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Bubnó Hedvig

Rómaiak vagy barbárok? Akkulturáció és kultúramegőrzés 
a barbár államokban, különös tekintettel az afrikai Vandál 
Királyságra

Az utóbbi évtizedekben hangsúlyossá vált a történeti korszakhatárok kutatása, 
gondolhatunk itt akár a késői középkor és kora újkor közötti átmenet kérdéseire, 
és hasonlóan előtérbe került a késő antikvitás és kora középkor fordulópontjai-
nak feltérképezése is. Ez a szakterület elsősorban Peter Brown és tanítványainak a 
munkássága révén került a tudományos érdeklődés homlokterébe.1 Ebbe a kutatási 
irányba illeszkedik a nemrégiben lezajlott nemzetközi Transformation of the Roman 
World című kutatási program, illetve az ennek eredményeként megjelent, hason-
ló című könyvsorozat.2 Olyan kutatók neve fémjelezte ezt a programot, mint Ian 
Wood (Leeds), Walter Pohl (Bécs), Chris Wickham (Oxford), Evangelos Chrysos 
(Ciprus). A bécsi középkorkutató központhoz (Institut für Mittelalterforschung) 
kötődő Forschungen zur Geschichte des Mittelalters sorozata ugyancsak számos újabb 
kötetet publikált a kora középkori etnikumok identitási kérdései kapcsán.3 Ebbe 
a vonulatba illeszkedik az a tematikus kötet is, amely a vandálokra vonatkozó leg-
frissebb publikációkat tartalmazza.4 Tanulmányom célja annak bemutatása, hogy 
a nyugatrómai birodalom területén az 5–6. században létrejött barbár királyságok 
uralkodói a romanizált arisztokrata- vagy hivatalnokréteggel és a germán elittel kar-
öltve miként törekedtek a római kultúra megtartására és továbbvitelére. A korabeli 
forrásokra és az újabb szakirodalomra támaszkodva, néhány jellemző példa alap-
ján kívánom ennek az együttmunkálkodásnak a kulturális vonulatait bemutatni. 
Részletesebben kitérek a Vandál Királyságra, amelynek megítélése – köszönhetően 
az új, elsősorban régészeti feltárásoknak – még a szakirodalomban is folyamatosan 
változik, a köztudatban pedig sokszor negatív felhangokkal terhelt. 

1 Brown, Peter: The World of Late Antiquity: from Marcus Aurelius to Muhammad, London, Thames and 
Hudson, 1971., Brown, Peter: The Making of Late Antiquity, Cambridge, Mass., Harvard University 
Press, 1993.

2 www.brill.com/publications/transformation-roman-world (2013-09-06.)
3 www.oeaw.ac.at/imafo/publikationen/baende-des-instituts (2013-09-06.)
4 Das Reich der Vandalen und seine (Vor-)Geschichten. Szerk.: Guido M. Berndt és Roland Steinacher. 

Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Bécs, 2008. (A továbbiakban: Das Reich 
der Vandalen)
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A kulturális átitatódás jelei a barbár királyságokban

A Mediterráneum déli területein a nyugatrómai birodalom hanyatlásával, majd 
bukásával párhuzamosan nem szűnt meg a kulturális folytonosság, köszönhetően 
a nagyszámú romanizált lakosság szinte változatlan életvitelének, amit az intéz-
ményi és jogrendszer továbbélése biztosított, és amihez nagyban hozzájárult az a 
tény, hogy ezeken a területeken a germán hódítók számszerű kisebbségben voltak.5 
A birodalom területén többé-kevésbé már berendezkedett barbár fejedelmek ke-
resték a római kultúrával való kapcsolatot. Cselekedeteikkel és szavaikkal is sokszor 
juttatták kifejezésre Róma vagy Bizánc iránti csodálatukat. Ennek egyik korai meg-
nyilvánulását jegyezte le Jordanes, a 6. századi történetíró Athanarich gót vezérről, 
aki mikor Theodosius császárral (379–395) az addig csak hírből ismert Konstan-
tinápolyban tárgyalt (381), a várost megpillantva így szólt: „Kétségtelen, hogy a 
császár földi isten, s bárki, aki kezet emel rá, az meglakol érte.”6 

A barbárok Róma iránti respektusát mutatja, hogy a titulusokat vagy intézmé-
nyeket római minta szerint használták,7 a birodalommal létrejött békekötések mellé 
szívesen vették a tiszteletbeli római címeket, nem szándékoztak a császár helyébe 
lépni, pusztán örökösnek vagy restitutornak tüntették föl magukat,8 de hódítói fölé-
nyüket kis udvaruk római vagy bizánci módú fényessé tételével kívánták kifejezésre 
juttatni. Praktikus célból is igyekeztek odavonzani a rétorokat, jogászokat, költő-
ket. A burgundi vagy nyugati gót jogkönyvek szerkesztői rómaiak voltak. Ők írták 
az ediktumokat, ők leveleztek a császárokkal. Már Attila hun király szolgálatában is 
jobbára görög vagy római származású főemberek álltak.9 

I. Theoderich keleti gót király (471–526) túszként nevelkedett Bizáncban, Zé-
nón császár (474–475 és 476–491) magister militummá és patriciussá nevezte ki, majd 
adoptálta (474). A császári udvarban töltött tíz év egész életére kihatott. A két nép 
békés együttműködéséről álmodott, s ebben uralkodásának idején olyan neves 
arisztokrata rómaiak erősítették őt, mint Symmachus, vagy veje, Boëthius, a tra-
gikus sorsú filozófus, és Cassiodorus, a szenátori családból származó miniszter.10 
Célja elérését csak Belisarius és Narses csapásai hiúsították meg Justinianus resta-
urációs törekvései idején. I. Theoderich a római császárok örököseként lépett föl, 
magát Romanus princepsnek nevezte, mint római polgár fölvette a Flavius nevet,11 
udvartartásában a bizánci mintát követte. 500-ban Rómában tett látogatásának 

5 Dawson, Christopher: La religión y el origen de la cultura occidental. Encuentro, Madrid, 2010. 37.
6 Jordanes: Getica. A gótok eredete és tettei. Közreadja Kiss Magdolna. L’Harmattan, 2004. XXVIII. 143.
7 Cameron, Averil: The Mediterranean World in Late Antiquity, AD 395-600. Routledge, London-New 

York 1994. 130.
8 Sz. Jónás Ilona: Barbár királyok. Kossuth, 1994. 14. (A továbbiakban: Jónás: Barbár királyok)
9 Több név szerint is ismert közülük: Onegesios, Skottas, Orestes Itáliából, Constantiolus és Rusticus 

Pannoniából. Vö.: Jónás: Barbár királyok, 23.
10 Cassiodorus még Theodahad (534–536) és Witiges (536–540) alatt is szolgálta a gót uralkodókat, csak 

537-ben vonult vissza birtokára (Scyllaciae), ahol megalapította a híres Vivariumot.
11 Jónás: Barbár királyok, 32.
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célja is az volt, hogy meggyőzze a rómaiakat jó szándékáról.12 Dicsőítette a szená-
tust és a népet, és nagy tisztelettel beszélt velük. Vestis regiát, császári bíbort öltött, 
ravennai udvarában aztán a római ceremóniák germán elemekkel keveredtek. Itt 
született meg az a tipikus középkori udvar, amit a későbbi chanson de geste-ekből, 
az Artúr-mondákból, a Beowulfból vagy a Nibelung-énekekből ismerünk.13 Cas-
siodorus leírja a királyi asztal (mensa regalis) komplikált előkészületeit. Az uralkodó 
körül gót harcosok, római nemesek, nagyszámú szolgáló, zenészek, mímusok és 
énekesek helyezkednek el.14 Udvara mégis különbözött mind a hanyatló császári 
udvar sokszor orgiáktól sem mentes légkörétől, mind pedig a germán mulatozás 
világától. Theoderich ideálja már nem a germán törzsfő volt, a fegyverek dicsősége 
átadta helyét a rend és az igazság dicsőségének, a civilitasnak. Thrasamund vandál 
uralkodóhoz intézett leveléből tudjuk, hogy az „igazság szeretete nevében” vissza-
küldte azokat az ajándékokat, melyeket a vandál király bocsánatkérése megerősíté-
seképpen mellékelt, hogy semmiképpen se tűnjék megvesztegetésnek.15 Cassiodo-
rus is az igazság és jog elve szerinti uralkodónak tekintette.16 Theoderich példaként 
szolgált az Alpokon túli barbár uralkodók számára, így elsődleges jelentőségű volt 
az antik hagyomány kontinuitásában. 

A császári hagyomány uralkodói aspektusait szívesen utánzó és a klasszikus mű-
veltséggel egyre inkább átitatódó új államokban érvényesült az a tendencia is, hogy 
a császárokéhoz hasonlóan udvari irodalmat hozzanak létre vagy támogassanak. Az 
új udvari eszmény kialakításában a germán hagyomány szerepe fokozatosan elhal-
ványult, és a barbár haj- és ruhaviseletek is átadták helyüket a római vagy bizánci 
mód szerinti öltözeteknek.17

Venantius Fortunatus, a 6. századi római költő, mielőtt Siegebert meroving ki-
rály udvari költője lett, megörökítette azt a germán udvari idillt, melyet utazásai 
során tapasztalt. 

Fortunatus Szent Mártonnak tulajdonított csodás szemgyógyulása következté-
ben a szent kultuszának lelkes hívéül szegődött,18 és ravennai tanulmányai befe-
jeztével sírjának meglátogatására indult. Az Alpokon átkelve, bármerre is haladt a 
barbárok földjén, befogadták mint germán „bárdot”, s a törzsfők lakomáikon ének-

12 Theoderich udvarát Ravennában vagy Veronában tartotta, Rómában csak ekkor egyszer járt, amikor 
is nagy ünnepségeket rendezett. Vö.: Jónás: Barbár királyok, 32.

13 A Nibelung-énekek történeti magját a wormsi burgund királyságot megsemmisítő, Aetiusszal szövet-
ségben a burgundok ellen harcoló Attila és a germánok harca adta. Jónás: Barbár királyok, 18.

14 Cassiodorus: Variae, XII.17. In: MGH (ed. Mommsen), Auctores antiquissimi (AA) XII. 1–385.
15 „...ut et ipsi intellegatis causam per iustitiam fuisse motam, quam nulla potuit fi nire venalitas, feci-ut et ipsi intellegatis causam per iustitiam fuisse motam, quam nulla potuit finire venalitas, feci-

mus utrique regalia...” Cass. Variae, V. 44. Az eset előzménye, hogy Thrasamund, aki a sógora volt, 
segítséget nyújtott ellenségének, Gesalichnak, II. Alarich természetes fiának.

16 Bezzola, Reto R.: Les origines et la formation de la litérature courtoise en Occident (500-1200). Première 
partie: La tradition impériale de la fin de l’antiquité au XIe siècle. Honoré Champion, Paris, 1958. 14.

17 Bezzola, 34.
18 Egyik fő műve Szent Márton életrajza: Vita Sancti Martini. In: MGH (ed. Vollmer), AA. IV/1. 293–

370.
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mondóként alkalmazták. Leírása szerint a jelenlévők ilyenkor a földön ülve, hárfa-
szó mellett, furcsa hangzású dalokat énekelve egymás egészségére ittak, egészen a 
részegségig. „Ha nem akartam megbolondulni köztük, azt kellett tennem, amit ők. 
Szerencsére nem haltam meg, ésszerűen csak azt tehettem, hogy alkalmazkodtam 
hozzájuk. Áthágva a költészet minden szabályát, magam is énekeltem velük barbár 
dalaikat, mint egy új Orpheusz, akinek múzsája mámorosan tévelygett Germánia 
erdejében, és ittam, és részegen távoztam, mint egy bacchánsnő.”19

Ahogyan Orpheus dalával megbabonázta a vadállatokat, az új Orpheus úgy sze-
lídíti meg énekével a barbár népeket. Az „új Orpheus” gondolata toposszá vált már 
az első keresztény századoktól kezdve. Alexandriai Kelemen szerint az Úr Krisztus-
ban, az új dalnokban20 megvalósulva, „az istenfélelem könnyű és édes igája” révén 
mutatta meg „a keserű démoni rabságból”21 való szabadulás útját. 507-ben Chlod-
vig frank király egy zenészt kért Theoderichtől, mert a ravennai udvaréhoz hason-
ló csillogásra vágyott. Cassiodorus, Theoderich minisztere a zeneértéséről híres 
Boëthiust22 bízta meg a feladattal, arra kérve őt, hogy olyan zenészt küldjön, aki új 
Orpheusként elbűvöli a barbárokat.23 Dracontiusnak, az 5. századi afrikai költőnek 
mesteréhez, Felicianushoz írt panégyrikosából kiderül, hogy vandálok és helyi római 
lakosok békésen egymás mellett ülve hallgatják a tanítást, amit a mester ugyancsak 
Orpheus módjára ad elő.24 

A Fortunatus fentebbi vallomásában „ésszerű alkalmazkodásnak” nevezett ma-
gatartást a germán uralkodók ki is használták, és szolgálatukba állították a római 
elit tagjait. A történetírók, költők, tudósok hol hiúságból, hol ésszerűségből, de 
vállalták a feladatot, és döntésük igazolásaképpen, de sokszor meggyőződésből is,  
dicsérték megbízóik tetteit. Az új uralkodók, mivel alapvetően élvezni és nem  

19 Idézi: Sz. Jónás Ilona: Venantius Fortunatus utazása Itáliából Galliába a 6. század első felében. 
In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskócz y István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk: Mikó 
Gábor, Péterfi Bence, Vadas András. ELTE Eötvös, Budapest, 2012. 475. Vö.: MGH AA. IV/1. 
Carminum Praefatio 1.

20 Alexandriai Szent Kelemen: Protreptikosz (Buzdítás a görögökhöz). Fordította Tóth Vencel. (Óke-
resztény örökségünk). Jel, Budapest, 2006. 59. (A továbbiakban: Protreptikosz)

21 Protreptikosz, 59–60.
22 Boëthius De institutione musica címmel öt könyvben értekezett a zenéről. In: Migne: Patrologia Latina 

(PL) 63. 1171. 1246C.
23 „Facturus aliquid Orphei, cum dulci sono gentilium fera corda domuerit, et quantae nobis gratiae 

fuerint actae, tantae vobis et nostrae aequabili compensatione referuntur, qui et imperio nostro  
paretis et quod vos clarificare possit, efficitis.” (Cass. Variae, II. 40. 17.) „Citharoedum etiam arte sua 
doctum pariter destinavimus expetitum, qui ore manibusque consona voce cantando gloriam vestrae 
potestatis oblectet...” (Cass. Variae, II. 41. 4.) Vö. Bezzola, 15.

24 „Sancte pater, o magister, taliter canendus es / Qui fugatas Africanae reddis urbi litteras / Barbaris qui 
Romulidas iungis auditorio / Cuius ordines profecto semper obstupescimus, / Quos capit dulcedo 
vestri, doctor, oris maxima” (Dracontius, Carmina. MGH AA. XIV. 132. Romulea I. 12–16. ss.) –  
taliter, értsd:„...quem benignus grex secutus cum cruenta bestia / audiens melos stupebat concinente 
pollice / ... / artifex natura rerum quis negat concordiam, / hos chelys Musea totos Orpheusque mis-
cuit.” MGH AA. 4–5 és 10–11.
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lerombolni kívánták a meghódított terület természeti és kulturális javait, szokása-
ikban és a ceremoniális külsőségekben is utánozták a császárokat. Pirenne szerint 
ezek az uralkodók teljesen el is szakadtak a germán emlékezettől.25 Talán azért is, 
mert, ahogyan egy másik megállapításában sugallja, a germánok a tőlük nem ide-
gen részegségen túl az egyéb élvezetek tartós mámorába is estek.26 Még gyakorolták 
a vendetták, érdekgyilkosságok végeláthatatlan szélsőségeit, miközben már a für-
dők, villák luxusának elpuhult élvezetét is magukévá tették, és a Hunerich (474–
484) vagy Thrasamund (496–523) vandál királyok idején született költemények 
nem ritkán priaposzi jegyeket mutatnak,27 de legalábbis szatirikusak, vagy Martialis 
módjára obszcének.28

Az arisztokrácia szintjén az összeolvadást tiltó vagy gátló intézkedések ellené-
re is nagy volt az azonosulási vágy, az uralkodók pedig alapvetően jogi és vallási 
toleranciára törekedtek. Alarich (376 k.–410), akit Róma kirablójaként (410) ismer 
a történetírás, a zsákmányszerzést megengedte, de nem állt szándékában a rombo-
lás.29 Orosius szerint rendelkezett arról, hogy a lakosság menedéket találjon a szent 
helyeken, és megtorlást ígért a zsákmányolás közbeni vérontásért.30 Athaulf (372–
415) csodálta a rómaiakat és kultúrájukat, és bár gót birodalmat szeretett volna lét-
rehozni, felismerve, hogy annak megteremtéséhez sok tényező hiányzik, inkább 
Róma tekintélyének helyreállítója (restitutor orbis Romani) kívánt lenni, természe-
tesen gót erők segítségével.31 Ezért tartózkodott a háborútól és törekedett a béké-
re, igaz, nem függetlenül attól, hogy 414-ben Narbonne-ban32 feleségül vette Galla 
Placidiát, Honorius császár húgát.33 A római császárok nem ellenezték a barbárok-
kal kötendő házasságot, ám az illető „barbárnak” megfelelő kultúrával és előkelő 
ranggal kellett rendelkeznie.34 Olympiodorus (407–425) II. Theodosiusnak ajánlott 
történeti munkájában beszámol a római szokás szerinti esküvői ceremóniáról, mely-
re Placidia mellé Athaulf is római ruhát öltött, a jelenlévők tiszteletükre klasszikus 
mintájú nászdalokat (epithalamia) énekeltek, elsőként a félreállított Attalus császár 
(409 és 414), majd két másik római, Rusticius és Phoebadius.35

25 Pirenne, Henri: Mohammed and Charlemagne. Unwin U. Books, London, 1968. 44.
26 Pirenne, 42–43.
27 Pirenne, 43.
28 Raby, F. J. E.: History of Christian-Latin Poetry from the Beginnings to the Close of the Middle Ages. Claren-

don, Oxford, 1997. 96. (A továbbiakban Raby: Christian-Latin)
29 Jordanes, Getica, XXX. 156, és Orosius: (Historiae adversum paganos) Seven Books of History against the 

Pagans. Translated with an introduction and notes by A. T. Fear. Liverpool U. P. 2010. (A továbbiak-
ban: Orosius) 7. 39. 15.

30 Orosius, 7. 39. 1.
31 Orosius, 7. 43. 4–6, Vö.: Jónás: Barbár királyok, 14. Marchetta ugyanakkor megkérdőjelezi ezt a dek-

larációt, inkább Orosius retorikai húzásaként értelmezi. Ld.: Antonio Marchetta: Orosio e Ataulfo 
nell’ ideologia dei rapporti romano-barbarici. Rome: Istituto Istorico per il Medio Evo. 1987. 48.

32 Jordanes szerint ez Itáliában, Forliban (Forum Julii) történt. Jordanes: Getica, XXXI. 160.
33 Orosius, 43. 2–3.
34 Jónás: Barbár királyok, 14.
35 Olympiodorus: Historia. fr. 24, 26. In: C. Muller, Fragmenta Historicorum Graecorum, IV, 57–68; ld.: 
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Nagy Theoderich, amikor Itália ura lett (493), „Zénón császár tanácsára letette 
magánöltözetét és népének viseletét, helyette királyi jelvényeket öltött, s már mint 
a gótok és a rómaiak királya jelent meg.”36 Lánya, Amalasuntha tanítómestereinek 
köszönhetően már teljesen rómainak minősült, és törekedett arra, hogy fia, Atha-
laricus is klasszikus oktatást kapjon. Theodahad pedig, az unokaöccse, majd veje 
azzal kérkedett, hogy ő Platón-követő és a szent könyvek jó ismerője.37

Sidonius Apollinaris a vizigót uralkodó, II. Theoderich (453–466) kulturáltsá-
gát dicséri. Nem véletlenül, hiszen ő maga a Galliában berendezkedett gótokkal 
jó kapcsolatokat ápoló Avitusnak, a későbbi császárnak volt a veje.38 Avitus pedig, 
I. Theoderich (418–451) udvarában vendégeskedve, megismerkedett az uralkodó 
fiával, a későbbi II. Theoderich-kel, és őt terelgette a latin irodalom szépségeinek 
útján. II. Theoderich udvarnokai között Sidonius említi Leo kancellárt, aki törté-
netíró, jogász és költő is volt egyben, valamint Lampridiust, aki retorikatanár és 
költő.39

Gundobad (474–516) burgund király Schmidt40 szerint igen szorgalmas, ékesz-
szóló, művelt, érdeklődik a teológiai kérdések iránt, és folyamatos kapcsolatban 
van Avitus püspökkel.41

A frankok között ott van Chilperich, aki költő-király, és himnuszokat, liturgikus 
betéteket ír.42 Tours-i Gergely szerint ugyan csupán egy Sedulius-imitátor,43 valójá-
ban ez arra utal, hogy Gergely az akkoriban már hangsúlyosra váltó időmértékes 
verselést kérné rajta számon. A költő-király alakja Hispániában is megtalálható. 
Sevillai Izidor, a vizigót királyság kiemelkedő alakja, enciklopédista, tanítómester 
és az uralkodó mellett fontos szerepet vivő érsek, aki a gótok, vandálok, szvébek 
történetét is megírta,44 Sisebut (612–620) királynak ajánlotta De natura rerum című 
művét, amire a király egy a nap- és holdfogyatkozásokról szóló költeménnyel vála-

Orosius, 7. 43. 3. 520. jegyzet.
36 Jordanes: Getica, LVII. 295.
37 Pirenne, 44., Bezzola 20. 
38 Nyugatrómai császár 455–456. II. Theoderich vizigót király sürgetésére és támogatása mellett foglalta 

el a császári trónt. Vö.: Sevillai Izidor: A gótok, vandálok és szvévek története, Székely Melinda gondozá-
sában. Szeged, 1998. 176.

39 Pirenne, 44.
40 Schmidt, L.: Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgang der Völkerwanderung. Die Ostgermanen, 

München, 1934. 146 és 149. Vö.: Pirenne, 44.
41 Vienne-i Szent Avitus (450–523 k.) Gundobad kérésére írt néhány homíliát az akkor terjedő eretnek 

tanok ellen. Vö.: Jordanes: Getica 2, 34.
42 Tours-i Gergely: Korunk története. A frankok története. (Gregorii Turonensis Historiae). Fordította, a beve-

zető tanulmányokat írta és a jegyzeteket összeállította Mezei Mónika és Adamik Tamás. Kalligram, 
Pozsony, 2010. 5. 44. és 6. 46.

43 Caelius Sedulius 5. századi keresztény költőre utalva. Tours-i Gergely, 5. 44. Vö.: White, Carolin-
ne: Early Christian Latin Poets. Routledge, London–New York. 2000. 18.

44 Isidorus Hispalensis: Historia Gothorum, Wandalorum et Suevorum. MGH AA. XI. 267–303. Magyar 
kiadását ld. 38. jegyzet.
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szolt.45 Ugyancsak fennmaradt egy-egy költemény Chintila (636–639), Reccesuin-
th (653–672) és Wamba (672–680) királyoktól.46

Afrika és a kultúra

Az afrikai provinciák kulturális szempontból sajátosnak tekinthető helyzete és a 
vandál névhez kapcsolódó negatív felhang egyaránt indokolja, hogy külön foglal-
kozzunk a térséggel. Itt ugyanis, más nyugati területekhez képest, a birodalmi ha-
nyatlás és a kereszténység előretörésének korszakában is élénk irodalmi-bölcseleti 
és kulturális életről beszélhetünk.

A terület nagy részén a kezdetektől fogva virágzott a latin irodalom. A prózai 
műfajban Fronto (100 k.–170), akit a 2. század Cicerójának tartottak,47 és Apuleius 
(125 k.–180 k.) az egész birodalomra nézve meghatározó jelleggel bírtak. A 3–4. szá-
zad afrikai keresztény írói közül kiemelkedett Tertullianus (160–220), Cyprianus 
(200 k.–258), a Rómában grammatikát tanító Marius Victorinus (300 k.–362 u.),48 
Minucius Felix (160 és 300 között), Arnobius (?–330 k.), Lactantius (240 k.–320 k.), 
az Ágoston-tanítvány Orosius (380 k.–418 u.) és maga Szent Ágoston (354–430). Az 
utóbbi halálával ez a nemzedék be is fejezte tevékenységét.49 

Valamikor 410–430 között, öregkorában írta fia okítására Martianus Capella 
karthagói ügyvéd és prokonzul híres allegorikus munkáját, a De nuptiis Mercurii et 
Philologiae-t. Művét a középkorban a klasszikus művelődés anyagának első rendsze-
rező leírásaként tartották számon, kozmológiai jellege és allegorikus értelmezése 
miatt igen kedvelték, a hét szabad művészet oktatásának alappillére lett, és támpon-
tul szolgált a középkori oktatást megalapozó későbbi munkákhoz.50

A hét szabad művészet taglalásán belül, ahol a művészeteket egy-egy nőalak 
képviseli, a IX. könyvben Musica (Harmonia) énekével a kozmosz egységének, azaz 
a különbözőségek harmóniájának, vagyis az emberi és az isteni világ egyesülésé-
nek hirdetőjeként tűnik fel. Ez a filozófiai elv végigkíséri az egész művet,51 ami a 
mű születése pillanatában csupán az antikvitás és a kereszténység összefonódására 
utalhatott, ám pár évtizeddel később már a germán hódítók és az egyesült antik-
keresztény kultúra között formálódó, másfajta „uniót” is kifejezhette.

45 AL. II. 483. Vö.: Bezzola, 33.
46 AL. I. 494. és PL 87. col. 401–402.
47 Adamik Tamás: Római irodalom a kezdetektől a nyugatrómai birodalom bukásáig. Kalligram, Pozsony, 

2009. 633.
48 Adamik, 716.
49 Raby: Christian-Latin, 95.
50 Erről magyarul bővebben ld.: Bubnó Hedvig: A harmónia mint rendező elv a kora középkori zenei 

gondolkodásban. In: „Testis temporum, vita memoriae”. Ünnepi tanulmányok Pálóczi Horváth András 65. 
születésnapjára. Studia Caroliensia, 2006. 3-4. szám. 71–80. (73–74)

51 Martiani Capellae De nuptiis Philologiae et Mercurii Liber IX. Introduzione traduzione e commento 
di Cristante, Lucio. Medioevo e umanesimo 64. Editrice Antenore. Padova, 1987. 5.
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Cassius Felix orvosként – Martianus Capellához hasonlóan – fia számára ké-
szítette el Galénosz munkájának adaptációját. Szent Ágoston korára a karthágói 
iskolai oktatás is komoly hírnévre tett szert. A vandál támadás ugyan az iskolák 
gazdasági bázisát is alaposan érintette, így működésükben átmenetileg hanyatlás 
következett be, ám már az 5. század végén új lendület volt megfigyelhető.52

A vandálok Afrikába kerülésének előzményei

A legújabb kutatások szerint a vandálok, alánok és szvébek meglepetésszerűen 
hagyták el Galliát és keltek át Hispániába (409). Erre utal az a tény, hogy – szem-
ben korábbi megtelepedésük helyszíneivel (Itália, Gallia) – foedust vagy bárminemű 
földmegosztást csak érkezésük után két évvel (411) kötöttek a rómaiakkal. A gyors 
áttelepülést a római trónbitorlóval, Gerontiusszal kötött szerződés indokolhatta, 
aki le akart számolni galliai riválisával, III. Constantinusszal, és ezt – az említett 
népek katonai erejére támaszkodva – egy új augustus megválasztásával tudta bizto-
sítani. Ez meg is történt Maximus hispániai kinevezésével.53 Ezt követte a sors alapú 
földfelosztás 411-ben, melynek értelmében Gallaecia nyugati területein a szvébek, 
keleti felén az asding vandálok telepedtek le, a silingek önállóan uralták Baeticát, 
míg paradox módon a legkisebb létszámú – igaz, a vezető réteget képviselő – alá-
noknak jutott Lusitania és Carthaginensis tartománya. Ez a kiegyensúlyozatlan 
területelosztás egyfelől szintén utalt az előkészítetlenségre, másrészt előrevetítette 
a később ellenük indított római támadásokat, sőt, az egymás közti rivalizálást és 
harcokat is.54

Hydatius krónikájából55 értesülhetünk arról, hogy a gót Wallia vezetésével 417-
ben római parancsra indított és győzelemmel zárult hadjárat56 következtében His-
pániában az alánok nem tarthatták meg függetlenségüket, kénytelenek voltak Gal-
laeciában Gunderich (406–428) asding vandál uralkodó védnöksége alá helyezni 
magukat.57 Ez a tény a lakosság elrendeződése tekintetében is fontos következmé-
nyekkel járt. Lusitaniában, Carthaginensisben és Baeticában gyakorlatilag nem 
maradt barbár népesség. Az alánok, asding vandálok és szvébek északon történő 
tömörülésével kapcsolatosan pedig a római birodalom a kivárás politikáját foly-

52 Jónás: Barbár királyok, 41.
53 Arce, Javier: Los vándalos en Hispania (409–429 A.D.). In: Antiquité tardive: revue internatio-

nale d’histoire et d’archéologie (An Tard) 10. 75–85. 2002. 78–79. 
54 Arce: (An Tard), 79 és 80.
55 Hydatius: Chronica (379–469). Fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Széll Gábor. 

JATEPress, Szeged, 2005.
56 A vizigótok ennek fejében kaphatták meg az aquitániai letelepedés jogát, Toulouse-tól az Atlanti-óce-

ánig terjedően (Hyd. Chron. 61.; Vö.: Cameron, 38.), ami a római politikát tekintve egyszersmind 
biztosítékot adhatott arra, hogy Hispániából a germánok ne jelenthessenek további fenyegetést észa-
ki irányban.

57 Hyd. Chron. 60.
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tatta. Az említettek összecsapása meg is történt, mégpedig a szvébek terjeszkedési 
igényének letörése miatt.58 Bár ez utóbbi harcokban a birodalom a szvébeket támo-
gatta, aminek következtében a vandálok és az alánok maradékai ismét Baeticába, 
a korábbi siling területekre húzódtak vissza, ennek az átrendeződési folyamatnak 
is köszönhető – sok egyéb politikai tényező mellett –, hogy a vandálok afrikai át-
kelésükkor meglehetősen kevesen voltak.59 Afrikába Geiserich vezetésével keltek 
át, Procopius tudósítása szerint Bonifacius római hadvezér hívására, aki a ravennai 
császári udvarral szemben akarta magát biztosítani. Az áttelepülés feltehetőleg ösz-
szetettebb körülményei további tisztázandó kérdések feltevésre ösztönzik a törté-
nészeket, de az valószínűsíthető, hogy a korábbi gyakorlathoz hasonlóan a vandá-
lok ekkor is egy a rómaiakkal kötött egyezménynek, ígéretnek tettek eleget.60 

A vandálok rövid és intenzív hispániai tartózkodásának jól elkülöníthető nyo-
mai szinte nem ismeretesek, vagy régészetileg nehezen azonosíthatók, hiszen már 
jó ideje a birodalomba betagozódva éltek, és valószínűleg nem különböztek vise-
letükben vagy tárgyi kultúrájukban a rómaiaktól.61 Az afrikai korszak (429–533) 
értelemszerűen jobban dokumentált. Elbeszélő és irodalmi források, szentéletraj-
zok és egyre nagyobb számban archeológiai feltárások (palota- és magánház-épít-
kezések, fürdők, mozaikok, néhány feliratos forrás) segítik a 19. században – nem 
minden ok nélkül – kialakított „vandalizmus” kép árnyaltabbá tételét. Politikai 
ekintetben akár indokolt is lehet a megbélyegzés, hiszen kalózakcióikkal nem csu-
pán Itália ellátását akadályozták, hanem károkat okoztak a keleti kereskedelemnek 
is, folyamatosan megsértve ezáltal a keleti birodalom érdekeit és a két birodalomfél 
együttműködését. Köszönhetően Geiserich római fosztogatásának és később sem 
szűnő itáliai támadásainak, valamint tengeri kalózakcióinak, a vandál név végleg 
társult a barbár pusztítás fogalmához. Ráadásul Geiserich a római lakosság ellenál-
lásának megtörése érdekében a városfalakat is leromboltatta.62 Ugyanakkor tudni 
kell, hogy mai értelmében a „vandalizmus” kifejezés csak a 18. században bukkant 
fel, jórészt Victor Vitensis,63 a Hunerich idején Karthágóban élt klerikus túlzásoktól 
sem mentes Historia persecutionis Africanae provinciae című írásában leírtakra alapoz-

58 Hyd. Chron. 63. Arce, (An Tard), 80.
59 „Vandali silingi in Baetica per Valliam regem omnes extincti.” Hyd. Chron. 59. Liebeschuetz, „Gens 

into Regnum – The Vandals”. In: Hans-Werner Goetz, Jörg Jarnut, Walter Pohl (ed.), “Regna and Gen-
tes: The Relationship Between Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of 
the Roman World”, Brill, 2003. p. 9. Vö.: Arce, (An Tard), 79 és 82.

60 Arce, Javier: Los vándalos en Hispania (409–429 A.D.): Impacto, actividades, identidad. In: Das 
Reich der Vandalen. (97–104) 104.

61 Arce, (An Tard), 78. A témáról bővebben ld.: Berndt, Guido M.: Konflikt und Anpassung. Studien zu 
Migration und Ethnogenese der Vandalen. Historische Studien 489. Matthiesen Verlag, 2007.

62 Procopius, Bellum Vandalicum (BV) I-II. (De bellis, III-IV). The Loeb Classical Library. Trans. H. B. 
Dewing. (Cambridge: Harvard University Press, 1954) I. 15. 31. és I. 5. 4–9. 

63 Schwarcz, Andreas: Victor von Vita. In: Lexikon des Mittelalters. 8, 1628f.
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va.64 Ez a kép örökítődött át, hagiográfiai vagy lokális egyháztörténeti forrásokban 
lassan toposszá formálódott,65 és tartotta magát egészen a 20. századig.

Valóban „vandálok”?

A vandálok afrikai megtelepedésével (429/439)66 kapcsolatosan az utóbbi évtize-
dekben a korábbi sztereotípiákkal szemben a történettudomány szinte minden 
ágában megtörtént az addigi szemléletmód felülvizsgálata. A teljeség igénye nél-
kül említést érdemel Courtois munkája, aki felhívta a figyelmet a római kultúra 
továbbélésére és a paradigmaváltás fontosságára.67 Kiemelt helyen szerepel a régé-
szeti feltárásokkal is alátámasztott várostörténeti kutatás inkább pozitív mérlege, 
miszerint a vandál invázió korántsem volt akkora hatással a késő antik városi struk-
túra megváltozására, mint azt korábban állították.68 A modern kutatások szorosabb 
együttműködést valószínűsítenek a vandál hódítók és a provincia népessége kö-
zött. Erre utal egyebek mellett, hogy a lakosság nem feltétlenül veszítette el addigi 
tulajdonát,69 vagy általában az a tény, hogy bizonyos városok a vandál korszakban 
is prosperáltak.70 A tengerparti központokat pedig szinte nem is érintette az invá-
zió, így azok folytathatták mediterráneumbeli kereskedelmüket egészen a 7. száza-
dig.71 A kutatás jelenlegi mérlege – a korábban említetteken túlmenően – leginkább 
Merrils és Miles munkájában követhető nyomon.72

Kultúrélet a vandál uralkodók idején

A vandálok Afrikába érkeztekor (429) a római kultúrát még nem érintette a biro-
dalmi hanyatlás, Karthágó maga virágzó város volt, nagyszerű középületekkel, 
templomokkal, színházzal és amfiteátrummal, cirkusszal és a római világ egyik leg-

64 Victor Vitensis bírálta Hunerich katolikusellenes politikáját. Procopius is leírja Hunerich erőszakos 
ariánus térítéseit, a katolikusok elszenvedett üldözésének részleteit. Procopius BV. I. 8. 4.

65 Berndt, Guido M.: Gallia – Hispania – Africa: Zu den Migrationen der Vandalen auf ihrem Weg nach 
Nordafrika. In: Das Reich der Vandalen. (131–147), 137. Ld. még: Horváth Emőke: Az arianizmus és a 
barbár államalakulatok. In: Történelmi tanulmányok. A Miskolci Egyetem történettudományi tanszé-
keinek évkönyve. (Studia Miscolcinensia 3.) Miskolc, 1999. 45–52, 50.

66 A fővárost, Karthágót csak 439-ben tudták elfoglalni. Geiserich az uralkodását is csak ekkortól számí-
totta. 

67 Courtois, Christian: Les Vandales et l’Afrique.: Arts et Métiers Graphiques, Paris 1955.
68 Berndt, Guido M.: Architecture and the Vandal Elite in Africa. In: Hortus Artium Medievalium 13/2 

(2007) 291–300. (a továbbiakban: Berndt) 292.
69 Fernandus: Vita Fulgentii. In: PL. 65 c. 117–151.
70 Berndt, 292.
71 Berndt, 292–293.
72 Merrils, Andy – Miles, Richard: The Vandals. Wiley–Blackwell, Chichester. 2010.
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komolyabb fürdőjével – mindezek nagyszerű alapanyagokból és kiváló stílusban 
felépítve.73 Valójában a vandál betelepülés is zökkenőmentes volt egészen Karthágó 
bevételéig, a kulturális beilleszkedés pedig az eddig vázoltakhoz hasonlóan történ-
hetett. A vandál királyok tanult embereket fogadtak fel udvarukba, az előkelő réteg 
pedig együtt taníttatta gyermekeit a grammatikai és retorikai iskolákban a művelt 
provinciabeliek fiataljaival.74

Az uralkodók alkalmazták a költőket, hogy őket dicsőítsék, a költők pedig  
hiúságuk kielégítése érdekében arra biztatták a fejedelmeket, hogy utánozzák a csá-
szárokat. Egyes esetekben valóságos tiszteletről is tanúbizonyságot tettek, ami alá-
támasztja azt a tényt, hogy az uralkodók ténylegesen nagyra becsülték a birodalmi 
értékeket, és ezt némely intézkedésükkel kifejezésre is juttatták. Sőt, féltékenyen 
vigyáztak arra, hogy az afrikai római grammatikusok az ő alattvalóik legyenek, te-
hetségüket az ő királyságuk fényének emelésére fordítsák. 

Karthágóban a 4–5. században valóságos reneszánsza volt a latin költészetnek. 
Az Anthologia Latina,75 melyet a Vandál Királyság bukása idején vagy kevéssel ké-
sőbb állítottak össze, és szerencsésen fennmaradt egy 9. századi kéziratban, néhány 
klasszikus – Vergilius, Propertius, Ovidius – mellett jelentős válogatást tartalmaz a 
korabeli irodalmi alkotásokból is. 15 név szerint említett költő műveit sorakoztatja 
fel, akik nagy valószínűséggel mind a korszakban éltek és alkottak:76 Avitus, Bono-
sus, Calbulus, Cato, Coronatus, Felix, Florentinus, Lindinus, Luxorius, Modesti-
nus, Octavianus, Ponnanus, Regianus, Tuccianus és Vicentinus.77

Cato, a Hunerich vandál király uralma alatt élt grammatikus elmondja, hogy a 
király kiépíttette a kikötőt.78 Luxorius Hilderich (523–530) idején volt Karthágó hí-
res grammatikusa, akit termékeny keresztény epigrammaköltőként tart számon az 
irodalomtörténet. Egy egész gyűjteményt ajánlott fiatalkori műveiből mesterének, 
Faustusnak. Fennmaradt több, a művészeteket tárgyaló műve, köztük egy kertle-
írás (Eugetius kertje),79 ami mutatja, hogyan igyekezett a római lakosság megtartani 
arisztokratizmusát. A Felix nevű költő dicséri a nyugodt és kellemes életet Karthá-
góban, ahol a király római fürdőket építtetett.80

Az Anthologia Latina egy másik költeményében Luxorius Fridamalt dicsőíti, egy 
fiatal vandál férfit, mert a klasszikusokra utalva szobrot emelt Dianának, és szobáit 
vadászjeleneteket ábrázoló mozaikokkal díszítette. A költeményben több Vergilius 
és Statius műveire vonatkozó utalás van, magát Fridamalt pedig vadászsikereit és 

73 George, Judith W.: Vandal Poets in their Context. In: Andrew H. Merrills (ed.): Vandals, Romans 
and Berbers: New Perspectives on Late Antique North Africa. 133–143. Ashgate, 2004. 133.

74 Vö.: 23. jegyzet
75 Anthologia Latina (AL). Buecheler, F. – Riese, A. (Szerk.). Lipcse, 1894–97. 
76 Merrils–Miles, 205.
77 George, 138.
78 AL. I. 387.
79 Raby, F. J. E.: A History of Secular Latin Poetry int he Middle Ages. I-II. Clarendon, Oxford, 1997. I. 115. 

(A továbbiakban: Raby: Secular Latin)
80 AL. I. 210. Vö.: Bezzola, 10.
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értékeit tükröztetve jeleníti meg.81 Procopius szerint is kedvelték a vandálok a ró-
mai villákat, kerteket, a játékokat és a vadászatot, a gazdagon terített asztalt, a drága 
ruhákat és az ékszereket.82 Az Anthologia számos egyéb költeménye is a paloták, mo-
zaikok, kutak szépségét dicséri.83

Hunerich, Gunthamund (484–496) és Thrasamund uralkodása alatt alkotott 
Blossius Aemilius Dracontius (455 k.–505 k.), minden kétséget kizáróan kora és tér-
sége legjelentősebb szerzője. Költészetét Raby Vienne-i Avituséhoz (460–518) vagy 
Marius Victorinuséhoz hasonlítja.84 Életműve két hosszabb keresztény költemény-
ből és néhány rövid, világi tárgyú írásból áll, melyeket Romulea című könyvében 
gyűjtött össze.85 Rövid alkotásai közül több is karthágói börtönében íródott, ahová 
Gunthamund alatt politikai okok miatt volt bezárva. Dracontius írt egy panégyrikost 
Zénón bizánci császárról, Gunthamund (484–486) ezért vagyonát elkoboztatta, őt 
pedig bebörtönöztette.86 A börtönben írta bocsánatkérő elégiáját – Satisfactio ad 
Gunthamundum regem címmel –, melyben Isten és az uralkodó jóindulatát kéri.87 
A megbocsátás elmaradt, így a költő ismét múzsájához fordult, és 474-ben megírta 
a főművének tekintett De laudibus Deit,88 melyben – önmaga vigasztalásaként is – 
az isteni kegyelem példáit nyújtja hexameterben. Klasszikus és bibliai műveltsége 
egyaránt megmutatkozik a műben.

Thrasamund idején élt Florentinus, aki egy 39 hexameterben szerkesztett köl-
teményt írt az uralkodónak: ebben elismeréssel adózik karthágói helyreállításai 
iránt.89 Egy másik versében lefesti a vandál uralkodó romanizált udvarát, magasz-
talva erényeit.90 Dicsérete nem véletlen, ő ugyanis komolyan érdeklődött a költé-
szet iránt, Dracontius is küldött neki egy 80 hexameteres eklogát az év hónapjairól, 
egyet pedig a király erényeiről.91 Thrasamund egyébként a szépségéről és kulturált-
ságáról híres Amalafridet,92 Nagy Theoderich nővérét vette feleségül.

Kiválóságban egyik költő sem volt Dracontiushoz mérhető, mégis, költeménye-
ikből kiviláglik, hogy élvezték támogatóik kegyét, bár a legnagyszerűbb eközben 
börtönben ült, mert az ellenfél dicsőítéséért büntetés járt.

81 AL R. 203. Vö.: George, 140.
82 Procopius, BV. II. 6. 6–10.
83 George, 133.
84 Raby, Christian Latin, 96.
85 MGH AA. XIV. 
86 Raby, Christian Latin, 97.
87 MGH AA. XIV. 27–131. 
88 MGH AA. XIV. 21.
89 Raby: Secular Latin, 113.
90 AL. 376. Vö.: Bezzola, 9.
91 Dracontius: Carmina, MGH AA. XIV. Praefatio, p. XXXII.
92 Procopius, I. 8. 10.
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A királyság elbukik, a kultúra tovább él

533. szeptember 18-án Belisarius bizánci serege elfoglalta Karthágót. Gelimer, az 
utolsó vandál király előbb a hegyekbe húzódott vissza, majd mielőtt megadta volna 
magát,93 Belisarius egyik tisztjétől levélben a következőket kérte: egy kenyeret, amit 
hosszú ideje már nem látott, nem evett, egy szivacsot, hogy a szemét megmoshassa, 
amelyet jó ideje legfeljebb könnyei tisztíthattak, és egy lantot, hogy megénekelje 
lelke nagy szerencsétlenségét.94 A fővezér, mikor magával vitte Konstantinápolyba, 
ez a költő-király a hadifoglyok sorában reményét vesztve lépett be bíborba öltö-
zötten a konstantinápolyi Hippodromba, és szünet nélkül a Prédikátor könyvének 
bevezető sorait ismételte: vanitas vanitatum.95 Az utolsó vandál király ezzel a két 
cselekedetével példát adott a klasszikusokat utánzó költői érzékenységéről, ugyan-
akkor keresztény műveltségéről.

Azt már csak találgathatjuk, hogy köze volt-e ennek a történetnek ahhoz, hogy 
miután a Hippodromban megfosztották bíbor öltözetétől, és a császári pár előtti 
hódolásra kényszerítették, Justinianustól kegyelmet kapott, büntetése száműzetés 
lett, családjával együtt Galatiába került, ahol a császár birtokot is adományozott 
neki.

A példák alapján megállapíthatjuk, hogy a barbár királyságokban, különösen 
pedig az erősen romanizált és jelentős keresztény gyökerekkel rendelkező Vandál 
Királyságban megmaradt a latin-görög kultúra. A vandál-római ellenségkép is in-
kább egy Procopius által közvetített bizánci propaganda eredménye volt, hiszen a 
Justinianus-féle restaurációt, amelynek gazdasági és egyházi vonatkozásai egyaránt 
ismertek,96 ideológiailag is meg kellett erősíteni (civilizált barátok a barbár ellenség-
gel szemben).97 Az eddigre már külön kormányzott nyugati részek keresztény elit-
jének az érdekeivel sem állt ellentétben a germán uralkodók szolgálatának ellátása, 
hiszen magasabb szempontnak bizonyult a kulturális egység fenntartása Afrikától 
Itálián, Hispánián át Galliáig.98 A germán uralkodók, még ha főleg arra vágytak is, 
hogy a költők dicsérete személy szerint őket szolgálja, tisztában voltak a több évszá-
zados kultúra nagyszerűségével, és semmiképpen nem törekedtek megsemmisíté-
sére. A korabeli szerzők nagy elődeik nyomdokain haladva írták műveiket. Ez talán 
őket is, de az irodalmat feltétlenül megmentette a változó világ bizonytalanságai 
közepette.

93 Procopius, II. 7. 10.
94 Procopius, II. 6. 33.
95 Vulgata, Ecclesiastes, Prológus; Préd 1,2; 6,9., Procopius, II. 9. 10–11.
96 Cameron, 117.
97 Rodolfi, Alessandra: Procopius and the Vandals: How the Byzantine Propaganda Constructs and 

Changes African Identity. In: Das Reich der Vandalen. (233–242), 242.
98 Cameron, 138.
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Abstract
Romans or Barbarians? – Acculturation and Maintenance of Culture in the Barbarian Sta-
tes, with Special Regard to the Vandal Kingdom

The aim of this study is to present how the barbarian rulers, together with the aristocratic or ci-
vil servant layer, tried to maintain and hand the Roman culture down in the barbarian king-
doms, created on the Roman empire’s territory in the 5th and 6th centuries. The rulers, more 
or less established in the territory of the empire, did not destroy the natural and cultural goods 
of the occupied territory, but wanted to enjoy them. They were aware of the magnificence of the 
centuries old culture, several times expressed their admiration for Byzantium or Rome with 
their actions or words, and in their courts Roman and barbarian ceremonial elements were 
mixed. The German rulers of the western empire’s parts employed Roman rhetors, lawyers 
and poets in their courts. Neither was it against the interests of the local Christian élite to serve 
the monarchs as it proved to be a more important consideration to keep the cultural unity of 
the whole Mediterraneum.

The Romanised African area with some important Christian roots receives a special at-
tention in the present study, due to the contradiction between the negative connotation of the 
Vandal name and the continued cultural literary-philosophical life, according to the testi-
mony of sources. Carthage in the 4th and 5th centuries actually experienced a Latin poetical 
renaissance. The texts of Anthologia Latina, compiled at the end of the Vandal period, bear 
testimony of the living Roman conventions as well as architecture and cultural support of the 
Vandal rulers. The monarchs expected the poets to praise them and to exploit their talent for 
the elevation of the glory of the kingdom. On the other hand, the poets, in order to satisfy the 
rulers’ vanity, encouraged them to imitate the emperors. The authors of this period wrote their 
works following their predecessors’ examples, that could possibly survive them, too, but they 
could contribute mainly to the survival of literature in the middle of an unstable and changing 
world.
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