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IÓANNÉS LYDOS ÉS A TÖRTÉNELEM MEGÚJÍTÁSA*

Bármely történeti korban akadnak ideák, gondolati sémák, melyek egyszerűen a levegőben vannak, és a
legkülönbözőbb módokon és pillanatokban bukkanhatnak fel, akár filozófiában, vallásban, vagy szaktu-
dományokban. Ilyen volt a XIX. század második felében az evolúció, a biológiai világ és a történelem fo-
kozatosan kibontakozó és szükségszerű haladásában való hit, mely a legkülönbözőbb filozófiai irányzatokat
és tudományágakat befolyásolta.1 Amíg az újkort vizsgáljuk, ezek az összefüggések, egymásra hatások ál-
talában világosak és egyértelműek, ám történeti távlatban visszafelé haladva már egyre nehezebb a felis-
merésük, ahogy a források egyre töredezettebbé válnak.

A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy egy konkrét korszakban, Iustinianus uralkodása ide-
jén, miképpen jelentkezik egy ilyen eszme, az újjászületés, a visszatérés eszméje, az élet egymástól telje-
sen elváló területein: a filozófia, vallás, történelem, jog és politika háttere előtt. A címben Ióannés Lydos
nevét emeltem ki, mivel ő az a szerző, aki kísérletet tesz rá, hogy kifejezetten ontológiai fogalmakat ve-
zessen be a történelem tárgyalásába, annak is egy specifikus területére: a hivatali apparátus kortárs törté-
netébe. előrebocsátom: természetesen Lydos ezen kísérlete nem eredményezett filozófiai mélységű
gondolatokat, de kiválóan reprezentálja saját kultúrtörténeti hátterét, egy kort, melynek alkotói hittek a
világ fejlődésének ciklikusságában, s hogy adott esetben az emberi akarat képes egy új ciklust útjára in-
dítani. A kérdés azért is érdekes, mert ekkor már bőven benne járunk a keresztény császárság korában, a
kereszténység történelemképe pedig szigorúan egyenes vonalú, ciklikusságtól mentes, és az emberi szán-
dékok legfeljebb a Gondviselés eszközeiként képesek azt befolyásolni.

Ióannés Lydos életére vonatkozó legjobb forrásunk ő maga, legfontosabb művében, a De magistratibus
című traktátusban hosszasan ír életéről, mely maga is császári hivatalnok lévén, szorosan hozzátartozik
műve témájához.2 emellett nem tartózkodik a szubjektív, sőt érzelmes véleménynyilvánításoktól sem,
ami szintén lehetővé teszi személyiségének megismerését. 21 éves volt, mikor elhagyta szülővárosát, a
lydiai Philadelphiát, és a fővárosba jött, hogy hivatalt vállaljon, és tanuljon. Agapiosnál, Proklos tanítvá-
nyánál hallgatott filozófiát. Karrierje szerencsésen indult, mivel egy földije, Zótikos, aki magas rangú hi-
vatalnok volt, állást szerzett neki, kitűnő jövedelmet, és nem utolsó sorban gazdag házassághoz segítette.3

Ám Zótikos rövidesen visszavonult, így Lydos elvesztette protektorát, és ettől kezdve neki is igazodnia kel-
lett a hivatali szamárlétrához. Állása megengedte, hogy több időt töltsön irodalommal, mint a hivatali te-
endőkkel. Írásaival a császár figyelmét is felhívta magára, Iustinianus felkérte, hogy írjon egy enkómiont
a számára, majd ennek sikere után megbízza egy történeti munka elkészítésével a császár perzsák elleni had-

1*A cikk az Országos Tudományos Kutatási Alap támogatásával készülhetett el, a PD 75 884 számú pályázat keretei között.
Vagy egy konkrétabb példa: a családfa-ábrák használata a szaktudományokban, mint a darwini leszármazási családfák, a kó-
dexek stemmái és az indoeurópai nyelvészet családfái, nehezen megállapítható, melyik hatott melyikre. Adott esetben a rend-
kívül eltérő területeken működő szerzőket nem könnyű összehasonlítani, mindazonáltal bármilyen nehéz Darwin, Comte,
H. G. Wells vagy Arthur C. Clarke munkásságát egyazon mérlegre helyezni, mégis nyilvánvalóan rokon világképen osz-
toznak.

2 A De magistratibus mérvadó kiadása: Joannes Lydos: De magistratibus populi Romani, ed. R. Wuensch, Stuttgart 1967. Az
életrajzi fejezetek: III 25–30. Életéről és műveiről szól még a De mensibus IV 2., De ostentis 53., Phot. Bibl. 180, Suid. I 465.
A Ióannés Lydosszal foglalkozó nem túl nagy számú publikáció közül kiemelkedik Carney hatalmas monográfiája:
CARney, T.F.: Bureaucracy in Traditional Society. Romano-Byzantine Bureaucracies Viewed from within I–III. Lawrence,
Kansas 1971.

3 De mag. III 28.



járatáról.4 negyven évi munka után vonult vissza, mikor Héphaistos volt a praefectus praetorio. Tisztelet-
tel ír róla, és búcsúztató beszédét hosszan idézi.5

Három nagy monográfiája maradt fenn, többi műve létezéséről tőle tudunk6. Mindhárom mű kü-
lönböző témákban gyűjt össze régiségtani adatokat. A töredékes De mensibus a régi ünnepekkel, a római
naptárral foglalkozik, a De ostentis égi jelenségekkel, asztrológiával. Harmadikként írta a római intézmé-
nyek kialakulásáról, virágzásáról és hanyatlásáról szóló De magistratibust. A mű három könyvből áll, a
könyveket fejezetekre tagolják az egyes rangokról, méltóságokról szóló egységek, melyekben szót ejt a
tisztségek eredetéről, elnevezéséről, és – általában anakronisztikusan – a rangot jelző ruházatról. A leírást
gyakran szakítják meg hosszú exkurzusok a legkülönfélébb témákban.7 ezek a kitérők szinte az összefüg-
géstelenségig megbontják a mű szerkezetét, céljuk egyrészt szerzőjük széleskörű műveltségének illusztrá-
lása, másrészt Lydos számára minden információ értékes és fontos, amennyiben a hagyomány része,
megérdemli, hogy papírra vessék. Mindezek ellenére a De magistratibus nem lexikon vagy történeti érde-
kességek kaotikus halmaza, nem esik szét Gellius Noctes Atticae-jához hasonló olvasónaplóvá. A szerző
azzal igyekszik rendszert vinni művébe, hogy a hivatalok történetét az egységes születés – virágzás – rom-
lás – restauráció sémájába illeszti be.

Hivatali tevékenységével nem büszkélkedik, annál inkább műveltségével. nyolcvanhét szerzőt említ
név szerint, sokszor idéz szó szerint sorokat.8 eldicsekszik filozófiai iskolázottságával, melyre Agapiosnál,
Proklos tanítványánál tett szert,9 állítása szerint megismerkedett Platón és Aristotelés munkáival, termé-
szetesen az újplatonikus filozófia szemüvegén keresztül.10

Kényes kérdés keresztény volta. Műveiben semmi kifejezetten keresztény utalást nem találunk, sem-
mit, ami ne férhetne be egy filozófiai alapú monoteizmusba is, és az ő esetében műfaji okokból nem ér-
vényesül az az atticizáló tendencia, ami pl. Prokopiosnál, mely stilisztikai okból követelné meg, hogy a
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4 De mag. III 28. nem tudjuk, hogy ez a mű elkészült-e. Jellemző Lydos mentalitására, hogy az esemény kapcsán teljes ter-
jedelmében idézi a császár dicsérő levelét, melyet Lydos hivatali főnökének címzett.

5 De mag. III 30. A praefecturát ambivalens érzésekkel hagyta el, keserűen az anyagi el nem ismertség miatt, nosztalgiával
gondol a munkatársak megbecsülésére, és örül, hogy végre teljesen az irodalomnak szentelheti magát. Phótios Lydosnak ez
utóbbi kijelentését úgy értelmezi, hogy mindhárom hosszabb művét nyugdíjba vonulása után írta, valójában a De ostentis
és a De mensibus már korábban elkészült.

6 Michael Maas szerint (MAAS, M.: John Lydus and the Roman past. London new york 1992, 9. ) a Zótikoshoz írt panegy-
ricus 512 körül keletkezett (De mag. III 27.), a Iustinianushoz írt enkómion az 530-as években (De mag. III 29.), tudunk
még verseiről (De mag. III 29.). Az életrajzban leírtak ismeretében aligha szükséges bánkódnunk e művek elveszte miatt.
Általában nem sok esztétikai érzékről tesz tanúbizonyságot; ahogyan a jogi írókat gyakran történeti forrásként kezeli, úgy
az irodalmi alkotásokat is sokszor csak régiségtani információk tárházának tekinti. (De mag. I 7., az Aeneisre hivatkozva írja
le a királyi trónt és ruházatot.) Gyakran nem világos, hogy az eredeti művet olvasta-e, vagy csak kommentárokat, az I 7.-
ben nem csak Vergiliusra hivatkozik, hanem az Aeneishez kommentárt író Aemilius Asperre is. Saját írásaival kapcsolatban
azt tartja legfontosabbnak elmondani, hogy milyen sikert aratott velük, például panegyricusáért Zótikos soronként egy
arannyal jutalmazta. (De mag. III 27.)

7 Például etimológiáról (pl. a nepos szó jelentéséről, I 42.),az I.40-41-ben a római komédia és szatíra történetéről és műfa-
jairól, a III 63-ban az ellopsnak nevezett halról.

8 Különösen latin nyelvtudására helyez nagy hangsúlyt; mint azt az önéletrajzi fejezetekben leírja, munkája megkövetelte, hogy
latin nyelven készítsen jelentéseket a szenátusnak (De mag. III 27.), nemcsak a nyelv ismeretét, hanem a latinos műveltsé-
get is fontosnak tartja, gyakran említ római szerzőket, sőt 32 görög szerzővel szemben 45 latin írót idéz, és nemcsak a
klasszikus iskolai auktorokat ismeri, hanem viszonylag késői latin szerzőket is (pl. Claudius Claudianus említése: De mag.
I 47., a IV. sz.-i Aurelius Victoré: De mag. I 14, az V. századi Candidus: III 43.)

9 De mag. III 26.
10 Érdekes, hogy ugyanakkor nem hivatkozik konkrét filozófiai művekre, csupán egyszer Aristotelés Historia Animaliumára

(De mag. III. 63.-ban idézi az aristotelési Hist. anim. II 13 p. 505. 15-t), egy természettudományos kérdés kapcsán.



kereszténység tényleges jelenlétét figyelmen kívül hagyja – Lydosnak nem kellett attikai mintaképekhez
igazodnia. emellett a három nagy műből kettő kifejezetten a régi vallás emlékeivel foglalkozik.11

Lydos aligha meglepő módon konzervatív és elitista, tisztelője minden régi szokásnak és intézménynek. el-
beszél egy példázatot az ezüstvázáról, melyet az egyszeri ember, nem törődve annak szépségével és régiségével,
összetört, abban a hiszemben, hogy a sok kicsi pohár értékesebb lesz, mint az egy régi, őseitől örökölt váza. Így
tették tönkre a legnagyobb hivatalt (ti. a praefecturát), sok kicsi intézményre bontva, nem törődve a költő sza-
vaival: „nem jó ám a sok úr kormányzata; egy legyen úr csak.”12 A De magistratibus szemlélete alapvetően
pesszimista, úgy látja, hogy egész kora az ezüstvázához hasonlatosan tékozolja el az ősöktől nyert örökséget. Ke-
véssé meglepő, hogy a bizánci bürokrácia állapotának leromlását a jó császár – rossz tanácsadók elve alapján ma-
gyarázza,13 emellett azonban egy szélesebb kontextusba is beágyazza: „Πέφυκε γὰρ τὰ τῶν πραγµάτων
ὑπέροπτα καὶ ἐξ αὐτῆς καταλαµβάνεσθαι τῆς ἐλαττώσεως. ∆είνος δὲ ὁ χρόνος ἐκφαγεῖν
τε καὶ ὑπεργάσασθαι τὰ γένεσιν ἅµα καὶ φθορὰν εἰληχότα. Ἀλλ’ ἡ βασιλέως ἀρετὴ
τοσαύτη τίς ἐστιν, ὥστε παλιγγενεσίαν δι’ αὐτοῦ τὰ πρὶν ἐξολωλότα καραδοκεῖν.”14 Tehát
minden, ami egyszer létrejött, annak el kell pusztulnia idővel, az egyetlen, aki ez ellen tehet valamit, a császár,
mert „Isten segítségével, a császár tykhéje rövid idő alatt minden tekintetben legyőzte a romlást.”15

ezeken a helyeken a genesis, phthora, palingenesia filozófiai terminus technicusokként vannak jelen,
mint ahogy Lydos más helyeken is kísérletet tesz rá, hogy témájának valamiféle filozófiai megalapozott-
ságot biztosítson. A De mag. II. 30-ban így ír: Ὥσπερ ἀρχέτυπον εἶδος ἡ µονάς, παράδειγµα δὲ
µονάδος ἕν, οὕτως ἐν προοιµίοις ἡ καθ’ ἡµᾶς εὐδαίµων πόλις τῆς τότε πᾶσαν ὑπεροχὴν
ἐκβεβηκυίας Ῥώµης ἐνοµίσθη. ebben az esetben a Hen és a Monas fogalmainak viszonyával írja le
Konstantinápoly és Róma egymáshoz való viszonyát.

egy másik helyen filozófiai terminusokkal mutatja be a keletkezés és pusztulás körforgását, s csupán
a legvégén derül ki, hogy itt is az államszervezetről beszél: „Πάντα µὲν τὰ ὄντα καὶ γίνεται καὶ ἔστι
κατὰ τὴν τοῦ ἀγαθοῦ φύσιν· τὰ µὲν ὄντα, ὡς ἔστι, τὰ δὲ γινόµενα οὐκ ὄντα µὲν ἀεὶ οὐδὲ
ὡσαύτως ἔχοντα, διὰ δὲ τῆς γενέσεως ἐπὶ τὴν φθοράν, εἶτα ἐξ ἐκείνης ἐπὶ τὴν γένεσιν
ἀναστρέφοντα, καὶ τῷ εἶναι µὲν ἀθάνατα, τῷ δὲ µεταβάλλεσθαι ἀλλοιότερα· εἰς ἑαυτὰ
γὰρ ἀναχοροῦντα τῇ µὲν οὐσίᾳ ἐστί, τῇ δὲ φθορᾷ γίνεται, τηρούσης αὐτὰ τῆς φύσεως
παρ’ ἑαυτῇ προαγούσης τε αὖθις εἰς τοὐµφανὲς κατὰ τοὺς ὑπὸ τοῦ δηµιουργοῦ
τεθέντας ὅρους. ταῦτά φησιν ὁ λόγος διὰ τὴν ἀρχέτυπον τῆς καθ’ ἡµᾶς πολίτειας ὄψιν,
ἐφ’ ἧς ἴσµεν πρὸ πάσης ἀρχῆς τὴν τοῦ ἱππάρχου δύναµιν, ὡς εἴρηται, γενέσθαι.”16

Lydos az újplatonikus metafizika terminológiáját használja, megkülönböztetve a létező és keletkező
kategóriáját, melyek közül a keletkező változik, ugyanakkor nem mondja ki Proklos radikális következ-
tetését, miszerint a keletkező nem létezik, éppen ellenkezőleg, Lydos gyakorlatilag tagadja a végleges és
tényleges, a szubsztanciát érintő pusztulás lehetőségét. Maas az újplatonikus terminológia hatása mellett
elsősorban az aristotelési kapcsolatokat hangsúlyozza – Lydos levezetése természetesen a Peri geneseós kai
phthorának is teljes félreértése.17 ezt a félreértelmezést megmagyarázza, hogy Lydos tulajdonképpen nem

77

TÓTH ANNA JUDIT: Ióannés Lydos és a történelem megújítása

11 KALDeLLIS, A.: The religion of Ioannes Lydos. Phoenix, 57 (2003) 300–316.
12 De mag. II 7. De mag. II 7, Ilias XXI 196, ford. Devecseri Gábor.
13 Alkalmatlan hivatalnokok: De mag. III 39.
14 De mag. II 5.
15 De mag. III 71.
16 De mag. II 23.
17 MAAS 1992, 89, 99.



a keletkezés és pusztulás aristotelési képzetéből indul ki, hanem az újplatonikus emanáció-tan fogalom-
készletét használja föl. Az általa leírt keletkezés párhuzamban áll az újplatonikus kiáradással, melyet a
visszatérés követ, hogy a transzcendens létezők közötti kapocs ne szakadjon meg. A visszatérésre Lydos az
anastrephein szót használja, Proklosnál ugyanez epistrephein. ezek ciklikusan követik egymást a keletke-
zéssel.18 Ám ezek a fogalmak Proklosnál természetesen a transzcendens létezők viszonyát írják le, amit
Lydos egyszerűen átvisz teljesen esetleges történelmi létezőkre, a hivatalokra.

Csak feltételezésekkel élhetünk, miért érezte Lydos szükségét az ilyen exkurzusok beiktatásának. egy-
részt a filozófiai terminológia alkalmazása lehetővé tette számára, hogy elkerülje az állami propaganda
fordulatait, melyben a restauráció szintén központi fogalom.19 emellett talán túl akart lépni művével a kö-
zönséges régiségtan műfaján; a De magistratibus tematikailag nem illeszthető be az antik történetírás ha-
gyományaiba, ugyanakkor sokkal erősebben történeti szemléletű, mintsem hogy közönséges antikvárius
adattárnak tekintsük, Lydos nem igen találhatott antik mintapéldát, melyet követhetett volna, és tisztá-
ban volt vele, hogy egy új szaktudomány alapvetésének szüksége van valamiféle filozófiai megalapozott-
ságra. Ugyanakkor kétségtelen, hogy a bürokrácia és a platonizmus összekapcsolása és egymás mellé állítása
nem tudományos összefüggésrendszerként, hanem legfeljebb csak metaforaként működik.

Meglepő, hogy gondolatmenetéből mellőz egy olyan elképzelést, mely az ő korára csaknem közhelynek
számított, s amelynek említése sokkal stabilabbá tenné a gondolatmenetet: ez pedig az égi és a földi hierar-
chia párhuzamossága. A világot uraló egy Isten, aki feltételezi az Imperium fölött uralkodó egy Császárt, nem
csupán a keresztény gondolkodással egyeztethető össze jól, hanem a neoplatonizmussal is, ám Lydos a filo-
zófiai terminológiát kizárólag és tisztán a bürokratikus apparátus működésének szemléltetéséhez használja.
Mindenesetre egyértelmű, hogy Lydos számára nemcsak a császár, a birodalom, de a római magistraturák is
önmagukon túl mutató jelentősséggel bíró létezők, nem csupán múló és esetleges történeti képződmények.
A filozófiai terminológia célja elsősorban az, hogy megmagyarázza a történelmi változásokat általában véve,
hogy miképpen lehetséges az egyes intézmények létrejötte, lehanyatlása, esetleges újjászervezése.

Mai szemmel talán furcsa, hogy ez miért igényel egyaránt magyarázatot, ám Lydos bizánci, aki ugyan-
akkor elég jól ismeri témáját, hogy tökéletesen tisztában legyen azzal, mekkora változások történtek a
római államban néhány évszázad leforgása alatt – abban az államszervezetben, melynek a kortársak köz-
hiedelme szerint ugyanolyan statikus kellene, hogy legyen, mint az isteni hatalom. A bizánci történetírás
minden műfaja anakronisztikus a maga módján, amennyiben megpróbálják kiküszöbölni az időtényezőt.
A krónika nem hajlandó tudomást venni róla, hogy Oidipus király vagy Augustus kora különbözött a sa-
játjától. A kortörténeti monográfia viszont saját korát öltözteti attikai köntösbe és nem hajlandó tudo-
mást venni olyan új invenciókról, mint püspök, Franciaország, vagy turbán.20 Lydos viszont látja a
változásokat, nem tetszenek neki, és magyarázatot akar adni rájuk, nem az ok-okozati viszonyok mentén,
hanem megokolandó, hogy egyáltalán miért létezik változás. Az idő, mely a keletkezés világában uralko-
dik, elpusztítja a létezőket, a magukra hagyott intézmények gondoskodás nélkül leépülnek, de a pusztu-
lás csak látszólagos és a császárra vár a feladat, hogy restaurálja a szétforgácsolódott intézményeket.

Az újplatonikus gondolatok, terminusok túl lazák ahhoz, hogy megpróbáljunk konkrét forrást ta-
lálni hozzájuk, Lydos iskolában tanulta a filozófiát. A mód, ahogyan bevonja annak terminusait gondol-
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18 PROKLOS: Institutio Theologica 33., Πᾶν τὸ προιόν ἀπό τινος καὶ ἐπιστρέφον κυκλικὴν ἔχει τὴν ἐνέργειαν.
19 MAAS 1992, 88.
20 MAnGO, C.: Discontinuity with the Classical Past in Byzantium. in: Mullett, M. – Scott, R.: Byzantium and the Classical

Tradition. Birmingham 1981. 48–57.



kodásába, mutatja, hogy a filozófia még képes volt kitörni a filozófiai iskolák falai közül, a félig megér-
tett „vulgár-platonizmus” inkább a doktrína erejét, megtermékenyítő erejét mutatja, és nem gyengeségét.
A kifejezett újplatonizmuson túl még egy mű jöhet számításba, mint ihlető forrás: Aristotelés Peri gene-
seós kai phthorája, mely Bizáncban az arisztotelészi művek közül az egyik legnépszerűbb volt.21

Lydos gondolkodásában a palingenesia, az újjászületés, inkább remény, mint tapasztalat, de egyértel-
műen ciklikus fejlődésben gondolkozik. ez nemcsak a De magistratibus fogalomhasználatából nyilvánvaló,
jellemző, hogy többi műve egyfelől a római ünnepi naptárral, a lehető legciklikusabb dologgal foglalko-
zik, ill. az égi jelenségek kapcsán az asztrológiával. A túláradó pesszimizmus és nosztalgia közepette a cik-
likus újrakezdés vigaszt jelenthetett számára.

Ám a történelem esetében az újrakezdés nem csupán természeti erők, hanem emberi akarat függvé-
nye is, a császár feladata a megújítás, ez a gondolat pedig a palingenesia egy új aspektusa felé visz tovább,
amely vallási.

A történelem tagolására a kései antikvitásban több megoldás létezett. A legismertebb a translatio
imperii elve, mely szerint a világ története egymásra következő világbirodalmak története. ezt a végső
soron bibliai elképzelést pogány szerzők is ismerik, de nem véletlen, hogy legnagyobb hatással a keresz-
tény világkrónikákra lesz, melyeknek általában fő szerkesztési elvét adja. ez az elv nélkülözi a ciklikussá-
got, emellett túlnő a római Birodalom történeti perspektíváján.

emellett még létezik egy legalább olyan régi elképzelés a történeti idő működéséről. A százados játé-
kokat Róma az etruszkoktól vette át, a 100 ill. 110 évente megtartott ünnepség célja nem is lehetne más,
mint az újjászületés biztosítása egy új saeculumra. ennek jelentőségével még a kései antikvitás is tisztában
volt. Róma millenniumát még megülték, de Constantinus már nem tartotta meg a következő játékokat.
Zósimos ezzel magyarázta a birodalom hanyatlását,22 a ludi saeculares megújító erővel bír. Maga Kons-
tantinápoly megalapítása keresztény szemszögből a pogány múlttal való szakítás, pogány nézőpontból vi-
szont a birodalom megújítása, renovatio-ja: nem véletlen, hogy a századok alatt terebélyessé bővülő
legendárium szerint Konstantin Rómából Konstantinápolyba vitette az Imperium létének zálogát, neve-
zetesen a Palladiumot.23

A Lydos által használt fogalmak filozófiaiak, de a leírt kép, mely szerint az idő pusztulásba taszítja a
dolgokat, és egy személyre, a császárra vár a kiigazítás, helyreállítás feladata, aligha meglepő, hogy a tör-
vényszövegekből kapja a legtöbb analógiát. Különösen nem Iustinianus alatt, akinek programjának ge-
rincét adta a birodalom renovatio-jának gondolata.

A legösszefüggőbb módon talán a Tanta, a Digesta törvénygyűjtemény bevezetőjének a megfogalma-
zása fejti ki a gondolatot: “Sed quia divinae quidem res perfectissimae sunt, humani vero iuris condicio
semper in infinitum decurrit et nihil est in ea, quod stare perpetuo possit, ... Si quid igitur tale contige-
rit, Augustum imploretur remedium, quia ideo imperialem fortunam rebus humanis deus praeposuit, ut
possit omnia quae noviter contingunt et emendare et componere et modis et regulis competentibus tra-
dere.”24 Tehát a változásért, vagyis a romlásért pusztán az idő felelős, a császár állandó, gondoskodó el-
lenőrzése nélkül a dolgok automatikusan rossz irányba folynak, a régi, jó törvényeket sem hajtják végre:
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21 MAAS 1992, 88–89, KÁDÁR Z. – TóTH A.: Az egyszarvú és egyéb állatfajták Bizáncban Bp. 2000. 22.
22 ZóSIMOS 2,1.
23 A Palladium Konstantinápolyba költöztetéséről megemlékezik MALALAS 13. p. 320, PROKOPIOS Bella V..15.14. , ZónARAS

XIII..3.28.
24 Tanta 18-C.I.1,17,2,18.



„πολλὰ τῶν ἤδη νοµοθετηθέντων καταρραθυµηθέντα τε καὶ οὐ ῥᾳδίως πολιτευσάµενα
παντελῶς ἔδοξεν ἀνοµοθέτητα καθεστάναι.” (nov. 70.)25 Ilyen helyzetekben az uralkodónak
cselekednie kell, de célja nem az, hogy reformokat hajtson végre, hanem hogy a régi intézményeket újra
működővé tegye: „Ταῦτα ἐννοοῦντες ἡµεῖς, καὶ τὴν παλαιότητα πάλιν µετὰ µείζονος
ἄνθους εἰς τὴν πολιτείαν ἐπαναγαγόντες...” (nov. 24.). A helyes uralkodói hozzáállás: µίµηµα
τῶν ἔµπροσθεν (nov. 24.), a múlt utánzása. A rend időnkénti helyreállításának ideája lehetővé teszi,
hogy a törvényalkotó a legforradalmibb átalakítást is konzervatív restaurációként állíthasson be.

ez az archaizáló törekvés nem csak ilyen általános kijelentésekben nyilvánul meg, a konkrét rendel-
kezéseket is úgy mutatja be a törvény megfogalmazója, mint a régi állapotok helyreállítását. ez különö-
sen szembetűnő egy 535–536-ra datált rendelkezés-csoportnál, melyekben a császár kisázsiai provinciák
közigazgatását szervezi át (nov. 25–30.).26 A rendelkezéseket régiségtani adatokkal is fűszerezett beveze-
tők előzik meg. A szövegek egyrészt azt akarják bizonyítani, hogy az adott (kisázsiai!) provincia milyen ős-
régi római föld, amely ezért megérdemli, hogy magasabb közigazgatási státuszt kapjon, másrészt arról,
hogy az új vezetőket praetornak fogják nevezni, mivel a praetor cím régi, és mindig is kedves volt a ró-
maiaknak. A fejtegetésben a törvény fogalmazója a régiségtan tudományának teljes eszköztárát felhasználja.
Bár nevek említése nélkül, de történetírókra hivatkozik,27 félig mitikus történeteket ad elő,28 sőt etimo-
lógiai fejtegetésekbe bocsátkozik, bebizonyítandó, hogy Lykia, Lydia vagy Kappadókia mitikus ősiségű
kapcsolatokkal rendelkezik Róma felé29. Az ilyen típusú prooimionok elsősorban 535–538 között kelet-
keztek, ebben az időben az említett közigazgatási változtatásokon kívül is jelentős reformok zajlottak le,
intézkedések történtek a korrupció csökkentésére, általában átalakították a katonai és polgári közigazga-
tás kapcsolatát. Iustinianus azzal akarta a konzervatív bürokráciát megnyerni a reformoknak, hogy resta-
urációnak állította be őket,30 és talán annak is gondolta, hiszen fő törekvése katonailag és politikailag
egyaránt a Birodalom helyreállítása volt.

noha Lydos történelemképe szinte szövegszerű pontossággal visszhangozza a Corpus Iurist, szemléle-
tükben van egy el nem hanyagolható különbség: Iustinianus magában látta az újjászületés apostolát, Lydos
számára a palingenesia csak elmosódott remény. Ugyanakkor mindkét szövegre igaz: ha lehetséges a res-
tauráció, az újjászületés, akkor arra a történelmi múltban korábban is sor kellett kerüljön. Mindketten
ebben a szellemben tagolják a történelmet.

Lydos az első könyv elején közöl kronológiai táblázatot, melyben Róma történetének korszakai a kö-
vetkezők: Aeneas Itáliába érkezésétől Róma megalapításáig, aztán a királyok elűzéséig, majd a konzulok
uralma Caesarig, utána a Constantinusig tartó korszak, végül az Anastasius haláláig tartó időszak. Vala-
mennyi esemény a Város vagy az államrend újjászervezéséhez kapcsolódik.

Hasonló listát olvashatunk a Corpus Iurisban is. A 47. novella arról rendelkezik, hogy a császár nevé-
vel és uralkodási évével kell datálni minden hivatalos okmányt, megtartva a korábbi időszámítási módo-
kat is. Az indoklás szerint ez azért helyes, mert a jelentős korszakokat eddig is uralkodóik neve alapján
tartott számon a köztudat: „Mert ha valaki visszatekint az állam legősibb eseményeire, a mi államunk a
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25 Iustiniani novellae, Corpus Iuris Civilis, vol. 3. rec.: R. SCHOeLL – G. KROLL, Dublin Zürich 1972.
26 MAAS, M.: Roman history and Christian Ideology in Justinianic reform legislation. DOP 40 (1986) 10–31, BOnInI, R.:

note sulla legislazione Giustinianea dell’ anno 535. In: Imperatore Giustiniano. Storia e mito. ed.: ARCHI, G.G., 161–178.
27 nov. 24, 25.: οἱ τὰ παλαιὰ συγγραφοντές.
28 nov. 25, 30.
29 nov. 13, 25.
30 MAAS 1992, 45.



trójai Aeneasszal veszi kezdetét, róla neveznek minket aeneadáknak. Vagy ha valaki a második kezdetet
nézi, melyben tisztán ragyogott fel a római név az emberek között, azt Romulus és numa királyok szer-
vezték meg, egyikük felépítette a várost, a másik törvényekkel rendezte be és ékesítette. Vagy ha a mo-
narchia harmadik kezdetét vesszük, a nagy Caesart és a fenséges Augustust, úgy találjuk, hogy a mi
államunk, amely most is virágzik (bár lenne halhatatlan) tőlük ered.”31 A két beosztás hasonló, Lydos el-
mulasztja név szerint megnevezni Romulust, talán azért, mert nem tekinti legitim uralkodónak, a novella
pedig nem szól Constantinusról, hiszen alatta nem történt politikai rendszerváltozás. (egyébként Lydos
sem azért említi Constantinust, mert engedélyezte a kereszténységet, hanem azért, mert a fővárost Kons-
tantinápolyba helyezte át.) A Rómán kívüli világ nem létezik egyikük számára sem. A novella kifejezet-
ten új és új kezdetekről beszél, mindegyik éra az Imperium megújításával veszi kezdetét.

Az ókori történetírás elsősorban irodalmi műfaj, a tudományosság és hitelesség biztosítéka a tények-
hez való ragaszkodás és az ok-okozati viszonyok kutatása. ellenben nem merül fel a természettudomá-
nyokra jellemző igény: vagyis a szabályszerűségek keresése, Ibn Khaldun lesz az, aki előre megjósolható
sémákat határoz meg a történelem működése mögött.32 Ióannés Lydos a De magistratibusban hasonló
igényekkel lép fel, nem klasszikus történetírói témát választ, s általános működési elvek felállításával pró-
bálkozik. Bár kísérlete alapvetően sikertelen marad, mégis tiszteletet érdemel a korát megelőző próbál-
kozás.
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31 nov. 47.: Εἰ γάρ τις ἀπίδοι πρὸς τὰ παλαιότατα πάντων καὶ ἀρχαῖα τοῦ πολιτεύµατος, Αἰνείας ἡµῖν ὁ
Τρὼς ὁ βασιλεὺς τῆς πολιτείας ἐξάρχει, Αἰνεάδαι τε ἡµεῖς ἐξ ἐκείνου καλούµεθα· εἴτε τις καὶ εἰς
δευτέρας ἀρχὰς θεωρήσειε τὰς ἐξ οὗ καθαρῶς τὸ Ῥωµαικὸν ὄνοµα παρ’ ἀνθρώποις ἐξέλαµψε,
βασιλεῖς αὐτὰς κατεστήσαντο Ῥωµύλος τε καὶ Νουµᾶς, ὁ µὲν τὴν πόλιν οἰκοδοµήσας, ὁ δὲ αὐτὴν
νόµοις τάξας τε καὶ κατακοσµήσας· εἴτε καὶ τὰ τρίτα προοίµια λάβοι τις τῆς βασιλείας, τὸν Καίσαρα
τὸν µέγαν καὶ Αὔγουστον τὸν σεβαστὸν καὶ οὑτὼ τὴν πολιτείαν ἡµῖν ἐξευρήσει τὴν νῦν δὴ ταύτην
κρατοῦσαν (εἴη δὲ ἀθάνατος) ἐξ ἐκείνων προιοῦσαν.

32 Magyarul: Ibn Khaldún: Bevezetés a történelembe, ford. és komment. Simon Róbert, Bp. 1995



Abstract

John Lydos in his main work, the De magistratibus, describes the history and functioning of the Roman mag-
istracies. The Byzantine author knows well that such systems change in the course of time, new offices were born,
developed and declined. In order to explain the changes, Lydos introduces a theory of history founded on the ideas
and terms of neoplatonic philosophy. He regards history as a cyclic process, new institutes ‘emanate’ from older ones,
move away from their archetypes and finally return to them by means of restoration initiated by the emperors.
Lydos interprets the synchronic structure of administration with the same principles: as the transcendental beings
of neoplatonic philosophy are organized in a strict, hierarchical system, magistracies are established similarly in
the form of a pyramid. Lydos’ theory has some analogues in the legislation of Justinian who emphasizes his own
role in the process of restoration.
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