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A pun-római  
h{borúk 

Készítette: Ad{mi Péter 



Az első pun h{ború a gazdag Szicília birtokl{s{ért 
folyt, amelynek nagy része a Kr. e. 270-es éveiben 
Karth{gó fennhatós{ga al{ került. 

A h{ború Kr. e. 264-ben kezdődött. A rómaiak sikeres 
hadműveleteket folytattak a sz{razföldön és elfoglalt{k 
a szicíliai Messana v{ros{t,majd szövetségre léptek 
Siracusaval és birtokukba vették Karth{gó szicíliai 
birtokainak nagy részét. 

Az 1. pun-római 
h{ború 
(Kr.e. 264-241.) 



Karth{gó tengeri fölényének ellensúlyoz{s{ra a 
rómaiak létrehozt{k hajóhadukat, amely fényes 
győzelmet aratott. (corvus) A rómaiak partra sz{lltak 
Észak-Afrik{ban, de Kr. e. 255-ben a karth{gói 
zsoldos sereg megsemmisítő csap{st mért r{juk. 
Ezzel a hadműveletek ismét Szicíli{ba tevődtek {t. 



  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

A rómaiak sikerei végül 
békekötésre kényszerítették 
Karth{gót, melynek 
értelmében Róma megkapta 
Szicíli{t Siracusa és 
környékének kivételével, és a 
karth{góiak nagy összegű 
hadisarc fizetését v{llalt{k.  
A vereség hat{s{ra a zsoldosok 
felkelést robbantottak ki 
Karth{góban, amit Róma újabb 
területek elfoglal{s{ra haszn{lt 
fel (Szardínia és Korzika). Ez 
tov{bb növelte a feszültséget a 
két {llam között. Korzika 



A m{sodik pun h{borút 
Karth{gónak az a 

törekvése v{ltotta ki, 
hogy helyre{llítsa az első 

pun h{borúban 
megrendült hatalmi 

helyzetét. 

A karth{gói sereg m{r 
Kr. e. 237-től Hamilcar 

Barcas, majd Hasdrubal 
parancsnoks{ga alatt 
jelentős hódít{sokat 

hajtott végre 
Hisp{ni{ban. 

A 2. pun-római 
h{ború 

(Kr.e. 218-201.) 



 A karth{gói sereg új főparancsnoka,Hannib{l Kr. e. 219-
ben elfoglalta Hisp{ni{ban a Róm{val szövetséges 
Saguntum v{rost, ami új h{ború kirobban{s{hoz vezetett. 

Hannib{l Kr. e. 218-ban 100 000 főnyi seregével és 37 
harci elef{ntj{val Hisp{ni{ból a Pireneusokon és az 
Alpokon {t It{li{ba vonult. A római sereg visszavonul{sra 
kényszerült, majd súlyos vereséget szenvedett. A 
dikt{torr{ megv{lasztott Quintus Fabius Maximus 
Verrucosus a súlyos helyzetben halogató taktik{t javasolt. 



trasimenusi csata: Hannibal kihaszn{lta a 
hely földrajzi adotts{gait, s az időj{r{st 

cannaei csata: Hannibal az egységeit félhold 
alakban rendezte el, középen hagyta a 
gyengébb egységeket, a sz{rnyakon pedig 
az erős pun nehézgyalogs{got 

Híres csat{k  

Hannibal ante portas!     ( Hannib{l a kapuk előtt!) 



Hannib{l előtt megnyílt az út 
Róma felé, de a v{ros 
ostrom{ról lemondott. 

Időközben Karth{gó oldal{n 
hadba lépett Siracusa és 

Makedónia is, de a római 
sereg hadműveletei 
megg{tolt{k aktív 
részvételüket. Az 

újj{szervezett római hadsereg 
Scipio parancsnoks{ga alatt 

sikeres hadműveleteket 
folytatott Hisp{ni{ban és Kr. 

e. 209-ben elfoglalta Új-
Karth{gót. 



Ezzel egy időben a rómaiak eredményes hadműveleteket 
fejtettek ki It{li{ban is. Az ut{npótl{stól megfosztott 
Hannib{l segítségére sietett öccse, azonban seregét rómaiak 
szétverték. A sikerek lehetőséget teremtettek arra, hogy 
Scipio serege partra sz{lljon Észak-Afrik{ban, Karth{gó 
közelében. A karth{gói tan{cs ekkor visszarendelte 
Hannib{lt It{li{ból. Kr. e. 202-ben Hannib{l serege súlyos 
vereséget szenvedett Zama közelében. 



A harmadik pun h{borút Róma indította meg, amely 
féltékenyen szemlélte Karth{gónak a békés 
időszakban elért gazdas{gi megújul{s{t. 

A h{ború kirobban{s{hoz ürügyül szolg{lt az, hogy a 
rómaiak {ltal t{mogatott numídiai kir{ly hódító 
törekvéseit a karth{góiak fegyveres erővel h{rított{k 
el.  

A 3. pun-római 
h{ború 

(Kr.e. 149-146.) 



A rómaiak Kr. e. 149-ben partra sz{lltak Észak-Afrik{ban és 
ostrom al{ vették Karth{gót. Két évig tartó eredménytelen 
ostrom ut{n ifjabb Scipio lett az ostromló sereg parancsnoka. 
Körülz{rta a v{rost, az éhség pedig megad{sra kényszerítette 
Karth{gót. A v{rost a rómaiak lerombolt{k, az életben maradt 
lakoss{g{t rabszolg{nak eladt{k, Karth{gó birtokainak egy 
részét Africa néven provinci{v{ szervezték, m{sik részét 
Numídia kapta meg. 



Hannibal Barkas 
(filmaj{nló) 



         Köszönöm a figyelmet!!! 

Hadvezérként 
Hannibal kiv{ló 
volt, mivel sz{mos 
csat{t nyert, b{r 
h{borút nem. 
 
Vajon  milyen 
ember is lehetett 
valój{ban? 
J{rjunk ut{na! 
 


