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A városi élet nyomai a bizánci világtörténetben*

Az ún. felvilágosodás kora óta az európai történetírásban hosz-
szú időn át volt szokás folyamatos hanyatlásként értelmezni és 
ábrázolni a bizánci történelmet.1 Orosz bizantinológusok szerint 
viszont a bizánci császárság a kora középkorban megújult, ebben 
pedig, mint mondják, döntő szerepe volt az észak felől érkező 
szlávoknak.2 A  „beköltözésről” és a „vérfrissítésről” komoly vita 
alakult ki, s ezzel összefüggésben kezdték vizsgálni az ókori város 
és városi élet hanyatlását is.3 Máig hat az az elmélet, mely sze-
rint a polis és a városi élet a hatodik században lehanyatlott és 

* A tanulmány az OTKA NN 104456 sz. „Klasszikus ókor, Bizánc és a humaniz-
mus. Kritikai forráskiadás magyarázatokkal” című pályázat támogatásával 
készült.

1 Ehhez lásd Kapitánffy I.: A bizánci irodalom. In: Kapitánffy I. – Caruha V. – Szabó 
K.: A bizánci és újgörög irodalom története. Budapest 1989, 12–13. 

2 A. Kazhdan – G. Constable: People and Power in Byzantium. An Introduction to 
Modern Byzantine Studies. Washington 1982, 14–15. 

3 P. Schreiner: Bizánc. Bevezetés a bizantinológiába. Budapest 2002 (= Byzanz. 
München 1994) 219; P. Schreiner: Byzanz 565–1453. München 2008, 158 (né-
hány újabb szakirodalmi tétellel). A városok sorsa szinte láncfonal egy klasz-
szikus történeti munkában (W. Treadgold: A History of the Byzantine State 
and Society. Stanford 1997 passim), míg egy másikban alig van szó városok-
ról (R.-J. Lilie: Byzanz. Das zweite Rom. Berlin 2003), amihez azonban lásd
R.-J. Lilie: Einführung in die byzantinische Geschichte. Stuttgart 2007, 203–210.
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elhalt. A feltevést az írott forrásokkal és az anyagi kultúra emlé-
keivel, a rossz minőségű tárgyakkal és a VI–VIII. századi aprópén-
zek csökkenő számával próbálták bizonyítani.4 Mások viszont az 
aranypénz folyamatos kibocsátásával és az egyetemes zsinatokon 
megjelenő püspökök névsoraival vélték igazolhatónak a polis to-
vábbélését.5 Ezeket az érveket elvetették, mégpedig joggal: ahogy 
az arany solidus folyamatos újraverése nem bizonyítja a gazdaság 
változatlan működését, úgy a zsinati akták sem bizonyítják a vá-
ros továbbélését. 

A késő ókor felé forduló kutatók új kérdéseket és módszereket 
hoztak a késő ókori város kutatásába.6 Kis-ázsiai városok lettek az 
ásatások helyszínei, régészek a várostörténeti kutatás hangadói.7 
Azok a történészek, akik a hatodik század valamelyik felére vagy 
harmadára tették az ókori város, egyúttal az ókor végét, háttér-
be szorultak. Míg a történész számára a város meghatározásakor

4 Tézisét Kazsdan több munkában finomította; életművéből (S. Franklin: Bib-
liography of Works by Alexander Kazhdan. DOP 46 (1992) 5–26) a legtöbbet 
idézett két idevágó dolgozata: Vizantijskie goroda v VII–XI vv. Sovetskaja 
archeologija 21 (1954) 164–183; Derevnja i gorod v Vizantii IX–X vv. Moszkva 
1960. Gondolatmenete dióhéjban: A. P. Kazsdan – G. G. Litavrin: Bizánc rövid tör-
ténete. Budapest 1961, 42–45; tágabb összefüggésben: A. P. Kazhdan – A. W. Ep-
stein: Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries. 
Berkeley – Los Angeles – London 1990 (= 1985) 24–73 (különösen 31–56).   

5 G. Ostrogorsky: Byzantine Cities in the Early Middle Ages. DOP 13 (1959) 45–
66; G. Ostrogorsky: Geschichte des byzantinischen Staates. München 1963,
112–113. 

6 J. F. Haldon: Byzantium in the Seventh Century. The Transformation of a Cul-
ture. Cambridge 1990, 92–124; A. Cameron: The Mediterranean World in Late 
Antiquity. AD 395–600. London – New York 1993, 152–175. 

7 Alapvető Clive Foss klasszikus tanulmánya: C. Foss: Archaeology and the 
„Twenty Cities” of Byzantine Asia. AJA 81 (1977) 469–486, melynek jelentő-
ségét jól mutatja, hogy gyakran – nyilván fejből – pontatlanul idézik a címét. 
A tudománytörténeti fordulat jól látható egy magyarul is megjelent nép-
szerű(sítő) könyvben: C. Foss – P. Magdalino: Róma és Bizánc. Budapest 1990
(= Rome and Byzantium. Lausanne 1977), különösen 49–80.  
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a település jogállása, valamint a városnak a helyi és állami köz-
igazgatásban betöltött szerepe fontos, a régész a várost olyan jel-
legzetes épületekből, jellegzetes középületekből álló egységnek 
látja, melyet részben vagy egészben fal védett. Az írott forrásokat 
is megszólaltatni tudó régészek várostörténeti összegzései hatot-
tak a korszak történeti összefoglalásaira. A mai kutatás – túllépve 
a város továbbélésének vagy pusztulásának ellentétén – a válto-
zás és átalakulás megragadható elemeire összpontosít: a falépíté-
sekre, a közterek beépítésére és az épületek újrahasznosítására.8 

Az utóbbi időben a városmag mellett a város szűkebb és tágabb 
környékét is vizsgálat alá vonták, ami újabb és újabb meghatáro-
zásokkal járt, hiszen a város olyan történeti fogalom, melyet ko-
ronként és területenként mindig más és más szempont(rendszer) 
szerint lehet meghatározni. Ma már nem az a kérdés, hogy mi a 
város, s nem is az, hogy milyen például a  késő ókori, bizánci vagy 
középkori város, vagy hogy milyen elemekből áll, hanem – külön-
böző viszonyrendszereket is bevonva a meghatározásokba – az, 
hogy mire való a város.9 

A rövid kutatástörténeti áttekintésből is kitetszik, hogy a régi 
kérdések és egyszerű válaszok helyett – a polis továbbélt, elha-

8 Teljességre törekvő könyvészeti adatolással tekinti át az elmúlt ötven év vá-
rostörténeti kutatásait L. Zavagno: Cities in Transition: Urbanism in Byzanti-
um between Late Antiquity and the Early Middle Ages (AD 500–900). Oxford 
2009, 1–32; 179–200. Szintén átfogó, az ásatásokról még részletesebb is Bollók 
Á.: A bizánci állam régészeti kutatásáról. AntTan 55 (2011) 23–48.  

9 Lásd például a legutóbbi nemzetközi bizantinológiai kongresszus régészeti 
szekciójának (The Byzantine City and the Archaeology of the Third Mille-
nium) plenáris előadásait: J. L. Quiroga: Early Byzantine Urban Landscapes 
in the Southwest and Southeast Mediterranean; V. Ivanišević: Caričin Grad 
(Justiniana Prima): A New-Discovered City for a „New” Society; s különösen 
E. Zanini: Coming to the End: Early Byzantine Cities after the mid-6th Centu-
ry. In: Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine Studies 
Belgrade, 22–27 August 2016. Plenary Papers. Beograd 2016, 69–105; 107–126; 
127–143. 
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nyatlott, romba dőlt vagy/majd megújult –, és az árnyaltabb meg-
oldások, vagyis az időbeli töréspontok és a regionális törésvona-
lak kijelölése mellett az egyre bonyolultabb (olykor erőltetett) 
hipotézisek mindig újabb tényezőket vontak be a kérdéskörbe.
A kutatók ma már elsősorban a város eltérő szerepeit és az ebből 
fakadó sokféleséget emelik ki, változó ütemű változásokon és a 
változások okain gondolkodnak. Másfelől viszont az is egyértel-
mű, hogy a (városi) régészet önmagában nem tud minden kérdést 
megválaszolni.  

„Bizánc régészete történeti régészet, időrendi keretbe foglalt és szö-
vegekkel átszőtt. Egyszerű módon használjuk fel leleteinket akkor, ha 
hagyjuk, hogy ezek csak illusztrálják az írott forrásokból kikövetkezte-
tett történeti elbeszélést. Jó példa erre a bibliai régészet, mely kezdetben 
csak megelevenítette, egyben igazolta a Szentírás szövegeit. A régészek 
és a történészek mára felismerték, hogy a szöveg és a tárgy, a leírt szó 
és az anyagi kultúra kapcsolata ennél jóval bonyolultabb, s így gazdag 
lehetőséget kínál a múlt megértéséhez. A régésznek is, a történésznek is 
megvannak a maga történetei, egyrészt az írott szövegből és a szóbeli 
hagyományból származó történetek, másrészt az épített környezet és a 
műtárgyak történetei. E történetek kapcsolatát viszont csak akkor ért-
hetjük jól, ha egyenrangú félként folytatunk párbeszédet.”10 

A következőkben – az én történetemben – néhány, a késő óko-
ri és bizánci város történetéről folyó vitában korábban még nem 
faggatott szöveget próbálok szóra bírni. Az első forrásunk egy 
VII. századi bizánci világtörténet, a Húsvéti krónika, amely a világ 
teremtésétől Kr. u. 628-ig, Ádámtól Hérakleios császárig veszi sor-
ra az emberiség történetének kiemelkedő eseményeit.11 A máso-
dik szöveg egy rövid történet (Historia syntomos) a XI. századból, 
10 J. Crow: Archaeology. In: L. James (ed.): A Companion to Byzantium. Oxford 

2010, 294.
11 J. Howard-Johnston: Witnesses to a World Crisis. Historians and Histories of 

the Middle East in the Seventh Century. Oxford 2010, 37–59; Juhász E.: A Hús-
véti Krónika. Prolegomena. Budapest 2014. 
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amely a Rómát alapító Romulustól II. Basileios bizánci császárig 
(976–1025) tekinti át a római császárok uralmát.12 Az előbbi mű 
szerzője ismeretlen, az utóbbié a kézirat szerint (is) Michaél Psel-
los.13 Ezek mellett más krónikákból, egy várostörténetből, végül
a XI. századi Kekaumenos Stratégikonjából hozok példákat mon-
dandóm megvilágítására. 

A Húsvéti krónikából a Diocletianus trónra lépésétől (284)
Hérakleios császár uralkodásának 18. évéig (628) tartó részt olvas-
tam át.14 A világtörténet szövegének felszínén apró békalencse-
ként úszó-lebegő adatok zöme híradás a Konstantinápolyt és kis 
ázsiai elővárosait, Nikaiát és Nikomédeiát sújtó földrengésekről 
és tűzvészekről, a császárvárosban folyó építkezésekről: város-
falak, kikötő, forum, fürdő, gymnasion, pékség, magtár, ciszterna 
és templomok építéséről, továbbá köztéri szobrok állításáról. Ez 
a mintegy ötven hely minket kevéssé érdekel, mert az ismeretlen 
szerző magán a tényen kívül szinte semmit sem mond, mert né-
hány kivételtől eltekintve máshol is szerepelnek ezek az adatok, 
mert szinte mindig a császár (az állam) az építtető, s végül mert 
a helyszín szinte mindig Konstantinápoly. A császárvároson kívül 
csak Helenopolis (Drepanon)15 és Iustinianopolis (Sykai) alapí-
tása,16 Jeruzsálem fallal való körbevétele és újjáépítése,17 és Dara 
kiépítése kerül szóba.18

12 W. J. Aerts (ed.): Michaelis Pselli Historia Syntomos. Berlin – New York 1990.
13 Farkas Z.: Historia syntomos. In: Bangha I. – Mészáros T. (szerk.): A Danubio 

ad usque Gangen. Klasszika-filológiai, indológiai és magyar kultúrtörténeti 
tanulmányok a 80 éves Vekerdi József köszöntésére. Budapest 2009, 129–136. 

14 L. Dindorf  (rec.): Chronicon Paschale I–II. Bonn 1832 (= PG 92); M. Whitby –
M. Whitby: Chronicon Paschale 284–628 AD. Liverpool 2007 (= 1989).  

15 527, 9–13 Dindorf, AD 327. 
16 618, 14–19 Dindorf, AD 528. 
17 585, 16–17 Dindorf, AD 444. 
18 608, 19 – 609, 4 Dindorf, AD 498. 
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Ezzel szemben nagyon érdekes Iustinianus császár 533. évi 
állásfoglalása egy krisztológiai kérdésben.19 A császári rende-
let címzettjei ugyanis a métropolisok, név szerint Róma, Jeruzsá-
lem, Theopolis (Antiocheia), Alexandria, valamint Thessaloniké 
és Ephesos püspökei. A rendelet közlése után a következő be-
jegyzés áll: a császári rendeletet „minden város püspöke megkapta 
és egyházában kifüggeszttette”.20  A záró megjegyzés jól mutatja,
hogy a római közigazgatásban hogyan veszi át a római magistra-
tus és a városi vezetők (decuriones,  curiales) szerepét a keresztény 
közösség élén álló püspök.  

Kifejezetten érdekes az az adat, hogy a rómaiak, miután
363-ban a perzsáknak át kellett adniuk Nisibist, a város lakóit át-
költöztették az Amida város falához hozzáépített fallal körülvett 
faluba (κώμη).21 Ez a híradás ugyanis egyfelől bizonyíték arra, 
hogy nem minden fallal körülvett település volt város, másfelől 
arra, hogy egy város pusztulása a megmenekült lakosság áttele-
pülése révén egy másik város lakosságának és gazdasági erejének 
a megnövekedéséhez is vezethet. Nota bene: egy bizánci város ide-
gen hódítók (perzsák, arabok, törökök) kezén sem mindig enyé-
szett el, ellenkezőleg: ismerünk olyan városokat is, melyek gyors 
gyarapodásnak indultak az erőszakos uralomváltás után. 

Közhely, hogy a Húsvéti krónika a VII. század első harmadára 
vonatkozóan elsőrangú forrásunk. Ezért figyelemre méltó, hogy 
Hérakleios császár uralkodása alatt a szerző négy helyen (és csak 
ott) egy-egy város környékéről beszél, amely azonban külterület-
ként valamiképpen az adott városhoz tartozott, annak része le-
hetett.22 

19 630, 9 – 633, 14 Dindorf, AD 533 
20 633, 15–16 Dindorf, AD 533. 
21 554, 15–18 Dindorf, AD 363: τειχίσας κώμην οὖσαν ἔξω τοῦ τείχους τῆς 

πόλεως Ἄμίδης προσέζευξεν τὸ αὐτὸ τεῖχος τῷ τείχει τῆς πόλεως Ἄμίδης,  
καλέσας τὴν κώμην Νισίβεως,  καὶ ἐκεῖ πάντας τοὺς ἐκ τῆς Μυγδονίας χώρας 
οἰκεῖν ἐποίησεν. 

22 ἐπὶ τὰ μέρη Χρυσοπόλεως 706, 12–13 Dindorf, AD 615; 718, 3 Dindorf, AD 626;
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Egy sokak által elfogadott feltevés szerint a IX–XI. század kö-
zötti időszakban születnek újjá és borulnak ismét virágba a vá-
rosok a bizánci birodalomban.23 Az újjászületésnek azonban alig-
alig találjuk nyomát a bizánci történeti munkákban, így például 
a Historia syntomosban. Az igazság az, hogy a Historia syntomosban 
még a világtörténetben rendszeresen előforduló  adatok, így  
például a földrengésekről, tűzvészekről és állami építkezésekről 
szóló híradások is csak elvétve vannak.24  A szórványos adatoknál 
beszédesebbek a nyelvi jellegzetességek. Az ókori város átalaku-
lásáról szóló vitában nyomós érvnek számít, ha egy szövegben 
a görög polis szóval vagy a kastron latin jövevényszóval utalnak 
egy településre.25 A Historia syntomosban a kastron szó nem fordul 
elő; helyette a görög phrourion szerepel (határ)erőd(ítmény) je-
lentéssel.26 A kisvárosra is vannak keresett-választékos szavak:
a polisma és a polikhnion (egyszer Syrakusa[i]ra).27 Az arab betörések 
említésekor együtt szerepel a város és környéke (vagy a vidék).28

A szóhasználat ugyanazt mutatja, mint a Húsvéti krónikában: a 
város valamely terület kiemelkedő települése, jóllehet itt más

ἐν τοῖς μέρεσι Χαλκηδόνος 708, 19 Dindorf, AD 615; ἀπὸ τῶν μερῶν ᾽Ἀδρια-
νουπόλεως 718, 6 Dindorf, AD 626.

23 Szinte ténynek veszik ezt mértékadó lexikonok (ODB I [1991] 466) és tan-
könyvek, például T. E. Gregory: A History of  Byzantium. Chichester 2010, 314. 

24 Nincs szó a konstantinápolyi városfal (HS 64) és az ún. külső falak (HS 69) 
építéséről; a várt adatok: 24, 4–10 Aerts, HS 36; 42, 60 Aerts, HS 59; 54, 56–57 
Aerts, HS 70; 54, 69 és 56, 89–90 Aerts, HS 71; 70, 71–74 Aerts, HS 81; 88, 87 
Aerts, HS 100; 108, 57 Aerts, HS 106.

25 Erről sok adattal Vajner B.: Castra, castrum, castellum. Statisztika és inter-
pretáció. (PhD; 2015 Piliscsaba); https://btk.ppke.hu/uploads/articles/7431/
file/disszertáció.pdf 

26 φρούριον: 74, 46 Aerts, HS 84; 108, 56 Aerts, HS 106. 
27 πολίχνιον: 68, 17–18 Aerts, HS 79 (Syrakusa); 74, 34–35 Aerts, HS 83. πόλισμα: 

72, 4 Aerts, HS 82 (Sykai). Falu jelentésben χωρίον: 92, 65–66 Aerts, HS 102 
(Lakapa).  

28 πόλεις καὶ χώρας: 78, 27 Aerts, HS 88; vö. 74, 36–37 Aerts, HS 83.  
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a lépték: már nem kistérségi, inkább tartományi.29 A syrakusai ty-
rannosként ismert Dionysios  (Kr. e. 367–344) szinte úgy van itt 
megnevezve, mint a bizánci thema császár által megbízott straté-
gosa.30 A X. századi keleti reconquista sikereiről beszámolva a Hi-
storia syntomos egyhelyütt polisokként sorolja fel Tarsost, Adanát, 
Laodikeiát, Uranopolist (Antiocheiát), Damaskost, Ramélét, Tri-
polist és Phoinikia városait, melyek korábban három évszázadon 
át arab uralom alatt éltek.31  

A fentiek látszólag alátámasztják mindazt, amit a városok-
ra vonatkozó forrásokról állítanak: a történészek szövegei – az 
írott források – aligha tudják keretbe illeszteni a régészek „törté-
neteit”, a szóra bírt anyagi kultúrát. Az  utóbbi időben azonban 
a világtörténetet és a kortörténetet már nem csak történeti for-
rásként olvassák, már nem csak történeti adatok tárházaként ku-
tatják, mint korábban, hanem irodalmi alkotásként, melynek be-
ágyazottsága, mi több: szövegköztisége van.32 A történeti elbeszé-
lésekben a szikár tények mellett népmesére emlékeztető színes 
történetek is vannak, melyeket a későbbi történetírók is átvettek, 
29 40, 34–35 Aerts, HS 58; 46,12–13 Aerts, HS 62; 68, 17–18 Aerts, HS 79; 98, 93 

Aerts, HS 105. 
30 94, 14–15 Aerts, HS 102. 
31 98, 91–95 Aerts, HS 105. 
32 A teljesség igénye nélkül néhány tétel az utóbbi évekből: I. Nilsson – R. Scott: 

Towards a New History of Byzantine Literature: The Case of Historiography. 
C&M 58 (2007) 319–332; A. Markopoulos: From Narrative Historiography to 
Historical Biography. New Trends in Byzantine Historical Writing in the 
10th–11th Centuries. BZ 102 (2009) 697–715; I. Nilsson – E. Nyström: To Com-
pose, Read, and Use a Byzantine Text: Aspects of the Chronicle of Constan-
tine Manasses. BMGS 33 (2009) 42–60. R. Macrides (ed.): History as Literature 
in Byzantium. Farnham 2010; E. C. Bourbouhakis – I. Nilsson: Byzantine Narra-
tive: The Form of Storytelling in Byzantium. In: L. James (ed.): A Companion 
to Byzantium. Oxford 2010, 263–274; R. Macrides: How the Byzantines Wrote 
History. In: Proceedings of the 23rd International Congress of Byzantine 
Studies Belgrade, 22–27 August 2016. Plenary Papers. Beograd 2016, 257–263 
(további irodalommal).
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olykor sokatmondóan igazítva a szövegen. Amit régen jámbor 
krónikások bárgyúságával vagy a kézirati hagyomány romlottsá-
gával magyaráztak, azt ma az olvasó befolyásolására tett kísérlet-
ként magyarázzák, olykor azonban túl sokat látva egy-egy szóban 
vagy fordulatban. 

Néhány közismert, az újabb szakirodalomban felkapott tör-
ténetet idézek most fel. A bizánci császár egyszer egy csodaszép 
almát kap ajándékba, melyet azonnal továbbad a császárnénak, 
az a szeretőjének, az meg gyerekkori pajtásának, a császárnak.
A császár kérdésére, hogy hol az alma, a császárné azt válaszol-
ja, megette. A szeretőt kivégzik,  a császárné jótettekkel vezekel.
A történet a különböző változatokban az egyes szereplők védel-
mére alakul hol így, hol úgy, egyszer ezt, másszor azt akarván 
tisztára mosni. A másik történet eredetileg a császárt ember-
ségesnek és közvetlennek kívánta ábrázolni. Egyszer meglátva
keresztfia szegény édesanyját a császár leugrik lováról, majd kí-
sérete egy részét elbocsátva meghívatja magát ebédre. Az asz-
szony szinte megdermed a félelemtől, mire a császár térül-fordul,
serényen megterít, majd bizalmasaival megeszegeti a kenyeret és 
sajtot, amit a szegény asszony kamrájában talált. A történet kicsit 
megfűszerezve a császári méltóság bemocskolásaként tálalható.
A krónikás is ezt teszi.33

A csodakutya történetét Kapitánffy István fordításában idé-
zem:34 „Ebben az időben feltűnt egy itáliai csavargó vörös kutyájával. 

33 Az idézett helyek szakirodalommal R. Scott: Text and Context in Byzantine 
Historiography. In: James: i. m. (32. j.) 251–262 (különösen 251 és 255–259) =
R. Scott: Byzantine Chronicles and the Sixth Century. Farnham 2012, IV; lásd még 
R. Scott kötetének első két tanulmányát is I: Byzantine Chronicles. II: Byzanti-
um in the Sixth Century and the Beginning of Byzantine History Writing. 

34 Mal. XVIII, 51; D. Hadzisz – Kapitánffy I. (szerk.): A bizánci irodalom kistük-
re. Budapest 1974, 83; L. Dindorf (rec.): Ioannis Malalae Chronographia. Bonn 
1831, 453–454; I. Thurn (rec.): Ioannis Malalae Chronographia. Berlin – New 
York 2000, 381, 12–25.    
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Ez gazdája parancsára csodálatos mutatványokat hajtott végre. Gazdája 
megállt a piactéren: a bámész tömeg köréje csődült. Ekkor az ácsorgóktól 
átvette a gyűrűiket, úgy, hogy a kutya nem láthatta. A gyűrűket a földre 
rakta és homokkal betakarta. Aztán ráparancsolt a kutyára, keresse meg a 
gyűrűket, s adja vissza kinek-kinek a sajátját. A kutya szaglászni kezdett, 
megtalálta, és a szájában mindenkinek odavitte a gyűrűjét. Ugyanez a ku-
tya különböző császároktól vert pénzérmét nevük szerint szétválasztott. 
Ha megkérdezték, a körülálló férfiak és nők közül kikereste a terheseket, 
a kerítőket, a házasságtörőket, a zsugoriakat és a bőkezűeket. Mindig el-
találta az igazat, ezért sokan azt mondták, Püthia lelke költözött belé.” 
A vallástörténészt vélhetően a Pythia lelke érdekelné, a régészt a 
gyűrűk és az érmék, az irodalomtörténészt pedig az, hogy a bizánci 
világtörténet hagyományába olyannyira beleragadt ez a történet, 
hogy a Iustinianus-kori csodakutya még az oszmán török szultán 
pénzeit is kiszimatolja egy XVI. századi krónikában.35 Számunkra 
most az az érdekes ebből a történetből, hogy a piactéren tömeg ve-
rődött össze a látványosságra (ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ ὄχλου περιεστῶτος 
εἰς τὸ θεάσασθαι). A város számos meghatározása között – melyek 
között humoros is akad, például város az a település, ahol nyilvá-
nos illemhely van –, nem utolsó meghatározás volna, hogy város 
az, ahol bámész tömeg verődhet össze. 

A köztéren való időzés: nézelődés, séta, beszélgetés, játék, für-
dés, egy szónoki beszéd, egy kocsiverseny, vagyis a társas szóra-
kozás a városi életnek olyan jellegzetessége, amit már az ókoriak 
is észrevettek. 

A Húsvéti krónika alig beszél színházról vagy kocsiversenyről.
A Historia syntomos viszont többször is, ráadásul a „sötétnek” 
mondott korra vonatkozóan. A hangsúlyozottan orthodox keresz-
tény szerző rosszallóan sorolja az eretnek vagy igazhitű, de léha 

35 D. Sakel: A Probable Solution to the Problem of the Chronicle of the Tur-
kish Sultans. In: J. Burke et al. (eds): Byzantine Narrative. Melbourne 2006,
204–220.



A városi élet nyomai a bizánci világtörténetben

117

császárok bűnei között a csepűrágók és bohócok, a lovasjátékok, 
a fürdő és a lakoma kedvelését,36 de rendszeresen kitér az irodal-
mi érdeklődésre is. Nem ütődünk meg, ha ezzel összefüggésben 
Bölcs Leóról és Bíborbanszületett Konstantínról hallunk.37 Meg-
lepő viszont ez a szinte irodalom nélkülinek ismert „sötét” kor 
uralkodói, Philippikos és Artemios esetében.38 A VII–VIII. század 
irodalmi terméketlenségére tehát nem tűnik elégséges magyará-
zatnak a gazdaság vélelmezett pangása vagy a városok pusztu-
lása – még akkor sem, ha forrásunkban csak a császárvárosról 
vannak adatok. 

A Húsvéti krónika egyik elbeszélésében egy avar támadás (623) 
előtt a bizánci udvar béketárgyalásra vonul a kagán elé: „Hérakleios
császár thrákiai területre ment néhány vezetővel, s másokkal, nemcsak 
birtokosokkal és egyháziakkal, hanem iparosokkal és a két cirkuszi párt 
tagjaival és nem csekély számú tömeggel (…), mert  az a hír járta, hogy 
békét kötnek a rómaiak és az avarok, és lovasjátékok lesznek Hérakle-
iában.”39 Az utolsó tagmondat tartalmazza a régésztől várt köz-
vetett bizonyítékot arra, hogy Hérakleiában volt lóversenypálya 
(hippodromos), ahol lovasjátékokat és kocsiversenyeket lehetett 
rendezni a cirkuszi pártok, a zöldek és a kékek részvételével.
De a szemfényvesztő bizánci diplomácia számára még fontosabb 
volt, hogy minderre a császár szilárd belpolitikai helyzetét muta-
tó külsőségek között, azaz ütemes rigmusok kántálásával, accla-
matiókkal kerülne sor. Az avar kagán azonban nem volt kíváncsi 
a látványosságra: váratlanul lerohanta Konstantinápoly előterét, 
majd zsákmányával visszavonult a Dunán túlra.40

36 76, 58–62 és 71–74 Aerts, HS 85; 80,40 Aerts, HS 89; 96, 24–26 Aerts, HS 103. 
37 Erről Farkas Z.: Literary Criticism in Psellus’ Short History. ActaAntHung 48 

(2008) 187–192. 
38 74, 52–53 Aerts, HS 85; 76, 79 Aerts, HS 86. 
39 712, 13–19 Dindorf, AD 623. 
40 713, 1–14 Dindorf, AD 623. 
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A világtörténet tehát, mint láttuk, nemcsak száraz adatokat, 
hanem érdekes történeteket is hagyományozott ránk. Ezek a tör-
ténetek előbb az utcáról, utóbb korábban leírt szövegekből kerül-
tek be a világtörténet kelléktárába. Egy ilyen, a szóbeliség min-
den nyomát magán viselő történetet lássunk most, amely akár 
egy világtörténetben is fennmaradhatott volna, de történetesen 
egy tizedik századi összeállításból ismerjük (DAI 53).41 A történet 
kortalan, helyszíne Chersón, a birodalom határvárosa. Hőse a vá-
ros leggazdagabb emberének a leánya. A lány egy békekötést kö-
vetően  az ellenség királyának fiát kapja férjül. Apja halála után
a lány maga igazgatja a birtokot. Amikor véletlenül rájön, hogy 
férje el akarja foglalni a várost, értesíti a város vezetőit a ve-
szélyről, majd a városiak segítségével porig égeti a házát. A tűz 
elemészti a férjet, el a házban rejtegetett ellenséget. Tettéért
a város nagy tisztességben részesíti az asszonyt, aki azonban még 
többet kíván. 

A hosszú meséből rövid részletek következnek most Moravcsik 
Gyula fordításában.42 Az első kép a városra terpeszkedő nagybir-
tokost állítja elénk. Gazdagsága alapja – mint a késő ókorban és
a bizánci korban általában – a nagybirtok volt. Hősnőnk apját,
Lamachost „abban az időben – mint hírlik – majd felvetette a gőg nagy 
gazdagsága, aranya és ezüstje, rabszolgái és szolgálóleányai, mindenfé-
le barma és sok birtoka miatt, háza tája (τὸν οἶκον αὐτοῦ) széltében 
és hosszában négy kerületre terjedt ki (…) külön kapuja volt a falban 
és négy nagy főkapuja a be- és kimenetre más kisebb mellékkapukkal 
együtt, úgyhogy amikor barmai bejöttek a városba (ἐν τῇ πόλει), az 

41 Gy. Moravcsik (ed.) – R. J. H. Jenkins (transl.): Constantine Porphyrogenitus: De 
administrando imperio. Washington 1967, 258–287. K. Belke – P. Soustal: Die 
Byzantiner und ihre Nachbarn. Die De administrando imperio genannte Lehr-
schrift des Kaisers Konstantinos Porphyrogennetos für seinen Sohn Roma-
nos. Wien 1995, 261–281.

42 Moravcsik Gy. (ford.): Bíborbanszületett Konstantín: A birodalom kormányzá-
sa. Szeged 2003 (= Budapest 1950) 153–172. 
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állatok, lovak és kancák, birkák és üszők, juhok és szamarak, mindegyik 
csapat a maga kapuján jött be és ment a saját istállójába.”43 Nem is 
volna ezzel semmi baj, hiszen kitűnő szőttes a régész számára
a késő ókori nyugat-római villa leírásához, melybe beleszőhetné 
leletei történetét, ha történetesen nem a város kellős közepén 
állna Lamachos oikosa. 

Hősnőnk jutalma, mint mondtam, nem maradt el: a városiak 
„két ércszobrot emeltek tiszteletére a város terén (ἐν τῇ πλατείᾳ τῆς 
πόλεως) (…) az egyik oszlopra ugyanis szerényen felékesítve állították, 
amint a férje cselszövésének a dolgát feltárja a polgároknak, a másikon 
pedig harc közben ábrázolták, amint küzd a város cselszövőivel, ezen-
kívül szobra talapzatára rá is írták minden jótéteményét (…) ha valaki 
az erény kedvelője akar lenni, az időről időre mindég letisztítja ennek 
a talapzatát, hogy olvashatóvá tegye, ami rajta áll, s hogy felidéződjék 
annak emlékezete, amit ő tett.”44 De hősnőnk még ennél is többre vá-
gyott: azt akarta, ha majd betelik ideje, a falakon belül, a város kö-
zepén temessék el. Az ígéretek ellenére célját csak csalafintaság-
gal tudta elérni: „néhány év elteltével (…) próbára akarta tenni őket és 
megtudni, vajon valóban készek-e az esküvel tett ígéretet teljesíteni és 
őt a város közepén (ἐν μέσῳ τῆς πόλεως) eltemetni, s összebeszélvén 
szolgálóleányaival, úgy tett, mint aki betelt az élettel és meghalt” (…)
a városiak „hallván, hogy meghalt, meggondolták a dolgot magukban, 
s nem siettek esküjüknek eleget tenni, hogy a város közepén (ἐν μέσῳ 
τῆς πόλεως)  temessék el, hanem felvevén kivitték a városon kívül, hogy 
ott temessék el.”45 A magát halottnak tettető felült ekkor a ravata-
lon, felemlegette esküjüket, mire „nagyon elszégyellték magukat (…) 
s másodszor megesküdve szavukat adták neki, hogy többé nem temetik 
el a városon kívül, hanem a város közepén (ἐν μέσῳ τῆς πόλεως), amit 
meg is tettek. És még életében felállították a szarkofágját (τὴν σορὸν 

43 DAI 53, 259–268 Moravcsik.  
44 DAI 53, 455-468 Moravcsik. 
45 DAI 53, 470–475 és 478–481 Moravcsik. 



Farkas Zoltán

120

αὐτῆς) azon a helyen, amelyet ő kiválasztott, s még egy másik ércszob-
rot is emeltek, s ezt bearanyozva nagyobb biztosíték okáért a sírja mellé 
állították.”46 

A legendás elemekkel átszőtt történet a X. századi bizánci en-
ciklopédizmus legismertebb művében őrződött meg, de a törté-
netmondás belső időrendje és tulajdonképpen a tartalma alapján 
sem tartható a szakirodalom régi feltevése, mely szerint a tör-
ténet „magja” Krisztus előttre tehető.47 A történet a késő ókor-
ra datálható egyfelől, másfelől megjegyzendő, hogy a X. századi 
Konstantinápolyban teljesen érthető és elfogadható volt mindaz, 
amit ez az adott tárgyi környezetbe ágyazott történet elmond. 

Az ókori város önkormányzatiságának anyagi terheit viselő 
réteg eltűnése (curiales, βουλευταί) és a város irányításának át-
alakulása történelmi tény. Volt azonban idő, amikor a városra te-
lepülő nagybirtok még hagyományos szerepet töltött be a város 
vezetésében, mint az előző történetben is, ahol Lamachos leánya 
évente látta vendégül Chersón lakóit az édesapja emléknapján, 
nem zárkózva saját háza falai közé. A XI. században, amikor állító-
lag ismét kivirágzott a bizánci város és a városi élet, teljesen más 
magatartásmintáról olvashatunk: a visszahúzódás, az elvonulás, 
a bezárkózás és elkülönülés eszményéről. 

Jó példa erre a magatartásra a XI. században élt Kekaumenos kö-
vetkező életvezetési tanácsa. „Ha van olyan barátod (φίλον), aki má-
sutt él, és átutazik a városon, ahol laksz (διὰ τῆς πόλεως ἔνθα οἰκεῖς), 
ne szállásold el a házadban (εἰς τὸν οἶκόν σου), hanem hagyd, hogy más-
hová menjen.  (…) Mert a házadban, hallgasd csak, mennyi baj származik
(ti. a vendégből). Először is: feleséged, lányaid és menyeid nem hagyhat-
ják majd el a szobát (ἐκ τοῦ οἰκήματος), s így nem viselhetik megfelelően 
gondját a háznak. Ha mégis meg kell jelenniük, barátod a fejét forgatva 

46 DAI 53, 484–485 és 488–492 Moravcsik. 
47 R. H. J. Jenkins et al.: Constantine Porphyrogenitus De administrando imperio 

II. Commentary. London 1962, 205–206.  
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legelteti rajtuk szemeit. Ha ott vagy, úgy tesz, mintha nem is látná őket, de 
ha egyedül marad velük, nyíltan megbámulja, mint járnak-kelnek, az övü-
ket, a pillantásukat, felméri őket, ahogy mondani szokták, elölről-hátul-
ról, hogy utóbb a háza népe szórakoztatására egyenként kifigurázza 
őket. Lenézi majd szolgáidat, asztalodat, háztartásodat; még a bevételeid-
ről is kifaggat, meg hogy bírod-e ezt vagy amazt.”48 

Ez a visszahúzódó, bezárkózó, elkülönülő életmód nem jelleg-
zetesen városi.49

Mondandónkat úgy összegezhetjük, hogy a múlt feltárásához 
ismét kézbe kell vennünk régi szövegeinket, akár a világtörténe-
tet is, és ha új kérdéseket teszünk fel a régi szövegeinknek, akkor 
azok továbbra is vallanak nemcsak a városról és az anyagi kultú-
ráról, hanem  a késő ókori és bizánci gondolkodásmódról, annak 
folyamatos változásáról és átalakulásáról is. 

48 Cecaum. Strat. 101 = 148, 19–35 Spadaro; lásd még Cecaumeno: Raccomanda-
zioni e consigli di un galantuomo. Testo critico, traduzione e note a cura di 
M. D. Spadaro. Alessandria 2008, 19–29; C. Mango: Byzantium. The Empire of 
the New Rome. London 1980, 82.  

49 Ugyanebben az időben a nyugat-európai városlakó (gondolkodásmódjának) 
legfőbb jellegzetessége – állítólag – a nyitottság. „A város falakkal körülvett 
zárt térben kialakított szervezeti rendszer, (…) egyúttal egymás mellettiségen ala-
puló társadalmi és politikai szervezet, ahol a leggazdagabbak nem tagolódnak hierar-
chiába, hanem egyenlő – egymás mellett ülő – emberek csoportját alkotják, amely egy 
azonos érzelmű és szolidáris tömeget kormányoz.” (A város lakói) „mindannyian egy 
sűrű népességű kis univerzumhoz tartoznak, amely a falusiak előtt ismeretlen visel-
kedési formákat, sajátos életvitelt, mindennapi pénzhasználatot, és egyesek esetében 
a világra való kötelező nyitottságot ír elő számukra.” A városi kereskedő  „nyitott
a külvilág felé, és kész befogadni a városába tartó utakon más városokból érkező idegen 
hatásokat; nyitottsága (…) fejleszti és gazdagítja pszichológiai funkcióit, és (…) tuda-
tosítja (…) önmagával saját énjét”. J. Rossiaud és M. Lombard szavait idézi J. Le 
Goff: Európa születése a középkorban. Budapest 2008 (L’Europe est-elle née au 
Moyen Ȃge? Paris 2003) 148–150. Ez az udvarias – ugyanakkor  talán kissé fel-
színes – nyitottság érezhető ki Ióannés Tzetzés versezeteiből is: Gy. Moravcsik: 
Barbarische Sprachreste in der Theogonie des Johannes Tzetzes. BNJ 7 (1928–
1929) 352–365 (= Moravcsik Gy.: Studia Byzantina. Budapest 1967, 283–292). 


