
r dély te rü le tén ré gé sze ti-tör té ne ti szem -
pont ból a ró mai kort a nép ván dor lás ko ra
vál tot ta fel, amely nek el sõ hosszabb sza ka -

sza a gó tok hoz kö tõ dik. A be te le pe dett gót nem -
zet sé gek az er dé lyi év szá zad alatt önál ló nép pé
for má lód tak. Kö zös sé gü ket kez det ben össze fog la -
ló an terv ing nek, ké sõbb vi zi gót nak hív ták. El mé -
lyült és több ré tû, fo lya ma tos kap cso la tot ápol tak 
a Ró mai Bi ro da lom mal, fõ leg an nak ke le ti ré szé -
vel, meg is mer ked tek a ke resz tény ség gel, s 4. szá -
zad ra már sa ját bib lia for dí tás sal is ren del kez tek.
Er dély bõl va ló me ne kü lé sü ket kö ve tõ en nyu gat
fe lé for dul tak. Õk vol tak Ró ma el sõ ki fosz tói 410-
ben, majd a mai Dél nyu gat-Fran cia or szág és Spa -
nyol or szág te rü le tén ala pí tot tak ál la mot, amely 
a 8. szá za dig, az arab hó dí tá sig állt fenn. Részt vet -
tek a kor szak nagy tör té nel mi ese mé nye i ben. Ezek
kö zött fõ sze rep lõi vol tak a kor szak for dí tó, Va lens
csá szár ve zet te ró mai had se reg el len ví vott
hadrianopolisi csa tá nak (378), és részt vet tek a le -
gen dás catalaunumi üt kö zet ben is (451), amely -
ben At ti la el len har col tak. A ki rá lya ik ál tal ki adott
két tör vény könyv kö zül az egyik a ko rai ger mán
jog rend szer for rá sa, a má sik a ró mai jog for rá sa.
Az Er dély te rü le tén for má ló dott nép tör té nel mi
tel je sít mé nye ki emel ke dõ a ró mai kor ból is mert,
ún. bar bár né pek kö zött. Az aláb bi ak ban csak az
Er dély te rü le tét érin tõ tör té ne tük né hány kü lön le -
ges as pek tu sá val fog lal ko zunk.
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Az egész nép re ki ter je dõ
ha tás kö rû iudex, az az
bíra mél tó sá ga csak 
a gó tok õs ha zá já ban az
észa ki vagy skan di ná vi ai
premonarchikus ger mán
tár sa dal mak ke re té ben
lé te zõ tör vény mon dó
tiszt sé gé nek (né met
szak iro da lom ban:
„Gesetzsager,
Gesetzsprecher”; an gol
szak iro da lom ban: „law
speaker”) fe lel het meg.

SZA BÓ ÁDÁM 

A TERV ING TÖR VÉNY MON DÓK
KO RA ER DÉLY BEN

Je len át te kin tés a Ve ress Emõd (szerk.): Er dély jog tör té ne te má so dik
ki adá sa szá má ra írt fe je zet ré szen ala pul.

E



Dá ci á ból Gothia

Az elõ ször Ta ci tus ál tal a Kr. u. 1. szá zad vé gén em lí tett gó tok Skan di ná vi á ból
ván do rol tak ki, és a 3. szá zad ra a Ró mai Bi ro da lom szom széd sá gá ba jutottak.1

A Ró mai Bi ro da lom ba be tö rõ összgót had erõt 269-ben Naissusnál (Niš/SRB) le -
gyõz te a II. Claudius csá szár (268–270) ve zet te ró mai hadsereg.2 A ve re sé get kö ve tõ -
en a terv in gek szö vet sé ge (Tērvingi3 – ’erdei em be rek’; ké sõbb nyu ga ti, il let ve vi zi -
gót ok) el vált ro ko na ik tól, a greutungok szö vet sé gé tõl (Grautungæs ké sõbb ke le ti,
il let ve osztrogótok), s a ké sõb bi ek ben a két törzs, il let ve nép tör té ne te egy más tól

füg get le nül foly ta tó dott. 
A 270-ben trón ra lé pett Aurelianus (270–275) ural ko dá sá nak kez de tén foly ta tó -

dott a római–gót há bo rú, ame lyet a kü lön bö zõ gót szö vet sé gek kel szem ben a Ró mai
Bi ro da lom is mé tel ten gyõ ze lem mel zárt. 271-et kö ve tõ en a nyu ga ti gót szö vet ség tag -
jai, össze fog la ló an terv in gek, be te le pül tek a Ró mai Bi ro da lom ál tal ép pen ki ürí tett
Dá cia pro vin cia er dé lyi te rü le té re is. Hon fog la lá su kat kö ve tõ en új bir to kuk ban fo ko -
za to san erõ söd tek meg. Le gyõz ték a te rü let re még be köl töz ni aka ró to váb bi ger mán
tör zse ket, il let ve a Ró mai Bi ro da lom mal is több há bo rút vív tak 274–302 kö zött, amíg
a po li ti kai egyen súly ki ala kult. A 270-es évek ele jé tõl fog va te hát na gyobb fenn ha tó -
sá gi te rü let ke re té ben az er dé lyi ré gi ót is õk bir to kol ták. Bár köz vet len és pon tos for -
rás nincs rá, va ló szí nû, hogy 271-ben a Ró mai Bi ro da lom mal kö tött egyez mény nek
meg fe le lõ en te le ped tek a ki ürí tett dá ci ai te rü let re. Két sé ges, hogy a naissusi és azt
kö ve tõ csa ta vesz té se ket kö ve tõ en Aurelianus csá szár és utó dai aka ra ta el le né re vet -
ték bir tok ba a ko ráb bi ró mai pro vin cia te rü le tét, és vál tak a Ró mai Bi ro da lom köz -
vet len szomszédaivá.4

A Ró mai Bi ro da lom mal kö zös ha tá ru kat ripa Gothicának ne vez ték. A ripa ví zi
ha tárt je lent, s az egy ko ri Dá cia pro vin cia te rü le té bõl ki in dul va ez in kább a Du ná ra
(Da nu bi us; Hister) vo nat koz ha tott ez eset ben, ki sebb va ló szí nû ség gel az Oltra
(Alutus). Új bir to ku kat, amely nek köz igaz ga tá si-köz jo gi vi szo nya it szám ba ve he tõ ró -
mai alap né pes ség hí ján et tõl fog va csak õk ala kí tot ták, sa ját ma guk ról Gutþiudanak
(Γουττια, Gothia) ne vez ték. A te rü let egyik, me ne dék nek al kal mas ré szé nek 4. szá za -
di adat sze rint Kaukalanda (Caucalanda) volt a föld raj zi ne ve. A 4. szá zad ban nyu -
gat fe lé is igye kez tek ter jesz ked ni, Kár pá to kon tú li te rü le tek re, si ker te le nül. A kor -
szak ban a Ró mai Bi ro da lom mal túsz adás sal is meg erõ sí tett szö vet sé gi egyez mé nyek
ál tal tar tot ták fenn a több ször is meg tört békét.5 A 4. szá zad utol só har ma dá ból ren -
del ke zünk hír adás sal for má lis szö vet sé ges (foederatus6) stá tu suk ra. A Ró mai Bi ro da -
lom a bi ro dal mi ha tár vo na lán kí vül élõ együtt mû kö dõ nép bel ügye i be ál ta lá ban
nem vagy rit kán avat ko zott be, a kül po li ti kát te kint ve el vár ta az al kal maz ko dást és
se gít ség nyúj tást. A bi ro da lom mal egyez mé nyes vi szony ban ál ló nép pufferzónát 
ké pe zett a bi ro dal mi ha tár (li mes, ripa) elõ te ré ben, il let ve szük ség ese tén ka to ná kat
bo csá tott a csá szár ren del ke zé sé re (tirocinium).7 Észak – észak ke let fe lé te hát a kor -
szak ban az er dé lyi te rü le tet is bir tok ló gó tok ké pez ték a ró mai bi ro dal mi ha tár vé de -
lem elõ te rét. 

A Ró mai Bi ro da lom né ha rá kény sze rült a jó vi szony fegy ve res hely re iga zí tá sá ra,
mint pél dá ul 332-ben, ami kor a terv in gek nyu gat fe lé akar tak ter jesz ked ni, a bi ro da -
lom mal ak kor szin tén szö vet sé ges szar ma ták rovására.8 A 3. szá zad vé gi és 4. szá za di
csá szá ri gyõ zel mi jel zõk ál ta lá no san Gothicus („gó tok le gyõ zõ je”), Gothicus maximus
(„gó tok leg na gyobb le gyõ zõ je”) alak ban, a gyõ zel mek jel zé se Victoria Gothica („gó tok12
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fö löt ti gyõ ze lem”) alak ban tör tént, at tól füg get le nül, hogy ép pen me lyik gót nép pel
vagy me lyik gót nép hez tar to zó cso port tal volt há bo rús konf lik tu sa a Ró mai
Birodalomnak.9 A fegy ve res konf lik tu sok egy ré sze ese té ben nem dönt he tõ el, hogy 
a ró ma i ak kal össze üt kö zés be ke rült és le gyõ zött, ál ta lá nos nép ne vü kön ne ve zett gó tok
az er dé lyi terv in gek összes sé ge volt-e, eset leg egy ré szük va la me lyik nem zet ség fõ ve -
ze té sé vel vagy in kább a greutungok vagy greutung cso por tok. Az er dé lyi te rü let gót
kor sza ká nak pon tos köz pont ja, il let ve köz igaz ga tá si be osz tá sa még nem is mert.

A terv ing tár sa da lom

Ré gé sze ti szem pont ból ké sõ vas ko ri és csá szár ko ri kul tú rá kat (Wielbark és
Marosszentanna–Csernyahov) kép vi sel tek. Az er dé lyi te rü let te le pü lé sei, te me tõi és
tár gyai az ún. Marosszentanna/Sîntana de Mureº kul tú rá ba tar toz nak. A már több
száz is mert le lõ hely, te le pü lé sek és te me tõk rész le ge sen is mer tek, fel fe de zé sük, azo -
no sí tá suk és fel tá rá suk nap ja ink ban is fo lyik. Ural mi te rü le tük né pes sé gé nek össze -
té te lé rõl nincs adat, ar ról sem, hogy raj tuk kí vül él tek-e még ott más nép cso port ok,
s ha igen, ak kor mi lyen nép cso port ok vol tak. A be te le pe dést kö ve tõ en le gyõ zött más
ger mán né pek bõl is csat la koz hat tak hoz zá juk kö zös sé gek. A kor szak ré gé sze ti le le te -
i nek szét vá lo ga tá sa alap ján le het csak a kér dést megközelíteni.10

Az er dé lyi te rü le tet ura ló gó tok tár sa dal mi, köz igaz ga tá si, val lá si be ren dez ke dé -
se más ger mán né pe ké hez ha son lít ha tott, köz vet len adat vi szont alig van rá, így csak
általánoságban vázolható.11

A tár sa da lom összes sé ge fegy ver vi se lõ sza bad sze mé lyek bõl állt. Nem csak fér fi -
ak, ha nem nõk is tar toz tak a fegy ver vi se lõk kö zé. Az egyé nek vér sé gi ala pú csa lá -
dok ba szer ve zõd tek, és a csa lád ál tal bir to kolt örök le tes te rü le ten (haimōþli*) él tek.
Ki sebb kö zös sé gi szer ve ze tük a fa lu (haims*), aho va te rü le ti leg tar to zó nak
(anahaimeis*) je löl ték ma gu kat az egyé nek. A csa lá dok nem zet sé ge ket al kot tak (ku -
ni, ill. kun ja; lat. gens). A nem zet ség hez va ló tar to zást szin tén je löl ték az egyé nek
(inkunja*). A nem zet ség egy nem zet ség fõ (reiks) ve ze té se alatt állt. Egyes na gyobb
ha tal mú nem zet ség fõk több tár sult nem zet sé get is ve zet het tek. A meg ha tá ro zott te -
rü le tet be la kó nem zet ség ek kor még töb bé-ke vés bé önál ló po li ti kai egy sé get ké pe zett
a tár sa dal mon be lül, a tár sult nem zet sé gek egy sé ge pe dig na gyobb tár sa dal mi-po li -
ti kai erõt je len tett. Az egy ér dek kö zös sé get ké pe zõ nem zet sé gek bõl (gentes) for má ló -
dott a „törzs” (φυλαί). Utób bi köz pont ja egy na gyobb, eset leg erõ dí tett te le pü lés
(baúrgs) volt, amely ben a ve ze tõ is tar tot ta a sa ját ház tar tá sá val egy be esõ szék hely ét
(gards). Az össze fog la ló név alatt em le ge tett nép (έθνη) több tör zset is ma gá ban
foglalhatott.12

A nem zet ség fõk ál lan dó ti tu lu sa volt a reiks, ami gyak ran a sze mély ne ve -rik
(-rich) vég zõ dé sé ben is meg mu tat ko zott rang jel zõ sze rep pel. Bár mi lyen funk ci ót 
lá tott el, a reiks ti tu lu sa meg ma radt. A vi szony la gos önál ló sá got él ve zõ reiksnek a ró -
mai „pat ria potestas”-hoz ha son ló vagy még azt is fö lül mú ló atyai ha tal ma volt 
a nem zet ség tag jai fö lött, va la mint szak rá lis sze rep pel is ren del ke zett, pap sá got is 
vi selt. Egy-egy ki ter jedt né pes nem zet ség vagy több tár sult nem zet ség élén ál ló,
nagy já ból füg get le nül po li ti zá ló reiks cím mel ren del ke zõ nem zet ség fõ olyan jel lem -
zõk kel ren del ke zett te hát, mint egy ural ko dó, úgy is néz he tett ki és je len he tett meg.
Rá adá sul a la ti nul be szé lõk szá má ra az anya nyel vi cí mük rexként, az az ki rály ként
hang zott. Tár sa dal mi stá tu suk és idõn kén ti tör té nel mi sze re pük alap ján, a csá szár -

13

2020/3



ko ri és ké sõb bi la tin és gö rög nyel vû for rá sok ban, az át hal lá sok ered mé nye kép pen 
a nem zet ség fõk sok szor ki rály ként sze re pel nek, fõ ként a le írt ese mé nyek tõl idõ ben
és tér ben tá vo labb ke let ke zett auctorforrásokban, mint pl. a 6. szá za di Iordanes és
Se vil lai Isidorus ese te i ben. A szó klasszi kus, társadalmi-politikai-közigazgatási-
vallási és ter ri to ri á lis ér tel mé ben nem ki rá lyok vol tak azok, akik bár mi lyen ve ze tõi
sze re pet be tölt ve sa ját rang ju kon reiksként, az az la ti nul in terp re tál tan rexként tûn -
nek fel a for rá sok ban. A ké sõb bi auctorok szó hasz ná la ta és sa ját ko ruk rend sze ré nek
vissza ve tí té se két év szá zad dal ko rább ra má ig za vart kelt, ha va la ki idõ- vagy füg gel -
mi rend be sze ret né ten ni eze ket a sok szor azo nos idõ szak ban pár hu za mo san fel tû -
nõ 3. szá zad vé gi, 4. szá za di „ki rá lyo kat”. Õk sem kor társ fel ira tos for rá sok ban, sem
a sza va hi he tõ kor társ Ammianus Marcellinusnál (330 k.–395 k.) nem for dul nak elõ
ki rály ként. Ugyan így a szin tén kor társ szó nok Pa ca tus nál sem ta lál ha tók, aki nem
hall gat ta vol na el Theodosius csá szár gót ki rállyal vagy ki rá lyok kal szem be ni na -
gyobb di csõ sé gét – ahogy a ke le ti ki rá lyo kat fel em le get te –, ha let tek vol na ilye nek,
de csak ál ta lá no san a nép re utal di csõ í tõ be szé dé ben há rom szor is.13 A rexnek hal -
lott s ké sõbb ki rály ként in terp re tált gót reiksek tény le ges sze re pé nek lé nye gét, a kor -
társ gö rög nyel vû szö ve gek ben irá nyí tó, ve ze tõ ér te lem ben rá juk al kal ma zott arkhón
(αρχων) ki fe je zés pon to sab ban il luszt rál ja, ha son ló kép pen a rit káb ban hasz nált la tin
dux (had ve zér) is.14

A tár sa da lom össze té te le he te ro gén volt. Val lá si szer tar tá sok ra uta ló tár gyak 
a pa pi tiszt sé gek hez is kö tõd nek. Az ipa ri ter mé kek, ke rá mi ák, öt vös mû vek mes ter -
em be rek lé tét is mu tat ja, a tár gyak el ter je dé se pe dig ak tív ke res ke del mi kap cso la tok -
ra, ke res ke dõk re utal. Raj tuk kívûl jó val na gyobb szá mot kép vi sel het tek a föld mû ve -
sek. Ha lá szat tal, va dá szat tal va ló szí nû leg ál ta lá no san, min den ki fog lal ko zott. 
A szilágysomlyói kincs (lásd alább) ri tu á lis arany lánc ára 52 kü lön bö zõ, a hét köz na -
pi élet fenn tar tá sá nak min den te rü le tén hasz ná lat ban ál ló tárgy (iparosszerszámok,
fegy ve rek, ha lász-, va dász-, föld mû ve lõ esz kö zök) pon tos mi ni a tûr má sát füg gesz tet -
ték sza bá lyos rend ben. Az esz kö zök mind azon te vé keny sé ge ket il luszt rál hat ják,
ame lyek kel a terv ing tár sa da lom tag jai fog lal koz tak. A bé ke idõ ben föld mû ve lés sel,
ipar ral, ke res ke de lem mel, va dá szat tal, ha lá szat tal fog lal ko zó sza bad stá tu sú sze -
mé lyek egyút tal fegy ver vi se lõk is vol tak, az az had ra fog ha tók. Õk al kot ták a terv -
ing fegy ve res erõ tö me gi ré szét. Nyil ván va ló an szol gá ló ré teg, il let ve eset leg rab -
szol gák is nö vel ték a tár sa da lom össz né pes ség ének lét szá mát, de rá juk a for rá sok
nem tér nek ki. 

A terv ing tör vény mon dók  

A for rá sok a 269-es naissusi csa ta vesz tést meg elõ zõ en em lí te nek gót ki rá lyo kat,
amely rend szer a ke le ti és nyu ga ti gót töm bök re va ló szét vá lás sal szük ség kép pen
meg szûnt. 

Az egy más hoz nem túl szo ros kap cso ló dá sú nem zet sé gek al kot ta, az önál ló nép -
pé for má ló dás kez de tén ál ló nyu ga ti törzs szö vet ség élén, egyet len is mert köz jo gi jel -
le gû tiszt ség vi se lõ ként egy te kin té lyes elöl já ró (ált. kindins) állt. Be ve ze té sé re vél he -
tõ leg a le te le pe dést kö ve tõ tár sa dal mi-po li ti kai kon szo li dá ció nyo mán ke rült sor a 
4. szá zad ban, leg alább is eb bõl a szá zad ból ren del ke zünk ada tok kal. A nem zet ség fõk
kö zül vá lasz tott elöl já ró nem had ve zér ként vi sel te a mél tó sá got, de had ve zér is le -
he tett. Er dély te rü le té vel kap cso lat ban a ró mai bi ro dal mi auctorforrások egy szer re14
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egy sze mély rõl em lé kez nek meg, aki a terv in ge ket kép vi sel te a Ró mai Bi ro da lom fe -
lé. A rang ja sze rint reiks ti tu lus sal is bí ró sze mély a ko ra be li for rá sok ban mint leg -
fõbb bíra tû nik fel. Nem a te rü let vagy a nép ki rá lya ként, ha nem bí rá ja ként (iudex
gentis), il let ve ki rá lyok bí rá ja ként (iudex regum) is. Utób bi csak úgy ér tel mez he tõ,
hogy a reiks ti tu lus sal bí ró, nagy fo kú önál ló ság gal ren del ke zõ és ha tás kör ük ben bí -
rás ko dó nem zet ség fõk fö lött állt tiszt sé gé nél fog va. A kor társ Ammianus Marcellinus
Athanarichot a terv in gek tu dós bí rá já nak ne vez te (doctus Athanarichus,
Theruingorum iudex). A 6. szá zad el sõ fe lé ben író Iordanes vi szont sa ját ko ra vi szo -
nya it is vissza ve tít ve, eset leg ál ta lá no sí tóbb szó be li ha gyo mányt is fel hasz nál va ír ta
a 4. szá za di elõljárókról, tör vény mon dók ról, né ha had ve zé rek rõl is, hogy ki rá lyok
vol tak, klasszi kus értelemben.15

Az egész nép re ki ter je dõ ha tás kö rû iudex, az az bíra mél tó sá ga csak a gó tok õs ha -
zá já ban az észa ki vagy skan di ná vi ai premonarchikus ger mán tár sa dal mak ke re té ben
lé te zõ tör vény mon dó tiszt sé gé nek (né met szak iro da lom ban: „Gesetzsager,
Gesetzsprecher”; an gol szak iro da lom ban: „law speaker”) fe lel het meg.16 A kor társ
auctorok a sa ját kör nye ze tük ben elõ for du ló, lé nye gi leg és for ma i lag leg kö ze lebb ál -
ló tiszt ség ne vé vel (lat.: iudex; gör.: δικαστής / dikastész) in terp re tál ták ezt a tör vény -
mon dói mél tó sá got, amely szá muk ra az al ka lom füg gõ en meg is mert terv ing
összközösségi elöl já rók leg szem be tû nõbb jog kö re volt. A tör vény mon dó nak kö zel
szó sze rint meg fe le lõ „… iure dicundo” tiszt ség ugyan lé te zett a köz tár sa ság kor ban,
il let ve a ko ra csá szár kor bi ro dal mi köz igaz ga tá sá ban, de a 4. szá zad ban már nem. Így
az auctorok sa ját nyel vü kön, ol va só ik és hall ga tó ik szá má ra is kö zért he tõ en nem
tud ták más képp, csak a va la mi vel szû kebb ér tel mû „bíra” szó val ki fe jez ni a terv ing
köz jo gi mél tó sá got. 

Az írat lan szo kás jo got (belagines – belageins***, lat. consuetudo) fej bõl tu dó tör -
vény mon dó tiszt sé ge nem volt örök le tes, vá lasz tás hoz kö tõ dött, ha tá ro zott idõ re
szólt, és is mé tel he tõ volt. Nem is mert, hogy egy-egy cik lus hány évig tar tott. A 3–4.
szá zad ban a nem zet ség fõk és sza bad fér fi ak ál tal vá lasz tot tan, az is mert ese tek ben 
a Balth (balþa: bá tor, me rész) nem zet ség bõl szár ma zó nem zet ség fõk töl töt ték be a
terv in gek tör vény mon dói hi va ta lát. Az er dé lyi kor sza kuk után, a Kr. u. 4. szá zad vé -
gé tõl a terv in gek és a hoz zá juk csat la ko zott nép tö re dé kek, együt te sen ezt kö ve tõ en
vi zi gót ok ural ko dói is eb bõl a nem zet ség bõl ke rül tek ki a 6. szá zad közepéig.17 A vá -
lasz tott tör vény mon dó vagy bíra a 4. szá zad ban, hi va ta li ide je alatt az egész né pet
kép vi sel te leg fel sõbb szin ten. 

A ha tá ro zott idõ re szó ló és nem szük ség kép pen foly ta tó la go san is mé telt mél tó -
ság lé te le het az egyik ma gya rá za ta a ké sõb bi tör té net írók, kü lö nö sen Iordanes és
Isidorus ál tal a 6. szá zad ban anak ro nisz ti ku san ki rály nak írt, egy mást eset leg több -
ször is vál tó tör vény mon dó sze mé lyek lát szó lag rend szer te len, fo lya ma tos mél tó ság -
vi se lé si idõ sze rin ti rend be nem so rol ha tó, ese mény füg gõ fel tû né sé nek. Nem is mert
an nak a rend sze re, hogy bé ké ben és há bo rú ban mi lyen kü lönb sé gek vol tak a leg fõbb
ve ze tõ vagy irá nyí tó köz jo gi stá tu sát il le tõ en. Va ló szí nû leg nem kel lett a bé ke idõk
tör vény mon dói és a há bo rús idõk had ve zé rei ugyan azon sze mé lyek le gye nek, ami
szin tén nö ve li a ve ze tõ ként fel tû nõ és az auctorok ál tal ki rály ként ál ta lá no sí tott is -
mert sze mé lyek kö rét. Vé gül nem is mert an nak rend sze re sem, hogy volt-e kü lönb -
ség a leg fõbb köz jo gi mél tó ság vagy ve ze tõ jog kör ében a ván dor lá si idõ és a meg te -
le pe dé si idõ kö zött. A ván dor lá si idõ kvá zi had já rat nak te kint he tõ a meg te le pe dé si
idõ höz ké pest, egy sor el té rõ meg ol dan dó hét köz na pi vagy rend ha gyó eset tel. 
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A terv in gek vá zolt köz jo gi be ren dez ke dé sé hez ha son ló ak az észa ki vagy skan di -
ná vi ai né pek tör té ne té nek kü lön bö zõ kor sza ka i ban lé tez tek a mo nar chi kus rend sze -
rek elõtt és egy da ra big pár hu za mo san is.18 Jól do ku men tált és vél he tõ leg a 4. szá za -
di terv in ge ké hez leg job ban ha son lí tó pél da a fél év ez red del ké sõbb, a gó tok hoz ha -
son ló an, a na gyobb kon ti nen tá lis észa ki vagy skan di ná vi ai tár sa dal mak tól el vált
nem zet sé gek bõl ki ala kult iz lan di, fél év szá zad alatt rend szer be szer ve zõ dött kö zös -
ség. A ko ráb bi kö ze gük bõl ho zott min tá kat vá lo ga tot tan al kal ma zó kö zös ség a vá -
lasz tott tör vény mon dó évei sze rint szá mí tot ta az idõt, a sza ba dok a nem zet ség fõk
irá nyí tá sá val éven kén ti or szág gyû lé sen vet tek részt, ahol tár gya lá sok és ítél ke zé sek
foly tak, va la mint össz te rü le ti dön té se ket hoztak.19

Is mert köz jo gi jel lem zõi alap ján a mo nar chi kus rend szer fe lé ha la dó, de azt meg -
elõ zõ tár sa dal mi-po li ti kai struk tú rá ban élõ, még a ger mán tör zsi jog rend sze rek
(„germanische Stammesrechte”)20 kö zé tar to zó jo guk sze rint élõ terv in gek er dé lyi
ural má nak kor sza kát (271–376) in do kolt ’a terv ing tör vény mon dók ko ra’-ként meg ha -
tá roz ni.

A ta nács és a nép gyû lés

Az er dé lyi terv in gek tör vény mon dó já nak vagy „bí rá já nak” mun ká ját a szû kebb 
ta nács (curia; ál ta lá no san „thing”) se gít het te (gafaúrds – nincs konk rét adat), amely
a nép (gens) elõ ke lõ i bõl állt (principes21), a te rü le ti egy sé ge ket is ura ló nem zet ség fõk -
bõl. A szilágysomlyói kincs 12, il let ve 13 da rab arany ko rong ja és 15 da rab me da li -
on ja ta lán a ta nács hoz, il let ve a ta nács tag sá gá nak jel vény kész le té hez tar to zott (lásd
alább). 

Ana ló gi ás ala pon va ló szí nû leg a nép hez tar to zó sza bad sze mé lyek bõl, fegy ver vi -
se lõk bõl ál ló nép gyû lés (más hol ál ta lá no san „allthing”) is lé tez he tett a terv in gek nél,
eb ben vél he tõ leg a fegy ve re sen har co ló nõk is részt ve het tek. Az in téz mény mind -
két for má ját ál ta lá nos nak ír ta le az 1. szá zad vé gén Ta ci tus a ger mán törzseknél:22

„11. Ki sebb ügyek ben a fõ em be rek ta nács koz nak, a na gyob bak ban mind nyá jan, de
úgy, hogy a fõ em be rek elõ zõ leg meg tár gyal ják a nép elõtt el dön ten dõ dol go kat is. Ha
va la mi vá rat lan és hir te len ese mény köz be nem jön, meg ha tá ro zott na po kon gyûl nek
össze [...]. Ami kor a tö meg nek úgy tet szik, össze ül nek, még pe dig fegy ve re sen. A pa -
pok, akik nek ilyen kor a fe gyel me zés re is jo guk van, csen det pa ran csol nak. Ez után
meg hall gat ják a ki rályt, vagy az idõs, elõ ke lõ szár ma zá sú, ha di ér de mek kel vagy
ékes szó lás sal ren del ke zõ fõ em be re ket: in kább tan ács be li kez de mé nye zés cí mén,
sem mint pa ran cso lás jo gán. Ha nem tet szik a vé le mény, za jon gás sal uta sít ják vissza,
de ha tet szik, össze ve rik frameáikat: az egyet ér tés leg meg tisz te lõbb faj tá ja a fegy ve -
rek kel va ló he lyes lés. 12. Le het a ta nács elõtt vá dat is emel ni és fõ ben já ró ügyet is
elõ ter jesz te ni. A bün te tést a bûn nek meg fe le lõ en szab ják ki: az áru ló kat és szö ke vé -
nye ket fá ra akaszt ják, a gyá vá kat, harc ban res te ket és a faj ta lan ko dó kat isza pos mo -
csár ba süllyesz tik és még rõ zsét is do bál nak rá juk. A két faj ta ha lál bün te tés nek az 
a ren del te té se, hogy a bün tet tet a meg tor lás sal mint egy nyil vá nos ság elé tár ják, a
gya lá za tot pe dig el rejt sék. De a cse ké lyebb vét sé ge ket is mér ték sze rint bün te tik:
akik re rá bi zo nyul, lo va ik és jó szá ga ik bi zo nyos szá má val bûn hõd nek. A bír ság egy
ré szét a ki rály vagy a kö zös ség, más ré szét pe dig a sér tett fél vagy a ro kon ság kap ja.
Ugyan eze ken a gyû lé se ken vá laszt ják a fõ em be re ket is, akik já rá son ként és fal van -
ként igaz sá got szol gál tat nak: mind egyi kük nek száz-száz kí sé rõ je van a nép bõl ta -16
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nács adó ként, egy szer smind te kin té lyük öreg bí té sé re.” (Bor zsák Ist ván for dí tá sa) 
A kü lön bö zõ ta ná csok és gyû lé sek mû kö dé se ha son ló le he tett a terv in gek nél is,
ahogy a ha son ló gya kor lat ké sõb bi ko rok ból is ada tolt az észa ki né pek nél.

A had ve zér 

A tör vény mon dó vagy „bíra” sze mé lyé tõl kü lön ál ló, önál ló an ha dat ve ze tõ gót
sze mé lyek (*draúhtins) is is mer tek, aki ket a kor társ la tin for rá sok dux (had ve zér)
tiszt ség gel em lí te nek he lye sen, hely te le nül né ha ki rály nak (rex). Ezek a nem zet ség -
fõk bõl ki ke rült had ve zé rek al ka lom- és hely zet füg gõ mó don tûn nek fel, tiszt sé gük
jog for rá sa is me ret len. Vél he tõ en ese ti leg, önál ló an kez de mé nyez tek vagy a nép gyû -
lés meg bí zá sá ból. Az in téz mény nem te kint he tõ ál lan dó elem nek a terv in gek kö zött.
Fel tû né se azon ban mu tat ja, hogy a tör vény mon dó vagy bíra hi va ta la nem szük ség -
sze rû en járt együtt had ve zé ri te en dõk kel is. Egyút tal ar ra is utal a je len ség, hogy a
tör vény mon dó nak nem volt olyan ha tás kö re, ami vel az önál ló an kez de mé nye zõ
nem zet ség fõ ket vissza tart hat ta vol na, akik így va ló ban szu ve rén ként tûn het tek fel a
kül sõ szem lé lõk elõtt. Iordanes a 4. szá zad utol só ne gye dé nek há rom is mert gót had -
ve zér ét elõljáróknak és ve zé rek nek ne vez te, akik ki rá lyok he lyett áll tak em be re ik
élén. A tör té net író jól ér zé kel te a 4. szá za di terv ing fõ ha ta lom sa ját ko rá tól el té rõ ter -
mé sze tét, amely nek jel lem zé sét az adott he lyen az idõ be li pár hu za mos sá gok mi att
nem tud ta meg ke rül ni a szo ká sos ki rály (rex) ki fe je zés al kal ma zá sá val. Mind há rom
em lí tett elõljáró vagy ve zér még Athanarich éle té ben ve ze tett önál ló an egyes gót
csoportokat.23

Val lás és kul tusz

A terv in gek val lá sá ról, hit vi lá gá ról és kul tu szá ról alig is mert adat, meg kö ze lí té se
az is mert ko ra be li ger mán ter mé szet val lás hit vi lá gán ke resz tül, il let ve a terv ing
Wulfila-féle gót nyel vû Bib lia (pl. Codex Argenteus, Uppsala) egyes sza vai ál tal
vázolható.24 Köz jo gi szem pont ból a kul tusz cse lek mé nyek nek és hely szí nek nek van
je len tõ sé ge. A terv ing törzs kö zös ség ki sebb, nem zet sé gi/et ni kai egy sé ge i nek sa ját
szen té lye (alhs, gudhūs*) volt pap nõ vel, pap pal (guþ, gudja). A pap ság va la mi lyen
egy sze rûbb hi e rar chi á ba is ren de zõd he tett, fõ pap pal az élen (auhumists-, maists-,
reikists gudja), aki re nincs egyéb ként for rás adat az er dé lyi te rü let rõl. Az õsök tisz te -
le tén ala pu ló nem zet sé gi kul tuszt a kö zös ség egyik jó szár ma zá sú, elõ ke lõ
(gōdakunds) tag ja ve zet te, eset leg ma ga a nem zet ség fõ. Az ál do zat be mu ta tás (blōtan)
va la mi lyen vér ál do zat volt, ame lyet hi va tá sos áldozatbemutató sze mély
(blōstreis?***) vég zett. A kü lön bö zõ ál do zat be mu ta tá si mó do kat (tibr*; hulþs) kö zös -
sé gi szer tar tás sal kö töt ték egy be. Kü lön le ges val lá si szer tar tás volt az is ten ség gel tör -
té nõ misz ti kus egye sü lés ün ne pi ese mé nye (dulþs). A szer tar tá sok al kal má val kü lön -
le ges ere jû, meg ha tá ro zó és tit kos szent sza va kat hasz nál tak (rūna). Is tent (guþ) nem
áb rá zol tak, in kább jel ké pez ték (galiugaguþ*), a jel kép szo bor for ma is lehetett.25

Az is te nek jel ké pei ott áll tak mind a köz pon ti, mind a nem zet sé gi kul tusz he lye ken,
szen té lyek ben, ol tár há zak ban (gudhūs*; alhs; stalla-?). A nép vagy törzs szö vet sé gé -
nek lét re jöt té vel ki ala kult val lá si kö zös ség ben min den kö zös ség al ko tó cso port, il let -
ve nem zet ség részt vett, ez zel együtt a sa ját ki sebb kö zös sé gi kul tu sza i kat fel hagy -
ták. A kul tusz ban ide ge nek nem ve het tek részt, ki fe lé a terv in gek nem is be szél tek
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ró la, ezért ke vés sé is mert. A hit vi lá guk ban je len tõs sze re pet kap tak hõ sök, il let ve 
az õsök, akik hez kul tusz cse lek mény ként a csa ta elõtt éne kel ve imád koz tak. 
A pietroaselei (’petrószai’) kincs  arany nyak pe re cén (lat. torques) ál ló, he lyen ként
bi zony ta la nul ol vas ha tó gót nyel vû rú na be tûs írás a kö zös sé get egé szé ben meg ne ve -
zõ (Gutan vagy Gutanī) fel aján lás em lé ke. Ugyan eb bõl a kincs bõl is mert egy ital ál -
do za ti (lat. libatio) tál is (lat. patera), kö ze pén is ten nõ szobrával.26 Vél he tõ leg funk -
ci o ná li san is hasz nál ták. A ragadozómadarat for má zó kü lön le ge sen nagy fi bu lák fõ -
is te ni (Odin) kon tex tus ban is ér tel mez he tõk, hol ló ként, eset leg só lyom ként, s mint
ilye nek is ten jel kép hez is tar toz hat tak. Fel vet he tõ va la mi lyen or ná tus hoz tar to zó an 
a mél tó ság jel zõ sze re pük is. Pa pi öl tö zet hez tar toz ha tott a szilágysomlyói kincs
orosz lá nos fog la la tú füst to páz-gömb bel le zárt, 52 fé le esz köz mi ni a tûr má sá val dí -
szí tett hosszú arany lán ca is. A 4. szá zad má so dik har ma dá tól a terv in gek egy ré sze
fel vet te az ari á nus ke resz tény sé get, más ré szük a ha gyo má nyok hoz ragaszkodott.27

A val lás cse re fe szült sé get ho zott a tár sa da lom ban, ahogy ezt Szent Saba (Sabbas)
372-es már tí rom sá ga és pas si ó ja is illusztrálja.28

A terv ing szo kás jog

Ko ra be li szo kás jo guk (lat. consuetudo) gyûj te mé nye a 6. szá zad el sõ fe lé ben
Iordanes ál tal a géták kap csán is tar tal mi lag helyt ál ló an, de anak ro nisz ti ku san em lí -
tett belagines (bilageins?***) volt, ami nek 3–4. szá za di írott vál to za ta nincs. Az 5.
szá zad má so dik fe lé ben a Balth nem zet ség be li Eurich ki rály (466–484) fog lal tat ta
össze a vi zi gót szo kás jo got (codex Euricianus). Ez tar tal maz ta a belagines
(bilageins?***) még ér vé nyes ré sze it, de már ró mai jo gi ele mek is ke rül tek bele.29

Rész le tek ben ma radt fenn (frg. 274-336), to váb bi tö re dé kei pe dig a Lex Romana
Visigothorumban, il let ve a lex Baiuvariorumban30 azo no sít ha tók. A Lex Romana
Visigothorum, más képp Breviarium Alarici jog gyûj te ményt a ró mai jog ko ráb bi ko di -
fi kált anya ga alap ján a vi zi gót ura lom alatt élõ gallo-római és hispano-római la kos -
ság ré szé re Eurich utó da, II. Alarich ki rály (484–507) ál lít tat ta össze és ad ta ki Kr. u.
506. feb ru ár 2-án.31

A terv ing kor szak köz jo gi je len tõ sé gû tár gyai

A terv ing kor szak hoz több er dé lyi, il let ve fel te he tõ leg Er dély te rü le té rõl me ne kí -
tett kincs le let köthetõ.32 Bel sõ idõ ren di ala pon is a vél he tõ egy ko ri köz pont hoz vagy
köz pon tok hoz két na gyobb, köz jo gi je len tõ ség gel is bí ró kincs tar to zik, a pietroase-
lei (’Petrossa’; ‘Petrósza’/Buzãu me gye/RO) és a szilágysomlyói (ªimleu Silvaniei;
Schomlenmarkt/Szil ágy; Sãlaj me gye/RO). 

Az Er dély dél ke le ti ha tá rán túl, a Ke le ti-Kár pá tok dé li lej tõi kö zött 1837-ben elõ -
ke rült pietroaselei (Dealurile Istriþei) kin cset ural ko dói gyûj te mény nek, eset leg sír -
mel lék let nek ér tel me zi a ré gé sze ti ku ta tás. Vi se le ti ele mek bõl, szak rá lis és dísz tár -
gyak ból, il let ve edé nyek bõl áll.33 Ha egy sze mé lyi ma gán tu laj don volt, s nem rab ló -
gyûj tés bõl állt össze, a kincs le he tett akár va la me lyik ma ga sabb ran gú nem zet ség fõé,
had ve zé ré vagy tör vény mon dóé is. Egy sé gé ben és össze té tel ét te kint ve azon ban a
kincs in kább egy köz pon ti szak rá lis hely in ven tá ri u má hoz tar toz ha tott. Er re az
áldozatbemutató edé nyek, il let ve a rúnafeliratos34 fo ga dal mi nyak pe rec utal nak in -
kább, az em be ri vi se let re funk ci o ná li san al kal mat lan, ezért in kább szin tén fel aján -18
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lás ként ér tel mez he tõ tár gyak mel lett. Kö zü lük val lá si kon tex tus ban ér té kel ve ki -
emel ke dik a ragadozómadarakat sti li zál tan for má zó na gyobb és ki sebb fi bu la. Utób -
bi, bár hord ha tó mé re tû, sem mi képp nem hét köz na pi vi se let ré sze. A kincs el rej té -
se me ne kü lés sel áll hat össze füg gés ben. Gót, va ló szí nû leg terv ing tu laj do no sa Er -
délyt dél ke le ti irány ban el hagy va, a geo po li ti kai ré gió ha tá ra kö ze lé ben, de Kár pá to -
kon tú li, a 4. szá zad ban is ró mai el len õr zés alatt tar tott te rü le ten rej tet te el a kin cset. 

A cse rép edény be té ve el ásott „Szilágysomlyói kincs” két rész let ben, 1797-ben 
(I. kincs) és 1889-ben (II. kincs) ke rült elõ.35 A kincs utol só bir to ko sa i ként ge pi dák
(Kiss At ti la), il let ve hu nok (Istvánovits Esz ter, Kul csár Va lé ria) is szó ba ke rül tek. 
A le lõ hely az er dé lyi geo po li ti kai ré gió észak nyu ga ti ha tár vi dé ke, az utol só bir to kos
a te rü let rõl ki fe lé me ne kül ve ás hat ta el a kin cset. Az el rej tõ ho va tar to zá sá tól, il let ve
a ré gé sze ti és mû vé szet tör té ne ti jel le gû prob le ma ti ká tól rész ben el té rõ kér dés azon
ere de ti tu laj do no sok ki lé te, akik funk ci o ná li san hasz nál ták ere de ti leg a tár gya kat. 
A kincs össze té tel ét mû vé szet tör té ne ti szem pont ból te kint ve a leletegyüttes idõ sebb
tár gyai több sé gé nek ere de ti tu laj do no sai ger má nok vol tak. A pon to sab ban kel tez he -
tõ és azo no sít ha tó tár gyak (me da li o nok és fi bu lák) idõ rend jét és a le lõ he lyet te kint -
ve õk az Er délyt egy év szá za dig ura ló terv in gek kö zé tar toz hat tak. 

A szilágysomlyói kincs össze té te le

A vál to za tos össze té te lû (vé le mé nye sen egy hely rõl szár ma zó, de in kább rab ló gyûj tés -
bõl össze állt) „Szilágysomlyói kincs” elõ ke rült és ma meg lé võ da rab jai a kö vet ke zõk. 

A ró mai csá szár ál tal gya ko rolt szo kás sze rint a szö vet sé ges né pek elõ ke lõ i nek
ado má nyo zott keretelt ró mai arany ér mek bõl és után za ta ik ból ké szí tett, nyak ba
akaszt ha tó me da li o nok (15 db) 294–376 kö zöt ti idõ rend del az elõ lap ok sze rint. Idõ -
rend jük a kon szo li dált er dé lyi gót ura lom ide jét fe di le kö zel pon to san. Több tí pus -
hoz tar to zó díszfibulapár, eb bõl 10 azo no sít ha tó pár és öt kü lön bö zõ da rab hoz tar -
to zó tö re dék. Fél gömb ala kú ivó edé nyek (3 db). Hosszú dísz lánc arany ból, 52 db mi -
ni a tûr esz köz- és fegy ver má so lat tal, il let ve nö vé nyi or na men ti kás lap pal, va la mint
raj ta füg gõ orosz lá nos fog la lat ba he lye zett füst to páz gömb füg gõ vel. Eze ken kí vül tar -
tal maz egy nagy mé re tû arany es kü ka ri kát (lásd alább), amely nek át mé rõ je 12,5 cm,
sú lya 185 g. (1. kép). A kincs be tar to zik még két kü lön bö zõ, gömb so ros és le me zes
tí pu sú arany ko rong-kész let, utób bi ak ból tí pu son ként 11 és 13 da rab ma radt fönn.
Vé gül tar tal maz még egy, a ko ra be li ró mai csá szá rok hi va ta los or ná tu sá hoz tar to zó
dísz fi bu lák hoz ha son ló, mél tó ság jel vény ként ér té kel he tõ 9,6 × 8,1 cm nagy sá gú csi -
szolt ónix kö ves, hagy ma gom bos, pendulumfüggesztõvel el lá tott mé cses for ma
arany fi bu lát. A fi bu la mé re te 17,1 × 11,4 cm, sú lya 455,8 g. (2. kép). A ré gé sze ti
szak iro da lom ban „csá szár fi bu la”, il let ve „ónix fi bu la” az el ne ve zé se. Emel lett egy 
kí gyó fe jes gyû rû és egy arany lap pal bo rí tott ezüst le mez bõl ké szült fi gu rá lis dí szû vi -
se le ti elem ke rült elõ a kincs hez tar to zó an. 

A leg újabb anyag vizs gá lat ok sze rint az ónix fi bu la, az es kü ka ri ka, a korong-
fibulapár és az orosz lá nos fibulapár ugyan ab ból az alap anyag ból ké szült, vél he tõ leg
ró mai te rü let rõl szár ma zó arany ér mek (solidusok) ara nyá ból. A fi bu lák for mai ala -
pon pon to sab ban kel tez he tõk, esze rint a 4. szá zad má so dik fe lé ben ké szí tet ték
õket.36 En nek alap ján ugyan ez vo nat koz hat az es kü ka ri ká ra, il let ve az ónix fi bu lá ra
is, az zal, hogy míg az ónix fi bu la for mai ala pon meg fe lel a kor szak nak, az es kü ka ri -
kát for mai ala pon egy elõ re nem le het kel tez ni.   
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A köz jo gi mél tó ság jel vé nyei

A szilágysomlyói kincs leg alább két tár gya, az es kü ka ri ka és az ural ko dói jel vény -
ként szol gá ló ónix fi bu la egy ér tel mû en köz jo gi je len tõ sé gû, to váb bá eb be a kör be 
so rol ha tók a me da li o nok és a ko ron gok is. A gömb so ros, il let ve le me zes ka ri kák az
es kü ka ri ka össze füg gé sé ben ér tel mez he tõk, és nem kü lön le ges, pár hu zam nél kü li
vi se le ti elem ként vagy já ték zse ton ként. Együt tes elõ ke rü lé sük a töb bi ve lük együtt
el rej tett tárgy tól füg get le nül azo nos kon tex tus ba utal ja õket. Az es kü ka ri ka, az ónix -
fi bu la, a medallionok és a ko ron gok funk ci o ná lis és idõ ren di ala pon te hát vél he tõ -
leg egy hely rõl szár ma zó cso port ját al kot ják a kincs nek. Raj tuk kí vül, szer tar tá si jel -
le gét te kint ve eh hez a cso port hoz tar toz hat a ri tu á lis öl tö zék ele mé nek te kint he tõ
esz köz má so la tok kal dí szí tett füst to páz füg gõ vel el lá tott hosszú arany lánc.

A leletegyüttes köz jo gi szem pont ból leg fon to sabb tár gya az es kü ka ri ka. Fe lü le te
ko pott, több szö rö sen sé rült és sok szo ro san ja ví tott, ré szei cse rél tek, az az hosszú
idõn ke resz tül állt hasz ná lat ban. Fettich Nán dor közléséhez37 ké pest nem egy da rab -20
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ból ön tött a tárgy. A tel jes egé szé ben arany ból ké szí tett tárgy fenn ma radt ál la po tá ban
21 da rab ból áll össze: alap da ra bok ból és ja ví tá sok so rán hoz zá adott al kat ré szek bõl.
A ka ri ka test há rom íves hen ger bõl áll, ame lye ket két bor dá zott és egy le vél min tás 
le mez gömb fog össze egy más tól nagy já ból egy for ma tá vol ság ban. A le vél min tás le -
mez gömb ko ra be li sé rü lé sét egy szin tén le vél min tás lemezke rá for rasz tá sá val fed ték
le. A hen ge rek re há rom, egy más mel lett ha ránt irány ban fu tó so dort vé kony hu zal ból
ál ló bo rí tást csa var tak, ame lye ket gra nu lált ka ri kák kal erõ sí tet tek a göm bök szé lé -
hez. Ja ví tás kor sze ge csek kel erõ sí tet ték meg a göm bök és a csö vek csat la ko zá sát. 
A le vél min tás le mez gömb csat la ko zá sát a gra nu lált ka ri ka mel lett ja ví tás kor fo nott
lánc cal erõ sí tet ték meg. Az íves hen ge rek re te kert hu za lo kat és a gra nu lált ka ri kák
csat la ko zá sát rá töl tött ol vasz tott arannyal sta bi li zál ták. A tár gyon 19 utó la gos sé -
rü lés, sé rü lés cso port, il let ve hasz ná lat so rán ke let ke zett na gyobb ko pás nyom kü -
lö nít he tõ el.

Es kü ka ri kát (óger. ’stallahringr, hringr, baugr’; gót: hriggs***, baugs***, lat.
‘armilla sacra’) ger mán kö zeg ben, észa ki, skan di ná vi ai for rá sok kal job ban ada tol tan,
az õs kor tól a kö zép ko rig hasz nál tak. Több fé le ki vi te le zé sû, anya gú és mé re tû es kü -
ka ri ka is mert. Össze ve tés re al kal mas, Skan di ná vi á ból is mert ké sõb bi for rás sze rint
az elõ írás sze rû en leg ke ve sebb 54 (óger. 2 eyrir) vagy 81 gramm (óger. 3 eyrir) sú lyú
es kü ka ri kát a ve ze tõ (’goði’) szék he lyén, szak rá lis kö zeg ben, ún. ol tár ház ban (óger.
’hovtomter’) egy ol tár asz ta lon (óger. ’stalli, stallr’) õriz ték. Er re tet tek rend sze re sen
es küt (gót: aith; swaran; óger. ’baugeiðr’ vagy ’logeiðr’) ta nács ko zás, ítél ke zés, dön -
tés ho za tal elõtt a ta nács tag jai, a ve ze tõ vagy akár a ta núk, de a fegy ver vi se lõ kö zös -
ség is.38 A ka ri ká ra tett es kü vel szen te sí tet tek dön tést, íté let ho za talt, szán dé kot, 
ta nús ko dást, ál ta lá nos ság ban bár mi lyen jog ügy le tet. Er dély te rü le té re, il let ve a terv -
in gek re vo nat ko zó an az es kü ka ri ka hasz ná la tá ra nincs szö ve ges for rás. Terv ing har -
co sok kö zös sé gi es kü té tel ét a moesiai Ad Salicesnél 377-ben zaj lott csa ta elõttrõl 
je gyez ték fel.39 Az es kü ka ri ka hasz ná la ti kö ze gé vel függ he tett össze az anya ga és a
mé re te. En nek alap ján a szilágysomlyói kincs es kü ka ri ká já ra a leg ran go sab bak tet ték
es kü jü ket. Ál la po tát te kint ve fo lya ma to san hasz ná lat ban állt. A szilágysomlyói
kincs es kü ka ri ká ja ön ma gá ban is meg ál ló, köz jo gi és val lá si jel le gû in téz mény nek,
az az jog for rás nak te kint he tõ. Kap cso lat ba és össze füg gés be hoz ha tó az er dé lyi terv -
ing nem zet ség fõk kö zül vá lasz tott összközösségi elöl já rók tör vény mon dói, más képp
bí rói jog kö ré vel és jel zõ jé vel is.

A két fé le, egyéb funk ci ó ra meg ha tá roz ha tat lan arany ka ri ka-cso port eb ben a kon -
tex tus ban a ta nács hoz tar toz ha tott, vél he tõ leg szavazókorongként.40 A le me zes tí -
pus ból fenn ma radt ka ri ka szám alap ján a ta nács tag sá ga leg alább 13 fõ bõl állt. A ki -
emel ke dõ ran gú elõ ke lõk höz tar to zó csá szár port rés me da li o nok szá mát fi gye lem be
vé ve a ta nács akár 15 vagy több fõ bõl is áll ha tott. A kér dés nem dönt he tõ el biz to -
san, mert nem tud juk, hogy tel jes szám ban ke rül tek-e elõ a ka ri kák, il let ve a me da -
li o nok. A ta nács lét szá ma tük röz het te a terv ing kö zös ség ran go sabb nem zet ség fõ i -
nek szá mát is. 

A szilágysomlyói leletegyüttes egyéb tár gyai kö zül ki emel ke dik az „ónix- vagy
csá szár fi bu la”. Bár az ónix kö vet a Ró mai Bi ro da lom ban met szet ték, csi szol ták, fúr -
ták, ma ga a kész fi bu la, ki dol go zá sát te kint ve nem le het ha son ló tágyakat ké szí tõ ró -
mai bi ro dal mi, csá szá ri öt vös mû hely ter mé ke, de nem zár ha tó ki, hogy meg ren de -
lés re va la hol bi ro dal mi te rü le ten ké szült. A bar bár ki rá lyok dí szes, de jó val ki sebb
és csi szolt drá ga kõ nél kü li, ötvösremekbe ké szí tett arany hagy ma gom bos le mez fi bu -
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lát kap tak ál ta lá ban a ró mai csá szár tól, ami kor a po li ti kai hely zet ezt in do kol ta, az
összes is mert esetben.41 Te hát nem a ró mai csá szár ado má nyoz ta pél dát lan mó don a
több áb rá zo lás ról is mert, sa ját ma ga csá szá ri rang ját ki fe je zõ fon tos tár gyat, hi szen
ez zel egyen ran gú nak is mer te vol na el az adományozottat.42 A csá szá ri jel vény min -
tá já ra ké szít te tett fi bu lá val te hát min den ko ri tu laj do no sa és vi se lõ je sa ját ma gát
pozicionálta.43 A fi bu lát a terv in gek egyik vagy több egy mást kö ve tõ elöl já ró ja, tör -
vény mon dó ja vagy bí rá ja vi sel het te a 4. szá zad kö ze pé tõl al ka lom sze rû mél tó ság jel -
zõ ként an nak il luszt rá lá sá ra is, hogy egyen ran gú nak te kin ti ma gát a ró mai csá szár -
ral. Va lens (364–378) csá szár és Athanarich tör vény mon dó Ammianus Marcellinus
ál tal le írt (27.5.7.) 369-ben tör tént ta lál ko zó ja egy ilyen rep re zen tá ci ós al ka lom le he -
tett. A terv ing ve ze tõt a kor társ tör té net író itt is a nép bí rá ja (iudex gentis) ti tu lus sal
em lí ti. A terv ing tör vény mon dó az zal is ki fe jez te pa ri tás szem lé le tét a ró mai csá szár -
ral szem ben, hogy ró mai föld re nem lé pett, ahogy a csá szár sem gót föld re, így a ta -
lál ko zó a Du na vi zén jött lét re egy ha jó fe dél ze tén. 

A ma ga mi vol tá ban egye di es kü ka ri ka, il let ve a kü lön le ges rang jel zõ ónix fi bu la
együt tes lé te a kincs ben fel té te le zi, hogy az er dé lyi te rü let re is ki ter je dõ terv ing ura -
lom leg fõbb köz jo gi mél tó sá gá nak és in téz mé nyé nek eszközegyüttese ke rült elõ
Szilágysomlyón. Az ural ko dói jel vény ként ér té kel he tõ ónix fi bu la el ké szít te té se 
és hasz ná la ta a mo nar chi kus rend szer be ve ze té se elõt ti ál la po tot tük rö zi. Ké szí té si
és hasz ná la ti idõ rend je Athanarich tör vény mon dói ide jé vel esik egy be, a 4. szá zad
nagy já ból har ma dik ne gyed ével. 

Sa já tos, hogy for mai mi vol tá ban kö zel pon tos má sa lát ha tó az 504-ben fel szen -
telt ravennai Sant’Apollinare Nuovo temp lom egyik mo za ik ján áb rá zolt Nagy
Theoderich (471–526) port rén (fö löt te a ne vet utóbb ír ták át Iustinianusra), az Amal
nem zet ség be li osztrogót44 ural ko dó jobb vállán.45 A ravennai mo za ik port ré fi bu lá ja
és a szilágysomlyói fi bu la kö zött csak for mai kap cso lat mu tat ha tó ki, il let ve esz mei
kap cso lat kör vo na laz ha tó. A Ravennában ural ko dói jel vény ként áb rá zolt fi bu la ere -
de té re, ké szí té sé nek ko rá ra nincs adat. A mo za ik ké szí té sé nek ide jé nél min den képp
ko ráb ban ké szült. Össze ha son lí tás ban a szilágysomlyói fi bu lá val, for mai ala pon va -
ló szí nû sít he tõ, hogy azt is a 4. szá zad ban, a szá zad kö ze pe után ké szí tet ték. Ily mó -
don a greutung (osztrogót) ve ze tõk, ural ko dók jel vé nyei kö zött örök lõd he tett az ál la -
má ban már szu ve rén ki rály ként ural ko dó Theoderichre.  

A gót kor szak vé ge

376-ban a terv in gek csa tát ve szí tet tek a hu nok kal szem ben a Sze ret part ján. Me -
ne kü lés re kény sze rül tek, s a hu nok szá má ra utó véd harc ok után fel ad va az er dé lyi
te rü le tet na gyobb ré szük a Ró mai Bi ro da lom te rü le té re hú zó dott, más ré szük Er dé -
lyen kí vül re, délnyugat–nyugat fe lé ván do rolt. 380-nal be zá ró lag tel je sen el hagy ták
a Du ná tól észak ra fek võ területeket.46

A me ne kü lést kö ve tõ en zûr za va ros más fél év ti zed kö vet ke zett szá muk ra. Az idõ -
szak ból több, ugyan azon idõ ben önál ló an te vé keny ke dõ had ve zér és had já ra ta ik ne -
ve is mert. Egyes cso por tok csá szá ri szol gá lat ba áll tak, má sok nem, vagy szem be for -
dul tak a rómaiakkal.47 Utób bi je len ség leg je len tõ sebb tör té nel mi kö vet kez mé nye a
378. au gusz tus 9-én ví vott hadrianopolisi csa ta volt, amely ben a terv in gek Fritigern
had ve zér ve zet te ré sze és a hoz zá juk csat la ko zott greutungok, alá nok stb. le gyõz ték
a ró mai hadsereget.48 Mind ez a terv ing tár sa da lom ko ráb bi, töb bé-ke vés bé egy sé ges22
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struk tú rá já nak fel bom lá sát il luszt rál ja el sõ sor ban több erõs cso port ra, ame lye ket ki -
rály ként vi sel ke dõ ve zé rek irányítottak.49 A már csak né pe mel let te ma radt tö re dé két
ve ze tõ Athanarich 381. ja nu ár 21-én hunyt el Kons tan ti ná poly ban. Ün ne pé lyes te -
me té sé rõl Theodosius (379–395) csá szár gon dos ko dott, aki sze mé lye sen is részt vett
a szertartáson.50

Eb ben a nagy mér vû tár sa dal mi-po li ti kai fel bom lást és új já szer ve zõ dést ho zó
más fél év ti zed ben ala kul ha tott ki, hogy már nem terv ing nek, ha nem vi zi gót nak ne -
ve zik õket a for rá sok és õk is ma gu kat. A tör zsi ne vet fel vál tó tá gabb ér tel mû nép -
név be ve ze té sé nek hát te ré ben a sa ját ko ráb bi kö zös sé gi struk tú rá juk szét esé se és új -
ra szer ve zõ dé se mel lett ro kon vagy más ger mán nép cso port ok csat la ko zá sa is áll hat,
akik re a terv ing név már nem vo nat koz ha tott. 

A 390-es évek el sõ fe lé tõl, a ko ráb bi tör vény mon dó kat is adó Balth nem zet ség bõl
szár ma zó Alarich (Alareiks) ve zet te õket. Né mi for rás bi zony ta lan ság gal a tény le ges
ti tu lu sát il le tõ en, 395-ben, az az Theodosius ha lá la évé ben, õ lett né pe el sõ for ma -
sze rû ki rá lya, és 410-ig vi sel te fo lya ma to san a méltóságát.51 Ki rállyá vá lasz tást
(electio) és/vagy köz aka rat-nyil vá ní tást (creatio) kö ve tõ en vált, a kor társ Orosius
Alarich utód já ra vo nat ko zó ada tai alap ján, más for rás sze rint né pe ‘meg tet te’
(constituere) királynak.52

Alarich a Ke let-Ró mai Bi ro da lom mal köz jo gi jel le gû kap cso la tot tar tott fenn. 397-
ben Arcadius ke let ró mai csá szár (395–408) ki ne vez te illyricumi fõ pa rancs nok ká
(magister militum per Illyricum). A tiszt ség a kor ban Kelet-Illyricum te rü le té re
értendõ,53 más részt a hu nok ural ma alatt ál ló Er dély te rü le tét már név le ge sen is alig
érin tet te, s a már tény le ge sen ró mai fenn ha tó ság alat ti te rü le ten élõ sa ját né pe fegy -
ve re se i nek irá nyí tá sát fog lal ta ma gá ban. Né pét az 5. szá zad el sõ év ti zed ében Nyu -
gat-Eu ró pá ba ve zet te, ahol meg ala pí tot ta a mai Fran cia or szág és Spa nyol or szág te rü -
le té re ki ter je dõ Regnum Visigothorumot. Õt kö ve tõ en, az 5. szá zad ele jé tõl már fo -
lya ma to san is mer tek a vi zi gót ki rá lyok, aki ket ele in te ural ko dó nak emel tek és/vagy
vá lasz tot tak a vi zi gót ok ma guk nak, majd örök lés út ján ül tek trónjukon.54
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