
I.e. 133-ban Pergamon végrendelet útján 
római provincia lett. I.e. 63-ben összeomlott a 
Szeleukida Birodalom, és területén a rómaiak 
és a Pártus Birodalom osztozott. A Római 
Birodalom keleti irányú terjeszkedésének 
a Pártus Birodalom szabott határt, akik 
évszázadokig a rómaiakhoz mérhető 
hatalommal rendelkeztek.
Asia kiemelt és gazdag provincia volt, rengeteg 
városának köszönhetően. A provincia 
legkiemelkedőbb városai, Epheszosz, 
Pergamon és Smyrna küzdöttek az elsőségért. 
A városokat főleg görögök lakták, míg a többi 
népek a vidéki területeken éltek. Augustus 
császár Pax Romanája a térség aranykora 
volt egészen az i.sz. II. századig. Traianus és 
Hadrianus császárok is ellátogattak Asiába. A 
kereszténység már i.sz. 50 környékén elkezdett 
terjedni, és egyházmegyék jöttek létre. Az 
első keresztény tanácskozásokat is Asiában 
tartották.
A IV. században Konstantinápoly (korábban: 
Bizánc) lett a Kelet-Római Birodalom fővárosa, 
amivel Anatólia a politika központjába 
került. Miután az arabok a VII. században 
meghódították Egyiptomot, Palesztínát és 
Szíriát, Asia a Bizánci Birodalom legfőbb 
tartománya lett. A XIV. század közepére a 
bizánci városok többségét elfoglalták a törökök. 
Konstantinápolyt végül 1453-ban foglalták el. 

Syria római provincia i.sz. 63-ban jött létre, 
miután a hadvezér Pompeius legyőzte a 
Szeleukida Birodalmat. A mai Szíria területe 
csak kevéssel kisebb, mint az egykori római 
provincia volt.
A provincia székhelye a Birodalom egyik 
legnagyobb és legjelentősebb városa, Antiókia 
volt, itt székelt Syria mindenkori kormányzója. 
Róma komoly haderőt állomásoztatott ebben 
a régióban, hogy megvédje keleti határait a 
Pártus Birodalom fenyegetésétől. Syria többek 
közt olívaolajat, bort, cédrust, kelmét, üveget 
és márvánnyal berakott bútorokat exportált. 
Ezen felül itt ért véget a Kínában kezdődő 
selyemút, amelyen kínai selyem és indiai 
fűszerek érkeztek a birodalomba.
Heródes zsidó fejedelmet – Júdea, Szamária és 
Edom urát – Augustus császár megfosztotta 
trónjától i.sz. 6-ban, és királysága a Római 
Birodalom része lett. A zsidó lázadások leverése 
után Hadrianus uralkodása idején ezeket a 
területeket Syria provinciához csatolták, és 
Syria-Palaestinának nevezték.
A perzsa Szászánida Birodalom időnkénti 
támadásai ellenére a régió egészen a VI. század 
közepéig virágzott, és Egyiptom mellett Róma 
legfontosabb provinciája volt. Róma a VII. 
században vesztette el Syriát az arab hódítás 
következtében.

A Róma és Egyiptom közötti barátságos 
viszony hosszú időkre tekinthet vissza. A 
második pun háború idején éhínség fenyegette 
Itáliát, i.e. 210-ben IV. Ptolemaiosz egyiptomi 
király kukoricát küldött annak enyhítésére. 
A rómaiak ekkor ébredtek rá a Nílus menti 
királyság fontosságára.
Julius Caesar idején Róma megkísérelte 
növelni politikai befolyását Egyiptomban. 
Közbeavatkoztak az egyiptomi trónviszály 
idején, és segítettek XII. Ptolemaiosznak 
visszaszerezni elbitorolt trónját. Ettől kezdve 
a Nílus mentén mindig állomásoztak Római 
haderők, és a Caesar és Kleopátra közötti 
románc biztosan nem nélkülözte a politikai 
motivációkat. Caesar i.e. 44-ben történ 
meggyilkolása után Marcus Antonius nyerte 
el Kleopátra szívét, és az ő segítségével szállt 
szembe riválisával, Octaviusszal a trónért. 
Végül mégis Octavius lett Róma első császára 
Augustus néven. I.e. 31-ben Antonius és 
Kleopátra Rómából Egyiptomba menekültek, 
de mivel seregeik védelme nem bizonyult 
elégségesnek, hogy megállítsa az üldözőiket, 
végül mindketten öngyilkosok lettek. I.e. 30-
ban Egyiptom római provinciává vált. 
A többi provinciához képest Egyiptom szerepe 
különleges volt – a Birodalom magtáraként 
funkcionált. Egyiptomból évente 150 000 
tonna gabonát szállítottak Rómába. A római 
császár Egyiptomban a fáraó szerepét töltötte 
be, de mást nem őriztek meg Ptolemaioszi 
uralom hagyományaiból. Az i.sz. II. század 
elején az egyiptomi zsidók fellázadtak, 
amelynek eredményeképp a zsidókat 117-ben 
száműzték Egyiptomból. A Római Birodalom 
395-ben történt kettészakadása után a 
provincia a Bizánci Birodalom része lett. 640-
ben a muszlimok megtámadták Egyiptomot, 
és Alexandria 642-ben történt eleste után az 
egész régió arab befolyás alá került.

Még több játék a PD-gaMes kiaDótól:
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I.sz. 86–85 év telén dák harcosok 
hordái törtek át a Dunán, és ütöttek 
rajta a felkészületlen rómaiakon. A 
fosztogatásuknak csak igen nehezen 
sikerült véget vetni. 

Domitianus római császár megtorlásul 
nemcsak száműzte a dákokat a római 
birodalomból, de büntető hadjáratot 
is indított ellenük. A dákok makacs 
ellenállása miatt a hadjárat az egész 

éven át tartott. Csak Traianus császár 
tudta végleg meghódítani Daciát hosszú 
háború után, 106-ban. A rómaiak 
hadizsákmánya 331 tonna ezüst és 165 
tonna arany volt. Traianus a bőséges 

hadizsákmány révén tudta megépíteni 
híres fórumát Rómában. A barbárok 
117118 évbeli támadásai során a 
rómaiak gondolkodtak a provincia 
feladásán, de végül a védelme mellett 
döntöttek, mert stratégiailag fontos 

és ásványi anyagban gazdag terület 
volt. Rengeteg bányája termelte 
Róma számára az aranyat, ezüstöt, 
ólmot, rezet, vasat, márványt és 
sót. A kiterjedt erdők és a gazdag 

termőföldek pedig fát, gyapjút, marhát 
és bőrt biztosítottak a birodalom 
számára.

Dacia provincia nagyjából a mai 
Románia területén terült el, de Duna 
alatti területeket is magába foglalt. A 

déli határa kivételével mindenünnen 
barbár népek vették körül. Hosszan 
tartó békés időszak után i.sz. 235-ben 
barbár hordák gyűltek össze, hogy 
megtámadják Daciát. Ettől kezdve a 

provincia folytonos csaták és zavargások 
helyszínévé vált, ahol nagyjából 30 000 
római katona állomásozott. Végül 271-

ben Aurelianus császár visszavonta a 
római seregeket a Duna déli partjáig. 
Az volt az elképzelése, hogy ezzel a 
lépéssel Daciából ütközőzóna jön 

létre. Ez be is vált, mert a gótok és egyéb 
barbár törzsek csak több évtized után 

tudták meghódítani a területet. Ezzel a 
birodalom értékes időt nyert a barbárok 

elleni küzdelemben.
A római hódítás emlékei máig 
fennmaradtak, hiszen a román nyelv 

az újlatin nyelvek ágába tartozik, Dacia 
provinciáról pedig ismert autómárkát 
neveztek el.

A görögök Hellásznak nevezték földjüket, míg 
a rómaiak Achaea provinciának. A rómaiak i.e. 
146-ban foglalták el Hellászt, ami egy ideig 
Macedonia provincia részét képezte. Augustus 
császár uralkodása alatt Achaea független 
szenátori provincia volt, ami a kontinentális 
Görögország mellet a szigetek nagy részét is 
magába foglalta. Néhány fontosabb várok, 
köztük Athén és Spárta szabad városi státuszt 
kapott.
A görögök megszenvedték a római adókat 
és bérleti rendszert, és a nagy gazdaságok 
kialakulása jelentősen megváltoztatta a görög 
mezőgazdaság arculatát is. A provincia fő 
exportcikkei az észak-peloponnészoszi bor, 
az attikai méz és olívaolaj, a thesszáliai és 
a szigetekről való márvány. A kézműves 
és művészeti alkotásokat főleg Athénban 
állították elő. 
A görögök legfontosabb exportja a tudás volt. Az 
ókori Görögországot méltán nevezik az európai 
civilizáció bölcsőjének, hiszen a filozófiához, 
a természettudományokhoz, a történetíráshoz 
és az irodalomhoz való hozzájárulásukat 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. A rómaiak 
előszeretettel látogattak Görögországba, és 
adóztak csodálattal a klasszikus építményeik 
előtt – egyfajta szabadtéri múzeumként 
tekintették az országot. Az athéni akadémián 
filozófusok tartottak előadásokat, amelyeket 
a rómaiak szívesen látogattak, például 
Cicero is itt tanult filozófiát, retorikát és 
nyelvtudományokat. A görög rabszolgákat 
nagyra becsülték Rómában, és általában 
magas szaktudást igénylő pozíciókban, például 
tanítóként, orvosként alkalmazták őket. Az 
olimpiai játékok még a római hódítás idején is 
vonzó rendezvénynek számítottak, Nero 
császár még résztvevőként is indult.
A Római Birodalom 395-ben történt 
kettészakadása után Achaea a keleti 
oldalon lévén a Bizánci Birodalom része 
lett. A bizánciak által Thema Hellasnak 
nevezett terület nagyjából megegyezett 
a római Achaea provinciával. A görög 
kulturális befolyás továbbra is roppant 
erős volt, így a görög lett a Bizánci 
Birodalom hivatalos nyelve. Az Athéni 
Akadémia bezárását I. Iusztinianosz 
császár 531-es rendelete ítélte bezárásra, ettől 
kezdve a város gyors hanyatlásnak indult.

A nyugati Tripolist és a keleti Cyrenaicát a 
rómaiak az i.e. I évszázadban foglalták el. 
Csak a Líbia déli részén élő garamantész 
berber törzs tudta megőrizni függetlenségét. 
A római uralom fellendítette a kereskedelmet, 
főleg, mivel sikerült elfojtani a kalózkodást. A 
városok mezőgazdasága virágzott, hiszen a 
mediterrán térségében számos új felvevőpiacra 
találtak, és a Száhel-övezettel való karaván-
összeköttetés révén elefántcsontot, aranyat 
és rabszolgákat importáltak. A provincia fő 
exportcikkei a bor, az olívaolaj, a búza és a 
lovak voltak. Septimius Severus császár (i.sz. 
190–211) szülővárosában Leptis Magnában 
és más líbiai városokban mesés épületeket 
emeltetett. Az építkezések lendületet adtak 
a líbiai építőiparnak, és fellendítették a helyi 
gazdaságot is.
A II. század végén Róma úgy döntött, a 
harcias berber törzsek folyamatos fenyegetései 
ellen déli határvonalainak védelmét sivatagi 
erődítmények láncainak építésével fogja 
biztosítani. Ez volt a Limes Tripolitanus, 
amely 197–201 között épült meg, és az 
erődítményrendszert később folyamatosan 
tovább erősítették.
A Római Birodalom 395-ben történt ketté-
szakadása után Líbia a keleti oldalon 
lévén a Bizánci Birodalom része lett. 
Az V. század fordulóján sivatagi törzsek 
támadtak Líbiára. I. Iusztinianosz császár 
megkísérelte megerősíteni a terület védelmét, 
de csak rövid távú eredményt tudott elérni. 
Cyrenaica muszlimok általi meghódítása 
következményeképp 643-ban a provincia 
megszűnt létezni.

Concordia Salsa (Concordia kiegészítő)

A salsa latinul sósat jelent. A Concordia Salsa  
angol nyelvű kiegészítő a következőket tartalmazza: 

 · két új térkép: Byzantium és Hispania 
· fa árujelölők a hatodik árufajtához, a sóhoz 
· városjelölők a só városokhoz 
· 27 fórumkártya, új stratégiai lehetőségekkel 

Concordia kiegészítő
Britannia / Germania

Concordia kiegészítő
Gallia / Corsica

Concordia kiegészítő
Aegyptus / Creta

Fejlesztoi jegyzetek a Concordiához

játékvariáns: kezDés áruk nélkül

A Concordia több mint 2 évig tartó fejlesztésében rengeteg tesztelő segített. Peter 
Dörsam, a kiadó a kezdetektől kiállt a projekt mellett, és értékes kritikáival segítette a 
tesztelést. A tesztek során Yvonne Lange, Stephan Borowski és Jens Külpmann kitartóan 
viselték rengeteg változtatási javaslatomat, és fáradhatatlanul újra- és újratesztelték  

a módosításokat. Lars Brügging, Claudia Barmbold, Frank Lamprecht, Kai Wilke, 
Rüdiger Kuntze, Benjamin Schönheiter, Bastian Völkel, Heike López és Michael 

López szintén rengeteget segítettek a tesztelésben. A következő klubok is 
rengeteget segítettek: Rieckhof, Gert Wahlstedt Urania klubja, a Wedel 

gémerei, és „Game with Pete” Jorkból. A Concordia különböző állapotai 
szélesebb közönségnek a következő eseményeken kerültek bemutatásra: 

Burg Stahleck, a Bremer Spieletage, a Hamburger Fest der Spiele,  
a Hamburger Spieletage és a Herner Spielewahnsinn. Meglátogattam 

Paulo Soledade-ot, hogy bemutassam a játékot a 
LeiriaConon. Szintén meglátogattam Pietro 

Cremonát Olaszországban, hogy bemutassam 
a Concordiát a modenai játéknapon, illetve 
Pietro saját cesenai klubjában, ahol nagy 
lelkesedés fogadta. Köszönet illeti a külföldi 
tesztelőket, mint Pietro Cremona olasz, Mark 

W. Bigney és Ralph H. Anderson amerikai 
és Simmy Peerutin dél-afrikai csoportjait. 

Mark és Ralph értékes és gyors segítsége nélkül az 
angol fordítás nem jöhetett volna létre. Végezetül köszönöm 
Marina Fahrenbach gyönyörű grafikai munkáját. Minden 
megnevezett és meg nem nevezett tesztelő és segítő munkáját 

szeretném megköszönni – nélkülük a Concordia nem jöhetett 
volna létre.

Hamburg, 2013. október
Mac Gerdts

Ebben a játékváltozatban mindenki áruk nélkül kezdi a játékot. A raktárba csak 4 telepest 
teszünk. Kompenzációképp több pénzzel indulunk: a kezdőjátékos 25 sestertiust kap, 

a második játékos 26-ot és így tovább. Az első körben a játékosok tetszőleges árukat 
vásárolhatnak a raktáruk tetején feltüntetett árakon. Ez a változat rugalmasabb 

kezdőállást kínál a játékosok számára.

A következő oldalakon történelmi adatok találhatók  
a játékban szereplő istenekről,  
városokról és provinciákról.  

Ezen felül egy játékváltozatot is ismertetünk.



VESTA
A családi tűzhely, az otthon és a család 
istennője. A gazdagságot jutalmazza, 

amit a játékosok által felhalmozott áru 
és pénz jelképez.

JUPITER
A rómaiak főistene, Róma 
városának védelmezője. A város- 
építést jutalmazza, amit a játé-
kosok által nem téglából épített 
épületek jelentenek.

SATURNUS
A földművelés és az aratás istene.  
A mezőgazdaságot jutalmazza, amit 
a játékosok különböző provinciákban 
épített házai jelképeznek.

MERCURIUS
A kereskedők és a tolvajok istene.  
A változatosságot jutalmazza, azt, hogy 
a játékosok hány különbözőféle árut 
tudnak termelni. 

MARS
A háború istene. A kolonizációt jutal-
mazza, amit a játékosok által irányított 
provinciák száma jelképez.

ókori város mai neve 
Isca Dumnoniorum  Exeter (GB, 118 000 lakos)
Londinium  London (GB, 8 300 000 lakos)
Lutetia  Párizs (F, 12 000 000 lakos)
Burdigala  Bordeaux (F, 1 100 000 lakos)
Massilia  Marseille (F, 1 600 000 lakos)
Brigantium  La Coruńa (E, 246 000 lakos)

Olisipo  Lisszabon (P, 2 800 000 lakos)
Valentia  Valencia (E, 1 700 000 lakos)
Colonia Agrippina  Köln (D, 1 010 000 lakos)

Vindobona  Bécs (A, 2 400 000 lakos)
Novaria  Novara (I, 105 000 lakos)
Aquileia  Aquileia (I, 3500 lakos)

Syracusae  Siracusa (I, 119 000 lakos)
Rusadir  Melilla (E, 73 000 lakos)

Carthago  Karthágó (TN, 21 000 lakos)

MINERVA
A kézművesség, a bölcsesség és a mű-
vészetek istennője. A kézművességet 
jutalmazza, amit a játékosok különböző 
típusú házai jelentenek. 

CONCORDIA
A harmónia és a római polgárok 
egységének istennője. A harmóniát 
jutalmazza, azaz azt a játékost, aki 
háborúskodás nélkül játssza végig a 
játékot.

ókori város mai neve 
Napoca  Kolozsvár (RO, 325 000 lakos)
Sirmium  romokban (SRB)
Tomis  Konstanca (RO, 284 000 lakos)
Dyrrhachium  Durrës (AL, 208 000 lakos)
Athenae  Athén (GR, 4 000 000 lakos)
Leptis Magna romokban (Líbia)
Cyrene  romokban (Líbia)
Bycantium  Isztambul (TR, 13 900 000 lakos)
Sinope  Sinop (TR 39 000 lakos)
Attalia  Antalya (TR 1 042,000 lakos)
Antiochia  Antakya (TR, 217 000 lakos)
Tyros  Türosz (RL, 135 000 lakos)
Alexandria  Alexandria (ET, 4 500 000 lakos)
Memphis  romokban (Egy)
Petra romokban (Jor)

Az ókori városok napjainkban
(az Imperium táblán lévő városok a provinciák sorrendjében, I Britanniától XII Aegyptusig) 

Római istenek
És szerepük a játékban

Római provinciák
A játéktáblán látható provinciák történelmi szempontból nem teljesen pontosak, hiszen a Római Birodalom 
adminisztrációja összetettebb volt, mint azt hűen ábrázolni lehetne, ráadásul a státuszok folyamatosan változtak. 
A játékban 12 provinciának volt helye, a következőkben olvasható rövid áttekintést e megkötés alapján építettük 

fel. Köszönet illeti Mark W. Bigneyt a szöveg összeállításában nyújtott segítségéért.

I.e. 55–54-ben Julius Caesar seregei azzal 
a céllal szálltak partra Britanniában, hogy 
elvágják a belga törzsek Brit-szigetekről 
érkező utánpótlási vonalait. A germánok 
elleni háború egy ideig megakadályozta 
Augustus császárnak a sziget elfoglalására 
való törekvéseit. I.sz. 43-ban azonban a 
rómaiak újra partra szálltak, és fokozatosan 
meghódították Britanniát. Kihasználták a 
helyi törzsek egymás elleni viszálykodásait, 
és egyesével győzték le a törzseket. Hogy 
területi hódításukat megvédhessék, erődöket 
és katonai bázisokat építettek Britannia-szerte. 
I.sz. 59-re a Rómaiak magukénak tudhatták a 
sziget délkeleti részeit, de az északi határt csak 
84-re tudták biztosítani. 
A brigantesek támadása után Hadrianus 
császár i.sz. 118-ban úgy döntött, az északi 
határ védelmére megépíti a később róla 
elnevezett falat. Az erődítmény kb. 130 km 
hosszan terült el a mai Newcastle-től Carlisle-
ig, és 17 várral büszkélkedhetett. I. sz. 142-
ben még északabbra megépült Antonius 
fala, amelynek védelmével mintegy 40 évvel 
később fel kellett hagyni, ekkortól újra 
Hadrianus fala biztosította Britannia provincia 
nyugalmát. Septimus Severus császár, aki 
Ebura cumban (ma: York) halt meg 211-ben, 
tovább erősítette a falat. A provincia római 
helytartójának székhelye már az I. században 
átkerült Camulodonumból (ma: Colchester) 
Landiniumba (ma: London).
Britannia fontosságát a rómaiak számára főképp 
az itt termelt búza, marha, arany, ezüst, bőr, 
rabszolgák és kiváló vadászkutyák jelentették. 
Az aranybányák Walesben, Skóciában és a 
Cornwall-félszigeten voltak. Ezen felül jelentős 
volt a vörösréz- és ónbányászat, amelyből 
bronzot készítettek.
I.sz. 343-tól kezdődően Britannia egyre inkább 
ki volt téve a szászok, a piktek és a skótok 
támadásainak. A haderőt jelentős mértékben 
kivonták a szigetről, és a Birodalom más 
területeinek védelmére lett átcsoportosítva, és 
az itt élők maguk kellett gondoskodjanak saját 
védelmükről. Hadrianus falának védelméről 
400 körül mondtak le, ettől kezdve inkább 
a települések megerősítésével próbálkoztak. 
Az utolsó római katona 410-ben hagyta el a 
szigetet. Ettől kezdve a civil római kormányzat 
pusztulásra volt ítélve a piktek, szászok és 
skótok támadásainak következtében. A Római 
Birodalom formálisan sosem jelentette ki 
Britanniáról való lemondását, I. Iusztinianosz 
bizánci császár még 540-ben is birodalma 
részének tekintette a szigetet.

 

I.e. 125-ben Róma megkezdte a francia 
mediterrán területek és a Rhône folyó 
völgyének meghódítását. Gaius Julius Caesar 
római hadvezér i.e. 58–51 között tudta 
elfoglalni egész Galliát. Az alesiai csatában 
sikerült legyőznie a gallok legendás törzsfőjét, 
Vercingetorixot. A meghódított terület egészen 
a Rajna völgyéig húzódott, és germán törzsek 
területeit is magába foglalta. A római civil 
kormányzat békét hozott a vidékre, és a római 
és a gall kultúra egyfajta keveréke alakult ki. 
A helyi elit tagjai római polgárjogot kaptak az 
együttműködésükért cserébe. Az idő múlásával 
azonban a gall rómaiak egyre gyakrabban 
kaptak helyet a szenátusban is. Végül i.sz. 
212-ben Caracalla császár A Római Birodalom 
minden lakójának – így a galloknak is – római 
polgárjogot biztosított. 
A terület első gazdasági és kulturális virágzása 
a Római Birodalom III. századbéli krízisével 
ért véget. A provinciát belső viszályok és 
barbár hódítók támadásai egyaránt sújtották. 
Gallia szinte függetlennek volt mondható 
egészen 274-ig, amikor Aurelianus császár 
megerősítette felette a római kontrollt. 
Az antik kor alkonyán viszonylagos 
béke köszöntött a területre, kb. 300 várat 
modernizáltak, és több római császár is 
lakott Lutetiában (ma: Párizs), Augusta 
Treverorumban (ma: Trier) és Vienne-ben. 
A kereszténység hamar elterjedt, de egyes 
pogány kultuszok vidéki területeken egészen 
az V. századig fennmaradtak. Főképp a IV. 
században, amikor több római császár is sokáig 
Galliában élt, a kultúra másodvirágzását élte.
Az ezután következő népvándorlások hosszú 
időre elfeledtették a békét a tartományban. 
406-ban a Rajnán átkelő vandálok, alánok, 
gótok és szvébek megkezdték Gallia feldúlását. 
Az V. században a frankok, a burgundok és a 
nyugati gótok saját uralmakat hoztak létre 
Galliában, és a római birodalom hanyatlásakor 
létrehozták független királyságaikat. 470-ben a 
római hadvezér, Paulus szász portyázók elleni 
ütközetben elesett. Az utolsó Galliában harcoló 
római hadvezér, Sygarius egészen 486–487-ig 
tartotta pozícióját északon, de végül elbukott a 
frank király, I. Klodvig elleni küzdelemben. A 
frankok végül egész Gallia felett megszerezték 
a hatalmat. 

Miután a karthágóiak az első pun háború 
eredményeképp elvesztették Szicíliát, Korzi-
kát és Szardíniát, az Ibériai-félszigeten 
kezdtek terjeszkedésbe, és egészen i.e. 218-ig 
megtartották azt. Amikor i.e. 219-ben Hannibál 
megtámadta a rómaiakkal szövetséges ibériai 
Saguntum városát, elkezdődött a második pun 
háború. I.e. 2018 tavaszán Hannibál kb. 100 
000 katonával és harci elefántokkal megkezdte 
átkelését Gallián és az Alpokon, Hispánia 
védelmére csupán kis számú helyőrséget 
hagyott hátra.
Egy évvel később a rómaiak 60 hajóval 
megtámadták az ibériai Emporion kikötőjét, 
hogy elvágják a punok utánpótlási vonalait. 
I.e. 206-ra a rómaiak kiűzték a punokat a 
területről, és a Birodalomhoz csatolták azt. 
Hispania gazdag tartomány volt, fát, cinóbert, 
aranyat, vasat, ónt, ólmot, kerámiát, márványt, 
bort és olívaolajat exportált.
A germán törzsek – alánok, szvébek, vandálok 
– első támadásai a népvándorlás korában, 
i.sz. 409-ben érték el Hispaniát. A rómaiak 
szövetségesük, a nyugati gótok (vizigótok) 
segítségét kérték 415-ben, akik a Gallia déli 
részén lévő Aquitaniában saját királyságot 
alapítottak 418-ban. 456-ban a rómaiak arra 
kérték a nyugati gótokat, hogy támadják meg 
a szvébeket. A nyugati gótok megtámadták 
Hispániát, de 469-ben fellázadtak a római 
uralom ellen, és 472-re teljesen elfoglalták 
a területet. Hispania római uralma ekkor 
egyelőre véget ért.
551–552-ben a bizánci császár I. Iusztinianosz 
expedíciós sereget küldött az ibériai félsziget 
déli részére. A gótok közt dúló belső 
konfliktusoknak köszönhetően sikerült 
jelentős területet meghódítania. A területet 
Spaniának nevezte el, és Cartagenát tette 
meg fővárosnak. A nyugati gótok csak 625-
ben tudták visszahódítani Cartagenát, ezzel a 
Rómaiakat végleg előzték a félszigetről.

A római katonák és a germán törzsek első 
találkozása a ma Germaniának nevezett 
területen i.e. 50 körül történt Julius Caesar gall 
háborújának idején. Drusus i.e. 12-ben indított 
hadjárata során a rómaiak átkeltek a Rajnán, és 
haladtak keletre egészen az Elbáig, ekkor már 
Germanicus hadvezér vezetésével. I.sz. 9-ben  
a teutoburgi csatában a rómaiak rendkívül 
súlyos vereséget szenvedtek – 3 légiójuk 
odaveszett. Az ellenség ereje arra késztette 
a rómaiakat, hogy i.sz. 16-ban felhagyjanak 
a Rajnán túli területek meghódításának 
kísérleteivel.
A római történész, Tacitus magasztalta 
a germánokat puritán családi életük, 
nyílt karakterükért, a harcban tanúsított 
bátorságukért és szabadságszeretetükért. 
Ugyanakkor kritizálta őket butaságuk, 
kockajátékok iránt tanúsított vonzalmuk és 
túlzott iszákosságuk miatt.
Az i.sz. II. században a provincia területét a 
Rajnán túli területekkel sikerült növelni, és az 
erődített határvonalat, a Limest kiterjeszteni. 
Germania fontosságát a rómaiak számára 
nem a mérete vagy a gazdasága jelentette, 
hanem a Birodalom fenyegetett határain való 
elhelyezkedése. Ezért Germaniában komoly 
haderő volt jelen. A provincia mindenkori 
urának jelentős katonai befolyása volt, mert 
légióival gyorsan el tudott jutni Itáliába. Ez 
a tény járulhatott hozzá, hogy i.sz. 97-ben 
Traianus – Germania uraként – e hatalomnak 
köszönhetően tehetett szert császári címére.
260–280 körül a rómaiak feladni kényszerültek 
a Rajnától keletre lévő területeiket, és a Limest 
a Rajna és a Duna vonalára vonták vissza.
406 telén germán támadók keltek át a Rajnán, 
és kerítettek be több római várost. Az V. század 
elején (411–435) Burgund és római seregek 
közösen uralták a területet egészen az előbbiek 
436-os felkeléséig, amit a rómaiak brutálisan 
levertek. 455 után előbb az alemannok, majd a 
meroving frankok vették át az uralmat a Rajna 
vidékén. Amikor I. Klodvig apja helyére lépett a 
trónon, kinevezték Germania Prima provincia 
helytartójává, ami ettől kezdve a frank királyok 
birtoka lett. Még Nagy Károly is, akit 800-
ban Rómában III. Leo pápa koronázott a 
Szent Római Birodalom császárává, a Római 
Birodalom hagyományait kívánta folytatni.

Az i.e. IV. században háborúskodások 
közepette Itália középső részén Róma 
szövetségek összetett rendszerét kötötte meg. 
Új kolóniákat alapítottak stratégiailag fontos 
pontokon. Róma ezekben az időkben vált 
komoly hadsereggel rendelkező erős állammá, 
és vetette meg a későbbi hatalmas birodalma 
alapjait.
Kezdetben az etruszkok északon, később a 
kelták a Pó völgyében és a görög kolóniák délen 
jelentették a Rómaiakat fenyegető legnagyobb 
veszélyt. A görög városállamokat i.e. 275-
ben győzték le, amikor Pürrhosz csatában 
legyőzte ugyan a római seregeket, de seregei 
pótolhatatlan veszteségeket szenvedtek. Róma 
ekkor Karthágóval került konfliktusba, amely 
a véres pun háborúkban teljesedett ki. Az első 
pun háború (i.e. 264–241) eredményeképp a 
karthágóiakat elűzték Szicíliából, Szardíniáról 
és Korzikáról. A második pun háborúban (i.e. 
218–201) a legendás pun hadvezér, Hannibál 
seregével átkelt az Alpokon, és megtámadta 
az Appennini-félszigetet, és közel járt Róma 
elfoglalásához. A római hadvezér, Scipio 
azonban i.e. 204-ben Afrikába hajózott, és 
202-ben a zamai csatában legyőzte a városa 
védelmére hazatérő Hannibált. Karthágó 
elveszítette minden Afrikán kívüli hódítását 
és a teljes flottáját. A harmadik pun háború 
i.e 146-ban Karthágó városának teljes 
lerombolásához vezetett.
A rómaiak tengerentúli hadi sikerei ellenére 
Róma belső rendje megingott. A győzedelmes 
hadjáratok eredményeképpen egyre több 
pénz és rabszolga került Rómába. A gazdagok 
hatalmas földeket szereztek, a középosztály 
viszont gazdasági hátrányba került. Elterjedt 
a szegénység, tömeges kivándorlások indultak 
a mezőgazdasági területekről, és az emberek 
elégedetlenek voltak. Történtek politikai, illetve 
gazdasági reformokra törekvő kísérletek, de 
mind elbuktak, mert a földbirtokosok és 
a konzervatív szenátus nem volt nyitott a 
változtatásra. A feszültség évekig nőtt, majd 
véres polgárháborúban teljesedett ki. Julius 
Caesar meggyilkolása után i.e. 44-ben a 
köztársaság intézménye leáldozott, és átvette 
helyét a császárság. 
A következő, békésnek mondható időszakban 
Italia virágzásnak indult. Az ókor végére 
Rómának jóval több mint 1 millió lakosa 
volt, akik a „kenyeret és a cirkuszt” megkapva 
sokáig elégedetten éltek. A népvándorlás kora 
azonban igazi sorscsapás volt Italia számára. 
Rómát, amit akkor már évszázadok óta nem 
ért támadás, i.sz 410-ben feldúlták a nyugati 
gótok, majd 455-ben a vandálok. A folyamatos 
rombolás, a belső viszálykodások és a pestis 
véget vetett Italia virágzó ókori gazdaságának 
és kultúrájának. A középkorra az ókori 
metropolisz, Róma lakosainak száma 20 000-
re csökkent.

Karthágó i.e 146-os legyőzése után Róma 
egy kisebb kolóniát létesített Észak-
Afrikában. Augustus császár uralkodása 
alatt a római kultúra és igazgatás 
keletről indulva gyorsan terjedt nyugati 
irányban az Atlasz-hegység mentén, ami 
nagymértékű urbanizációval járt. 
A lerombolt Karthágó helyén 
Augustus egy virágzó új Karthágót 
építtetett fel, lakosainak száma 
elérte a 250 000 főt. Az i.sz.  
I–IV. század között Róma, mint 
metropolisz fennmaradása 
nagy mértékben függött az 
Afrikából behozott gabonán 
és olívaolajon. Az ókorban a 
mainál párásabb volt az időjárás, 
és prosperáló települések voltak 
mára sivataggá vált területeken 
is. Az észak-afrikai úthálózat 
a legfejlettebb volt az egész 
Római Birodalomban. A fontos 
mezőgazdasági termények mel-
lett a provincia karmazsint és 
értékes fát szállított Rómába.
A provinciában általában 
alacsony számú római helyőrség 
tartózkodott. Előfordultak 
ugyan konfliktusok a hát-
országban a nomádokkal, de a 
városokat ez nemigen érintette. 
nagyjából 15 000, helyiekből 
verbuvált katona védte a 
provinciát. Összességében sokkal 
egyszerűbb feladatot jelentett az 
észak-afrikai területek védelme, 
mint a birodalom északi határaié. 
Egyedül Britannia védelmére – 
ami pedig sokkal kisebb terület 
– 3 légiót kellett állomásoztatni. 
A népvándorlás korában van-
dálok érkeztek Mauretaniába az 
Ibériai-félszigetről, i.sz. 429-ben. 
Földet kaptak a letelepedésre, 
de később megszegték az 
egyezményt, és 439-ben 
elfoglalták Karthágót, ami-
vel jelentős hadiflottát is 
zsákmányoltak. Újonnan szerzett 
tengeri hatalmuk segítségével 
meghódították Szicíliát, Szardíniát 
és a Baleár-szigeteket. 455-ben 
Geiserik, a vandálok királya 
Rómát is feldúlta, innen ered a 
vandalizmus szó mai jelentése. 
Az arabok terjeszkedése követ-
keztében a VII. században a 
teljes provincia muszlim uralom 
alá került.


