
Rómaiak és barbárok 
A Római Birodalom határvédelmi politiká-
jában évszázadokon át felhasználta a hatá -
rához érkező barbár népeket. Évpénzt fize-
tett a határok védelméért, kedvező keres -
kedelmi kapcsolatokat alakított ki, aján -
dékokat – köztük fegyvereket, értékes
ezüsttárgyakat – adott a germán előkelők-
nek, gyermekeiket képezte, s a harcosokat
felhasználta a római seregben. 

A római kormányzat és a barbárok viszo-
nyát eleinte az ún. deditio intézménye hatá-
rozta meg. A gyakorlatban ez egyfajta behó-
dolási aktust jelentett, amelynek során a
birodalom védnökségét kérő vagy éppen
legyőzött népcsoportok elöljárói a császár
jelenlétében átadták fegyvereiket, túszokat
állítottak – többnyire magas rangú család-
ból származó ifjakat, akikből azután a fővá-
rosban a birodalomhoz hű, romanizált élet-
módhoz szokott vezetőket neveltek –, és
lemondtak önálló államiságukról, illetve ígé-
retet tettek a tirocinium (katonaállítási köte-
lezettség) teljesítésére. 

A rómaiak szemszögéből a deditio nem
csupán az újoncutánpótlást segítette, ha nem
az volt a célja, hogy a határokat fenyegető
barbár népcsoportokat egy-két generáció
alatt asszimilálják. Ennek érdekében kis cso-
portokban, többnyire latifundiumokon tele-
pítették le őket, szétszórva a provinciákban.
A frissen letelepítettek ún. peregrini dediticii

voltak: barbár „kívülállóságukat” már elve-
szítették, felvették őket az adó- és újonclis-
tára, de még nem minősültek római polgár-
nak, jogállásuk gyakorlatilag a colonusoké-
val egyezett meg. Háború esetén a tirocini-
umnak megfelelően kiállították a megfelelő
számú katonát, akik zsoldban is részesültek.

Gótok a határoknál
A gótok első támadásai a birodalom ellen a
3. században az al-dunai határszakaszon
kezdődtek. Az akkor még a Fekete-tenger
térségében élő gót törzsek évjáradék fejé-
ben békét kötöttek a rómaiakkal, és segéd-
csapatok állítását vállalták. Ezeknek a csa-
patoknak döntő szerepük volt abban, hogy
a római haderő a 3. század végén sikeresen
szállt szembe a keleti határait fenyegető
újperzsa Szászánida Birodalommal. 

Jelentőségüket tovább növelte a 4. szá-
zadban jelentkező újonchiány: az akadozó
zsoldfizetés, a hiányos ellátás és az ígért
kedvezmények elmaradása miatt a katonás-
kodás egyre kevésbé jelentett vonzó lehető-
séget a Római Birodalom lakossága számá-
ra. A helyzetet tovább súlyosbította a per-
zsákkal vívott harc kiújulása, így a hadsereg
kénytelen volt felhasználni az egyetlen
potenciális tartalékot, az egyre nagyobb
számban érkező barbár népcsoportokat,
közülük is kiemelten a gótokat, akik nélkül
– írja Iordanes – „a római hadsereg már akár-

melyik néppel is nehezen mérkőzött”. A had-
sereg barbarizálódásának folyamatában
jelentős volt Constantinus rendelete, amely
332-ben egy 40 ezer fős segéderő kiállításá-
ra kötelezte a gótokat, akik szolgálataikért
évjáradékban részesültek.

A gótok és rómaiak között létrejövő meg-
egyezések azonban nem bizonyultak tartós-
nak, a kapcsolat hullámzó volt: a források
újabb fegyveres harcokról, majd ismét meg-
egyezésekről adnak hírt. A rómaiak Valens
császár idejében, 367-től a gótokkal hosszú,
többéves háborút vívtak, amelyet 369-ben
egy újabb szerződés zárt le. A Duna közepén
horgonyzó gályán aláírt egyezmény a koráb-
binál kedvezőtlenebb volt a gótokra nézve,
ugyanis a római adományok abbamaradtak,
és csak két központot hagytak a határon
folytatott kereskedelem lebonyolítására. 

Átkelés a Dunán 
Ez a viszonylag stabil politikai helyzet a Duna
északi oldalán borult fel teljesen a hunok
érkezése miatt. A 370-es években a hunok
elözönlötték a délorosz styeppét, és a Római
Birodalom határai felé szorították a gótokat.
A források arra utalnak, hogy a gótok nem egy
nagy támadás hatására, hanem a sorozatos
kisebb támadások és az állandó fenyegetett-
ség miatt hagyták el területeiket, és nem fej -
vesztett menekülőként, hanem szervezett
csoportban érkeztek az Al-Duna vidékére. 

376-ban a nyugati gót vezetők követe-
ket küldtek Valens keletrómai császárhoz,
betelepedési engedélyt kérve. Az államta-
nács hosszas vitájának eredményeként a
császár megadta az engedélyt: a legfőbb
vezetés a gótok római zsoldos katonaként
való alkalmazásától a birodalmi hadsereg
megerősödését remélte. A döntéshez jelen-
tősen hozzájárult, hogy a gótok felvették a
kereszténységet.

376 őszén a vizigótok Durostorumnál
(ma: Silistra, Bulgária) hajókon és tutajokon
keltek át a Dunán. Az átkelő gótok összlét-
száma vitatott. Ammianus Marcellinus sze-
rint még az átkelést felügyelő hivatalnokok
is feladták a hiábavaló próbálkozást, hogy
pontosan megállapítsák a létszámot: „Mert
aki számukat tudni akarja, ám vegye szám-
ba / Libya földjén hány porszem sodródik a
szélben.” Eunapius történetíró 200 ezer főről
beszél, ami valószínűleg túlzás, a történé-
szek többsége ennek a felét vélelmezi. 

A gótok körében azonban lázadás tört ki
a fellépő ellátási nehézségek, a római hiva-
talnokok sorozatos visszaélései és a korlát-
lan újoncozás miatt, így 378. augusztus 9-
én Hadrianopolisnál megütköztek a római-
akkal, és egy nagy véráldozatot követelő csa-
tában, amelyben Valens császár is elesett,
legyőzték a római sereget. 

A birodalomban kialakult súlyos válság-
helyzetben Gratianus, a nyugati császár a
Balkán-félsziget viszonyait ismerő, képzett
katonát, Theodosiust hívta a dunai frontra.
Előbb katonai főparancsnokká (magister
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Gótok a Római 
Birodalomban

„Ez idő tájt, amikor határsorompóink felnyíl-
tak, és a barbár föld úgy ontotta magából a
fegyveres csapatokat, mint az Aetna a tüzes
szikrákat” (Ammianus Marcellinus)

A germán törzsek közül talán egyik sem gyakorolt akkora hatást a késő
római birodalom történetére, mint a nyugati, más néven vizigótok. Ők
voltak az első olyan barbár nép, amely előtt a Római Birodalom határa
megnyílt, és különleges jogokkal, önállóságukat részben megtartva tele-
pülhettek be. A birodalom területén belül 378-ban legyőzték a rómaiakat,
410-ben pedig kifosztották a sérthetetlennek hitt Róma városát. Negy-
ven éven át vándoroltak a birodalomban, végül közös megegyezéssel 
418-ban Gallia területén telepedtek le. Jelenlétük – a késő római birodalom
egyéb külső és belső problémáival kiegészülve – nagymértékben hozzájá-
rult Európa politikai térképének átrajzolásához: a Nyugatrómai Birodalom
felbomlásához és a germán vezetésű európai államok megalakulásához.
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militum), majd az első sikerek után, 379-ben
a keleti birodalomrész társcsászárává nevez-
te ki. Theodosius erélyesen lépett fel a
gótokkal szemben, határozott intézkedések-
kel készült az ütközetre ellenük. Mivel a had-
rianopolisi csatában a római sereg kéthar-
mada, több tízezernyi ember elesett, fő cél-
kitűzése az volt, hogy feltöltse a keleti had-
sereget. Újoncozást rendelt el, ami alapján
mind római, mind barbár férfiakat besoroz-
tatott, és a dezertálók ellen szigorúan fellé-
pett. Syriából helyeztetett át hadtestet,
majd ugyancsak keletről veteránokat is moz-
gósított. 

Divide et impera!
A gótok a hadrianopolisi győzelem után igye-
keztek kihasználni sikerüket, Hadrianopolist
és Constantinopolist is megpróbálták beven-
ni. A sikertelen ostromok után azonban élel-
miszer-utánpótlásuk elapadt, így Thraciától
nyugatra, Felső-Moesia és Illyricum terüle-
teire vonultak. 380-ban – valószínűleg újra
az élelemhiány miatt – a gótok kettéváltak.
Alatheus és Saphrax északnyugatra, Panno-
niába vezette népét, míg Fritigern délnyu-
gatra vonult Theodosius újonnan felállított
és keleti csapatokkal megerősített hadsere-
ge ellen. Fritigern gót serege egy ütközet-
ben szétszórta a római sereget. 

A római vereségek után nyilvánvalóvá
vált, hogy Theodosius katonai erővel nem
képes a vizigótokat legyőzni. Ezért megpró-
bálta megosztani az ellenség sorait: a „ki -
emelkedő rangú és születésű" törzsi vezetők-
nek megtisztelő kitüntetéseket adományo-
zott és hatalmas ajándékokat küldött. Az
ajándékok között fegyverek, díszes ruhák,
értékes ezüstedények lehettek. A gót veze-
tőket saját asztalánál megvendégelte, sát-
rát megosztotta velük, és sohasem szalasz-
totta el a kedvező alkalmat, hogy megmu-
tassa bőkezűségét. Nem telt el sok idő, és
néhány kiváltságos törzsfőnök reagált a kü -
lönleges bánásmódra. Theodosius kitüntető
figyelmességgel fogadta a Constantinopolis-
ban menedéket kérő gót vezetőt, Athanaricot
is. Amikor a vezér két hét múlva meghalt, a
császár állami temetésben részesítette. Ez a
gesztus számos vizigótra mély benyomást
gyakorolt.

A többéves háborúskodás során nyilván-
valóvá vált mind a rómaiak, mind a gótok
számára, hogy a másik felett diadalmaskod-
ni csak túl nagy áldozatok árán lehetne, így
mindkét részről készség mutatkozott a békés
megegyezésre. 381-ben Gratianus nyugati
serege Bauto és Arbogastes vezetésével
keletre űzte a gót Fritigernt Illyricumból. A ve -
reség a még harcolni akaró, az egyezkedéstől
vonakodó gót közembereket is meggyőzte a
béke szükségességéről. 

Több hónapig tartó, hosszú tárgyalások
után, 382. október 3-án megkötötték a szer-
ződést, amely foederati (szövetséges) stá-
tuszt biztosított a vizigótok számára. A szer-
ződés szerint a gótok nem az addig megszo-

kott leigázott vagy alávetett, hanem egyen-
rangú, szövetséges viszonyba kerültek a
rómaiakkal. Feladatuk a határ védelme és
segédcsapatok állítása lett, ezért évpénzt
kaptak, és földet Moesia északkeleti részén.
Területük adómentes lett, és nagyfokú auto-
nómiát is nyertek. A római seregben szabad
emberként saját parancsnokuknak voltak
alárendelve. Hogy mennyire újszerű és fon-
tos ügyről volt szó, jelzi, hogy a szerződés
előkészítése tizennyolc hónapig tartott. 

384–385 telén újabb gót csoportok jutot-
tak át a Duna jegén a folyó torkolatvidékén.
A következő évben pedig egy minden addi-
ginál erősebb, többetnikumú barbár táma-
dás indult meg a gót Odotheus vezetésével,
aki seregét a Dunán átkelve Thraciába vezet-
te. Theodosius katonai erővel szállt szembe
velük, világosan kifejezve, hogy a 382-ben
megkötött szerződés engedményei kény-
szerhelyzetben születtek, és újabb germán
csoportokra nem kívánja a foederati státuszt
kiterjeszteni. 

Theodosiusnak a birodalom nehéz helyze-
tében különösen szüksége volt a szövetséges
gótok katonai támogatására. Folytatódtak a
gót vezetők számára fontos vacsorameg hí -
vások, közös étkezések. Eunapius beszámol
arról, hogy a császár mennyi fényűző, költsé-
ges lakomát rendezett, és milyen ajándéko-
kat küldött nekik. Theodosius gótokat meg-
nyerő politikája sikeresnek bizonyult, 388-
ban gót és hun segédcsapatokkal legyőzte
Magnus Maximus trónbitorlót Sisciánál és
Poetoviónál. 392-ben Arbogastes, a frank
származású katonai parancsnok Galliában új
császárt állított Eugenius személyében. Az
újabb trónbitorlás hírére Theodosius mozgó-
sította gót szövetségeseit. 

A gót vezetők 382 után két csoportra osz-
lottak: egyesek kitartottak a Róma-ellenes
szemlélet mellett, mások azt vallották, hogy
a Theodosiusszal kötött béke előnyei kedve-
zők, ezért a katonai segítségre tett ígéretü-
ket meg kell tartaniuk. A Róma-barát irány-
zat vezetője Fravittas volt, aki római nőt vett
feleségül, és római nevet is vett fel. A másik
csoport vezére Eriulf volt. Theodosius nagy-
szabású lakomára hívta az ellenségeskedő
gót vezetőket, ahol felszínre törtek az indu-
latok. Féktelen verekedés tört ki, Fravittas
karddal rohant Eriulfnak, és halálos sebet
ejett rajta. Eriulf hívei rátámadtak Fravittas -
ra, a küzdő feleket csak a birodalmi katonák
tudták szétválasztani. A császár elfogultsá-
gára jellemző, hogy közbenjárása nyomán
nem került bíróság elé a gyilkos vezér ügye. 

394 szeptemberében Theodosius megin-
dult Arbogastes és Eugenius ellen, 100 ezres
seregében 20 ezer gót harcos volt. A császár
a gót kontingenst a menetoszlop elejére, a
legveszélyesebb helyre rendelte, így a táma-
dás megindulásakor őket érte a legnagyobb
veszteség, 10 ezer gót harcos esett el a Fri-
gidus menti csatában. A gótok érezték, hogy
Theodosius törzsük gyengítése érdekében,
szándékosan küldte őket végveszélybe, és

attól féltek, hogy a nagy veszteség veszé-
lyezteti függetlenségüket. Így már a csata-
mezőről visszatérve fellázadtak a rómaiak
ellen Alaric vezetésével.

Róma kifosztása 
Theodosius 395-ben meghalt, s két kiskorú
fiára hagyta a trónt: Arcadius Keleten, Hono-
rius Nyugaton uralkodott. A kiskorú császá-
rok helyett irányító katonai parancsnokok és
miniszterek között azonban azonnal megin-
dult a hatalmi harc, és a felmerülő problémá-
kat – így a birodalom területén belül vándor-
ló és lázadó gótok ügyét is – egymás rovásá-
ra próbálták megoldani. Ennek a politikának
a következménye volt, hogy a vizigótok elő-
ször a két birodalomrész közötti vitás terü-
letet, Illyricumot foglalták el, majd Észak-Itá-
liára támadtak. A 400-as évek első évtizedé-
ben háromszor is Róma falaihoz vonultak,
majd 410 augusztusában betörtek a város-
ba, és három napon át fosztogattak. A tör-
ténetírók kiemelik, hogy a keresztény temp-
lomokat és azok birtokait megkímélték. 

Róma kifosztása után a vizigótok Alaric
vezetésével Dél-Itáliába vonultak, hogy
átkeljenek Afrikába, de a Messinai-szoros-
nál egy vihar a vállalkozást meghiúsította,
és a gót király váratlanul meghalt. Alaric
utódja, Athaulf inkább Gallia felé fordult, és
megegyezett Honorius császárral. A komp-
romisszum értelmében a rómaiak megen-
gedték a gótoknak, hogy Gallia nyugati, dél-
nyugati részében letelepedjenek, ezenkívül
gabonaszállítmányokat is ígértek nekik.
Ennek fejében a gótok kötelezték magukat,
hogy szövetségesként harcolnak a biroda-
lom oldalán. A római szolgálatban szerzett
győzelmek után a rómaiak szerződésben
ismerték el a vizigótok letelepedését Gallia
Aquitaniában, így 418-ban római szövetség-
ben jött létre a tolosai nyugati gót királyság.
A szerződés rendezte a gabonaellátás kér-
dését is. Mivel Aquitania Gallia leggazdagabb
tartományai közé tartozott, az új szerződés
az addigiaknál biztosabb gazdasági alapo-
kon nyugodott. A földterület elosztásánál a
gótoké lett a földek kétharmada, az erdőket
és a réteket közösen használták a rómaiak-
kal. A nyugati gótok adót nem fizettek,
helyette császári szolgálat terhelte őket. 

A tolosai központú vizigót királyság Euric
király ideje alatt (466–484) vált először tel-
jesen függetlenné a Római Birodalomtól.
Euric kiterjesztette a nyugati gót állam
határait Hispaniára is. Sikeres expanzióival
szemben a római császár tehetetlen volt,
ezért tárgyalásokba bocsátkozott a királlyal,
és 475-ben békét kötöttek. Euric uralkodá-
sának utolsó évei a meghódított területek
konszolidációjával teltek el. 484-ben, ami-
kor természetes halállal meghalt, a tolosai
gót királyság hatalma csúcspontján állt: 700-
750 ezer km2-nyi területet foglalt magába,
tízmillió lakos tartozott hozzá, így a Nyugat-
római Birodalom legjelentősebb utódállamá-
nak tekinthető.
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