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Minden emberi társadalom hajlott arra, hogy
a szomszédos népeket vadnak és veszedel-
mesnek tekintse. Olyanoknak, akiket alá kell
vetni, különben Œk vetnek alá bennünket.
A Kr. e. 3. évezredben élt Dzsószer fáraó
szobrainak lába alá kilenc íjat véstek, ame-
lyek az alávetett, idegen népeket jelképez-
ték. A 2. évezredben élt Tutanhamon fáraó
szandáljának talpán viselte Egyiptom ellen-
ségeinek jelképeit. Az ógörögöknek pedig si-
került olyan nevet találniuk az „idegenek-
nek”, amelyet azóta is használunk.

Egy szó históriája
Bruno Dumézil, a Nanterre-i Egyetem do-
cense arra emlékeztet, hogy a Kr. e. 8–7. szá-
zadi, ókori Görögországban az értelmetlen
bar-bar kifejezéssel idézték fel az idegenek
(görögök számára) érthetetlen beszédét.
Homérosz Iliászában mindössze egyszer for-
dul elŒ ez a kifejezés, és minden pejoratív
tartalom nélkül: a második ének végén, ahol
egy bizonyos Nantészt a „barbárszavú kár
seregek fejedelmének” neveznek. Az 5. szá-
zadi görög–perzsa háborúk során vette fel a
barbarosz szó „a hellének ellenségei” jelen-
tést. Dumézil szerint az egymással állan-
dóan háborúzó hellének e név használatával
hangsúlyozták közös identitásukat. A bar-
barosz immár pejoratív színezetet öltött,
mert durvaságra, civilizálatlanságra és ke-
gyetlenségre utalt. 

Az ógörögök világképe szerint Hellász a
világ közepén feküdt, melynek szélein kü-
lönféle szörnyetegek éltek, a barbárok pedig,
akik nem városokban laktak, nem ismerték
sem a bort, sem a sült húst, afféle átmene-
tet képeztek a civilizált emberek és a ször-
nyetegek között. Bár az ógörögök elismerték
az egyiptomi és indiai tudósok bölcsességét,
s szívesen kereskedtek a „barbárokkal”,
mégis lenézték Œket. Úgy vélekedtek, hogy
az északi, hidegebb régió lakosai bátrak, de

kevésbé intelligensek, a déli, melegebb ég -
tájakon élŒ emberek pedig elmések, de hit-
ványak. 

Az ókori rómaiak nem etnográfiai, hanem
geopolitikai alapon osztogatták a „barbár”
jelzŒt: a birodalmuk határain túl élŒ népeket
nevezték így. A Barbaricum nomádnak és
harciasnak vélt lakóit veszedelmesnek te-
kintették, mert nem felejthették el, hogy Kr.
e. 387-ben a kelták elfoglalták és felgyújtot-
ták Rómát. A görögökkel viszont kivételt
tettek, Œket még államaik megszállása elŒtt
sem ítélték barbárnak. SŒt, mivel elfogadták,
hogy Œk maguk a trójaiaktól származnak
(ahogy ezt Vergilius eposza is hangsúlyozta),
önmagukat is többé-kevésbé görögnek te-
kintették. Mivel úgy vélték, hogy a klasszikus
görög kultúra elterjedése elŒtt maguk is
közel álltak a barbarizmushoz, könnyebben
befogadták a „barbárokat”: ha elismerték
Róma uralmát, akár teljes jogú római polgár
is válhatott belŒlük. Julius Caesar azzal iga-
zolta Gallia elfoglalását, hogy lakói nem igazi
barbárok, hanem közel állnak a rómaiakhoz.
A Rajna túlsó partján élŒ népeket viszont
nomád barbároknak nyilvánította, arra hi-
vatkozva, hogy a mocsaras erdŒségekben
csak ilyen népek élhetnek. 

Hervé Huntzinger, a Lotaringiai Egyetem
kutatója arra hívja fel a figyelmet, hogy a
híres teutoburgi csata, amelyben a rómaiak
Kr. u. 9-ben vereséget szenvedtek a germá-
noktól, pontosan jelzi, milyen nehéz megha-
tározni, ki volt barbár és ki nem. A germán
heruszkok vezére ugyanis, akit a rómaiak Ar-
miniusnak, a germánok pedig Hermannak
neveztek, ifjúkorában túszként Rómában
élt. Megkapta a polgárjogot, majd hazatért
törzséhez, összegyıjtött egy nagyobb sere-
get, s megsemmisítŒ vereséget mért Publius
Quinctilius Varus légióira. A rómaiak szemé-
ben ezzel azonnal „visszaváltozott” barbárrá,
s a bosszúhadjáratot vezetŒ Germanicus ka-

tonái már azt hangsúlyozták, milyen barbár
módon bántak el a rómaiakkal Arminius
fegyveresei. Augustus császár uralkodása
alatt viszont mintegy 100 000 „barbárt” te-
lepítettek le a birodalom határain belülre, s
mikor Caracalla császár minden szabad em-
bernek megadta a polgárjogot 212-ben, utó-
daik is római polgárrá váltak. 

Johann Chapoutot, a Sorbonne történé-
sze arra hívja fel a figyelmet, hogy az ókor-
ban a „barbár” elnevezés megŒrzött némi
többértelmıséget. Tacitus szinte példakép-
nek tüntette fel a germánokat, s Germania
címı írásában arra intette Kr. u. 1. századi
római kortársait, hogy nekik is meg kellett
volna Œrizniük Œseik erényességét, ahogy ezt
egyes barbár törzsek tették. Az 5. századi
Salvianus szerint Isten azért támogatta a ró-
maiakat legyŒzŒ gótokat, hogy ezzel meg-
büntesse az erkölcstelen keresztényeket.
A 6. században Cassiodorus római író, aki a
keleti gót király udvarában szolgált, már azt
állította, hogy a „barbár” név nem mıvelet-
lenségre, hanem mindössze a nem római
férfiak szakállviseletére utal, vagyis a „sza-
kállas” jelentésı barbatus szóból származik.

A leggyakrabban felidézett „barbár pusz-
títás” Geiserichnek, a germán vandálok kirá-
lyának a nevéhez fızŒdik. III. Valentinianus
római császár 442-ben szerzŒdést kötött
vele, amelyben elismerte az észak-afrikai
vandál állam királyának. Amikor azonban
Petronius Maximus szenátor 455-ben meg-
gyilkoltatta a császárt, hogy a helyére lépjen,
Geiserich úgy érezte, a szerzŒdés érvényte-
lenné vált, és seregével partra szállt Itáliá-
ban. Petronius Maximust a dühös rómaiak
halálra kövezték, I. Leó pápa pedig arra kérte
Geiserichet, hogy kímélje meg Rómát és la-
kóit. Ezt Œ meg is ígérte, s 455. június 2-án
bevonult a városba. A vandálok két héten át
fosztogattak, de nem romboltak.

Pogányság, vadság, erŒszak
A kereszténység elterjedése után immár a
katolikus egyház vette át a birodalom helyét,
s ezért Nagy Szent Gergely pápa a 6–7. szá-
zad fordulóján már nem a határon kívül élŒ-
ket, hanem a „pogányokat” tekintette meg-
térítendŒ barbároknak. A több istent tisztelŒ
rómaiak különben megértŒbbnek bizonyul-
tak más népek vallása iránt, mint az egyet-
len és bosszúálló istenséget követŒ közép-
koriak, akik nemegyszer természetesnek
tekintették a más hitı csoportok teljes el-
pusztítását mind a keresztes, mind a vallás-
háborúk idején. 

A középkorban a „barbár” az idŒben és
térben távoli, nem keresztény népek elneve-
zésévé vált, de az önmagukat kifinomultnak
és civilizáltnak tekintŒ közösségek szívesen
osztogatták ezt a jelzŒt térben és idŒben kö-
zelebbi csoportoknak is. A dinasztikus álla-
mok ellentéteinek kiélezŒdése idején pedig
minden ellenséges hadseregrŒl úgy beszél-
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KIK AZOK
A BARBÁROK? 
A Párizsban megjelenŒ Historia címı magazin 2016. januári számában
francia történészek keresik a választ a következŒ kérdésekre: „Hogyan és
miért nyilvánítjuk a másik embert barbárnak? Valóságos vagy feltételezett
erŒszakossága miatt? A miénktŒl különbözŒ életmódja miatt? A barbár
idegensége és veszélyessége más és más formát öltött a különbözŒ kor-
szakokban, és arra ösztökél minket, hogy elgondolkozzunk a civilizáció fo-
galmáról és arról a képrŒl, amelyet a társadalmak önmagukról alkotnak.”



tek, mint barbár hordáról, amely csak pusz-
tításra képes. A reneszánsz kori itáliaiak oly-
kor így nevezték a németeket, s Róma 1527-
es, német zsoldosok általi kifosztása minden
bizonnyal felerŒsítette elŒítéleteiket. 

Az ambivalencia azonban továbbra is
fennmaradt az ókori „barbárok” megítélésé-
ben, mert a Római Birodalom egykori hatá -
rain túl szervezŒdött, újkori államok írástudói
egyre több nemes tulajdonságot fedeztek
fel azon nem római népek körében, amelye-
ket Œseiknek tekintettek. A német humanis-
ták Tacitus Germaniájának megismerése
után minden férfias erény megtestesítŒi-
ként emlékeztek állítólagos Œseikre. Egyes
francia fŒnemesek szívesen idézték fel az
Œseiknek tekintett barbár frankokat, hogy
igazolják kiváltságaikat, melyeket a feje-
delmi abszolutizmus korlátozni próbált. 

A felvilágosodás korában azonban leg-
gyakrabban mégis a vadságot és az erŒsza-
kot tartották az idealizált Római Birodalmat
elpusztító „barbárok” legfŒbb jellemzŒjének.
A francia forradalom idején pedig oly sok
mıemléket semmisítettek meg arra hivat-
kozva, hogy a „zsarnokság” (a monarchia)
vagy a „babona” (a katolikus vallás) öröksé-
gei, hogy Henri Baptiste Grégoire plébános,
a Nemzeti Konvent tagja 1794-ben egy új
szót megalkotva idézte fel a barbárok pusz-
tításait. „Vandalizmusnak” nevezte a ke-
resztényellenes kampány során végrehajtott
rombolásokat, s indítványára a Nemzeti
Konvent kimondta, hogy meg kell védel-
mezni a könyvtárakat, valamint „a tudomá-
nyok és mıvészetek minden más nemzeti
emlékét”. 

A Grégoire által megalkotott új szó tehát
nem egy 5. századi fosztogatásra utal, hanem
olyan rombolásokra, amelyeket Európa egyik
legfejlettebb, leggazdagabb és legmıveltebb
országában hajtottak végre. Arra emlékeztet,
hogy az európai civilizáció végtelenül töré-
keny, és az ideológiai-politikai fanatizmus
olyan pusztítást eredményezhet, amely
messze meghaladhatja mindazt a fosztoga-
tást, amelyre egy ókori nép képes volt.

A 18–19. században a nacionalizmus fel-
erŒsödésével a különbözŒ európai nemzetek
történészei szívesen nyilvánították magukat
egy-egy harcias, nem római nép leszármazot-
tainak, amelyeknek inkább az erényeit hang-
súlyozták, mint „barbár” jellegét. A lengyelek
az ókori szarmaták, a magyarok a szittyák és
a hunok rokonainak tekintették magukat. Ri-
chard Wagner operáiban újraértelmezte a ger-
mán mitológiát. A 19. század végén pedig
francia republikánusok, akik szemében az
ókori frankok túlságosan germánnak, vagyis
németnek tıntek, a rómaiakra pedig saját an-
tiklerikalizmusuk miatt nem akartak hivat-
kozni, úgy döntöttek, hogy a gallokat tekintik
Œseiknek – megfeledkezve mindazon egyéb
népekrŒl, amelyek hozzájárultak a modern
Franciaország kialakulásához.

Embertelenség kontra Œsi erények
Az elsŒ világháború idején felelevenítették
a barbársággal való vádaskodást. A brit
propaganda „hunokként” emlegette a né-
meteket, s alaposan felnagyította a meg-
szállt Belgiumban végrehajtott erŒszakos
cselekedeteiket. Ezzel már nem az etnikai
vagy vallási különbségekre hívta fel a fi-
gyelmet, hanem az ellenség embertelen-
ségére. 

A két világháború között Oswald Speng-
ler A Nyugat alkonya (1918, 1922) címı nagy
hatású mıvében az európai civilizáció ha-
nyatlásának lehetŒségét vetette fel. A vi-
lágháborút követŒ gazdasági válság és a
különbözŒ diktatúrák gyŒzelmei mintha
Spengler elméletét igazolták volna, s ennek
hatására divatba jött a barbárok emlege-
tése. Ekkoriban vált népszerıvé Konsztan-
dínosz Kaváfisz görög költŒ verse, A barbá-
rokra várva. A különös költemény egy város
csalódásáról szól, amelyet lakói várakozá-
sával ellentétben nem szállnak meg a bar-
bárok, pedig „Œk mégiscsak megoldás voltak
valahogy…” Az amerikai ponyvairodalom-
ban az 1930-as években vált népszerıvé
Robert E. Howard írásainak hŒse, Conan, a
barbár, „akirŒl” még 2011-ben is forgattak
játékfilmet. 

Hitler és a náci ideológusok azt hangoz-
tatták, hogy a németeknek az ógörögök és
a latinok az igazi Œsei. Szerintük ugyanis e
népek északról, Germániából vándoroltak
délre, ahol a kedvezŒbb éghajlati körülmé-
nyek közepette magasabb rendı civilizációt
hoztak létre, mint északon maradt rokonaik.
Vagyis a görögöket és a latinokat ugyanúgy
barbároknak lehet tekinteni, mint a germá-
nokat, de valamennyien a germán faj fel-
sŒbbrendıségét bizonyítják. Máskor azon-
ban Hitler a következŒket jelentette ki Her-
mann Rauschning visszaemlékezései sze-
rint: „Igen, barbárok vagyunk, és barbárok
akarunk lenni. Ez megtisztelŒ cím! Mi va-
gyunk azok, akik megfiatalítják a világot.
A mai világ elérkezett a végéhez. Egyetlen fel-
adatunk a felprédálása!” 

Az egyetemes humanizmus eszméje a
nácik szerint csak az ókor hanyatló szaka-
szában jelent meg, amikor fajilag idegen né-
pesség hatolt be a germán eredetı rómaiak
világába. Más népek alávetése, rabszol -
gasorba taszítása, városok lerombolása,
a és betegek elpusztítása tehát nem más,
mint az ókor igaz elveihez, a germán élet Œsi
normáihoz való visszatérés. Johann Chapo-
utot szavaival: „Ha a germán inváziók lehe-
tŒvé tették, hogy Róma újjászülessen […]
akkor a 20. század germánjai is újjászület-
hetnek, s újra azzá válhatnak, amik a keresz-
tény és humanista átnevelŒdés elŒtt voltak,
s amit a reneszánsz és a felvilágosodás elfe-
ledtetett velük: barbárokká.”

Vagyis a „barbár” szóval pontosan az tör-
tént, ami oly sok más szóval. Ormos Mária

találó megfogalmazásával élve „a szavak
terjeszkedŒ hajlama és a dolgok egyedisége
között az eltérés […] a szavak javára tınik el.
Születik egy szó, amely eredetileg egy bizo-
nyos jelentéstartalommal bírt, s azután ex-
panzióba kezd, kalandokra indul, új tartalmat
vesz fel, s a régit esetleg el is hullajtja.” Végül
mindenki úgy használja a szavakat, ahogyan
az szándékainak és érdekeinek megfelel.
A „barbár” szó manapság egyesek szerint az
emberi értékek vad és embertelen pusztító-
ját jelenti, mások szerint az Œsi erények rom-
latlan képviselŒjét. 

A barbár az, aki hisz a barbárságban
A 20. században oly sok szörnyıséget kö-
vettek el magukat civilizáltnak tekintŒ euró -
paiak és ázsiaiak, hogy egyes gondolkodók
szerint már nincs is jogunk más népeket bar-
bárnak minŒsíteni. Az Historia hasábjain fel-
idézik Claude Lévy-Strauss kijelentését:
„»Leginkább az a barbár, aki hisz a barbár-
ságban.« Vagyis az, aki nem fogadja el a
másságot. Az következne ebbŒl, hogy be kel-
lene tiltani a »barbár« szó használatát?”
Jean-François Kahn francia újságíró és esszé-
író ezt mégsem javasolta: „Ez egy komplikált
kérdés… Mindennapi életünkben gyakran
könnyebb és néha szükséges is olyan szava-
kat használni, amelyek bizonyos képeket
idéznek fel. Ez a helyzet a »barbár« szóval is.
Ha spontán és erŒteljes módon akarjuk kife-
jezni az abszolút, elképzelhetetlen szörnyı-
séget, akkor igen, természetesen lehet hasz-
nálni. […] 

Olyan ez, mintha nem lennének barbá-
rok önmaguknak, csak valaki más számára.
A szá munkra. Saját világunk kellŒs közepén
való felbukkanása alakítja át barbárrá azt,
aki mások szemében lázadó. Igaz volt ez már
a rómaiak esetében is: a latin térbe való be-
hatolása alakította át a gallt vagy a germánt
barbárrá. MegfelelŒ-e napjainkban ez a kife-
jezés? Igen, abban az esetben, ha bizonyos
cselekedeteket jelöl. De akkor nem, ha meg-
határoz. Egy dolog barbárnak minŒsíteni a
nácikat, és más dolog így határozni meg Œket,
mert ezzel elhomályosítjuk az ideológiát,
amelynek az eszközei. A barbárság az ideo-
lógiában rejlik, nem a személyekben. Vagy in-
kább megvan a barbárság lehetŒsége minden
személyben. […] 

Ha a dzsihadista tömeggyilkosokat bar-
bárként határozzuk meg, ezzel vad fajjá nyil-
vánítjuk Œket, a görögök és rómaiak módjára,
elhomályosítva azt, ami ezeket az embereket
a mi körünkben vadállattá változtatta. Ami
a német nácikat és a kambodzsai vörös
khmereket vadállattá változtatta, az az ide-
ológia szolgálatába állított és Œrületig felfo-
kozott fanatizmus. A dzsihadisták önmaguk-
ban nem barbárok, hanem radikális iszlamis-
ták. A perverz ideológia teszi Œket barbárrá.
Ahogy bármilyen hasonló ideológia barbárrá
változtathat akárkit.”
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