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Grüll Tibor

Az afrikai, közel-keleti és ázsiai bevándorlók Európába áramló 
tömegei láttán felvetődik a kérdés: milyen párhuzamok vonhatók 
a késő Római birodalom és az EU migrációs politikája között? 

Egyáltalán beszélhetünk-e az ókori és a mai események között 
bármiféle hasonlóságról? Mielőtt a kérdésre megpróbálnánk választ

adni, semlegesítenünk kell néhány történelmi tévhitet, 
továbbá jó pár, végletekig leegyszerűsített, sztereotip nézetet 

a Római birodalom és a „barbárok” viszonyát illetően. 

A biRodAloM
és A

bARbáRok
Migrációs politika a császárkori Rómában
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ezdjük talán a leggyakoribb szte-
reotípiával: „a Római Birodalmat
a barbár népek beözönlése dön-

tötte meg”. Először is pontosítanunk
kell: a barbár népek beözönlése az 5. szá-
zadban legfőképpen a Nyugatrómai
Birodalmat érintette, a Keletrómai Biro-
dalom (vagyis Bizánc) egészen 1453-ig
fennállt, amikor az oszmán törökök
elfoglalták Konstantinápolyt. Másod-
szor: ezen barbár népek közül nem is
egy már több mint száz éve Róma fenn-
hatósága alatt állt, vagy legalábbis a biro-
dalom szövetségi rendszeréhez tarto-
zott. A harmadik félreértés az előbbi
tényállítás nem ismeretéből fakad: az
úgynevezett „barbár” népe ket hajlamo-
sak vagyunk valamiféle vad, emberevő
hordaként látni (elég, ha a vandál szó
közkeletű jelentésére gondolunk), ho l -

ott közülük számosan az együttélés idő-
szaka alatt nemcsak a római nyelvet és
kultúrát sajátították el, hanem a biroda-
lom krisztianizálása után a kereszténysé-
get is felvették. 

MűvElT vAndálok?
Maradjunk csak a „rettegett vandálok-
nál”: ezt az eredetileg a Skandináv-félszi-
getről származó népet 271 körül Aure -
lia nus császár Dacia nyugati részén tele-
pítette le, ahonnan a gótok támadása
miatt nyugatra vonultak. A vandálok
ezután Pannoniába vándoroltak, ahol
I. Constantinus 330 körül a Duna jobb
partján földet adott nekik. Itt körülbe-
lül hetven évig éltek. Innen 400-ban
vagy 401-ben – valószínűleg a hunok

elől me nekülve – Go -
di gisel király vezetésé-
vel és szövetségeseik-
kel, az alánokkal és a
svévekkel nyugat felé
húzódtak. Ebben az
időben egyik törzsük

már felvette a keresztény hitet. 
Valens császár uralkodása idején tér-

tek át az arianizmusra, mely ellentétben
állt a keresztény vallás hivatalos Szenthá-
romság-felfogásával. Az ariánus hit köve-
tői között volt Honorius császár egyik
befolyásos embere, a félvandál Stilicho is.
A vandálok ezután Gallián keresztül Dél-
Spanyolországba vándoroltak (Andalúzia
róluk kapta a nevét), végül Észak-Afriká-
ban alapítottak önálló királyságot, amely
534-ben megadta magát Justinianus
bizánci császár seregeinek.

Thrasamund király (450‒523) alatt
az afrikai vandál udvar és arisztokrácia
a római kultúra felé fordult. Prokopiosz
szerint a vandálok rajongtak a színhá-
zért, a lóversenyért, szerették a táncot,
a színészetet és a mimusjátékot, költőik
pedig ékes latin nyelven az arisztokratá-
kat dicsőítő verseket írtak. A karthágói
Felicianus Grammaticus tanítványai
között volt a költő Dracontius is, aki így
írt mesteréről: „qui fugatas Africanae
reddis urbi litteras” („aki visszaadod az
afrikai városnak az elmenekült irodal-
mat”). Mindezzel persze nem akarjuk
azt a látszatot kelteni, mintha a „vandál
pusztítás” szóösszetétel csupán légből
kapott szófordulat volna, csak azt akar-
juk jelezni, hogy az egyoldalú megköze-
lítés ebben az esetben sem állja ki a tör-
ténetiség próbáját.

A liMEs és A bARbARicUM

A rómaiak ‒ görög mintát követve ‒
alapvetően két részre osztották a lakott
világot (oikumené): a Római Birodalom-
ra és a „barbárok” által lakott területek-
re. Az utóbbira a Barbaricum kifejezést
alkalmazták, ám a szó irodalmi források-
ban csak a 4. századtól kezdve szerepel
(Notitia Dignitatum, Ammianus Marcel-
linus). A Moesia Superiorban és Germa-
niában talált feliratok azonban megerő-
sítik, hogy a kifejezés már a 3. század-
ban elterjedt a katonai nyelvben. Nem-
csak a modern történelmi atlaszokban,
hanem már a késő római közgondolko-
dásban is úgy értelmezték a limes vona-
lát, mint amely a birodalom civilizált vilá-
gát képes hermetikusan elzárni a Barba-
ricum átláthatatlan, kaotikus és ember-
telen viszonyaitól. 

A Hadügyekről (De rebus bellicis)
című traktátus ismeretlen késő római
szerzője így jellemezte a „kívül lakó” bar-
bár népeket: „Először is tudnunk kell,
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hogy a Római Biroda-
lom körül mindenütt
különféle vad törzsek
ólálkodnak, s a határ-
vidék minden részén
természetes rejtekhe-
lyek kínálkoznak a bar-
bár cselvetésekhez. Hi -
szen többnyire az említett barbár né  pek
vagy az erdőkben rejtőzködnek, vagy a
hegyekbe húzódnak, vagy a fagyos éghaj-
lat oltalmazza őket, néhányuk a sivata-
gokban vándorol, s a nap heve szerfelett
védelmezi őket. Vannak, akik mocsarak
vagy folyók védelmében élnek, s még meg-
találni is igen nehéz őket, de váratlan betö-
réseikkel megzavarják a béke nyugalmát.”
(VI. 1–3.) Az ismeretlen szerző egyébként
azt követeli a császártól, hogy mérfölden-
ként telepített bástyákkal vegye körül a
birodalmat, hogy „a provinciák, mintegy
védőgyűrűvel körülvéve, háborítatlanul,
békés nyugalomban élhessenek”.

Hasonló védvonal azonban már jó há -
romszáz éve létezett: a limes. Az impe-
rium Romanum politikai-közigazgatási
határát jelző limes lehetett mesterséges
alkotás, például fal (vallum) Britanniá-
ban; cölöpsánc (pugnaculum) a felső-
germaniai–raetiai határvonalon; árok és
töltés (fossa et agger) Africában vagy út
(via), mint Arabiában. A természetes
határok közé tartoztak a tengerpartok
(ora) és a folyók (ripa), például a Rajna,
a Duna vagy az Eufratész. A mára önál-
ló diszciplínává vált limeskutatás egyik
vezető szakembere, John Mann szerint
a Római Birodalom határvonalainak kije-
lölése majdnem véletlenszerű döntések
következménye volt. 

A „falak” katonai szempontból töké-
letesen alkalmatlanok voltak a védeke-
zésre: az Antoninus-fal Britannia és a bar-
bár Skócia határán mellmagasságig ért;
az ettől délebbre húzódó Hadrianus-
falon mérföldenként kapuk nyíltak a Bar-
baricum felé. Raetiában a terepadottsá-
gokat teljességgel figyelmen kívül hagy-
va 80 kilométeren át nyílegyenesen húzó-
dott a „védvonal”, amely több he lyütt
nem is volt más, mint levert cölöpökből
álló palánkkerítés vagy árok és sánc nél-
küli kőfal. Dacia limese még ennyire sem
volt kiépítve: fallal, árokkal vagy sánccal
csak a völgyeket zárták el, a hegyek
gerincén megelégedtek őrtornyok felál-
lításával. Arábiában mindössze egy út
épült a határ mentén (via nova Traiana);
a folyópartokon elhelyezett őrtornyok
pedig szintén csak a birodalom ‒ ponto-
sabban az egyes provinciák ‒ adminiszt-
ratív határának jelzésére szolgáltak.
Summa summarum: a limessel aligha
lehetett egy kívülről betörő masszív ‒
akár több százezer főt felvo nul tató ‒
katonai támadást vagy akár békés, de
tömeges migrációt feltartóztatni.
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ÖnkénTEs MiGRáció

A Római Birodalom területén szabadon
mozoghattak a provinciák lakói [„Schen-
gen”] ‒ ezalól egyedül Egyiptom volt ki -
vétel, ahonnan a császárkorban csakis
speciális útlevéllel lehetett kiutazni. A
leg nagyobb vonzerőt természetesen
Róma jelentette [„Németország, Skandi-
návia”], ami egyben azt is jelzi, hogy a
migránsok nagy részét már az ókorban
is a kecsegtető jólét, a biztosnak hitt
megélhetés, a karrier lehetősége vonzot-
ta ‒ vagyis tulajdonképpen gazdasági
migránsnak nevezhetők. 

David Noy a római bevándorlást fel-
dolgozó könyvében (Foreigners at Rome,
2000) több száz olyan sírfeliratot vizs-
gált meg, amelyet Rómában élő külföl-
dieknek állítottak a császárkorban, s ez
alapján kiderült, hogy a bevándorlók
70%-a felnőtt férfi volt [csakúgy, mint
manapság]. Ebben nagy szerepet játsz-
hatott a császári testőrgárda is, amely-
nek tagjait „külföldiekből” – provinciáli-
sokból – sorozták. Egyébként ezernyi

okból vándoroltak Rómába az emberek,
ahogy ezt Seneca is észrevételezte:

„Nézd csak végig ezt az embersűrűt,
amely az óriási világváros házaiba alig
fér bele: e tömeg javarészének nincs is
hazája. Szabad városokból és telepes váro-
saikból, szóval az egész földkerekségről
sereglettek itt össze: egyeseket a nagyra-
vágyás vonzott ide, másokat a közhivatal
kényszere; egyeseket a követi megbízatás,
másokat a nagyvilági élet sóvárgása,
amely mindig keresi a bűnös kicsapongá-
sokra legalkalmasabb és legkáprázato-
sabb helyet; egyeseket a tudományszomj,
másokat a játékok látványossága; néme-
lyeket a baráti vonzalom csalt ide, máso-
kat a törtetés, hogy itt óriási közönség
előtt fitogtathatják tehetségüket; néme-
lyek idejöttek vásárra vinni szónoki tehet-
ségüket: mindenféle ember összeverődött
itt a városban, amely egyformán nagyra
értékeli az erényeket és a bűnöket. Szólítsd
őket magad elé sorra mind név szerint, s
kérdezd meg mindegyiktől, hová valósi:
megtudod tőlük, hogy legtöbbjük másho-
vá való, vidékről költözött ide ebbe az óri-

ási és gyönyörű városba, amelyhez azon-
ban egyáltalán nincs köze. Aztán hagyd
ott ezt a várost, Rómát, amelyet mégis
minden ember közös hazájának nevezhe-
tünk, és tarts szemlét a világ annyi más
városán: egy sincs köztük, amely ne volna
zsúfolva külföldiekkel.” (Helvia vigasztalá-
sa 6.2–3., Révay József ford.)

ERőszAkos bETElEpíTésEk

De térjünk vissza a birodalom határai-
hoz. A 2. század elején Tacitus már saep-
tum imperiumról, „bekerített birodalom-
ról” beszélt ‒ vagyis kialakult a li mes -
tudat, amely a civilizáció és a barbárság
választóvonalaként tekintett a katonai
szempontból elhanyagolható jelentősé-
gű határvonalra. Ez a határvonal a való-
ságban azonban inkább egy széles zóna
volt, amelyen keresztül élénk kapcsolat-
tartás folyt. A római kereskedők olyan
keresett árucikkeket szállítottak a Bar-
baricum lakóinak, mint az itáliai vagy
galliai bor, míves kidolgozású edények,
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különleges textíliák; cserébe pedig szőr-
mét, bőröket, féldrágakövet, borostyánt
vagy éppen rabszolgákat hoztak be a
birodalomba. 

Nemcsak a barbárok csoportjai, ha -
nem a római katonaság is oda-vissza
közlekedett a limesen keresztül, aho-
gyan azt számos irodalmi és epigráfiai
forrás bizonyítja. Tiberius Plautius Silva-
nus Aelianus Kr. u. 61–66 között töltöt-
te be Moesia helytartójának tisztét. A csa-
lád tiburi mauzóleumában a tetteit meg-
örökítő sírfeliraton nyoma sem látszik
annak, hogy a bármiféle dunai „határ”
iránt tiszteletet tanúsított volna: preven-
tív katonai akciókat hajtott végre bar-
bár területen; egész törzseket kénysze-
rített a Moesiába való áttelepülésre,
hogy ezzel az adófizetők számát gyara-
pítsa; túszokat szedett, amivel „megszi-
lárdította és kiterjesztette a provincia
békéjét”:

„[Moesia] provinciába a Danuvius
túlsó (északi) partján élők sokaságából
több mint százezer embert hozott át fele-
ségeikkel, gyermekeikkel, fejedelmeikkel

és királyaikkal együtt,
hogy adót fizessenek;
a szarmaták egy meg-
mozdulását még kitö-
rése előtt elfojtotta,
bár csapatainak nagy
részét [Corbulo] arme-

niai hadjáratának céljaira átadta; addig
ismeretlen vagy a római néppel szemben
ellenséges királyokat hozott át a védel-
me alatt álló (déli) partra, és arra kény-
szerítette őket, hogy térden állva adják
meg a tiszteletet a római hadijelvények-
nek; a bastarnák és rhoxolánok királyai -
nak visszaküldte a fiait, a dák uralkodó-
nak a testvéreit, akiket [annak idején]
foglyul ejtett vagy az ellenség kezéből
ragadott ki; közülük egyesektől túszokat
vett; ezáltal megszilárdította és kiterjesz-
tette a provincia békéjét…” (CIL XIV
3608 = ILS 968, Borzsák István ford.)

Hogy a rómaiak e furcsa „migrációs
politikája” nem volt elszigetelt eset, egy
másik felirat is mutatja. Lucius Tampius
Flavianusnak, aki Africa proconsula és
Pannonia legatusa (68‒69) is volt, a
senatus diadalmeneti jelvényeket (orna-
menta triumphalia) adományozott,
miután „sok túszt ejtett a Dunán túl lakó
törzsek közül, az egész határvonalat biz-
tosította, az ellenséget pedig áttelepítve
adófizetésre kötelezte” (CIL X 6225 = ILS
985, Kovács Péter ford.). A túszok ter-
mészetesen a törzsi előkelőségek gyer-
mekei és feleségei voltak, a törzsek átte-
lepítése pedig a hadijog alapján történt:
ezért nevezi a barbárokat a szöveg
„ellenségnek” (hostis). A tömeges áttele-
pítési akció mögött valójában a római-
ak részéről is merőben gazdasági meg-
fontolások rejlettek: a ritkán lakott tér-
ségben szükség volt a munkáskézre, s
ezek a munkások természetesen adót is
fizettek az államkincstárnak. 

A négy császár évében (68‒69) egyéb-
ként nem folyt háború a Pannonia tar-
tomány szomszédságban élő törzsekkel.
Háborúk esetén ugyanis a rómaiak ‒
ugyancsak a hadijognak megfelelően ‒
rabszolgákká tették a fegyveresen ellen-
álló törzsek tagjait, akiket szintén nagy
számban „dobtak piacra” a birodalom
minden részében. Az első pun háború
végén 75 000 rabszolga került Karthágó -
ból Rómába; a második makedón hábo-
rúban 150 000 épeirosit adtak el; majd
a kimberek és teutonok elleni hadjárat
után ugyanennyi germánt. Caesar galliai
hódításai során 500 000 embert tett rab-
szolgává; Augustus az alpesi törzsek
meghódítása során 44 000 hadifoglyot
ejtett; Septimius Severus parthusok elle-
ni hadjáratában 100 000 hadifoglyot
adtak el rabszolgapiacokon; és a két
zsidó háborúban összesen több mint
egymillió volt a rabszolgává tett embe -
rek száma. A római demográfia egyik

legelismertebb kutatója, Walter Schei-
del (MIT) szerint Rómában a kora csá-
szárkorban 300-450 000 rabszolga élhe-
tett, és további 600 000-et foglalkoztat-
tak Itália különböző részein. 

bARbáRokRA váRvA

Korunkkal összehasonlítva úgy tűnik,
Róma urait nem aggasztották az önkén-
tes bevándorlók vagy az erőszakkal átte-
lepített „migránsok” százezrei. Sőt, mint -
ha ők maguk is mindent elkövettek vol -
na annak érdekében, hogy ezek szá ma
minél magasabb legyen. Ám mielőtt
ebből messzemenő következtetéseket
vonnánk le, érdemes néhány számada-
tot is megismernünk. A Római Biroda-
lom összterülete Traianus uralkodása
idején (Kr. u. 117-ben) érte el legna-
gyobb kiterjedését: 5,9 millió km²-en kb.
50-60 millió ember élt, akik mind Róma
alattvalóinak mondhatták magukat. „Dü -
börgött” a gazdaság ‒ erről a grönlandi
jégmagok vizsgálata győzte meg a tudós
világot, amely bebizonyította, hogy a
levegő nehézfém-szennyezettsége a 2.
században elérte a nagy ipari forrada-
lom idején tapasztalt szintet. Róma gaz-
dasági térsége a Balti-tengertől a Niger-
folyóig, a Kanári-szigetektől Srí Lankáig
terjedt, vagyis gyakorlatilag az egész
akkori ismert világot magában foglalta.
Szükség volt tehát a munkáskéz-után-
pótlásra, elsősorban a mezőgazdasági
termelésben. 

Másfél száz év múlva azonban a hely-
zet jelentősen megváltozott. A 3. század
végére a birodalom ezernyi bajjal szem-
besült: a járványok következtében meg-
csappant a lakosság száma, ami a had-
sereg utánpótlását is veszélyeztette;
kimerültek a hispániai ezüstbányák, emi-
att pénzhiány lépett fel, felvirágzott a
feketegazdaság, visszaestek az adóbevé-
telek; fél évszázad alatt a birodalomnak
legalább húsz uralkodója volt, akiket a
hadsereg választott és legtöbbször rövid
idő múlva ugyancsak a hadsereg tett el
láb alól. A helyzetet tovább súlyosbítot-
ta az egyre inkább kezelhetetlenné váló
„barbárkérdés”. 

Mint fentebb láttuk, a barbárok hol
békés, hol erőszakos betelepítése már
az első században megkezdődött. Mar-
cus Aurelius a markomann háborúk idő-
szakában a cotinusokat telepítette Pan-
noniába, Commodus pedig a burusokat
vitte Daciába. A Historia Augusta csá -
szár életrajza szerint Probus Thraciában
100 ezer bastarnát telepített be a biroda-
lom területére, s rajtuk kívül még gep-
idákat, greuthungokat (gótokat) és van-
dálokat is beengedett a limesen belülre.
A bizánci történetíró, Zósimos bastar-
nákról és thrákokról, továbbá frankok-

RUBICON TÖRTÉNELMI MAGAZIN 33

74∞&£∞∞§ £ ™
A barbárok 
támadása. Ulpiano
Checa festménye,
1887

74∞&£∞∞§ £ ™



ról tud (az utóbbiak hadifoglyok vol-
tak). A bas tarnákat császári birto-
kokon telepítették le örökha-
szonbérlettel rendelkező colo-
nusként (az ún. laeti státusá-
ban), vagyis nem kaptak
teljes római polgárjogot. 

297-ben Trierben egy
ismeretlen szónok Cons-
tantius előtt afelett örven-
dezett, hogy a barbár fog-
lyokat munkára fogják: „Vá -
rosaink valamennyi oszlop-
csarnokában csoportosan
ücsörögnek a barbár foglyok,
a férfiak remegnek, vadságuk-
ban teljesen össze vannak zava-
rodva, az öregasszonyok és a
feleségek bá mulják férjük és gyer-
mekeik egykedvűségét, a fiatalok és
a lányok összebújnak és vigasztaló sza-
vakat suttognak egymásnak, és mindeze-
ket szolgálatra osztják ki a te tartomá-
nyaid lakosai között, vagy az elhagyott
földekre viszik őket, hogy velük műveltes-
sék azokat.” (Panegyrici Latini 8(4).9.1-
3, Grüll Tibor ford.)

Egy 409-ben kelt törvény megtiltot-
ta, hogy a letelepített barbárokat rab -
szol gává tegyék, és csak a colonus (pa -
raszt) megnevezést engedélyezte velük
kapcsolatban. A valóságban ‒ ezt Sózo -
me nos említi ‒ a legyőzött barbárokkal
(amint például a Sciri törzzsel) kemé-
nyebben bántak: a földművelésre kivá-
lasztottakat a birodalom különböző ré -
szeibe küldték [„kvóta”?], a többieket
pedig vagy bebörtönözték, vagy eladták
rabszolgának. Constantinustól kezdve ‒
erőszakkal vagy önkéntesként ‒ barbá-
rok nagy tömegeit sorozták be a hadse-
regbe, sőt a császári testőrség (schola)
is szinte csak barbárokból állt.

A dERék bARbáR
és A Gonosz RóMAi

A népvándorlások következő hullámát
feltehetőleg a hunok indították el, akik
vereséget szenvedtek a kínaiaktól, s ma -
guk előtt nyomták a gótokat Európa felé.
Valószínűleg a sztyeppe kiszáradása is
közrejátszott az ázsiai népek nyugat felé
vándorlásában. A nyugati és keleti gótok
vereséget szenvedtek a hunoktól, így
nyugatra menekültek, s bebocsátást kér-
tek és kaptak Rómától, szövetséges jog-
állásban. Róma a fokozódó külső táma-
dásokat egyre nehezebben tudta vissza-
verni, katonailag, pénzügyileg és moráli-
san is meggyengült, ezért a letelepített
népek egyre nagyobb önállóságra tettek
szert, önálló politizálásba kezdtek, s
gyakran fellázadtak a központi hatalom
ellen. Ennek azonban részben maguk a
rómaiak voltak az okozói.

376-ban a gótok egy csoportjának
megengedték, hogy a limesen belülre
települjenek, abban a reményben, hogy
majd adót fizetnek és katonáskodnak a
hadseregben. A helyzet azonban nem így
alakult: az ideiglenes táborokban [„hot
spotokon”] éhínség tört ki. A rómaiak ‒
egyébként emberi fogyasztásra alkalmat-
lan ‒ kutyaeledelt adtak a bevándorlók-
nak, amiért cserébe asszonyaikat és gyer-
mekeiket kérték, akiket eladtak volna
rabszolgáknak. Amikor Fritigern, a gó -
tok vezetője számon kérte Valens csá-
szártól a földosztásra és az ellátásra vo -
natkozó ígéretét, azt a választ kapta,
hogy menjenek a thraciai Marcianopo-
lisba (ma Devnya, Bulgária), és ott vegye-
nek maguknak élelmet. 

Valódi „éhségmenet” indult útnak a
Duna mellől, amelyben éhező aggastyá-
nok, gyermekek és asszonyok vonszol-
ták magukat. Marcianopolis védői azon-
ban bezárták a kapukat, és megtagad-
ták tőlük az élelmet. Ekkor nyílt lázadás
kezdődött, amelyben Hadrianopolisnál
megverték Valens seregét (378), majd
feldúlták egész Thráciát, Daciát és Mace-
doniát. Magát a császárt is megölték. A
római állam története során először
találta magát olyan helyzetben, hogy a
birodalom határain belül letelepített
autonóm népesség mért rá csapást,
melynek következtében béketárgyaláso-
kat kellett folytatnia.

A 4. század második felére a biroda-
lom gazdasági és politikai bajai igen
meg sokasodtak. Az egyik tünet a szabad
születésű colonusok röghöz kötése ‒

gyakorlatilag rabszolgasorba süllyeszté-
se ‒ volt. Ezt elítélve a massiliai Salvi-

anus 430 körül publikált, Az isteni
kormányzásról című mű vében a

birodalom morális rom  lását állí-
totta szembe a barbárok sok-
szor kemény, de tiszta erköl-
csiségével:

„Kinek a jogtalankodása
fog ható a mienkhez? Mert a
frankok nem ismerik ezt a
bűnt, a hunok mentesek az
efféle aljasságoktól; nyoma
sincs mindennek a vandálok-

nál, nyoma sincs a gótoknál.
A gó tok között a barbároknál

olyannyira nem kell ilyenek miatt
szenvedniük, hogy még a köztük

élő rómaiak sem tűrnék el. Így aztán
az ottani rómaiak közös óhaja, hogy

sohase kelljen római fennhatóság alá
kerülniük. Ott a római nép egyetlen és
egyhangú kívánsága az, hogy életüket a
barbárok körében élhessék le. És még cso-
dálkozunk, ha seregeink nem győzik le a
gótokat, mikor még a rómaiak is szíve-
sebben élnek velük, mint velünk? Saját
testvéreink nemcsak hogy egyáltalán
nem akarnak tőlük hozzánk átszökni,
hanem inkább minket hagynak itt, csak
hogy hozzájuk szökhessenek.” (Salvianus:
De gubernatione Dei V. 8. 36‒40, Bor-
zsák István ford.)

MiT TAnUlhATUnk
A RóMAiAkTól?
A médiában az egyik legtöbbet foglal-
koztatott mai ókortudós, Mary Beard
(University of Cambridge) a tekintélyes
The Wall Street Journal 2015. október
16-i számában írt cikket arról, hogy az
Európai Unió mai politikusai és döntés-
hozói mit tanulhatnak a Római Biroda-
lom migrációs politikájából (Ancient
Rome and Today’s Migrant Crisis). Annyi
bizonyos ‒ írja Beard ‒, hogy a rómaiak
is sűrűn találták magukat szembe a
tömeges migráció problémájával, nem
is szólva arról, hogy saját ősük, Aeneas
maga is menekültként érkezett Itáliába.
Róma alapítójának és első királyának,
Romulusnak, hogy városát betelepíthes-
se, idegeneket, sőt bűnözőket is be kel-
lett fogadnia, és menekültstátuszt (asy-
lum) kellett biztosítania számukra. Tör-
ténetének első ezer évében (a Kr. e. 8.
századtól) Róma fokozatosan osztotta
meg az általa alávetett területek lakói-
val a polgárjogot, amely garantálta szá-
mukra a törvényes védelmet, a törvény
előtti egyenlőséget, végső soron a teljes
állampolgári szabadságot. Róma így tet -
te egykori ellenségeit barátaivá. 

Ez a folyamat Kr. u. 212-ben kulmi-
nált, amikor Caracalla császár a biroda-
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lom valamennyi szabad születésű lakó-
jának megadta a polgárjogot, ami hoz-
závetőlegesen 30 millió embert érintett.
Ez volt a világtörténelem legnagyobb
szabású polgárjog-adományozó akciója.
John F. Kennedy elnök a hidegháború
kellős közepén elmondott híres „Ich bin
ein Berliner” beszédében kifejtette, hogy
a nyugati szabadságeszmék egyik inspi-
rálója a római polgárjog volt: „Kétezer
évvel ezelőtt ‒mondta Kennedy ‒ a leg-
büszkébb dicsekvés így hangzott: Civis
Romanus sum, azaz »római polgár va -
gyok«.” Ennek a mondatnak varázslatos
erejét Pál apostol is megtapasztalhatta,
amikor egy római százados parancsára
kihallgatás nélkül meg akarták korbá-
csolni, de egyetlen mondatára („római
polgár vagyok”) azonnal feloldozták és
a körülményekhez képest a lehető leg-
barátságosabb elbánásban részesítették.
Beard így folytatja: „Minden bizonnyal
a római vezetők is zavarban lennének a
migráció és menekültstátusz mo dern
problémáival szembesülve, és bi zonyára
visszariadnának attól a mé szárszéktől,
amit a mediterrán partokon láttunk; a
határainkon zajló harcoktól; és azoktól
a falaktól, amiket hirtelenjében felhú-
zunk azért, hogy a reményvesztetteket
vagy a nemkívánatosakat privilegizált
országainkon kívül tartsuk.” 

Bár e rövid cikkben a Nyugatrómai
Birodalom felbomlását eredményező
barbár migráció számos aspektusát még
érintőlegesen sem tárgyalhattuk, azért
annyi remélhetőleg kiderült az olvasó
számára, hogy igen összetett kérdésről
van szó. Az a tankönyvekben szereplő
metanarratíva, mely szerint „a 4–5. szá-
zadban a derék és civilizált rómaiak hon-
védő háborút folytattak a vérszomjas és
kulturálatlan betolakodó barbárokkal,
akik végül legyőzték őket, és Európát
több évszázadra sötétségbe borították”,
számos ponton megkérdőjelezhető és
egyáltalán nem alkalmas e rendkívül
összetett jelenség leírására. Ugyanakkor
az is érthetetlen, ahogyan egyes mo -
dern történészek ókori példákat fel-
használva értelmezik a korunkban lezaj-
ló eseményeket. 

Az International Organization for
Migration nevű szervezet adatai szerint
2015 augusztusáig 322 914 ember érke-
zett illegálisan hajókon Líbiából Olaszor-
szágba, miközben 2432-en vesztek oda
a tengeren. Nevetséges azt állítani, hogy
egy római hadvezér „mészárszéknek”
nevezte volna ezt a kétségkívül sajná-
latos veszteséget, amikor egyedül a
hadrianopolisi csatában ‒ a „gót mig-
ránsok” elleni nyílt fegyveres küzde-
lemben ‒ 40 000 ember vesztette
életét mindkét oldalon. Egy római
tábornok továbbá aligha nevezte
volna „harcoknak” a Röszkénél

vagy a görög Idomeninél zajló csetepaté-
kat, amikor az ő idejében százezres had-
seregek küzdöttek a harcmezőkön. Le -
hetséges továbbá, hogy a limes nem
képezett valódi „vasfüggönyt”

a Római Birodalom és a Barbaricum kö -
zött, a rómaiak mindenesetre készek vol-
tak fegyverrel is megvédeni „privilegizált

országukat” a nemkívánt betolako-
dókkal szemben.

Caracalla
császár, aki

212-ben a
birodalom

valamennyi
szabad születésű
lakójának megadta

a polgárjogot. Egy
Nápolyban felállított

szobor másolata a
limesvonal egyik

erődítményében,
Dalkingen
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