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Klemán Dávid

A római–szarmata háborúk hadtörténeti vonatkozásai  
(Kr. u. 167/168–180)

A Kr. u. 166/167–175, majd a 178–180-ig tartó szarmata háborúk a principátus  
2. századi hadtörténetének igen fontos, bár ennek ellenére napjainkban nem kel-
lőképpen kihangsúlyozott és feltérképezett eseménye volt. Kutatásom során arra 
jutottam, hogy a szakirodalom e háború-sorozatnak javarészt csak a markomann 
eseményeit tárgyalja, a szarmata eseményekről jóval kevesebb munka született. Ál-
talában véve a szarmaták hadtörténetével kevés kutatás foglalkozott, annak ellené-
re, hogy a Római Birodalom legszívósabb ellenségei közé tartoztak, hiszen három 
évszázadig komoly kihívást jelentettek a birodalom védelme számára. Továbbá ér-
demes azt is megvizsgálni, hogy a háborúk miként hatottak a római hadsereg kato-
napolitikájára és harcmodorára. E tanulmány nem elegendő arra, hogy a háborúk 
eseményeit részletesen tárgyalja, pusztán a háborúk leglényegesebb hadtörténeti 
vonatkozásait kívánja kiemelni.

A 2. századi szarmata háborúk írott forrásai közé tartoznak Cassius Dio LXXI. 
és LXXII. könyvei (ezek Xiphilinus révén maradtak ránk), a görög–bizánci írók, 
valamint a későbbi keresztény írók (Nüszai Gergely és Eusebios) munkái, illetve a 
Historia Augusta Marcus Aurelius- és Lucius Verus-életrajzai. Ez utóbbi forrásokat 
fokozott kritikával kell kezelni. A képi ábrázolások közül a legfontosabb Marcus 
Aurelius diadaloszlopa, melyet a háborúk után nem sokkal állítottak fel Rómában. 
Az oszlop egyaránt elmeséli az eseményeket, és ábrázolja a katonák fegyverzetét, 
bár a barbár népcsoportok nehezen különíthetők el. Traianus oszlopán a népek 
(köztük a szarmaták is) jobban elkülöníthetőek, bár nem szabad elfelejteni, hogy 
ez fél évszázaddal korábban készült. A pénzérmék, illetve a mézeskalácsminták is 
fontos források e témakörben, hiszen segítségükkel lehet datálni a háborúk egyes 
eseményeit.

A szarmata fegyverek és harcmodor

A szarmaták korábbi történetével kapcsolatban számos neves római író nagyobb 
műveiben találunk adatokat. Többségük negatív képet festett róluk, a hadszerve-
zetüket, harcmodorukat is lenézték, de mivel egy részük nem volt katonaember, a 
leírások nem mindig szakszerűek. Gyakran kiemelik, hogy a szarmaták szervezet-
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len csőcselék, akik csak a rabláshoz értenek, semmi máshoz, reguláris hadviselésre 
szinte teljesen alkalmatlanok, és a zsákmányoló hadjáratokban a legjobbak.1 

Minden szarmata népnek volt egy királya, aki a legfelsőbb hadúr szerepét töltöt-
te be. Ő vezette a hadsereget a háborúkban, de a más nép szolgálatába állt szarmata 
csapatok felett is ő parancsnokolt. A néhány királynévből, amit ismerünk – többek 
között Aripharmes vagy Rasparaganus – nem lehet királylistát felállítani, mert eh-
hez az irodalmi források nem kielégítőek, annyi azonban bizonyos, hogy mind-
egyik név iráni eredetű.2 

Tacitus Historiae című művében a jazigok főembereit principesnek nevezi, így 
elképzelhető, hogy itt egyenrangú nemzetségfőkről lehet szó, akik a saját csapatai-
kat vezették a háborúban, ezek jelenthették tulajdonképpen fegyveres kíséretüket, 
és különálló harci egységként vehettek részt a harcban.3 A korai időkben minden 
hadra alkalmas férfinak katonának kellett állnia, ha a szükség úgy kívánta. A hiva-
tásos harcosok csoportja csak később, talán a Kr. e. IV. századtól jelenhetett meg az 
arisztokraták, törzsi vezetők köré csoportosulva. Ezt a harcos társadalmi réteget a 
személyi kötelék, a barátsági fogadalom tartotta egyben, amelynek fontos megnyil-
vánulása volt a kardra tett hűségeskü és a vérszövetség aktusa.4 Lukianos II. századi 
görög írónál olvasható, hogy a törzsi vezető feladata volt saját csapatának felszerelé-
se és ellátásának biztosítása.5 

A szarmaták hadereje, mint a legtöbb lovas nomád népnél az ókorban, több-
nyire lovas íjászokból állt, emellett azonban az ókori írók egy másik fontos ele-
met, a páncélos lándzsást is kiemelik. A görög nyelvű forrásokban többnyire 
kontophorosként,6 a latin forrásokban pedig contariusként7 szerepel. Ez a speciális 
fegyverzetű lovasság valószínűleg Közép-Ázsiában, Iránban alakulhatott ki a Kr. e. 
III–II. században, és innen terjedt el a szarmaták körében.8 A lándzsák hossza, mint 
ahogyan a szkíták esetében is, valószínűleg 2,5–3,5 m közt lehetett.9 Ilyen hosszú 

1 Richard Brzezinski – Mariusz Mielczarek: The Sarmatians (600 BC–AD 450). Osprey Publis-
hing, Oxford, 2002. 15. 

2 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 14. 
 J. Harmatta: Studies in the History and Language of the Sarmatians. Acta Universitatis de Attila József 

nominatae, Acta Antiqua et Archaeologica, Tomus XIII. Szeged, 1970. 95–97.
3 Tacitus: Historiae III. 5. 
4 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 14.
5 Lukianos: Toxaris 48. 
6 Jelentése: lándzsát tartó, hordozó (Kontophoros in: Liddell-Scott’s Greek-English Lexicon. Clarendon 

Press, Oxford, 1977. 387.)
7 Jelentése: contusszal (nagyon hosszú lándzsával) felszerelt lovas (Contarius, contatus. In: Thesaurus 

linguae latinae, editus auctoritate et consilio academiarum quinque Germanicarun Berolinensis, Gottingensis, 
Lipsiensis, Monacensis, Vindobonensis. Volumen IV. Lipsiae in aedubus, B. G. Teubneri, 1906–1909. 631. 
c.; Contus, in: Thesaurus linguae latinae, IV. 809. c.; Alfred Richard Neumann: Contarius, in: Der 
Kleine Pauly, Lexikon der Antike, Erster Band, hg. von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer, Alfred 
Druckenmüller Verlag, Stuttgart, 1964. 1295–1296. c. 

8 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 16. 
9 A. V. Simonenko: Sarmatian Riders of North Pontic Region, St. Petersburg. 2009. 288–289.
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fegyver használata nagy ügyességet és gyakorlottságot igényelt a lovastól, hiszen a 
hossza miatt két kézzel kellett használnia.10 Érdemes azonban ezt egy kicsit jobban 
megvizsgálni, ugyanis nehéz elképzelni, hogy rohamozás és a különféle manőverek 
közben a lovas elengedte volna a kantárt, hiszen ekkor valószínűleg leesett volna a 
lóról. Elképzelhető, hogy a roham alatt a lándzsát a hónaljuk alá szorították, a másik 
kezükben pedig a kantárt tartották, és a lándzsát csak a közelharcban – amikor már 
a roham kifulladt – használták két kézzel. A lándzsa egykezes használatára utalnak 
a dura-europosi, az ilurati falrajzok (Kr. u. II. század) és az orlati csont tarsolylemez 
(Kr. e. II – Kr. u. I. század) nehézpáncélos lovas ábrázolásai.11 A contust használó 
harcosok valószínűleg külön egységekbe voltak csoportosítva a hadseregen belül,12 
és zárt sorokban támadhattak.13 

Az ókori írók véleménye alapján nem egyszerű eldönteni, hogy a szarmata harco-
sok milyen mértékben voltak védve. Strabón a chersonésosi háborúval kapcsolat-
ban említést tesz a szarmaták páncélzatáról is. Leírja, hogy könnyűfegyverzetűek és 
gyengék a jól szervezett gyalogsági alakzatok ellen, ugyanis a páncéljuk és a sisakjuk 
nyersbőrből készült.14 Ez ellen szól Tacitus tudósítása a Kr. u. 69-ben bekövetkezett 
Moesia elleni roxolán támadásról, ahol 9000 lovas indított támadást, de a tavaszi 
olvadás és a sár ezt megakadályozta, mert a szarmata vezérek súlyos páncélt viseltek, 
és ha egyszer megcsúsztak a lovukkal a sárban, már nem tudtak felállni, így a római 
katonáknak estek áldozatul.15 Tacitus szövegében hangsúlyozza, hogy a főemberek-
nek és az előkelőknek volt súlyos pikkelypáncélja, amelyet vaslemezekből és kemény 
bőrből készítettek, ezért a forrásokban gyakran cataphracteseknek16 nevezik ezeket 

10 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 15–16. 
11 Simonenko, A. V.: i. m. 289–290.; ld. 1. ábra.
12 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 18. 
13 Simonenko, A. V.: i. m. 289. 
14 Strabón: Geógraphika VII. 3,17; vö. Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 17. 
15 Tacitus: Historiae I. 79.
16 Teljesen páncéllal borított lovast jelent, ahol a lovas és a ló is páncélt viselt, tulajdonképpen a ne-

hézpáncélos lovas elnevezése az ókorban. Tacitus Historiae I. 79-ben is ezt az elnevezést használja. 

1. ábra. Dura-europosi falrajz és az orlati csont tarsolylemez ábrázolásai 
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a lovasokat.17 A páncél valószínűleg drága dolog volt, 
így csak az előkelőbb embereknek volt lehetőségük 
felszerelkezni vele. Az ily módon felszerelt harcosok 
a hadseregen belül nem lehettek többségben, mivel 
azonban a hadsereg egy jól látható és feltűnő részét 
alkották, leginkább ez foghatta meg az ókori írókat.18 
A szarmata hadsereg nagyobb része csak könnyűpán-
célzatban harcolhatott. A fennmaradt képi forráso-
kon a lovakat is pikkelypáncél borítja, amely azonban 
a lovak lábára nem terjedhetett ki.19

A védőfelszerelésekhez sorolhatóak még a paj-
zsok is, habár ezekről nincs ábrázolás, csak szöveges 
utalás: valószínűleg a könnyűlovasok használhat-
ták ezeket. Tacitus megemlíti, hogy a szarmatáknál 
nem volt szokás pajzsot használni, mert a lándzsájuk 
mindkét kezüket lefoglalta.20 Valószínűleg a perzsák 
gerrhonjához hasonló fonott pajzs lehetett.21 Az alföl-
di szarmaták szállásterületén is találtak már pajzsokat a germánokkal szomszédos 
határ menti területeken, nagyrészt a Felső-Tisza-vidéken, amelyek a Kr. u. II. szá-
zad végéről vagy a III. századból származhatnak. E szarmata pajzsok érdekessége, 
hogy fém pajzsdudorral voltak megerősítve. Feltehetően ezeket is a könnyűlova-
sok használták. E védőfegyverek megjelenését a szarmaták körében a Przeworsk-
kultúra (vandálok) hatásának lehet tulajdonítani.22 Az ábrázolásokon feltűnik a 
sisak is, amely nagyon hasonlít a parthusokéra és a későbbi korokból ismert ún. 
Spangenhelm-formára23 – valószínűleg fémből készültek, de a megkeményített bőr-
ből készült sisak is elterjedt lehetett.24

A kardtípusok közül a Kr. e. III. századtól a Kr. u. II. századig az ún. gyűrű alakú 
markolatgombos, kétélű, kis keresztvassal ellátott változat volt elterjedt.25 Hossza 
50–70 cm közötti volt, de előfordul 130 cm-es is. Ezután jelentek meg a különálló,  

(Alfred Richard Neumann: Kataphraktoi. In: Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike, Dritter Band, 
hg. von Konrat Ziegler, Walther Sontheimer, Alfred Druckenmüller Verlag, Stuttgart, 1969, 159. c.)

17 Tacitus: Historiae I. 79.
18 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 19.
19 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 18. 
20 Tacitus: Historiae I. 79. 
21 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 23. 
  Strabón: Geógraphika VII. 3. 17.
22 Istvánovits Eszter – Kulcsár Valéria: Pajzsos temetkezések a Dunától keletre eső kárpát-medencei 

szarmata barbaricumban. Jósa András Múzeum Évkönyve 30–32. 1987–89, 70–71.
23 Ld. 2. ábra.
24 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 22–23. Strabón: Geógraphica VII. 3. 17
25 Ld. 3. ábra.

2. ábra. Szarmata sisakok 
(Forrás: Brzezinski R., Mielczarek, 
M.: i. m. 20.)
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korong vagy ellaposodó gömb alakú markolatgombos, 100 cm-es hosszú kardok.26 
Ez a típus a Kr. u. II. századtól az V. századig volt népszerű. Ezek már elég hosszúak 
voltak ahhoz, hogy ló hátáról is tudják használni.27 Ezeken túl meg lehet különböztet-
ni két további fajtát, a fém markolatgomb nélküli hosszú kardot és a „meotiszi” vagy 
„micia” típusú kardokat, tőröket, melyeket a Kr. u. II–IV. század között használtak.28 
Ezek közül a gyűrűs markolatgombosok voltak a legelterjedtebbek az itt tárgyalt idő-

26 Ld. 4. ábra.
27 Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 33–34. Istvánovits Eszter. – Kulcsár Valéria: Vázlat 

a szarmaták sztyeppei történetéhez. In: Jazigok, roxolánok, alánok, szarmaták az Alföldön, (szerk.) Havassy 
László, Gyulai katalógusok 6, Gyula, 1998. 22. 

28 Ld. 5. ábra.

3. ábra. Gyűrűs markolatgombos kardok (Forrás: Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: i. m. 33.; Istvánovits, E. – Kul-
csár, V.: Sarmatian swords with ring-shaped pommels in the Carpathian basin. i. m. 98.)
4. ábra. Korong vagy ellaposodó gömb alakú markolatgombos kardok (Forrás: Brzezinski, R. – Mielczarek, M.: 
i. m. 34.)
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szakban. A Kárpát-medencében hat-nyolc ilyet 
találtak,29 a leghosszabb 55,5 cm hosszú.30 

A szarmata íjakkal kapcsolatban elmondha-
tó, hogy a Kr. u. I. századig szkíta típusú, majd 
ezután az erősebb hun típusú összetett reflexíj 
volt elterjedt, mérete miatt pedig kiválóan lehe-
tett használni lóhátról.

A szarmatákkal szemben alkalmazott  
római taktika

A rómaiak kellő tapasztalatot gyűjtöttek a szar-
maták harcmodoráról a Kr. u. 1. században 
vívott háborúkban. A szarmaták nemcsak el-
lenségként, hanem szövetségben is harcoltak 
a rómaiakkal, ami még jobban hozzájárult a 
szarmata hadviselés megismeréséhez. A szar-
matákról szóló haditapasztalatokról Arrianus 
írt műveket, ezek az Acies contra Alanos (135 k.) és 
az Ars tactica (137 k.). Arrianus Hadrianus alatt, 
131–137-ig volt Cappadocia római helytartója,31 
135-ben egy alán támadás alkalmával utasítást 
adott a XV Apollinaris és a XII Fulminata legio 

29 Ezek a kardok lelőhely és hossz szerint a következők:  Gáva-Kató-halom 1. sír (50, 5 cm);  Szentes-
Kistőke 143. sír (55,5 cm); Szolnok, Beke Pál halma (20 cm); Törökszentmiklós, Surján, Újtelep, Kas-
tély-dűlő, DNy-i homokbánya 1. sír (38,8 cm);  Újszilvás-Gólyajárás 1. sír (42,4 cm);  Üllő 7501. sír 
(17,7 cm). További kettőt is ilyen típusú kardnak tartanak, mert a markolat vége nem maradt meg, 
de a kardok méretéből és kialakításából ítélve ehhez a csoporthoz tartozhatnak:  Kiskunfélegyháza-
Belsőferencszállás (Petőfiszállás-Majsai u. farm no. 1586) (42,5 cm); Tápiószele-Szumrák 90. sír (isme-
retlen hossz). (Eszter Istvánovits – Valéria Kulcsár: Sarmatian swords with ring-shaped pommels in 
the Carpathian basin. In: The Enemies of Rome, edited by László Kocsis, Proceedings of the 15th Interna-
tional Roman Military Equipment Conference, Bp, 2005. 97–98.)

30 Istvánovits, E. – Kulcsár, V.: Sarmatian Swords with Ring-shaped Pommels in the Carpathian Basin. i. 
m. 95–99.

31 Arrianus irodalmi munkásságáról és politikai pályafutásáról ld: Eduard Schwartz: Arrianus. In: 
PWRE, Zweiter Band, hg. von Georg Wisssowa, J. B. Metzlerscher Verlag, Stuttgart, 1896, 1230–
1247. c. Fehér Bence – Kovács Péter (szerk.): Fontes Pannoniae Antiquae I., Károli Egyetemi Kiadó, 
Budapest, 2003. 181–183.

5. ábra. Fém markolat nélküli hosszúkard (Hévízgyörkről) és 
„meotiszi” vagy „micia” típusú kard (Csongrádról) (Forrás: 
Istvánovits, E. – Kulcsár, V.: Sarmatian swords with ring-
shaped pommels in the Carpathian basin. i. m. 95.)
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katonáinak, hogy milyen harcrendet vegyenek fel az alánok ellen.32 Fontos meg-
említeni, hogy a műben az alánok szerepelnek, akik jóval keletebbre éltek, mint a 
jazigok és a roxolánok. Anabasis című művében egyszer megemlíti a jazigokat, ezért 
tudhatott róla, hogy azok különálló törzs.33 Azonban az alánok, hasonlóan a többi 
szarmata néphez, nomádok voltak, így a harcmodoruk is nagyban hasonlíthatott a 
többiekére. A nagy térbeli távolság dacára a fegyverzetük nagyrészt ugyanaz lehe-
tett, seregük döntően lovasíjászokból és contusszal felszerelt lovasokból állhatott.34 
Arrianus műveiből kiderül, hogy arra várt, hogy az alánok frontális támadást fog-
nak intézni a legionáriusok ellen, amit visszaverhet contusszal felszerelt katonáival,35 
mégpedig oly módon, hogy a rómaiak mozgékony és vékony phalanxban állnak 
fel a felvonuló ellenséges lovasság megszalasztásához.36 Emellett számított átkaroló 
támadásra és színlelt visszavonulásra is, ami a szarmaták jellemző manővere volt: 
ezzel zavarták volna össze a római sereget, és ezt igyekezett elkerülni a művében le-
írtakkal. Előírta, hogy a phalanx 2–4. sorában hajításra készítsék elő a contust, hogy 
a lovast vagy a lovat átszúrva megállítsák és visszaverjék a támadást, vagy ha ez nem 
sikerülne, a contus pajzsba vagy lemezpáncélba akadva a vas lágysága miatt meg-
görbülve mozgásképtelenné teheti az ellenséges lovast.37 Nem tudni, hogy Arrianus 
művei mennyire lehettek ismertek az antik világban, nincs utalás arra, hogy Marcus 
Aurelius olvasta volna őket, de tény, hogy a rómaiak továbbra is használtak speci-
ális, contusszal felszerelt lovas egységeket, ilyen volt pl. az ala I Ulpia contariorum 
milliaria is, amely Traianus korától kezdve Arrabonában állomásozott.38 

Ha nem is Arrianus, de az előző háborúk tapasztalatait mindenképpen alkal-
mazták a Marcus Aurelius uralkodása alatti háborúkban is. A források arra utal-
nak, hogy egyes római egységeket kifejezetten kiképeztek arra, miként szálljanak 
szembe a lovas nomádokkal. Erre jó példa a Cassius Dio által leírt, 172/173 telére 
datálható, Duna jegén vívott csata.39 Cassius Dio leírja, hogy a rómaiak a jazigokat 
üldözték, majd amikor a jégre értek, a jazigok szembeszálltak a rómaiakkal.  
A jazig lovasok szemből és oldalról támadtak. A rómaiak erre sűrű alakzatban áll-
tak fel, valószínűleg orbis vagy acies quadrata formációban.40 A római katonák 

32 Martin Mosser: Steindenkmäler der legio XV Apollinaris. Wien, 2003. 157. 
33 Arrianos: Anabasis I 3,2 (A görög nyelvű szöveget Fehér Bence segítségével dolgoztam fel).
34 Arrianos: Ars Tactica, 44,1 (A görög nyelvű szöveget Fehér Bence segítségével dolgoztam fel). M. 

Christo Danoff: Alani. In: Der Kleine Pauly, Lexikon der Antike I. (Herausgeber:) Konrat Ziegler, 
Walther Sontheimer, Alfred Druckenmüller Verlag, Stuttgart, 1964, 229 c.

35 Arrianos: Ars tactica, 40.
36 Arrianos: Ars tactica, 11,2. 
37 Arrianos: Acies contra Alanos, 17 (A görög nyelvű szöveget Fehér Bence segítségével dolgoztam fel).
38 Barnabás Lőrincz: Die Truppenbewegungen am pannonischen Limes während der Markomannenkriege. 

In: Zur Militärgeschichte der Donauprovinzen des Römisches Reiches, Ausgewählte Studien 1975–2009, 
Band I. Budapest – Debrecen, 2010. 212; Barnabás Lőrincz: Die römischen Hilfstruppen in Pannonien 
während der Prinzipatszeit I. Der Inschriften, Wiener Stadtarchäologie, 2001. 18–19. 92.

39 Cassius Dio: Rómaiké historia LXXI. 1,7.
40 Ross Cowan – Adam Hook: Roman battle tactics 109 BC–AD 303. Osprey Publishing, Oxford, 2007. 52. 
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egy része a csúszás megakadályozására a jégre rakta a pajzsát, és az egyik lábá-
val ráállt. A rómaiak kézi tusára kényszerítve a jazigokat, kantárjuknál és hosszú 
lándzsájuknál fogva lerángatták őket lovaikról. A legionáriusok a pilum mellett a 
lovasok ellen hatékonyabb hastát használhatták, majd a közelharcra alkalmasabb 
gladiusszal és pugióval harcoltak. A szöveg hangsúlyozza, hogy a jazigok járatla-
nok voltak az efféle harcban, és könnyebb fegyverzetűek voltak, így nem tudtak 
helytállni; nagy veszteségeket szenvedtek, és csak kevesen tudtak elmenekülni.  
A rómaiak lényegében azáltal győztek, hogy saját harcmodorukat kényszerítették 
rá a szarmatákra.

A szarmatákkal szemben alkalmazott stratégiai  
és katonapolitikai változtatások

A 167/168-180 között vívott két szarmata háború alatt nemcsak a megfelelő harcmo-
dort kellett kialakítania a birodalomnak, hanem stratégiai válaszlépéseket is kellett 
tennie a folyamatosan dúló háborúk alatt. Ezek közül a legfontosabbak a külön-
böző csapatáthelyezések és az egységek átszervezése volt. Megállapítható, hogy 
a rómaiak igyekeztek olyan legionárius és auxiliáris egységeket bevetni Pannonia 
provincia határvidékén, melyek tapasztalata, harcmodora és fegyverzete alkalmas-
sá tette őket arra, hogy szembeszálljanak a szarmatákkal. 

A szarmaták elleni frontszakaszon nagyjából 21 000 katona szolgált. A háború 
elejéhez képest a lovas egységek számát néggyel növelték, így a lovasok létszáma 
5000–6000 fő körül lehetett, és az íjjal felszerelt csapatok száma is nőtt. A legfel-
tűnőbb változás, hogy keletről jelentős csapatok érkeztek. 176-ban több ilyen ke-
leti segédcsapatot is Inferiorba vezényeltek át. Két szír egység állomásozott itt, a 
cohors I Aurelia Antonina milliaria Hemesenorum sagittaria equitata és a cohors I 
Aurelia Antonina milliaria Surorum sagittaria equitata. Az említetteken kívül még 
Inferiorba vezényelték az ala I Thracum Herculianát Syriából és a cohors I Augusta 
Canathenorum Trachonitum equitatát Arábiából.41 Az ala I Ulpia contariorum 
milliaria is részt vett a szarmaták elleni háborúban. Ez az ala hasonló fegyverrel, 
contussal volt felszerelve, mint a szarmata lovasok, így biztosan eredményesen har-
colhatott ellenük. A két szír cohors íjászcsapat volt lovas íjászokkal is felszerelve, 
ezért vezényelték át ezeket az egységeket a szarmaták elleni frontra, a harcmodoruk 
ugyanis hasonlított a szarmatákéra.42 

41 Elképzelhető, hogy nem a cohors I. Augusta canathenorum Trachonitum equitata nevű egység állomásozott 
itt, ugyanis egy óbudai amphora töredék felirat az alábbi egység neve olvasható: Coh(ortis) I. F(laviae) 
C(anathenorum?) XVI c(ongii?) (Tituli Aquincenses III, cura B. Fehér, Budapest 2011. 34. Nr. 1103.)

42 Lőrincz, B.: Truppenbewegungen, i. m. 212–213. Lőrincz, B.: i. m. p. 92. Kovács Péter: Marcus Au-
relius esőcsodája és a markomann háborúk, PTE-BTK Ókortörténeti és Régészeti Tanszék, Pécs, 2005. 
214. Póczy Klára: Aquincum, Budapest történelmi városmagja. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2004. 
188–189. 
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A háborúkban a római stratégia a vexillatiókra épült, melyek előnye abban rej-
lett, hogy nem az egész legiót, hanem csak egy kisebb részét vetették be, miáltal az 
adott határszakasz nem maradt őrizetlenül. Ezeket az egységeket könnyebb volt 
irányítani, mint a nagy létszámú legiókat.43 Nincs kizárva, hogy a háborúban több 
legio vexillatióit vonták össze, és ezeket együtt alkalmazták a szarmata területek 
megtámadásakor 175-ben. Így a vexillatio Afrorum et Maurorum is ide került. En-
nek katonáiból állították fel a cohortes Maurorum equitatae milliaria et quingenaria 
egységeket. Elképzelhető, hogy a legio III Augusta vexillatióját Lambaesisből he-
lyezték át ide, de erre nincsenek bizonyítékok. Ezenkívül a legio II adiutrix és a 
legio XV Apollinaris egy-egy vexillatióval harcolhatott a szarmaták ellen.44 Az utób-
bi részvétele azért érdekes, mert 131–137-ig Flavius Arrianos Cappadocia helytartó-
jaként parancsnoka volt a legio XV Apollinarisnak és a XII Fulminatának, így ezek 
részt vehettek annak az alán támadásnak a visszaverésében, amelyről Arrianus két 
művét írta.45 Ez azért is fontos, mert ebből látszik, hogy a rómaiak igyekeztek olyan 
egységeket átvezényelni a hadszíntérre, amelyek állomáshelyük miatt találkoztak 
már a nomád harcászattal, és az így szerzett tapasztalataikat jól felhasználhatták a 
szarmata hadszíntéren.

Összefoglalás

Tanulmányomban a Kr. u. 166/167–175 és a Kr. u. 178–180-ig tartó római–szarmata 
háborúk legfontosabb hadtörténeti vonatkozásait emeltem ki. Természetesen szá-
mos olyan kérdés adódik, melyekre csak a további régészeti kutatások adhatnak 
választ. A tanulmány rávilágított Pannonia hadtörténetének e lényeges szakaszá-
ra, melyet a külföldi és a magyar szakirodalom is mintegy érintőlegesen tárgyal.  
A római–szarmata háborúk döntő mértékben átalakították a provincia hadseregé-
nek összetételét és határvédelmét, és egyben egyfajta előfutárai voltak a 3. század-
ban intenzívebbé váló népvándorlási hullámnak. Az eseménysorozat hadtörténeti-
leg azért jelentős, mivel látványos példáját nyújtja annak, miként volt képes a római 
harcászat alkalmazkodni az újabb és újabb kihívásokhoz, további három évszázad-
dal meghosszabbítva a birodalom fennállását. 

Dávid Klemán: The Roman–Sarmatian wars in the military history (167/168–180 AD)

This article discusses the two Sarmatian wars which occurred during the reign of Marcus Au-
relius, in 166/167–175 and 178–180 AD. The purpose of this study is not to tell the whole story 
of the wars; it rather emphasizes the military historical significance of the conflict. Some books 

43 Cowan, R. – McBride, A.: i. m. 17–19 
44 Lőrincz, B.: i. m. 212–213.; Mosser, M.: i. m. 157. 
45 Mosser, M.: i. m. 157. 
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and studies have been written about this period but they mostly deal with the Marcomannic 
wars, not with the Sarmatians. At first I examined closely the armies and warfare of the 
Sarmatian peoples, specifically their use of different kind of weapons and armour. Second, I 
studied the Roman tactics and military decisions which responded to the continuous conflicts 
with the Sarmatians. I concluded that the Romans commanded the vexillation of the Legio 
XV Apollinaris and those auxiliary troops to Pannonia province from the eastern provinces, 
who had the proper armament, training and experience to fight with the Sarmatian heavy 
cavalrymen and horse archers. The two Sarmatian wars are an excellent example how the 
Roman army and government was able to adapt to the new challenges which became more 
and more common from the 2nd century AD.
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