
Hit sze gő gó tok?
Avagy ho gyan pus káz ták el 

a ró ma i ak a ger mán hit té rí tést

Hudák Krisz ti na

Ammianus Marcellinus, a 4. szá za di tör té net író egy al ka lom mal hit sze-
gő gó tok ról ír. („Gothos…perfidos…”, Ammianus Marcellinus, Hist. 
XXII.7.8.) A ta nul mány azt vizs gál ja, van-e kö ze en nek az Ammianus-

nál és sok más szer ző nél meg je le nő, mély ró maiger mán szem ben ál lás nak és 
bi zal mat lan ság nak a ger mán ke resz tény ség jel le gé nek ki ala ku lá sá ban.

i. az or To dox és ari á nus góT Té rí Té sek  
re konsT ru ál ha Tó Tör Té ne Te

Romania és Barbaria:  
a gó tok is mer ke dé se az an tik vi lág gal és a ke resz tény ség gel

A ké ső ró mai for rá sok ban több ször Romaniaként meg ne ve zett Ró mai Bi ro
da lom (a ben ne la kó an tik em ber szá má ra a ci vi li zált vi lág) ha tá ra in túl alig 
volt ér de kes a vi lág, hi szen az em be ri élet szi no ni má ja a ró mai pol gár ság 
volt. Az ál ta lá ban ös  sze fog la ló ne vén csak Barbariának hí vott ha tal mas te-
rü le ten, amely a mai Hol lan di á tól egé szen a Fe ke te-ten ger vi dé ké ig tar tott, 
szám ta lan nép, ger mán és nem ger mán, törzs és törzs szö vet ség élt. A ké ső 
vas ko ri ger mán vi lág a ró mai ci vi li zá ci ó val há bo rús idő szak ok ban és bé ke
idő ben egy aránt gyak ran érint ke zett, kü lö nö sen a 3. szá zad utol só har ma dá
tól, ami kor a ha tár vi dé ken élő ger má nok kö zül egy re töb ben szol gál tak zsol-
dos ként a ró mai had se reg ben.  Kö zöttük a gó tok nak a ró mai had se reg be 

va ló fel vé tel ét, stá tu sát is sza bá-
lyoz ták Nagy Kons tan tin had se-
reg re form ja ide jén. A ró mai vi lág 
és kul tú ra ter mé sze te sen ha tott a 
ger má nok ra, és ez ki emel ten igaz 
egy olyan új, egye te mes ér vé nyű 
val lás meg je le né sé re, mint a ke-
resz tény ség. A ger má no kat le né ző 
ke resz tény ró ma i ak szá má ra azon-
ban a ger mán té rí tés egy-két ki vé-
tel től el te kint ve eleinte szó ba sem 
jött. (Zósimos, Hist. nea I.46.; Ior-
danes, Getica 21.,112.)

A 4. szá zad középső har ma dá
ig az egy ház nem tö re ke dett a ger-
mán mis  szi ó ra. A ha tá ro kon tú li 
lelki-gondozás a már ke resz té-
nyek re kor lá to zó dott. Ha volt egy 
tar tó san fenn ál ló kö zös ség a ró-
mai ha tá ro kon túl, mint például 
gót föl dön, Gothiában, vagy az 
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Hudák Krisz ti na (1975) tör té-
nész, ré gész, az Aquin cu mi Mú-
ze um mun ka tár sa, az ELTE-BTK 
Kö zép ko ri Egye te mes Tör té ne-
lem Dok to ri Prog ram já nak hall-
ga tó ja. Ér dek lő dé si te rü le te az 
óke resz tény kor mű vé sze te és 
ré gé sze te, va la mint a ko ra kö-
zép ko ri egy ház tör té ne lem.   

A Kelet-Mediterráneum és a Fe ke te-ten ger vi dé ke a 3. szá zad vé gén



eti óp te rü le te ken, az egy ház fel szen telt egy püs pö köt, hogy 
fel ügyel je a kö zös sé get és gá tat szab jon a gyak ran a bi ro-
dal mi ha tá ro kon kí vül re me ne kü lő eret nek kö zös sé gek ter je
dé sé nek. A ha tár vi dé ken vagy at tól tá vo labb élő po gá nyok 
mis  szi ó ja sem mi kép pen nem szer ve zett, ha nem ese ti volt: 
ide tar to zik a ra bok, a ger mán ve te rá nok és a ke res ke dők 
ál tal foly ta tott, a kör nye ze tük fe lé irá nyu ló eset le ges „meg-
győ ző” te vé keny ség is. 

A ger mán né pek kö zül sa já tos eset volt a gó to ké, ahol a 
föld jük re hur colt ke resz tény ró mai fog lyok és azok elgóto-
sodó le szár ma zot tai nyo mán je lent meg az új val lás és vált 
el ső íz ben tö me ges sé. E kü lön le ges hely zet mi att ér de mes a 
gót ke resz tény ség kez de te it meg vizs gál nunk.

A bal ká ni tar to má nyok tól észak ra eső ha tár men ti te rü
le tek mis  szi ó já val és a bi ro dal mi ha tá ro kon tú li kül mis  szi ó-
val kap cso lat ban a 4. szá zad tól ren del ke zünk ér tel mez he tő 
for rá sok kal. Az uta zó mis  szi ós pa pok a Ka ro ling ko rig ál ta-
lá ban ke res ke dők höz csa pód va ju tot tak el a tá vo li, ha tá ron 
tú li te rü le tek re, ke res ve a nagy for gal mú he lye ket, vá sá ro-
kat, ki kö tő ket. A gó tok ese té ben az AlDu na men tén, ahol a 
3. szá zad ele jé től kezd ve lak tak, egé szen a mai Krímfél szi
ge tig élénk ke res ke de lem folyt. A bar bár és ró mai ke res ke-
dők egy re nö vek vő men  nyi sé gű áru kész let tel meg ra kott te
her ha jók kal szál lí tot ták a Ripa Gotica, a ró mai-gót fo lya mi 
ha tár men tén a be si mí tott tech ni ká val ké szí tett há ló min tás 
dí szí té sű és egyéb edé nyek be cso ma golt ter mé ke ket, ame
lyek a he lyi pi a co kon (gó tul mathl) cse rél tek gaz dát. A ró-
mai ha tás a 4. szá zad  második felében már olyan erős volt e 
vi dé ken, hogy a gót te le pü lés te rü let bel se jé ben is je len tős 
men  nyi sé gű ró mai im port anyag, vagy erő sen ró mai ha tá so
kat mu ta tó, he lyi ké szí té sű áru ke rült elő. Ma guk a ró ma i ak 
is ci vi li zál tab bak nak tar tot ták azo kat a gó to kat, akik több 
ró mai im port árut hasz nál tak, a ke res ke del mi utak tól mes -
szebb la kó, in kább sa ját áru tí pu sa i kat hasz ná ló gó tok vol tak 
a ci vi li zá lat la nab bak. A ró mai kul tú rá val va ló ta lál ko zás, 
kü lö nö sen pe dig a ke res ke de lem ré vén tör té nő meg gaz da go
dás nyo mán le zaj ló tár sa dal mi dif fe ren ci á ló dás a gó tok nál 
is fel gyor sí tot ta a tör zsi kö te lé kek fel la zu lá sát, át ala ku lá sát: 
a ró mai ha tár hoz kö zel eső te rü le tek meg gaz da god tak, az 
ott élő tör zsi ve ze tők ha tal ma meg szi lár dult. A nyel vé szet ta
nú sá ga sze rint eb ben a kor ban ál lan dó sult a ki rály ság in-
téz mé nye és ki ala kul tak az ek kor már csak fik tív vér sé gi ala-
pú tör zsi szö vet sé gek, az ún. theudok iden ti tás tu da tát erő sí tő 
tör zsi szo ká sok is. (Scriptores Historiae Augustae, Vi ta 
Maximin. IV. 4-5.; Zósimos, Hist. nea, IV.10.4; IV.20.3.)

A ke resz tény ség gel a gó tok a 230as évek től biz to san 
kap cso lat ba ke rül tek, ek kor tól meg in du ló rablóhadjárataik 
so rán. Ezek a ki ruc ca ná sok 248ra anar chi át idéz tek elő 
több bal ká ni és kis-ázsi ai tar to mány ban, ahol már sok ke-
resz tény la kos élt és a ró mai vi lág szá má ra hos  szú idő re 
em lé ke ze tes sé vál tak. (Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.; Só-
zomenos, Hist. Ekkl. II.6.; Salvianus, De gub. Dei I.VII. 
24.; Iordanes, Getica 107.; Zósimos, Hist. nea I.35.) 

Bár a tá ma dá sok a 3. szá zad má so dik fe lé ben egy re in-
kább ere jü ket vesz tet ték és a gó to kat bar bár szom szé da ik kal 

zaj ló há bo rú ik kö töt ték le, a ha tár vi dé kekről még csa pa tos
tul hur col ták el a ró mai la kos sá got. A fo goly zsák má nyo lá-
sok nyo mán a 3. szá zad má so dik fe lé ben-vé gén a gó tok kö-
zött szá mos, szü lő föld je gö rög di a lek tu sát ma gá val ho zó 
ke resz tény élt, akik kel a gó tok nem bán tak ke mé nyen ke zes-
sé gük mi att, sőt, meg be csül ték őket. Né ha még apos tol kod
hat tak is, mint a kisázsi ai Eutychés ne vű fo goly, aki re száz 
év vel ké sőbb is em lé kez tek Kappadókiában. A tör té nész szá
má ra úgy tű nik, e ra bok le szár ma zot tai kö zül ke rül het nek ki 
maj dan a he lyi ke resz tény té rí tés mag ve tői és ezt a sej tést a 
tör té ne lem iga zol ja. (Zósimos, Hist. nea, I.33.; Salvianus, 
De gub. Dei I.VII.24. Basileios, Epist. CLXV.2.)

325ben meg je lent egy Theophilos ne vű püs pök a 
scythiai egy ház ve ze tő je ként a Nagy Kons tan tin csá szár ál
tal el nö költ hí res nicaeai zsi na ton. (Patrum Nicaenorum 
Nomina 56-57., 64., 70.; Eusebios, Vi ta Const. III.7.) A 
Scythia ter mi nu son a 4. szá zad ele jén a ró ma i ak a Krí met 
és kör nyé két ér tet ték, ame lyet ak kor már leg alább száz éve 
ha tal muk ban tar tot tak a ke le ti gó tok, rend sze re sen sar col-
va a part vi dé ken az ar cha i kus kor óta fenn ál ló gö rög vá ro-
so kat. Theophilos gö rög ne ve ar ra is utal hat na, hogy a krí-
mi ke resz tény kö zös ség ve ze té se gö rö gök, még pe dig a 
gó tok ál tal meg hó dí tott pantikapaioni (ma Kercs vá ro sa a 
Krím-fél szi get ke le ti csücs ké nél) gö rö gök ke zé ben volt. Va-
ló szí nűbb azon ban, hogy Theophilos egy a 3. szá zad ban 
KisÁzsi á ból, eset leg Da ci á ból el hur colt rab le szár ma zott
ja. (Sókratés, Hist. Ekkl. II. 41.) A gót föl dön a 4. szá zad-
ban élő ke resz té nyek ne vei több nyi re KisÁzsi á ra utal nak, 
nem csak a Krím kör nyé két je len tő scythiai, de a gothiai 
egy ház név anya ga is (Gothián kö rül be lül a mai Ha vas al-
föld te rü le tét ér tet ték, vö. Ammianus Marcellinus, Hist. 
XXX.2.8.; Prokopios, Bell. Goth. IV.4.). A hí res sé vált gót 
mis  szi ós püs pök ről, Ulfiláról Philostorgios úgy tud ta, hogy 
nagy szü lei a kappadókiai Sadagolthinában él tek és egy 
264ben tör tént rablóhadjáraton hur col ták el őket a gó tok. 
Ulfila se géd püs pö ke, majd utó da, Selenas is rab-utód volt, 
egy fríg anya fia. Amint lát ha tó, kez det ben a gót ke resz tény 
egy ház ve ze tői és a hí vek több sé ge is va ló szí nű leg a ra bok 
le szár ma zot tai. Úgy tű nik, ez a krí mi or to dox ke resz tény 
kö zös ség so ká ig meg őriz te sa já tos ar cu la tát, mert egy má
sik püs pö ké ről, Uniláról is tu dunk, aki 80 év vel ké sőbb, 
404ben hal meg (bő veb ben lásd alább). E ke resz té nyek 
azon ban nem vol tak e tá vo li vi dé ken egye dül ál lók val lá-
suk ban. Is me re tes, hogy a Krím be, vagy vi dé ké re szám űz
ték a 4. szá zad kö ze pe tá ján az eret nek Audiust és kö zös sé-
gét. Az audiánusok, úgy tű nik, zár kó zot tan él tek, de azt 
tud juk ró luk, hogy ko los to ro kat épí tet tek ma guk nak, az el-
ső ket a barbaricumban, ame lye ket meg le pőd ve fi gyel he tett 
a Krím kör nyé kén élő szá mos nép. A 372ben ki tört nagy 
gót ke resz tény ül dö zés ná luk is már tí ro kat ter mett. Ké sőbb, 
372 után e kö zös ség Moesiába vo nult, ahol so kan ka to li-
zál tak kö zü lük, 430ra va ló szí nű leg el is sor vadt gyü le ke
ze tük. (Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.; Sókratés, Hist. Ekkl. 
II.41.; Epiphanés, Haereses, LXX; Salvianus, Etym. 
VIII.5.43.)   
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Ró ma gon dos sá ga a Barbaricumba ke rült  
ke resz tény ra bok lelkigondozásában  

és egy gót ko los tor Kons tan ti ná poly ban

A gó tok ál tal la kott, a la tin nyel vű for rá sok ban sedes Gotho-
rumnak nevezett te rü let re hur colt ke resz té nyek va la mi lyen 
for má ban tart hat ták a kap cso la tot KisÁzsi á val. Er re több 
jel is utal. A 370-es évek ben Nagy Szent Va zul, a kappadóki-
ai Caesarea püs pö ke a kappadókiai egy ház, va ló szí nű leg 
mint anya egy ház ne vé ben kér te el a 372. évi gothiai ke resz-
tény ül dö zés már tír ja i nak erek lyé it, mi vel er re ekkor még 
csak ilyen kö zös ség nek volt jo ga. Va zul, aki ter mé keny le ve-
le ző volt, le ve lei kö zül ket tő ben is utal ar ra, hogy a Kap-
padókiából el hur colt ke resz tény ra bok le szár ma zot tai fenn-
tar tot ták a kap cso la tot az anya egy ház zal. Úgy tű nik, az 
erek lyé ket, mint sa ját kin csü ket Va zul biz tos he lyen akar ta 
tud ni, a bar bá rok ke zé től tá vol. Hogy jól ér te sült volt az ot
ta ni ál la po tok ról, azt mi sem bi zo nyít ja job ban, mint hogy e 
le ve lei a fel té te le zé sek sze rint még 375 előtt íród tak. (Am-
mianus Marcellinus, Hist. XXXI.4.2.; Rufinus, Hist. Eccl. 
II.13.; Basileios, Epist. XIV., CLXIV., CLXV.)

Az el ra bolt ke resz tény ra bok le szár ma zot ta i ból és a né-
hány ger mán meg tért ből (conversus) ál ló scythiai ke resz
tény egy ház bár mily meg le pő, de va ló szí nű leg min den 
szem pont ból be kap cso lód ha tott a bi ro da lom egy há zi éle té-
be, ak kor is, ha mes  sze a ha tá ro kon kí vül re szo rult. Ezt 
mu tat ja a Promotus ne vű ko los tor (monastérion) pél dá ja, 
amely va ló szí nű leg a scythiai kö zös ség tu laj do ná ba tar to
zott, a csá szár vá ros ban, Kons tan ti ná poly ban állt és ki fe je-
zet ten gót szer ze te sek él tek ben ne. (Johannes Chrysosto-
mos, Epist. CCVII.) A Promotus pon tos he lye a vá ros ban 
mai is me re te ink sze rint nem azo no sít ha tó, mi vel egyéb for-
rás hely nem em lí ti. A ko los tor ki emelt hely ze té re utal már 
pusz ta lé te is a 4. szá zad vé gén, mi vel II. Theodosius ural-
ko dá sa (408–450) előtt még ke vés ko los tor volt a ke le ti fő
vá ros ban. Ta lán a Promotus épü le te mel lett, de leg alább is 
kö ze lé ben állt az a szer ze te sek ál tal is lá to gat ha tó temp-
lom, ame lyik meg kap ta Arany szá jú Szent Já nos kons tan ti-
ná po lyi pát ri ár ká tól a gót nyel vű li tur gia és ige hir de tés jo
gát. (Theodorétos, Hist. Ekkl. V.30.) A csá szár vá ros ban 
élő, min den kép pen or to dox hi tű ke resz tény gó tok te hát a 
sa ját hasz ná lat ra át adott temp lom mel lett to váb bi, nyel vi 
ked vez mé nyek ben is ré sze sül tek. Er re vagy azért kap hat tak 
le he tő sé get, mi vel ők nem a 4. szá zad vé gi for rá sok ál tal 
oly an  nyi ra le né zett bar bá rok, ha nem szük sé get szen ve dő, 
idegenbe szakadt ró ma i ak vol tak, akik nek így járt a ko los-
tor épí té sé nek/hasz ná la tá nak jo ga is. Eb ben az eset ben a 
kons tan ti ná po lyi ke resz tény gó tok is rab-le szár ma zot tak 
vol tak, akik már erő sen as  szi mi lá lód hat tak előt te Scyth-
iában, mi vel gö rög nyelv te rü let re köl töz ve is gót nyel vű 
szol gá lat ra volt szük sé gük. Az is le het sé ges azon ban, hogy 
csak az szá mí tott, hogy or to do xok vol tak, gót, vagy rab-
utód szár ma zá suk nem volt lé nye ges szem pont. Így a ked-
vez mé nyek a hit vé del met szol gál ták, bár ki is le gyen a he-
lyes hi tű. Mind azo nál tal a temp lom és a ko los tor meg lé te a 

fő vá ros ban biz to sí tot ta a fo lya ma tos kul tu rá lis kap cso la tot 
és va ló szí nű leg az itt élő szer ze te sek kö zül ke rül tek ki a so
ron kö vet ke ző krí mi püs pö kök, Theophilos utó dai is.

Bár a 3. szá zad tól kez dő dő en az el hur col tak több sé ge a 
ke le ti gó tok te rü le té re, Scythiába ér ke zett meg a zsú folt ha-
jó kon, so kuk ké sőbb a gó tok bel ső moz gá sa ál tal a nyu ga ti 
gó tok hoz, Gothiába ke rült. Szol ga, vagy egy faj ta „félsza-
bad”, alá ve tett hely ze tű stá tusz ban él tek, nem il lesz ked tek 
be a gót tár sa da lom ba. Ez a kö rül mény egy ér tel mű en ki tű
nik a rész le te ző en meg írt és va ló szí nű leg tel jes ter je del mé
ben fenn ma radt, kö zel egy ko rú, ép pen ezért igen ér té kes 
pas si ó ból, amely a gót szent Sabasnak ál lít em lé ket. Sabas 
ün ne pét még a csá szár vá ros ban, Kons tan ti ná poly ban is 
meg ül ték a 4. szá zad vé gén, egy szép ta va szi nap ra idő zít
ve (mint moz gó ün ne pet ápr. 15–18-ra: Synaxarion Eccle-
siae Constantinopolitanae CP. 627.) A he lyi vi szo nyo kat 
fel tű nő en jól is me rő szer ző ál tal a bi ro da lom te rü le tén élő 
ke resz tény hall ga tó ság szá má ra gö rö gül írt pas sió el be szé-
lé se sze rint csak a gót Sabast vé gez ték ki ami att, mert ke-
resz tény ba rát ja és hit tár sa, Sausalas, aki nek ne ve is utal 
kisázsi ai szár ma zá sá ra, bár szin tén az őket vá do ló fa lu ta
nács elé ke rült, még is bün tet le nül tá vo zott ki hall ga tá sa 
után. A rab-le szár ma zot tak te hát men te sül tek a Sabast 
utol érő, víz be foj tás sal já ró fel ség sér té si vád alól, amely 
jel zi az ide ge nek egy faj ta tár sa dal mon kí vü li sé gét. A ra bok 
(leg alább is egy ré szük) va ló szí nű leg sza ba don el is utaz ha
tott a Ró mai Bi ro da lom ba. Az sem ki zárt, hogy el ső sor ban 
ép pen a ra bok utó dai fog lal koz tak a du nai ke res ke de lem-
mel; jó val ha ma rabb el nyer ték a ró mai ügy fe lek bi zal mát, 
mint gót tár sa ik. Gö rö gül is so kan tud hat tak még kö zü lük, 
amint azt a ku ta tók fel té te le zik. Ta lán rá juk utal nak a gót 
nyelv egyes ke res ke de lem mel kap cso la tos, a nyel vé szek 
sze rint 375 előtt ke let ke zett sza vai is. 

A kappadókiai és a konstantinápolyi, illetve a Du na 
tor ko la tá nál fek vő, a bal ká ni or to do xia vé del mé ben orosz
lán részt vál la ló To mi vá ros ke resz tény kö zös sé ge biz to sí tot-
ta a bi ro dal mi ha tá ro kon kí vül re hur col tak le szár ma zot ta i-
nak lel ki gon do zá sát Scythiában és Gothiában. A 
kö zös sé gek eset le ge sen csí rá ját al kot ták a gó tok kö zött tör-
té nő ki sebb mis  szi ók nak. Té rí té sük nek azon ban Ulfila „ta
ro lá sá hoz” vi szo nyít va csak ele nyé sző lét szá mú ered mé nye 
volt, például a gót Szent Sabas és má sok ese té ben.

Ulfila és az ari á nus té rí tés kez de tei  
a gó tok kö zött, a nagy ke resz tény ül dö zé sek

A gó tok korai  té rí té sé ben a leg na gyobb sze re pet nem a ró-
mai szár ma zá sú ra bok és rab-utó dok, ha nem a Gothiában 
té rí tő ari á nus mis  szi ós püs pök, Ulfila ját szot ta. 341ben, 
ami kor Ulfilát püs pök ké szen tel ték, Kons tan ti ná poly ban már 
las san négy éve II. Constantius csá szár (337–361) ural ko-
dott. Az új csá szár ap já é tól gyö ke re sen el té rő val lás po li ti kát 
foly ta tott. A per zsa ve szély mi att is szük sé ges sé vált bel ső 
val lá si egy ség meg te rem té se ér de ké ben nem csak re ha bi li tál-
ta a 325-ben ki kö zö sí tett Ariust, ha nem min den áron olyan 
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meg ol dást akart ta lál ni (a külpolitikai helyzet miatt sür gő sen), amely min den 
val lá si irány zat nak meg fe lel. En nek a ki út ke re sés nek vi ha ros, gyak ran is mét-
lő dő zsi na tok let tek az ered mé nyei, ame lye ken a sér tő dé sek, lát vá nyos ki vo nu
lá sok, int ri kák és ki kö zö sí té sek min den na po sak vol tak. A bal ká ni or to dox gyü-
le ke ze tek kü lö nö sen sú lyos har cot vív tak az ari a niz mus sal, mi vel az illyricumi 
vá ro sok élén ál ló, ener gi kus ari á nus püs pö kök nagy ha tás sal vol tak a köz pon-
ti kor mány zat ra, amely nek a Du na-vi dé ki nyu ga lom kulcs fon tos sá gú volt.

Ulfila va ló szí nű leg csak egy volt a Gothia ke resz tény kö zös sé ge szá má
ra szen telt püs pö kök kö zül, akit 341-ben, ép pen a ta lán leg bot rá nyo sabb, 
éve kig hú zó dó antiokhiai zsi na t kapcsán szen tel tek fel, mint a Gó tok püs pö-
két (ho episkopos tón Gothón). (Sókratés, Hist. Ekkl. V.33.; Philostorgios, 
Hist. Ekkl. II.5.59.) Ti tu lu sa ar ra utal, hogy nem egy adott vá ros szá má ra 
ne vez ték ki, te kint ve, hogy ró mai ér te lem ben vett vá ro sok a gó tok föld jén 
nem vol tak. Ha gyo má nyo san őt sem a bar bár vi zi gót ok fe lé irá nyu ló misz 
szi ós cél zat tal, ha nem a rab ság ba hur colt ke resz té nyek le szár ma zot ta i nak 
lelkigondozására vá lasz tot ták ki. (Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.59.) Fel-
szen te lő je, Nikomediai Eusebius sem va ló szí nű, hogy cé lul tűz te vol na ki a 
Bib lia gót ra for dí tá sát és a tu da tos gót mis  szi ót, ami kor Ulfilát ki je löl te. 
Mi vel az ari a niz mus ép pen a Bal ká non és Kons tan ti ná poly ban ér te el leg-
na gyobb si ke re it, nem meg le pő, hogy Ulfilát és kör nye ze tét is el ér te ez a 
ha tás. Azon ban az, hogy Ulfila ki tu dott lép ni kö zös sé ge szűk ke re te i ből és 
egy re több hí vet tu dott ma ga kö ré gyűj te ni, el ső sor ban sze mé lyes ké pes sé
ge i nek volt kö szön he tő. 

Ulfila ki emel ke dő tu dá sú volt, gót anya nyel ve mel lett jól tu dott még gö
rö gül is, má sik anya nyel vén. En nek kö szön he tő en, ami kor 341ben, har minc 
éve sen egy gót kül dött ség tag ja ként meg ér ke zett Antiokhiába, lectorként dol-
go zott a zsi na ton, ahol ha ma ro san fel szen tel ték. Ulfila so ka dik ge ne rá ci ós 
rab-le szár ma zott volt, ne ve is gót (Wulfila / Ulfila = Far ka socs ka / Kis far-
kas). Úgy tű nik, fe le lős ség ér ze te foly tán tu dott ki lép ni a rabmi li ő ből. Ulfilát 
lát ha tó an őszin te sze re tet fűz te a gó tok hoz és ér tet te is őket, emel lett azon
ban egész éle té ben küz dött a gulinga-guthok (Glossarium Gothico-Lati-num 
1290.), a bál vá nyok el len, hogy egy ma ga sabb ren dű igaz ság gal is mer tes se 
meg a gó to kat. 348ban, az el ső gót ke resz tény ül dö zés kor Ulfilát hí ve i vel 
együtt el ül döz ték Gothiából. Moesia Inferiorban, az or to dox To mi ari á nus 
el len pó lu sa, Nicopolis vá ro sa mel lett ren dez ke dett be. Itt au to nó mi á ja – 
valószínűleg csá szá ri en ge dél  lyel – biz to sí tott volt. Te kin té lye és szer ve ző ké
pes sé ge foly tán telj ha ta lom mal, szin te ki rály ként ve zet te egy re gya ra po dó 
kö zös sé gét 348tól egé szen 377–388 kö zött be kö vet ke ző ha lá lá ig. Ulfila a 
375ig ter je dő idő szak ban az Új szö vet ség gót for dí tá sán és gót ige hir de tés re 
al kal mas klé rus ki ne ve lé sén mun kál ko dott. (Sózomenos, Hist. Ekkl. IV.27.; 
Iordanes, Getica 51.)

Ulfilának te hát az ari á nus ve ze té sű Nicopolis ad Istrum (Bul gá ria bel se
jé ben) és egy ah hoz kö ze li, má sik fon tos ari á nus vá ros, Durostorum (a Du na 
part ján a mai Bul gá ri á ban) vol tak moesiai tá masz pont jai, itt él tek tá mo ga-
tói. Az or to dox To mi nem igen tud ta meg tar ta ni gót hí ve it, er re utal az a kö-
rül mény, amint már fen tebb lát tuk, hogy Kappadókiából ké rik el az or to dox 
gót Szent Sabas tes tét és nem a jó val kö ze lebb eső To mi ból. A gothiai te rü
let tel el len tét ben a scythiai egy há zat – ép pen vi szony la gos el szi ge telt sé ge, 
tá vo li sá ga mi att – ke vés bé érint het ték az or to dox-ari á nus el len té tek. A Krím 
kö rül élő osztrogótok pe dig még szin te tel jes egé szé ben po gány nak te kint he
tő ek, bár már meg in dult kö rük ben a té rí tés, ke vés ered mén  nyel. 

346 és 348/350 kö zött zaj lott le Gothiában az el ső szer ve zett ke resz tény
ül dö zés, ame lyet az vál tott ki, hogy a 332ben meg kö tött el ső is mert gótró
mai szer ző dés (foedus) után, a bé kés vi szo nyok ál lan dó su lá sá val a Du na 
észa ki ha tár sáv ját szin te el lep ték a To mi ból kül dött or to dox, il let ve a Duros-
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A gó tok AriAnus té rí té sé ről

Agótokközösségénekmásikcsoportjátalkotóvizigótok,
akikanyugatiterületeklakói,rokonaiknakahunoknem-
zetemiatt érzett aggodalmátólmegrémülve tanakodtak,
tépelődtekéssokáiggondolkoztak,végülközöselhatáro-
zással követeket küldtek a Római Birodalomba (Roma-
nia)Valenshez,az idősebbcsászárnak,Valentinianusnak
atestvéréhez,hogyamennyibenThraciavagyMoesiaegy
részétátadjanekikművelésre,alávetikmagukatannak,
hogy az ő törvényei és parancsai szerint fognak élni. S
hogyhűségüketméginkábbbizonyítsák,megígérték,ho-
gyhanyelvüketismerőtanítókatküldenekhozzájuk,ke-
resz té nyek ké lesz nek.
Miután Valens ezt megtudta, örömmel beleegyezett,
minthogyezmárnekiisszándékábanállt,éselhatároz-
ta,hogyMoesiaterületeirebefogadottgetákatbirodalma
védőfalaként állítja a külsőnépekkel szemben.Smivel
épp ez idő tájt Valens császár az ariánusok tévtanától
megfertőzveamieinkösszestemplomátbezáratta,asa-
ját felekezeténekhíveitküldtehozzájuk tanítóként,akik
tévtanaikkalfertőztékmegaműveletleneketéstudatla-
nokat.ÍgyavizigótokValenscsászsárrévéninkábbariá-
nusokkálettek,mintkeresztényekké.
Egyébkéntmindazosztrogót,mindagepidarokonaiknál
az evangéliumot hirdetők népszerűségemiatt ennek a
tévtannakatiszteletétterjesztettékel,ésazilyennyelvű
nemzetegészétetévhittiszteletérecsábították.Ezekpe-
dig,ahogymondják,átkeltekaDanubiuson,saprinceps
engedélyévelDaciaripensisben,MoesiábanésThraciában
te le ped tek le.

[…]Valenscsászár[…]felfegyverzettsereggelThracia
területére vonult, ahol egy Adrianopolismellettimezőn
gyászoskimeneteleűcsatátvívott,amibenagótokgyőz-
tek,őmagapedigsebesültenmenekült.Agótoknemis
sejtve,hogyazimperatoregyhitványkunyhóbanrejtőzött
el, ahogy ez a dühöngő ellenségnél szokásos, tűzcsóvát
vetettek rá, és a királynak kijáró pompával égették el,
egészen úgymintha isteni ítélet lett volna; hogy éppen
azok által váljon a tűzmartalékává, akiket a tisztaság
lángjátaGyehenna tüzére változtatva tévtanokra csábí-
tott,amikorazokazigazhitetkeresték.[…]
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torumból és Nicopolisból kül dött ari á nus té rí tők, akik a pacifikációs po li ti
kát ös  sze akar ták köt ni a si ker ese tén hos  szú tá von nyu gal mat biz to sí tó té rí-
tés sel. A gót elő ke lők ros  szal lá sa mi att 346ban ki tört ül dö zés nek or to dox 
már tír jai biz to san vol tak, mert őket Kyrillos pát ri ár ka a tá vo li Je ru zsá lem
ben pél da ké pül ál lí tot ta katekétái elé (Kyrillos, Katekh. X.19.). Ulfilát is ek-
kor uta sí tot ták ki Gothiából: bár még nem volt túl si ke res a té rí té se, a gót 
ha ta lom ros  szal lá sát már si ke rült ki vív nia.

372-ben, ami kor a Ró ma fe lé hú zók el tá vo lí tá sa cél já ból egy má so dik, 
nagy sza bá sú ke resz tény ül dö zés folyt gót föl dön, mind há rom fe le ke zet ből (or
to dox, ari á nus, audiánus) nagy szá mú már tír ja lett az ül dö zés nek. Amb rus is 
tu dott ró luk a tá vo li Mi lá nó ban. (Ambrosius, Expositio evang. sec. Lucam 
II.37.) Amint lát ha tó, az egy há zi ak nak a mes  szi Je ru zsá lem ben és Mi lá nó-
ban is friss és pon tos in for má ci ó ik vol tak a té rí té sek ered mé nye i ről. Ez azt 
mu tat ja, hogy a 4. szá zad kö zép ső har ma dá ban az ari á nus vi ta mi att vé de ke
ző ál lás ba szo rult ka to li kus/or to dox egy ház (a „ka to li kus” és „or to dox” jel
ző e kor ban még ugyan azt je len ti) ki emelt fi gye lem mel te kin tett az újon nan 
meg tér tek fe le ke ze ti ho va tar to zás ára, és ér dek lő dés sel te kin tett a bi ro dal mi 
ha tá ro kon tú li mis  szi ók fe lé, ha azok az or to do xi át erő sí tet ték.

E má so dik ül dö zés már tír ja i nak nagy szá ma mu tat ja a kon zer va tív gót 
ve ze tés jo gos ag go dal mát, és egy ben utal a gothiai élénk misszi ós te vé keny-
ség re, amely – leg alább is or to dox rész ről – va ló szí nű leg nem volt iga zán 
szer ve zett. A gó tok tól Moesiába me ne kü lő ari á nu so kat ta lán ép pen Ulfila 
kö zös sé ge fo gad hat ta be, akik vi szont min den bi zon  nyal meg pró bál koz tak a 
szer ve zet tebb té rí tés sel. A két ke resz tény ül dö zés között az ari á nu sok va ló szí-
nű leg vis  sza jár tak Moesiába té rí te ni, ahol ta pasz ta la to kat gyűj töt tek. Er re 
utal töb bek kö zött az Ulfila-féle bib lia for dí tás stí lu sa, amely ked ves volt a 
ger mán ha gyo má nyok hoz szo kott gót fü lek nek. 

A gót ke resz tény ség hely ze te  
a 4. szá zad utol só har ma dá ban

A 370es évek el ső fe lé ben ural ko dó Athanarik vi zi gót ki
rály egyik al ve zé re, Fritigern gya ko rol ta a fenn ha tó sá got a 
du nai ha tár vo nal men ti te rü le tek fe lett. Mi vel a  ha tár vi dé-
ken jártkelt a leg több té rí tő, így nem cso da, hogy 372ben 
„Fritigern sok hí ve” („...thize ana Gutthiudai managaize 
martyre jah Frithareikeis” in: Calend. Goth. oct. 23.) esett 
ál do za tá ul a gothiai ke resz tény ül dö zés nek. A kor ban nem-
igen le he tett tö me ge sen egy olyan val lás nak hó dol ni, ame-
lyet a tör zsi ve ze tő nem tűr meg, emi att fel té te lez he tő, hogy 
Fritigern ro kon szen ve zett, de leg alább is to le ráns volt az 
ari a niz mus sal szem ben. 375-ben, ami kor a hu nok vil lám-
ként tör tek be Eu ró pá ba és rö vid idő alatt min den út juk ba 
ke rült né pet le igáz tak, a fe nye ge tő hun rab ság el ke rü lé se 
ér de ké ben Athanarik kény te len volt a ró ma i ak fe lé nyit ni. 
Mi vel Ulfila volt a ró ma i ak szá má ra leg is mer tebb és leg-
mű vel tebb gót, aki év ti ze dek óta bé ké sen élt kis kö zös sé gé
vel Moesiában és az egyet len, aki ari á nus és a bi ro dal mi 
ha tá ro kon be lül élő, is mert gót volt, ezért csak sze mé lye jö
he tett szó ba köz ve tí tő ként eb ben a ké nyes ügy ben. Ulfila 
hir te len fel ér té ke lő dé se mi att meg nőtt Fritigern po li ti kai 
sze re pe is, aki va ló szí nű leg már több éve sze mé lye sen is
mer te Ulfilát. Le het sé ges, hogy már ek kor (fél)hivatalosan 
az ő ke zé be csú szott át a po li ti kai ve ze tés egy má sik „re
form pár ti” ve ze tő, Alavivus mel lett, Athanarik ki rály pe dig 
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ulfila gót jai

Mégmásgótokisléteznek,azúgynevezettkisebb-gótok,
egy nagyszámúnép, Vulfila főpap vezetésével, aki,mint
mondják,atudományosismeretekettanítottanekik.Ma
isMoesiában,Nicopolis térségében, az Emimontium lá-
bainál lakik ezanagy lélekszámúnép,amelyazonban
szegény és békés, semmiben sem bővelkedik, csak kü-
lönbözőmarhanyájakban,legelőbenésfásvadonokban.
Búzájukkevés,demásfajtagabonájukbőventerem.Sző-
lőskertjeiknincsenek,hogymásuttvannak,közülükcsak
néhányan tudják, akik a szomszédos vidékekről bort
szállítókereskedőkkelüzletelnek,ugyaniszömébentejjel
táplálkoznak.
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Az úgy ne ve zett Ulfila-féle Bib lia egy per ga men lap ja  
a 6. század kez de té ről ezüs tö zött be tűk kel



vis  sza vo nult, de leg alább is vis  sza szo rult ha tal ma. (Ammi-
anus Marcellinus, Hist. XXVII, 5, 9.; XXXI.3.5.) 

A po li ti kai hát tér is me re té ben fel té te lez he tő, hogy a 
375/376. évi du nai át ke lés meg szer ve zé se és le bo nyo lí tá sa 
a kel lő nyelv is me ret tel és te kin tél  lyel ren del ke ző Ulfilához 
kap cso ló dik, aki nek jó kap cso la tai vol tak az en ge délyt 
meg adó ari á nus Va lens csá szár ral (364–378). A Va lens től 
a Bi ro da lom ba va ló be lé pé si en ge délyt ké rő vi zi gót kül
dött sé get va ló szí nű leg már Ulfila ve zet te. (Sózomenos, 
Hist. Ekkl. VI.37.) Az át ke lés egyik ve ze tő je, Fritigern szo
ro san együtt mű köd he tett Ulfilával ezek ben az idők ben. 
Még az a le he tő ség is fel me rül, hogy 375ben Fritigern és 
fel szó lí tá sá ra kí sé re te is ígé re tet te he tett Va lens csá szár-
nak, hogy meg ke resz tel ked nek, amint azt a ku ta tók fel té te-
le zik.

Egy ke vés sé is mert for rás, Eunapios 55. frag men tu ma 
va ló szí nű leg a vi zi gót ok 375ös du nai át ke lé sét ír ja le, a 
nagy ger mán nép ván dor lás el ső je len tős epi zód ját. Ek kor a 
receptiót (a be te le pe dés jo gát) meg adó csá szá ri en ge dély 
bir to ká ban a tel jes vi zi gót né pes ség át kelt a fo lyón, ki vé ve 
a kon zer va tív el ve ket kép vi se lő gót ural ko dót és szűk ka to
nai kí sé re tét, akik csak né hány év el tel té vel kö vet ték né pü-
ket a bi ro da lom ba.  

Eunapios le ír ja, hogy a fo lyón át ke lő gó tok kö zött püs
pö ki és szer ze te si ru hát vi se lők is vol tak. A szer ző, a 4. szá
zad vé gén a po gány ér tel mi ség ve zér alak ja (egyéb ként athé-
ni ré tor) epé sen meg je gyez te, hogy a gó tok nak csu pán az a 
cél juk, hogy őket, mint – a meg bíz ha tó ka te gó ri á ba so rol ha
tó – ke resz té nye ket cso dál ják a ró ma i ak, mi köz ben ott hon ról 
ho zott bál vá nya i kat ti tok ban úti sze ke re i ken rej te ge tik. Így e 
„szín já ték” ar ra szol gál, hogy a fo lyó par ton bá mész ko dó 
ró ma i a kat, leg fő kép pen pe dig az át ke lést el len őr ző csá szá ri 
hi va tal no ko kat és ka to na sá got meg té ves  szék. Az „ál cá zás” 
mö gött va ló ban meg búj ha tott az a szán dék, hogy el te rel jék a 
fi gyel met nagy szám ará nyuk ról (mai szá mí tá sok sze rint leg-
kevesebb száz ezer em ber kelt át a Du nán). 

Eunapios le írá sa még azt a le he tő sé get is meg en ge di, 
hogy sa ját sze mé vel lát ta az át ke lést, bár ez ke vés sé va ló szí-
nű. A tör té ne ti hát tér is me re té ben an  nyit biz to san tu dunk, 
hogy – no ha a nép nek még csak kis ré sze volt ke resz tény – 
va ló ban le het tek a gó tok nak a 376. évi át ke lés kor sa ját püs-
pö ke ik és szer ze te se ik, még pe dig ari á nus hi tű ek, mi vel szin
te biz to san Ulfila kö zös sé ge bo nyo lí tot ta az át ke lést, 
leg alább is an nak dip lo má ci ai ré szét. Így a le írás ban sze rep-
lő püs pö kök és szer ze te sek Ulfila kí sé re té hez tar toz hat tak. 
Ezek ről a fo lyón át ke lő gó tok kö zött fel tű nő egy há zi ak ról az 
egyéb ként szin tén po gány ér zel mű Ammianus nem tesz em lí
tést tör té ne ti mű vé nek az ese ményt le író XXXI. köny vé ben 
(Ammianus Marcellinus, XXXI.4.5.), csak az újplatonikus 
Eunapios, aki szá má ra a szer ze te sek asz ké zi se kü lö nö sen 
bos  szan tó volt, ezért vált olyan bő be szé dű vé. Eunapios va
ló szí nű leg Auxentiusra és Selenasra, Ulfila se géd püs pö ke i re 
cél zott a püs pö kök le írá sa kor: a le írás ban sze re pel a  szer-
ze te sek vi se le te is: a (fe ke te) himation és khitón va ló di ha bi-
tu sok le het tek. Eunapios le írá sa meg ha lad ja az ál ta lá ban 

sab lo no kat fel vo nul ta tó szer ze tes-le írá sok ke re te it, ugyan is 
a szo ká sos szer ze tes-to po szok nak a vi se let le írá sa nem volt 
ré sze (így pl. a Rutilius Namatianus sem em lé ke zik meg az 
ál ta la lá tott szer ze te sek ru há za tá ról, Rutilius Namatianus, 
De redito suo 1.439–448.). Kü lö nö sen ér té kes sé te szi Eu-
napios le írá sát az a tény, hogy le írá sa nyil ván va ló vá tet te, 
hogy Ulfila kö zös sé ge, te hát az ari á nu sok kö zött is je len volt 
a szer ze tes ség mint élet for ma, nem csak az or to do xi á ban.

A Scythiában élő or to dox gót egy ház zal fog la ko zik 
Arany szá jú Já nos, a kül mis  szió után kü lö nö sen ér dek lő dő 
kons tan ti ná po lyi pát ri ár ka két, 404 kö rül író dott le ve le is. 
A va ló szí nű leg ko ráb ban író dott XIV. le vél ben be szá mol 
ró la, hogy Unila püs pök meg halt, ezért a scythiai egy ház 
élé re új ve ze tőt kell ki ne vez nie. A CCVII. le vél ben a Pro-
motusban élő gót szer ze te se ket di csé ri. (ld. még Theodoré-
tos, Hist. Ekkl. V.31.1.) A két le vél ér de kes ada to kat szol-
gál tat a gót egy ház 400 kö rü li hely ze té re vo nat ko zó an: 
Unila gót ne ve jel zi, hogy a rable szár ma zot tak már erő
sen el gó to sod tak, eset leg gó tok je len tek meg a fel ső klé
rus ban. Ez utób bi azon ban ke vés bé va ló szí nű, te kint ve, 
hogy a gó tok na gyobb szá mú meg té ré se 350 kö rül kez dő
dik, és elő ször az ari á nus té rí tés volt iga zán si ke res. Unila 
or to dox volt, mi vel a pát ri ár ka fel ada ta volt ki ne ve zé se; 
va ló szí nű leg Theophilos egyik ké sei utó da le he tett, amint 
azt a ku ta tás egy be hang zó an vé li. Arany szá jú Já nos nak a 
gót nyel vű ige hir de tés re adott en ge dé lye a scythiai gó tok 
szá má ra az or to do xi á hoz va ló hű sé gük egy faj ta ju tal ma 
volt. Kons tan ti ná poly nagy fo kú bi zal mat elő le ge zett meg 
ek kor irá nyuk ban, hi szen a pré di ká ci ó kat nem ér tet ték 
meg gó tul a gö rö gök, így nem tud ták el len őriz ni az ott 
adott ta ní tás he lyes sé gét sem. A bi za lom ra azon ban szük-
ség volt, mert az Al-Du na-vi dé ki gót ke resz té nyek nagy ré-
szét az or to dox egy ház már el vesz tet te és a gó tok kal kap-
cso lat ban nem volt ta ná csos sem po li ti ka i lag, sem 
val lá si lag ra gasz kod ni a ha gyo mány ál tal fel ál lí tott, ke-
vés bé alap ve tő sza bá lyok hoz.

Arany szá jú Já nos en ge dé lye va ló szí nű leg meg men tet te 
az or to do xia, vagy leg alább is a ke resz tény ség szá má ra a 
krí mi gó to kat. A ku ta tás egy ré sze úgy vé li, ők azok a gó
tok, aki ket Prokopios teraxitesnek ne vez a 6. szá zad kö ze-
pén: meg jegy zé se sze rint e gó tok ma guk sem tud ják, ari á-
nu sok-e, vagy or to do xok, de azért Iustinianus csá szár tól 
kér tek ma guk nak püs pö köt. (Prokopios, De aedific. 
III.7.10–17.)

ii. a ger mán mis  szi ók Tár sa dal mi-Po li Ti kai 
háT Te re a Bi ro da lom Ban és azon kí vül

Ulfila élet mű ve: a gót ke resz tény ség jel le ge, 
a gót ari a niz mus jel leg ze tes sé gei

A ko rai gót ke resz tény ség elem zé se kü lö nö sen fon tos és in-
do kolt, mert pél dá já vá vált a ké sőb bi ger mán ál lam egy há
zak nak. Emel lett rá mu tat ar ra, hogy a gót, majd az egész 
ger mán ari a niz mus for má ló dá sá ra a 4. szá zad kö ze pé nek-
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har ma dik ne gye dé nek gót po li ti kai hely ze te, a val lá si vi-
szo nyok dön tő be fo lyást gya ko rol tak.

A gó tok tö me ges, bár nem egy ön te tű ari a niz mu sa több 
do log ra ve zet he tő vis  sza. Ko ráb ban a ku ta tók úgy gon dol
ták, hogy az ari a niz mus dog ma rend sze re job ban il lesz ke dik 
a ger má nok ko ráb bi val lá si kép ze te i hez. A ke resz tény ség 
esz me rend sze re azon ban igen tá vol áll a ger mán val lá si hi-
e del mek től. Két ség te len vi szont, hogy az or to dox gó tok 
dön tő több sé ge szár ma zá sát te kint ve nem, vagy csak rész
ben volt gót. „Ket tős iden ti tás tu da tu kat” jól szem lél te ti 
ma ga Ulfila is, aki nem volt ugyan gót, de még is ép pen a 
gót ari a niz mus aty ja lett. Sze mé lye alap ve tő sze re pet ját
szott a gó tok több sé gé nek ari á nus sá vá lá sá ban. Ezt jól jel-
zi, hogy a gót ari á nus egy há zi ha gyo mány egy fé le. A Bib lia 
Ulfila előtt nem volt gót ra for dít va, a Gót Bib lia meg al ko
tá sa sze mé lyé hez és szűk kö ré hez köt he tő. 

Az a kö rül mény, hogy Ulfila egy részt kis-ázsi ai, kö ze-
lebb ről kappadókiai gö rög, más részt már erő sen gót is 
volt, vi lá go san tük rö ző dik bib lia for dí tá sá ból. Az ál ta la ki
fej lesz tett gót írás né hány gót rú na je gyet is fel hasz nál, bár 
nagy részt gö rög és la tin ka rak te re ket al kal maz, szö veg-
hasz ná la tá ban pe dig a gót ele me ken túl Kappadókiára uta-
ló gö rög, illetve ör mény szó for du la tok ha tá sa tük rö ző dik. 
A rú nák hasz ná la tá ra azért volt szük ség, mert a gót nyelv 
né hány hang ja csak se gít sé gük kel volt vis  sza ad ha tó, nem 
pe dig azért, mert már ko ráb ban is szak rá lis cé lok ra hasz-
nál ták eze ket az írás je le ket, fém re, vagy fá ra kar col va. 

Ulfila mis  szi ós püs pök ként ábé cé jé vel és bib lia for dí tá-
sá val tu da to san egy Kons tan ti ná poly egy ház jo gi fenn ha tó-
sá gá tól füg get len, he lyi, a li tur gi á ban sa ját nyel vét hasz ná-
ló, „nem ze ti” egy ház meg te rem té sén bá bás ko dott ak kor, 
ami kor a gót nép, kü lö nö sen a nép ván dor lás meg in du lá sa 
után szét ta gol tabb volt, mint va la ha. Bár Ulfila sem az el-
ső, sem az egyet len apos to la nem volt a gó tok nak, két ség
te len, hogy zse ni á lis újí tá sai az ari a niz mus ja vá ra bil len-
tet ték a mér le get mun ká ja el ké szül te kor, ép pen ak kor, 
ami kor el kez dő dött a ván dor lás em bert és né pet pró bá ló 
ne héz idő sza ka. A ván dor ló ke resz tény gó tok ma gu kat Is ten 
ha zát ke re ső nép ének tart ot ták, akik a pusz tai ván dor lás 
ne héz idő sza kát élik. Ezt az ér zé sü ket egy faj ta „jós ként” 
már jó val ko ráb ban II. Constantius csá szár is meg erő sí tet
te, aki el szánt sá ga mi att Mó zes hez ha son lí tot ta Ulfilát. 
(Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.)

Ulfilának gót pap-ta nít vá nyai ke zé be kel lett ad nia a 
szent írást. Az zal, hogy a szent írás ol vas ha tó vá vált gót 
nyel ven, a kle ri ku sok kép zé si ide je je len tő sen le rö vi dült, 
mi vel a di a kó nus nak nem kel lett a szent nyel vek (la tin, gö-
rög) el sa já tí tá sá val hos  sza san baj lód nia, amely ko ráb ban 
szük sé ges volt ah hoz, hogy a szer tar tást el tud ja vé gez ni. 
Ez nem azt je len ti, hogy a pa pok sem mit nem tud tak a szent 
nyel ve ken, de va ló szí nű, hogy egy re ke ve seb bet. 

Vol tak azon ban gót ne vű or to dox hí vek eb ben az idő
szak ban is. Szent Je ro mos meg em lé ke zett a ka to li kus Sun-
niláról és Freteláról, de or to dox gó to kat em lít Egy ház tör-
té net ében Sókratés is (Sókratés, Hist. Ekkl. V.23.; 

Hieronymus, Epist. CVI.). Az or to dox gó tok több sé ge szár-
ma zá sát te kint ve nem, vagy csak rész ben volt gót, emi att az 
ari a niz mus tér hó dí tá sá val a tár sa dal mi ke re tek ből ezek az 
em be rek va ló szí nű leg még in kább ki szo rul tak. Az or to dox 
gót ke resz tény kö zös sé gek va ló szí nű leg nem hasz nál tak gót 
nyel vű bib lia for dí tásrész le te ket, mi vel csak Ulfiláról tud
juk, hogy kí sér le te zett a gö rög szö veg for dí tá sá hoz al kal-
mas gót ábé cé ki ala kí tá sá val. Ezért nem va ló szí nű, hogy az 
Ulfilaféle ábé cé meg al ko tá sa előtt lé tez het tek vol na gót 
szö veg vál to za tok. Ha fi gye lem be ves  szük, hogy a gót or to-
dox már tí rok: Sabas, a ve le együtt be vá dolt, majd el en ge-
dett, fen tebb em lí tett Sausalas, illetve egyéb már tí rok (In-
nas, Pinas, Rhimas, Nicetas stb.) szin te mind kis-ázsi ai 
szár ma zá sú ak, vagy KisÁzsi á ból szár ma zók kö zös sé gé nek 
a tag jai, szá muk ra a gót for dí tás nem volt ége tő en szük sé
ges. 

A gót ari a niz mus nak szá mos olyan vo ná sa van, ame-
lyek va ló szí nű leg az or to dox egy há zi ha gyo mány ból ered
nek. Ilye nek az Ulfilahagyatékban sze rep lő val lá si köl
csön sza vak, pl: amen, man na, Iesus/Iesua, synagoga, 
sabbatus, sathan/diabulus, aikklesjo, aipistaule, aivaggeli, 
apaustaulus, diakaunus stb. E kör höz tar to zik még a pa pi 
nőt len ség, a cö li bá tus hi á nya, a ke resz te lé si szo kás jel le ge, 
a sa ját egy há zi nyelv hasz ná la tá hoz va ló ra gasz ko dás, il-
letve a már tír tisz te let. Kons tan ti ná poly en ge dé lyez te a he-
lyi egy há zi nyelv hasz ná la tát és a Bib lia le for dí tá sát az el-
té rő nyel vet be szé lő kö zös sé gek szá má ra már a 340es 
évek ben is, ami kor Ulfila meg kezd te mű kö dé sét. Így a li
tur gi kus szo ká sok ha son ló sá ga ter mé sze tes nek te kint he tő. 
Va ló szí nű leg a gót ari á nus li tur gia cse lek mé nyé nek me ne te 
sem kü lön bö zött fő vo na la i ban az or to dox tól. Már tír ja ik 
em lé két, amen  nyi re a 4. szá zad vé gén Thraciában ké szült, 
de Bobbióban fenn ma radt ún. Gót Ka len dá ri um tö re dé ké-
ből ki ol vas ha tó, az egy há zi ün ne pek rend jét meg ha tá ro zó, 
ún. kons tan ti ná po lyi synaxarion „szab vá nyai” sze rint ün-
ne pel ték, sa ját, ari á nus szent je ik kel ki egé szít ve. A gót Bib-
liához Ulfila na gyon ha tá sos és erő tel jes nyel ve ze tű és nem 
szó sze rin ti for dí tást ké szí tett. Ez me rész, szin te eret nek lé-
pés volt, már a ma ga ko rá ban is. A szö ve get dal sze rű en 
épí tet te ki, ma gya rá zó sza vak be szú rá sá val, rí mek is mét lé-
sé vel, a szö veg re ci tá lás ra al kal mas el ren de zé sé vel. Így a 
Bib li át a gót ének mon dók szá má ra al kal mas sá tet te az elő
adás ra és a for dí tás ez zel a ger mán kul tú rá ba valóban job-
ban be il lesz ke dett.

Szem be tű nő sa já tos ság a gó tok kö ré ben az asz ké tiz mus 
meg lé te. A pa pok, vagy szer ze te sek tu do má nyos mun ká ja 
volt a Gót Bib lia több for dí tá sa, ja ví tá sai, az evan gé li u mok 
ki adá sa (Codex Argenteus, Codex Carolinus, Codices Am-
brosiani), a kom men tá rok (pl. a Já nos-evan gé li um hoz írt 
ún. Skeireins), illetve a Gót Ka len dá ri um ös  sze ál lí tá sa. Va-
ló szí nű leg a szer ze tes pa pok na gyobb lét szá má nak és anya
nyel ven el sa já tí tott te o ló gi ai kép zett sé gé nek kö szön he tő a 
gót mis  szió egy elő re még alig ku ta tott ki ter jedt vol ta is, 
amely nek te vé keny sze re pet kel lett ját sza nia a szom szé dos 
ger mán né pek krisztianizációjában is. Emel lett a scythiai 
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or to dox gó tok közt is biz to san vol tak szer ze te sek, amint az 
az or to do xi á ban szo ká sos volt: tu dunk egy Arpyla ne vű or
to dox re me té ről, aki még 370 kö rül lett már tír. 

A mis  szió mint ró mai és ger mán ál lam ér dek 
és ön vé del mi esz köz a 4. szá zad vé gé től,  

avagy a bi ro da lom fel esz mél és té rí tés be kezd

A ró mai pat ri o tiz mus és az or to do xia a 4. szá zad vé gé re 
egy más sal ös  sze tar to zó fo gal mak ká vál tak. Az egy ház fe-
gye lem meg erő sí té sé nek je gyé ben az ál lam ha ta lom ál tal 
tá mo ga tott egy há zi köz pon tok több fron ton is har cot in dí-
tot tak az eret nek cso por tok el len. Nem csak a ka to li ku so kat 
bő szí tő ari á nus kör me ne te ket til tot ták be Theodosius ide
jén (Sókratés, Hist. Ekkl. VI. 8.; Sózomenos, Hist. Ekkl. 
VIII. 8.), ha nem (új ra?) meg in dult az or to dox kül mis  szió 
is, de csak ak kor, ami kor a bar bá rok már át tör tek a ha tá-
ron és a du nai ha tár szin te for má lis sá vált. A missziót 
illetően ke vés a biz tos adat és ezek is köz vet le nül 400 előtt 
és után cso por to sul nak. A bi ro da lom ból ki in du ló or to dox 
té rí tés jel le ge ek kor is el szi ge telt volt, mert e kül mis  szi ó ra 
vo nat ko zó an nem volt ál ta lá nos egy há zi aka rat. Arany szá-
jú Já nos gót ér dek lő dé se és 400 kö rü li, kis sé ho má lyos hun 
mis  szi ó ja egye di eset nek te kint he tő. Nem volt kel lő en fel ké
szült pap sem, aki ger mán nyel ve ken be szélt vol na. A bi ro-
da lom ból ki in du ló mis  szi ó nak emellett mindig voltak po li-
ti kai előz mé nyei és csak bé ke idő ben té rí tet tek. A té rí tő nek 
sok pénz re is szük sé ge volt a szim pá tia ki ví vá sát el éren dő 
gaz dag aján dé kok be szer zé sé re.

Ulfila ép pen ak kor lett té rí tő püs pök, ami kor a Bal ká
non az ari a niz mus vi rág zott. Ter mé sze tes, hogy ké sőbb az 
idős Ulfila, aki egy élet mun ká já val és szá mos ta nít vá nyá
val együtt ki dol goz ta a „ke resz tény ség gót vi szo nyok kö zé 
ül te té sét” a sa ját hi te, szo ká sai ál tal meg sza bott nor mák 
sze rint, már nem tu dott egyez ked ni a fi a tal Theodosius csá-
szár ral ar ról, hogy a gót mis  szió ke rül jön Kons tan ti ná poly 
fenn ha tó sá ga alá. Az ún. submissio, egy há zi alá ren delt ség 
lét re jöt té vel az egész bib lia for dí tást át kel lett vol na dol goz-
ni, mi vel a 4. szá zad vé gén az egy ház már na gyon szi go rú-
an járt el a bib lia for dí tá so kat és az egy sé ges egy ház fe gyel-
met il le tő en. Az aján lat tal Theodosius el ké sett, mert a 
té rí tés Ulfila mód sze re i vel már ko ráb ban meg in dult, és 
nagy ütem ben zaj lott.

Ulfila mű kö dé sé nek or to dox egy há zi ke re tek kö zé he lye
zé sét még 348 tá ján meg kel lett vol na ten ni, mi e lőtt a bal ká
ni Nicopolisban el kezd te vol na írói/for dí tói mun ká ját. Er re 
a moesiai egy há zi ál la po tok mi att nem ke rül he tett sor. Így a 
vi zi gót ok és hos  szú tá von az osztrogótok, majd a gót tal ro-
kon nyel vet be szé lő ger mán né pek, például a ge pi dák örök re 
„ki csúsz tak” az or to dox té rí tők, a ró mai egy ház ke zei kö zül. 
A ke resz tény ség egyébként nem ter jedt fu tó tűzsze rű en a 
ger mán vi lág ban. Né hány szvév már 417-ben ke resz tény 
volt, de például 440 kö rül Salvianus még a ge pi dák ke gyet-
len, po gány rí tu sa i ról ír és csak a 6. szá zad ele jén em lí tik 

ke resz tény vol tu kat. (Orosius, Hist. VII.XI.8.; Salvianus, De 
gub. Dei IV. 67.cf.82.; Prokopios, Bell. Vand. IV.2.5–6.)

Már nem le he tett vol na si ke res a gó tok nál az or to dox 
té rí tés 375 után, a Ró mai Bi ro da lom föld jén sem. A tör zsi-
nem zet sé gi tár sa da lom ban élő egyén dön tés ho za ta li jo ga 
val lás vá lasz tá sát il le tő en dön tő fon tos sá gú volt, mert – mint 
Sabas már tír ese té ben vi lá go san ki tűnt – a kö zös ség el len
té tes dön té se ese tén az il le tő ki szo rult a vé del met je len tő 
kö zös ség ből és hon ta lan ná vált, ami kön  nyen vég ze tes sé 
vál ha tott szá má ra. Ez a kí vül re ke dés a po gány val lás, de 
az ari a niz mus ese té ben is igaz volt: a Bi ro da lom ba ér ke ző 
gó tok  már nem vá laszt hat tak a ka to li ciz mus és az or to do xia 
kö zött, csak a po gány ság és az ari a niz mus, mint az ural ko-
dó ál tal meg tűrt, majd pre fe rált val lás kö zött. Azok a gó tok 
sem tud ták ki von ni ma gu kat az Ulfila-féle szel le mi pezs gés 
ha tá sa alól, akik Kons tan ti ná poly ba ke rül tek. Az ari á nus 
té rí tés a gó tok kö zött kü lö nö sen nem volt fe lü le tes, Ulfila 
gót jai si ke res té rí té se nyo mán az 5. szá zadban a gó tok egy-
faj ta „nem ze ti” val lá sá vá vált. 400 kö rül azon ban a gó tok 
nagy ré sze még po gány, 406-ban még em ber ál do zat ra is 
sor ke rült Italiában. (Orosius, Hist. VII.XXXVII.4ff.) Az ari-
a niz mus las san to vább ter jedt a ger mán né pek kö zött. Az 
ariani körülbelül. ek kor tól vált szin te szi no ni má já vá a goti, 
bur gun di, vandali stb. sza vak nak, bár e né pek csak a 6. szá-
zad kö ze pé re let tek mind an  nyi an ari á nu sok. (Procopios, 
Bell. Vand. I.2.) Ez egy faj ta ger mán „na ci o na liz mus” – bár 

hitszegőgótok

62
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le mez az Ulfilaféle Bib lia gót nyel vű tö re dé ke i vel 



nem a szó ma hasz ná la tos ér tel mé ben –, amely el-
uta sí tot ta az ide gen ural ko dók po li ti kai fenn ha tó sá gát és 
be fo lyá sát, emellett az óha tat la nul együtt járt vol na az or-
to do xia fel vé te lé vel.

Né hány pél da azon ban akad ka to li kus ger má nok ra: 
azok a szvévek például, aki ket a vi zi gót Theoderik (418– 
451) meg tá ma dott, ka to li ku sok vol tak; Rekila szvéb ki rály 
is ka to li zált. A ger má nok ra is jel lem ző val lá si tü rel met len
ség je gyé ben Theoderik két ka to li kus püs pö köt fog ság ba is 
ej tett és meg bí zott egy Ajax ne vű gal li ai püs pö köt, hogy 
sem mi sít se meg a ka to li kus klé rust a szvébeknél. (Hyda-
tius, Chron. 32.,174., 182.,186.; Isidorus Hispalensis, 
Hist. Goth. 90.). Még a 6. szá zad ele jén is vol tak a His-
paniába ér ke ző gó tok kö zött ka to li ku sok. A vi zi gót ok a 6. 
szá zad má so dik fe lé ben a ró mai kul tú rá hoz va ló szo ro sabb 
il lesz ke dést ke res ték, emi att tűnt el az ari a niz mus és a ger
mán jog, ve lük pe dig a gót nyelv és a li tur gia. En nek a fo-
lya mat nak a pá pa és a ró mai egy ház volt a se gí tő je, irá
nyí tó ja.

A ke resz tény ség re va ló át té rés kul tu rá lis ér te lem ben 
nem je len tett gyö ke res sza kí tást a ger má nok ko ráb bi szo-
ká sa i val, gon dol ko dás mód já val. Az Aëtiusszal szö vet ke ző 
Theoderik pél dá ul, aki majd a catalaunumi csa ta után hő
si ha lált hal, részt vett a reg ge li mi sé ken, de in kább kül-
sőd le ges okok ból, mint meg győ ző dés ből. A ger má nok te
met ke zé si rí tu sa i ban sem volt nagy vál tozás az 
edény mel lék le tek el ha gyá sán kí vül, ame lyek a ke resz tény-
ség től füg get le nül egy re rit kul tak a 4. szá zad vé gé től. A 6. 
szá zad elején még jól érez he tő a to vább élő po gány val lá si 
ha gyo má nyok ha tá sa, hiszen az újabb ge ne rá ci ók egy ide-
ig még ra gasz kod tak ha gyo má nya ik hoz. (Az öv ről bőr szí
ja kon, vagy erős se lyem sza la go kon csün gő to kok vé gé re 
egy aránt oda vol tak he lyez ve a po gány, baj el há rí tó sze re-
pű fém dí szek, a ve re tes fa sze len cék, ill. a ke resz tény erek
lye tar tók.) A van dál és osztrogót tra gé dia után egy-két 
ge ne rá ci ó val azon ban szem lé let vál to zás, a le le tek „medi-

terranizálódása” fi gyel he tő meg, ame lyet a két nép in tő 
pél dá ja és a fran kok si ke res po li ti ká ja sür ge tett.

Mi ért is pus káz ták el a ró ma i ak a gót té rí tést, 
avagy meg le he tett-e vol na nyer ni a gó to kat és 
ál ta luk a töb bi ger mán né pet az or to do xi á nak, 
ez ál tal el ke rül ve szám ta lan há bo rús hely ze tet?

Úgy gon do lom, ide á lis eset ben igen, legalábbis a gó-
toknál. Er re igen ko rán, leg ké sőbb a 4. szá zad kö ze pén
má so dik fe lé ben lett vol na le he tő sé gük a ró ma i ak nak, 
ami kor a rab-le szár ma zot tak nak a gót tár sa da lom ba va ló 
akkulturációja már meg in dult, de még tud tak gö rö gül. Né-
hány Ulfilához és Arany szá jú Szent Já nos hoz ha son ló, 
szé les lá tó kö rű egy há zi po li ti kus szük sé gel te tett vol na hoz
zá, il let ve a csá szá ri ad mi niszt rá ció és ma ga a csá szár 
ked ve ző irá nyú rész re haj lá sa, nem utol só sor ban pe dig 
pén ze. Mind ez azon ban igen nagy szem lé let vál tást kö ve telt 
vol na a ró ma i ak ré szé ről, akik min den eset ben a ró mai vi
lág el len sé ge i ként (hostis) tün tet ték fel a ger má no kat, rá-
juk leg gyak rab ban a pon tat lan, becs mér lő barbarus ki fe
je zést hasz nál va, mint ha nem is tud nák, pon to san me lyik 
nép ről is be szél nek. Eb ben a „szel le mi harc ban” saj nos 
ép pen a leg mű vel tebb egy há zi ak jár tak élen leg job ban. 
(Hieronymus, Epist. 1182.; Ambrosius, De offic. I.29.141., 
II.15.71.) A for rá sok ból egy sé ge sen cseng ki a bar bá rok 
irán ti el len sé ges ér zü let, a vir tus Romana (ró mai erény) 
el len té te volt a ferocia barbarorum (bar bár vad ság). (Am-
mianus Marcellinus, Hist. XIV.6.3-6.). Így az érem ké pe ken 
a 4. szá zad ban nem vé let le nül di va tos Ro ma aeterna tu laj-
don kép pen ön gyil kos sá got kö ve tett el be zár kó zá sá val. A 
ró mai vi lág el sza lasz tot ta, hogy a 4–5. szá za di ör mény 
egy ház hoz ha son ló an mű kö dő gót, majd esetleg más ger
mán egy há zak lét re jöj je nek, ame lyek nem ál lot tak vol na 
olyan éles el len tét ben a ró mai ke resz tény ség gel. Ez elő se
gí tet te vol na a bé ke fenn tar tá sát a nagy nép ván dor lás ne-
héz idő sza ká ban.
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iro da Lom

Ha a té má val kap cso la tos szak iro da lom nem is túl gaz dag, azért szá-
mos szak mun ka áll – el ső sor ban Né met or szág ban – a ko rai ger mán 
egy ház tör té ne lem mel fog lal ko zó ku ta tó ren del ke zé sé re. En nek csak 
tö re dé ke van meg ha zánk ban, amely azon ban ki in du ló pont nak meg-
fe le lő.
Egy jó ös  sze fog la ló sok for rás hel  lyel, amely nek meg ál la pí tá sai má ig 
helyt ál ló ak: 
H-E. Giesecke, Die Ostgermanen und der Arianismus, Berlin–
Leipzig, 1939. Ugyan ez mond ha tó el egy má sik mun ká ról: J. Zeiller, 
Les origines chrétiennes dans les provinces danubiennes de l’Empire 
romain, Pa ris, 1918. A gó tok kal kap cso lat ban jó ki in du lást ad: H. 
Wolf ram, Geschichte der Goten. Wiesbaden, 1979.
Két alap mun ka a ké ső ró mai vi szo nyok kal, sze mé lyek kel kap cso lat
ban: 
A. H. M. Jo nes, The Later Roman Em pi re 284–602. A social, eco-
nomic and administrative survey I–II, Ox ford, 1964., ill. A. H. M. 
Jo nes–J. R. Martindale–J. Morris, The prosopography of the Later 
Roman Em pi re, A.D. 260–641, I–III, Camb rid ge, 1971.

Na gyon jól hasz nál ha tó mun ka a ké ső ró maibar bár vi szony iro dal
mi fordulatairól, to po sza i ról sok for rás hel  lyel, pél dá val: 
S. Teillet, Des Goths á la nation gothique: les origines de l’idée de 
nation en Occident du Ve–VIIe siécle (Collection des études anci-
ennes), Pa ris, 1984.
To váb bi el ér he tő, tár sa da lom és po li ti ka tör té net tel fog lal ko zó iro
da lom: 
T. D. Barnes, Athanasius and Constantius. Theology and politics in 
the Constantinian Em pi re, Lon don, 1993.
T. S. Burns, The Ostrogoths. Kingship and Society (Historia Einzel-
schriften 36), Wiesbaden, 1980. – Né mely ku ta tó egyes kér dé sek ben 
más vé le mé nyen van, mint Burns, ld. 
H. Chadwick, „The role of the christian bishop in ancient society”, 
in: Heresy and Orthodoxy in the Early Church (Variorum Collected 
Studies Series), Hampshire, 1991. III.1–14.
P. J. Heather, Goths and Romans, 332–489, Ox ford, 1991.
J. Moorhead, Theoderich in Italy, Ox ford, 1992.



P. De Palol–G. Ripoll, Les Goths. Ostrogoths et Wisigoths en Occi-
dent. Ve-VIIe siécle, Pa ris, 1990.
J. Vilella, Advocati et pat ro ni. Los santos y la coexistencia de roma-
nos y bárbaros en Hispania (siglos V–VI.). III. Reunió d’arqueologia 
cristiana hispánica, Bar ce lo na, 1995. 501–507.
H. Sivan, „On foederati, hospitalitas and the settlement of the Goths 
in A.D. 418”: AJP 108 (1987) 759–772. 
Jó filológiai-szociológiai-vallástörténeti elem zést ad: 
J. De Vries, „Das Königtum bei den Germanen”: Saeculum 7 (1956) 
289–309.
H.-I. Marrou, L’Église de l’Antiquité tardive, 303–604, Pa ris, 
19852.
H. G. Thümmel, Die Kirche des Ostens im 3. und 4. Jahrhundert. 
Kirchengeschichte in Einzeldarstellungen I/4., Ber lin, 1988. Scyth-
iával kap cso la tos né hány mű: 
A. A. Vasziliev, The Goths in the Crimea (Monographs of the Medi-
eval Academy of America 11), Camb rid ge, 1936.
Th. Werner (szerk.), Unbekannte Krim. Archäologische Schätze aus 
drei Jahrtausenden, Heidelberg, 1999.
A 4. szá zad vé gi Kons tan ti ná poly ról: 
G. Dagrou, Naissance d’une capitale. Constantinople et ses institu-
tions  de 330 á 451 (Bibliothéque Byzantine. Études 7), é. n.
Né hány fe je ze te fel hasz nál ha tó: 
S. G. Mac Cormack, Art and ceremony in late Antiquity, Berke ley –
Los An ge les–Lon don, 1981.
Az al-du nai tár sa dal mi-gaz da sá gi vi szo nyok kal kap cso lat ban há rom  
mun ka: 
A. Radulescu–V. Lungu, „Le christianisme en Scythie Mineure á la 
lumière des derniéres découvertes archéologiques”, in: ACTA XI. 
CIAC 1986, Cittá del Vaticano, 1989, 2561–2615.
Z. Szé kely, „Materiale ale culturii Sintana de Mureš din sud-estul 
Transilvaniei”: Aluta 1 (1969) 7–90 (rö vi debb ös  sze fog la ló a gothiai 
Marosszentanna-kultúra anya gi kul tú rá já ról, a ku ta tás ’60-as évek-
be li ál la po tá nak meg fe le lő en).
M. Todd, Everyday life of the barbarians Goths, Franks and Vandals, 
Lon don–New York, 1972.
Az ari a niz mus sal kap cso lat ban né hány kön  nyeb ben hoz zá fér he tő 
mun ka: 
B. Koz ma, „Zur problematik und Vorgeschichte des Arianismus”, in: 
An na les. Sect. hist. 26., Bu da pest, 1993, 95–112.
M. Meslin, Les Ariens d’Occident 335–430 (Patristica Sorbonensia 
8), Pa ris, 1967.
M. Simonetti, La crisi ariana nel IV secolo (Institutum Patristicum 
Augustinianum), Ro ma, 1975.
uő: Studi sull’arianesimo (Verba Seniorum, No.5.), Ro ma, 1965.

uő: „Arianesimo latino”, in: Studi Medievali, 3a ser.VIII.2., Spoleto, 
1967, 663–744.
uő: „La politica antiariana di Ambrogio”, in: Ambrosius Episcopus, 
Mi la no, 1976, 266–285.
Ki fe je zet ten a gót ari a niz mus ról, sok for rás hely meg adá sá val: 
J. Mansion, „Les origines du christianisme chez les Goths”: An. 
Boll. 33 (1914) 12–27.
K. Schäferdiek, „Germanenmission”, in: RLAC X. 492–548.
P. Scardigli, „La conversione dei goti al cristianesimo”, in: Setti-
mane di studio del Centro italiano di studi nell’alto medievo XIV, 
Spoleto, 1967, 47–84.
E. A. Thompson, „The Visigoths from Fritigern to Euric”: Historia 
12/1 (1963), 105–126.; uő.: The Goths in the time of Ulfila. Ox ford, 
1966. – Thompson na gyon jó for rás he lyek kel dol go zik, de meg ál la-
pí tá sai egy ré szét ér de mes fenn tar tás sal ke zel ni. Ös  sze ha son lí tás kép-
pen jól hasz nál ha tó, ugyan at tól a szer ző től: 
E. A. Thompson, „Christianity and the Northern Barbarians”, in: 
Momigliano, A. (ed.), The Conflict between Paganism and Christi-
anity in the fourth Century (Oxford–Warburg Studies), Ox ford, 1963, 
56–78.
Rit ka sá guk mi att két for rás hely el ér he tő sé gét ér de mes meg ad ni: 
Patrum Nicaenorum nomina. (ed. H. Gelser–H. Hilgenfeld–O. 
Cuntz) – Ma gyar or szá gon nem ta lál tam meg.
Synaxarion Ecclesiae Constantinopolitanae (ed. H. Delehaye), Brux-
elles, 1902.
A gót nyelv ről Ma gyar or szá gon hoz zá fér he tő né hány alap mun ka: 
G. H. Balg, A comparative Glossary of the Gothic Language, May-
ville, Wisconsin, 1887–1889. 
Csak kül föld ön el ér he tő, a gót nyelv 375 előt ti gö rög köl csön sza va i
val fog lal ko zik: 
W. Schulze, Kleine Schriften, Göttingen, 1934. 
A hácsbéndekpusztai, má ra el ve szett ólom le mez ről: 
Harmatta J., „Wulfila gót Új tes ta men tum-for dí tá sá nak tö re dé kei 
Hács-Béndekpusztáról”: Ant. Tan. 40 (1996) 169–191.
A gót szen tek pas si ó i nak szö veg ki adá sa, jó kom men tá rok kal: 
H. Delehaye, „Saints de Thrace et Mésie”: An. Boll. 31 (1912), 
161–300. Eb ben: Martyrs de l’Église de Gothie (209–215.); ugyan-
itt: Passio S. Sabae Gothi (209–221.). 
Az Ulfilaéletmű ki adá sa: Ulfilas MoesoGothorum episcopus. Ope
ra omnia. PL ser. I. t. XVIII (ed. J.-P. Migne), Pa ris, 1865. 498–871. 
Jó szem pon to kat ad: B. M. Metzger, The Early Versions of the New 
Testament. Their origin, transmission and limitations. Ox ford, 1977.

hitszegőgótok

64




