ezek közül a háború, de a gazdasági nyomás és egyéb eszközök is rendelkezésre álltak. A szerzıdések
szavatolták a békét, az esetleges háborús cselekmények után a legyızöttek adót, vagy sarcot fizethettek
Rómának, valamint túszokat adtak, kötelesek voltak katonákkal támogatni a Birodalom haderejét, illetve egy
olyan szerzıdésrıl biztosan tudunk, amely olyan feltételt szabott a barbár vezetıknek, amely szerint ki
kellett üríteniük a Rómával közös határsávot egy bizonyos mélységben.30 A felsorolásból a túszadás az egyik
legérdekesebb a hosszú távú tervek figyelembe vételekor. A túszok között számos esetben ott voltak a barbár
törzsi elit leszármazottai, akik római nevelésben részesültek és tudatosan arra nevelhették ıket, hogy
26

Székely 2008, 24-26.
Ibid, 47.
28
Ibid, 50.
29
A diplomácia önmagában is kiváló eszköz lehetett a rómaiak kezében arra, hogy kiterjesszék a befolyásukat
határaikon túlra. Errıl a III. fejeztben értekezek bıvebben.
30
A határsáv kiürítése újabb szempont lehetett a határok dfiniálásakor, mivel egy nagyobb, üres sáv könnyen
felismerhetı elválasztó sávként mőködhetett a két államalakulat között. Ezen felül könnyebbé és hatékonyabbá tehette a
hatávédelmet római szempontból. A hatérsáv kiürítésérıl Cassius Dio nyomán tesz említést David J. Breeze, a Kr. u.
166-180 között zajló quad-markomann-szarmata háborúk elemzésekor. A legyızötteknek Kr. u. 180-ban egy 10 római
mérföld (hozzávetılegesen 14,8 kilométer) nagyságú sávot kellett kiüríteniük. Breeze 2011, 30-31.
27
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visszatérve szülıföldjükre a Birodalom szolgálatába álljanak és elsısorban a római érdekeket tartsák szem
elıtt törzsük vagy népük külpolitikájának irányításakor.31
A római diplomácia eredményesen használta az „oszd meg és uralkodj” elvet külpolitikájának
érvényesítésekor. Több olyan eset ismert, amikor Róma arra kényszerítette szövetségeseit, hogy
megtámadják a vele ellenséges viszonyban lévı barbárokat vagy más államokat. Így volt ez Kr. u. 363-ban
is, amikor Armenia csapatokat bocsátott Julianus rendelkezésére a Perzsa Birodalom elleni hadjárathoz.32
A diplomácia eredményes védelmi, de ugyanakkor offenzív fegyvertényként volt használatos a római
külpolitikában. A csatlósállamok rendszerének kialakításával, Róma a határai közvetlen közelében élıket
praktikusan a határvédelem szolgálatába állította, így növelve annak hatékonyságát. A zavaró elemek
kiiktatása is a határok biztonságát szavatolta, mivel egy ellenséges nép nem tudta a római határokat
veszélyeztetni, ha esetlegesen le volt foglalva egy másik fronton is.
IV. Római határtípusok
A római határvédelemnek több altípusa létezik. Azon felül, hogy természetes védvonalak mentén
igyekeztek kialakítani a határaikat, a rómaiak nem mindig tudták ezt megtenni. Ilyenkor, ahogy azt már a
forrásoknál láthattuk, mesterséges határvonalakat képeztek, amelyek hasonlóképpen mőködhettek, mint a
természetes elválasztók. A következıkben a határvédelem egyes típusait ismertetem.
a. Szárazföldi kiépített határok 1. típus (védelem egy kiépített fal vagy sánc mentén)
A szárazföli kiépített határok elsı típusába tartoznak azok a létesítmények, amelyek a legjobban
hasonlítanak a természetes határoló akadályokra, például a fentebb említett folyókra, tengerekre. Ezek a
létesítmények a határfalak, vagy határsáncok. Az elıbbibe tartozik Hadrianus császár fala, észak
Britanniából, illetve szerkezetét tekintve Antoninus császár fala is, amely szintén észak Britanniában
található, a Hadrianus faltól északabbra a skót alföld északi részénél. Az utóbbi kategóriába tartozik a felsıgermán, illetve raetiai limes szakasz, amely felépítésében eltér az elıbbi két példától, idırendben azonban
megelızi a britanniai falakat. Továbbá találunk ilyen falszakaszokat Dacia provinciában, illetve északAfrikában.
A felsı-germán-raetiai limes felépítésének megkezdése Domitianus nevéhez köthetı.33 Valószínősíthetı,
hogy a chattusokkal vívott háború következtében építhették Kr. u. 83-85 között.34 A határszakasz ekkor egy
fa-föld konstrukciós sáncvonal lehetett, amelyet 5-600 méterenként ırtornyokkal erısítettek meg.35 A
sáncvonal valószínőleg több átépítési perióduson esett át, amíg el nem érte közel végsı formáját a Kr. u. 2.
század végére. A raetiai limes szakasz esett át a nagyobb változáson, itt ugyanis a fa sáncvonalat szilárd
építıanyagból épített kı-tégla fal váltotta fel, amely a Rotenbach völgyben találkozik a germán fa
sáncvonallal, a két provincia határánál.36 A raetiai limes építésének idejét Septimius Severus császár
uralkodására teszik, a Kr. u. 206-os évre.37 A germán-raetiai limes, szerkezete alapján, fı feladata a római és
barbár területek elválasztása, a határsáv elszigetelése és az ellenséges mozgások megfigyelése lehetett. A fal
szerkezete nem tette lehetıvé, hogy komolyabb ellenállást fejtsenek ki egy esetleges támadás esetén az ott
állomásozó katonák. A falon ugyanis nem volt járószint és a régészeti kutatások nem tártak fel védelmi
létesítményeket a fal elıterében, illetve a fal védelmét ellátó erıdítések és katonai táborok a provincia belseje
felé haladva, mélyebben épültek fel és nem a fal közvetlen közelében.38 Ilyen formán egyfajta korai mélységi
elrendezıdést kapunk a germán limes szerkezetében.39
31

Elton 2012, 29.
Ibid., 31.
33
Breeze 2011, 59.
34
Ibid.
35
Ibid., 59-61.
36
A két felépítmény típus találkozása a provincia határánál több dologra utalhat. A legkézenfekvıbb magyarázat a
sáncok szerkezetének különbözıségére az lehet, hogy az építkezés lebonyolítása a tartományok kormányzóinak kezében
lehetett és lehetıségeikhez mérten igyekeztek teljesíteni a császár parancsát. Azonban a különbözıség magyarázható
azzal is, hogy különbözı idıben kerültek felépítésre és a raetiai fal már a kor követelményeinek megfelelıen kıbe
épülve készülhetett el. Breeze 2011, 78.
37
Breeze 2011, 78.
38
Sem árokrendszer, sem egyéb erre alkalmas építmény nem került elı a feltárások során.
39
Az idık során a limes szerkezete klasszikus mélységi elrendezıdéső védelemmé alakult át. Az erıdítések a falhoz
képest a provinciák belseje felé terjeszkedtek és a fıbb utakat állomásokkal, kiserıdökkel és ırhelyekkel biztosították.
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Hadrianus császár fala volt az elsı olyan komplex határlétesítmény, amely nem pusztán elválasztó és
megfigyelı funkcióval bírt, számottevı védelmi potenciállal ellátott építmény volt. A falakon járószint
található, illetve a fal szerkezetének szerves részét képezték 11,7 kilométerenként (7 1/3 római mérföld)
épített segédcsapattáborok, illetve az úgynevezett mérfölderıdök, amelyek 1,48 kilométerenként (1 római
mérföld) követték egymást.40 A fal 130 kilométer hosszan (80 római mérföld) kötötte össze a mai Wallsend
(római nevén Segedunum) városát a Solway öböl bejáratával.41 Ahol a földrajzi adottságok lehetıvé és
szükségessé tették, ott a fal elıterében árokrendszereket hoztak létre, illetve a fal mögött, az egykori római
provincia területén használtban maradt az úgynevezett Stanegate útvonal mentén felépített erıdrendszer,
illetve egy fa-föld sáncvonalú falszerkezet is, az úgynevezett vallum.42 Az így kapott védelmi rendszer
mélységi elrendezıdéső és többsörösen szavatolja a provincia biztonságát. Azonban az egyes rétegeknek
nem merülhetett ki ennyiben a feladata. Ismert, hogy Hadrianus fala mentén jelentıs polgári lakosság is élt.43
A vallum feladata lehetett a civilek valamint a kereskedelmi áruk forgalmának biztosítása, újraellenırzése. A
Hadrianus fal mélységi elrendezıdését további réteggel látja el a faltól északra levı elıretolt erıdítések
rendszere.44
A Hadrianus falától északra található Antoninus Pius császár fala, amely 60 kilométer (40 római mérföld)
hosszan épült fel a Clyde folyó torkolatától a Forth öbölig.45 A falat Kr. u. 142-ben kezdték építeni a rómaiak
Lollius Urbicus helytartósága alatt.46 Szerkezetileg megegyezik Hadrianus falával, ugyanúgy
segédcsapattáborok és mérfölderıdök találhatók rajtuk.47 Azonban található néhány különbség is, amely
szembetőnı lehet. Elsıként fontos megemlíteni az építıanyagot. Hadrianus fala kıbıl épült, amíg az
Antoninus fal tızegtéglából, illetve fából képeztek a járószintjén mellvédet.48 Ezen felül csak a
mérfölderıdök északi falán találhatunk rajta tornyokat, önálló építészeti elemként nem fordulnak elı.49 A
tornyok helyett találhatunk azonban egy speciális funkciót betöltı építészeti képzıdményeket, úgynevezett
megfigyelı teraszokat, amelyeknek valószínőleg megfigyelı - jeladó funkciójuk lehetett.50 Az építési
alapanyagtól eltekintve Antonius fala sokkal kifinomultabb és erısebb lehetett, mint Hadrianus fala. Az
erıdök közötti távolság kevesebb, mint 3 kilométer volt, illetve ezek a mérfölderıdökkel együtt alkottak egy
rendkívül erıteljes láncolatot.51 Valószínősíthetı, hogy Antoninus Pius csak ideiglenes építménynek
szánhatta, amíg megszilárdítja a Hadrianus faltól északra elfoglalt területeket, azonban halála ebben
megakadályozhatta, mivel a falat a Kr. u. 160-as évek elején feladták a rómaiak.52 Kis idıre Septimius
Severus britanniai hódításai révén is használatban volt, azonban ı sem tudta megszilárdítani itt hatalmát, így
utódai ismételten feladni kényszerültek ezt a védelmi vonalat.53
Amíg Antoninus fala képezte az elsıdleges védelmi vonalat, arra az idıre valószínőleg Hadrianus falának
nagy részét feladták. Bizonyíték van arra, hogy a Hadrianus falon található mérfölderıdök kapuit
szándékosan megrongálták, az ajtófélfákat tartó kıalapzatot összetörték.54 Ez egy gesztus értékő mővelet
lehetett, amellyel a nyitott kapuk politikáját hirdethették a faltól északra élık számára. A
segédcsapattáborokról nincs részletes információ, a környezetükben mőködı civil települések tovább
A germán limest valószínőleg a Kr. u. 3. századi válság után feladta a római hadvezetés és visszahúzódtak a DunaRajna vonalához. Johnson 1983, 136.
40
Symonds 2013, 53-68; Colins and Symonds 2013, 10; Breeze 2011, 62-63.
41
Colins and Symonds 2013, 10.
42
Ibid.
43
Greene 2013, 17, 22, 23, 25, 29.
44
Breeze 2013, 6.
45
Robertson 1979, 5.
46
Breeze 2011, 71. Robertson 1979, 7.
47
A mérfölderıdök egyedülálló képzıdmények Britannia provinciában. Sehol máshol nem találtak hasonló szerkezető
építményeket. Az erıdítések kis alapterületőek, teljes egészében beolvadnak a falakba, a déli oldaluk mentén sarkaik
lekerekítettek. Az oldalsó falak mentén két barakk épület található, amelyekben raktárhelyiségeket alakítottak ki. Az
északi és a déli oldalon kapukat alakítottak ki, amelyek igen keskenyek, illetve az északi oldalon, Hadrianus és
Antoninus falai mentén a kapuk felett toronyépítmény is ki lett alakítva. A mérfölderıdökrıl bıvebben: Breeze 2011,
61-91.
48
Robertson 1979, 7-9.
49
Ibid., 29-31.
50
A jeladás módjáról nincs konkrét bizonyíték, késıbbi analógiák alapján tőzzel való jeladást feltételeznek a kutatók.
Breeze 2011, 74-75.
51
Robertson 1979, 20.
52
Ibid., 40.
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Ibid.
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Symonds 2013, 63.
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mőködtek, valószínősíthetı, hogy az erıdökben maradhatott némi helyırség, amely rendfenntartó funkciókat
láthatott el a Hadrianus fal mentén. Antoninus falának feladása után megjavították a Hadrianus falán
keletkezett sérüléseket, illetve tovább szőkítették a bejárókat a mérfölderıdökön, így minden bizonnyal csak
a katonaság használhatta, polgári forgalomra ezek a létesítmények alkalmatlanok voltak.55 A polgári
forgalom, illetve a faltól északra irányuló kereskedelem a fıbb útvonalak mentén és a segédcsapattáborokon
keresztül folyhatott. Ott minden bizonnyal jelen lehettek olyan magasabb rangú tisztek, akik illetékes
vámtisztként ellenırizhették a személyi és áruforgalmat.56
Röviden megemlíteném az észak-afrikai limest, illetve a Dacia provinciában fellelhetı falszakaszt. Az
elıbbi erıdítést a kutatás a Fossatum Africae névvel szokta illetni, amelyet szintén Hadrianus uralkodásához
kötnek, a Kr. u. 120-as évek közepére, végére készülhetett el.57 Az afrikai rendszer alapvetıen három
szakaszra különíthetı el, az elsı az Aurés hegytıl dél-nyugatra kezdıdik és 60 kilométer (37 római mérföld)
hosszan fut Gemalla erıdjéig, a második szakasz Gemalla erıdjénél kezdıdik és 45 kilométer (28 római
mérföld) és észak-nyugat irányba tart. A harmadik szakasz tovább halad észak-nyugat felé hozzávetılegesen
140 kilométer (80 római mérföld) hosszan, bekerítve a Hodna hegység keleti végét.58 Az afrikai védelem
szerkezetérıl kevés információ létezik, többnyire légi fotók alapján tudták azonosítani a kutatók az egyes
szakaszokat. A fal szerkezetéhez tartozik, hogy tızegtéglából épült, tornyok és kapuk találhatók rajtuk.59 A
kapuk keskeny átjárók, 1,9 méter szélesek és tornyok szegélyezik ıket.60 Nem ismerjük pontosan az itteni
falszakaszok mőködésének mechanizmusát, de a szerkezeti hasonlóságok alapján a védelmi potenciáljuk a
germániai limeshez hasonló lehetett.
A Limes Transalutanus Dacia provinciában a havasalföldi síkságon át megszaggatva, közel 50 kilométer (30
római mérföld) hosszan húzódott.61 A fa-föld sáncrendszer a limes-utat védhette és mai napig jól kivehetı,
néhol akár 7 méter magasan is fennmaradt.62 Ez a határszakasz szintén csekélyebb védelmi potenciállal
rendelkezhetett, mint a britanniai falak, azonban a környezı terület természeti adottságai miatt már nem
feltétlen lehetett szükség egy teljesen felépített védelmi vonalra.63
Összehasonlítva a csoportba tartozó falak és sáncok rendszereit mindenképpen kitőnik, hogy a
Britanniában található falak a legjobban kiépítettek és a lehetı legnagyobb védelemmel látták el a provinciát.
Az itt található Hadrianus és Antoninus fal a mesterséges határvonalak kategóriájának a csúcsát képezik és
olyan egyedülálló megoldások találhatók rajtuk, amelyek sehol máshol a Római Birodalomban. A falak
szerkezete, szintén önállóan az egész Birodalomban, lehetıvé tette, hogy magában is védhetı legyen,
mindenféle egyéb erıdítés nélkül, azonban az építtetık további erıdöket, mérfölderıdöket, tornyokat,
jelzıteraszokat adtak hozzájuk, amelyekkel tovább erısítették a falak védhetıségét. A germániai, afrikai és
dáciai limesek esetében mindenképpen szükség lehetett a hátországban emelt erıdítésekre a határvédelem
mőködtetéséhez, mivel itt a falak, szerkezetükbıl adódóan, önmagukban nem képeztek jelentıs védelmet.
Valószínőleg határsáv jelölı funkcióval bírtak, illetve a váratlan, kisebb volumenő betöréseket voltak
hivatottak megakadályozni.
b. Szárazföldi kiépített határok 2. típus (védelem a határ utak, limes-utak mentén)
A szárazföldi kiépített határok második típusába tartozó szakaszoknak közös jellemzıje, hogy a védelmet
nem természetes akadályok, illetve nem fal és sánc építmények mentén szervezték meg a rómaiak, hanem az
általuk kiépített határútvonalak mentén. A Római hadviselésre jellemzı, hogy békeidıben katonáit
igyekezett hasznos elfoglaltsággal ellátni. Ezek közé tartozott a nagymérető útépítések sora is, amely
meghatározta a római vidék látképét. Az utak több funkciót töltöttek be, határvédelmi szempontból tekintve
fontos felvonulási utat képeztek a hadsereg számára. Lehetıvé tették a gyors és hatékony fellépést a
hadvezetésnek, illetve az állandó ırjáratok biztosítását is, mivel így a védelmi erık nem voltak kitéve az
idıjárás viszontagságainak, az utak nem sarasodtak fel, a közlekedés zavartalanul folyhatott. A határ utak,
vagy más néven limes-utak, amellett, hogy fontos szerepet töltöttek be a római határvédelemben, jelezték a
55

Ibid., 64.
Ibid., 68.
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Breeze 2011, 82-83.
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Ibid.
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Ibid.
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Ibid., 83.
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Breeze 2011, 85.
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Ibid
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A környezı hegységek és természeti képzıdmények kellı védelemmel ruhzáhatták fel a területet, a fal valószínőleg
az út forgalmát védhette a váratlan rajtaütésektıl.
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Birodalom határvonalát a határon átkelık számára. Az utak így hasonlóképpen mőködtek a falakhoz,
sáncokhoz. Erıdök és ırtornyok épültek a vonaluk mentén, lehetıvé téve a védelmet, illetve a megfigyelést,
az állandó katonai jelenlétet, ellenırizhetıséget a határszektorban. Ott, ahol természetes akadály vagy sánc
nem jelezte a Róma határait, ott a limes-utak képezték az elválasztó vonalat a római és barbár területek
között.
A síkvidéki határok nagyon kis részét képezték a római határrendszereknek. Ebbe a kategóriába azok a
határszakaszok tartoznak, amelyek átjárhatónak tekinthetıek és nem található folyamatos természetes vagy
mesterséges akadály a vonalukban. A határ vonalát itt, ahogy azt már fentebb is említettem a limes-út jelzi, a
védelmi és határellenırzési feladatokat pedig az út mentén felépített erıdök és ırtornyok látják el.
A síkvidéki kategóriába igen kevés térség tartozik. Dacia provincia délnyugati része, a Duna és Maros folyók
köze, ahol többnyire mocsaras, erdıs részek találhatók.64 Ezen felül, hasonló szerkezető határt találhatunk a
germánokkal szemben lévı határszakaszon, a Fekete erdı vidéke, a dunai és rajnai határok találkozásánál, az
Iller és Rajna folyók közét áthidaló térségben.65 Jellemzı továbbá ezekre a térségekre, hogy a provinciát
átszelı utak mentén a határok vonalát mélységben tagolták a jobb védhetıség miatt.66
Róma sivatagi határaira ugyancsak jellemzı a határút megléte, amely összekötötte a védelmi
létesítményeket és jelezte a Birodalom határvonalát. Ezen felül közös jellemzıje ezeknek a
határlétesítményeknek, hogy célirányosan építették ıket és nem egységes térközönként. A sivatag ugyan
nem áthághatatlan akadály, azonban kiváló természetes határként mőködhetett a római korban. Tekintettel a
földrajzi elhelyezkedésre a sivatagokon való átkeléshez mindenképpen szükség volt vízre. Ez meghatározta
azokat az útvonalakat, amelyeken meg lehetett közelíteni a római határokat, így meghatározta azoknak a
létesítményeknek a helyét is, ahol a rómaiak megszervezték a határaik védelmét, a beérkezı és kimenı
forgalom lebonyolítását. A sivatagi határlétesítmények többsége az oázisok, víznyerık mellé, illetve elérhetı
utánpótlási közelségbe épültek, valamint a forgalmasabb kereskedelmi és polgári útvonalak mellé.67
Róma sivatagi határai észak-Afrikában és a Közel-Keleten voltak, az egykori Syria és Arabia, Tripolitania,
Cyraneica, Aegyptus térségeiben.68 A jellemzı vonásokon kívül a rómaiak további erıssége az volt, hogy a
határzónák megszervezésekor rugalmasan kezelték a körülményeket és hasznosították az évtizedesévszázados tapasztalataikat, hogy kiépítsék határvédelmüket. Az antik Egyiptom térségében a határ
kialakítása kettıs szerkezető. A Nílustól keletre esı rész a tengermelléki határtípushoz tartozik, a déli és
nyugati rész azonban tisztán sivatagi jellegő.69 A római utak és erıdítések elhelyezkedése alapján
azonosítható a korabeli határvonal. A déli végeken a tengermelléki Berenice és a Nílus-menti Primis (Qasr
Ibrim) jelentette a határvonalat.70 A két létesítmény között azonban nincs közvetlen összeköttetés és nem
találunk római létesítményeket, ugyanis a déli részrıl a provinciát egy áthatolhatatlan sivatag határolja ebben
a vonalban. Csak a tengermellék és a Nílus völgye képezhette a felvonulás útvonalát, így elsısorban azt
védték. Aegyptus provincia keleti felének határrendszere is hasonló. Kizárólag az oázisokban,
oázistelepülésekben, illetve a Nílus mentén találjuk meg a határvédelmi létesítményeket, amelyek az adott
térség útvonalat védve felügyelték a határ menti mozgásokat.71
A hegyvidéki határok kialakítása szintén érdekes kérdéskört képez a római határvédelem kutatásakor. A
hegyek önmagukban elég jelentıs elkülönítı vonalat alkothatnak az egyes térségek elválasztásában.
Azonban ritkán képeznek folyamatos, áthatolhatatlan, falszerő vonalat, folyóik, hágóik, völgyeik könnyen
átjárhatóvá teszik ezeket a természeti képzıdményeket. Ezzel a ténnyel római hadvezetés is tisztában
lehetett. A hegyvidék védelmét úgy szervezték még, hogy ugyan folyamatos képet mutat, azonban a
létesítmények helyzetébıl tisztán kivehetı, hogy a fıbb átjárókat, illetve a közvetlen környezetüket védték
ezekben a térségekben.72
Róma hegyvidéki határait a Kaukázus térségében, az egykori Dacia, Numidia, Mauretania Caesariensis és
Mauretania Tingitana provinciákban találjuk.73 Ezek közül talán Dacia provincia példázza legjobban a
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hegyvidéki határelrendezıdést. A nagyobb hágók és folyóvölgyek környékén nagyobb koncentrációban
találjuk a római létesítményeket.74 A folyók közelsége megkönnyítette a védelmi létesítmények utánpótlását,
azon felül pedig fontos volt a folyami felvonulási útvonalak ellenırzése is. Dacia provincia északi részén, az
egykori Porolissum térségében a római erıdítések sőrősége megnı, mivel itt a szarmata jazygok felé egy
nagyobb nyitottabb térség található az összefüggı hegységekben, ami indokolttá teszi a létesítmények
nagyobb számát.75 Hasonló koncentrációban erıdöket a provincia keleti felében a déli és a keleti Kárpátok
találkozásánál tapasztalhatunk. Szintén fontos megemlíteni, hogy az erıdítések összeköttetésére a rómaiak
úthálózatot építettek ki a provinciában.
Összegezve a típusba tartozó határvonalak jellemzıit mindenképpen igazoltnak látszik az a fentebbi
felvetés, amely szerint a nem folyamatos fal vonalában kiépített határsáv mentén a legfontosabb építészeti
képzıdmény, amely elválasztja egymástól a római és barbár területeket az a határút, vagy limes-út. Az út
mellett és ahhoz képest mélységben felállított erıdítések és ırtornyok láncolata védte és ellenırizte a Római
Birodalom határait.
c. Folyami határok76
A Római Birodalom folyami határai igen kiterjedtek voltak, fıként a Birodalom európai részein. Itt a
Rajna és a Duna, a Közel-Keleten az Eufrátesz folyó képezte a határvonalat. A folyók igen markáns és
jellegzetes elválasztók, és ahogy az már fentebb, a forrásokból is kiderülhetett, a korabeli emberek számára
is fontos szerepet töltöttek be.77
A határok szerkezete hasonlít az elıbbi kategóriákhoz. Fontos azonban a folyó, mint természetes akadály,
amely szükségtelenné teszi egy falszerő létesítmény felépítését. A római hadvezetés a folyók mentére a Kr.
u. 2. századtól kezdve fokozatosan besőrősödı erıdítésláncolatot hozott létre, amely a késı császárkorban,
mélységben tagozódva kibıvült.78 Az erıdítéseket itt is, ahogy a korábbi határsávoknál, egy határút, limes-út
köti össze lehetıséget biztosítva a folyamatos utánpótlásra és ellenırzésre. A folyók római oldalán a Kr. u. 3.
század végétıl kezdve egy szerkezetileg felújított, sőrő erıdláncolat védte a Birodalmat, amelyet
úgynevezett barbaricumi79 erıdítések egészítettek ki.80 Ezek ugyan nem képeztek folyamatos láncolatot,
azonban a fontosabb átkelıket, gázlókat védték, így nehezítve meg az átkelést az adott folyón, amely amúgy
is jelentıs kihívás elé állíthatta azokat a barbár csoportokat, akik megkíséreltek egy átkelést. Ebben az
idıben ugyanis a folyók nem voltak szabályozva és így a nagy vízhozamú folyóknál, mint a Rajna, vagy a
Duna a sodrás és egyéb nehezítı tényezık akadályozhatták az átkelést az arra alkalmatlan szakaszokon.
Hogy mennyire jól tudták meghatározni a római mérnökök a megfelelı átkelıket, az is jól mutatja, hogy
manapság a modern révátkelık és a hidak a római átkelıket biztosító létesítmények közvetlen közelében
vannak.81 Az átkelık biztosításán felül a provinciák belseje felé is kiépültek további védelmi vonalak,
amelyek részeként belsı erıdök, erıdített városok is részt vettek a Római Birodalom védelmében a késı
császárkorban, a Kr. u. 4. századtól kezdve.82 A fontosabb útvonalakat további erıdítésekkel látták el a jobb
ellenırizhetıség miatt. A folyamokon való átkelést tovább nehezítette a stratégiai pontokon állomásoztatott
folyami flotta, amely folyamatos ırjárataival tartotta ellenırzés alatt a határvonalat.83
A folyami határok polgári és áruforgalmát az állandó hidak segítségével biztosíthatta a Római Birodalom. A
hidak meglétérıl sajnos kevés információval rendelkezünk, mivel a legtöbb híd nem szilárd építıanyagból
készült, hanem fából, illetve tudunk még hajóhidakról is. A kutatás Pannonia Valeria provinciában
Aquincumnál feltételez állandó hidat, valamint biztosan tudjuk, hogy állandó híd állt az egykori Divitia és
Colonia Agrippina között.84 Az utóbbi példa remekül mutatja a római határok összetettségét, ami a forgalom
és határvonal ellenırzését mutatja. A folyó barbárok felıli oldalát egy katonai tábor védi, amely az ott
74
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található állandó hídfı lábánál fekszik, és ellenırzés alatt tartja. A folyó római oldalán pedig egy erıdített
várost találhattunk, amely további szőrıként funkcionálva, kontrollálta a forgalmat a két terület között.
d. Tenger menti határok
A tengermelléki határvonalait Róma a folyami határokhoz hasonló módszerekkel védte. A tengerek
azonban nehezen áthatolható akadálynak bizonyultak, így a Római Birodalom nem sok helyen kényszerült
defenzívába ezeken a területeken. Ilyen határvonal volt Britanniában, a Fekete-tenger és a Vörös-tenger
mellékén.85
A rómaiak mindhárom térségben hasonló rendszerő határsávot hoztak létre. A part mentén erıdítések
sorát találhatjuk mindhárom tengermelléken, amelyek azonban különbözı funkciókkal rendelkeztek. Két
eltérı régiót különböztethetünk meg a tengermellékeknél. Az elsı csoportba a Fekete-tenger és a Vöröstenger tartozik, ahol komoly kereskedelem folyt Róma és partnerei között.86 Itt a tengermelléki erıdítések és
erıdített városok elsısorban flottabázisként szolgáltak a római hajóhadaknak, amelyeknek fı feladata a
kereskedelmi utak biztosítása és a határok védelme volt.87 Másodsorban, az aktív kereskedelem miatt
felügyelniük kellett a külkereskedelem mindkét irányát, valamit az útvonalakon végbemenı polgári
forgalmat is. A Kr. u. 2. századtól kezdve bıvülı és fejlıdı erıdítések és határvédelem a Kr. u. 4. századra
több rétegben mélyült. A kikötıket összekötı utak mentén kiserıdök, megfigyelı állomások, ırposztok
épültek ki, amelyek ugyancsak a kereskedelem és a provinciák biztonságát voltak hivatottak erısíteni.88
A britanniai helyzet némiképp más volt. Itt nem kell jelentıs kereskedelemmel számolnunk az északi tenger
felıl, valamint azt is figyelembe kell venni, hogy a provincia fenyegetettségének mértéke a Kr. u. 3. századra
nıtt meg annyira, hogy annak következtében a rómaiak védelmi intézkedéseket foganatosítottak. A
században megnıtt a Jütland-félsziget felıl támadó szászok aktivitása.89 A Római válaszlépés a Szász-partok
erıdítményláncolatának létrehozása volt.90 Ahogy a másik térségben, itt is találunk erıdítéseket, amelyek
szintén flottabázisokként is funkcionáltak a római hajóhad számára, amelynek fı feladata az ellenséges
kalózok és portyázó csapatok távoltartása volt a szárazföldtıl.91 A provincia belseje felé ugyancsak találunk
az utak mentén kisebb erıdítéseket, útállomásokat, amelyek további védelmi és ellenırzı rétegeket képeztek
a határvédelemben.92 A Szász-partok erıdláncolata a fenyegetettség kiterjedésével és a nyílt tengeri
terepviszonyok miatt magában foglalta az észak-galliai provinciákat is, ahol a Brit szigetével hasonló
védelmet építettek ki.93
A rómaiak nem voltak tipikus tengeri népek. De az idık során sikerre vitték a hadviselésnek ezt az ágát is
és hatékonyan tudták kezelni a tengermelléki határsávjaikon felmerülı problémákat és kihívásokat.
V. A római határok mőködése és célja
A római határok mőködése és célja szorosan összefüggı kérdések, amelyek kölcsönhatásban vannak
egymással. A célok a felmerülı igények szerint változtak, amelyek befolyásolták a határok mőködését is.
Ennek folytán a római határok több funkciót töltöttek be.
Az elsı és egyben legfontosabb funkció David J. Breeze szavaival élve a biztonság volt.94 A Római
Birodalom védelme és a biztonságos lét biztosítása a római polgárok számára elsıdleges szempont volt.
Ennek folytán a határvédelem fokozatosan fejlıdött és igyekezett lépést tartani a folyamatosan fokozódó
fenyegetettségi szinttel. A római erıdítések a Kr. u. 2. századtól kezdve folyamatos fejlıdésen mennek
keresztül, amelynek eredményeként a Kr. u. 4. századra önálló védelmi létesítményekké alakultak át,
amelyek kis létszámú legénységgel is képesek voltak hatékonyan védekezni.95 A hadsereg a késı
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császárkorra mélységben kibıvítette a kezdeti lineáris védelmi rendszereit és még hatékonyabban tudta
ellátni elsıdleges feladatát. A sőrő, mélységi erıdhálózatnak köszönhetıen egy olyan határsáv jöhetett létre a
Birodalom peremterületein, amely létesítményei, ırjáratai révén hatékonyan ellenırizte a határforgalmat. A
védelmi szempontok figyelembe vételénél fontos azt is megjegyezni, hogy a határvédelem fıként a kisebb
volumenő támadásokkal szemben nyújtott védelmet, a nagyobb támadásokat sok esetben nem tudta
megállítani.96
A határok egy további funkciója a források alapján is egyértelmőnek tekinthetı, amely szerint el kellett
választani a Római Birodalom polgárait a barbár népektıl.97 A határvonalak ilyen célra történı felhasználása
a mai napig fontos a modern államok létében is.
A rómaiak fontosnak vélték, hogy ellenırzés alatt tartsák a ki- és beáramló anyagi javak, kereskedelmi
áruk és személyek forgalmát.98 Így a határvédelem egy további célja a Birodalomba tartó és a Birodalomból
kimenı személyi forgalom ellenırzése. Ez fıként a rendvédelmi funkciókkal van összefüggésben, mivel a
veszélyes elemek kiszőrése így hatékonyan mőködhetett. A kereskedelmi áruk ellenırzése is igen fontos
lehetett, mivel így a központi irányítás ellenırizhette a kiviteli cikkeket és esetlegesen meggátolhatta a hiányés fontosabb cikkek esetleges kiáramlását a Birodalomból. Ezen felül a vámok beszedése is igen jelentıs
bevétel lehetett a római vezetés számára. Arra sajnos nincs kézzel fogható bizonyíték, hogy ezt valóban a
hadsereg végezte el, azonban nem tudunk más olyan határ menti hivatalról sem, amely elvégezhette volna ezt
a feladatkört. Ráadásul a hadsereg bürokratikus apparátusa alkalmas lehetett a feladatra, mivel a régészeti és
más forrásadatok is alátámasztják, hogy a legegyszerőbb katonai dokumentációt is négy példányban
másolták le.99 Ez kellıképpen megalapozhatott egy olyan rendszert, amely képes lehetett a vámok
kivetésével és begyőjtésével kapcsolatos teendıket ellátni. Ehhez természetesen hozzátartozik az is, hogy a
vámok kezelését csak az azzal megbízott és arra alkalmas, valószínőleg magasabb rangú hivatalnok, vagy
katonatiszt végezhette. A korszakban ugyanis már létezett korrupció, amely megnehezíthette a vámszedés
mőködését. Éppen ezért úgy vélem, hogy a Birodalom védelmének kialakításánál figyelembe vették a fontos
kereskedelmi útvonalakat és mindennemő kereskedelmet leszőkíthettek ezekre a csatornákra, minimalizálva
ezzel a korrupció okozta anyagi károkat.100
Végül, mindenképpen meg kell említeni a hadsereg legısibb rendeltetését, a támadást. A római seregek a
Birodalom bukásáig nem adták fel a támadó politikát, annak ellenére, hogy a Kr. u. 3. századtól klasszikus
védelmi stratégiát építettek ki. A támadó tevékenységet ettıl fogva már nem területszerzési szempontból,
hanem megelızı csapásként, vagy büntetı expedíciók alkalmával folytattak. A támadásokhoz a
határvédelemhez is használt létesítmények szolgáltak bázisként, legyen az kisebb, vagy nagyobb hadjárat.
Több olyan eset ismert, amikor a határvédelemtıl vont el a hadvezetés csapatokat, hogy támadásokat
vezessen.101
VI. A római határok értékelése – Vajon sikeresek voltak-e a római határok?
A római határok értékelése nem könnyő. Ha a fent említett funkciókat vesszük az értékelés alapjául,
akkor az kijelenthetı, hogy több szempontnak megfeleltek a határvonalak.
96

Több nagyobb betörést jegyeztek fel a források, illetve tudtak azonosítani régészeti leletek kapcsán. Ilyen volt például
a Kr. u. 2. századi markomann-quad-szarmata betörés is. A római seregek azonban eredményesen vették fel a harcot a
kisebb betörı, portyázó csapatokkal szemben. A római erıdítések, határvédelmi létesítmények és hadsereg puszta
jelenléte is sokszor elég lehetett ahhoz, hogy elrettentse a fejlettségben jóval elmaradó barbárokat a támadástól.
97
Hist. Aug. Hadrianus XI-XII.
98
Breeze 2011, 195.
99
Ibid.
100
A kereskedelem leszőkítésére Hadrianus fala szolgáltat remek példát. Az itt található erıdítésvonalon mérföldenként
található egy átjáró kapu. Azonban a kutatók úgy vélik, hogy a kereskedelmi és civil forgalmat a nagyobb
erıdítményekhez és a fı útvonalakhoz terelték a rómaiak és a mérfölderıdök átjáróit a katonaság használta ırjáratok
indításához, illetve a védelmi rendszer külsı karbantartási munkálataihoz. A feltevés mellett alapvetıen két érv szól. A
mérfölderıdök kapui nagyon keskeny átjáról voltak, amelyeket a Kr. u. 2-3. századok folyamán tovább szőkítettek. Ez
szerkezetileg tette alkalmatlanná a rakománnyal teli kereskedık számára az átkelést. A másik érv a már fentebb említett
korrupció. A mérfölderıdök legénysége a szállások és raktárkapacitás alapján 8-12 fı lehetett. Ekkora létszám mellé
nem valószínő, hogy magasabb rangú parancsnokot vezényelnek. Így felmerülhet a korrupció kérdése, illetve arról sem
szabad megfeledkezni, hogy az alacsonyabb rangú tiszteket nem képezhették ki olyan speciális feladatokra, mint a
vámok kiszabása és beszedése. Symonds 2013, 60-68.
101
Így történt ez a markomann-quad-szarmata háborúk végjátékában is, amikor a pannoniai határt átlépve Marcus
Aurelius csapatai a barbárok földjén hajtottak végre megtorló támadásokat, amelyhez felhasználták a pannoniai
határvédelem infrastuktúráját is. Hist. Aug. Marcus Antoninus filozófus XXVII. 10.

DÉLKELET-EURÓPA – SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly

13

Az elválasztó funkciónak eleget tettek, mivel egyértelmően definiálhatták a rómaiak földjét, azonban ez alól
is vannak kivételek. A barbár területen felépített létesítmények mindenképpen ezekhez tartoznak, azonban
meghatározhatók azok a vonalak, amelyek egyértelmővé tették, hogy hol lehetettek a Római Birodalom
határai.
A kereskedelem és polgári forgalom szabályozásának kérdésére nem áll rendelkezésre forrás, így a kérdés
megválaszolásához a régészeti emlékekhez kell fordulni. A határlétesítmények sőrősége és a határfalak
megléte mindenképpen megnehezíthette akár egyetlen személy számára az észrevétlen átkelést a római
határokon, amelyet tovább nehezített az is, hogy a késı császárkorra a Birodalom belsejében is találunk
ellenırzı állomásokat az utak mentén. Az ırjáratok, tornyok, természetes akadályok nagyban leszőkítették és
ellenırizhetıvé tették az egyének és áruk forgalmát. Véleményem szerint biztosan nem jelenthetjük ki, hogy
megfelelt a kérdéskör elvárásainak a rómaiak határrendszere, azonban úgy gondolom, hogy alkalmasnak
bizonyult a feladatkör ellátásához.
Támadások indításához ideális bázisként mőködhettek a határ menti létesítmények. A hadsereg által épített
úthálózat révén gyors csapatösszevonásokra nyílt lehetıség. Ezen felül az úthálózatnak köszönhetı az is,
hogy az összevont seregeket megfelelı ellátásban tudták részesíteni, az utánpótlás vonalakat tudták
biztosítani.
A Római Birodalom védelmének ellátásakor talán az elégséges szó tükrözi legjobban a határvédelem
teljesítményét. Az olyan nagyobb volumenő támadásoknak, mint a Kr. u. 2. századi markomann-quadszarmata támadás, vagy a Kr. u. 3. század válság idején betörı germán alemannok a római határvédelem nem
tudott ellenállni. A kisebb betöréseket valószínőleg meg tudták fékezni. Erre a határlétesítmények puszta
létébıl is lehet következtetni, mivel ha nem lett volna semmilyen katonai hasznuk, akkor valószínőleg nem
építették volna ıket, illetve nem áldoztak volna jelentıs anyagiakat és energiákat a fejlesztésükbe.
Összegezve megállapítható, hogy a római határok mégis sikeresen teljesítették feladataik nagy részét.
Sikeresen ellenırizték a határforgalmat, a kereskedelmet, bázisként szolgáltak a hadsereg határ menti
mőveleteihez és a nagyobb volumenő támadásoktól eltekintve sikeresen védték a Római Birodalmat több
évszázadon keresztül.
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