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A Római Birodalom a Kr. u. II. században

• Hadrianus (Kr. u. 117 – 138) és Antoninus Pius (Kr. u. 138 – 161) 
uralkodása idején következik be egy olyan szemléletváltás, amely 
a támadó politika mellett a védekezést is fontosnak tartja

• Kialakult a lineáris védelem

Definíció: a lineáris védelem olyan védekezési forma, amelynél egy adott 
hatalom hadereje a határai mentén, egyvonalban, vagy egy sávban 
helyezkedik el. A kérdéses hatalom belső területeit nem, vagy csak 
csekély mértékben védi további haderő.



Az elasztikus (rugalmas) védelem

• Rövid ideig alkalmazták (Kr. u. 260 – 284)

• Definíció: a határvédelemre csekély mértékre hagyatkozó védő 
egységek a betörő ellenséges csapatokkal inkább nyílt terepen veszik 
fel a harcot, fokozatosan kiszorítva azokat

• A védelmi rendszereket elhanyagolják, nagyobb hangsúly a gyorsan 
mozgó seregekre

• Gallienus alatt a római sereg sebessége 25 mérföld/napról,
50 mérföld/napra nőtt

• A belső területek pusztulnak, mert az ellenséges csapatokat 
legtöbbször csak mélyen, a Birodalom belsejében tudják megállítani





A konszolidáció

• A Birodalom rendje a Kr. u. 260 körül kezd helyreállni, DE
Diocletianus uralkodásának kezdetéig (Kr. u. 284) instabil a helyzet

• A stabilizálódás kezdeteit Gallienus (Kr. u. 260 – 268), Aurelianus 
(Kr. u. 270 – 275) és Probus (Kr. u. 276 – 282) uralkodásához lehet kötni

• Katonai reformok
• Septimius Severus (Kr. u. 193 – 211) állandó császári sereg

• Iulius Philippus Arabs (Kr. u. 244 – 249) állandó lovasság összevonása

• Gallienus Folytatta elődei által megkezdett folyamatokat

• Aurelianus Birodalom határainak visszavonása a természetes 
vonalak mögé

• Probus Rajna – Duna határ megszilárdítása



A mélységi védelem
• Az előző két védelmi rendszer ötvözése

• Diocletianus uralkodásától (Kr. u. 284 - 305) kezdve folyamatos a 
rendszer kiépülése, sosem éri el a teljes kiépítettségi szintet

• Alapvetően két dologra alapul:

Önmagukat megvédeni képes 
erődítmények, egymáshoz 
mélységben elhelyezve 
(gyilokzóna kialakítása)

Központi mozgó seregek

Ellenséges csapatok 
visszaverése, vagy feltartása 
addig, amíg a központi seregek 
fel nem mentik őket

Mélységből felvenni a harcot 
az ellenséges csapatokkal

Hátrány: továbbra is a Birodalom területén zajlik a védekezés, 
de itt már csak egy viszonylagosan szűk határsávban







Köszönöm a figyelmet!


