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GÓT IRODALOM.1)

I. G-ót költészet és próza.
4. Gót költészet. A gót költészetnek egyetlen terméke sem 

maradt az utókorra; de nem kételkedhetni azon, hogy az epikus 
költészet, mely minden egyes germán népnél virágzott, a gotoknál 
sem hiányzott, hogy reájok is illik, mit Tacitus a germánokról 
általában mond (Germ. c. I I ) : celebrant carminibus atitiquis, quod 
unum apud illos memoriae ct annalium genus est, . . . .  originem 
gentis conditoresque. Tudjuk, hogy a gótok az Amalok királyi csa
ládjának származását Gaut (Wódan), Haimal (Haimdal) és Rigis 
istenektől hagyományos mondákban és dalokban dicsöitették *);
— tudjuk, hogy őseik vándorlását a skandináv félszigetről (Jorda- 
nis c. IV : ex hac Scandza insula, qnasi officina gentium aut certe 
velut vagina nationum) Középeurópába, a vandálok meghódítását, 
hadjárataikat a scythák országán keresztül egészen a Pontusig
• ősrégi történeti dalokban# megénekelték2); — tudjuk, hogy ki
rályaik hadi tetteit énekekben magasztalták.8) Kétségtelen továbbá, 
hogy a völsungokról és nibelungokról, hogy a Svanhildnek (Sieg- 
fried leányának) meggyilkoltatásáról és halálának megbosszulásá- 
ról szóló német dalok legelsőben is a gotoknál hangzottak föl, 
mit már azon körülmény is bizonyít, hogy az eredeti mythicus 
Ermanarich helyébe a későbbi mondában a gotoknak hasonló 
nevű híres királya lépett.4) Hiszen Jordanis (a VI. század közepén) 
még azt is meséli, hogy a keleti gótok egy mythicus királya, Di- 
cineus, írott törvényeket adott népének, mely • törvények# alatt 
valószínűen gnomikus vagy tanító költeményeket kell értenünk.5) 
Jordains szerint Ablavius, a gót történetíró, népének történeteit 
sokszor merítette a nép ajkán élő dalokból, sőt Jordanis maga is 
ismételve hivatkozik, mint forrásokra, azon történeti énekekre, 
melyekben a gótok híres királyaik emlékét fönntartották.6)

Ezen közvetlen bizonyítékok mellett vannak még más ada
taink, melyek közvetve tanúskodnak arról, hogy a gotoknak volt 
költészetök. Ide tartoznak mindenek előtt azon számos gót szók,

*) Szerző Germán kézikönyvéneik sajtó alá készülő első ("ót) részé 
bői. — Az előző bárom fejezet a gót népről, nyelvről és írásról szól.
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melyek a költészetet, annak egyes ágait, eszközeit és előadása 
módját jelölik.7) De tanúságot tesz ebbeli jártasságukról azon kö
rülmény is, hogy jeles dalnokaik voltak (Cassiodor. II., 41: citha- 
raedum arte sua doctum, qui őre manibmque consona vocb can- 
tando glóriám vestrae potestatis oblectet), milyet pl. Nagy Theodo- 
rich Klódwignak, a frankok királyának, ennek ismételt kéréseire, 
küldött (Ib. II. 40: cím rex Franconum convicii nostri fama pel- 
lectus a nobis citharaedum mag ni 8 precibus expetisset), Jellemző e 
szempontból azon ismeretes adat is (Procop., Bell. Vandal. 
II., 16), hogy Gelimer király, midőn Pharas, a görög sereg vezére, 
őt Pappuában körülzárta, követet küldött ellenéhez a következő 
hármas kéréssel: küldjön neki kenyeret, mert ilyet nem látott, 
mióta ezen várba lépett; továbbá szivacsot, hogy sírástól meg
dagadt szemeit megmoshassa, végre egy hárfát,8) mert jeles költő 
lévén, egy éneket készitett mostani szomorú helyzetéről, melyet 
könyezve elénekelni akar. Ide tartoznak azon színi tréfák is, me
lyek II. Theodorichnek, a nyugati gótok királyának udvaránál 
divatban voltak,9) és azon színi előadások, mimusok és játékok is, 
melyeket Procopius a vandálokról oly sokszor megemlít.

Más kérdés az, vajon ama történeti és alkalmi dalok fel vol
tak-e valaha jegyezve. Ez nem igen valószínű, mert 1. Jordanis 
azokról mindig csak mint a nép ajkán élő, hagyomány útján az 
ókorból a későbbi nemzedékekre szállott énekekről szól; — és
2. mert a gótok e daloknak feljegyzésére alkalmas írással nem 
bírtak (Ulfílas írásáról 1. a 3. szakaszt). Ezen költemények alak
járól természetesen nem igen beszélhetünk; de alig csalódunk, ha 
azt hisszük, hogy ezeknek alakja is az allitcratio, a szókezdő hang
zók azonosságán alapuló betűrím volt, mely az összes germán 
népeknél egészen a IX. század közepe tájáig a költészet legrégibb 
formája.10)

A gót költészet termékei mind elvesztek. Soha nem voltak 
feljegyezve, és midőn a nép elbukott és eltűnt, vele együtt örökre 
elhangzott hagyományos költészete is. De nem egészen örökre, — 
legalább tárgyának egy tetemes részét illetőleg nem. Mert a gót 
monda, melynek középpontja és főhőse Nagy Theodorich, kit a 
monda Berni (azaz Veronai) Detrének (Dietrich) nevez, túlélte a 
hatalmas és a műveltség magas fokára emelkedett népet,11) és 
fontos, igen népszerű és számtalanszor földolgozott költői anyag
képen szállott át a német népekre, kiknek első fönnmaradt költői
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emléke — a Hildebrand-dal — ezen monda köréhez tartozik. 
Egyszersmind érdekes véletlen, hogy ugyanezen mondának — 
Hildebrand és Hadubrand párviadalának — egy költői feldolgo
zása a XIV. században, úgy szólván, lezárja és befejezi a német 
nemzeti mondái költészet történeti fejlődését.12)

*) Jordanis (ed. Alfr. Holder, Freiburg, 1882) c. XIV : Horum 
ergo heorum, ut ipsi suis in fabulis re fér unt, primus fűit Gaut, qui genuit 
Haimdal, Haimdal verő genuit fíigis, at Rigis genuit eum, qui dictus est 
Amal, a quo et origo Atnalontm decurrit. — A gót királyok családfáját, 
kétségtelenül dalok és mondák alapján, C8ssiodorus (Jordanis forrása) 
állította össze, kiről Athalarich (Cassiod. Var. IX, 25) azt mondja: 
iste Amalos cum generis sui claritate restituit: evidenter ostendens in deci- 
viam septimam progeniem stirpem nos habere regalern.

2) Jordán, c. IV : quemadmodum et in priscis eorutn carminibus 
paene historico ritu in commune recolitur, és Amm. Marc. XXXI, 7 barban 
(gótokról van szó) maiorum laudes clamoribus stridebant inconditis.

s) Jordán, c. V : antiquo etiam cantu maiorum facta modulationibus 
citharisque canebant, Respamarae, Hanalae, Fidigemi, Vidigoiae et alio- 
rum, quorum in hac gente magna opinio est, quales vix heroas fuisse miranda 
iactat antiquitas. És alább c. X LI: Cumque diutius exploratum, ut viris 
fortibus mos est, inter densissima radaréra reperment (t. i. királyukat), 
cantibus honoratum inimicis spectantibus abstulerunt. V ide rés Gothorum glo* 
bős dissonis vocibns confragosos adhuc inter bella furentia funeri reddidisse 
culturam ; — továbbá c. XLIX. stb. És Gensemundus, toto őrbe cantabi- 
lis~tó\ azt mondja Cassiodorus : quam din nomen superest Gothorum, fertur 
eius cunctorum attestatione praeconium. V. Ö. Ad. Holtzmann, Untersu- 
chungen über das Nibelnngenlied. Stuttgart, 1854, p. 166.

4) Jordán, c. XXIV: Na in Jíermanaricus, rex Gothorum, licet, ut 
superius retulimus, multarum gentium exstiterit triumphator, de Hunorum 
tamen adventu dum cogitat, Rosomonorum gens infida, quae tunc inter alias 
illi famulatum exhibebat, tali eum nanciscitur occasione decipere. Dum enim 
quandam mulierem, Suanihildam nomine, a gente memorata pro mariti frau- 
dulento discessu rex furore commotus equis Jerocibus illigatam incitatisque 
cursibus per diversa divelli praecepüset, fratres eius, Sarus et Ammius, ger- 
manae obitum vindicantes, Hermanarici latus ferro petierunt; quo vidnere 
saucius, aegram vitám corporis imbecillitate contraxit . . . .  Hermanaricus 
tam vulneris dolorem, quam etiam excumiones Hunorum non ferens, grand- 
aevus et plenus dierum, centesimo decimo anno vitae suae defunctus est. 
Ammianus Marcellinus (c. XXXI, 3) csak a király agg koráról s a 
hunok részéről fenyegető veszély nagyságáról tud : Qui (Ermenrichus) 
ri subitae procellae perculsus, quamria manere fundatus et stabilis diu conatus
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est, impendentium tamen diritatem augente vulgatius fama, magnorum discri- 
minum metum voluntaria morte séd árit. Swanhilde története, melyet Jo r
danis a történeti eseményekkel kapcsolatba hoz, monda, mely a forrá
sokban különböző alakban található. A Yilkina-saga szerint Ermenrek 
király erőszakot követ el meghitt emberének, Sifkának (a német költe
ményekben Sibiche, Sibich) feleségén, mire a megcsalt férj, a királynak 
továbbra is hűséget színlelve, Ermenreket és egész családját megsem
misíti. A Völsunga-sagában és az Eddában már majd azon alakban 
találjuk a mondát, melyben Jordanis azt közli. Mind a két forrás egy
szersmind a Nibelungok mondájához kapcsolja az elbeszélést. Swanhild 
Sigurd (Siegfried) és Gudrun (Kriemhilde) leánya. Gudrun, Sigurd 
özvegye, Atli halála után a tengerbe veti magát, de a habok elviszik ót 
Jonakur országába, ki őt nőül veszi. Tőle három fia lesz : Sörli, Ham- 
dir és Erp. Ezekkel nő fel mostoha nővérök, Swanhild. A hatalmas 
•Jörmunrek nőül kívánja a szép leányt és fiát, Randvert, küldi érte. 
Ezt azonban társa, Bicci, rábeszéli, hogy Swanhildét a maga számára 
kérje és tartsa meg, s azután elárulja tettét a királynak. Jörmunrek 
felakasztatja fiát és lovakkal tapostatja agyon Swanhildét, mire ennek 
mostoha testvérei, halálát megbosszulandók (miután útközben Erpet 
megölték), a királyt halálosan megsebesítik. — Hogy Jordanis ezen 
mondát használta fel, bizonyítják a nevek : Jörmunrek rende? skan
dináv alakja a német Hermánarichnak ; Sarius- és Ammiusban pedig 
felismerhető a mondái Sörli és Hamdir. De Jordanis nem tud még arról, 
hogy Swanhild Sigurd leánya, — azaz : a mondának összekapcsolása 
a nibelung-mondával későbben (551 után) történt. A Chronicon Qued- 
linburgeme (X. század végén) is meséli Ermenrich meggyilkoltatását a 
testvérek által, de nem tud még arról, hogy Swanhild Sigurd leánya. 
L. W. Grimm, Deutsche Ileldensage, Berlin, 1SG7, 2. kiad., 8. és 32. 1. 
A liosonwnorum gémről 1. Aug. Iiassmann, Die deutsche Heldensage und ikre 
Heimat, Hamburg, 1862, I. 275.

6) Jordán, c. X I : Dicineus eos propriis legibus rivere J'ecit, >{ua$ tmjue 
nunc conseriptas belagines nuncupant. Ezen bel a giné* szóban egy gót bila- 
geins szót ismertek fel, melynek többes száma bilayeineti volna. Ezen 
szó bilagjan ( lágyán, fektetni, adni, kiszolgáltatni, ma legen) igéből szár
maztatva (mint analageuis ebből analagjan, vagy faurlageim ebből faur- 
lagjan) annyit jelentene mint «rendeletek» (SatzungenJ. Grimm Jakab 
( Geschichte dér deuUchen Sprache, I3, 317) azt hiszi, hogy Jordanis itt 
Eurich nyugati gót királynak (4GG—48 i) az ötödik században eszkö
zölt híres törvénygyűjteményére ózéloz, melyről Isidorus Hispalensis 
is megemlékszik : sub hoc rege Goti legum instituta scriptü habere coepe- 
runt, antea tantum móriban et con&uetudine tenebantur. De Jordanis nem 
saját koráról vagy a közvetlen múltról, hanem az ősidőkről szól és
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nem a nyugati, hanem a keleti gótokról beszél; azért helyesebb Gabe- 
lentz és Loebe felfogása, kik ezen belagines alatt gnomákat, ethikus és 
politikus irányú didactikai verseket értenek, milyeneket pl. a legrégibb 
időkben a görögöknél is, de különösen az Eddában és általában az 
északi irodalomban igen korán és nagy számmal találunk. V. ö. Fr. W. 
Horn, Geschichte dér Literatur des skandinavischen Nordens, Leipzig, 1880.

A mit Jordanis különben az id. h. ezen Dicineus királyról beszél, 
az épen nem tarthat igényt történeti hitelességre: Dicineus cernens, eorum 
(Getarum sive Gotorum) animos sibi in omnibus obedire et natúrálé eos ha 
bere inyenium, omnem paene philosophiam eos instruxit: erat namque huius 
rei magister peritus. Xam ethicam eos erudiens, barbaricos mores compescuit; 
physicam tradens, naturaliter propriis legibus vivere fecit, quas usque nunc 
conscriptas belagines nuncupant; logicam instruens, rationn eos supra 
ceteras gentes fecit expertos; practicem ostendens, in bonis actibus con- 
veisari suasit; theoreticem demostrans, signorum duodecim et per ea pia- 
netarum cursus omnemque astronomiam cmitemplari edocuit, et quomodo luna- 
ris orbis augmentum sustinet aut patitur detrimentum, edixit, solisque globuni 
igneum quantum terreno őrbe in mensura excedat, aut quilnis nominibus vei 
quibus signis in coeli polo vergente aut revergente trecenta quadraginta sex 
stellae ab ortu in occasum praecipites ruant, exposuit. . . .  Elégit ex eis tunc 
nobilüsimos prudentioresque viros, quos theologiain instruens, numina quae- 
dam et sacella venerari suasit. Jordanist Dicineusra vonatkozóan, úgy 
látszik, a gótok és géták összezavarása és a gétákról szóló túlzott me
séknek saját népére alkalmazása teljesen tévútra vezette. De azért a 
belagines, mely szóban kétségtelenül gót szó és gót fogalom rejlik, nem 
nélkülözi a történeti alapot, annál kevésbbé, mert Jordanis határozot
tan és világosan mondja, hogy az e fajta régi szabályokat még most is, 
saját korában, így nevezi a gót nép.

°) Jordán, c. IV : Ablavius, descriptor Gothorum gentis egregius, a 
második jegyzetben közlött helyhez. — Id. c. V : nos enini potius lectioni 
credimus, quam fabulis anilibus consentimus. — Id. c. XIV : ut ipsi suis in 
fabulis referunt.

7) Ulfilas a görög aőeiv és <{>3/, szókat siggvan (olv. singvan) és siggvs 
(olv. singv8) szókkal adja vissza ; a dal gótúl liuth, a dalnok liuthareü 
(ófn. liudari bardus, carminum conditor), az éneklés liuthón; —J'risahts 
kép, példa és rejtvény, miből Wackernagel (1Átér aturgeschichte I51, 8.1.) 
a német rejtvényes költészetnek, mely később oly dúsgazdag volt, régi
ségére következtet.

N) A gótok hangszerei a hárfa (a középkori latin íróknál cithara), 
a szárú és a flóta voltak. Gót. haum szárú, haurvja kürtös, haurnjan 
kürtölni, thuthaurn trombita, thuthaurnjan trombitálni; — klismo 
ozymbal; — sviglja flóta, sviglon flótázni; — Jord. c. V: cantu jnaiorum
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~ facta modulationibus cithansque canebant. Később citharoedus: harpfaare. 
A hárfa német neve először Venantius Fortunatusnál fordul elő (praef.): 
S'da sa’pe bumbicans barbaros leudos harpa relidebat, és VII, 8 : plaudet tibi 
barbaru8 harpa.

9) Sidon. Apollinaris Epist. I, 2 : sane intromittuntur, quanquam 
raro inter coenandum mimici sales, ita ut nullus conviva mordacis linguae 
felle feriatur, sic tamen, quod illic nec urgana hydraulica sonant nec sub 
phonasco rocalium concentus vieditatum acrum'a simul intonat. Nullus ibi 
lyristes, choraules, mesochorus, tympanistria, psaltria canit, retje solum illis 
fidibus delinitio, quibus non minus mulcet victus animum quam cantus audi- 
tűm. — A vandálokról, kik a római műveltség minden kinövését átvet
ték, Procop. Bell. Yandal. II, 6. — A régi germánok csak a fegyver- 
tánczot ismerték, Tac. Germ. c. XXIV : genus spectaculorum unum atque 
in omni coetu idem és Tac. Histor. II, 22. Y. ö. Müllenlwjf\ Ueber den 
Schwerttanz (Festgabe für G. Homeyer), Berlin, 1871.

10) Az alliteratio a régi mondákban és mythuszokban mindenütt 
felismerhető. Az első embernek dalokban dicsőített fia i: Ingo, Isco, 
ír  minő ; az északi mythikus dalok szerint a főistenek: Yodan> Vili, Ve ; 
az első em berpár: Atk és Embla. A német hösmonda főszereplőinek 
nevei legnagyobbrészt alliterálnak (pl. Gibich Gunther Gernot Giselfor, 
Ilettel Hérvig Hilde, Wieland Wittich IVittigeixeti, Heribrand Hildt- 
brand Hadubrand, Lüdeger és Liidegast, Jlengist és Horsa stb.), a mi bizo
nyítja, hogy e mondák a legrégibb időkben alliteraló alakú költemé
nyekben voltak feldolgozva.

xl) A gót mondának, mely Hermanrichot (megh. 375), Attilát, 
(megh. 453) és Theodorichet (megh. 526) kortársakká és egy nagy cae* 
lekvény főszereplőivé teszi, nem jutott az a szerencse, hogy első rangú 
költő egységes nagy epikus műben feldolgozta volna. A VIII. századtól 
a XV. század végéig számos kisebb-nagyobb terjedelmű, kevesebb-több 
költői értékű költeményben maradtak fönn a monda egyes részei és 
epizódjai, melyeket csak a jelen században próbált egy tehetséges 
epikus költő, Simrock Károly, egymással összefüggésbe hozni és kerek 
egészszé feldolgozni (Das Amelungenlied), általában nem nagy sikerrel, 
mert túlságosan ragaszkodott a fennmaradt művek tartalmához. — 
A gót monda keretje különben igen egyszerű: Hermanrich, Róma csá
szára és Berni Detre nagybátyja, erőszakot követ el főtanácsosának, 
Sibichnek feleségén. Sibich úgy bosszúlja meg neje gyalázatát, hogy 
határtalan hűséget és ragaszkodást színlelve, a császárt egész család
jának vesztére ingerli. Báveszi Hermanrichot, hogy saját egyetlen fiát 
és unokaöcscseit megölje és Detrét is haddal megtámadja. Detre a ha
talmas császár elől a hunok királyához, Etzelhez menekül. Legjobb 
vitézei, köztök Hildebrand, elkísérik szeretett urokat a számkivetésbe.
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A hún király utóbb sereget ad neki, hogy országát visszahódítsa, de 
siker nem koronázza kísérletét; Rabén (Ravenna) mellett Hermanrich 
csellel megnyeri a csatát s Detre újra visszatér Etzel udvarába. I tt 
részt vesz a nibelungok harczaiban, melyekben összes vitézeit, az ősz 
Hildebrand kivételével, elveszti. Végre harraincz év múltán visszanyeri 
országát, melynek bitorlója, Hermanrich, meghalt. Sibich borzasztóan 
lakói gazságaiért. Midőn országába visszatér, találkozik Hildebrand 
harmincz éve nem látott fiával, Hadubranddal, ki ót nem akarja apjá
nak elismerni s párviadalra kényszeríti az ősz hőst, ki saját fiát meg
ölni kénytelen. — A monda legszebb, népszerű prózai feldolgozása: 
Kari Heinr. KecJc, Dietrich von Bern und seine Gesellen. Xach dér echten 
Ueberlieferung erzahlt. Leipzig, 1881.

**) A Hildebranddal a VIII—IX. század feljegyzésében maradt 
rán k ; két egykorú szerzetes írta egy fuldai (ma casseli) kézirat első és 
utolsó lapjára. Első kialása 1729-ben jelent meg. (Eccard, Commentarii 
de rebus Franciae orientalis, I, 864, mint egy alnémet prózaregény 
töredéke); a Grimm testvérek felismerték (1812) benne az alliteratiót 
és kimutatták, hogy a munka epikus költemény; legjobb kiadásait 
Lachmann Károly (1834) és Müllenhoff-Scherer (1873) eszközölték. 
A költemény töredék ; közbe is hiányzanak egyes részletek, a befejezés 
sem maradt ránk. A párbaj kimenetele azonban alig kétséges : Hilde
brand megöli fiát, kiről a mondában többé említés nem történik. A kö
zépkor végén Kaspar von dér Roen utoljára feldolgozza, költőietlen 
rímelésben, a német hősmonda egyes részeit Heldenbuch (hősök könyve) 
ez. műveben, 1432-ben. A feldolgozott tárgyak közt van Hildebrand és 
Hadubrand párbaja is, mely itt a hősmonda és a rokon mondák elle
nére kedvezően, a harezolók kibékülésével, végződik.

5. Gót próza-irodalom. Gót nyelven prózai irodalom épen 
oly kevéssé maradt az utókorra, mint költészet; a mit «gót próza» 
alatt érthetünk, az részben mások által említett, de elveszett 
írókra és munkákra, részben pedig gót szerzőktől latin nyelven 
írott müvekre vonatkozik, részben végre görögöknek vagy rómaiak
nak a gótok történetét tárgyaló müveit foglalja magában, mely 
utóbbiak voltaképen nem tartóznak ide, de még sem mellőzhe
tők teljesen, ha a gót világ lehető teljes képét nyerni akarjuk. 
A gótok egész történetét, államukat és embereiket, a gót és német, 
a keresztyén és pogány elemek sajátságos vegyüléke jellemzi. 
Nagy Theoderich egész politikája ez ellentétes elemek kiegyenlí
tésére volt irányozva; az ő udvara legfényesebb képviselője a gó
tok e világtörténelmi szerepének két korszak, két műveltség és kés

Digitized by v ^ o o g i e



3 8 2 HEINRICH GUSZTÁV.

nemzet mesgyéjén. Udvaránál még elénekelték a régi gót nemzeti 
hősdalokat, de itt gyűltek össze az ókori műveltség legkiválóbb 
korabeli képviselői is. A gótok ez állását a következő írók megíté
lésénél sem szabad szem elöl téveszteni.

A Co8inographu8 Ravennas (a VII. századból, ed. Peiper et 
Partey, Berlin, 1869) három gót philosophusról tesz említést — 
ezek: Athanarit, Hildebald és Markomir, — kikről semmit sem 
tudunk. Mommsen (Ueber die Ravennatische Kosmographie, Si* 
tzungsber. d. sáchs. Gesellsch. d. Wissenschaften, 1851) tagadja, 
hogy valaha éltek; Pallmann (Geschichte dér Völkerwanderung,
I, 9—12. 1., II, 139. 1.) Theoderich kortársainak tekinti. Munkás- 
bágukról semmit sem tudunk.

A többi gót írók (vagy gotokról író rómaiak), kikről meg
emlékeznünk kell, mind történetírók.

A legrégibb név a gót történetírók közöl az Ablavius-é, kit 
Jordanis ismételve mint egyik főforrását idézi. így c. IV : Ablavius, 
descriptor Gothorum gént is egregius ; — c. XIV: Ablavius enim hi- 
8toricus refert; — c. X XIII: Ablavio historico referente. Munkáiból 
semmi sem maradt fönn; alakja maga homályos és bizonytalan. 
Sybel (De fontibus Jordanis, Berlin, 1838) szerint Ablavius dol
gozta föl először a régi gót dalokat és mondákat történeti elbeszé
léssé; Wattenbach (Deutschlands Geschichtsquellen, I 8, 56) szerint 
talán nem is gót író, hanem tudós byzantinus volt.

A gót történelem egyik legfontosabb forrása Cassiodorius, 
kit szintén Nagy Theoderich szelleme lelkesített. A római és gót 
elem teljes összeforrása volt az ő ideálja is ; ennek megvalósítá
sára írta történeti munkáit, melyek annál fontosabbak, mivel Jor
danis tudósításai is ezeken alapszanak.

Magnus Aurelius Cassiodorius Senator, Bcethius mellett Nagy 
Theoderich századának legnagyobb férfía, egy előkelő és gazdag 
család ivadéka, Scyllaciumból (ma Squillace) Bruttiumban szár
mazott, 8 480—575 közt élt. Theoderich alatt consul, a gót király 
titkos tanácsosa, ügyeinek fő vezetője volt. Munkái közöl a fonto
sabbak : 1. Világtörténete, mely Ádámtói Kr. utáni 519-ig terjed; 
a régibb részletek csak compilatiót adnak, 496 óta saját élményeire 
támaszkodik, de mindenütt kis körű, igen udvari szellemű, általá
ban megbízhatatlan munka, mely első sorban Theoderichnek és 
vejének Eutharichnak dicsőítését czélozza. A jó forrásból származó 
anyagot is elferdítette a gótok érdekében.1) — 2. Gót krónikája,

Digitized by o o g le



GÓT IRODALOM. 3 8 3

XII könyvben, mely azonban elveszett és csak Jordanis barbár 
feldolgozásában maradt fönn. Erről Jordanisnál szólunk. — 
3. Variarum libri X II, hivatalos okmányok, rendeletek, jelentések 
stb. gyűjteménye. Ez iratok mind roppant szógazdagok, sokszor 
túlterheltek és dagályosak, a kor Ízlése szerint; mert, mondja G. 
maga az előszóban, loqui nobis communiter dátum est: solus ornatus 
est qui discernit indoctos, a stilus ékessége különbözteti meg a mű
veltet a műveletlentől. Ö azért némely kevésbbé «ékes» régi művét, 
mielőtt e gyűjteménybe felvette, egészen átdolgozta. Legérdeke
sebb ez okmányok közöl Athalarich király levele, melyben 534-ben a 
római tanácscsal tudatja, hogy Cassiodoriust praefectus praetorio-vá 
nevezte ki. E levélből, melyet természetesen Cassiodorius maga irt, 
legjobban megismerj ük egész munkásságának irányát és szellemét.2) 
A «barbár» gótok és a történetükre s műveltségükre büszke ró
maiak összevegyülését akarta elősegíteni. Azért felhasználja — 
hogy amazok is régi és imposans történettel dicsekedhessenek — a 
gótoknak már akkor is divatos összekeverését a gétákkal, sőt a 
scythákkal, s gót nőkké teszi még az amazonokat is. Az amalok 
most Zamolxis utódjainak tűntek föl, s a rómaiak vigasztalást 
találhattak szolgaságuk közepette uraik nemességében és hatal
mas múltjában. (L. különösen R . Köpke, Deutsche Forschungen, 
Berlin, 1859). — 4. História tripartita (egyháztörténelme). Cas
siodorius élete végén, midőn tervei meghiúsúltak s a gót biroda
lom bukásnak indúlt, valószínűleg Vitiges halála után, 540-ben 
Yivarium kolostorába (Scyllacium mellett), melyet maga alapított, 
vonult vissza, hol theologiai és encyclopaediai munkákat írt, így 
pl. még 93 éves korában Orthographiát8) szerzetesei számára, kik
nek a kéziratok másolatát köteleségökké tette. Ő tette a tudomá
nyos munkát először határozottan és rendszeresen a kolostorok fe l
adatává, mi által igen jótékony hatást gyakorolt és az utókornak 
kitűnő szolgálatot tett.4)

Az ókori műveltség azon képviselői közé, kiket Theoderich 
udvarához kapcsolt, tartozik Jordanis6) is, az egyedüli gót író, 
kinek müvei fönnmaradtak. Maga is gótnak nevezi magát a müve 
végén (Ne me quis in favorem gentis praedictae [t. i. Gothorum], 
quasi ex ipsa trahentem originem, aliqua addldisse credat); az 
Amalok rokona, tehát előkelő származású volt. Nagyatyja nótá
riusa vagy kanczellárja volt Candac alán fejedelemnek Moesiában. 
Jordanis nem végzett tudományos tanulmányokat; maga agram-
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matumab nevezi magát. Mégis előbb jogász volt (c. 50: ego item, 
quamvÍ8 agrammatusy ante conversionem meam [mielőtt pappá let
tem] nótárius fűi), utóbb krotoni püspöK.6) Mint ilyen 550-ben 
Chalcedonba kisérte Yigilius pápát (538—555), midőn ez Rómá
ból menekült, s meglehet, hogy reánk maradt gót krónikáját itt 
írta. Vigilius 553-ig maradt Chalcedonban. Midőn a pápa Kon- 
stantinápolyba utazott, hol 547—554 ig tanácskozások folytak a 
császár és a pápa közt, Jordanis ide is elkísérte Yigiliust, ki e 
tanácskozásoktól visszautaztában, 555. junius 7. meghalt. Vigi- 
liusnak egy 551-iki levele szerint Jordanis Crotoniensis ez évben 
Konstantinápolyban volt, Getica]Át is ekkor írta a keletrómai 
birodalom fővárosában.

Jordanis Breviatio chronicoruvi ez. krónikáján dolgozott, 
midőn egy Castalius vagy Gastulus nevű ismerőse felszólította, 
hogy Cassiodorius História Gothorum ez. müvét kivonatolja. Ekkor 
írta GO fejezetben De Getarum sive Gothorum origine et rebus gestis 
ez. könyvét, melyet Castaliusnak (mint az előbbit Yigiliusnak) 
ajánlott. Mind a két müvét 551—552 telében fejezte be. Cassio
dorius akkor Bruttiumban élt, Jordanis tehát a szomszédos Kro- 
tonban könnyen kaphatta volna meg a kivonandó munkát. De 
mégis, maga mondja, hogy müvének kidolgozásánál nem hasz
nálhatta Cassiodorius munkáját (mivel saját müvét Konstantiná
polyban írta), melyet csak azelőtt olvasott volt, midőn Cassiodo
rius házfelügyelője neki azt három napra kölcsönözte volt.7) 
Jordanis valószínűleg már régebben csinált magának kivonatokat 
és jegyzeteket a könyvből, melyeket most csak összeállított és 
feldolgozott. Innen pl. az a feltűnő körülmény, hogy oly sokat ír 
Attiláról s majd semmit Theoderichről; az erre vonatkozó dolgo
kat maga is tudta és látta, amazokat pedig forrásaiból kijegyezte 
volt. A könyv egészen Athalarich haláláig (az 59. fejezetben) ki
vonat Cassiodorból. E fejezet és a 60-dik (utolsó) fejezet Jordanis 
műve. A munka első három fejezete geographia.8) Meglehet, hogy 
Jordanis egy önálló cosmographiát is írt; a Cosmographus Ravennas 
legalább hatszor idézi őt mint cosmographust (I, 112. IV, 1. 6. 
15.20. V, 30.). Ez idézetei mind aöeíicaban találhatók, úgy hogy 
Jordanis e helyeket saját régibb müvéből vette volna át. Jordanis 
egészen önállótlan írónak mutatkozik. Még az előszót is Bufínus- 
nak In explanationem Origenis super ep. Pauli ad Romanos ez. 
művéhez csatolt előszavából írta ki. Cassiodorius mellett főleg

f
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Maroellinus Comest írja ki (elég ügyetlenül), ki a 379—534-diki 
évekről krónikát ír, melyet később 547-ig, azután 558-ig, végre 
566-ig folytattak. Jordanis az első folytatással (547-ig) használta 
e müvet.

Jordanis római gondolkodású volt; nem a gót népet akarta, 
saját szavai szerint, dicsőíteni, hanem a győztest (c. 60 vége: nec 
sic tamen cuncta, quae de ipsis [a gotokról] scribuntur aut refe- 
runtur, complexus sum, nec tantum ad eorum lavdem, quantum ad 
eius lavdem, qui vicit, exponens). A gótok utolsó döntő harczaiban 
nem pártolta saját népét; Totiláról nem emlékszik meg egy szóval 
sem. Germanus, az Amalok utolsó sarja, volt az ő reménye; ettől 
várta egy hatalmas gót állam meg ilapítását, mely a római biro
dalom hti szövetségese legyen. Mert az ő főeszménye a gót nép 
békés beleolvadása a római államba. Ezért volt ellene Totilának 
és Tejának, kik a rómaiak ellen küzdöttek, — az arianusok a ka- 
tholikusok (Jordanis hitsorsai) ellen. Ez volt általában a római, 
azaz a korabeli műveltségű/ germánok fölfogása, míg a frankok 
később mint az imperium örökösei fölléptek. Amazok megbuktak 
és eltűntek, ezek megalapították a régi kor romjain új, életerős 
államaikat.

Jordanis harmadik műve, De regnorum successione vagy 
jobban: De breviatione chronicorum (mely 5:22-ig terjed) jelenték
telen és ügyetlen compilatio, nagyrészt Florusból, kinek szövegét 
Jahn és Halm Jordanis kivonatából javíthatták. Ezen kívül még 
Eutropiust, Orosiust és Marcellinus Comest is használta. A szerző 
álláspontja e munkában is teljesen a római; a gótok harezait a 
rómaiak ellen könnyen észlelhető ellenszenvvel tárgyalja; a világ- 
történet nála teljesen azonos a római történettel, melyet lazán fűz 
az ó-testamentom nemzetségi fájához.

A nyugati gótok épen oly könnyen váltak rómaiakká, mint 
a keletiek, épen oly önfeláldozóan vették fel a római műveltséget, 
mint ezek. Tudományos munkásságot azonban nem lejtettek ki, 
legalább nem maradt semmi az utókorra. Történetíróik mind 
rómaiak, illetőleg nem-gótok. Az első, Orosius, a spanyol presby- 
ter, Augustinusnak De civitate Dei ez. híres műve mellé írta «a 
világ nyomorúságának történetét)), Ádámtól 417-ig Kr. u., Histo- 
riarum libri septem adversus paganos czím alatt. Alapeszméje: 
nyomor és baj mindig volt a világon, nemcsak a jelenkorban; a 
mostani nyomor és baj azért nem a keresztyénség müvei, mint a
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pogányok állítják.9) Orosius sok, azóta elveszett müvet (pl. Lí
viáét) is használt, de kritikátlan, felületes és azért megbízhatatlan 
író. Azonkívül, müve utolsó részében, teljesen azon papos udvari 
pártnak szószólója, mely Stilicot megbuktatta. De Spanyolország
nak és a nyugati gotoknak történetére vonatkozólag mégis önálló 
értéke van.

Orosius mellett Spanyolországban több annalistikus följegyzé
sek keletkeztek, melyek rendesen Hieronymus krónikájához csatla
koznak, száraz adatoknak szófukar, száraz, de fontos gyűjteményei. 
Ily annalisták: Aquitaniai Prosper, ki előbb Hieronymust kivona
tolja s azután folytatja a történeteket 379—455-ig; — a spanyol 
Idaciu8 szintén Hieronymus folytatója (379—469), ki a nyugati 
gótokról és a suevekről becses adatokat közöl; — Victor, tunnunai 
püspök (Afrikában), Prosper folytatója (444—566); — a gót Jo- 
hanne8 de Biclaro, ki azonban Konstantinápolyban nyerte művelt
ségét, Victor folytatója (590-ig); — Marim de Aveuches (Lau- 
sanne) Burgundiában, Prosper folytatója (455—581). Ez anna
listák főkép azért is fontosak, mert a későbbi krónika-írók a IV. 
és V. század nyugati történeteit leginkább ezekből merítik.10)

A keleti gót birodalom Cassiodoriusának megfelel nyugaton 
l8Ídorus Hispalensis, a középkori műveltség egyik legfontosabb 
forrása, ki a későbbi századoknak az ókori irodalom egy tetemes 
részét pótolta. Isidor, Severian fia, Karthagena vidékéről, sevillai 
püspök volt és meghalt 636-ban. Főműve az Originum sive Ety- 
mologiarum libri XX, az ókor összes ismereteinek, a mennyiben a 
szerzőnek tudomására jutottak, kivonata, mely a középkor egyik 
legelterjedtebb és legolvasottabb könyve volt.11) Az ókornak nem 
egy eredeti müve ment feledésbe és veszett el teljesen, mivel Isi- 
dórnak e kivonata rövidebb és könnyebben hozzáférhető volt. 
Megvan azért e munkának az az érdeme, hogy az ókori műveltség 
egy tetemes anyagát a középkori népeknek hozzáférhetővé te tte ; 
de jó részben ezen műnek és a hasonló könyveknek tulajdonítandó 
azon kár is, melyet az emberiség sok görög és latin munkának 
elvesztésével szenvedett.

Isidor e nagy compilatiójában van egy krónika is, mely az 
egyetemes történetet a világ hat kora szerint elbeszéli; az utolsó 
(hatodik) kort Krisztus születésével és Augusztus császárságával 
kezdi Isidor, s e felfogás uralkodóvá lett az egész középkorban. 
Isidor elég terjedelmesen és igen rokonszenvesen tárgyalja a nyu-
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gáti gótoknak, rövidebben a vandaloknak és sueveknek történetét. 
A nyugati gótok kegyes uralkodását, Spanyolország virágzását az 
ő szelíd uralkodásuk alatt ismételve kiemeli. Iáidőn Róma ostro
mát (Alarich által) elbeszéli, hangsúlyozza a győztesek kegyessé
gét, és hozzáteszi: «Azért szeretik annyira egészen mai napig a 
rómaiak, kik a gótok országaiban élnek, ezeknek uralmát, hogy 
szívesebben élnek a gotokkal szegénységben, mint a rómaiak alatt 
hatalomban, de az adók nehéz súlya által lenyűgözve.*12)

1) Die Chronik des Cassiodorus Senator vöm Jahr 519. Nach den 
Handschriften herausgegeben von Th. Mommsen, (Abhandlungen dér 
sáchs. Gesellsch. d. Wissenschaften, YIIL) 1861. Mommsen kíméletlen 
kritikával mutatja ki e könyv gyarlóságát és hasznavehetetlenségét.

*) «Nem elégedett meg avval, mondja a király Cassiodoriusról, 
hogy az élő fejedelmeket dicsérte; hanem nemzetünk múltjába is ha
tolt be és megtudta a forrásokból, a mit még őseink emlékezete is alig 
megtartott. Ő a gótok királyait, kiket hosszú feledés borított, az őskor 
rejtekeiből kiemelte. Ő az amalokat, származásuk teljes dicsőségével, 
újra ismertekké tette, és világosan bebizonyította, hogy mi egészen a 
tizenhetedik nemzedékig királyi vérből származunk (evidenter ostendens, 
in decimam septimam progeniem stirpem nos habere regálém), ő a gótok 
eredetét római történetté tetté foriginem Oothicam históriám fecit esse 
Romanam) és a virágcsírákat, melyek eddigelé a könyvek virányain úgy 
szólva elszórva voltak, koszorúvá gyűjtötte össze. Vegyétek figyelembe, 
mennyire kimutatta a mi dicséretünkben irántotok való szeretetét, 
midőn bebizonyította, hogy uralkodótok nemzetsége, legelső kezdetétől 
fogva csodálatos (mirabilem) volt, úgy hogy, a mint magatok őseitektől 
fogva mindig nemes származásúak voltatok, most régi királyi család is 
gyakorolja a hatalmat fölöttetek.* Azért is dicséri Cassiodoriust a 
király, hogy uralkodását nemcsak könyveivel, hanem fegyveres kézzel 
is védte és emelte. — E hely Cassiodorius dagályos stílusára is jel
lemző. A mit a koszorúról mond, az különben emlékeztet Justinus elő
szavára.

8) Grammatici latini ed. Keil, Lipsiae, VI. 1869. — Ezenkívül: 
De arte grammatica, ad Donáti mentem, — és : De artibus ac düciplinis 
liberalium artium, a hét iskolai tudománynak a középkorban igen elter
jedt és nagy befolyású tankönyve.

*) L. erről különösen: Franz Adolf monographiáját: C. Senator, 
Ein Beitrag zűr Geschichte dér theologischen Literatur, Boroszló, 
1872. — Cassiodoriusról általában: Papencordt, Geschichte dér vanda- 
lischen Herrschaft in Africa, 1837, p. 383—388. — A. Thorbecke, C. Se-
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nator, Heidelberg, 1867. — W. Wattenbach, D .’s Gescliichtsquellen,
I. §. 4. — Cassiodori opera, ed. Garet, Rothomaai 1679 föl.

5) így írják nevét a legjobb kéziratok. A név szokásoeabb alakja 
Jornandes, mely az író művének első kiadása által (ed. Conr. Peutinger, 
Agosta 1515) lett ismertté és elterjedté. A név ez utóbbi alakját pár
tolja Grimm Jakab. Szerinte Jornamles c h. van Iburnanths, Jumanths, 
ezekből: gót. *iburs, *ibrs, ófn. épar, úfn. Éber (vaddisznó), agsz. eofor, 
skand. iöfur (ez a. m. férfi, hős), — és gót nantlis, bátor, merész. Ibur- 
nanths tehát a. m. Eherkühn, ófn. okmányokban: Epamand. Grimm 
lehetőnek gondolja, hogy a gót író, midőn keresztyénné lett és a papi 
pályára lépett, bibliásította (a Jordán folyó szerint) nevét Jordanisrtí.— 
Nevének első része egy városnévben is fordul elő : Eboracum. agsz. 
Eoforvic, kfn. Eberuic, később Jvrvík, ma York.

®) Ezt bizonyítják Vigilius szavai: Dacia atque Jordáné Croto- 
niensi fratribus et episcopis, és Jordanis maga, ki a kronikon előszavában 
fráternek czímezi a pápát.

7) Az előszóban: ut non mentiar, ad triduanam lectionem dispensa- 
toris eius (Cassiodorusé) benejicio libtos ipsos anteliac releiji. Quorum quam- 
vis verba non recolo, sensus tamen et rés actas credo me integre retinere, Ad 
quos et ex nonnullis historiis Graecis ac Latinis addidi co”venientia, initium 
Jinemque et plura in medio mea dictione permiscens.

8) E három fejezetet kiadta és magyarázta Stahlberg, Hagen, 
1859. — A mű 31—33 és 41—43. fejezeteit tárgyalja Kaufmann, a
• Forschungen zűr deutschen Geschichte» VI. és VIII. kötetében. — 
Jordanis gót történetének legújabb kiadásait C. A. Closs (Stuttgart, 
1861) és Alfr. Holder (Freiburg, 1882) eszközölték, mind a kettő (főleg 
az első) kifogásos munkák, de könnyen hozzáférhetők. — Jordanisról 1. 
különösen Bessell kitűnő czikkét Gothen (Erscli- és Gruber-féle encyclo- 
pasdia, I, 75. köt. 104—114. 1.); azután : Sybel, De fontibus libri Jorda
nis, Berl. 1838;— Jordán Ján., Jordanes Leben und Schriften, Ans- 
bach, 1843 ; — J. Grimm, Ueber Jornandes und die Geten, 1846 (Kleine 
Schriften, III .) ; — Stahlberg, Ueber Jornandes, Mühlheim, 1854; — 
C. Schirren, De ratione, quaa inter Jordanem et Cassiodorum intercedat, 
Dorpat, 1858 és ennek kitűnő birálatát GntschmidtÓl a *Jahrbücher für 
eláss. Philologie* 1862-iki kötetében ; — II. Köpke, Deutsche Forschun- 
gen, Boriin, 1859 ; — és Wattenbach i. h. I.8 §. 4. és 5.

") Előszavában : Praeceptis tuis p'arui, beatissime páter A ugustinc ; 
praeceperas mihi, ut seríberem adversus raniloquam pravitatem corum, qui 
pagani vocentur, et qui praesentia tantum tempóra veluti malis extra solitum 
infestissima ob hoc solum, quod eredi tur Christus et colitur deus, idol a autem 
minus roluntur, infamant. — Orosiusról 1. PaUmann, Geschichte dér 
Völkerwanderung, II, 236—245 ; — 7lüdinger a Sybelféle folyóirat VII.
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kötetében ; — különösen, valamint a nyugati gótok többi történetírói
ról is Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen, I, §. 6.

10) Ez annalistákat még nem adták ki újabban. Legteljesebben 
találhatók Eoncalli gyűjteményében (1787) és, de csak 455-ig, Röslernek 
Chronica medii aevi ez. művében (1798). Az egyes munkákra vonatkozó 
irodalmat összeállítja Wattenbach, id. h. I. §. 6. és Biihr római irodalom
történek IV-dik kötetében, 2. kiad. 1872.

“ ) Isidori Hispalensis opera ed. Arevalo, 1790—1803, 7 kötet. 
A VII. kötet tartalmazza a történeti munkákat. L. Biihr, IV,8 221.

1S) Kevéssel Jordanis után írta Procopius a gótok történetére 
vonatkozó nagy fontosságú műveit. Procopius 490 táján született 
Cfesareában, Palaestinában, mint előkelő jó módú család ivadéka. H a
záját (Palaístinát, főleg Antiochiát és Jeruzsálemet) sokszor járhatta 
be, mert igen jól ismeri. Fiatal koráról csak annyit tudunk, hogy jogot 
tanúit; további életéből pedig a kővetkezőket: 527-ben Justinus csá
szár őt Belisar mellé jogtanácsosnak nevezi ki. Belisar akkor a perzsa 
határon viselt háborút. Ezóta húsz éven keresztül volt e nagy vezér 
kísérője és megbízottja Európában, Ázsiában és Afrikában ; — 531-ben 
visszatér Byzantiumba, hol Belisar 532-ben a kékek és zöldek lázadá
sát, melyet Procopius igen szépen elbeszél, leveri; — 533-bau Belisarral 
Afrikába megy; — 535 —540-ig Belisar mellett Olaszországban tartóz
kodik ; — 541—542 ig Belisart Perzsába kíséri; — 542-ben a nagy 
dögvész alatt Konstantinápolyban v o lt; — 542—558-ig nem tudunk 
róla semmit, de bizonyos, hogy Narses környezetéhez nem tartozott; 
558-ben Konstantinápolyban volt; — 582-ben Procopius nem élhetett 
többé. — Procopiusnak három nagy jelentőségű műve maradt fönn:
1. Historiarum libri VIII., ebbőikét könyv Belisar hadjáratait a perzsák 
ellen, két könyv a vandál háborút, három az olaszországi gótok ellen 
viselt háborúkat tárgyalja ; a nyolezadik könyvben befejezi Procopius e 
nagy munkáját, 553-ig beszélve el az eseményeket. E muDkában Pro
copius saját korának általános történetét írta meg. Az első két könyvet 
549-ben, a következő ötöt 550. és 551-ben, az utolsót 555-ben ír ta .—
2. Justinianus építkezéseiről (Ktismata), e császár dicsőítése fényes épü
leteinek leírásában. Procopius 558-ban írta. — 2. Anecdota vagy História 
arcana, melyet 558—559-ben írt. Három császár uralkodásának korát 
tárgyalja (ezek Justinianus, 4 565 ; — ennek unokaössese II. Justinia
nus, 565—578, és ez utóbbinak barátja és társa II. Tiberius, ki 582-ben 
meghalt, azaz túlélte Procopiust). L. Félix Dahn kitűnő munkáját Pro
copius von Caesarea und seine Zeit, Berlin, 1865.
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