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A

mmianus Marcellinus, a 4. századi történetíró egy alkalommal hitsze
gő gótokról ír. („Gothos…perfidos…”, Ammianus Marcellinus, Hist.
XXII.7.8.) A tanulmány azt vizsgálja, van-e köze ennek az Ammianusnál és sok más szerzőnél megjelenő, mély római-germán szembenállásnak és
bizalmatlanságnak a germán kereszténység jellegének kialakulásában.

I. Az

ortodox és ariánus gót térítések
rekonstruálható története

Romania és Barbaria:
a gótok ismerkedése az antik világgal és a kereszténységgel
A késő római forrásokban többször Romaniaként megnevezett Római Biro
dalom (a benne lakó antik ember számára a civilizált világ) határain túl alig
volt érdekes a világ, hiszen az emberi élet szinonimája a római polgárság
volt. Az általában összefoglaló nevén csak Barbariának hívott hatalmas te
rületen, amely a mai Hollandiától egészen a Fekete-tenger vidékéig tartott,
számtalan nép, germán és nem germán, törzs és törzsszövetség élt. A késő
vaskori germán világ a római civilizációval háborús időszakokban és béke
időben egyaránt gyakran érintkezett, különösen a 3. század utolsó harmadá
tól, amikor a határvidéken élő germánok közül egyre többen szolgáltak zsol
dosként a római hadseregben. Közöttük a gótoknak a római hadseregbe
való felvételét, státusát is szabá
lyozták Nagy Konstantin hadse
regreformja idején. A római világ
és kultúra természetesen hatott a
germánokra, és ez kiemelten igaz
egy olyan új, egyetemes érvényű
vallás megjelenésére, mint a ke
reszténység. A germánokat lenéző
keresztény rómaiak számára azonban a germán térítés egy-két kivé
teltől eltekintve eleinte szóba sem
jött. (Zósimos, Hist. nea I.46.; Iordanes, Getica 21.,112.)
A 4. század középső harmadá
ig az egyház nem törekedett a ger
mán misszióra. A határokon túli
lelki-gondozás a már kereszté
nyekre korlátozódott. Ha volt egy
tartósan fennálló közösség a ró
mai határokon túl, mint például
A Kelet-Mediterráneum és a Fekete-tenger vidéke a 3. század végén
gót földön, Gothiában, vagy az
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etióp területeken, az egyház felszentelt egy püspököt, hogy
felügyelje a közösséget és gátat szabjon a gyakran a biro
dalmi határokon kívülre menekülő eretnek közösségek terje
désének. A határvidéken vagy attól távolabb élő pogányok
missziója semmiképpen nem szervezett, hanem eseti volt:
ide tartozik a rabok, a germán veteránok és a kereskedők
által folytatott, a környezetük felé irányuló esetleges „meg
győző” tevékenység is.
A germán népek közül sajátos eset volt a gótoké, ahol a
földjükre hurcolt keresztény római foglyok és azok elgótosodó leszármazottai nyomán jelent meg az új vallás és vált
első ízben tömegessé. E különleges helyzet miatt érdemes a
gót kereszténység kezdeteit megvizsgálnunk.
A balkáni tartományoktól északra eső határ menti terü
letek missziójával és a birodalmi határokon túli külmisszió
val kapcsolatban a 4. századtól rendelkezünk értelmezhető
forrásokkal. Az utazó missziós papok a Karoling korig álta
lában kereskedőkhöz csapódva jutottak el a távoli, határon
túli területekre, keresve a nagy forgalmú helyeket, vásáro
kat, kikötőket. A gótok esetében az Al-Duna mentén, ahol a
3. század elejétől kezdve laktak, egészen a mai Krím-félszi
getig élénk kereskedelem folyt. A barbár és római kereske
dők egyre növekvő mennyiségű árukészlettel megrakott te
herhajókkal szállították a Ripa Gotica, a római-gót folyami
határ mentén a besimított technikával készített hálómintás
díszítésű és egyéb edényekbe csomagolt termékeket, ame
lyek a helyi piac okon (gótul mathl) cseréltek gazdát. A ró
mai hatás a 4. századmásodik felében már olyan erős volt e
vidéken, hogy a gót településterület belsejében is jelentős
mennyiségű római importanyag, vagy erősen római hatáso
kat mutató, helyi készítésű áru került elő. Maguk a rómaiak
is civilizáltabbaknak tartották azokat a gótokat, akik több
római importárut használtak, a kereskedelmi utaktól mes
szebb lakó, inkább saját árutípusaik at használó gótok voltak
a civilizálatlanabbak. A római kultúrával való találkozás,
különösen pedig a kereskedelem révén történő meggazdago
dás nyomán lezajló társadalmi differenciálódás a gótoknál
is felgyorsította a törzsi kötelékek fellazulását, átalakulását:
a római határhoz közel eső területek meggazdagodtak, az
ott élő törzsi vezetők hatalma megszilárdult. A nyelvészet ta
núsága szerint ebben a korban állandósult a királyság in
tézménye és kialakultak az ekkor már csak fiktív vérségi ala
pú törzsi szövetségek, az ún. theudok identitástudatát erősítő
törzsi szokások is. (Scriptores Historiae Augustae, Vita
Maximin. IV. 4-5.; Zósimos, Hist. nea, IV.10.4; IV.20.3.)
A kereszténységgel a gótok a 230-as évektől biztosan
kapcsolatba kerültek, ekkortól meginduló rablóhadjárataik
során. Ezek a kiruccanások 248-ra anarchiát idéztek elő
több balkáni és kis-ázsiai tartományban, ahol már sok ke
resztény lakos élt és a római világ számára hosszú időre
emlékezetessé váltak. (Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.; Sózomenos, Hist. Ekkl. II.6.; Salvianus, De gub. Dei I.VII.
24.; Iordanes, Getica 107.; Zósimos, Hist. nea I.35.)
Bár a támadások a 3. század második felében egyre in
kább erejüket vesztették és a gótokat barbár szomszédaikkal
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zajló háborúik kötötték le, a határvidékekről még csapatos
tul hurcolták el a római lakosságot. A fogolyzsákmányolá
sok nyomán a 3. század második felében-végén a gótok kö
zött számos, szülőföldje görög dialektusát magával hozó
keresztény élt, akikkel a gótok nem bántak keményen kezes
ségük miatt, sőt, megbecsülték őket. Néha még apostolkod
hattak is, mint a kis-ázsiai Eutychés nevű fogoly, akire száz
évvel később is emlékeztek Kappadókiában. A történész szá
mára úgy tűnik, e rabok leszármazottai közül kerülhetnek ki
majdan a helyi keresztény térítés magvetői és ezt a sejtést a
történelem igazolja. (Zósimos, Hist. nea, I.33.; Salvianus,
De gub. Dei I.VII.24. Basileios, Epist. CLXV.2.)
325-ben megjelent egy Theophilos nevű püspök a
scythiai egyház vezetőjeként a Nagy Konstantin császár ál
tal elnökölt híres nicaeai zsinaton. (Patrum Nicaenorum
Nomina 56-57., 64., 70.; Eusebios, Vita Const. III.7.) A
Scythia terminuson a 4. század elején a rómaiak a Krímet
és környékét értették, amelyet akkor már legalább száz éve
hatalmukban tartottak a keleti gótok, rendszeresen sarcol
va a partvidéken az archaikus kor óta fennálló görög váro
sokat. Theophilos görög neve arra is utalhatna, hogy a krí
mi keresztény közösség vezetése görögök, mégpedig a
gótok által meghódított pantikapaioni (ma Kercs városa a
Krím-félsziget keleti csücskénél) görögök kezében volt. Va
lószínűbb azonban, hogy Theophilos egy a 3. században
Kis-Ázsiából, esetleg Daciából elhurcolt rab leszármazott
ja. (Sókratés, Hist. Ekkl. II. 41.) A gót földön a 4. század
ban élő keresztények nevei többnyire Kis-Ázsiára utalnak,
nemcsak a Krím környékét jelentő scythiai, de a gothiai
egyház névanyaga is (Gothián körülbelül a mai Havasal
föld területét értették, vö. Ammianus Marcellinus, Hist.
XXX.2.8.; Prokopios, Bell. Goth. IV.4.). A híressé vált gót
missziós püspökről, Ulfiláról Philostorgios úgy tudta, hogy
nagyszülei a kappadókiai Sadagolthinában éltek és egy
264-ben történt rablóhadjáraton hurcolták el őket a gótok.
Ulfila segédpüspöke, majd utóda, Selenas is rab-utód volt,
egy fríg anya fia. Amint látható, kezdetben a gót keresztény
egyház vezetői és a hívek többsége is valószínűleg a rabok
leszármazottai. Úgy tűnik, ez a krími ortodox keresztény
közösség sokáig megőrizte sajátos arculatát, mert egy má
sik püspökéről, Uniláról is tudunk, aki 80 évvel később,
404-ben hal meg (bővebben lásd alább). E keresztények
azonban nem voltak e távoli vidéken egyedülállók vallá
sukban. Ismeretes, hogy a Krímbe, vagy vidékére száműz
ték a 4. század közepe táján az eretnek Audiust és közössé
gét. Az audiánusok, úgy tűnik, zárkózottan éltek, de azt
tudjuk róluk, hogy kolostorokat építettek maguknak, az el
sőket a barbaricumban, amelyeket meglepődve figyelhetett
a Krím környékén élő számos nép. A 372-ben kitört nagy
gót keresztényüldözés náluk is mártírokat termett. Később,
372 után e közösség Moesiába vonult, ahol sokan katoli
záltak közülük, 430-ra valószínűleg el is sorvadt gyüleke
zetük. (Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.; Sókratés, Hist. Ekkl.
II.41.; Epiphanés, Haereses, LXX; Salvianus, Etym.
VIII.5.43.)
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Róma gondossága a Barbaricumba került
keresztény rabok lelkigondozásában
és egy gót kolostor Konstantinápolyban
A gótok által lakott, a latin nyelvű forrásokban sedes Gothorumnak nevezett területre hurcolt keresztények valamilyen
formában tarthatták a kapcsolatot Kis-Ázsiával. Erre több
jel is utal. A 370-es években Nagy Szent Vazul, a kappadókiai Caesarea püspöke a kappadókiai egyház, valószínűleg
mint anyaegyház nevében kérte el a 372. évi gothiai keresz
tényüldözés mártírjainak ereklyéit, mivel erre ekkor még
csak ilyen közösségnek volt joga. Vazul, aki termékeny leve
lező volt, levelei közül kettőben is utal arra, hogy a Kappadókiából elhurcolt keresztény rabok leszármazottai fenn
tartották a kapcsolatot az anyaegyházzal. Úgy tűnik, az
ereklyéket, mint saját kincsüket Vazul biztos helyen akarta
tudni, a barbárok kezétől távol. Hogy jól értesült volt az ot
tani állapotokról, azt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy e
levelei a feltételezések szerint még 375 előtt íródtak. (Ammianus Marcellinus, Hist. XXXI.4.2.; Rufinus, Hist. Eccl.
II.13.; Basileios, Epist. XIV., CLXIV., CLXV.)
Az elrabolt keresztény rabok leszármazottaib ól és a né
hány germán megtértből (conversus) álló scythiai keresz
tény egyház bármily meglepő, de valószínűleg minden
szempontból bekapcsolódhatott a birodalom egyházi életé
be, akkor is, ha messze a határokon kívülre szorult. Ezt
mutatja a Promotus nevű kolostor (monastérion) példája,
amely valószínűleg a scythiai közösség tulajdonába tarto
zott, a császárvárosban, Konstantinápolyban állt és kifeje
zetten gót szerzetesek éltek benne. (Johannes Chrysostomos, Epist. CCVII.) A Promotus pontos helye a városban
mai ismereteink szerint nem azonosítható, mivel egyéb for
ráshely nem említi. A kolostor kiemelt helyzetére utal már
puszta léte is a 4. század végén, mivel II. Theodosius ural
kodása (408–450) előtt még kevés kolostor volt a keleti fő
városban. Talán a Promotus épülete mellett, de legalábbis
közelében állt az a szerzetesek által is látogatható temp
lom, amelyik megkapta Aranyszájú Szent János konstanti
nápolyi pátriárkától a gót nyelvű liturgia és igehirdetés jo
gát. (Theodorétos, Hist. Ekkl. V.30.) A császárvárosban
élő, mindenképpen ortodox hitű keresztény gótok tehát a
saját használatra átadott templom mellett további, nyelvi
kedvezményekben is részesültek. Erre vagy azért kaphattak
lehetőséget, mivel ők nem a 4. század végi források által
olyannyira lenézett barbárok, hanem szükséget szenvedő,
idegenbe szakadt rómaiak voltak, akiknek így járt a kolos
tor építésének/használatának joga is. Ebben az esetben a
konstantinápolyi keresztény gótok is rab-leszármazottak
voltak, akik már erősen asszimilálódhattak előtte Scythiában, mivel görög nyelvterületre költözve is gót nyelvű
szolgálatra volt szükségük. Az is lehetséges azonban, hogy
csak az számított, hogy ortodoxok voltak, gót, vagy rabutód származásuk nem volt lényeges szempont. Így a ked
vezmények a hitvédelmet szolgálták, bárki is legyen a he
lyes hitű. Mindazonáltal a templom és a kolostor megléte a

fővárosban biztosította a folyamatos kulturális kapcsolatot
és valószínűleg az itt élő szerzetesek közül kerültek ki a so
ron következő krími püspökök, Theophilos utódai is.
Bár a 3. századtól kezdődően az elhurcoltak többsége a
keleti gótok területére, Scythiába érkezett meg a zsúfolt ha
jókon, sokuk később a gótok belső mozgása által a nyugati
gótokhoz, Gothiába került. Szolga, vagy egyfajta „félszabad”, alávetett helyzetű státuszban éltek, nem illeszkedtek
be a gót társadalomba. Ez a körülmény egyértelműen kitű
nik a részletezően megírt és valószínűleg teljes terjedelmé
ben fennmaradt, közel egykorú, éppen ezért igen értékes
passióból, amely a gót szent Sabasnak állít emléket. Sabas
ünnepét még a császárvárosban, Konstantinápolyban is
megülték a 4. század végén, egy szép tavaszi napra időzít
ve (mint mozgóünnepet ápr. 15–18-ra: Synaxarion Ecclesiae Constantinopolitanae CP. 627.) A helyi viszonyokat
feltűnően jól ismerő szerző által a birodalom területén élő
keresztény hallgatóság számára görögül írt passió elbeszé
lése szerint csak a gót Sabast végezték ki amiatt, mert ke
resztény barátja és hittársa, Sausalas, akinek neve is utal
kis-ázsiai származására, bár szintén az őket vádoló faluta
nács elé került, mégis büntetlenül távozott kihallgatása
után. A rab-leszármazottak tehát mentesültek a Sabast
utolérő, vízbefojtással járó felségsértési vád alól, amely
jelzi az idegenek egyfajta társadalmon kívüliségét. A rabok
(legalábbis egy részük) valószínűleg szabadon el is utazha
tott a Római Birodalomba. Az sem kizárt, hogy elsősorban
éppen a rabok utódai foglalkoztak a dunai kereskedelem
mel; jóval hamarabb elnyerték a római ügyfelek bizalmát,
mint gót társaik. Görögül is sokan tudhattak még közülük,
amint azt a kutatók feltételezik. Talán rájuk utalnak a gót
nyelv egyes kereskedelemmel kapcsolatos, a nyelvészek
szerint 375 előtt keletkezett szavai is.
A kappadókiai és a konstantinápolyi, illetve a Duna
torkolatánál fekvő, a balkáni ortodoxia védelmében orosz
lánrészt vállaló Tomi város keresztény közössége biztosítot
ta a birodalmi határokon kívülre hurcoltak leszármazottai
nak lelk i gond oz ás át Scythiában és Gothiában. A
közösségek esetlegesen csíráját alkották a gótok között tör
ténő kisebb misszióknak. Térítésüknek azonban Ulfila „ta
rolásához” viszonyítva csak elenyésző létszámú eredménye
volt, például a gót Szent Sabas és mások esetében.

Ulfila és az ariánus térítés kezdetei
a gótok között, a nagy keresztényüldözések
A gótok korai térítésében a legnagyobb szerepet nem a ró
mai származású rabok és rab-utódok, hanem a Gothiában
térítő ariánus missziós püspök, Ulfila játszotta. 341-ben,
amikor Ulfilát püspökké szentelték, Konstantinápolyban már
lassan négy éve II. Constantius császár (337–361) uralko
dott. Az új császár apjáétól gyökeresen eltérő valláspolitikát
folytatott. A perzsa veszély miatt is szükségessé vált belső
vallási egység megteremtése érdekében nemcsak rehabilitál
ta a 325-ben kiközösített Ariust, hanem mindenáron olyan
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A gótok arianus térítéséről
A gótok közösségének másik csoportját alkotó vizigótok,
akik a nyugati területek lakói, rokonaiknak a hunok nem
zete miatt érzett aggodalmától megrémülve tanakodtak,
tépelődtek és sokáig gondolkoztak, végül közös elhatáro
zással követeket küldtek a Római Birodalomba (Romania) Valenshez, az idősebb császárnak, Valentinianusnak
a testvéréhez, hogy amennyiben Thracia vagy Moesia egy
részét átadja nekik művelésre, alávetik magukat annak,
hogy az ő törvényei és parancsai szerint fognak élni. S
hogy hűségüket még inkább bizonyítsák, megígérték, hogy ha nyelvüket ismerő tanítókat küldenek hozzájuk, ke
resztényekké lesznek.
Miután Valens ezt megtudta, örömmel beleegyezett,
minthogy ez már neki is szándékában állt, és elhatároz
ta, hogy Moesia területeire befogadott getákat birodalma
védőfalaként állítja a külső népekkel szemben. S mivel
épp ez idő tájt Valens császár az ariánusok tévtanától
megfertőzve a mieink összes templomát bezáratta, a sa
ját felekezetének híveit küldte hozzájuk tanítóként, akik
tévtanaikkal fertőzték meg a műveletleneket és tudatla
nokat. Így a vizigótok Valens császsár révén inkább ariá
nusokká lettek, mint keresztényekké.
Egyébként mind az osztrogót, mind a gepida rokonaiknál
az evangéliumot hirdetők népszerűsége miatt ennek a
tévtannak a tiszteletét terjesztették el, és az ilyen nyelvű
nemzet egészét e tévhit tiszteletére csábították. Ezek pe
dig, ahogy mondják, átkeltek a Danubiuson, s a princeps
engedélyével Dacia ripensisben, Moesiában és Thraciában
telepedtek le.
[…] Valens császár […] felfegyverzett sereggel Thracia
területére vonult, ahol egy Adrianopolis melletti mezőn
gyászos kimeneteleű csatát vívott, amiben a gótok győz
tek, ő maga pedig sebesülten menekült. A gótok nem is
sejtve, hogy az imperator egy hitvány kunyhóban rejtőzött
el, ahogy ez a dühöngő ellenségnél szokásos, tűzcsóvát
vetettek rá, és a királynak kijáró pompával égették el,
egészen úgy mintha isteni ítélet lett volna; hogy éppen
azok által váljon a tűz martalékává, akiket a tisztaság
lángját a Gyehenna tüzére változtatva tévtanokra csábí
tott, amikor azok az igaz hitet keresték. […]
Jordanes, Getica XXV. 131-133. és XXVI. 138.
Kiss Magdolna fordítása
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megoldást akart találni (a külpolitikai helyzet miatt sürgősen), amely minden
vallási irányzatnak megfelel. Ennek a kiútkeresésnek viharos, gyakran ismét
lődő zsinatok lettek az eredményei, amelyeken a sértődések, látványos kivonu
lások, intrikák és kiközösítések mindennaposak voltak. A balkáni ortodox gyü
lekezetek különösen súlyos harcot vívtak az arianizmussal, mivel az illyricumi
városok élén álló, energikus ariánus püspökök nagy hatással voltak a közpon
ti kormányzatra, amelynek a Duna-vidéki nyugalom kulcsfontosságú volt.
Ulfila valószínűleg csak egy volt a Gothia keresztény közössége számá
ra szentelt püspökök közül, akit 341-ben, éppen a talán legbotrányosabb,
évekig húzódó antiokhiai zsinat kapcsán szenteltek fel, mint a Gótok püspö
két (ho episkopos tón Gothón). (Sókratés, Hist. Ekkl. V.33.; Philostorgios,
Hist. Ekkl. II.5.59.) Titulusa arra utal, hogy nem egy adott város számára
nevezték ki, tekintve, hogy római értelemben vett városok a gótok földjén
nem voltak. Hagyományosan őt sem a barbár vizigótok felé irányuló misz
sziós célzattal, hanem a rabságba hurcolt keresztények leszármazottainak
lelkigondozására választották ki. (Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.59.) Fel
szentelője, Nikomediai Eusebius sem valószínű, hogy célul tűzte volna ki a
Biblia gótra fordítását és a tudatos gót missziót, amikor Ulfilát kijelölte.
Mivel az arianizmus éppen a Balkánon és Konstantinápolyban érte el leg
nagyobb sikereit, nem meglepő, hogy Ulfilát és környezetét is elérte ez a
hatás. Azonban az, hogy Ulfila ki tudott lépni közössége szűk kereteiből és
egyre több hívet tudott maga köré gyűjteni, elsősorban személyes képessé
geinek volt köszönhető.
Ulfila kiemelkedő tudású volt, gót anyanyelve mellett jól tudott még gö
rögül is, másik anyanyelvén. Ennek köszönhetően, amikor 341-ben, harminc
évesen egy gót küldöttség tagjaként megérkezett Antiokhiába, lectorként dol
gozott a zsinaton, ahol hamarosan felszentelték. Ulfila sokadik generációs
rab-leszármazott volt, neve is gót (Wulfila / Ulfila = Farkasocska / Kis far
kas). Úgy tűnik, felelősségérzete folytán tudott kilépni a rab-miliőből. Ulfilát
láthatóan őszinte szeretet fűzte a gótokhoz és értette is őket, emellett azon
ban egész életében küzdött a gulinga-guthok (Glossarium Gothico-Lati-num
1290.), a bálványok ellen, hogy egy magasabb rendű igazsággal ismertesse
meg a gótokat. 348-ban, az első gót keresztényüldözéskor Ulfilát híveivel
együtt elüldözték Gothiából. Moesia Inferiorban, az ortodox Tomi ariánus
ellenpólusa, Nicopolis városa mellett rendezkedett be. Itt autonómiája –
valószínűleg császári engedéllyel – biztosított volt. Tekintélye és szervezőké
pessége folytán teljhatalommal, szinte királyként vezette egyre gyarapodó
közösségét 348-tól egészen 377–388 között bekövetkező haláláig. Ulfila a
375-ig terjedő időszakban az Újszövetség gót fordításán és gót igehirdetésre
alkalmas klérus kinevelésén munkálkodott. (Sózomenos, Hist. Ekkl. IV.27.;
Iordanes, Getica 51.)
Ulfilának tehát az ariánus vezetésű Nicopolis ad Istrum (Bulgária belse
jében) és egy ahhoz közeli, másik fontos ariánus város, Durostorum (a Duna
partján a mai Bulgáriában) voltak moesiai támaszpontjai, itt éltek támoga
tói. Az ortodox Tomi nemigen tudta megtartani gót híveit, erre utal az a kö
rülmény, amint már fentebb láttuk, hogy Kappadókiából kérik el az ortodox
gót Szent Sabas testét és nem a jóval közelebb eső Tomiból. A gothiai terü
lettel ellentétben a scythiai egyházat – éppen viszonylagos elszigeteltsége,
távolisága miatt – kevésbé érinthették az ortodox-ariánus ellentétek. A Krím
körül élő osztrogótok pedig még szinte teljes egészében pogánynak tekinthe
tőek, bár már megindult körükben a térítés, kevés eredménnyel.
346 és 348/350 között zajlott le Gothiában az első szervezett keresztény
üldözés, amelyet az váltott ki, hogy a 332-ben megkötött első ismert gót-ró
mai szerződés (foedus) után, a békés viszonyok állandósulásával a Duna
északi határsávját szinte ellepték a Tomiból küldött ortodox, illetve a Duros-

hitszegő gótok
torumból és Nicopolisból küldött ariánus térítők, akik a pacifikációs politi
kát össze akarták kötni a siker esetén hosszú távon nyugalmat biztosító térí
téssel. A gót előkelők rosszallása miatt 346-ban kitört üldözésnek ortodox
mártírjai biztosan voltak, mert őket Kyrillos pátriárka a távoli Jeruzsálem
ben példaképül állította katekétái elé (Kyrillos, Katekh. X.19.). Ulfilát is ek
kor utasították ki Gothiából: bár még nem volt túl sikeres a térítése, a gót
hatalom rosszallását már sikerült kivívnia.
372-ben, amikor a Róma felé húzók eltávolítása céljából egy második,
nagyszabású keresztényüldözés folyt gót földön, mindhárom felekezetből (or
todox, ariánus, audiánus) nagy számú mártírja lett az üldözésnek. Ambrus is
tudott róluk a távoli Milánóban. (Ambrosius, Expositio evang. sec. Lucam
II.37.) Amint látható, az egyháziaknak a messzi Jeruzsálemben és Milánó
ban is friss és pontos információik voltak a térítések eredményeiről. Ez azt
mutatja, hogy a 4. század középső harmadában az ariánus vita miatt védeke
ző állásba szorult katolikus/ortodox egyház (a „katolikus” és „ortodox” jel
ző e korban még ugyanazt jelenti) kiemelt figyelemmel tekintett az újonnan
megtértek felekezeti hovatartozására, és érdeklődéssel tekintett a birodalmi
határokon túli missziók felé, ha azok az ortodoxiát erősítették.
E második üldözés mártírjain ak nagy száma mutatja a konzervatív gót
vezetés jogos aggodalmát, és egyben utal a gothiai élénk missziós tevékeny
ségre, amely – legalábbis ortodox részről – valószínűleg nem volt igazán
szervezett. A gótoktól Moesiába menekülő ariánusokat talán éppen Ulfila
közössége fogadhatta be, akik viszont minden bizonnyal megpróbálkoztak a
szervezettebb térítéssel. A két keresztényüldözés között az ariánusok valószí
nűleg visszajártak Moesiába téríteni, ahol tapasztalatokat gyűjtöttek. Erre
utal többek között az Ulfila-féle bibliafordítás stílusa, amely kedves volt a
germán hagyományokhoz szokott gót füleknek.

Ulfila gótjai
Még más gótok is léteznek, az úgynevezett kisebb-gótok,
egy nagyszámú nép, Vulfila főpap vezetésével, aki, mint
mondják, a tudományos ismereteket tanította nekik. Ma
is Moesiában, Nicopolis térségében, az Emimontium lá
bainál lakik ez a nagy lélekszámú nép, amely azonban
szegény és békés, semmiben sem bővelkedik, csak kü
lönböző marhanyájakban, legelőben és fás vadonokban.
Búzájuk kevés, de másfajta gabonájuk bőven terem. Sző
lőskertjeik nincsenek, hogy másutt vannak, közülük csak
néhányan tudják, akik a szomszédos vidékekről bort
szállító kereskedőkkel üzletelnek, ugyanis zömében tejjel
táplálkoznak.
Jordanes, Getica LI. 267.
Kiss Magdolna fordítása

A gót kereszténység helyzete
a 4. század utolsó harmadában
A 370-es évek első felében uralkodó Athanarik vizigót ki
rály egyik alvezére, Fritigern gyakorolta a fennhatóságot a
dunai határvonal menti területek felett. Mivel a határvidé
ken járt-kelt a legtöbb térítő, így nem csoda, hogy 372-ben
„Fritigern sok híve” („...thize ana Gutthiudai managaize
martyre jah Frithareikeis” in: Calend. Goth. oct. 23.) esett
áldozatául a gothiai keresztényüldözésnek. A korban nem
igen lehetett tömegesen egy olyan vallásnak hódolni, ame
lyet a törzsi vezető nem tűr meg, emiatt feltételezhető, hogy
Fritigern rokonszenvezett, de legalábbis toleráns volt az
arianizmussal szemben. 375-ben, amikor a hunok villám
ként törtek be Európába és rövid idő alatt minden útjukba
került népet leigáztak, a fenyegető hun rabság elkerülése
érdekében Athanarik kénytelen volt a rómaia k felé nyitni.
Mivel Ulfila volt a rómaiak számára legismertebb és leg
műveltebb gót, aki évtizedek óta békésen élt kis közösségé
vel Moesiában és az egyetlen, aki ariánus és a birodalmi
határokon belül élő, ismert gót volt, ezért csak személye jö
hetett szóba közvetítőként ebben a kényes ügyben. Ulfila
hirtelen felértékelődése miatt megnőtt Fritigern politikai
szerepe is, aki valószínűleg már több éve személyesen is
merte Ulfilát. Lehetséges, hogy már ekkor (fél)hivatalosan
az ő kezébe csúszott át a politikai vezetés egy másik „re
formpárti” vezető, Alavivus mellett, Athanarik király pedig

Az úgynevezett Ulfila-féle Biblia egy pergamenlapja
a 6. század kezdetéről ezüstözött betűkkel
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visszavonult, de legalábbis visszaszorult hatalma. (Ammianus Marcellinus, Hist. XXVII, 5, 9.; XXXI.3.5.)
A politikai háttér ismeretében feltételezhető, hogy a
375/376. évi dunai átkelés megszervezése és lebonyolítása
a kellő nyelvismerettel és tekintéllyel rendelkező Ulfilához
kapcsolódik, akinek jó kapcsolatai voltak az engedélyt
megadó ariánus Valens császárral (364–378). A Valenstől
a Birodalomba való belépési engedélyt kérő vizigót kül
döttséget valószínűleg már Ulfila vezette. (Sózomenos,
Hist. Ekkl. VI.37.) Az átkelés egyik vezetője, Fritigern szo
rosan együttműködhetett Ulfilával ezekben az időkben.
Még az a lehetőség is felmerül, hogy 375-ben Fritigern és
felszólítására kísérete is ígéretet tehetett Valens császár
nak, hogy megkeresztelkednek, amint azt a kutatók feltéte
lezik.
Egy kevéssé ismert forrás, Eunapios 55. fragmentuma
valószínűleg a vizigótok 375-ös dunai átkelését írja le, a
nagy germán népvándorlás első jelentős epizódját. Ekkor a
receptiót (a betelepedés jogát) megadó császári engedély
birtokában a teljes vizigót népesség átkelt a folyón, kivéve
a konzervatív elveket képviselő gót uralkodót és szűk kato
nai kíséretét, akik csak néhány év elteltével követték népü
ket a birodalomba.
Eunapios leírja, hogy a folyón átkelő gótok között püs
pöki és szerzetesi ruhát viselők is voltak. A szerző, a 4. szá
zad végén a pogány értelmiség vezéralakja (egyébként athé
ni rétor) epésen megjegyezte, hogy a gótoknak csupán az a
céljuk, hogy őket, mint – a megbízható kategóriáb a sorolha
tó – keresztényeket csodálják a rómaiak, miközben otthonról
hozott bálványaikat titokban úti szekereiken rejtegetik. Így e
„színjáték” arra szolgál, hogy a folyóparton bámészkodó
rómaiakat, legfőképpen pedig az átkelést ellenőrző császári
hivatalnokokat és katonaságot megtévesszék. Az „álcázás”
mögött valóban megbújhatott az a szándék, hogy eltereljék a
figyelmet nagy számarányukról (mai számítások szerint legkevesebb százezer ember kelt át a Dunán).
Eunapios leírása még azt a lehetőséget is megengedi,
hogy saját szemével látta az átkelést, bár ez kevéssé valószí
nű. A történeti háttér ismeretében annyit biztosan tudunk,
hogy – noha a népnek még csak kis része volt keresztény –
valóban lehettek a gótoknak a 376. évi átkeléskor saját püs
pökeik és szerzeteseik, mégpedig arián us hitűek, mivel szin
te biztosan Ulfila közössége bonyolította az átkelést,
legalábbis annak diplomáciai részét. Így a leírásban szerep
lő püspökök és szerzetesek Ulfila kíséretéhez tartozhattak.
Ezekről a folyón átkelő gótok között feltűnő egyháziakról az
egyébként szintén pogány érzelmű Ammianus nem tesz emlí
tést történeti művének az eseményt leíró XXXI. könyvében
(Ammianus Marcellinus, XXXI.4.5.), csak az újplatonikus
Eunapios, aki számára a szerzetesek aszkézise különösen
bosszantó volt, ezért vált olyan bőbeszédűvé. Eunapios va
lószínűleg Auxentiusra és Selenasra, Ulfila segédpüspökeire
célzott a püspökök leírásakor: a leírásban szerepel a szer
zetesek viselete is: a (fekete) himation és khitón valódi habi
tusok lehettek. Eunapios leírása meghaladja az általában
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sablonokat felvonultató szerzetes-leírások kereteit, ugyanis
a szokásos szerzetes-toposzoknak a viselet leírása nem volt
része (így pl. a Rutilius Namatianus sem emlékezik meg az
általa látott szerzetesek ruházatáról, Rutilius Namatianus,
De redito suo 1.439–448.). Különösen értékessé teszi Eunapios leírását az a tény, hogy leírása nyilvánvalóvá tette,
hogy Ulfila közössége, tehát az ariánusok között is jelen volt
a szerzetesség mint életforma, nemcsak az ortodoxiában.
A Scythiában élő ortodox gót egyházzal foglakozik
Aranyszájú János, a külmisszió után különösen érdeklődő
konstantinápolyi pátriárka két, 404 körül íródott levele is.
A valószínűleg korábban íródott XIV. levélben beszámol
róla, hogy Unila püspök meghalt, ezért a scythiai egyház
élére új vezetőt kell kineveznie. A CCVII. levélben a Promotusban élő gót szerzeteseket dicséri. (ld. még Theodorétos, Hist. Ekkl. V.31.1.) A két levél érdekes adatokat szol
gáltat a gót egyház 400 körüli helyzetére vonatkozóan:
Unila gót neve jelzi, hogy a rab-leszármazottak már erő
sen elgótosodtak, esetleg gótok jelentek meg a felső klé
rusban. Ez utóbbi azonban kevésbé valószínű, tekintve,
hogy a gótok nagyobb számú megtérése 350 körül kezdő
dik, és először az arián
 us térítés volt igazán sikeres. Unila
ortodox volt, mivel a pátriárka feladata volt kinevezése;
valószínűleg Theophilos egyik kései utóda lehetett, amint
azt a kutatás egybehangzóan véli. Aranyszájú Jánosnak a
gót nyelvű igehirdetésre adott engedélye a scythiai gótok
számára az ortodoxiához való hűségük egyfajta jutalma
volt. Konstantinápoly nagyfokú bizalmat előlegezett meg
ekkor irányukban, hiszen a prédikációkat nem értették
meg gótul a görögök, így nem tudták ellenőrizni az ott
adott tanítás helyességét sem. A bizalomra azonban szük
ség volt, mert az Al-Duna-vidéki gót keresztények nagy ré
szét az ortodox egyház már elvesztette és a gótokkal kap
csol atb an nem volt tan ác sos sem pol it ik ai l ag, sem
vallásilag ragaszkodni a hagyomány által felállított, ke
vésbé alapvető szabályokhoz.
Aranyszájú János engedélye valószínűleg megmentette
az ortodoxia, vagy legalábbis a kereszténység számára a
krími gótokat. A kutatás egy része úgy véli, ők azok a gó
tok, akiket Prokopios teraxitesnek nevez a 6. század köze
pén: megjegyzése szerint e gótok maguk sem tudják, ariá
nusok-e, vagy ortodoxok, de azért Iustinianus császártól
kért ek mag ukn ak püsp ök öt. (Prokopios, De aedific.
III.7.10–17.)

II. A

germ
 án missziók társadalmi-politikai
háttere a birodalomban és azon kívül

Ulfila életműve: a gót kereszténység jellege,
a gót arianizmus jellegzetességei
A korai gót kereszténység elemzése különösen fontos és in
dokolt, mert példájává vált a későbbi germán államegyhá
zaknak. Emellett rámutat arra, hogy a gót, majd az egész
germán arianizmus formálódására a 4. század közepének-
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harmadik negyedének gót politikai helyzete, a vallási vi
szonyok döntő befolyást gyakoroltak.
A gótok tömeges, bár nem egyöntetű arianizmusa több
dologra vezethető vissza. Korábban a kutatók úgy gondol
ták, hogy az arianizmus dogmarendszere jobban illeszkedik
a germánok korábbi vallási képzeteihez. A kereszténység
eszmerendszere azonban igen távol áll a germán vallási hi
edelmektől. Kétségtelen viszont, hogy az ortodox gótok
döntő többsége származását tekintve nem, vagy csak rész
ben volt gót. „Kettős identitástudatukat” jól szemlélteti
maga Ulfila is, aki nem volt ugyan gót, de mégis éppen a
gót arianizmus atyja lett. Személye alapvető szerepet ját
szott a gótok többségének ariánussá válásában. Ezt jól jel
zi, hogy a gót ariánus egyházi hagyomány egyféle. A Biblia
Ulfila előtt nem volt gótra fordítva, a Gót Biblia megalko
tása személyéhez és szűk köréhez köthető.
Az a körülmény, hogy Ulfila egyrészt kis-ázsiai, köze
lebbről kappadókiai görög, másrészt már erősen gót is
volt, világosan tükröződik bibliafordításából. Az általa ki
fejlesztett gót írás néhány gót rúnajegyet is felhasznál, bár
nagyrészt görög és latin karaktereket alkalmaz, szöveg
használatában pedig a gót elemeken túl Kappadókiára uta
ló görög, illetve örmény szófordulatok hatása tükröződik.
A rúnák használatára azért volt szükség, mert a gót nyelv
néhány hangja csak segítségükkel volt visszaadható, nem
pedig azért, mert már korábban is szakrális célokra hasz
nálták ezeket az írásjeleket, fémre, vagy fára karcolva.
Ulfila missziós püspökként ábécéjével és bibliafordítá
sával tudatosan egy Konstantinápoly egyházjogi fennható
ságától független, helyi, a liturgiában saját nyelvét haszná
ló, „nemzeti” egyház megteremtésén bábáskodott akkor,
amikor a gót nép, különösen a népvándorlás megindulása
után széttagoltabb volt, mint valaha. Bár Ulfila sem az el
ső, sem az egyetlen apostola nem volt a gótoknak, kétség
telen, hogy zseniális újításai az arianizmus javára billen
tették a mérleget munkája elkészültekor, éppen akkor,
amikor elkezdődött a vándorlás embert és népet próbáló
nehéz időszaka. A vándorló keresztény gótok magukat Isten
hazát kereső népének tartották, akik a pusztai vándorlás
nehéz időszakát élik. Ezt az érzésüket egyfajta „jósként”
már jóval korábban II. Constantius császár is megerősítet
te, aki elszántsága miatt Mózeshez hasonlította Ulfilát.
(Philostorgios, Hist. Ekkl. II.5.)
Ulfilának gót pap-tanítványai kezébe kellett adnia a
szentírást. Azzal, hogy a szentírás olvashatóvá vált gót
nyelven, a klerikusok képzési ideje jelentősen lerövidült,
mivel a diakónusnak nem kellett a szent nyelvek (latin, gö
rög) elsajátításával hosszasan bajlódnia, amely korábban
szükséges volt ahhoz, hogy a szertartást el tudja végezni.
Ez nem azt jelenti, hogy a papok semmit nem tudtak a szent
nyelveken, de valószínű, hogy egyre kevesebbet.
Voltak azonban gót nevű ortodox hívek ebben az idő
szakban is. Szent Jeromos megemlékezett a katolikus Sunniláról és Freteláról, de ortodox gótokat említ Egyháztör
tén eté ben Sókratés is (Sókratés, Hist. Ekkl. V.23.;

Hieronymus, Epist. CVI.). Az ortodox gótok többsége szár
mazását tekintve nem, vagy csak részben volt gót, emiatt az
arianizmus térhódításával a társadalmi keretekből ezek az
emberek valószínűleg még inkább kiszorultak. Az ortodox
gót keresztény közösségek valószínűleg nem használtak gót
nyelvű bibliafordítás-részleteket, mivel csak Ulfiláról tud
juk, hogy kísérletezett a görög szöveg fordításához alkal
mas gót ábécé kialakításával. Ezért nem valószínű, hogy az
Ulfila-féle ábécé megalkotása előtt létezhettek volna gót
szövegváltozatok. Ha figyelembe vesszük, hogy a gót orto
dox mártírok: Sabas, a vele együtt bevádolt, majd elenge
dett, fentebb említett Sausalas, illetve egyéb mártírok (Innas, Pinas, Rhimas, Nicetas stb.) szinte mind kis-ázsiai
származásúak, vagy Kis-Ázsiából származók közösségének
a tagjai, számukra a gót fordítás nem volt égetően szüksé
ges.
A gót arianizmusnak számos olyan vonása van, ame
lyek valószínűleg az ortodox egyházi hagyományból ered
nek. Ilyenek az Ulfila-hagyatékban szereplő vallási köl
csönszavak, pl: amen, manna, Iesus/Iesua, synagoga,
sabbatus, sathan/diabulus, aikklesjo, aipistaule, aivaggeli,
apaustaulus, diakaunus stb. E körhöz tartozik még a papi
nőtlenség, a cölibátus hiánya, a keresztelési szokás jellege,
a saját egyházi nyelv használatához való ragaszkodás, illetve a mártírtisztelet. Konstantinápoly engedélyezte a he
lyi egyházi nyelv használatát és a Biblia lefordítását az el
térő nyelvet beszélő közösségek számára már a 340-es
években is, amikor Ulfila megkezdte működését. Így a li
turgikus szokások hasonlósága természetesnek tekinthető.
Valószínűleg a gót ariánus liturgia cselekményének menete
sem különbözött fő vonalaiban az ortodoxtól. Mártírjaik
emlékét, amennyire a 4. század végén Thraciában készült,
de Bobbióban fennmaradt ún. Gót Kalendárium töredéké
ből kiolvasható, az egyházi ünnepek rendjét meghatározó,
ún. konstantinápolyi synaxarion „szabványai” szerint ün
nepelték, saját, ariánus szentjeikkel kiegészítve. A gót Bibliához Ulfila nagyon hatásos és erőteljes nyelvezetű és nem
szó szerinti fordítást készített. Ez merész, szinte eretnek lé
pés volt, már a maga korában is. A szöveget dalszerűen
építette ki, magyarázó szavak beszúrásával, rímek ismétlé
sével, a szöveg recitálásra alkalmas elrendezésével. Így a
Bibliát a gót énekmondók számára alkalmassá tette az elő
adásra és a fordítás ezzel a germán kultúrába valóban job
ban beilleszkedett.
Szembetűnő sajátosság a gótok körében az aszkétizmus
megléte. A papok, vagy szerzetesek tudományos munkája
volt a Gót Biblia több fordítása, javításai, az evangéliumok
kiadása (Codex Argenteus, Codex Carolinus, Codices Ambrosiani), a kommentárok (pl. a János-evangéliumhoz írt
ún. Skeireins), illetve a Gót Kalendárium összeállítása. Va
lószínűleg a szerzetespapok nagyobb létszámának és anya
nyelven elsajátított teológiai képzettségének köszönhető a
gót misszió egyelőre még alig kutatott kiterjedt volta is,
amelynek tevékeny szerepet kellett játszania a szomszédos
germán népek krisztianizációjában is. Emellett a scythiai
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ortodox gótok közt is biztosan voltak szerzetesek, amint az
az ortodoxiában szokásos volt: tudunk egy Arpyla nevű or
todox remetéről, aki még 370 körül lett mártír.

A misszió mint római és germán államérdek
és önvédelmi eszköz a 4. század végétől,
avagy a birodalom feleszmél és térítésbe kezd
A római patriotizmus és az ortodoxia a 4. század végére
egymással összetartozó fogalmakká váltak. Az egyházfe
gyelem megerősítésének jegyében az államhatalom által
támogatott egyházi központok több fronton is harcot indí
tottak az eretnek csoportok ellen. Nemcsak a katolikusokat
bőszítő ariánus körmeneteket tiltották be Theodosius ide
jén (Sókratés, Hist. Ekkl. VI. 8.; Sózomenos, Hist. Ekkl.
VIII. 8.), hanem (újra?) megindult az ortodox külmisszió
is, de csak akkor, amikor a barbárok már áttörtek a hatá
ron és a dunai határ szinte formálissá vált. A missziót
illetően kevés a biztos adat és ezek is közvetlenül 400 előtt
és után csoportosulnak. A birodalomból kiinduló ortodox
térítés jellege ekkor is elszigetelt volt, mert e külmisszióra
vonatkozóan nem volt általános egyházi akarat. Aranyszá
jú János gót érdeklődése és 400 körüli, kissé homályos hun
missziója egyedi esetnek tekinthető. Nem volt kellően felké
szült pap sem, aki germán nyelveken beszélt volna. A biro
dalomból kiinduló missziónak emellett mindig voltak poli
tikai előzményei és csak békeidőben térítettek. A térítőnek
sok pénzre is szüksége volt a szimpátia kivívását elérendő
gazdag ajándékok beszerzésére.
Ulfila éppen akkor lett térítő püspök, amikor a Balká
non az arianizmus virágzott. Természetes, hogy később az
idős Ulfila, aki egy élet munkájával és számos tanítványá
val együtt kidolgozta a „kereszténység gót viszonyok közé
ültetését” a saját hite, szokásai által megszabott normák
szerint, már nem tudott egyezkedni a fiatal Theodosius csá
szárral arról, hogy a gót misszió kerüljön Konstantinápoly
fennhatósága alá. Az ún. submissio, egyházi alárendeltség
létrejöttével az egész bibliafordítást át kellett volna dolgoz
ni, mivel a 4. század végén az egyház már nagyon szigorú
an járt el a bibliafordításokat és az egységes egyházfegyel
met illetően. Az ajánlattal Theodosius elkésett, mert a
térítés Ulfila módszereivel már korábban megindult, és
nagy ütemben zajlott.
Ulfila működésének ortodox egyházi keretek közé helye
zését még 348 táján meg kellett volna tenni, mielőtt a balká
ni Nicopolisban elkezdte volna írói/fordítói munkáját. Erre
a moesiai egyházi állapotok miatt nem kerülhetett sor. Így a
vizigótok és hosszú távon az osztrogótok, majd a góttal ro
kon nyelvet beszélő germán népek, például a gepidák örökre
„kicsúsztak” az ortodox térítők, a római egyház kezei közül.
A kereszténység egyébként nem terjedt futótűz-szerűen a
germán világban. Néhány szvév már 417-ben keresztény
volt, de például 440 körül Salvianus még a gepidák kegyet
len, pogány rítusairól ír és csak a 6. század elején említik
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keresztény voltukat. (Orosius, Hist. VII.XI.8.; Salvianus, De
gub. Dei IV. 67.cf.82.; Prokopios, Bell. Vand. IV.2.5–6.)
Már nem lehetett volna sikeres a gótoknál az ortodox
térítés 375 után, a Római Birodalom földjén sem. A törzsinemzetségi társadalomban élő egyén döntéshozatali joga
vallásválasztását illetően döntő fontosságú volt, mert – mint
Sabas mártír esetében világosan kitűnt – a közösség ellen
tétes döntése esetén az illető kiszorult a védelmet jelentő
közösségből és hontalanná vált, ami könnyen végzetessé
válhatott számára. Ez a kívül rekedés a pogány vallás, de
az arianizmus esetében is igaz volt: a Birodalomba érkező
gótokmár nem választhattak a katolicizmus és az ortodoxia
között, csak a pogányság és az arianizmus, mint az uralko
dó által megtűrt, majd preferált vallás között. Azok a gótok
sem tudták kivonni magukat az Ulfila-féle szellemi pezsgés
hatása alól, akik Konstantinápolyba kerültek. Az ariánus
térítés a gótok között különösen nem volt felületes, Ulfila
gótjai sikeres térítése nyomán az 5. században a gótok egy
fajta „nemzeti” vallásává vált. 400 körül azonban a gótok
nagy része még pogány, 406-ban még emberáldozatra is
sor került Italiában. (Orosius, Hist. VII.XXXVII.4ff.) Az ari
anizmus lassan tovább terjedt a germán népek között. Az
ariani körülbelül. ekkortól vált szinte szinonimájává a goti,
burgundi, vandali stb. szavaknak, bár e népek csak a 6. szá
zad közepére lettek mindannyian ariánusok. (Procopios,
Bell. Vand. I.2.) Ez egyfajta germán „nacionalizmus” – bár
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nem a szó ma használatos értelmében –, amely el
utasította az idegen uralkodók politikai fennhatóságát és
befolyását, emellett az óhatatlanul együtt járt volna az or
todoxia felvételével.
Néhány példa azonban akad katolikus germánokra:
azok a szvévek például, akiket a vizigót Theoderik (418–
451) megtámadott, katolikusok voltak; Rekila szvéb király
is katolizált. A germánokra is jellemző vallási türelmetlen
ség jegyében Theoderik két katolikus püspököt fogságba is
ejtett és megbízott egy Ajax nevű galliai püspököt, hogy
semmisítse meg a katolikus klérust a szvébeknél. (Hydatius, Chron. 32.,174., 182.,186.; Isidorus Hispalensis,
Hist. Goth. 90.). Még a 6. század elején is voltak a Hispaniába érkező gótok között katolikusok. A vizigótok a 6.
század második felében a római kultúrához való szorosabb
illeszkedést keresték, emiatt tűnt el az arianizmus és a ger
mán jog, velük pedig a gót nyelv és a liturgia. Ennek a fo
lyamatnak a pápa és a római egyház volt a segítője, irá
nyítója.
A kereszténységre való áttérés kulturális értelemben
nem jelentett gyökeres szakítást a germánok korábbi szo
kásaival, gondolkodásmódjával. Az Aëtiusszal szövetkező
Theoderik például, aki majd a catalaunumi csata után hő
si halált hal, részt vett a reggeli miséken, de inkább kül
sődleges okokból, mint meggyőződésből. A germánok te
metk ez és i rít us ai b
 an sem volt nagy vált ozás az
edénymellékletek elhagyásán kívül, amelyek a keresztény
ségtől függetlenül egyre ritkultak a 4. század végétől. A 6.
század elején még jól érezhető a továbbélő pogány vallási
hagyományok hatása, hiszen az újabb generációk egy ide
ig még ragaszkodtak hagyományaikhoz. (Az övről bőrszí
jakon, vagy erős selyemszalagokon csüngő tokok végére
egyaránt oda voltak helyezve a pogány, bajelhárító szere
pű fémdíszek, a veretes fa szelencék, ill. a keresztény erek
lyetartók.) A vandál és osztrogót tragédia után egy-két
generációval azonban szemléletváltozás, a leletek „medi-

terranizálódása” figyelhető meg, amelyet a két nép intő
példája és a frankok sikeres politikája sürgetett.

Miért is puskázták el a rómaiak a gót térítést,
avagy meg lehetett-e volna nyerni a gótokat és
általuk a többi germán népet az ortodoxiának,
ezáltal elkerülve számtalan háborús helyzetet?
Úgy gondolom, ideális esetben igen, legalábbis a gótoknál. Erre igen korán, legkésőbb a 4. század közepénmásodik felében lett volna lehetőségük a rómaiaknak,
amikor a rab-leszármazottaknak a gót társadalomba való
akkulturációja már megindult, de még tudtak görögül. Né
hány Ulfilához és Aranyszájú Szent Jánoshoz hasonló,
széles látókörű egyházi politikus szükségeltetett volna hoz
zá, illetve a császári adminisztráció és maga a császár
kedvező irányú részrehajlása, nem utolsó sorban pedig
pénze. Mindez azonban igen nagy szemléletváltást követelt
volna a rómaiak részéről, akik minden esetben a római vi
lág ellenségeiként (hostis) tüntették fel a germánokat, rá
juk leggyakrabban a pontatlan, becsmérlő barbarus kife
jezést használva, mintha nem is tudnák, pontosan melyik
népről is beszélnek. Ebben a „szellemi harcban” sajnos
éppen a legműveltebb egyháziak jártak élen legjobban.
(Hieronymus, Epist. 1182.; Ambrosius, De offic. I.29.141.,
II.15.71.) A forrásokból egységesen cseng ki a barbárok
iránti ellenséges érzület, a virtus Romana (római erény)
ellentéte volt a ferocia barbarorum (barbár vadság). (Ammianus Marcellinus, Hist. XIV.6.3-6.). Így az éremképeken
a 4. században nem véletlenül divatos Roma aeterna tulaj
donképpen öngyilkosságot követett el bezárkózásával. A
római világ elszalasztotta, hogy a 4–5. századi örmény
egyházhoz hasonlóan működő gót, majd esetleg más ger
mán egyházak létrejöjjenek, amelyek nem állottak volna
olyan éles ellentétben a római kereszténységgel. Ez előse
gítette volna a béke fenntartását a nagy népvándorlás ne
héz időszakában.
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