
Lyublyanovics Kyra Veronika 
A gót történelem rekonstruálásának nehézségei 

a középkori források alapján, 
különös tekintettel Jordanes 

D e origine actibnsque G etarum  című művére

1. Bevezetés

D olgozatomban  a gót történelem talán legfontosabb forrásáról, 
Jordanes Geticájáról és a szakirodalomban ezzel kapcsolatban fel
merült vitákról adok rövid áttekintést. Természetesen nem térhetek ki min
den részletre, hiszen a Geticának szinte nincs olyan sora, amely ne váltott 

volna ki heves vitákat tudományos körökben. Az általam tárgyalt problémafel
vetések bizonyos szempontból önkényesek; igyekeztem azokat a pontokat 
megragadni, amelyek a Getica hitelességének kérdésében igazán fontosak és 
ellenőrizhetők, és amelyek rávilágítanak, miért nehéz pontosan rekonstruál
nunk a gótok történelmét a középkori források alapján. Nem kerülhettem el, 
hogy szóljak néhány szót magáról a szerzőről is, akinek származásáról és 
esetleges ideológiai elkötelezettségéről -  amelyek a szöveget lényegesen befo
lyásolhatták -  a mai napig viták folynak.

A gót történelem legfontosabb forrásainak rövid áttekintése és Jordanes 
származásának problémája után tárgyalom a történetíró által feltételezhetően 
kiindulópontként felhasznált szerzőket, Cassiodorust és Ablabiust. A dolgozat 
törzsét néhány kiragadott probléma részletesebb tárgyalása adja. Igyekeztem 
felvonultatni mindazokat a problémafelvetéseket, amelyeket a gotokra vonat
kozó szakirodalom részletesen tárgyal, de nem törekedhettem teljességre, hi
szen a résztémák mindegyike kitenne önmagában is egy-egy vaskos kötetet. A 
szempontok kiválogatásánál az vezetett, hogy nagy vonalakban bemutassam 
Jordanes tárgyi tévedéseit, esetleges csúsztatásait (pl. a gótok és rómaiak kap
csolatáról szóló részeknél), illetve hogy ezek milyen problémákat és pontat-

S lC  ITUR AD A stra js í 2005.1-2. sz. 43-101.



lanságokat okoztak a kronológiában és az összefüggésekben (pl. a család
fáknál).

Bár elsődleges célom Jordánes szövegének vizsgálata volt, nem tekinthet
tem el a gót történelem néhány pontjának részletesebb tárgyalásától, más szer
zők műveiből kiindulva. Ezek csak Jordán es pontatlanságainak megértését 
szolgálják, nem volt célom sem a hadi cselekmények leírása, sem a Jordanes 
által tárgyalt időszakon kívül eső gót történet rekonstruálása.

A dolgozatot -  a hadi események és törzsi mozgások nyomon követését 
könnyítendő -  néhány térkép, és a gót uralkodók leszármazási kapcsolatait 
bemutató ábra egészíti ki. A lábjegyzetekben Jordanes szövegére csak a meg
felelő caput megjelölésével utaltam, mivel a sorok pontos megadása, ha több 
odavágó részlet is van egy fejezetben, kevésbé célravezető.

2. Jor danes helye a gót történelem középkori forrásai között

A gót történelemre vonatkozóan nagyon kevés primer forrással rendelke
zünk. Gót nyel™ történetírási tradíció valószínűleg sosem volt. Jogi iratokban 
sem bővelkedünk: a vizigótok törvénykönyve is csak a hispániai szakaszra vo
natkozik, amely már a rómaiakkal való együttélés ideje.1 2 A gót irodalmi ha
gyományok szinte kizárólag vallásos iratokra szorítkoznak. A római történetí
rók közül többen tesznek említést a gotokról, ezekkel a forrásokkal azonban 
az a probléma, hogy egyrészt elnagyoltak, csak egy-egy adatot közölnek, más
részt a gotokat gyakran ellenséges népként, elfogultan mutatják be.

Mielőtt rátérnénk Jordanes művének elemzésére, tekintsük át röviden, mi
lyen középkori forrásokra támaszkodhatunk a gót történelem rekonstruálásá
nál, s milyen adatokkal vethetjük össze Jordanes információit! Ebből a felso
rolásból az is világossá válik, miért tekinthető egyedi és különlegesen értékes 
forrásnak a De, ongme actibusque Getarum (a továbbiakban: Getica'). A kora kö
zépkori történetírók közül többen megemlékeznek a gót történelem forduló
pontjairól, főleg a rómaiakkal való viszonyuk tekintetében. Az alábbiakban 
nem kívánok kitérni minden szerzőre, akinek műveiben találhatunk a gólokra

1 H fa'í'HER, 1991. 3-4. A Codex Euricianus (480 k.) a gót szokásjogot foglalja írásba, ezt 
506-ban II. Alarik Lex Roinana-ja követi a római lakosság számára. A Breviárium Alaiicia- 
num római mintára készült, főleg a Codex Theodosianusra támaszkodik. (VÁRADY, 1961. 
191.)

2 Jordanes másik művének teljes címe: De. summa temponm vei art giné actibusque gentis Roma- 
7tani.m, ez a dolgozatban „Romana” néven szerepel. A „Getica” és „Romana” rövidített 
elnevezés MommsentŐl való.
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vonatkozó adatokat, csak azokat a munkákat sorolom fel, amelyek a gót törté
nelemre nézve sok információt tartalmaznak, s amelyeket gyakran idéznek e 
témában.

Ammianus Marcelünus Rés Gestaejében, a 27. könyvben Valens császár első 
gót háborújáról esik szó (367-369), a 31. könyv' pedig a hunok feltűnésének a 
gótok történetére gyakorolt hatásait részletezi, egészen a hadrianopolisi csatá
ig. Ammianus kapcsán meg szokás említeni, hogy ő tesz elsőként különbséget 
két gót népcsoport, a Tervingi és a Greuthungi között. Elemzői feltételezik, 
hogy Ammianus hivatalos korabeli dokumentumokhoz is hozzájutott, illetve 
felhasználta őket munkája során (hiszen ő maga is magas katonai hivatalt 
viselt).3 Emellett azonban Ammianus írásai elsősorban koherens és tudatosan 
szerkesztett művek, így nem lehet figyelmen kívül hagyni a műfaji sajátosságo
kat, amelyek erősen befolyásolják a szöveget, s amelyek a forrás legnagyobb 
problémáját is jelentik. Ammianus sok esetben a műfaji követelményeknek és 
nem a történelmi hűségnek megfelelően mutatja be az eseményeket. A késő 
császárkori történetírás részben retorikus műfajnak is számított, amelynek cél
ja nemcsak a műit bemutatása volt, de a régiek hibáinak elemzése is, didakti
kus célzattal. Ammianus leírásai bővelkednek a dramatikus részletekben, 
pontos adatok tekintetében azonban fenntartásokkal kell kezelnünk: a hadri- 
anopolisi csatáról például egyáltalán nem ad egzakt leírást, a hunokról írottak 
pedig nem nélkülözik az anakronizmust és a pontatlanságokat. A keresztény
séget szinte egyáltalán nem említi a gotokkal kapcsolatban. Ammianus egyéb
ként sosem szolgált a Balkánon, s a hadi cselekményeknek, amelyeket részle
tez, nem volt személyes résztvevője.4

A sardisi Eunapius és a thébai Olympiodorus történeti művei -  néhány töre
déktől eltekintve -  eredetiben, direkt formában nem maradtak fenn, így a go
tokra vonatkozó információikat csak más szerzők hivatkozásai alapján tudjuk 
megítélni. Eunapiustól sokat idéznek a bizánci szerzők, így munkájának 
bizonyos részei rekonstruálhatók. Mindkettőjük írásait felhasználta Zosimus a 
História Nova megírásakor; Olympiodorus művét főleg ebből ismerjük. Euna- 
pius a 270 és 404 közötti eseményeket dolgozta fel, gyakran pontatlanul. Őt 
csak másodlagos forrásnak szokták tekinteni, mivel gyakorlatilag nem voltak 
elsőkézből származó információi; az események, amelyeket leír, térben nagyon 
messze voltak az Asia Minorban fekvő Sardistól, ahol Eunapius alkotott. To
vábbi problémákat vet fel, hogy a szövegek nem csak pontatlan információkat

3 Ammianusról részletesen ír THOMPSON (The HistoricaL Work of Ammianus Marcelünus. 
Cambridge 1947).

4 Heati-ier, 1991. 71-73.
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tartalmaznak, de az ideológiai torzítás is erős bennük: Eunapius a barbárokra 
és a keresztényekre egyaránt gyűlölettel nézett, s ez különösen feltűnő a gó- 
tokesetében, akikre mindkét tulajdonság igaz volt. (Eunapius nyelvezete is 
elég nehézkes, „túlburjánzó” görög, néhol nehezen értelmezhető.)0 Eunapius 
műveinél nagyobb történeti értéket képviselhettek Olympiodorus munkái; az 
ő szövegei azért is érdekesek volnának, mert a Keletrómai Birodalom diplo
matájaként közelebbi kapcsolatba került a hunokkal, Ő a 395-425 közötti 
időszakot részletezte; Zosimus a 405-410 közötti évek leírásánál elsősorban rá 
támaszkodott; a Geticán kívül ez a másik fontos forrásunk Alarik és Róma 
konfliktusára nézve. Bár görögül írt, többször járt Rómában, és nyilván voltak 
kapcsolatai a nyugati állam diplomatáival. Sajnos az ő szövegei sem lehettek 
mentesek a torzítástól: hasonlóan Eunapiushoz, ő ispogány volt, s ez a törté
nelemszemléletén is rajta hagyja a bélyegét.1'

Zosimus Histoiia Novaja főként azért érdekes, mert az említett Eunapius és 
Olympiodorus szövegeit dolgozza fel. A 3, sz. közepétől 410-ig követi a gótok 
történetét; a munka befejezetlennek tűnik, legalábbis Zosimus nem jutott el a 
konklúziókig, a szöveg egyszerűen megszakad. Magáról Zosimusról keveset 
tudunk, de annyi bizonyos, hogy pogány volt, és 500 körül alkothatott Kons
tantinápolyban; munkájában van egy erős tendencia annak bemutatására, 
hogy a kereszténység okozta a római birodalom vesztét -  nyilván ezért esett a 
választása Eunapiusra és Olympiodorusra a források keresésekor. Ez kiváltott 
némi vitát a szakirodalomban: a História Nova legnagyobb hibájaként is azt 
szokás felróni, hogy túlságosan szolgaian követi a két forrást, és ahol ezek el
lentmondásba kerülnek, maga is elbizonytalanodik, de emellett sok helyen 
nem reprodukálja pontosan Eunapius gondolatmenetét, vagyis nem valószínű, 
hogy egyszerű kompilátor lett volna. A História nvoa néha elég nagy káoszt 
teremt a gót kronológiában, és tartalmaz pontatlan információkat (Zosimus 
pl. azt állítja Alarikról, hogy 395-397 között Epirusban tartózkodik csapataival, 
békében, miközben valójában ez idő alatt dúlták fel a gót csapatok a Balkánt) ?

Sidonius Apoüiiiaris galliai család szülötte, aki 455 és 470 között, Avitus, Ma- 
jorianus és Anthemius császárok alatt többször töltött be politikai hivatalt, 
Rómában és Galliában; 470-től Arvernum püspöke, s 472-477 között száműze
tésbe kényszerül a vizigótokkal való konfliktusai miatt. 24 fennmaradt verse 
között (amelyeket ő maga publikált 469-ben) találunk a császárhoz szóló di
csőítő költeményeket (Carmina), epigrammákat; püspökként írott levelei 5 6 7

5 H eatiier, 1991. 74.
6 H eather, 1991. 76.
7 H eatiier 1991.78.
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{Epistulae, összesen 146 levél, 8 kötetben) is fennmaradtak. Adatai a gotokról 
elég töredékesek; főleg az Epistulae-ben olvashatunk hosszabb-rövidebb leírá
sokat. Értéke a szövegeknek, hogy Sidonius személyes kapcsolatban állt a vizi- 
gót elittel."

Priscus Bizánc és Attila kapcsolatát dolgozta fel. Diplomataként tagja volt 
annak a követségnek, amely 448-ban Konstantinápolyból Attila székhelyére 
ment, így elsőkézből származó információi lehettek. Az ő történeti munkája 
472-ig részletezi az eseményeket, és csak töredékekben maradt meg. Jordanes 
valószínűleg Priscustól vette át Attila leírását és jellemzését, a két gallíai hadjá
ratra vonatozó részeket illetve az Attila haláláról és temetéséről írottakat.0

Isidorus Hispalensis, azaz Sevillai Isidor História Gothorum c. munkája a késői 
gót történelem egyik fontos forrása; az 590-624 közötti időszak tekintetében 
szinte az egyetlen autentikus szöveg. Isidor a 610-es évektől kezdve a nyugati 
gót állam egyik legbefolyásosabb embere, a politikai élet tényleges irányítója 
volt, s mint érsek, egyben a pápa bizalmasa is. A szöveg két változatban ma
radt fenn; az elsőt 619-ben, a második, átdolgozott változatot 624rben fejezte 
be. Az utóbbit később két rövidebb írással egészítette ki (História Gothorum, 
Wandalorum et Suevorum) és Sisemand nyugati gót uralkodónak ajánlotta. A 
Histoiia Gothorum egyik nagy erénye, hogy a művek, amelyeket Isidor feldol
goz, többségében jól megmaradtak, így az átvétel pontosan dokumentálható. 
Isidor főként Eusebius Chronicajára (378-ig), Orosius Históriáéjára (417-ig), 
Prosper Tiro Aquítanus Chronicajára (ez a 405-453 közötti eseményeket dol
gozza fel), illetve kortársának, Johannes Biclarensisnek a Chronica-]ára (565- 
590 közötti események) támaszkodott, de ezen kívül több kisebb szöveget is 
felhasznált; Zaragozai Maximus püspök részben elveszett krónikáit is innen is
merjük. A História Gothorum -  akárcsak a Gelica -  kronologikusan írja le a gót 
történelmet. Isidor érezhető büszkeséggel mutatja be a gótok dicsőséges 
múltját, de a témához való kötődése ellenére általában megőrzi tárgyilagossá
gát; objektív látásmódját bizonyítja, hogy még királya, Sisebut zsidókkal szem
beni erőszakos politikáját is bírálja. Hátránya azonban a szövegnek, hogy 
nagyon tömör és rövid, így a Geticával elég nehéz összevetni, s a korai gót tör
ténelemre vonatkozó adatai éppen olyan ellenőrizhetetlenek, mint Jordanes 
információi.8 9 10 Jordanes Isidor művét nyilván nem használta fel, de a História 
Gothorum és a Getica összevetése érdekes összefüggésekre világíthat rá, mivel a 
két szerző más-más forrásokra támaszkodott.

8 Grünm ck , 1995. 310.
9 Bokor, 1904.18-19.

10 Székely, 1998.10-18.

47



Meg kell még említenünk Prokopios Bellum Gothicumjáv, a szerző 8 kötetben 
számol be Justinianus háborúiról, ezekből a gót háború tárgyalása (545-553) 
hármat foglal el (V-VII). Prokopios figyelmének középpontjában a hadi ese
mények pontos leírása áll, s mivel ezekben általában személyesen is részt vett, 
hitelesnek fogadhatjuk el (bár nem szabad eltekintenünk az ideológiai prob
lémáktól: az első 7 könyvben Prokopios pl. még magasztalja Belisariust, a 
nyolcadik könyvben kritizálja, s eközben már írta a História Arcanát). Néprajzi 
és földrajzi fejtegetések szakítják meg a háború kronológiáját, ezekben Proko
pios a görög történetírás hagyományaira támaszkodik (főleg Thuküdidészt 
követi). Sok fontos adalékot szolgáltat a barbárokról. Csak a perzsákat tekin
tette a rómaiakkal egyenrangúnak, s leírásai sajnos gyakran vesznek át etno
gráfiai sztereotípiákat, s így sok tévedést tartalmaznak (pl. az angolokat és a 
frízeket a Brit-szigetek kizárólagos lakosainak állítja be, a longobárdokat or
todox keresztényeknek tekinti). A gót haditechnika tekintetében azonban le
írásai precízek.11

A források között kiemelten fontosnak kell tekintenünk Jordanes művét, 
minden hibája ellenére is. Ez a leghosszabb munka, amely folyamatában, kon
textusba helyezve beszéli el a gólok történelmét, ellentétben a többi szerző 
műveiben található mozaikos adatokkal. Másik nagy erénye, hogy feltételez
hetően autentikus gót forrásokra is épített, és a szerző rendelkezhetett első
kézből szerzett információkkal.12

Jordanest elég sokáig egyszerű kompilátornak tartották, aki nem tett mást, 
mint, hogy Cassiodorus különféle dokumentumaiból „összeollózott” egy újat. 
Ez a nézet azonban felülvizsgálatra szorul, főleg Goffart fejtegetései nyomán, 
aki a Getica szövegében tudatos szerkesztést lát. Szerinte a Getica csak a felüle
tes szemlélő számára tűnhet hanyagul megkomponáltnak, s a szöveg döccené- 
sei mögött nagyon is rafináltan elhelyezett politikai mondanivaló rejlik,1'4 Ami 
a források szolgai követését, másolását illeti, Jordanes maga is név szerint utal 
több történetíróra, akiknek a műveit felhasználta a Getica megírásakor;14 azok 
a részek, amelyeket Jordanes az általa megjelölt szerzőktől vett át, a legtöbb 
esetben jól nyomon követhetők.15 Ezek közül azonban mára több elveszett és

11 REBENICH, 2003, 479-481.
12 HEATHER 1991, 5.
13 Goffart 1988, 83-84.
14 Pl. Strabon, Cornelius évkönyvíró, Claudius Ptolemeus, Pomponius Méla stb. Főleg a 

Getica földrajzi vonatkozású fejezeteiben em leget más történetírókat és utazókat, akik
nek a munkáit forrásként felhasználta, (HACIIMANN 1970, 40.)

15 HACIIMANN egyenesen odáig megy, hogy a szerinte Ablabiitstól átvett szövegrészeket 
elemzi. Véleményem szerint -  bár a Jordanes-szöveg stilisztikai elem zésének hitelességét
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kivonatban sem maradt fenn, így ez emeli a szöveg értékét, A felhasznált for
rások között egyaránt találunk római, görög és gót írásokat. Az írásos források 
közül ki szokás emelni kettőt, Cassiodomst és AblabiusL; ezek valószínűleg meg
határozó jelentőségűek voltak Jordanes számára (a kompiláció problémájáról 
illetve Cassiodorusról bővebben szólok a 4. fejezetben).

3. Jordanes származásának kérdése

Jordanes életéről csak annyit tudunk, amennyit ő maga elárul a Geticában, 
illetve amennyit a Rontana c. másik történeti mű vizsgálata kiderített. Szárma
zása a mai napig vitatott. Saját beszámolója szerint egy Gunthigis nevű vezér
nek volt korábban a jegyzője (aki egyik részről a gót Amalus dinasztiából, má
sik részről szkír (alán) családból származott).1'3 Ez a Gunthigis feltehetőleg 
azonos azzal a dux-szal, aki 536-ban az Eufrátesznél teljesített császári szolgála
tot. így valószínű, hogy Jordanes élete nagy részét a 6. század első felében 
élte; az 5. sz. végén vagy a 6. sz. elején születhetett, és bizonyosan 552 után 
halt meg (552-es eseményekről még tudósít a műveiben).

Szintén saját beszámolójából tudjuk, hogy apja és nagyapja is egy bizonyos 
Candac alán vezér szolgálatában állt. Az apa és nagyapa nevei (Paria és Alano- 
viiamuth) gót eredetre utalnak.16 17 A legtöbben nem vonják kétségbe a szerző 
gót eredetét. Nevével több alakban találkozhatunk: Jordanes, Iordanes, Ior- 
dandis, Jordanus változatban egyaránt szerepel.18 Jákob Grimm a Jordanes 
nevet {nyelvészeti elemzés útján) tisztán gót névnek írta le,1'1 lehet azonban 
keresztény felvétel is. A 16. sz.-ban több krónikában is lomandis Alanis néven 
szerepel20, amely arra utal, hogy alán származásúnak tekintették, de ugyanígy 
találkozunk a Iordanes Gothus névvel is. Az alán származás kérdését többen is 
vizsgálták, legelőször Grimm;21 Brincken egyenesen azt állította, hogy Jordá

néin vonhatom kétségbe -  ez már csupán spekuláció, mivel Ablabiustól egy sor sem 
maradt ránk, és a korabeli történetírás gyakran alkalmazott olyan toposzokat, amelyeket 
Jordanes bárkitől átvehetett. (HACHMANN, 1970. 59-109. -  az Ablnhius und derAitíor dm 
We.slgolengesc!iidUeés a Zn dmt (hidlmt dns Ablabiv.s c. fejezetek.)

16 Gelicti, 50. caput
17 Getiui, 50.
18 Bokor, 1904.5.
19 Ezek szerint a név -nandes végződése a gót -nanps latin átírása, ami „merész, vakmerő" 

jelentésű; Jordanes neve Grimm szerint eredetileg Ibrs-nanps volt. (GRIMM, 1864. 170.)
20 Basila? 1576; Geneuse 1594; Lugdvni 1594. A névváltozatokról bővebben ld. Korkkanen, 

1975.
21 Grimm 1864,177.

49



nes valójában alán nemes volt, aki gótnak állította be magát.'" Goffart nem 
tartja egyértelműen eldönthetőnek a kérdést: az, hogy a család alán vezér 
szolgálatában élt, illetve, hogy az egyik nagyapa nevében megtalálható az alán 
népnév, önmagában semmit nem bizonyít Jordánes származásáról; szerinte a 
Geticából nem az a -  sokat hangoztatott -  tétel derül ki, hogy Jordanes a go
tokhoz tartozónak érezte volna magát, a nép pozitív bemutatása csak tisztán 
propagandacélokat szolgál.'3 A magyarázat, amelyet a Geticában a családról 
olvashatunk, nem teljesen világos, és önmagában azok az információk, ame
lyeket Jordanes a rokonairól közöl, nem bizonyítják egyértelműen az etnikai 
hovatartozást.

További vitákra ad okot a 266. caputban szereplő utalás Jordanes megtéré
sére („a?ite conversionem meam”). Ez vagy megkereszteíkedést, vagy az ariánus 
hitről a katolikus niceaira való áttérést jelenti. Goffart szerint a conversio szó 
jelentheti klerikális szerep betöltését is.21 Tény, hogy Gunthigisnél betöltött 
szolgálata ezzel a conversio-val ért véget; ez jelentheti papi funkció felvételét, 
de utalhat arra is, hogy a lelki életben elmerülő Jordanes lemond világi hiva
taláról. Jordanes valószínűleg egyházi személy volt, püspök a dél-itáliai Cro- 
tonban, de hogy mikortól töltötte be ezt a hivatalt, nem tudni. Egyesek egyál
talán nem tartják bizonyítottnak, hogy Jordanes püspök lett volna, sőt a Justi- 
nianushoz való kötődését is megkérdőjelezik.'1’ Az sem biztos, hogy a Jordanes 
nevet barbár szülei adták neki, vagy a felnőttkori conversatio -  amennyiben 
ez itt a megkereszteíkedést jelenti -  során kapta. (Maga a név, latinos hangzása 
ellenére, lehetett barbár eredetű is; egy vandál származású kelet-római hadve
zér is viselte a Jordanes nevet, 465-ös megkeresztelkedése előtt. 'e)

Jordanesnek Vigilius pápához való viszonya szintén vitatott. A Rontana c. 
történeti munka előszavát egy bizonyos Vigiliushoz címzi, akit „nobilissimus et 
magnificus fráter'-nők nevez. Egyesek22 23 24 25 26 27 szerint ez a név magát a pápát takarja, 
és Jordanest szoros barátság fűzte hozzá, mások28 ezt kevéssé valószínűsítik és 
a megszólítás alapján kizárják, hogy valóban a pápáról lenne szó. Feltételezhe

22 BiUNGKNEN, 1957. 88. Ő Jordanest nem a gót, hanem az alán király titkárának tekinti.
23 Goffart, 1988.20-31, 42-47.
24 GOFFART, 1988. 43-44.
25 Először Selig Cassel azonosította Jordanest Croton püspökeként 1848-ban (idézi MOMM- 

Sl'.N 1882, xiii n. 22). Ezt GOFFART (1988) is elfogadja tényként. Erősen vitatja viszont 
HEATHER (1991. 43.)

26 Goffart, 1988.44.
27 H orváth, 2002.
28 GOFFART, 1988. 44.; H eatuer, 1991. 43. Heather szerint ez a megszólítás inkább egy 

jogi tisztviselőt illet meg, mint a pápát.
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tő, hogyjordanes Vigilius pápa kíséretében 551-ben Konstantinápolyban járt. 
Jordanes kötődése Bizánchoz a Getica szövegében is tetten érhető: a város sok
szor egyszerűen urbs néven szerepel"' (tehát Bizánc egyértelműen „a” város 
volt Jordanes szemében), a keleti területeket pedig egy helyütt nostrae partes 
néven említi.'50 Athanarik, amikor Bizáncba utazik, a szöveg szerint szinte 
földi paradicsomot talál11; a nyugati császárok szerepe a műben közelébe sem 
jön a keleti uralkodóénak, Jordanes Justinianushoz való hűségét pedig egyér
telműen bizonyítja a Getica végén olvasható dicsőítő szöveg.3"

A keresztény alaphang erősen érezhető a Romanában.29 30 31 32 33 34 Jordanes vallása 
újabb kérdéseket vet fel származása szempontjából: a gótok áriánusok voltak, 
tehát ha a szerző gót származású, eredetileg a vallása is ariánus lehetett. Az 
ariánusokat azonban több helyen is élesen elítéli a szövegben, mint „tévta- 
nokban tévelygőket”,34 saját niceai hitét viszont nem részletezi, és arra sem utal 
sehol, hogy régebben ő maga is ariánus lett volna. Mindenesetre fenntartással 
kell kezelnünk az állítást, miszerint Jordanes a gótok „nemzeti” történetírója. 
A szöveg olyannyira bizánci felfogást tükröz, hogy ha nem tudnánk néhány 
dolgot a szerzőről, talán fel sem merülne bennünk a gót származás kérdése.

Momigliano, Jordanes első kiadásának gondozója amellett érvelt, hogy 
Jordanes valóban Croton püspöke volt és erősen kötődött a bizánci császár 
köreihez; a Getica megírásában azonban semmiféle lényeges szerepet nem tu
lajdonít Jordanes személyének. Számára Jordanes inkább Cassiodorus jobb
keze", aki Justinianus törekvéseinek megfelelő politikai iratot alkotott, kifeje
zetten az itáliai gót közönségnek, Cassiodorus utasításai és mintái alapján.35 36 
Goffart, bár szerinte a Getica teljes egészében Jordanes alkotása, és nem Cassio- 
dorus-kompiláció, egyetért Momiglianoval a mű politikai üzenetét illetőleg. '0 
A Getica sokat vitatott „propaganda"-vonásai más megvilágításba kerülnek, ha 
Jordanes gót származását vitatjuk. Heather úgy értelmezi Goffart és Momiglia
no nézetét, hogy szerintük Jordanes életrajzi adalékai, amelyeket az 50. caput-

29 urbs: Getica 5. (cap.): 38, (sor), 33: 168., 57: 289., 57: 290.; regia urbs: Getica 20: 107., 28: 
143.

30 nostrae partes: Getica 25: 132.
31 Getica, 25.
32 Getica, 60.
33 O ’DONNKLL, 1982. 224-225.
34 Főként a Valens császárról szóló részekben találkozunk az ariatius tanok kritikájával. 

Jordanes az arianizmust olyan súlyos bűnnek tartja, hogy' a császár kínhalálát mint 
méltó büntetést írja le (Getica 25-26). Érdekes, hogy ezt az elgondolást Sevillai Isidor is 
átveszi (História Got borúm 9.).

35 Momigliano, 1955. 215 ff.
36 Goffart 1988,62-68.
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bán olvashatunk, valójában csak arra szolgálnak, hogy eltereljék a figyelmet 
Jordanes nagyonis konkrét kötődéseiről egy bizonyos bizánci politikai 
körhöz. Ő ezt vitatja, s nem tartja valószínűnek, hogy a Getica politikai célzat
tal készült volna; ezt a gondolatmenetet követve rdszont el kell fogadnunk, 
hogy a származásával kapcsolatban közölt adatok hiteleseké7 (A Getica politi
kai vonatkozásairól bővebben szólok az 5,6 pont alatt.)

4. A  Getica keletkezése. Cassiodorus, Ablabius és a kompiláció
problémája

A mű keletkezési helyéül általában Konstantinápolyi, Scythiát vagy Moesiát je
lölik meg. Amennyiben elfogadjuk, hogy Jordanes 551-ben Konstantinápoly
ban tartózkodott, valószínűsíthetjük ezt a mű keletkezési helyének; Scythiát és 
Moesiát Mommsen vetette fel, arra hivatkozva, hogy ezekről a tartományokról 
feltűnően részletes és pontos leírás olvasható a Geticában. (Ez azonban ma
gyarázható azzal is, hogy a szerző jegyzősége idején személyesen járt itt.)

A keletkezés ideje problematikusabb. Tudjuk, hogy Jordanes egy barátja, a 
szintén egyházi személy Castalius kérésére félbeszakította a Romana írását, és 
először a Geticát fejezte be.37 38 551-et vagy 552-t szokás megjelölni keletkezési 
dátumként O ’Donell több énét is felsorakoztatott az időpont mellett.39Jor
danes a Romanában többször is utal Justinianusra, s ezek alapján a császár 
uralkodásának 24. évében fejezte be a művet, vagyis 551-552-ben. A Geticában 
említi a konstantinápolyi nagy járványt, ami 542-ben söpört, végig a városon. 
Továbbá beszámol a Germanus és Matasuntha házasságából született Germa- 
nusról, aki 551-ben láthatott napvilágot. A Romanában említ egy csatát is a 
lombardok és a gepidák között a Balkánon; ez 552-re datálható. Liberius pat
rícius előrenyomulása Hispániában, amelyet Jordanes szintén megemlít, is 
552-re tehető. Tehát valószínű, hogy a Romanát 552-ben vagy azután fejezte 
be, a Getica pedig 551-ben vagy 552-ben keletkezhetett. Elgondolkodtató, 
hogy Jordanes miért nem említi Narses Itália elleni hadjáratát (551 tavasza), 
ez azonban magyarázható a mű esetleges propaganda voltával is. Justinianus

37 H eati-IER, 1991.40-49.
38 H üATHER, 1991, 34.
39 O ’DoNNELL 1979. 45-46,
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552 áprilisában lépett uralkodásának 25. évébe; ez az évforduló talán ösztö
nözhette Jordanest a mű befejezésére.10

Cassiodorus (490P-583) senatori család sarja volt, aki Nagy Theoderik ud
varában magas tisztségeket töltöttbe (consulmagister qffiáorum, praefectus prae- 
torio). 540 után -  alighanem a háborús helyzet miatt -  Konstantinápolyban 
élt. Fő műveként tartották számon a 12 kötetes História Gothorumot, amelyet 
Jordanes -  a Getica előszavának tanúbizonysága szerint -  ismert és kölcsön is 
kért. (Schirren és mások stilisztikai elemzések segítségével bizonyították, hogy 
Jordanes mindenképpen ismerte a História Gothorumot,40 41 42) A két szerző közötti 
kapcsolat rekonstruálása azért problematikus, mert Cassiodorus műve teljesen 
elveszett, és csak fennmaradt töredékeiből következtethetünk a tartalmára, il
letve ideológiai beállítottságára. (Ezek a Variae c. gyűjteményben találhatók; 
főként hivatalos iratok nyomán készült vnintafogalmazványokró! és levelekről 
van szó.) Tudjuk, hogy Cassiodorus műve Theoderik felkérésére készült; egy 
533-ban keltezett levél szerint (amelyet Cassiodorus fogalmazott a fiatal király, 
Athalarik számára}12 a mű elkészülte a király egy minisztere közbenjárásának 
köszönhető.43 44 45 * Theoderik 526-ban halt meg, tehát Cassiodorus mindenképpen 
526 előtt kezdte el írni, és az említett levél tanúbizonysága szerint 533-ban 
fejezte be a történeti művet, feltételezések szerint Ravennában. Maga Cassio
dorus is kompilátornak tekinthető bizonyos szempontból: elég sok könyvet 
gyűjtött össze gót témákról, de hogy ezeket miként használta fel, nem tudni. 
Úgy tűnik, Cassiodorus, akárcsak Jordanes, az Amalus nemzetség pártját fog
ta. 519-ben már írt egy kis Chronicont Eutharik (Eutheric) konzidlá választása 
alkalmából11 (Jordanes is hangsúlyozza Eutharik Amalus származását, illetve, 
hogy Amalasunthával való házassága folytán két Amalus ág kapcsolódott 
össze41’). O’Donnell úgy véli, Cassiodorus az új konzul legitimációját bizony
gatja ily módon, sőt a 12 kötetes munkát is erre az évre datálja, mondván, 
valójában ez is Eutharik támogatására készült.41’ Goffart felületesnek tartja ezt

40 A keletkezés idejére nézve érdekes HEATMER okfejtése, aki azt veti fel, hogy Jordanes 
munkamódszereit ismerve (pl. a Romanat is félbeszakította a Getica kedvéért) 
egyáltalán nem  vehető bizonyosra egy ilyen „kronologikus” okoskodás. O azt is elképzel
hetőnek tartja, hogy Jordanes jóval 552 után fejezte be a gotok történetét, s az újabb 
eseményeket vagy ideológiai okokból hagyta ki, vagy azért, mert egyszerűen még nem  
értesült róluk. (HEATHER, 1991.48-49.)

41 Schirren, 1858. 9-19.
42 Cassiodorus Varian 9.25.4.
43 Goffart, 1988.32.
44 GOFFART, 1988. 33.
45 Getica 60.
45 O ’DONELL 1979. 44
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az érvelést, és alighanem igazat adhatunk neki: Eutharik egyéves konzulsága 
olyan időszakra esett, amikor az osztrogót királyság és Bizánc között szokat
lanul békés és harmonikus volt a viszony, így nem valószínű, hogy Eutharik 
rászorult volna Cassiodorus propagandájára.47 48 Mindenesetre érdekes, ahogy 
O’Donnell a Getica Eutharikról szóló részeiből kiindulva elemzi a kompiláció 
problémáját. A 14. caputban feltűnik Eutharik neve (az Amalus családfában) 
illetve a 48. caput beszámol Amalasunthával való házasságáról, többször azon
ban nem esik róla szó. O’Donnell azt feltételezi, hogy Cassiodorus nagy teret 
szentelt Euthariknak (túl nagyot ahhoz képest, hogy milyen fiatalon meg
halt), Jordanes pedig érezte ezt az aránytalanságot, így sok mindent, amiről 
Cassiodorus tudósít, egyszerűen kihagyott. Az ünneplés, ami Cassiodorus ere
deti szövegében Eutharik és Alamasuntha frigyének szólt, Jordanesnél már 
Germanus és Matasuntha házasságára vonatkozik.18

Goffart is hosszan elemzi Cassiodorus és Jordanes kapcsolatát. Szerinte 
Cassiodorus 12 kötetét a kutatók többsége túlértékeli; nem lehetett sokkal 
hosszabb, mint a Getica negyede, így legfeljebb vezérfonal lehetett Jordanes 
számára, de semmiképp sem származhat Cassiodorustól a teljes anyag.49 Mivel 
a mű elveszett, leginkább stilisztikai vizsgálatokra hagyatkozhatunk annak 
megítélésében, mi származik Cassiodorustól.

A Getica előszavát sokan úgy értelmezik, hogy Jordanes csupán rövidítését 
akarta adni Cassiodorus művének. Röpke azonban kimutatta, hogy az előszó 
nagy része átvétel Rufinustól, aki Origenes Szent Pál apostol leveleinek kom
mentárjait reprodukálta.50 Rufinus nagyon hasonló fordulatokat használ

47 Goffart, 1988. 33.
48 O'DONNELL, 1979. 46.
49 Cassiodorus 12 „libri”-ről beszél, Jordanes viszont a „volumina1’ kifejezést használja, 

amely inkább tekercset jelent. Erről bővebben: GOFFART, 1988. 58-62.
50 A forrást Heinrich von Sybe! fedezte fel. (SYBF.L 1838, 53-54.) Egyébként Jordanes némi

leg utal rá, hogy az előszó átvétel, bár a forrást nem  jelöli meg.
Rufinus szövege: „Volenlem me patvo svbve.clvnt naxrigio órain tranqiiilli liloris slangéra 

el vdnutos de Graecom-m slagnis piscu.ulos lágere, in uhum, fráter IIemeli, laxare vela ampdlis 
rdicloque opera, quod in brtmsjermdis homilns Ada-manli senis habebam, su.ad.es, v l  nosíra voce 
quintUchu m is volumina, quibus ejrishdam Ponti ad Rnmanos dissemü, explicemns: in qnibus 
ille dum serialur apostoli sensum, in tavi jrrqfundum pelagns aufertur, Hl indus ingmis sít üluc 
mim. sequmli, ne magnüudine. sensuum vélni immanitale. opprimatvr undamm. Tűm deinde ve.c 
itiud. aspiás, quod (minis mihi est spiritus ad implmidam dús Iáin magnijicam dicendi Inba-m. 
Super oviim miiem diffiatllalas esi, quod interpolálj süni ipsi film. Desunl m im  Jere apud ornni- 
um bybUolhec.as, incertum sane. quo casu, aliquanli ex ifm  eorpwe volumina, el haec admplere 
atque in iM ino opera inlegmvi amsef/nmiliam dare non est ind ingenii, séd, Hl tu credis qui haec 
exigis, mmteiis fmiasse divini addis miiem, ne quid labmibus mais desil, Hl omne hoc quindecim 
volnminum ctnpns, quod Graeciis sarum ad. quadmginhi Jere mii e,o amptius műin versuum
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bevezetőjében, mint Jordanes (részletezi, milyen kevés hozzáférése volt az 
eredeti műhöz, nem is találta meg az összes kötetet, fél, hogy nem tudta töké
letesen reprodukálni a gondolatmenetet stb.); az átvétel talán annak tudható 
be, hogy Jordánes ugyanazt akarta közölni bevezetőjében, mint Rufinus, így 
egyszerűbbnek tartotta majdnem szó szerint lemásolni Rufinus szövegét, mint 
hogy maga bajlódjon az előszó megírásával. ’1 Ez -  ha elfogadjuk az érvelést -  
egyben azt is jelenti, hogyjordanes nem kizárólag Gassiodorus művét akarta 
reprodukálni, vagy legalábbis nem tartotta fontosnak, hogy ezt megemlítse. 
Az előszó szerint Jordán esnek mindössze 3 napig volt lehetősége Cassiodorust 
tanulmányozni, ami nevetségesen rövid idő; azonban felvetetődik, hogy a „3 
nap’' már több ókori szerzőnél is feltűnik szimbolikus időtartam-megjelölés
ként, és egyaránt jelenthet hosszabb vagy rövidebb időszakot. Az is felmerül, 
hogyjordanes több ízben is olvashatta Cassiodorust (a kéziratok egy részében 
a relegi, ’újraolvastam’ szót használja a művel kapcsolatban). Goffart követ
keztetése szerint, ha Jordanes valóban arra akart volna utalni, hogy pontosan 
próbálta követni Cassiodorus gondolatmenetét, nem a Rufinus-féle sablonos 
modellhez folyamodik az előszóban. Mindentől függetlenül feltűnhet, hogy 
Jordanes, bármennyire követte is a középkori történetírásban elteijedt előszó
sablont, elhagyja a szokásos hosszas mentegetőzést történetírói képességeire 
vonatkozóan, és csak azt emeli ki, hogy a forrásművek nagyon rövid ideig áll
tak rendelkezésére.:,_ * *

jnnduxit, mllneviem el ad. média, si Jieri fialni, sfialia amrlem: Aura sulis imfieria el lamquam ab 
eo, qui fiondus ofieiis Indus sáré nnf.il, infiosila. Adgretliar tamen, si forte örüli omhus luis, quae 
mihi lanujuam hamud impassihüia videnlnr, adsjnranle, Bea passikilia fiaid. Séd ifisam- iám, sí 
videlui, Origenetn quaUler ptnefadónem suseepti ofieris dirigál, audiavms. '

Jordanes szövege: „V olm tem  me fim vo  subvectum  u a v ig io  arain IranquiUi liloris 
stringere el m in u to s d e  f irk á im u l, 11 f q u id trn  ail, stagn is p is a  a d ó s  legere, in  a lln v i, frá te r  C aslali, 
laxari o d a  compellis re l id o q w  opm cu lo , qu od  in lra  mumus habeo, id  esi, de adbrevia liim e  
ckroniarrum , suad.es, u t noslris verbis duodecein S m a to ris  va lu m in a  de arigine a d n sq u e  Get árum  
ab a Hm el u .upie n u n c  per generation.es regesque descendenlent. in  u n ó  el hoc p a iv a  libeüo clioartem: 
d u ra  su lis im fieria el lam qu am  ab ea, qui fiandus ofieris Indus serié noll.it, infiosila. nec ilh u l 
asfiids, qu od  lm u is  m ihi esi sp ir ilu s a d  m p lm d a m  eius ta v i m agn ificavi d icen di tubám : sujter 
om ne au lem  fiondus, quod nec fa c u lla s  eortendem libram m  nobis da lu r, quat.en.us eiu s sen.sui in- 
senriamus, séd, ul. n on  m enliar, a d  In d íta n á m  led ion em  disfiensuloris eius beuejiáo  libros ifisos 
antehac relegi. q u o m m  q u a m vis  varba non recolo, sensus ta v im  el rés aclas credo me inlegre 
retinán , a d  quns el. ex n o n n n llis  h isloriis G nxis ac L a tin is  add.edi convetrienlia, in ü in m  finenu/ue  
el filura  in  m édia m ea d id io u e  fiervdsem s. quare sine con tuvielia  quod exigisli su sd fie  libens, 
libentissim e lege: el s í q u id  f ia m u l d ié tá in  esi el In, u l v ic in u s genfi, covuuemam s, adde, a ra m  jrro 
me, frá te r  carissime. D m n in u s lecam . Á men. ”

51 KÖEKE, 1859. 66-67.
52 Friedrich 1907, 338-89.
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Ami az egyéb idézésekből és levelekből kiderül Cassiodorus munkájáról, 
az több helyen is ellentétben áll a Geticával. Az összehasonlításban nagy segít
ségünkre lehet Cassiodorus már említett Chroniconja, amely a gót törté
nelem fordulópontjait foglalja össze Eutharik hatalomra jutásáig. Ezek a tör
ténetek minden valószínűség szerint a História Gothorujnbnn is szerepeltek. 
Goffart ezeket vetette össze a Getica idevágó részeivel, és több lényeges 
eltérést talált.03 Cassiodorus a gót királyokat legtöbbször ugyanazzal a jelzővel 
látja el (vagyis minden királyhoz más jelzőt társít és ezeknél meg is marad), 
ezek a jelzők azonban nem egyeznek azokkal, amelyeket Jordanes használ. 
Több olyan epizódról tudunk a História Gothommha.ii, amely a Geticában nem 
szerepel. Elgondolkodtató, hogy Cassiodorus áradozik Theoderikről, Jordanes 
azonban alig ír róla (az epizódok kihagyása és lerövidítése pedig mindig tu
datos szerkesztés eredménye, vagyis Jordanes nyilván olyan részeket hagyott 
ki, amelyeket feleslegesnek vagy a gondolatmenetbe nem illőnek ítélt!). Bár a 
rendelkezésünkre álló összehasonlítási alap nagyon kevés, a kutatások folya
mán egyértelművé vált, hogy fenntartásokkal kell kezelnünk a kompiláció 
kérdését. A hasonlóságok, amelyek a két művet összekötik, magyarázhatóak 
azzal, hogy mindkét szerző a gót-római összefogás és kibékítés szellemében 
írta történeti munkáját. (Adolf Ebért mutatott rá, hogy Cassiodorus hasonlóan 
pozitív oldalról próbálta bemutatni a gotokat, mint Jordanes, de az ő motivá
ciója nem annyira az összefogás propagálása volt, hanem annak bizonyítása: a 
gót nemes, a rómaiakkal egyenrangú nép, akiktől nem szégyen katonai-politi
kai vereséget szenvedni. Ilyen értelemben Cassiodorus munkája inkább szólt 
a római öntudathoz, mint a békítő szándékú körökhöz.53 54)

Sok vitára adott okot a Jordanes által felhasznált szájhagyomány kérdése, 
amely feltételezések szerint Ablabius munkáiból ismert, A 6. sz.-i gót szájha
gyományt személyesen is ismerhette. Néha ő maga is kétségeit fejezi ki ezekkel 
kapcsolatban (az „úgy beszélik”, „azt mondják” fordulatokhoz folyamodik), 
ennek ellenére hihetetlennek tűnő részleteket is közöl. A Geticában -  főleg 
az első részben, amely a gótok korai történetét tárgyalja -  elég sok olyan 
elemet találunk, amely ténylegesen a gót hagyomány része lehetett. (Ilyen 
monda pl. Bérig király elhajózása az őshazából, vagy Filimer király története, 
aki a Fekete-tengerhez vezette a gotokat.) Ezekben a mondákban valós törté
nelmi események őrződhettek meg, erősen leegyszerűsített, szimbolikus 
formában (a történelem eseményeinek ilyen leegyszerűsítése és megőrződése 
számos nép kultúrájából adatolható, és hasonló mechanizmusokat mutat).

53 GOFFART, 1988. 40-41.
54 Ebért 1874 ,1., 560. Idézi Go FF ART 1988 is, 26.
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Ezek elég jól felismerhetők, és jellemző rájuk az erős elfogultság (pl. az el
képzelés, hogy a gót-gepida háború egyetlen ember, Fastida gepida király 
hibájából robbant ki, vagy a gepidák és a hunok népneveinek magyarázata 
mind megfelel a gólok ellenséges népekkel szembeni felfogásának). ’5 Ennek 
a kérdésnek a megítélését nagyon megnehezíti, hogy maguk a mondák nem 
maradtak fenn máshol, és Ablabiusról sem tudunk túl sokat. (A 
4-5. századból adatolható egy Ablabii nevű történetíró, de nem biztos, hogy 
ez azonos azzal az Ablabiusszal, akire Jordanes hivatkozik). Egyetlen munkája 
sem maradt fenn, csak Jordanes és Cassiodorus utalásaiból ismerjük. 
Cassiodoms egy leveléből tudjuk, hogy Ablabiusnak a mondák összegyűjtésén 
kívül több történeti munkája is volt, többek között a gotok 3-4. századi törté
nelméről; szintén Cassiodorus tudósít róla, hogy maga Ablabius nem volt gót 
származású. Jordanes valószínűleg szintén csak Cassiodorus szövegei alapján 
ismerte, de a Getícában 3-4 alkalommal hivatkozik rá, főleg a gótok korai tör
ténetéről szóló részeknél: a gót kirajzásnál Scandziából, Scythia elfoglalásánál 
illetve egyes népnevek magyarázatánál (amely egyébként valószínűleg nem 
Ablabius „találmánya”, mert pl. a herulok népnév-magyarázata már Dexippos- 
nál is megtalálható). A feltételezés, hogy Ablabius jól ismerte és feldolgozta a 
gót szájhagyományt, Mommsentől származik, de erre valójában csak annyi a 
bizonyíték, hogy azok a szövegrészek, ahol Jordanes Ablabiusra hivatkozik, a 
szájhagyományban terjedő mondák jellemvonásait mutatják. Ablabius szere
pét ennek ellenére nem szabad lebecsülnünk; Cassiodorus, úgy' tűnik, főleg 
rá hagyatkozott a gót őstörténet rekonstruálásánál, és lehetséges, hogy több 
adat is tőle származik, csak épp nincs minden esetben forrásként megjelölve.:>b

Jordanes munkája több kéziratban maradt fenn. A Geticának az a szövege, 
amelyet a mai kiadásokból ismerünk, Mommsen rekonstrukcióján alapszik. O 
osztályozta a Getica kéziratait, és az öt legkevésbé leromlott szöveg alapján 
rekonstruálta Jordanes eredetijét. Mommsen a következő kódexeket használ
ta fel (a legjobban megmaradt szövegektől a leromlottak felé haladva): 55 56

55 H eather, 1991.57.
56 GÁRTNER 1973, 10.
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Heidelbergi kódex, 8. sz.
Vatikán-Palatinusi kódex, 10. sz.
Valencienne-i kódex, 9. sz.
Firenzei Lorenzo-könyvtári kódex, 11.sz.
Milánói Ambrosianai kódex, 11—12. sz. (a Palatinusi kódex másolata)
Vatikáni Ottobiani kódex, lO.sz.
Breslaui kódex, 11.sz.
Chaltenhami kivonat, 9.sz.
Cambridge-i kódex (Trinity College) 11.sz.
Berlini kódex, 12.sz.

Megjegyzendő, hogy a Geticának van egy másik kritikai kiadása is. Ez 
előbb jelent meg, mint Mominsené, A.C. Closs állította össze 1866-ban Jordá
nét d.e Getarum sine Gothorum origine et refms gestis címen, Closs nagy nyelvtudás
sal, de kevés történeti ismerettel rendelkezett; Mommsen rekonstrukcióját hi
telesebbnek szokták elfogadni/’7

5. A  Getica hitelességének főbb kérdésed

5.1 A mű felépítése; problémás pontok a kronológiában

Bár a Geticát önmagában szokták vizsgálni, Goffart felismerte, hogy valójában 
egy három részből álló mű utolsó részének tekinthető.5'1 Az első két részt a De 
summa temporum vei origine actibusque gentis Romanorum I-II. alkotja; ezek a 
teremtéstől kezdve mutatják be a történelmi kronológiát, a római birodalmat 
örökké fennmaradónak tüntetve fel. Ezek a szövegek is erősen bizánci hatást 
mutatnak. Ezekhez csatlakozik a Getica, amelyhez Jordanes külön előszót írt. 
A Getica tehát nem csak önmagában, hanem egy, az egész történelmet felöle
lő munka összefüggéseiben is vizsgálható. 57 58 59

57 Bokor, 1904, 20.
58 Itt nyilván nem  tudok minden vitatott részletre kitérni. A szöveghez nagyon bő, régészeti 

magyarázatokat és más történetírók szövegeire való utalásokat tartalmazó kommentárt 
ad KISS Magdolna a Getica 2002-cs magyar fordításában. Emellett KtSS Magdolna és 
LüNGVÁRI István több kommentárt illetve magyarázatot is közzétett a fordítás készítése 
közben. (Ezek az „In memóriám Barta Gábor” c. kötetben olvashatók, Pécs, 1996.)

59 Goffart 1988. 47.
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A Geiica kronologikus sorrendben mondja el a gót történelmet. Három fő 
részre tagolható:

1-24. caput: A gótok származása, őstörténete és vándorlása; a Kr.e. II. év
ezredtől a Kr.u.4. sz.végéig terjedő időt öleli fel. A gótok történetének a 
Fekete-tenger melletti időszakát részletezi Ermanarik bukásáig és haláláig, 
illetve az osztro- és vizigótok szétválásáig. Az itt szereplő adatok inkább más, 
szkíta, thrák, dák törzsekre vonatkozhatnak, hitelességük kétségbe vonható.

25-47. caput: a vizigótok története Fritigerntől Alarikig (4. sz. vége-6. sz. 
eleje);

47-60. caput: az osztrogótok története.
(Ez a felosztás mesterséges, nem Jordanestől származik; ő csak fejezetekre 

tagolta a szöveget, nem különített el nagyobb részeket.)

I. Az első rész egyfajta legenda-ötvözetre emlékeztet, és több tárgyi téve
dést is tartalmaz. A Jordanes korában ismert földrajzi világ leírásával és a gó
tok Scandzából való elvándorlásával kezdődik (1-4. caput). Itt találkozunk 
először a germán eredetmonda egy változatával.W) Eszerint a keleti germánok 
(akik közé a gótok tartoznak) eredetileg az északi germánokhoz tartoztak és 
csak a népvándorlás során szakadtak ki skandináviai őshazájukból (ennek 
részletezését ld. később a skandináviai eredet tárgyalásánál).

Az egyik legnagyobb hibának az tekinthető, hogy Jordanes több ízben is 
összekeveri a népcsoportokat, amikor a gótok Fekete-tenger melletti tartózko
dását részletezi (5-24. caput). A gotokat és a getákat egyazon népként kezeli, 
míg valójában a geta népcsoport Dacia és Thracia területén élt és nem ger
mán eredetű volt/’1 A róluk szóló történetekbe azonban Jordanes belesző 
olyan mozzanatokat is, amelyek germán, sőt skandináv eredetű hagyományok
ra engednek következtetni (pl. emberáldozatok módja és gyakorisága'12), 60 61 62

60 GnHcti 1.
61 GO FF ART, 1988. 84.
62 Getica 5. Beszámolója szerint a geták a hadifoglyokat akasztással feláldozták, Ez a szokás 

az északi germánoknál sokáig nyomon követhető’, és arra a mítoszra vezethető vissza, 
miszerint a főisten (németül Wotan vagy Woelan, az izlandiban Ódinn) felakasztotta ma
gát és több napig lógott félholtan, hogy megszerezze az örök bölcsességet. (Edda Sae- 
mundar, Völuspá [„A jósnő jövendölése”], 28.) A gót pogányságról egyébként keveset tu
dunk. A kis törzsek saját istenképpel rendelkezhettek, az einberáldozatok is gyakoriak 
voltak. A szentélyekben és szent ligetekben saját papjaik voltak; szertartásaikban nagy 
szerepet kapott a húsétel és a húsáldozat, (BÓNA, 1986.128-129.) 369-72 között, amikor 
Athanarik keresztényüldözésbe fogott, egy pogány fa istenszobrot küldtek végig az or
szágon, és kényszerítették a keresztényeket, hogy imádják azt (Cl.AUDE, 1970. 13}.
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vagyis a népekről szóló információkat vegyítette egymással, és szinonimaként 
használta a nevűket.03 A Fekete-tenger partvidékén töltött időszakban a gótok 
kapcsolatba kerültek több, iráni nyelvet beszélő nomád néppel, akiktől Jorda- 
nes több ízben megpróbálja őket elválasztani, de magyarázatai nem egyértel
műek. A szkíták, a geták, és más, Tracia vidékén lakó népcsoportok mondái 
elválaszthatatlanul belekeverednek a gótok történetébe. A tévedések többször 
bizonyíthatóak más források alapján; Jordanes a szkítákat és a dákokat követ
kezetesen kapcsolatba hozza a gotokkal, így értesülései néhol hitelesek, csak 
éppen egy másik etnikumra vonatkoztathatnak.'1 A dákok Kr.e, l.-Kr.u.l. sz.-i 
történetét elég pontosan leírja, mint gót történelmet; Domitianus császárnak 
a szarmatákkal és a dákokkal vívott háborúját a gótok elleni háborúként mu
tatja be. Gólként állítja be Maximinus császárt is, aki valószínűleg geta szárma
zású volt. Jordanes egy egész fejezetet szentel neki, s a szöveg itt kifejezetten 
anekdotázós-niesés jellegű.

A 13. caputban megemlíti, hogy a gótok két nagy csoportra, az osztro- és 
vizigótokra oszlottak. Ezt a két nevet következetesen használja az egész mű
ben, és feltételezi, hogy a fekete-tengeri szállásterületen elkülönülő két cso
port, illetve a később államokat alakító két gót törzsi csoportosulás között 
kontinuitás és azonosság van. Ez nyilvánvaló tévedés (erről részletesebben a 
gót törzsi szétválásokról szóló fejezetben írok). Szintén téves a névmagyarázat: 
Jordanes szerint az osztrogótokat Ostrogotlia, egy királyuk után nevezték el 
így, a vizigótok nevében pedig a 'nyugat’ szó rejlik. " Bár sokáig így gondolták, 
nyelvészeti rizsgálatok során bebizonyosodott, hogy az osztro- és rizigót nép
neveknek nincs közük a germán Őst (kelet) és West (nyugat) kifejezéshez, 
mint ahogy ez a Visztula két partján való elhelyezkedésük alapján logikusnak 
tűnne. Az osztogótok neve a gót auster 'fénylő, ragyogó’, a rizigótoké a gót vezu 
'vitéz, hős’ szárakból eredeztethető.

A gotokkal rokon gepidákat Jordanes szintén Skandináviából származtatja, 
amely megint kérdéses. A gepidák népnév-magyarázata is kitaláció: Jordanes 
szerint azért kapták ezt a nevet, mert a Scandza szigetéről való elhajózáskor 
később indultak a többieknél, a gepanda szó pedig gót nyelven 'lusta’ jelen
téssel bír.bü (Valójában a gepida név inkább az angolszász gifóa, gefÖa, illetve 
a német gébén ’adni’ igével hozható összefüggésbe, és inkább 'bőkezű, sze- 63 64 65 66

63 A Getica cím ében is fellelhető ez a tévedés: De őri giné (iclihusque Gél árum, a helyes 
Goíhorum helyett.

64 Ezt a hibát Sevillai Isidor is elköveti, aki a ílislona Goíhorum elején a gotokat a getákkal 
azonosítja, (Hislmia Goíhorum 1-2.)

65 Gelicn 13.
66 Getica 17.
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rencsés, boldog” jelentéssel bír.) Több helyen észrevehető az ideológiai szem
pontú torzítás: a vandálokat általában ellenséges népként kezeli, és a szöveg
helyek, ahol róluk ír, zavarosak, kronológiájuk nem pontos, túlzóak. Hasonlót 
figyelhetünk meg a hunok esetében is, az ő eredetükről a 24. caputban olvas
hatunk; Jordanes szerint a hunok azoktól a gotoktól származtak, akik gonosz 
varázslatokkal foglalkoztak. A korabeli szerzők számára a hunok váratlanul 
tűntek fel a Volga-Don-Kaukázus vidékén, így a legvadabb eredetmondákkal 
próbálták magyarázni megjelenésüket. Jordanes valószínűleg Ammianus Mar- 
cellinus tudósításából tájékozódott a hunokat illetően, aki maga is csak hallo
másból rendelkezett információkkal, és inkább mesés toposzokra hagyatkozik. 
Az itt olvasható csodaszarvas-történet Bóna István szerint egy hun eredetmonda 
eltorzított változata.

Jordanes az osztro- és vizigótok szétválását a hun hódítás után, Ermanarik 
bukásakor és halálakor említi, valójában azonban előbb elkezdődhetett, már 
az első hun betöréseknél.

II. A vizigótokról szóló rész jobban megkomponált, mint az első, de kb. a 
felét (36-43. caput) Attila hun uralkodó 451-es hadjáratának, illetve a cata- 
launumi csatának a részletezése teszi ki, amely nem mindig kötődik szorosan 
a gotokhoz; emellett Jordanes a vandál királyság ügyesrbajos dolgait is ecseteli.

Ez a rész foglalkozik a legtöbbet olyan eseményekkel, amelyek a római tör
ténelemből dokumentálhatóak és így ellenőrizhetők. A gót-római kapcsolatok 
kérdéséhez érdekes adalékokat találunk a szövegben. Első lépcsőként 378-ban 
Fritigern gót király (mint a 4. sz.-ban több barbár uralkodó) betelepülési 
engedélyt kér népe számára a római birodalomtól, A gótok valószínűleg tuda
tában voltak a rómaiak telepítéspolitíkájának, és tudták, hogy adófizető colo- 
nusként fognak bánni velük (bizonyára ez a Jordanes által említett habozás 
oka). Jordanes interpretációjában a gótok határvédelmi feladatokat láttak 
volna el. (Itt említi az arianizmust, mint Valens császár tévtanát, amelyet a 
gótok is átvesznek. Valójában a gótok már sokkal korábban megismerkedtek 
az arianizmussal.) Nem sokkal később a vizigótok felrúgják a békeszerződést 
és Alarik vezetésével feldúlják Rómát. Az Alarik és utódja, Athaulf körüli trón
viszályok (29-31. caput) különösen érdekesek a gót királyi házak történetének 
rekonstruálása szempontjából, és bizonyos tekintetben ellentmondanak a Jor- 
danes által sugallt képnek az erős gót dinasztiákról (Id. később a gót királyi 
házakról szóló fejezetben).

A vizigót-római viszony következő fordulópontja a 416-os szerződés, ame
lyet Vallia kötött a rómaiakkal, és amelynek értelmében a vizigótoknak meg 
kellett tisztítaniuk Hispániát a rómaiak külső-belső ellenségeitől, a letelepedé

61



si jogért cserébe (32- caput). A gótok később olyan sikeresen harcoltak az alá
nok, szvévek és vandálok ellen, hogy a kormányzat leállíttatta a hadjáratokat, 
és a gótok lakhelyéül Aquitaniát jelölte ki. Ezzel a vizigótok formálisan elis
merték a Nyugat-Római Birodalom fennhatóságát, ugyanakkor Galliában ter
jeszkedhettek.

Attila hadjáratairól illetve a catalaunumi csatáról (36-41. caput) Jordanes 
elég bizonytalan információkkal rendelkezhetett; több fontos elemet is ki
hagy, emellett nyilvánvalóan a fantázia szülte mozzanatokat is beletesz (pl. 
Attila hosszú és körülményes beszéde a katonáihoz a kézitusa kellős közepén). 
Jordanes az egyetlen szerző, aki egy újabb galliai hun támadásról is tudósít, ez 
azonban valószínűleg tévedés; ebben az időben a vizigót Thorismud folytatott 
harcokat Galliában az alánok ellen,157 Jordanes talán ebbe a konfliktusba „ke
veri bele" a hunokat.

Furcsa, hogy az idegen népek leírása sokszor teljesen háttérbe szorítja ma
gukat a gotokat. Athanarik királyról (akit Sevillai Isidor az első gót királyként 
ír le)0* például Jordanes csak annyiban emlékezik meg, hogy Konstantiná- 
polyba érvén elámul a város szépségén. Goffart szerint ez a rész egyáltalán 
nem tekinthető a gótok dicsőítésének; sok dicsőséges epizód kimarad.® The- 
oderik 36 éves uralkodásáról is leginkább csak a külpolitikai események fé
nyében szól.

A történelmi hitelesség ebben a részben is több helyen megkérdőjelez
hető, Alarik temetésénél pl. ugyanazt a módszert írja le, amivel állítólag Attila 
hun királyt is eltemették; Bóna István mutatta ki, hogy ez a folyóeltereléses te
metkezés a kor technikai viszonyai között gyakorlatilag kivitelezhetetlen volt.

III. A harmadik részben Jordanes visszatér a 376 körüli eseményekhez, 
illetve a keleti gótok azon részével foglalkozik, akik hun befolyás alá kerültek. 
A Balamber hun királlyal vívott háború (48. caput) valószínűleg félreértés, és 
nincs történelmi hitelessége (ld. az Amalus-házról szóló fejezetnél).

Érdekes és sokat vitatott az a szövegrészlet, ahol Jordanes Attila temetésé
ről ír (49. caput). Ezt valószínűleg Priscos azóta elveszett szövegeiből vette át; 
az egyes részletek hitelessége is vitatott.711 67 68 69 70

67 Thorismud jellem ét Jordanes egyébként sokkal pozitívabban mutatja be, mint Sevillai 
Isidor, aki egyértelműen kegyetlen önkényúrnak írta le (História Golhamm 30). Ez bizo
nyára abba a tendenciába illeszthető, miszerint Jordanes igyekezett a gotokat a lehető  
legjobb oldalukról bemutatni.

68 História Gotkorum 6.
69 GOFFART, 1988. 62-68.
70 Erről bővebben ld: BÓNA, I.: A hunok, és w agykirályaik, Budapest, 1993
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Az 51. caputban, némileg kitérőként említi Jordanes a „kis gotokat” és 
Wulfíla püspököt. Ok a 348-ban a rómaiakhoz menekült és Thraciában letele
pedett gólok utódai. Wulfíla vagy Ulfilas (311-382) felvette az ariánus vallást, 
és népét is erre térítette.71

Nagy Theoderik uralkodásának Jordanes elég hosszú szövegrészt szentel 
(52-59. caput). Születésével kapcsolatban felvethető, hogy Erelieva, Theode
rik anyja nem ágyasa, hanem felesége volt Thiudimernek, de a házasságot 
nem tekintették érvényesnek, mert Thiudimer ariánus, Erelieva viszont a for
rások szerint katolikus volt. Theoderik születésének pontos ideje problemati
kus, 451 és 456 közé tehető. A Getica alapján leginkább 455-re tehetjük. A 
gótok és rómaiak közötti újabb szerződésre, amelynek keretében a 8 éves 
Theoderik Konstantinápolyba ment túszként, tehát 463-ban kerülhetett sor. 
Jordanes szerint Zeno császár „fiává fogadta” (in artna filium adoptare) , amely 
egy germán örökbefogadási formát takarhat (erről Cassiodorus is ír). Egy 
erősebb uralkodó által örökbefogadott király így, minden függése ellenére is, 
nagy tekintélynek örvendett. Zeno ezzel a gesztussal valószínűleg nem csak 
háláját akarta kimutatni Theoderik felé, amiért az a trónkövetelőkkel szem
ben mellé állt, hanem ezzel is igyekezett Theoderiket és ellenfelét, Theoderik 
Strabot egymás ellen kijátszani. 478-ban mindkettejükkel szerződést kötött, 
Strabot magister militum praesentalis-szá, Theoderiket pedig magister mili- 
tummá tette és rex amicusnak címezte. (483-ban, Strabo halála után Nagy 
Theoderik nyeri el Strabo egykori címeit is.) 487-488-ban Zeno, amikor The
oderiket Odoacer ellen küldi harcolni, ugyanahhoz a fogáshoz folyamodik, 
mint egykor a Római Birodalom Alarikkal szemben. Jordanes -  hogy a goto
kat itt is jobb színben tüntesse fel -  elég sokat elhallgat Theoderik és Odoacer 
konfliktusáról, mivel Theoderik -  valószínűleg egy tisztességesnek nem éppen

71 Wulfíla a görög és a latin Biblia-változat egybevetésével alkotta meg a gót fordítást; az 
általa használt helyesírás a korabeli görög helyesírást veszi mintául. A szöveg az összes 
gót törzs között elterjedt volt: ezt használták az osztrogótok Itáliában, a vízi gótok Hispá
niában, sőt a vandálok is Eszak-Afnkában; valószínűleg minden olyan keleti germán 
törzs ezt vette át, akik a gotokon keresztül ismerkedtek meg a kereszténységgel. A fenn
maradt kéziratok a nyugati gót dialektusokat tükrözik, A szövegből először a 16. sz.-ban 
adtak ki részleteket Németalföldön. Az alapvető kéziratot a werdeni kolostorban találták 
meg, Westfáliában, ez a Codex Argenteus. II. Rudolf császár Prágába vitette, ahonnan a 
harmincéves háború végén a svédek hadizsákmányként rítták magukkal Svédországba; 
ma is Uppsalában őrzik. A Biblián kívül több kisebb gót nyelvemlék is fennmaradt, így 
néhány rúnafelirat, ill. egy Biblia-magyarázat (Skemus tmmggdjom Pairh iohannmi, rövi- 
debb nevén Sktneins -  Kommentár János evangéliumához, a Codex Vaticanus Latinus- 
ban). (A gót nyelvemlékekről bővebben: HUTTERRR, 1992.).
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nevezhető összeesküvés keretében -  saját kezűleg ölte meg a fegyvertelen 
Odoacert.

Jordán es futólag említi a comes tisztséget a gotoknál; a késő császárkorban 
egy_egy előkelő kísérőit nevezték így. Theoderik alkotta meg a comes Gotho- 
mm tisztséget; ennek a közigazgatási rendszernek a tagjai félig katonai, félig 
igazságszolgáltatási funkciókat láttak el, és a gót vezető réteget alkották. Jor
dáné® konkrétan nem mondja ki, de Nagy Theoderiknek gyakorlatilag sike
rült egyesítenie a keleti és nyugati gót királyságot, mivel unokája királlyá eme
lésével, akinek hivatalosan ő volt a gyámja, a vizigótok feletti hatalom is a 
kezébe került 15 évre.

A Geítcöjustinianus dicsőítésével érvéget, és egyfajta gót-római szövetséget 
vetít előre Germanus személyében (aki származására nézve félig Amalus, 
félig római).

Külön téma volna megvizsgálni a Geticában említett többi néppel kapcso
latos információkat. A gótokon kívül igen sok adatot találunk a hunokról, a 
vandálokról, gepidákról, szarmatákról, alánokról, frankokról, burgundókról, 
szvévekről stb. Ezeknek az információknak nagy része azonban ellenőrizhetetlen.

Az egyes részek áttekintése után vizsgáljuk meg a többi forrás tükrében, 
mennyire tekinthető történelmileg hitelesnekjordanes Geticája, és mely pon
tokon szorulnak felülvizsgálatra az általa közölt adatok. Természetesen nem 
tudok minden problémakörre kitérni, hiszen a Geticának szinte nincs olyan 
szövegrészlete, amely ne váltott volna ki heves vitákat a szakirodalomban; csak 
azokra a fordulópontokra és elemekre koncentráltam, amelyeknek tisztázása 
valóban lényeges volna a gót történelem rekonstruálásához.

5.2 A skandináviai eredet kérdése

A Getica elején olvasható magyarázat szerint a gót nép Scandza vagy Scandzia 
szigetéről származik, ahol több más néppel ékek együtt. Bérig király vezetésé
vel hajóztak át a tengeren, és a földet, ahol kikötöttek, Gothiscandzának ne
vezték el. Innen az ulmerungok földjére vándoroltak a Visztula torkolatához, 
ahol az őslakosokat és a szomszédos vandálokat leigázták. Bérig után az ötö
dik király, Filimer vezette később tovább a gotokat Scythiába.72

Nem ez az egyetlen elmélet a gótok származásáról a történeti irodalom
ban. A másik nagy gót történetíró, Sevillai Isidor egyáltalán nem említi, hogy 
Skandinávia lett volna a gótok őshazája. Az ő verziója szerint a gótok Magóg-

72 Celúa 1—5.
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tói, Jáfet fiától származtak, és a getákkal azonosíthatók; munkája összefoglaló 
részében a szkíták rokonaiként emlegeti a gotokat.73 (A getákat Jordanes is 
keveri a gotokkal. A népeknek ez az összemosása alighanem abból adódik, 
hogy a gótok a Dnyeper és Don közötti területen, ahová a Kr.u. 2. sz.-ban ván
doroltak, szarmata lovasnépek befolyása alá kerültek, s keveredésük olyan 
mértékű lehetett, hogy a történetírók nem tudtak köztük különbséget ten
ni.74) Jordanes biztosan ismerte ezt az elméletet is, mert Josephus Flavius Ma- 
gógot a szkítákkal hozta rokonságba, Jordanes pedig megjegyzi: csodálkozik, 
hogy a nagy történetíró miért nem emlegeti itt a gotokat is, hiszen a gótok 
szkíták voltak.75 76 Ez az elmélet is több szerzőnél megtalálható, s hogy a 
Scandza-elmélet lett elteijedtebb, az talán csak annak tudható be, hogy a Getica, 
amely később privilegizált helyet kapott a gót történetírásban, ezt vette át.

Régészetileg nem lehet igazolni a skandináv eredetet. A 19. sz. némileg ro
mantikus, a germán nacionalizmustól sem mentes tudományos légkörében 
sokan próbálkoztak a gót őshaza pontos lokalizálásával. Az elmélet talán leg
fontosabb képviselője, Korsinna, egyértelműen Svédországot jelölte meg a gót 
kirajzás kiindulópontjaként 1895-ben (ő a feltárt sírok elemzése alapján jutott 
erre a következtetésre). Később kiderült, hogy a sírok datálása sok esetben 
téves volt. Több kísérlet is történt egészen a 20. sz. közepéig, de egyértelmű 
bizonyítékot eddig nem találtak a régészek.75

A skandináviai származás elméletét tehát eddig sem cáfolni, sem megerő
síteni nem sikerült, de a támogatók és az ellenzők is fel tudnak sorolni elfo
gadható érveket. Tény, hogy az ókori szerzők igen jól ismerhették az itteni né
peket, és sok etnikum esetében régészeti emlékek is alátámasztják az antik 
írók hitelességét. A Getica elején felvázolt földrajzi viszonyok elég pontosan le
írják a Skandináv félszigetet, bár Jordanes mint külön szigetet említi. A Thyle 
nevű sziget, amelyről szintén szól pár szót, talán Izlanddal, esetleg Mán szige
tével lehet azonos; mindenesetre figyelemreméltó az egybecsengés a norvég 
Telemark (eredetileg Thilemark, Thylemark) megye nevével. A Scandza szi
getén élő népek felsorolásánál77 is több ilyen egybeeséssel találkozunk: a rau- 
marik népnév a norvég Romerike, a rúg a Rogaland földrajzi névvel cseng 
egybe. Jordanes valószínűleg Cassiodomstól vette a skandináv kivándorlás tör
ténetét (Cassiodorus egyik levelében szerepel), ő pedig talán Ablabiustói, il

73 História Golhomm 1-2., ill. Recapitulatio
74 CLAUDE, 1970. 8.
75 HACIIMANN, 1970. 34.
76 A gót eredet kérdésének régészeti vizsgálatidról hosszasan ír HACHMANN a Goim und 

Skandinavim c. munkájában (221-450).
77 Getica 3.
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letve Orosiustól. Kimutatható, hogy a Getica elejének földrajzi leírásai szoro
san kapcsolódnak Orosius Historiarum adversum paganos Ubn-jének szövegéhez. 
(A Thyle-szigetet egyébként több említésből is istneijük, Vergilius Georgicajá- 
ban is olvashatunk róla;78 79 a földrajzi információk elég széles körben elter
jedtek voltak.)

Gothiscandza neve elég homályos, de a névadási magyarázat alighanem ki- 
taláció. A név „gót Scandza-t” jelent (ellentétben az „igazi" Scandzával, ahon
nan eljöttek). Nyelvészetileg összefüggésbe hozták Gdansk nevével (eredetileg 
Gedanum), de egyértelmű bizonyíték nincs rá, hogy a két helységnév identi
kus volna -  sem nyelvészeti, sem régészeti. Müllendorf szerint a Gothiscandza 
név egyáltalán nem is germán eredetű, hanem Cassiodorus vagy Jordánes al
kotta meg, mesterséges szóösszetétellel (Gothi + Scandza).70 Livius említi, 
hogy Evander és Aeneas nevet adott a földnek, ahol kikötöttek; Jordanes ta
lán ezt a mondát vette át és alkalmazta a gotokra.80

Hachmann foglalkozott részletesen ezzel a problémakörrel. O a skandináv 
őshazát nem mint történelmi tényt, hanem inkább mint toposzt kezeli, amely 
újra és újra feltűnik a középkori történetírásban. Tény, hogy a szerzők több 
barbár nép esetében is Skandináviát jelölik meg kirajzási területként. Például 
az Origó gentis Langobardum is felhozza a skandináv eredetet; mivel ennek a 
műnek a keletkezéséről nem tudunk szinte semmit, és a szerzőt sem ismerjük, 
sokat spekuláltak azon, hogy esetleg Jordanes lehetett a minta.81 82 Ez a mű kü
lönösen érdekes a Scandza-toposz szempontjából, ugyanis -  bár Scandza szi
getként szerepel -  a vandálokkal vívott háború földrajzi viszonyai már azt a 
benyomást keltik, hogy a kontinensen járunk, pedig elhajózásról (vagy egyál
talán a tengeren való átkelésről) nem esik szó a szövegben. Tehát a longobár- 
dok egyik pillanatban egy szigeten laknak, aztán hirtelen a kontinensre kerül
nek; ez a zavaró körülmény jogosan veti fel a gyanút, hogy a szigeti származás 
egyszerű toposz, amelynek semmiféle történelmi hitelessége nincsen. Hach
mann egyenesen arra következtetett, hogy az Origó gentis Langobardarumban a 
Scandzáról szóló passzus későbbi betoldás, valamiféle minta követése.8' 
Ugyanezt a Scandza-toposzt találjuk Paulus Diaconusnak a longobárdokról írt

78 Hachmann, 1970. 39^44.
79 REICHl'RT, 1973, 443
80 Livius Ab űrbe condtla 1,1.3-4; idézi GOFFART, 1988. 89.
81 HACHMANN, 1970. 19. Az Oiigu gmtis Langobardum így indul: „«rí insulti qtti dicilur Saida- 

nan... in jmrtífnts aiptümds, ubi vm.Uae geiitzs habilani... ” Ez ugyan nem egyezik szó szerint 
Jordanes szövegével, de nagyon hasonlít a Gelica elejére.

82 H a c h m a n n , 1970. 21.
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művében is.83 84 Érdekes, hogy a frankoknál, ahol a Getica csak a Karoling-rene- 
szánsz korában válik ismertté, nem említik Scandzát a longobárdokkal kap
csolatban. Fredegar említi ugyan Scathanavia-t, de nem, mint szigetet, hanem 
mint kontinentá-lis területet, a Duna és a tenger között.81 Ugyanez olvasható 
a 775 körül keletkezett Chronicon Universale-ban, s a szerző hozzáteszi: állí
tólag a burgundok is innen származnak. Sőt, a Fredegartól valószínűleg füg
getlen Passió s. Sigismundi regis (7-8. sz.) is ezt írja a burgundokról.85 86 Nagyon 
úgy tűnik, a skandináv származás valóban toposz volt, vagy legalábbis olyan sű
rűn vették át egymástól a szerzők, hogy a motívum sorsa nem nagyon követ
hető nyomon.

Ha tüzetesebben megnézzük magát a szöveget, feltűnik, hogy Jordanes 
földrajzi leírása nem öncélú: nem általánosságban mutatja be a területet, ha
nem kifejezetten arra helyezi a hangsúlyt, hogy a gótok milyen környezetből 
jöttek, és útjuk merre vezetett. Egy helyütt megemlíti, miszerint Bizáncban el- 
teijedt az a téves nézet, hogy a gótok a Brit-szigetekről származnak;80 ennek 
fényében érthető, hogy miért ír ilyen hosszas földrajzi bevezetőt (meg is emlí
ti: Britannia is arrafelé található, de egy másik sziget).87 Ez a szinte fontosko
dó különbségtétel Scandza és Britannia között némileg megkérdőjelezi az in
formációk szigorúan toposz-voltát, hiszen ha Jordanes tudta, hogy a Scandza- 
történet nem hiteles, csupán szükséges toposz-elem, miért tartotta lényeges
nek, hogy megemlítse ezt a tévedést a gótok származási helyéről? Minden
esetre ez önmagában semmit sem bizonyít, s valószínűleg igazat adhatunk 
Heathernek: Skandinávia, a Brit-szigetek és egyáltalán az Északi-tenger vidéke 
a görög-római földrajzi és néprajzi műveltség számára sokkal inkább miszti
kus, nem-evilági hely volt, mint konkrét terület. Bár valószínű, hogy Jordanes 
írott forrásokat is talált a gótok skandináv eredetével kapcsolatban, az elkép
zelés széles körben elterjedt lehetett, nem csak a gotokkal, de több barbár 
néppel kapcsolatban is. Az tűnik legkézenfekvőbbnek, hogy Jordanes a barbá
rok titokzatos eredetével kapcsolatos elképzeléseket egy valós gót eredetmon

83 Paulus Diaconus: Jíist. /. „WiuniImiim, hoc. est Langobanhtm, gms... ab insula quae Scadiua- 
xiia (licitár adventavil".

84 Fredegar IH, 65.: „Langobardum gém , priusquam hoc nőm én adsumerit, exientes de 
Scathinavia, que est inter Danuvium et Maré Ociannm.” Idézi HACI1MANN 1970, 25.

85 Hachmann, 1970. 27.
86 Getica 5. Goffart ezért is állítja, hogy Jordanes földrajzi bevezetője nem a szerző földrajzi 

érdeklődéséből következik, hanem pontosítás céljából került a szövegbe. (GOFFART, 
1988. 88.)

87 Goffart, 1988. 89.
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dával vegyítette.88 89 Mindenesetre bizonyos, hogy sokszoros átvétellel és átértél-( 
mezéssel állunk szemben.

Ami a gótok vándorlását illeti, elképzelhető, hogy az adatok több különbö
ző népre vonatkoznak, hiszen csak a 3, sz.-tól különül el egyértelműen, hogy a 
történetírók kiket neveznek „gotoknak”. „Gotonok, gutonok” nevű néppel az
I. sz. elején találkozhatunk; Ptolemaios 150 körül említ egy „gut” nevű népet 
Skandinávia területén. Az Amalusok a „gaut”-októI, illetve egy Gapt nevű őstől 
eredeztették magukat. Ezeknek a neveknek és a népek történelmi kapcsolata
inak magyarázata máig vitatott. (Az első királyok körüli vitáról bővebben szó
lok az uralkodóházak Leírásánál.) Egyértelmű magyarázat valószínűleg nem is 
adható, mivel a népcsoportok hosszabb-rövidebb ideig együtt éltek, összeol
vadtak és keveredtek.; a gutonok például sokáig éltek a kelta jellegű lugius 
illetve vandál kultúrkörben is.

A források csak akkor kezdik egybehangzóan „gótnak” nevezni a népcso
portot, amikor már a Fekete-tengernél élnek. Jordanes hitelessége nehézke
sen ellenőrizhető; tömeges skandináviai kivándorlásról azonban bizonyosan 
nem beszélhetünk. A gót honfoglalás a szárazföldön Jordanes becslése szerint 
Kr.e. 1490 körül ment végbe, valójában azonban sokkal később, a Kr.u. 1. sz.-ban.

5.3 Gót törzsi szétválások és új törzsszövetségek

A Geticából tehát tudjuk, hogy a gótok a 3. sz.-tól kezdve két nagyobb cso
portra oszlottak. Jordanes azt sugallja, hogy az osztro- és vizigótoknak, akik 
már ebben az időben teljesen kialakult törzsszövetségeket alkottak, külön- 
külön követhető és folyamatos történelme van.

Ammiaiius Marcellinus is említi a 4. sz.-ban, hogy a gótok két nagyobb 
csoportja különíthető el; ő ezeket Tervinginek és Greuthunginak80 nevezi. A 
források elemzőinek egy része úgy tekinti, hogy az Ammianus által említett 
Tervingi csoport azonos a vizigótokkal, a Greuthungi nép pedig az osztro- 
gótokkal azonosítható.90 A többi 3. sz.-i forrás vizsgálata azonban inkább arra 
enged következtetni, hogy a gótok előbb kisebb törzsszövetségeket alkottak, 
és a két nagy népcsoport, az osztro- és a vizigótok csak jóval később, legkoráb
ban a 3.-4, sz. fordtdóján álltak össze. Erre vonatkozóan számtalan elmélet 
született. Burns úgy véli, a Tervingi és Greuthungi előbb két kisebb csoportot

88 H eather, 1991. 66-67.
89 THOMPSON szerint a nevek jelentése: Tervingi = „az erdő népe”, Greuthungi -  „a puszta 

népe”. (Thompson 1984, 30.)
90 Musset, 1975. 36; Thompson, 1966.1-2.
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jelentett, amelyek körül később több törzs csoportosult.01 Wenskus és Wolf- 
ram amellett érvel, hogy a Tervingi és a Greuthungi nép nem feleltethető 
meg egyértelműen a vízi- és osztrogótoknak; szerintük a két nagy gót nép
csoport már a hunok betörései előtt létezett, a hun csapatok megjelenése 
azonban akkora káoszt és politikai bizonytalanságot idézett elő, hogy az 
addigi törzsszövetségek felbomlottak, és az osztro- és vizigót csoport kiala
kulása egy teljesen új politikai formáció felállásának tekinthető.0'

Újabban Heather próbálta tisztázni ezt a kérdést, és eredményei leg
inkább Wenskus és Wolfram véleményét támasztják alá.03 Elmélete szerint a 
Tervingi és a Greuthungi csoport valószínűleg több kis csoportra esett szét, 
majd ezekből, részben az előző két formációt lefedve, jött létre az osztro- és a 
vizigót törzsszövetség. Heather szerint ez a -  hun betörések okozta -  szétzilá
lódásjóval nagyobb lehetett, mint ezt a Getica alapján sejtenénk; ez már abból 
a tényből is következik, hogy a 370 utáni száz évben teljesen űjradefmiálódtak 
a gót politikai viszonyok. AJordanes által sugallt kontinuitás a népcsoportok 
(és nem utolsósorban az uralkodóházak, ld. később) között félrevezető és 
korrekcióra szorul.

Ammianus Marcellinus az egyetlen szerző Jordanesen kívül, aki némileg 
részletezi a hun betöréseknek a gotokra gyakorolt hatásait 370 körül. Az 5 be
számolója szerint a Tervingi csoport két nagyobb részre bomlott fel:

Az első csoport 376-ban délre menekült, és menedékjogot kért a Római 
Birodalomtól, vezéreik Alavivus és Fritigern voltak 01 Ez a csoport kb. 10 ezer 
férfit számlált, amely 50 ezer körüli teljes létszámot jelenthetett.91 92 93 94 95 96

A másik csoport a birodalmon kívül maradt, Athanarik vezetésével. 
Ammianus szerint a lakosság túlnyomó része nem ezzel a csapattal, hanem 
Fritigernékkel tartott;00 mindemellett Athanarik csapata is elég nagy és erős 
volt ahhoz, hogy elűzze a szarmatákat az új szállásterületről, és a 380-as évek
ben végig sikerült megőrizni a befolyásukat a területen.97

Hasonló töredezésről számol be Ammianus a Greuthungi gót népcsoport
nál is. A következő néptöredékek adató!hatók:

91 Rurns, 1980. 5 ff., 29 ff.
92 Wf.NSKUS 1961, 417 ff. (általános elm életét a gótokon mulatja be); WOLFRAM 1989, 5 -  

12. 231 ff., 300 ff.
93 Heather, 1991.12-18.
94 Ammianus Marcellinus 31.3.8
95 Heatiler, 1991.139.
96 Ammianus Marcellinus 31.3.8
97 Ammianus Marcellinus 31.4.13
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Az eredetileg Erraanarik által vezetett csoport 376-ban átkelt a Dunán 
Alatheus és Saphrax vezetésével;'18 ennek a csapatnak a nagyságáról nincs ada
tunk.

Ammianus említ egy Farnobius által vezetett csoportot, akik Alatheus és 
Saphrax embereivel együtt érkeztek a Dunához. Nem tisztázott, hogy ők 
külön, független csoportot alkottak-e, vagy az előbbi csapat részének tekint
hetők.®

Egy harmadik csoport Odotheus vezetésével 386-ban próbálta átlépni a 
Duna vonalát, ők katonai vereséget szenvedtek a rómaiaktól.1,10

Ellentétben a Tervingikkel, a Greuthingiknél Ammianus nem említi, hogy 
elvándorlásukat a hun betörések okozták volna. Akárcsak Jordanesé, az ő be
számolója is kissé ellentmondásos; bár először azt mondja, a Greuthingi 
törzsszövetség (akiket eredetileg Ermanarik vezetett) együttesen vándorolt 
délre, később több csoportról tesz említést. Ennek vagy az lehet az oka, hogy 
a Greuthingiknél is megvolt a Tervingikre jellemző széttagoltság, vagy az, 
hogy már a hun invázió előtt is leszakadtak és elvándoroltak Greuthingi 
csoportok, és Ammianus az ő mozgásukat írja le.98 99 100 101 102 103 Az azonban bizonyos, 
hogy mindkét esetben erősen megkérdőjeleződik a jordanes által sugallt 
politikai egység.

Az eddig felsoroltakon kívül további gót csoportokról is tudomásunk van, 
akik a Római Birodalommal kerültek kapcsolatba.

405-406-ban egy pogány gót, Radagaisus inváziót vezet Itáliába, valószínű
leg a Duna melletti szállásterületről. Ez a csoport több különféle néptöredék
ből állhatott, de a vezetés gót volt; kb. 10 ezer embert számláltak.

A 460-as években egy másik gót csoport került kapcsolatba Bizánccal, őket 
Thrákiában telepítik le. A 470-es években Theoderik, Triarius fia volt az ural
kodójuk, ekkor ők is kb. 10 ezren lehettek.

Valamer és unokatestvére, az Amalus családból származó Theoderik 
csapata Attila hun birodalmának összeomlása után bukkan fel, amikor 
kikerülnek a hun befolyás alól 450-460 körül.10"

Bigelis gót királyt a római birodalom tábornoka, Ardabur ölette meg
valamikor 466-471 között. Az őáltala vezetett csoport nem lehetett tűi

103nagy.

98 Ammianus Maradlinus 31.4.12-13; 5.3
99 Ammianus MarcAUnns 31.4.12

100 Zosimus 4.35.1.
101 HF.ATHF.R, 1991. 14.
102 Prisms fr. 49
103 Humana 336.
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Két kisebb gót csoport élt a Rrím-félszigeten is.,0i
Ebből az öt néptöredékből az első hármat még mindenképpen hozzá kell 

adnunk az Ammianus által felsoroltakhoz (a másik kettő nem képvisel 
számottevő tömeget); így tehát valószínűsíthető, hogy a gót törzsszövetségek a 
hun betörések következményeképp legalább 6-7 kisebb csoportra bomlottak 
szét. Ez a tény teljesen aláássaJordanes nézetét, miszerint a 3-4. sz.-i osztro- és 
vizigótok, illetve a később az államaikat megalapító népcsoportok között 
teljes lett volna az azonosság és a kontinuitás.

(Megemlíthetjük, hogy Prokopios is szentel néhány passzust a vizigót- 
osztrogót különválás kérdésének ajustinianus háborúi c. munkában, bár az ő 
adatai kissé felületesnek tűnnek. Egyértelmű különbséget tesz a két nép 
között; az osztrogótokat egyszerűen csak „gótóknak” nevezi, belőlük válnak ki 
a vizigótok. A vizigótokat úgy definiálja, mint azokat az elemeket, akik az első 
hun betörések alkalmával elválnak a többiektől és elvándorolnak.1(1:1 Akiket ő 
„gotoknak” nevez (tehát az osztrogótok) viszont szerinte nem jártak a Duná
tól nyugatra a hun birodalom összeomlása előtt.100)

A Tervingik és a vizigótok között lehetett némi folytonosság. Azok a Ter- 
vingik, akik 376-bau átkeltek a Dunán, később nagy részét adták Alarik népé
nek, akik Galliában és Hispániában királyságot alapítottak. Alarik csapata 
azonban két másik gót néptöredéket is befogadott: azokat, akik túlélték Rada- 
gaisus itáliai hadjáratát (ők 408-ban csatlakoztak Alarikhoz)lt)7, illetve a Greu- 
thingi csoport első részét, akiket Alatheas és Saphrax vezetett. Az Alarik által 
vezetett gótok száma így 40 ezerre nőtt, s hozzájuk csatlakoztak valószínűleg 
más népelemek is, így alakult ki a vizigót törzsszövetség. Semmiféle adat nincs 
arra vonatkozólag, hogy ezek a csoportok Alarik fellépése, illetve a hun inváziók 
előtt bármiféle definiálható közösséget alkottak volna. Nagyon leegyszerűsítve 
azt mondhatnánk: a vizigótok azokból a gót elemekből kovácsolódtak össze, 
akik sikeresen elmenekültek a hun hódítók elől.104 105 106 107 108

Az osztrogót nép, akiket majd Theoderik vezet Itáliába, hasonló fúzió 
révén jöhetett létre, a Thrákiában letelepített gótok és a Valamer által veze
tett csoport összeolvadásával. Itt sem adatolható, hogy korábban bármiféle 
együttélés lett volna közöttük, sőt az egyesülés előtt háborús konfliktusaik is 
voltak.

104 Jnslinianos háboníi 8.4.9
105 Justháanus háborúi 3.2.7; 8.5,5
106 Justinianus háborúi, 3.2.39—40
107 Zoúmus 5.35.6
108 HEATHER, 1991. 71.
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Tehát a Tervingi = vizigót, illetve Greuthingi = osztrogót kontinuitásnak 
nincs túl sok értelme, ha a politikai iszonyok ilyen szintű átrendeződéséről 
beszélhetünk. Ez azonban azt jelenti, hogyjordanes Geticáját nem elég csu
pán kiegészíteni a római szerzők adataival, hanem bizonyos pontokon alap
jaiban kell felülvizsgálnunk. A Getica olvasásakor feltűnik, hogyjordanes szerint 
a gótok elvándorlásának fő mozgatórugója a hun invázió megindulása volt 
(ezt a mű felépítése is kiemeli: az első részben az osztro- és vizigótoknak egy 
királyuk van, politikai egységet alkotnak, amely a betörésekkel bomlik ketté).109 
Néha kifejezetten úgy tűnik, Jordán esnek nem sok fogalma volt róla, milyenek 
voltak a gót politikai viszonyok a hunok megjelenése előtt; az ellentmondások 
talán egymásnak ellentmondó források feldolgozásából adódnak.

5.4 A gót királyi házak

A Getica említi elsőképpen a két gót uralkodóházat, az Amalusokat és a Bal- 
thusokat.110 Mivel Jordanes folytonosságot tételez fel a hun betörések előtti 
gót politikai csoportosulások és a későbbi államok között, evidens lehetett szá
mára, hogy mindkét népcsoportnak már korábban, a 3.sz. közepétől kezdve 
megvolt a saját uralkodó dinasztiája,11' A Getica tanúsága szerint a gótok a hu
nok megjelenése előtt egy Amalns saij, Ostrogotha uralma alatt álltak (ő, 
mint a későbbiekben látni fogjuk, valószínűleg nem valós személy). Bár az 5. 
caput szerint a két dinasztia egyenrangú volt, Jordanes konzekvensen fonto
sabbnak állí^a be az Amalusokat. A Balthusok geneológiáját nem közli olyan 
részletességgel, mint az Amalusokét; árulkodó passzus, hogy amikor a vízi gó
tok felfedezik, hogy egy Amalus is van köztük, őt választják királlyá a Balthus 
családtagok helyett.112 Wolfram szerint mindkét család vezető szerepet játszott 
már a hun invázió előtt, de az Amalusok némileg privilegizált helyzetben vol
tak. Szerinte a Balthusok az elvándorlás után a Tervingiknek azon a részén 
uralkodtak, akik a későbbi vizigótok magját alkották, így hatalmuk a vizigótok 
felett eleinte nem lehetett kifejezetten monarchikus jellegű; a vándorlások so
rán alapozhatták meg királyi hatalmukat,113 Más vélemények szerint az Ama
lusok privilegizált helyzete annak köszönhető, hogy míg ők a 3.-tól a 6.sz.-ig

109 Getica 17.
110 Getica 5.
111 MUSSET, 1975, 42 ff.
112 Getica 33.
113 Wolfram, 1989.94 ff, 143 ff.
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folyamatosan uralkodtak, a Balthusok csak jóval később jelentek meg, Schmidt11”1 
úgy véli, Alarik volt az első Balthus uralkodó; ezt az elképzelést Thompson is 
támogatta, aki szerint a vizigótok a 4.sz.-ban egyáltalán nem rendelkeztek 
állandó vezérrel vagy uralkodóval, így uralkodócsaládjuk sem volt Alarik 
feltűnése előtt.11'’ Az osztrogótok első királyának általában vagy Ostrogothát114 115 116 
(amennyiben elfogadjuk, hogy valós személy volt), vagy Ermanarikot117 118 119 te
kintik.

A királyi házak történetéhez kevés adatot találunk a római szerzőknél; 
nem sok helyet szenteltek a gót vezérek leszármazásának. Jordanes munkájá
ból úgy tűnik, a két fő uralkodóház történetében is folytonosság van, azonban 
-  mint látni fogjuk -  ez a nézet sem teljesen helytálló.

5.4.1 Az Amalusok1111

Aíz Amalusokat Jordanes egyértelműen vezető és privilegizált dinasztiaként 
mutatja be, akiknek geneológiája messzire visszavezethető. Már Cassiodorus 
összeállította Athalarik családfáját110, s ezt Jordanes alighanem tőle vette át. 
Jordanes interpretációjában az Amalusok már a hunok megjelenése előtt is a 
gótok vezető dinasztiája voltak, ám ha figyelembe vesszük az előzőekben a 
politikai széttagoltságról mondottakat, kevéssé tűnik valószínűnek, hogy az 
összes gót feletti hatalom egyetlen család kezében összpontosult volna. 
(Megjegyzendő, hogy maga Jordanes is említ egy olyan nézetet, miszerint az

114 Sciimidt, 1933. 240 ff.
115 Thompson, 1966. 43 ff.
116 Sci imidt, 1933. 201 ff.
117 BIJR.NS, 1980. 35-36 ill. Burns, 1984. 33 ff.
118 A család neve több alakban is előfordul. Az angolszász szakirodalomban főleg Antalként, 

máshol Amalusként is emlegetik őket. Az Amalus névváltozat első ránézésre latinos 
alaknak tűnik, de elképzelhető, hogy az eredeti gót név egy (akár eltorzult) formájával 
állunk szemben. A gót nyelv archaikus szakaszában ugyanis a singularis nominativus 
alak általában -s  végződést kapott, amihez néha kötőhang járult, vagyis a név’ eredetileg 
*Amals vagy * Amalus alakú lehetett. Wulfila idejében a szóvégi -s  a legtöbb szóban 
még megvolt, a 6. sz.-ből adatolható személyneveknél azonban már lekopott vagy rota- 
cizmus útján -r-ré lett, mint az északi germán nyelvekben. Ezért nem nagyon lehet 
eldönteni a kérdést, hogy az Amalus névalak eredeti gót, vagy latin találmány. Mivel az 
eredeti gót alak ehhez nagyon hasonló lehetett, az Amalus névváltozatot használtam; a 
Balthus névre ugyanez vonatkozik. (A gót nevek hangtani változásairól ld. bővebben: 
H uuterf.r, 1986.120-127.)

119 Varian 9.25.4-5.
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Amalusok 3 hunok betörései előtt csak a gotok egyik felén uralkodtak volna, 
ettől a nézettől azonban egyértelműen elhatárolódik.)

Mint láttuk, a 4. sz.-ban legalább két nagyobb gót konföderáció létezhe
tett, tehát még ha az egyik élén valóban az Amalusok álltak, akkor sem igaz, 
hogy az összes gót felett uralkodtak volna. Arra sincs adat, hogy a messzebbre 
elszakadt csoportok-nak (mint a Radagaisus itáliai inváziójában részt vevők, 
vagy a krími gótok) Amalus származású uralkodója vagy vezére lett volna. A 
Getica szövegében elég gyakran találkozunk trónkövetelőkkel, és elég valószínű, 
hogy az Amalusok egyáltalán nem élvezték a gótok osztatlan támogatását.tiu 
Cassiodorus -  és Jordanes -  alighanem politikai indokból vetítette vissza az 
Amalusok dominanciáját a messzi múltra.

Cassiodorus 17 generációra vezette tissza az Amalus királyokat. A családfa 
első nevei nem valószínű, hogy létező történelmi személyeket takarnak: Gapt 
(máshol Gaut) egyes angolszász forrásokban mint mitologikus félisten szere
pel, 131 Hulmnl a dán királyi család geneológiájában is megjelenik, így talán a 
közös germán folklór része lehetett,1''* Hisranis neve pedig „vasember” jelen
tésű, ami szintén arra utal, hogy mondabeli hőssel állunk szemben.1"*' Emel
lett eszünkbe juthat, hogy a római királyok családfája Romulustól Aeneasig 
szintén 17 generációt ölel fel; Cassiodorus valószínűleg éppen ezért válasz
totta ezt a számot, és erre való tekintettel állította össze a családfát.120 121 122 123 124 125 126 A szám
talan királyi felmenő szerepeltetése legitimitást is adhatott az uralkodónak 
(ez sok olyan kultúra esetében megfigyelhető, ahol írásos hagyomány még 
nem alakult ki). Gyanúsnak tűnhet, hogy az első nyolc generációnál egyenes 
apa-fiú öröklési viszonyokat látunk, amely a valóságban ritkán van így, fiktív 
geneológiákban azonban bevett szokás. Az is furcsa, hogy a korai Amalusok 
között két olyan személy is szerepel (Amal és Ostrogotha), akik névadónak te
kinthetők. Lehet, hogy ez a két személy egy egyszerű névmagyarázó monda 
„megfordítása” révén került a geneológiába, vagyis Cassiodorus két fiktív 
királyt tekintett valós uralkodónak.120 (A vezérek utáni névadás a gotoknál is -  
mint a többi germán népnél -  bevett szokás lehetett, Antiokhiai János említi, 
hogy a két gót népcsoport neve eredetileg -  két vezérük, Alarik és Valamer 
után — Alaricoi és Valamericai volt.120) Az a legvalószínűbb, hogy a mondavilág

120 HEATHER, 1991.21.
121 Moisl, 1981. 219 ff.
122 SCHÖNFELD, 1911. 142.; WOLl'RAM, 1989. 31, 37.
123 WOLFRAM, 1989. 31.
124 heatiier , 1991.21.
125 H eather, 1991. 22.
126 Antiokhiai János, fr. 206.2, idézi WOLFRAM, 1989. 26.
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érdemesnek talált alakjait használták fel a közösségek önmaguk definiálására, 
mintegy szimbólumként, így tekinthették utólag valós történelmi személynek 
a mondabeli Ostrogothát és Amalt. 7 A Getica szinte semmit nem mond 
Antalról, csak a családfában szerepel. Ostrogotha háborúit azonban Jordanes 
leírja, mintha valós személy lett volna198, ez azonban sehonnan máshonnan 
nem adató Iható, ezért erősen kétséges.1911

Ezek szerint az Amalus családfa első nyolc tagja közül legalább hat fiktív 
személy. A genealógia első pontja, amely más, független forrásokból is doku
mentálható, Valamer és testvérei. A közbeeső nevek többsége elég homályos, 
máshol nem szerepelnek a Geticában; egyedül Ermanarik esetében tekinthető 
bizonyosnak, hogy létező történelmi személlyel állunk szemben; őt Ammianus 
is említi. Amennyiben elfogadjuk a Cassiodorus és Jordanes által felvázolt csa
ládfát, és Ermanarikot127 128 129 130 és Valamert rokonoknak tekintjük, ügy fenntartható 
az állítás, miszerint az Amalus család már a hunok betörései előtt is uralkodó 
pozícióban volt c

Ennek azonban kicsi a valószínűsége. Heather131 132 a következőképpen érvel: 
Jordanes tulajdonképpen semmi más érdemleges információt nem mond Er- 
manarikról, mint amit Ammianus Marcellinus már megírt. Ammianus három 
fő mozzanatot emel ki: Ermanarik hatalmas és gazdag területek felett uralko
dott; a szomszédos népek féltek tőle nagy harci kedve miatt; illetve a hunok
kal szembeni háborúban ő maga választotta a halált.139 A Getica bővebben szól 
Ermanarikról, de gyakorlatilag csak mesés elemekkel egészíti ki Ammianus

127 H enic.e , 1974. 46-48.
128 Getica 17.
129 Ostrogotha és a gepida király, Fastida konfliktusa erősen leegyszerűsítve szerepel 

Geticában. Más személyeket Jordanes nem is említ, és az incidensből csak egy csata he
lyét ismerjük (az Aluhas foiyónál), ez azonban nem lokalizálható pontosan. Jordanes 
nagyon egyoldalúan állítja be Fasddát, akit csak a gótok iránti irigysége vett rá a háború 
kirobbantására. Minden jel arra mutat, hogy Jordanes egy mondát dolgozott fel. Ostro- 
gotha rómaiak ellen viselt háborúja azonban, úgy tűnik. írásos forrásokra támaszkodik, 
és valós eseményeket örökít meg. Az Argaith és Gtmtheric gót vezérek által vezetett 
sereg Jordanes szerint Philip és Decius római hadvezérekkel ütközött meg. A História 
Augustáböl adatolható, hogy Argunt (aki valószínűleg azonos Argaith-tal, vagy Jordanes 
esetleg az ő  nevéből alkothatta meg az Argaith és Guntheric neveket a szótagok fel
használásával) szkíta uralkodó harcolt a rómaiakkal. Jordanes ezt a konfliktust moshat
ta egybe a gót mondái elemekkel. (Erről bővebben ír HEATHER, 1991.36-38.)

130 Nevének eredeti alakja Aírmanareiks volt. (THOMPSON, 1984. 37.) Azért maradtam meg 
az Ermanarik névnél, mert a szakirodalom szinte kizárólag ezt az alakot használja.

131 H eather, 1989.110 ff.
132 A m m ia n u s M arcellinus 31.3.1-2.
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beszámolóját133; például azt mondja, Ermanarik 110 éves korában halt meg, 
amivel párhuzamot állít a király és a bibliai pátriárkák közé. (Megfigyelhető, 
hogy minden egyes résznél, ahol Jordanes Ermanarikot említi, Ammianus 
adatai jönnek elő; ez is azt valószínűsíti, hogy Jordanes őt tekintette elsőrangú 
forrásnak ebben a kérdéskörben.134 135 136) Tárgyszerűnek csak azokat az informáci
ókat tarthatjuk, amelyeket Jordanes Ammianustól vett át, Ammianus azonban 
sehol sem említi, hogy Ermanarik rokoni kapcsolatban állt volna az Amalu- 
sokkal. Valószínűsíthető, hogy ezen a ponton Cassiodorus tévedett, Jordanes 
pedig átvette a téves genealógiát. Ez a csúsztatás érthetővé válik, ha belegon
dolunk: ha Ermanarik nem volt Amalus, akkor egyenes ági leszármazottja, 
Eutharik, akivel Cassiodorus kapcsolatban állt, sem lehetett az; ezt állítani 
azonban nem lett volna túl diplomatikus.

Ermanarik háborújára Balamber hun királlyal, amelyet Jordanes a Getica 
24. fejezetében ír le, sokáig úgy tekintettek a történészek, mint az egyik első 
jól dokumentálható hun konfliktusra, Balamber neve pedig az első ismert 
hun királyi névként szerepelt.133 Heather szerint131’ azonban itt is egyszerű té
vedésről van szó, ami megmagyarázza a jordanesi kronológia furcsaságait is 
ezen a ponton. Jordanes a későbbi gót uralkodó, Valamer nevét olvashatta 
valahol más formában (Bálám[b]er), amely megzavarta, ezért az Ammianus- 
tól szerzett információk alapján összemosta Ermanarik alakját Vinitharius- 
szal, Valamer ellenlábasával, (Később írja Vinithariusról is, hogy Ermanarik 
halála után ő vette fel a harcot Balamberral.137 138) Ez okozott némi felfordulást 
a kronológiában, hiszen Valamer csak 450 körül jutott hatalomra, míg Erma
narik már 375 körül meghalt Jordanes a fennmaradó „holt” időszakot azzal 
hidalja át, hogy egyrészt 110 évre hosszabbítja Ermanarik életét, másrészt be
iktat egy 40 éves interregnumot (Ermanarik halála után fiára, Hunimundra, 
majd annak halála után az ő fiára, Thorismudra száll a trón; ez utóbbit azonban 
a gótok annyira meggyászolják, hogy 40 érig nem választanak királyt).133

133 Getica 23-24. Megjegyzendő, hogy Ermanarik alakja az egész germán mondakörben el
terjedt volt; az óészaki Edda-dalokban is megjelenik Jörmunrek néven. Az Eddában 
szerepel a Jordanes által említett Sunhilda is (Svanhildr), akit Ermanarik-Jörmunrek 
lovakkal tépet szét. Érdekesség, hogy bár Jörmunrek származásáról nem nyilatkozik az 
Edda, ennél a résznél az izlandi szöveg kifejezetten „gót paripákat” említ.

134 H eather, 1991.25.
135 BOKOR is ezt írja a Getica első magyar kiadásának kommentárjában.
136 H eather, 1991.25-27.
137 Getica 48.
138 Getica 48,
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Ennek fényében kell kezelnünk a Getica azon állítását is, miszerint Balam- 
ber hun király feleségül vette ellenfelének, Vinithariusnak az unokáját. Ha va
lóban Valamerről van szó, a házasság létrejötte azt jelenti, hogy Vinitharius 
nem lehetett Amalus (hiszen Valamer az volt, így a házasság vérfertőzést 
jelentett volna). Valószínű, hogy Vinitharius bekerülése az Amalus genealógi
ába éppen ennek a házasságnak köszönhető: a frigy révén Valamer ,fogadott 
nagyapjává” léphetett elő; vagyis újra találkozunk egy személlyel az Amalus 
családfában, aki minden valószínűség szerint nem volt Amalus.

Máshonnan is adatolható, hogy nem az Amalus dinasztiába tartozó főem
berek is szóba jöhettek királyként. Cassiodorus ír egy Gesimund nevű gót har
cosról, aki annyira hűséges volt az Amalusokhoz, hogy még amikor őt magát 
akarták királlyá koronázni a gótok, akkor is lemondott a hatalomról az Ama- 
lusok javára, amiért később a király a fiává fogadta („amtis fiüus fadus”)}m Ez 
a Gensemund talán egy alternatív királyi ág sarja lehetett, akik szintén adhattak 
uralkodókat a gotoknak.

Bizonyosnak látszik, hogy' az Amalus család igazi hatalomra jutása Valamer 
trónralépésekor következett be, s a dinasztia egy ideig tartotta magát. A Nagy 
Theoderik halála után történtek azonban vernek némi fényt az Amalusok valós 
helyzetére. Ideális öröklődésről itt szó sem lehetett: a kis Athalarikot anyja, 
majd Theodahad követte. Mikor Belisarius fenyegetni kezdte az osztrogót álla
mot, a gót nemesség megölette Theodahadot, és helyére Wittigist ültették, aki 
Theoderik unokáját, Matasuenthát vette el. Prokopios hangsúlyozza, hogy 
Wittigis nem a házasságnak köszönhette trónra lépését, hanem hadvezéri 
képességeinek, vagyis az Amalus-kapcsolat megléte vagy hiánya nem lehetett 
döntő jelentőségű.139 140 Wittigis után pedig az uralkodóknak már semmi kapcso
latuk nem volt az Amalus ággal: Ildibad és Totila egyszerű gót nemes volt.141 142 
Bár 450 körül az Amalus valóban erős és befolyásos család lehetett, az a tény, 
hogy Theoderik halála után ilyen gyorsan kiebrudalhatók voltak a hatalomból, 
arra utal, hogy privilegizált helyzetüket -  ha rendelkeztek egyáltalán valaha is 
olyan előjogokkal, amelyeketjoi dánes sugall -  már régen elveszíthették.11'

139 Variae8.9.8 Idézi Várady 1984, 46.
140 Jmtinianus háborúi 5.11.1—9.
141 Jmlinianns háborúi 6.30.4-17; 7.2.10-13.
142 Heather, 1991. 27-28.
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5 .4 .2  A Balthusok A
Nem teljesen világos, mikortól tekinti Jordanes a Balthusokat királyi háznak. 
Tesz rá utalásokat, hogy ők uralták volna a vizigótokat a hun invázió előtt14'1, 
más szöveghelyen viszont későbbre teszi megjelenésüket,111 Mint láttuk, a tu
lajdonképpeni vizigót törzsszövetség csak Alarik alatt jött létre, a 4.-5. sz. for
dulóján.

Mivel a vizigótokra is igaz az osztrogótoknál látott heterogenitás, itt sincs 
értelme folyamatosan uralkodó dinasztiáról beszélni, a korai szakaszban sem
miképpen. A három csoport, akikből a vizigót nép összekovácsolódott, mind 
rendelkezett külön vezetővel, ezeknek azonban egyike sem élte túl a Római 
Birodalommal való összetűzéseket: Radagaisus 406-ban esett el, a másik két 
név (Alatheus és Saphrax) is eltűnik a dokumentumokból a 382-es békeköté
sig. A békeszerződés valószínűleg megtilthatta a gotoknak független uralkodó 
megválasztását, és semmiféle utalást nem találunk vezető dinasztia létezésére.11' 
Még ha feltételezzük is, hogy a Tervingik egyik uralkodó családja, amelynek 
Athanarik is tagja volt, kisebb-nagyobb megszakításokkal hatalmon volt a 4. sz.- 
ban, Fritigern hatalomra kerülése akkor is törést jelentett, hiszen ő úgy fosz
totta meg Athanarikot a tróntól, hogy nem volt köztük rokoni kapocs.143 144 145 146

A Római Birodalom kötelékében eltöltött idő alatt sem tudunk róla, hogy 
bármiféle vizigót dinasztia alakult volna ki. Tudunk egy Fravittas és egy Eriulf 
nevű vezetőről 376 és 392 között, de származásukra nézve nincs adat, és egyi
kük uralma sem tartott sokáig; Eriulfot meggyilkolták, Fravittas pedig kitaszí
tott lett.147 Csak 395 után, Alarik fellépésével kezdett stabilizálódni a helyzet. 
Az ő származása is vitatott. Mivel neve összecseng Ariarikéval és Athanari- 
kéval, akik a hunok megjelenése előtt Tervitigi vezetők voltak, többen valószí
nűsítik, hogy Alarik is ugyanennek a családnak a sarja volt.148 A nevek hason
lóságán kívül azonban semmiféle bizonyítékunk nincs ezen elmélet alátá
masztására, emellett a politikai diszkontinuitás sem valószínűsíti, hogy ugyan
azon családból származtak volna. Azt sem tudjuk, hogy a nevek gót eredetije 
hogyan hangzott s hogy ezek mennyire csengtek egybe valójában; az sem

I

143 Gél tea 5.
144 Getka 17,
145 Heathkr, 1991. 30.
146 HEATHER, 1991. 30; Avtvd<mm MarcdUuus 31.3.4-8.
147 Eunapius fr. 59.
148 WOLFRAM, 1989. 32-33; WENSK.US, 1973b. Az egy családba tartozók nevének allitcrálása 

bevett germán szokás volt, több törzsnél megfigyelhető.
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biztos, hogy a gotoknál is elterjedt volt az egy családhoz tartozó személyek 
nevének alliterációja.

Alarik egyesítette az eddig lazább szövetségben vándorló vizigót népele
meket, legyőzte Sarus nevű riválisát, és később rokonának, Athaulfnak adta át 
a hatalmat. Jordanes vér szerinti rokonokként emlegeti Alarikot és Athaul- 
fotlíS1, de valószínű, hogy kettejük jól dokumentálható, bonyolult beházasodási 
viszonyait értelmezte félre. ' Alarik és Athaulf kb. 20 évig volt hatalmon, de 
mikor megromlott a viszony a Birodalommal, kihasználva a bizonytalanságot, 
Athaulf ellenlábasai is megjelentek. A halálosan sebesült Athaulf a fivérére 
akarta átruházni hatalmát, de egy Sergerik nevű trónkövetelő lemészároltatta 
Athaulf gyermekeit, és minden bizonnyal a fivérét is, mert a források róla sem 
tesznek többé említést. Sergerik az Alarik által levert Sarus testvére volt, vagyis 
egy rivális uralkodói ágat képviselhetett.149 150 151 152 Sergerik sem tudta sokáig megtar
tani hatalmát, 7 nap múlva megölték.1GJ Őt Vallia követte a trónon, akinek 
származásáról nincs adatunk, de nem valószínű, hogy bármelyik rivális dinasz
tia tagja lett volna. (Ha egyértelmű hatalmi harc folyt volna két vagy három 
jól definiálható uralkodócsalád között, a források alighanem megemlékezné
nek erről, és minden uralkodó vagy uralkodójelölt esetében megjegyeznék, 
melyik család tagja volt, ilyesmire azonban nincs példa.) Sergerik és Vallia 
tehát mindenképpen törést jelentett a Balthusok regnálásában.

A következő Balthus király, Theoderik azonban valóban dinasztiát alapí
tott, és utódai csaknem 100 évig voltak hatalmon. Theoderik és Alarik rokon
sági kapcsolata nem teljesen tisztázott. Az egyik nézet szerint Theoderik 
Alarik lányát vette feleségül, így van némi kontinuitás közte és az Alarik által 
képviselt ág között. Arra azonban semmi sem utal, hogy ez a beházasodás tet
te volna alkalmassá Theoderiket a királyi szék elfoglalására; a frigyt ől nem is 
nagyon találunk említést, csak Sidonius Apollinarisnál, aki Theoderik fiát Ala
rik unokájának nevezi.153 154 155 Wenskus ez alapján azt feltételezi, hogy szó sincs be
házasodásról, Theoderik valóban Alarik fia volt, így egyenesen folytatódott a 
Balthus-vérvonal.151 Heather szerint viszont csak beházasodásról beszélhe
tünk, mivel ha valóban apa-fiú viszony lett volna Alarik és Theoderik között, 
azt a források megemlítenék.15”

149 Getka 30.
150 WOLFRAM, 1989. 165.
151 Heather, 1991. 31.
152 Getka 31,
153 Sklanins Appolinaris, Carm. 7,505
154 Wenskus, 1973b. 14.
155 H eather, 1991. 32.
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Valószínűleg a Balthusoknál is az lehet a helyzet, mint az Amalusoknál: a 
formálódó írj népcsoport vezetői posztjára több önként jelentkező is akadt, 
akik között sokáig dűlt a hatalmi harc. Jordanes azon állítása, hogy a Balthu- 
sok nagy múltú dinasztiaként már a 4.sz.-ban uralkodtak volna, már azért sem 
valószínű, mert ha a család privilegizált helyzetben volt, és evidensen ők adták 
az uralkodókat a vizigótoknak, akkor Alarik miért csak 395 körül jelentkezett 
trónkövetelőként? Tekintve, hogy a vizigótok története során többször is fel
bukkannak rivális trónkövetelők, sőt maga a dinasztiát alapító Theoderik sem 
volt egyértelműen Balthus származású, úgy tűnik, itt sem elsősorban a szárma
zás, mint inkább az egyéni képességek tettek alkalmassá valakit a trón elfogla
lására.

5.5 A gót-római kapcsolatok néhány fontos pontja

5.5.1A gólok és a foederati intézménye

A foederati intézménye, mint a gót-római viszony egyik legfontosabb jogi ke
rete, kihagyhatatlan kérdés. A Getica elég kevés direkt információt árul el, 
Jordanes inkább csak azt hangsúlyozza, hogy valamiféle szerződés állt fenn a 
gót népcsoportok és a római államok között, de ennek mibenlétét sehol sem 
részletezi egybefüggően. A szövegben azonban sok információt találunk a 
gó tok jogállásával és kötelezettségeivel kapcsolatban.

A tulajdonképpeni foederati intézményének kialakulása és fejlődése szo
rosan összekapcsolódik a gót-római viszony alakulásával. A 376-os gót beözön- 
lés volt a „barbárok” első tömeges felvétele szabad státusban a Birodalom ha
tárain belülre.156 Szerződéses gót népcsoportok (symmachi) már a 3. sz. 
második felében feltűntek, mint független gens-ek. Jordanes is megjegyzi egy 
helyen, hogy a rómaiak és a gótok már igen korán szerződéses viszonyban 
álltak és a gótok évjáradékot kaptak.157 158 Ezt a kapcsolatot az jellemezte, hogy 
amíg a gótok a birodalom területén kívül maradtak, rendszeres illetmények
hez jutottak; ez a szerződéses viszony azonban lazább volt.1"8

Maximianus és Diocletianus perzsák elleni háborújában már részt vettek 
gót segédcsapatok; Jordanes meg is jegyzi, hogy a rómaiak nehezen bocsát

156 VÁRADY, 1984.144.
157 Getica 16. „ Golhi... sublracla sibi slijimríú,t sva aegre femües, de amids ej fedi süni miváci. 

Nam... rri fmbUcae. .. Rmnanae foederati emui ej annua vinnem fmr.ijiielxmt. *
158 VÁRADY, 1984. 40.
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koztak háborúba a gótok segítsége nélkül.159 160 Ugyanebben a fejezetben említi, 
hogy Constantinus alatt részt vettek a Lucinius elleni polgárháborús összecsa
pásokban, és segédkeztek Konstantinápoly megalapításánál. Jordanes 40 ezer 
főnyi gót segédcsapatot említ Constantinus oldalán; ez volt az első, viszonylag 
állandó jellegű gót különítmény. Jordanes őket már egyértelműen foederati-
nak nevezi (.... quorum et numerus et militia usque ad praesens in re publica
nominatur, id est foederati”). A foederati-intézmény leírásánál Prokopios is a 
gótok helyzetét veszi vonatkoztatási alapul: azokat a barbárokat nevezi így, 
akik nem rabszolgákként, hanem jogegyenlőség alapján kerültek bele a római 
politikai rendszerbe, mert a rómaiak nem hódították meg őket, csak szerző
dést kötöttek velük.100 Érdekes, hogy a gót segédcsapatok bizonyos tekintet
ben felette álltak a normális jogrendnek, az eretnekség például jóvnl enyhébb 
elbírálás alá esett az ő esetükben, mint a polgári lakosság vagy a tartományi 
hadsereg esetében, ahol a vallási különállás politikai mozgalmak eszközévé 
válhattak.161 162 163

A foederatiként szolgáló gótok létszámáról csak szórványos és bizonytalan 
adataink vannak. Alarik például csak kisebb számú gót (és más nemzetiségű) 
csapategység parancsnokságát kapta Theodosíustól, amely arra utalhat, hogy 
a beköltözött gotoknak csak kisebb hányada vett részt foederatiként 
Theodosius hadjárataiban.1'’9 Érdekes, hogy míg külpolitikai problémák 
esetén a császárok habozás nélkül kérnek gót segítséget, belpolitikai zavarok
ban nem vették őket ilyen gyakran igénybe, Malchos tudósít róla, hogy 479- 
ben Konstantinápolyban Markianos lázadása idején a császár a segítségül 
ajánlkozó foederati gotokat ajándékokkal próbálja távol tartani a várostól, attól 
tartva, hogy a gótok megjenelése a fővárosban lázadást indított volna el.103

Keleten a gót foederati nem fejlődött különösebben nagyobb méretekre. 
Várady ezt azzal magyarázza, hogy -  bár a nyugati gótok 376-os beözönlése a 
Kelet-Római Birodalom területére előbb teremtett különleges állapotokat,

159 Cetka 21.
160 VÁRADY, 1984. 42.
161 Megjegyzendő, hogy a vallási kérdések többször okoztak gondot a szövetséges barbá

rokkal való viszonyban. Erre jó  példa, hogy Honorius azon tőivé nyérc, hogy a hadse
regben főtiszti állást csak ortodox keresztények tölthetnek be, a frank Generid, aki 
Alarik hadjáratai alatta kritikus területeken (Pannóniában, Noricuraban, Raeliában és 
Dalmatiában) látta el a parancsnokságot, lem ondott katonai rangjáról; Generid meg* 
követése odáig ment, hogy Honorius visszavonta a kérdéses törvényt. (Zo.dvms 5.46.2—4.) 
Ez egyben azt is mutatja, hogy a római seregben ekkor már a barbár tisztikar képviselte 
a hadtudományi elitet.

162 várady, 1984. 50.
163 Malchos 19; idézi VÁRADY, 1984. 201.
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mint nyugaton — a fejlettebb bizánci gazdaság és a város-erődrendszer sűrű
sége megfelelő ellenerőt képezett, s erre támaszkodva Bizánc lényegében el
hárította és apránként nyugatra irányította a gót betelepülőket.IM A hadria- 
nopolisi csata után nagy enklávékban telepedtek meg Moesiában, Thraciában, 
Macedóniában és Thessaliában. (Miután Theodosius 382-ben kiegyezett ve
lük, már nem alkottak teljes népi állományukkal foederati-csapattesteket, és 
-  tanulva a korlátlan sorozás okozta 378-as lázadásból -  kikötötték, hogy csak 
meghatározott mennyiségű segéderőt kellett kiállítaniuk; katonai arisztokrá
ciájukat azonban szívesen fogadták, és elhalmozták kedvezményekkel.) Ez lé
nyegében azt jelentette, hogy már nem a birodalom területén kívül, hanem 
azon belül alkottak viszonylag független közösséget. Ez azonban problemati
kussá tehette az autonómiát, amely a thraciai keleti gótok esetében jól megfi
gyelhető. Aspar magister militumnak és gót klikkjének likvidálása után (473) 
Leó császár azzal próbálja elsimítani a gót-római konfliktust, hogy követeket 
küld a gotokhoz, akik a békének három feltételét szabják: vezérük, Theoderik 
Strabo vegye át sógorának, Asparnak a hagyatékát és maradhasson Thraciában, 
illetve, hogy két schola, vagyis udvari gárdakülönítmény felett vehesse át (lux
ként a vezényletet (ez hatalmas vagyont és gyakorlatilag az önálló államiság 
egy fajtájának megteremtését jelentette volna). Miután a császár ebbe nem 
egyezett bele, egy újabb háborús konfliktus után Theoderik Strabo megkapta 
a két scholát és a Magister Militum PraesentaUs I. címet.lto

A foederati intézményében a rómaiak legnagyobb fegyvere a járadékok 
megvonása volt; ezt a Kelet-Római Birodalom alkalmazta is 365 után, amikor 
a gótok Thraciát fenyegették. Ammianus Marcellinus beszámol róla, hogy a 
rómaiak kereskedelmi tilalma az árucsere teljes lebénulását és gyakorlatilag 
éhínséget okozott a gótok között; erre Jordanes is kitér.101 (Textilszükség- 
leteíket például szinte kizárólag a rómaiaktól fedezték, foederati-illetményeik 
között magas ruházati kvóták szerepeltek.107) Élelmiszerhiány miatt kísérelte meg 
Vallia 415-ben az átkelést Afrikába, „a birodalom éléskamrájába”, hajóhada 
azonban -  mint Alariké -  viharba került. Eközben Honorius generalissimusa, 
Constantius a Gallia Narbonensisben időző gotokat a hadi és kereskedelmi 
úton történő élelmiszer-utánpótlás összes szárazföldi és tengeri vonalának el
vágásával Hispánia felé szorította, s Vallia ebben az új helyzetben kényszerült 
békealkuba bocsátkozni.1118 Ez a taktika azonban sosem hozott hosszú ideig 164 165 166 167 168

164 VÁRADY, 1984.41,
165 VÁRADY, 1984. 43.
166 Ammiaans MarceUinus 27.5.7; Gntim 26,
167 Várady, 1984. 141.
168 VÁRADY, 1961. 179.
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tartó eredményt, inkább lázadásokhoz és újabb katonai konfliktusokhoz ve
zetett; az élelmezési válságokat gyakran fosztogatással vagy az elfoglalt terüle
tek megsarcolásával oldották meg a gólok (pl. 413-ban Athaulf vagy 479-ben 
Nagy Theoderik).

5.5.2 A 382-es békeszetzodés

A 382. október 3.-án kötött békeszerződés egy hatéves háborús időszak lezárá
sa volt. A 332-től kezdődő, majd’ 35 éven át tartó békés időszaknak az vetett 
véget, hogy 365-ben a nyugati gólok egy ellencsászárt kezdtek támogatni 
Valens-szel szemben. A viszálykodás megszűnhetett volna, amikor a hunok 
zaklatásai elől a gólok a birodalomban kerestek menedéket, A kelet-római 
államtanács hosszas vitájának eredményeképpen Valens eleget tett a kérés
nek, így 376 őszén a gólok Silistriánál átkeltek a Dunán; számuk kb. 100 ezer 
lehetett. A római vezetés talán azt remélte, hogy az új betelepülők zsoldos
ként erősíteni fogják a hadsereget; ezáltal eltekinthettek volna a kényszer- 
sorozástól, s erre hivatkozva újoncváltság címén megadóztathatták volna a ró
mai földbirtokos réteget.100 A foederati-ként letelepített gotok azonban a római 
hivatalnokok folyamatos hivatali visszaélései, az ellátási nehézségek és a kor
látlan újoncsorozás miatt fellázadtak. 378-ban Valens elhamarkodottan csa
tába bocsátkozott, nem válva meg Gratianus segítségét; így a gótok Hadriano- 
polisnál vereséget mértek a császárra, aki maga is elesett az ütközetben. (A 
vereség olyan súlyos volt, hogy Ammianus Marcellinus a cannae-i ütközethez 
hasonlította.169 170) A gótok problémáját átmenetileg a nyugati császár, Gratianus, 
illetve az általa társcsászárrá emelt Theodosius oldotta meg a 382-es békekö
téssel.

A Getica leírása a konfliktusokról és a megállapodásról (25-28. caput) csak 
a „vizigótokat" említi (vagyis azokat a törzseket, akiket Jordanes már ebben az 
időszakban vizigótnak nevez). Heather szerint azonban a népcsoportba, 
amellyel a rómaiak ekkor békét kötöttek, nemcsak Greuthungi és Tervingi 
gót elemek tartoztak, de hozzájuk csapódott hun és alán néptöredékek is, 
akik az Ad Salices mellett vívott csata után csatlakoztak a gotokhoz.171 Római

169 WolfRAM, 1990.125-127.
170 Ammianus Matcdlinus 31.13. Sevillai Isidor is megemlékezik a római veszteségek 

nagyságáról; szerinte a gótok azért rúgták fel a békét, mert megalázónak tartották, 
hogy olyan hatalmat szolgáljanak, amire ekkora vereséget tudtak mérni (Hisírnia Golha- 
rnvt 12.).

171 H eathkr, 1991. 157.
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részről Saturninus és Richomeres vezette a tárgyalásokat, az azonban kétséges, 
hogy a gotokat ki képviselte. Nem tudjuk biztosan, mi lett Fritigern, Alatheus 
és Saphrax sorsa a háború után; utolsó említésük 380-ra tehető. A Getica 
Fritigernt nevezi meg uralkodóként, majd utána Athanarik következik a tró
non (akit Gratianus Konstantinápolyba hív). Valójában azonban jóval kompli
káltabbak lehettek a hatalmi viszonyok. Egy krónika említi, hogy Fritigern 
még életben volt a háborúskodás végén, a gótok pedig királyukkal együtt 
(universa gens gothorum rege suo) megadták magukat a római seregnek. Pár sor
ral feljebb azonban ugyanez a szöveg Athanarikot említi, aki 380-81-ben még 
Gothorum rex-ként szerepel, így a cum rege suo is valószínűleg őrá utal.17" (Ezt 
valószínűsíti az a tény is, hogy 382 után a rómaiak nem ismertek el gót ki
rályt.1' 1)

Jordánes tudósítása szerint a szerződés értelmében a gótok ismét foedera- 
tivá váltak, akik katonai szolgálattal tartoztak a császárnak. Felvetődik azonban, 
hogy ez a leírás némileg anakronisztikus: több forrás alapján is arra következ
tethetünk, hogy a gótok korántsem voltak ennyire jó helyzetben. Orosius és 
több latin krónikás kifejezetten a gótok behódolásaként értelmezik az esemé
nyeket (többen a deditio kifejezést használják ezzel kapcsolatban). Pacatus a 
gotokat „szolgáknak”, Libanius „hűséges rabszolgáknak” nevezi; hasonlóképp 
tudósít Synesius és Themistius is.172 173 174 175 Ehhez képest érdekes az a tény, miszerint 
a gótok földet kaptak a császártól, ahol eddig szokásos gazdálkodásukat foly
tatták. A beszámolókból úgy tűnik, Gratianus afféle „pufferként" akarta 
felhasználni a gotokat; Thraciában és Alsó-Moesiában, illetve Dacia Ripensis- 
ben és Macedóniában adatolhatók letelepített kolóniák, akiknek nyilván 
határvédelmi feladataik lehettek (erre utal Jordanes illetve Zosimus is egy he
lyen I7r’).

Érdekes Heather érvelése arra nézve, hogy a gótok nem alkothattak ha
gyományos értelemben vett kolóniát a birodalmon belül. Minden jel arra 
mutat, hogy a gótok megszokott törzsi élete ugyanúgy folytatódott tovább, de 
facto és dejitre értelemben is, ez viszont elképzelhetetlen lett volna egy, a biro
dalom hivataírendszerébe beillesztett népcsoport esetében. Adót fizettek a bi
rodalomnak, nem annyira pénzben, mint inkább ajándékok formájában. (Ez 
az adózási forma a késő antik diplomáciában egyértelműen azt jelentette, 
hogy az ajándékozó elismeri a másik fennhatóságát; Gratianus talán azért

172 Schmidt, 1933. 419.
173 H eather, 1991.180-181.
174 H eather, 1991.158.
175 Zosimus 4.35.5

84



folyamodott ehhez a módszerhez, mert az ajándékozás rítusa a germán 
törzseknél különös jelentőségű volt. Wolfram ezt úgy értelmezi, hogy a gótok 
dejure adómén tesek voltak, csak a határ védelme és segédcsapatok állítása volt 
a feladatuk.17<’) Katonáskodással is tartoztak a császárnak, ennek módja és 
rendszeressége azonban titatott; nem valószínű, hogy minden gót, aki 382 
után a római seregben szolgált, a békekötés értelmében töltötte volna be ezt a 
posztot. Az erre vonatkozó források általánosságokban fogalmaznak és nem 
nyújtanak sok fogódzót. Tudjuk azonban, hogy pl. a Maximus és Eugenius 
trónkövetelők ellen küldött római seregben sok gót szolgált; Pacatus ezzel 
kapcsolatban kifejezetten a barbárok mobilizálásáról beszél. O a gólokat úgy 
jellemzi, mint akik „római zászlók alatt menetelnek”, amely azt jelentheti, 
hogy a gót harcosokat nem külön osztagokként kezelték, hanem beolvasz
tották őket a római alakulatokba. Az azonban bizonyos, hogy bár római 
parancsnokok alatt szolgáltak, saját hierarchikus viszonyaikba a birodalom 
nem szólt bele, vagyis a gót vezető réteg hasonlóan fontos szerepet kapott a 
hadi eseményekben, mint a római parancsnokok.17' A germánbarát Tlieodo- 
sius alatt a római hadsereg germanizálása gyors volt, a nyugati gótok aránya a 
tisztikarban rövid idő alatt hatalmasat nőtt.176 177 178 179

A gót autonómiát erősen korlátozta azonban a tény, hogy a császár nem 
ismert el gót királyt; ez a furcsa kettősség lehetett az egyik oka, hogy a békét 
nem lehetett sokáig megőrizni. Mivel a törzsi életet a római állam nem sza
bályozta, a gót társadalmi viszonyok nem strukturálódtak át, a vezető hiánya 
pedig afféle „hatalmi vákuumot” hozhatott létre, amely sokáig nem volt 
fenntartható.™ Kiss és Lengvári úgy tekinti, a szerződést (amely végül is csak 
átmeneti egyezmény volt) a rómaiak rúgták fel azzal, hogy tudatosan megvon
ták a gotoknak járó adományokat.180 181 182 Schulz hozzáteszi: a rómaiak és a barbá
rok közötti szerződések nem bomlottak fel a szerződő felek halálárai, új egyez-

1 n i

ményt csak szerződésszegés esetén írtak; Wolfram viszont úgy látja, egysze
rűen csak arról volt szó, hogy a rómaiak nem akarták megújítani a 382-es 
szerződést a gotokkal, s ez rakottá ki a lázadást.18"

A gót uralkodók helyzete tulajdonképpen már 376-tól kezdve nem tisztá
zott; Valens és Fritigern megegyezéséről nincs sok adatunk. Az bizonyos, hogy

176 WOLFRAM, 1990.138-141.
177 H eathf.r, 1991. 159-163.
178 Claude, 1970. 16
179 H eatiier, 1991.181.
180 Kiss-Lengvári, 1996. 30.
181 Schulz, 1993.65.
182 Wolfram, 1989.76.
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ha Fritigemnek sikerült volna tökéletesen elnyerni Valens támogatását, az 
megerősítette volna a pozícióit riválisaival szemben, akik nem annyira a 
megegyezés, mint inkább a birodalommal szembeni agresszívebb fellépés hí
vei voltak. Hogy ez mennyiben sikerült Fritigemnek, és mi volt erre a másik 
két vezető, Aiatheus és Saphrax reakciója, nem tudjuk. Ammianus Marcelli- 
nus egy helyen utal rá, hogy Aiatheus és Saphrax súlyos vereséget szenvedett 
Pannóniában; a szöveg sajnos töredékes és nem egyértelmű. Jordanes erről 
nem szól, de ez a vereség megmagyarázná, miért tűntek el hirtelen a tudósítá
sokból.I8a

A Cetica a gót vezető réteg tekintetében semmiféle fogódzót nem nyújt, 
sőt, több probléma is felmerül a szöveg vizsgálata során. A 27. caput még 
összecseng Zosimus tudósításaival, és elég pontosan írja le a csapatmozgáso
kat. Athanarikot azonban tévesen nevezi Jordanes Fritigern legyőzőjének, és 
az sem valószínű, hogy Athanarik önszántából, Gratianus meghívására ment 
volna Konstantinápolyba. Ammianus Marcellinus korabeli tudóstása szerint 
ugyanis Fritigern és Athanarik között komoly konfliktusok voltak, amelynek 
következtében Fritigern 376-ban elűzte Athanarikot, aki idővel Konstanti
nápolyban keresett menedéket. Athanarik utazása valószínűleg nem 382-ben, 
hanem még a békekötés előtt, 380-ban vagy' 381-ben megtörtént; a téves 
dátumot Jordanes Cassiodorustól vehette át.181 A bizánci látogatást Sevillai 
Isidor is 381-re teszi; az ő megközelítésében Athanarik a Theodosiusszal kötött 
barátsági szerződés értelmében utazott a keleti fővárosba, ahol két hét múlva 
meghalt.183 184 185 Haláláról Jordanes is tudósít, de az okát nem nevezi meg. Tekint
ve a politikai viszonyokat., nem valószínű, hogy Athanarik természetes halállal 
halt volna meg, de erre vonatkozólag nincs biztos adatunk.

A békekötés előzményeiből Jordanes nagyon sok mindent kihagyhatott; a 
háborút Theodosius megválasztásától (379) a békekötésig számítja, a csapat- 
mozgások azonban, amelyekről tudósít, aligha vettek igénybe ilyen sok időt, 
vagyis Jor-danesnekjónéhány részletet mellőznie kellett a szövegben. Tévedés 
az az információja is, miszerint Theodosius már 380-ban megállapodott a 
gotokkal. Ezt az adatot talán Themistiustól vette át, aki Theodosius szolgálatá
ban állt és igyekezett jobb színben feltüntetni pártfogóját és bagatellizálni 
Gratianus szerepét; valójában Theodosius sokkal jobban függött Gratianustól, 
mint ezt a Getica szövege alapján gondolnánk.186

183 HEATUER, 1991. 339-340.
184 HEATUER, 1991. 336.
185 História Golhorum 11.
186 HEATUER, 1991. 338.
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5.5.3 Róma elfoglalása és a 416-os békeszerződés

jordanes a Getica 30. caputjában számol be Alarik akciójáról. Ebben a szöveg
részben több ízben tetten érhető a torzítás, Jordanes egyértelműen pozitívab
ban próbálja beállítani a gotokat, mint ahogyan ezt a valós események 
indokolnák; emellett egyes szöveghelyek elég kuszák, nehezen értelmezhetők, 
és tele vannak időrendi pontatlanságokkal. Jordanes tolmácsolásában Stilico 
orvul támadja meg az elvonuló gotokat, akik Gyzerich vandál király ellen 
harcolnak.187 188 189 190 Nem említi a tényt, hogy Stilico már több ízben vereséget mért 
Alarikra, amikor az Itália ellen vonult, és tévesen állítja, hogy Alarik legyőzte 
Stilico seregét. Arról is hallgat, hogy Alarik magister militum per Ilfyricum volt 
(a helyzet elég ellentmondásos lehetett, mivel a kinevezés ugyan növelte a gó- 
tok katonai befolyását, de a hunok által fenyegetett területet csak véres harcok 
árán lehetett megtartani ). Jordanes a római fosztogatás esetében is igyekszik 
emberséges képet festeni a nemes barbárokról: fosztogatnak ugyan, de nem 
gyújtogatnak, és a szent helyeket megkímélik. (Ezt az elemet Sevillai Isidor is 
kiemeli; szerinte a gótok tartózkodtak a kegyetlen öldökléstől, s mikor a hará
csoló katonák néhány aranytárgyról megtudják, hogy Szent Péter szentélyéből 
származó ereklyék, Ők maguk kísérik vissza a kegytárgyakat menekítő apácákat a 
templomba,1!l°) Jordanes beszámolója szerint Róma elhagyása után Alarik 
délnek fordult, és az volt a terve, hogy Szicílián át Afrikába hajózik; útközben 
azonban meghal. Utódja, Athaulf visszatér Itáliába, és újra fosztogatni kezd, 
és fogságába kend a császár húga, Gállá Piacidia is, akivel házasságot köt, s így 
a császár rokona lesz.

A gót-római konfliktusok kiújulásának valódi oka az volt, hogy 395-ben fel
tűntek az Al-Dunánál Uldin fejedelem hunjai. Az ekkor királlyá választott 
Alarik szerette volna délebbre vezetni népét a veszélyes szomszédságból. A ke
leti császár, Arcadius, először Epirusban akarta letelepíteni őket, ám később 
azt ajánlotta, inkább a nyugati birodalomban keressenek új szállásterületet. 
Az első itáliai próbálkozások sikertelenek voltak, Stilico két ízben is visszaverte

187 Önmagában is tévedés Gyzerich említése a vandál királyság élén; csak 429-ben foglalta 
el a trónt. (KiSS-LENGVÁRí 1996,14.)

188 Erről bővebben ld. Kiss Magdolna és Lenc.vári István kommentáijait. Egyébként A li
nknak Illyricum katonai vezetőjévé való kinevezése az első példa arra, hogy barbár vezér 
szerződés útján lett katonai főparancsnok, és mint helytartó teljhatalmat nyert egy 
tartomány felett. Ezzel a gótok autonómiáját egyértelműen kimondták, de a helyzet 
ellentmondásos is volt, mivel Alarik egyrészt népének önálló uralkodója volt, másrészt 
-  amíg katonai szolgálatot teljesített -  a birodalom ellenőrzése alatt állt.

189 Klss-L engvárl, 1996. 16.
190 História Got/tomm 16-17,
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Alarikot: 402-ben Pollentiánál, majd egy évvel később Veronánál. Ezután a 
nyugati gótok visszavonultak Illyricumba. Stilico 408-ban (maga is barbár 
lévén) a germán ellenes párt áldozatául esett, s halála újra felbuzdította Alari
kot. Ezúttal azt kérte, hogy Pannóniában telepíthesse le népét, s mikor kéré
sét elutasították, 408-ban újra betört Itáliába, bekerítette Rómát, és csak hatal
mas váltságdíj fejében távozott. Zosimus tudósít róla, hogy Róma 409-es 
ostrománál kb. 30 ezer főnyi hun-alán segédcsapat is támogatta Alarikot, akik 
eredetileg a római sereg kötelékébe tartoztak, de a római hatóságok visszaélé
sei miatt átpártoltak a gotokhoz; a város ostromzára idején Alarik békefeltéte
lei között szerepelt a „barbár lakosság átadása" is, amivel az átállt csapatok 
miatti megtorlásnak akarta elejét venni.1'11 A 410-es fosztogatás leginkább a 
Honorius császárral való tárgyalások kudarcának tudható be; valójában nem 
katonai vereség, hanem árulás okozta Róma elestét (hogy ez az árulás miben 
állt és hogyan zajlott, a források nem részletezik). Az bizonyított tény, hogy a 
gótok a templomokat megkímélték, a várost azonban felégették.19"

Alarik terve talán az volt, hogy Szicíliában telepíti le a vizigótokat. Megkí
sérelte az átkelést Afrikába, de a messinai szorosnál egy vihar meghiúsította a 
vállalkozási. Utóda, Athaulf nem folytatta Alarik rablóhadjáratát, hanem meg
egyezett Honoriusszal, hogy évi gabonaellátmány fejében elhagyja Itáliát, sőt 
a Galliában fellépő Jovianus ellencsászárral szemben katonailag fogja támo
gatni. Amikor azonban a gótok elfoglalták a nekik kijelölt területeket, az Afri
kában fellépő politikai problémák miatt nem kapták meg a megígért gabona- 
szállítmányokat, ezért 413-ban újra kiújult a gót-rómaí konfliktus. Athaulf 
és Gállá Piacidia házasságáról Joidanes helyesen tudósít, a császár húgát azon
ban nem Athaulf, hanem még Alarik ejtette foglyul a római betörés idején. 
Athaulf és Gállá Piacidia gyermeke a Theodosius nevel kapta; Thompson 
szerint a Nagy Theodosius gótbarát politikájára való utalásként, a gót politika 
Róma-barát tendenciájának deklarálására.191 192 193 194 195

Ez a fejezet a rómaiak és gótok kapcsolatának egyik legproblémásabb idő
szaka. Sokan úgy tekintik, hogy Alariknak és a gót vándorlásnak nagy szerepe 
volt a Nyugat-Római Birodalom szétzilálásában, egyesek azonban úgy tekintik, 
hogy Alarik politikája inkább célozta a birodalomba való beépülést, mint 
annak szétrombolását.19:’

191 Zoíimus 5.35.6; 5.40.3- Idézi VáradY, 1984.158.
192 Benedicty, 1960. 75-81.
193 Thompson , 1963.112-115.
194 T hompson, 1963.115.
195 Kiss-L kngvári, 1996. 24.
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413-ban Athaulf délnek fordult és a szvébek, alánok és vandálok által 
megszállt Hispániába vezetett hadjáratot. Jordanes ezt úgy állítja be, mintha a 
gótok a szegény hispániai lakosok megsegítésére indultak volna, hogy meg
szabadítsák őket a vandál igától,190 az akciónak azonban bizonyára sokkal 
banálisabb és prózaibb okai voltak: Athaulf így akarta a gabonahiány miatti 
egzisztenciális problémákat megoldani. Athaulf 415-ben merénylet áldozata 
lett, s mivel összes férfirokonát meggyilkolják, nem marad senki, aki politi
káját folytathatná. Sokan úgy tekintik, hogy Athaulf egy barbár-római együtt
működésen alapuló államot akart létrehozni; ezt szolgálta volna Gállá Piacidi
ával kötött házassága is, amelynek révén a császári család tagja lett.196 197 198 199 Érdeke
sen világítja meg Athaulf politikai elképzeléseit Orosius a gót vezér egyik bi
zalmas közlése alapján: „Erősen törekedett arra, hogy a római név eltörlésével az egész 
római területet gót birtokká tegye, és a gótok birodalmának nevezze el, vagyis -  hogy 
népiesen szóljak -  Gothia legyen, ami azelőtt Romana volt, és Athaulf maga az, ami 
egykor Caesar Augustus. Mihelyt azonban többrendbeli tapasztalat bebizonyította, hogy 
sem a gótok nem élhetnek a [római] törvények alatt, sem az államban nem függeszthetők 
fel a törvények, melyek nélkül nem állam az állam, úgy határozott: személyes dicsőségét 
abban keresi, hogy gót erőkkel helyreállítja és gyarapítja a római tekintélyt, és így az 
utókor előtt Róma helyreállítójaként szerepelj ha már nem lehetett Róma megújítója. 
Ezért tartózkodik a háborútól, ezért törekszik békére...”.m  Ebből úgy tűnik, Athaulf 
nem volt tisztában vele, hogy a Nyugat-Római Birodalom véglegesen feloszló
ban van. Várady ezt a hun típusú barbár birodalompolitika szélsőséges meg
nyilvánulásaként említette.1'19 Jordanes, még ha voltak is információi Athaulf 
nagyhatalmi terveiről, nem említi őket.

Constantinus római parancsnok azonban, hogy a gót-római konfliktust 
elsimítsa, visszahívta a Hispániába szorított vizigótokat Galliába, és Aqititániá- 
ban telepítette le őket foederaü-ként. Itt hozták létre államukat Tolosa köz
ponttal. A 416-os, inkább fegyverszünet-jellegű egyezményt a 419-es szerződés 
követte, amelyben a rómaiak elismerték a gótok jogát az aquitániai megtele
pedésre. Vallia, tanulva a 415-ös élelmiszerhiányból, és attól tartva, hogy a ró
maiak újra visszaélnek az élelem-utánpótlás szállításárai, megfelelő biztosíté
kokat követelt a gabonaszolgáltatásra, s csak ezután engedte haza Athaulf öz
vegyét, Gállá Piacidiát. A vizigótok a hospitalitas elve alapján telepedtek le, de 
a földeknek, colonusoknak és szolgáknak nem egyharmadát, hanem kéthar
madát sajátították ki, bár a lakosságnak csak 3-4%-át alkották. Igyekeztek

196 Cetien 31.
197 KlSS-LüNGvÁRi, 1996. 18.
198 Orosius: Histarianm adversum paganos libriVü, 43:4-8. Idézi VÁRADY, 1984.178.
199 VÁRADY, 1984. 179.
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elkülönülni a római lakosságtól, tiltották a vegyes házasságokat, megmaradtak 
az ariánus vallásnál, és a római lakosságot kizárták a katonáskodásból. A go
tok tovább keresték a kiutat a Földközi-tengerre: 436-ban Narbot újra ostrom 
alá vették és kiéheztették. A rómaiak végül hun segítséggel verték őket vissza, 
így a békeszerződést 439-ben megújították.“(M)

5.5.4 Nagy Theoderik és az osztrogát állam, megalapítása

Az osztrogótok történetének új szakasza kezdődött a Nedao melletti csata 
után. A hun birodalom, bár korlátozta a területén élő népek autonómiáját, 
meg is fékezte a népmozgásokat, amelyek most újrakezdődtek. Az osztro
gótok már 457-ben rablóhadjáratot indítottak mindkét római birodalom 
ellen, Ricimer azonban visszaverte őket, I. Leó pedig megújította velük a szö
vetséget, remélve, hogy ezzel garantálhatja a békét. A békekötés után a gótok a 
szomszédos germán törzsekkel kerültek összetűzésbe, de 469-ben azok összefog
tak ellenük és katonai vereséget mértek rájuk. Pannónia nem bizonyult jó 
szállásterületnek, így, jobb életfeltételeket keresve, a 470-es években mozgásba 
lendültek. A gótok kisebb része Vidimer vezetésével Itáliába ment, nagy ré
szük azonban Thiudimert követve lllyricum földjére, majd Moesiába vonult. 
A vándorlás alatt meghalt Thiudimer, és fia, Theoderik lépett a helyére (471- 
ben), aki az osztrogótokat Alsó-Moesiában telepítette le. Itt azonban nem 
maradnak sokáig: 478-ban végigdűlták Macedóniát és végül Epirusban tele
pedtek le. Kapóra jött Theoderiknek, hogy Zénón császár szövetségeseket 
keresett Odoacer ellen, aki Dalmáciában próbálta megerősíteni hatalmát; a 
császár igyekezett Theoderiket Itália ellen fordítani. 489-ben a gótok be is 
törtek Itáliába, s egy évre rá Verona mellett döntő győzelmet aratott Odoacer 
felett, aki csapata maradékaival Ravennába húzódott vissza. Theoderik három 
évig sikertelenül ostromolta Ravennát, míg végül a ravennai püspök közben
járására a felek megállapodtak, hogy közösen fognak uralkodni Itália felett. 
Odoacer megnyitotta a város kapuit, ám tíz nappal később Theoderik egy 
összeesküvés keretében, egész családjával együtt lemészároltatta. A hadsereg 
Theoderiket Itália királyává kiáltotta ki (493), így territoriális alapú osztrogót 
királyság jöhetett létre. Kiterjedt házassági politikával saját vezetése alatt, szé
leskörű szövetséget akart létrehozni a barbár királyok között, hogy konszoli
dálja a Földközi-tenger nyugati medencéjének politikai viszonyait. A Theode
rik által teremtett status quo azonban nem volt sokáig fenntartható: sógora, 
Klodvig frank király már 507-ben tönkretette vejének, II. Alarik vizigót király- 200

200 VÁRADY, 1961. 180.
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nak az államát, s az 520-as évekre teljesen összeomlott a Theoderik által fel
épített szövetségi rendszer. Külön problémát jelentett, hogy nem volt megoldva 
Theoderik utódlásának kérdése sem.

Jordanes elég nagy teret szentel Theoderik személyének és 
államának (52-59. caput), ám jóval pozitívabban mutatja be őt magát, mint 
ahogy az adatok alapján várnánk. Jellemző, hogy Odoacer megöletésérol nem 
közöl részleteket. Nem valószínű, hogy Zeno és Theoderik között a viszony 
olyan felhőtlen lett volna, mint ahogyan ezt Jordanes sugallja, Theoderik 
hűségének esetlegességét mutatja, hogy Theoderik Strabo és Zeno konfliktusa 
idején, amikor a császár' Nagy Theoderiket hívja segítségül, az Zeno háta 
mögött kiegyezik Theoderik Straboval. Jordanes ezt az epizódot teljesen 
kihagyja. Ugyanígy nem szól a 479-es élelmezési válságról, amelyet Theoderik 
Thracia kifosztásával és megsarcolásával hidalt át, s végül néhány bizánci erőd 
elfoglalásával kényszerítette Zénót, hogy biztosítson számukra gabonaszállít
mányokat (Előző évben nem vetettek gabonát, mert éppen Scythiába ké
szültek átvonulni, amikor Zeno felkérte őket a Theoderik Strabo elleni harcok 
tamogatasara. )

Goffart is megjegyzi, mennyire furcsa Jordanes hallgatása Theoderikkel 
kapcsolatban, hiszen a gótok dicsőítése a nagy osztrogót uralkodó esetében 
volna a legkézenfekvőbb. Theoderik gyakorta inkább Zeno alárendeltjeként 
jelenik meg a szövegben: 7 évesen túszként viszik az udvarba, majd apjával, 
Thiudimerrel a római államot védik. A Zeno és Theoderik közötti konflik
tusokról egyáltalán nem szól a szöveg, sőt, szinte apa-fiú kapcsolatot sugall kö
zöttük. A fiatalkori konstantinápolyi tartózkodás úgy jelenik meg, mint Theo
derik életének legszebb, legfelhőtlenebb időszaka; Jordanes aránytalanul sok 
teret szentel ennek az időszaknak, míg igazán lényeges fordulópontokról 
hallgat.201 202 203 Theoderik a szöveg szerint Zeno segítségével és támogatásával ke
rül hatalomra, ami nyilvánvaló képtelenség, hiszen Theoderik 493-ban lett 
Itália királya, míg Zeno már 491-ben meghalt.21)1 Furcsának tűnik az is, hogy 
Jordanes hosszan részletezi Theoderik családjának házasodási afférjait, de a 
hadi eseményeknek (néhány külső konfliktus megemlítésén kívül) vagy az 
osztrogót állam berendezkedésének egyáltalán nem szentel teret, sőt, alig vész- 
szűk észre a szövegben, hogy új állam alakult. Goffart úgy látja, Theoderik 
alakja -  az őszinte barbáré, aki saját bevallása szerint népe szokásait kívánja

201 VÁRADY, 1984. 203.
202 Goffart, 1988.66-67.
203 Goffart, 1988.67. (239. lábjegyzet)
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követni, de aki teljesen meg tud hatódni Zeno egy-egy gesztusán -  teljességgel 
hiteltelen.iül

5.6 Gót-római összefogás? A Getica politikai vonatkozásai

A Getica keletkezése Justinianus restaurációs terveinek idejére esik; a vandá
lokkal 533-ban, a keleti gotokkal 535-tól folytatott háborúskodások révén ez 
meg is valósult. 551-ben azonban még folytak az itáliai háborúk (a gőtok szá
mára végzetes összecsapásra 552-ben került sor). GofFart nézete szerint a Getica, 
egyrészt azáltal, hogy a gotokat sok esetben a valóságosnál pozitívabb színben 
tünteti fel, illetve azáltal, hogy kiemeli és részletezi a gót-római kapcsolatokat 
és szerződéseket, szövetséget hirdet a két nép között. Igyekszik a gotokat a 
dicsőséges történelem magasságaiba emelni, és így a rómaiakkal egyenrangúvá 
tenni; külön megemlékezik róla, hogy a gót nép császárt is adott a birodalom
nak, Maximin ust.J0<J

Ebbe nyilván belejátszik, hogy Gunthigis, akinek Jordánes korábban a jegy
zője volt, a császár szolgálatában állt; ez a szál így közvetlenül Justinianushoz 
és Belisariushoz vezet. Feltételezhető, hogy Jordán esnek személyes kapcsolata 
volt a császári udvarral. Emellett Gunthigis a Jordanes által dicsőített Amalus 
család tagja volt. További kötődés a barbár-római szövetség ideológiájához, 
hogy Cassiodorus a Konstantinápolyban működő Aniciusok vezette kör tagja 
volt, akik többek között a gót-római összefogás eszméjét propagálták.

Jordanes támogathatta Justinianus restaurációs politikáját, és talán nem 
véletlenül akkor hirdette az összefogás gondolatát, amikor a két nép háborús 
konfliktusba keveredett. Az itáliai gót elitben Jordanes talán tudatosítani 
akarta, hogy korábbi kivételezett helyzetüktől el kell tekinteniük, és Justini- 
anusnak megvan a megfelelő katonai ereje programja megvalósításához: 
vagyis a gótok részéről a legkézenfekvőbb stratégia a békés megegyezés Justi- 
nianus-szal. Emellett a Nyugatrómai Birodalom felélesztése, amely a Konstan- 
tínápolyba menekült itáliai senatorok álma volt, megvalósítható lett volna a 
Getica végén említett kis Germanus által, aki származása révén egyszerre lehe
tett volna gót király és nyugati császár.

Ennek a kérdésnek van egy olyan aspektusa is, miszerint a Nyugatrómai 
Birodalom restaurációját nem csak a keleti császár, de a barbárok is tervez
gették. Orosius azt állítja mái* Athaulfról is, hogy az Imperium Rómaimmal 204 205 206

204 Goffart, 1988. 68.
205 GOFFART, 1988.47-48.
206 Getica 15.
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Imperium Goi,korúmmá akarta alakítani. Amikor azonban felismerte, hogy a 
gotok nem elég szervezettek és fegyelmezettek egy ekkora állam átalakítására 
és egyben tartására, erejét a birodalom bővítésére használja fel. Ehhez tér visz- 
sza bizonyos értelemben Theoderik, aki lehetővé tette maga számára, hogy a 
nyugati birodalomrészben szinte császárként uralkodhasson.

Elgondolkodtató, hogy Jordanes pont azokat az időszakokat írja le talán a 
legzavarosabban, amelyek a rómaiak és a barbárok kapcsolatában a legtöbb 
problémát felvethették. A 395-400 közötti éveket teljesen ki is hagyja. Ez ma
gyarázható a kronológia helyenkénti összekuszálódásával, de az is lehetséges, 
hogy egyes momentumok kihagyása nem véletlen, hanem tudatos üzenet a 
kortársaknak. Ugyanilyen tudatos üzenet lehet a Fritigern és Valens császár, 
illetve az Alarik és Honorius között létrejött egyezmények pozitív értékelése; 
Jordanes interpretációjában ezek mindkét fél számára megoldást jelentenek.

A szövetség, amelyet Jordanes propagál, sosem jött létre, bár efelé muta
tott Germanus főparancsnoki kinevezése; őjustinianus unokatestvére volt, fe
lesége pedig az Amalns dinasztiából származó Matasuntha, Germanus 550-ben 
meghalt, de Jordanes úgy látta, kisfiában megtestesülhet a két nép egysége.

Goffart kissé sarkítottan úgy fogalmaz, hogy a Getica egy furcsa „szerelmi 
történet”, amelyben a római állam játssza a férfi szerepét, míg a gótok a nőét, 
s ez egyben azt is jelenti, hogy a „boldogság” csak akkor lehet teljes, ha a „női 
szerepbe” kényszerített gótok elfogadják a „férfi”, vagyis Róma felsőbbrendű
ségét, Goffart a Getica szövegét egyáltalán nem silány kompilációnak, hanem 
nagyon is tudatosan felépített és rafinált szövegnek tartja, amelyben a propa
ganda a naiv elbeszélés álarca mögé rejtőzik. O éppen abban látja a Getica fő 
fegyverét, hogy el tudja hitetni az olvasóval: a szöveget nem kell igazán komo- 
lyan venni, hiszen írója mentes volt minden politikai megfontolástól.'

Újabban Haether kétségbe vonta a Getica propagandisztikus vonásait, 
amelyeket Goffart elemzett. Szerinte nem valószínű, hogy a Getica -  amelynek 
rossz latinságát sokan szóvá tették'158 -  politikai röpiratként funkcionált volna; 
azok a körök, akiket Goffart a Getica célközönségeként megnevez, nem 
nagyon vettek volna komolyan egy ilyen nyelvi hibáktól hemzsegő szöveget, 
emellett elég nehéz lett volna terjeszteni: másolandó kéziratnak nagyon 
hosszú, és az sem valószínű, hogy pl. a gót előkelők összegyűltek volna a szö
veg felolvasására,H eather inkább úgy látja, Jordanes saját meggyőződé- 207 208 209

207 GOFFART, 1988. 68, 83—84. GOFFART többek között ezzel érvel Jordanes önállósága mel
lett; szerinte az ötlet, az alapgondolat Cassiodorusé, de a szövegnek ez a komplexitása 
már Jordanes egyedi munkáját dicséri.

208 Wagner, 1967.46.; Wö lffu n , 1899.
209 heather , 1991.42-43.
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seinek adott hangot a propagandának kikiáltott részekben; a Getica egyáltalán 
nem olyan jellegű, mint egy definiálható közönséghez szóló, csattanós, tömör 
és hatásos politikai irat. Az ő értelmezésében a kis Germanus sem a gót nép, 
hanem csak az Amalusok reménysége, s Matasuntha és Germanus házassága 
egyáltalán nem kiemelt, csupán megemlített elem.'10

6, Összefoglalás

Jordanes Geticája, minden hibája ellenére, a gót történelem egyik legfonto
sabb forrása. A szöveg elég sok pontatlanságot és ideológiai torzítást tartal
maz, de Sevillai Isidor később keletkezett műve mellett ez az egyetlen munka, 
amely kronologikusan, folyamatában beszéli el a gótok történetét. A többi 
fennmaradt forrás alapján viszonylag jól ki lehet szűrni, melyek azok az infor
mációk, amelyeket Jordanes tévesen írt le, s melyek azok a részek, ahol hite
lesnek fogadhatjuk el a Geticát. E tekintetben Zosimus, Sidonius Apollinaris, 
Prokopios és Ammianus Marcellinus munkái nyújtanak jó fogódzót.

Jordanest sokáig kompilátornak tartották, s e tekintetben máig megoszla
nak a vélemények. Nem valószínű, hogy az egész anyag Cassiodorustól szár
mazna; ha Jordanes valóban intenzíven felhasználta a már elveszett 12 kötetes 
Histmia Gothorumot, inkább csak vezérfonal lehetett számára. A nézet, hogy 
Jordanes csupán lemásolta és kissé átszerkesztette Cassiodorus munkáját, 
mindenképpen felülvizsgálatra szorul. Az Ablabius által összegyűjtött gót tra
díció kérdése gyakorlatilag eldönthetetlen, mivel Ablabius szövege nem ma
radt meg, mindazonáltal a Getica szövegében több olyan részt is találunk, 
amelyek kifejezetten a szájhagyományban megőrzött történelmi események 
vonásait mutatják. A Getica értékét emeli, hogy elég sok ókori és kora közép
kori forrás feldolgozásával készült, így olyan szerzőkről és művekről is tartal
maz információt, amelyek azóta megsemmisültek.

A Getica pontatlanságai illetve vitatható részei közül a skandináviai eredet 
kérdését, a gót törzsi szétválásokat és királyi házakat, illetve a gót-római kap
csolatok néhány aspektusát elemeztem. A Jordanes által elsőként említett gót 
eredet (monda) régészetileg nem igazolható, és a többi korabeli történetíró 
vizsgálata arra mutat, hogy a skandináv kirajzás inkább toposz volt, mint valós 
történelmi esemény. Mivel a 3.sz.-ig az sem válik el biztosan, kiket neveznek a 
történetírók gotoknak, a korai történelemre vonatkozó információk nehezen 
ellenőrizhetők. Jordanes konzekvensen összekeveri a népcsoportokat, és a gó- 210

210 H eatiier, 1991.46-47.
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tokát a getákkal illetve a szkítákkal mossa egybe. A Getica interpretációjában a 
két gót csoport, az osztro- és vizigótok már korán elválnak egymástól, s ettől 
kezdve a két nép elkülöníthető. Ezt a két csoportot sokan az Ammianus által 
említett tervingi és Greuthungi csoportokkal azonosítják, ez azonban nem 
lehetett ilyen egyszerű. A hun betörések akkora káoszt okozhattak a gót politi
kai viszonyokban, hogy a Tervingikből és Greuthungikból két teljesen új 
törzsszövetség formálódott, amelyeket ezután már nevezhetünk osztro- és vizi- 
gótoknak. Jordanes feltételezése, hogy a két-két csoport között kontinuitás 
van, az események durva leegyszerűsítése.

Több problémás pontot is találunk a gót királyi házak leszármazási viszo
nyaiban. Jordanes tendenciózusan előtérbe helyezi az Amalus-dinasztiát, és a 
két családot úgy tünteti fel, mintha uralmuk folyamatos lett volna, különö
sebb trónviszályok és rivális dinasztiákkal való konfliktusok nélkül. Ez hasonló 
egyszerűsítés, mint a törzsi szétválások és újraegyesülések esetében. Nem való
színű, hogy az Amalusok ennyire privilegizált helyzetben lettek volna, mint 
ahogy az sem, hogy az időszak politikai zűrzavarai közepette két család folya
matosan meg tudta volna őrizni hatalmi pozícióját. A Jordanes által leírt Ama- 
lus-dinasztiába valójában több olyan személy is bekerült, aki nem volt Amalus- 
származásű, emellett a családfa elején szereplő nevek inkább tűnnek legendás 
alakoknak, mint valós történelmi személyeknek.

A rómaiakkal való kapcsolatot tárgyaló fejezetekből Jordanes feltűnően 
sok részletet kihagy, míg másokat kiemel, s megfigyelhető a tendencia, hogy a 
gotokat igyekszik minél jobb színben feltüntetni, a római-gót konfliktusokat 
pedig bagatellizálni vagy teljesen kihagyni. A konfliktusok leírása után a béke- 
szerződések általában ügy jelennek meg, mint mindkét fél számára megoldást 
hozó megállapodások. A foederati intézményét Jordanes nem részletezi, de 
többször utal rá, hogy a rómaiak és a gótok között szerződéses viszony állt 
fenn, a foederati-helyzetből adódó problémák, mint pl. a gabonaellátmányok 
többszöri elmaradása, azonban nem szerepelnek részletesen a Geticában. A 
legkomolyabb gót-római konfliktus, amelyet megemlít, a 382-es egyezmény 
előtti hatalmi visszaélések és az ezek nyomán kibontakozó gót lázadás, itt azon
ban egyértelműen a rómaiakat teszi felelőssé. A gót-római összefogás kiemelése 
mellett a másik megfigyelhető tendencia a rómaiak bizonyos felsöbbségének 
hirdetése; ez jól tetten érhető pl, a Nagy Theoderikről szóló fejezetekben, 
amelyek azt sugallják, az osztrogót uralkodó sokkal inkább függött Zeno csá
szárjóindulatától, mint ezt a többi forrás alapján gondolnánk.

Ezen az alapon vetette fel Momigliano, illetve mostanában Goffart, hogy a 
Getica elsősorban nem történelmi mű, hanem propagandairat, melynek célja 
a gót-római megegyezés és összefogás hirdetése volt, a korabeli politikai konf
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liktusok lezárásának elősegítésére. Ezzel az elmélettel vannak problémák, de 
az bizonyosra vehető, hogy még ha nem is voltak a Geticának kifejezett politi
kai céljai, a szöveg nem mentes az ideológiai alapú ferdítésektől, ezért fenn
tartásokkal kell olvasnunk, és minden esetben ellenőriznünk kell Jordanes 
adatainak hitelességét.
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