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A Diocletianus (284-305) és Constantinus (312-
337) császárok uralkodásától számított késő római 
hadszervezet magában hordozta az egész biroda

lom történetét meghatározó politikai változások nyomait. 
A rendszer változó vagy átmeneti jellege különösen a had
kiegészítés és hadsereg-utánpótlás módszereiben szembe
tűnő. A témával foglalkozó munkák alapvetően elfogad
ják a Mommsen által felállított kategóriákat, miszerint a 
késő római haderő utánpótlását az a) önkéntes jelentkezés 
(Dér freiwillige Eintritt in das Heer); b) a földesúri ka
tonaállítás (Die Rekrutenstellung des Grundbesitzers); c) 
az örökletes szolgálati kötelezettség (Erbzwang) és d) a 
barbár népelemek hadseregbe állításának forrásaiból biz
tosították.1 A későbbi feldolgozások a csoportosítást any- 
nyiban módosítják, hogy a barbárok hadseregbe állítását 
nem mint hadkiegészítési, hanem mint „politikai” vagy 
„etnikai” kategóriát említik. Nehezen vitatható ugyanis 
-  amire a Mommsen tipizálását egyébként átvevő Ka- 
rayannopulos is rámutat2 - ,  hogy a barbárok önkéntes 
jelentkezés és, mint látni fogjuk, a földesúri katonaállítás 
keretei között is bekerülhettek a római hadseregbe, ebben 
a megközelítésben lefedik az első két kategóriát, azokkal 
„közös halmazuk” van.

Várady -  Mommsen és Karayannopulos felállítását 
mintegy ötvözve -  tovább árnyalja a barbár elem sze
repvállalásának módozatait, mivel azon belül elkülöníti
a) a félszabad katonai telepek (laeti, gentiles) állításkö
telezettségét; b) a barbár népi-katonai telepek szerződé
ses katonaállítását (foederati) és c) a külföldi toborzást, a 
függőségi területek és katonailag legyőzött népcsoportok 
(deditilii) esetenkénti újoncszolgáltatását.3 Sander -  a té
mában alapvető fontosságú -  tanulmánya érthetően nem 
kezeli hadkiegészítési szempontból külön kategóriaként 
az „etnikailag” különböző barbár lakosság hadseregbe 
építését, bizonyítottan mutat rá, hogy a külföldi elem a ró
mai hadsereg és hadkiegészítés minden szegmentumában 
jelen volt.4

Kelemen Miklós

Hadkiegészítés 
és hadsereg
utánpótlás a késő 
Római Birodalomban 
-  jogtörténeti források 
tükrében

A rendszer sokoldalúsága a birodalom jól ismert politikai 
és területi viszonyaiban gyökerezett. A barbár népelemek 
hadseregbe állítása, vezetőik katonai méltóságokkal való 
felruházása a római állam utolsó másfél évszázadának 
általános jelensége. A hadseregbe építés módjai azonban 
területi egységek szerint különbözhettek. A laeti csopor
tok, továbbá a földesúri katonaállítással, újoncozással 
való hadkiegészítés és a belföldi toborzás döntően a nyu
gati területek jellemzője. Keleten elsősorban a védelmi 
kötelezettség (protostasia) pénzen való megváltása érvé
nyesült, a hadsereg személyi állományát pedig -  egymást 
kiegyensúlyozó módon -  a kollektívájukban csatlakozta
tott barbár haderők (foederati) és az örökletes szolgálati 
kötelezettség révén, katonacsaládok fiaiból verbuválódott 
„régi” vagy „római” hadsereg egyénileg felvett tagjaiból 
igyekeztek feltölteni.

A római polgárok hadkötelezettségének formális
sá válása, az annak helyébe lépő védelmi kötelezettség, 
az adóként befizetett közterhek és más szolgáltatások a 
hadkiegészítés szempontjait és érdekeit folyamatosan 
szembeállították a hadgazdasági vagy gazdaságpolitikai
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célokkal. Különösen a földesúri katonaállítás rendszerét 
terhelték folyamatos ellentmondások, mivel „a tényleges 
újoncszolgáltatás és az újoncmegváltás (temo) rendszere 
hol a hadkiegészítési, hol a hadgazdasági érdekeket hang
súlyozza ki”.5

Dolgozatunkban arra teszünk kísérletet, hogy jogi for
rások, elsősorban császári rendeletek elemzésén keresztül 
vázoljuk a római polgárokat terhelő védelmi kötelezettség 
(protostasia) és a vele szorosan összefüggő földesúri kato
naállítás (praebitio tironum) rendszerét, továbbá rámutas
sunk a rendszer sokoldalúságából következő ellentmon
dásokra, problémákra.

7. A  protostasia fogalma 
és jelentésárnyalatai

7 . 7 .  A  protostasia mint adószedői tisztség

A protostasia kifejezéssel a Codex Theodosianus négy 
rendeletében találkozunk.6 A Codex Iustinianusbm to
vábbi két, Diocletianustól származó constitutio szerepel, 
amelyeket -  a rendeletgyüjtemények szerkesztési elveiből 
következően -  a Codex Theodosianusban nem találha
tunk meg.7 A protostasia intézménye tehát Diocletianus
tól kezdve mutatható ki a római jogforrásokban. Annak 
elemzése során azonban, álláspontunk szerint, külön kell 
tárgyalnunk a később kompilált, de korábban keletkezett 
két diocletianusi rendeletet a Codex Theodosianusban ta
lálható másik négy constitutio tói. A protostasia jelentés- 
tartalmának kibontásakor arra is rá kell mutatnunk, hogy 
a munusprotostasiae a 3. században még nem az újoncál
lítás rendszerének átfogó megnevezésére szolgált, hanem 
egy városi polgárokat terhelő közkötelezettség, munus 
civile volt. A munus protostasiae tartalmilag adószedői 
tisztséget (dasAmt des Steuererhebung) jelentett, amelyet 
a legmódosabb városi polgároknak kellett ellátniuk.8

Gothofredus Codex Theodosianus-kommentár] ában 
olvasható részletes elemzés9 szerint a protostasia munusa 
a városi tanácstagok (decuriones) legelőkelőbb csoport
jait terhelő más kötelezettségekkel állítható párhuzamba. 
Ilyenek az icosaprotia, a pentaprotia, a decaprotia (latin 
megfelelőjével: decemprimatus) és a sacerdotium. Utóbbi 
három munusról az egyik vonatkozó diocletianusi consti
tutio (C. 10, 42, 8) együtt rendelkezik, amikor kimondja, 
hogy e három kötelezettség nem személyi, hanem kizá
rólag vagyoni jellegű (nec... corporalia sunt, sedtantum  
patrimonii). A munusok legfontosabb kategorizálási 
szempontjának tekinthető besorolás (Herm. Dig. 50, 4, 1, 
pr.) szerint a személyi jellegű munust (personale munus) 
elsősorban (generaliter) „szellemi teljesítménnyel és oda
figyeléssel kiegészülő testi munkával” (corporibus laboré 
cum sollicitudine animi ac vigilantia) teljesítik, rendsze
resjelleggel (sollemniter). A vagyoni jellegű munus ezzel 
szemben döntően (maximé) „pénzbeli ráfordítást követel” 
(sumptus... postulatur).10

Dolgozatunkban nincs lehetőség az említett munusokat 
a protostasia kötelezettségétől minden elemében elhatá- 

__ rolni,11 néhány megállapítást azonban talán részletezés 
18

nélkül is tehetünk. A protostasia munusa a 3. században 
a keleti területek városainak elöljáróit terhelő közkötele
zettség (munus civile). A protostaták párhuzamba állítha- 
tóak a városi tanácstagok többi, kislétszámú, informális 
elitcsoportjaival (decaproti, decemprimi, icosaproti), 
akik elsősorban az adóügyi igazgatás legfontosabb fel
adatait (adómegállapítés, adókivetés, adóbeszedés) lát
ták el, vagyoni felelősségük mellett, vagyonukat terhelő 
munusként (munus patrimonii))2 Gothofredus szerint a 
protostaták a decaproti és az icosaproti kategóriájánál 
is szűkebb csoportot alkottak, akik kizárólag az adók be
szedéséért -  az adóügyi igazgatás legnehezebb feladatá
ért -  vállaltak felelősséget.13 A tisztség kötelező jellege 
abban állt, hogy a meghatározott vagyonnal rendelkezők
nek el kellett vállalniuk a tisztséget és viselniük kellett an
nak terheit (ónéra).

7 . 2 .  A  protostasia mint személyes 
hadkötelezettség

A  legvagyonosabb városi csoportokat terhelő protostasia- 
tisztség és a katonaállítás kötelezettsége ott kapcsolód
hatott össze, hogy a munus protostasiae a hagyományos 
római hadkötelezettség megnevezésévé vált. A hadkiegé
szítés legrégebbi módszere, a római polgárok hadköte
lezettsége és személyes katonának állása a késő császár
korra tartalmilag már nem működött. Egyfajta védelmi 
kötelezettségként azonban mégis érvényesült annyiban, 
hogy a protostasiára kötelezett személynek „maga he
lyett” katonát kellett (lehetett) állítania, mintegy helyet
tesként (vicarius). A  kiállított „helyettes-újonc” (vicarius 
iunior) így nem saját, hanem állítója kötelezettségét telje
sítette. A kötelezettség helyettesállítással való megváltása 
nem volt minden esetben lehetséges. A leszerelt katonák 
(veterani) katonáskodásra kötelezett fiainak például meg
tiltották, hogy helyetteseket állítsanak, ezáltal -  formailag 
nem, gyakorlatilag azonban mégis -  kitérjenek a rájuk 
szabott kötelezettség alól. Esetükben ugyanis kötelező 
volt a katonáskodás személyes teljesítése.14

A földbirtokkal rendelkező vagyonos polgárok értelem
szerűen a földjeiken élő, formailag szabad és polgárjoggal 
rendelkező (tehát katonaképes), de hozzájuk (pontosab
ban földjükhöz) kötődő személyt állítottak maguk helyett. 
A néhány éves rendszerességgel előírt „helyettesállítás” 
vagy „katonaállítás” igen terhes volt a protostasia kötele
zettje számára, akkor is, ha ténylegesen, személyállítással 
(corpora), és akkor is, ha egy meghatározott megváltás 
(pretium) megfizetésével teljesítették azt.15 Ennek megfe
lelően a protostasia munusa ra csak a legvagyonosabbakat 
lehetett kötelezni. A munus rendkívül megterhelő voltára 
mutat rá a másik diocletianusi rendelet, amely korlátozta a 
tisztségre nevezhető személyek körét:

„Imperatores Diocletianus, Maximianus. Si ii, qui cum 
patre ad protostasiae munus vocati sunt, etiam nunc in pat
ria potestate constituti sunt, ab huiusmodi necessitatibus 
liberentur, cum ex eadem família ac domo duos ad ista 
obsequia destinari periniquum videatur. 1. Sane eos, quos 
emancipatos esse atque ex família exisse manifestum est,



sine cunctatione retinere debebis. Diocl. et Maxim. aa. személy tulajdonában van; b) a capitulumon több személy
osztozik; illetve -  kivételes esetben -  c) a capitulumhoz

. . - . « r A . fiCrispino.”
A constitutio az atyai hatalom alatt álló családfiút men

tesíti a protostasia kötelezettsége alól, amennyiben apját 
a munusszú már megterhelték. A rendelkezés szóhasz
nálata szerint ugyanis méltánytalannak tűnik (periniq- 
uum videatur), hogy egy családból (ex eadem família ac 
domo) két személyt állítsanak. Az atyai hatalom alól 
felszabadult (emancipatos) és a családból kivált 
fiúk azonban már kötelezhetők a feladatra.
A szabály értékeléséhez tudnunk kell, hogy 
az atyai hatalom alapesetben nem mentesí
tett a munusokkú járó tisztségek viselése 
alól (Ulp. Dig. 50, 4, 2). A vagyonhoz kö
tődő munusok -  ahová a protostasia is beso
rolást nyert -  terén pedig különösen tiltották 
a mentességeket (C. 10, 42, 2). Ezt még az 
olyan -  más munusok esetén lehetőséget 
adó -  okok, mint az idős kor, gyer
mekek száma (C. 10, 42, 5), fiatal 
kor (C. 10, 42, 7) vagy női nem 
(C. 10,42, 9) alapján sem enge
délyezték.

A protostasia megterhelő 
jellege bizonyítottnak tekint
hető, a rendelkezésre álló jogi 
források azonban nem tudósí
tanak pontosan annak jellegéről 
és a vele összefüggő diocletianusi 
változtatásokról. Az intézmény k 
császárkori eredete Mommsen s; 
rint homályos,16 és Sander is 
csak annyit állapít meg, hogy 
egy régi intézmény újrasza
bályozása történt meg.17 Diocletianus egy keleti munusi

kedvezményes módon 
vannak a személyes (corpora) újoncszolgáltatás alól és
azt

Amennyiben
tulajdonosa volt, egyedül őt terhelte a katonaállítás köte

lezettsége. A kötelezettség ebben a formájában lé
nyegileg nem különbözött a fentebb ismertetett

protostasia munusitói.
b) A katonaállítás másik -  vélhetően Di

ocletianus reformjával intézményesített 
— formája, amikor több tulajdonoshoz tar
toznak a capitulumba eső földek. Ebben az 
esetben több személynek mint egy „kény

szerközösségben” (Zwanggenossenschaft) tár
sult tulajdonosoknak (socii) kell társaságban

(consortium) kiállítania egy katonát. 
Ilyenkor a „személyes katonásko

dás” nem lehetséges. Értelem
szerűen közvetlenül és vicarius 
révén sem, hiszen nem a socii 
számának megfelelő katonát 
kell kiállítani, csupán egy újon

cot. A katonaállítás így már nem 
helyettesállítás, illetve helyette
sek (vicarios iuniores) állításá
val teljesített személyes katonai 
szolgálat (szűk értelemben vett 

protostasia), hanem „valódi” 
újoncállítás: tironum praebitio.

Gaius Aurélius Valerius Diocletianus
A z

hető le a protostasia újabb 
jelentése, amely a kollektív 
in  csonortos teljesítését takar-

kiegészítve azzal, hogy a kötelezettnek lehetősége volt 
újoncot állítani.18 A katonáskodás kötelessége a protos- 

intézményében 
lezésében már 

kötelező katonai szolgálat, hanem a birodalom számára 
teljesítendő egyfajta védelmi kötelezettség, a védelmi in
tézkedésekhez való hozzájárulás.

(Wehrsteuer) alakítva, ja. Ennek során a capitulum egyik részese saját földjéről
újoncot állít, a többiek pedig a kiállító személynek, a ca- 
pitulariusmk fizetnek egy jóvátételt, térítést. A csoportos 

tuj(u 111L̂ 111W1 _______ _ ____v _____________  jelleg ott mutatkozik meg, hogy -  hangsúlyozottan csak
értelmezésben már nem személyes" hadkötelezettség, elvileg -  személyes újoncállításra mindig a csoport egy

............................ másik tagját kötelezik, a személyes jelleg pedig úgy ér
vényesül, hogy az érintett capitulum területéről kell ka
tonát állítani. A capitularius az újoncállítást ténylegesen 
teljesítő capitulum-socius, Sander megfogalmazásában „a 
csoport vezetője” (dér Leiter dér einzelnen Gruppé), aki 
a többiek nevében is teljesíti a csoportra szabott újoncállí
tási kötelezettséget (capitularia functio).21 A capitularius- 
nak ezt követően joga volt a neki járó térítést (pretium) a 
többi sociustól beszedni.

A térítés (pretium) tehát hangsúlyozottan az újoncot 
állító capitulum-tagnak járt, amely magában foglalta a 
kiesett emberi munkaerő árát, valamint az olyan további 
költségeket (sumptus), mint a ruházat (vestis) és az ellát
mány (pástus).21 Ezt a befizetést, mint térítést, feltétlenül 
meg kell különböztetnünk attól a -  szintén pretiumként 
szereplő -  megváltási összegtől, amelyet a személyes 
újoncállítás alól mentesített személyek fizettek a kincstár
ba.24 Nagy különbség a megváltás és a térítés jellegű pre
tium között az is, hogy utóbbi nem az újonc árának teljes

1.3. A  protostasia mint kollektív újoncállítási 
kötelezettség

A z  intézményt elemző tanulmányok egyöntetűen Dioc- 
letianushoz kötik a protostasia rendszerének megváltoz
tatását, melynek során az eredetileg vagyonosokat ter
helő munus egy általánosan előírt kötelezettséggé vált.19 
A kötelezettség alapja a capitulum lett, vagyis az a meg
határozott nagyságú, személyi adófizetőkkel rendelkező 
földterület, amely után egy újoncot ki kellett állítani.20 
A vonatkozó szakirodalom egybehangzóan mutatja be a 
capitulum alapján teljesített újoncállítás rendjét,21 amely
nek teljesítését értelemszerűen három esetben vizsgál
hatjuk: amikor a) a capitulumhoz tartozó földterület egy
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összegét jelentette. Az újoncot állító ugyanis kötelezett
sége részeként teljesítette a tironum praebitiót, vagyis a 
többi socius az újonc értékének csak egy, a capitulumbm 
lévő tulajdonrészének megfelelő töredékét fizette meg a 
capitulariusmk, mivel abból levonták a capitularius-so- 
ciusm eső terhet.

A kollektív módon teljesített protostasia esetében is 
tényleges újoncszolgáltatás valósul meg, a teljesítés mód
jában azonban meg kell különböztetnünk az újoncállítást 
(tironum praebitio) és a térítésfizetést (pretium). Különös 
nyomatékkai kell rámutatnunk, hogy a tironum praebitio 
nem azonos a protostasiával (az előbb elemzett valameny- 
nyi formáját ideértve) és a már ugyancsak bemutatott he
lyettesállítás formájaként sem értelmezhető.

A protostasia és a praebitio tironum elkülönítésé
re Sander tanulmánya is felhívja a figyelmet, különösen 
hangsúlyozva, hogy a protostasia kötelezettségéből ki
emelték a -  kollektív protostasia esetén, annak részeként 
teljesíthető -praebitio tironumot.25 Mindez azt jelentette, 
hogy a -  protostasia alól nem mentesített -  capitulum-ta
gok egy része mentességet élvezett a személyes újoncál
lítás alól. A mentesített személyek nem váltak „tehermen
tessé”, csupán arra volt lehetőségük, hogy ne állítsanak 
újoncot és mindig csak pretium-fizetéssel teljesítsék köte
lezettségüket. Ugyanerre a következtetésre jut Mazzarino 
és az ő nézeteit jórészt osztó Várady is, mivel rámutatnak, 
hogy ezt a -  többieket nyilvánvalóan károsan érintő -  
mentesítést „technikailag” úgy oldották meg, hogy a pro
tostasia továbbra is megmaradt, mint vagyonhoz kötődő 
munus (pontosabban: a földterület szerint meghatározott 
pretium-fizetés), míg a tironum praebitio a természetét 
tekintve eseti jellegűnek számító alantas kötelezettségek 
(sordida munera) közé nyert besorolást.26 így az utóbbiak 
alól mentesített személyek a tironum praebitio alól is fel
mentést kaptak.27

Itt kell megjegyeznünk, hogy Sander nézetét, amely a 
tironum praebitiót elkülöníti a protostasiáv al összefüggő 
szolgáltatásoktól, Karayannopulos több ponton is vitat
ta.28 Álláspontja szerint a tironum praebitio nem teiminus 
technicus, nem egy külön szolgáltatást, kötelezettséget 
jelöl és mindvégig a földhöz kötődik.29 A többi „termé
szetben” fizetett adóval (terményben szolgáltatott annona, 
canon vestis, equorum collatio stb.) rokonítható, amelyet 
esetenként, elsősorban anyagi szükségszerűségből, pénz
ben is követelhettek.30

A tironum praebitio alóli személyes mentességekre 
sajnálatos módon csak Valens, a témában fordulópontot 
jelentő, 375. évi rendeletét (CTh. 7, 13, 7) követően talá
lunk példát.31 így éppen azt a fontos kérdést nem tudjuk 
megnyugtatóan tisztázni, hogy a tironum praebitiót mikor 
emelték be a rendkívüli kötelezettségek körébe.32

A felváltva teljesített pretiuműzetés és újoncállítás 
formájában betöltött protostasiae onus és az annak része
ként megvalósuló tironum praebitio így elvált egymástól. 
Mommsen ezek alapján csak a tironum praebitiót tekinti 
földesúri katonaállításnak (Rekrutenstellung des Grund- 
besitzers), a Diocletianustól bizonyítható protostasiát 
-  mivel az csak „helyettesállítás” -  nem. Ennek megfe
lelően annak kezdetét a jogi forrásokban való feltűnés

nek megfelelően I. Valentinianus idejére teszi. Várady az 
egyik diocletianusi rendeletet (C. 10, 62, 3) állítja ezzel 
szembe ezzel a megállapítással.33 Tudnunk kell azonban, 
hogy a megjelölt constitutio csak a protostasia létezését 
bizonyítja, a tironumpraebitióét nem.34 A kérdésben döntő 
állásfoglalást a szakirodalom más helyein sem találunk.35

c) Abban az esetben, ha a capitulum tulajdonosát vagy 
tulajdonosait mentesítették a személyes újoncszolgálta
tás alól, egy meghatározott összegű megváltást (pretium) 
kellett fizetniük. Ahogyan Mommsen rámutat, újoncozást 
eleve nem rendeltek el minden tartományban, csak ahol 
a személyes katonáskodás „bevett” szokás volt a lakos
ság körében.36 Valens egyik, a személyes újoncállítás aló
li mentességet lehetővé tevő rendeletében (CTh. 7, 13, 2 
[368-70]) is világosan megkülönböztetik azokat a tarto
mányokat, ahol az újoncállítást „személyesen kérik” (cor- 
pora Jiagitantur) és azokat, ahol „pénzfizetést írnak elő” 
(in quibus pretia postulantur)?1

A  császári birtokállományhoz tartozó, különböző jog
címeken használt földek (domus divina, patrimonium sac- 
rum.fundi perpetuarii) haszonbérlői ugyancsak megkap
hatták a pénzbeli megváltás kedvezményét,38 előfordult 
azonban, hogy ezt utóbb visszavonták és ezeken a földe
ken is újoncozást tartottak, mivel a „az újoncok fegyverbe 
hívását a közérdek kívánta meg” (publica suasit utilitas 
iuniores in arma conscribere), 3 9  Á pénzbeli újoncmeg
váltás kedvezményét 397-ben a szenátorok földjeire is 
kiterjesztették úgy, hogy a kedvezményezettek választhat
tak (eligendi habeat potestatem) a személyes újoncállítás 
(aut tirones aptos... praestent) és a meghatározott összegű 
megváltás között (aut pro singulis viginti quinque solidos 
numerent).40

A pénzbeli megváltás engedélyezése tehát a protosta
sia kötelezettségét nem szünteti meg, csupán a teljesítés 
módjában enged egy kedvezményes lehetőséget. Hang
súlyoznunk kell azt is, hogy ebben az esetben a capitu
lum teljes tulajdonosi (vagy haszonbérlői) köre (amely 
persze jelenthet egyetlen személyt is) mentesítve van az 
újoncszolgáltatás alól, továbbá a capitulum területéről 
nem állítanak újoncot, hanem annak teljes értékét (nem 
az újonc árával csökkentett részét) megfizetik megvál
tásként (nem térítésként) a kincstár felé (nem az újoncál- 
lítónak).41

7 . 4 .  A  protostasia(-prototypia) mint kollektív 
újoncvásárlási kötelezettség

Amenyiben a katonaállításra kötelezett consortium egyik 
tagja sem kívánt vagy tudott saját földjéről katonát állí
tani, lehetőség volt arra, hogy a protostasia-kötelezet
tek -  Karayannopulos szemléletes megfogalmazásában 
-  „béreljenek” egy megfelelő személyt, vagyis a capitu
lum területén kívülről toborozzanak katonát.42 Ebben az 
esetben a közösség tagjai az újonc árát (temo) fizették 
meg, a tagok közül kijelölt egyik sociusmk pedig ebből 
az összegből kellett a capitulum területén kívül újoncot 
toboroznia. A temo beszedése és az újonctoborzás együtt 
alkotta a prototypia kötelezettségét. A prototypia tehát
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egy olyan munus, melynek kötelezettje a) újoncot vásárol 
(aestimatio tironis); majd b) az újoncállításra kötelezet
tek számára meghatározza annak értékét, illetve az egyes 
tagokra eső összegét (módúm pretii statuere).43 Maga az 
elnevezés -  a görög prototypos, typos szavakból -  az ár 
(forma, forma pretii, formale pretium) meghatározására, 
megszabására utal.

A kötelezető kör így továbbra is teljesítette a szemé
lyes újoncállítás feladatát, annak módja azonban annyiban 
változott, hogy a saját földjéről katonát adó újoncállító 
(capitularius) helyett az idegen területről újoncot toborzó 
(vagy begyűjtő) temonarius felelt a kiállításért. A capitu- 
/ww-tagok így pénzben tettek eleget az újoncállítás felada
tának (adaeratio tironum), az általuk teljesített pénzfizetés 
azonban nem azonosítható sem a személyes újoncállításra 
egyáltalán nem kötelezett capitulum-tulajdonosok által 
fizetett megváltással, sem a capitulariusmk fizetett térí
téssel. Különösen a capitularius és a temonarius feladatát 
szükséges elválasztanunk, mivel ezen keresztül lehet a 
protostasia és a prototypia rendszerét is elkülöníteni.

A temo összegét beszedő temonarius egy személyben 
az újonc árának (aurum tironicum) beszedője (exactor 
auri tironici) és az újonctoborzó (-begyűjtő), a turmarius 
(exactor tironum), aki az újoncok összegyűjtésének felada
tát (collatio iuniorum) látta el. A capitularius és a temona
rius feladata és kötelezettsége kétségtelenül rokonítható, 
párhuzamba állítható, de semmiképpen sem azonosítható 
oly módon, ahogyan ez a szakirodalomban megfigyelhe
tő.44 Az azonosításra leginkább okot adó császári constitu- 
tio (CTh. 7,18,3 [380]) szerint: „Si temonariusprodiderit 
desertorem, protostasiae onere biennio relevetur”, vagyis 
ha egy temonarius kézre kerít egy katonaszökevényt, két 
évig mentesül a protostasia terhe alól. A rendelet értelme
zése szerint a temonariusi is terheli a protostasia kötele
zettsége, ami csak úgy lehetséges, hogy azonosítjuk őt a 
capitulariusszal Álláspontunk szerint azonban az idézett 
forrás csak azt bizonyítja, hogy a temonarius is protos- 
tasia-kötelezett, tehát kötelezett capitulum-tag. Amennyi
ben a capitulum tagjai nem a protostasia „módszerével” 
állítanak újoncot, hanem prototypia útján, akkor is egy 
capitulum-socius felel az újoncállítás (vagyis a capitulari
us-Madat) helyébe lépő újoncbeszerzés (vagyis a temona- 
rius-feladat) teljesítéséért. A személyi azonosság azonban 
nem jelenti a feladat megegyezését.

Kubitschek és Sander Paulys-szócikke jól mutat rá erre 
a különbségre.45 Sander különösen hangsúlyozza, hogy a 
temonarius bizonyos esetben azonos is lehet az exactor, 
capitularius vagy turmarius feladatkörét ellátó személy- 
lyel, ténylegesen lefedhetik egymást, de fogalmilag el 
kell választanunk őket. Értelemszerű különbség, hogy a 
temonarius feladata a prototypia, a capitulariusé a protos
tasia intézményéhez kapcsolódik.46 A protostasia vagyo
ni jellegű teher, a fentebb elemzett jelentésámyaktokkal, 
a prototypia személyi jellegű. A prototypia feladatára a 
curialisokat kötelezték, az ezt kimondó császári rendelet 
(CTh. 11, 23, 2 [362]) kifejezetten curialium muneraként 
említi. A szenátorokat -  ellentétben a protostasiáxal -  fel
mentették alóla.47 Az említett constitutio a prototypiat az 
„alacsonyrendűbb kötelezettségek” (munera inferiora)

közé sorolja, míg a protostasia -  a már elemzett C. 10, 
42, 8 értelmezése szerint -  a legmegbecsültebb munusok 
sorába tartozik.

Az újoncállítással összefüggő terheket tehát fogalmilag 
külön kell számba vennünk. Ahogy a munera sordidáva 
vonatkozó alaprendeletekből (CTh. 11, 16, 15 [382];48 18 
[390]) kiolvasható, tényleges újoncszolgáltatás vagy a he
lyette adott temo megfizetése (capitulum atque temonis 
necessitas ill. temonis sive capituli ónéra) földbirtokhoz 
kötődő teher, amely az említett „alantas közkötelezettsé
gek” közé nyert besorolást. A munera sordida alóli men
tesség részeként felmentésben részesülőknek azonban 
továbbra is teljesíteniük kellett a capitularius és a temona
rius feladatát (capitularia-turmaria, ill. temonaria func- 
tio), amelyek személyes jellegű terhek (personalia óné
ra). A két kötelezettség elkülönítése a császári rendeletek 
szóhasználatában is tetten érhető.49 Csak a teljesség ked
véért hívjuk fel a figyelmet az újoncok kíséretét jelentő 
közkötelezettségre (tyronum productio),50 amely az adó
ként begyűjtött állami javak raktárakba és más megfelelő 
helyekre szállításának felügyeletét jelentő kötelezettség 
egyik eleme volt (Arc. Dig. 50, 4, 18, 3). Fogalmilag a 
munera civilia körébe tartozott és személyhez kötődött 
(personae munus).

A prototypia időbeli elhelyezése nem egyértelmű, mi
vel a kifejezést elsőként említő császári rendelet (CTh. 
6, 35, 3) keltezése bizonytalan (319 vagy 352).51 Annak 
folyamatát a vonatkozó szakirodalom elsősorban Valens 
375-ös rendelete (CTh. 7, 13, 7) alapján próbálja re
konstruálni.52 A constitutio szövegéből világosan kitű
nik, hogy az újonc ára és a megváltás nagysága nem állt 
összhangban egymással, ami a rendszert meglehetősen 
bizonytalanná és ellenőrizhetetlenné tette.53 Ahogy Vá- 
rady fogalmaz: „az aurum tironicum határai elmosódtak, 
a coemptiós aestimatio még inkább”. Ez értelemszerű
en csak úgy fordulhatott elő, hogy a temonarius számá
ra nem volt meghatározva a két összeg pontos értéke, 
így önkényesen és saját anyagi érdekeinek megfelelően 
szabhatta magasra az újoncárat és alacsonyra a beszol
gáltatott újonc értékét.

történeti szemle

tát a szakirodalomból sem ismerhetjük meg kielégítően. 
Az említett rendeletben szereplő advenae iuniores, vagyis 
,jövevény újoncok” valószínűleg a capitulumon vagy a 
tágabb igazgatási területen kívülről beszerzett új katoná
kat jelentették, kérdéses azonban, hogy adóügyileg ho
gyan „számolták el” bevonultatásukat. Grosse magyará
zatában a temonarius toborozta az újoncot, annak pénzt 
(Handgeld, Werhegeid) fizetett. Az újonc „ára” így a fe
lek megállapodásától függött.54 Várady szerint az újonc 
állítása „coemptiós alapon” történt,55 vagyis az újoncállí
tásra kötelezett személyeknek a rendes újoncállításon túl 
kötelességük volt további újoncot állítani, amelyért az 
újoncozó szervek pénzt fizettek. A pénz összege azonban 
nem megállapodás, hanem hatósági (vagyis a temonariu- 
sok általi) árszabás révén (coemptiós alapon) lett megál
lapítva.

A folyamat működésének bizonytalanságai több kér
dést is nyitva hagynak. Nem egyértelmű az aurum tironi-



cum helye és jellege. Amennyiben a temonarius költsé
geinek (vagyis az újoncért kifizetett pénznek) fedezetére 
szolgált, vagyis annak járt, nem tekinthetjük egy -  az 
újoncállítás tényleges kötelességétől elszakadt -  általá
nos adónak, ahogyan azt a szakirodalom nagy része fel
tünteti.56 Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az aurum 
íironicum mint terminus technicus teljes alakjában sem 
császári rendeletekben, sem történeti forrásokban nem 
fordul elő.57

Álláspontunk szerint csak a személyes újoncállítás 
(tironum praebitio) alól felmentett területek által fize
tett újoncmegváltás (pretium) tekinthető adójellegű kö
telezettségnek, mivel ez kizárólag az államkincstár felé 
irányuló pénzfizetésben valósult meg. Az újoncváltság 
adóként történő intézményesülése több császári rendelet
ben is tetten érhető. A már említett CTh. 7, 13, 13 (397) 
mellett (amely a pretium kincstárba szállítását írja elő), az 
újoncállítás alól mentességet élvezők körét meghatározó 
constitutio (CTh. 11,18,1 [4097412?]) bevezetése is árul
kodó: „ tirones, quorum pretia exhausti aerarii necessitas 
flagitavit, praebere nolumus... ", vagyis az újoncváltság 
(pretia) beszedését a szűkölködő kincstár igénye követeli 
meg. Ammianusnál olvashatjuk, hogy újoncváltság címén 
(pro militari supplemento), amelyet évente, tehát rend
szeresen fizetnek a tartományok, nagy mennyiségű arany 
(auri cumulus magnus) kerül a kincstárba.58 Ebben a meg
közelítésben az újoncállítás (tironum praebitio) helyett fi
zetett megváltást teljesen el kell választanunk aprototypia 
keretében teljesített aurum tironicumió\.

Az újoncállítással összefüggő fogalmak elhatárolásá
hoz nyújt segítséget a prototypia kifejezést elsőként emlí
tő jogforrás (CTh. 6, 35, 3). Áz udvari tisztviselők számá
ra előjogokat biztosító constitutio témánk szempontjából 
fontos fordulata több kérdést is felvet.

Quibus omnibus condonamus, ne exactoiam vei tur- 
marioiam, quos capitularios vocant, curam subeant vei 
obsequium temonariorum vei prototypiae.

Grosse értelmezése szerint a „ quos capitularios vo
cant” fordulat a temonariusva és nem a túr marimra vonat
kozik. A magyarázat hátterében a capitularius és a temo
narius fentebb már említett, nem minden esetben helyes 
azonosítása állhat.59 Álláspontunk szerint az „exactorum 
vei turmariorum... curam" fordulat, mondattani elhe
lyezkedésének megfelelően, a capitulariusra vonatkozik. 
A capitularius a kollektív újoncállítás rendszerében60 az 
újoncok begyűjtője (exactor tironum), az újoncok egysé
gének (turma iuniorum) vezetője, turmarius.6] A rendelet 
feladatának legfontosabb elemeit sorolja fel. A cura exac- 
toiam jelentheti egyrészt az újoncok begyűjtését, ponto
sabban az újoncállításról való gondoskodást, másrészt a 
térítés (pretium) beszedését a többi sociustól. A  turmario- 
íam cura egyértelműen az újoncok begyűjtésének kötele
zettségére vonatkozik.

Az „obsequium temonarioiam vei prototypiae” for
dulat az újoncállítás másik módszerén, a prototypia rend
szerén belül értelmezhető. Az itt megjelölt kötelezettség 
az újoncvásárlás fentebb részletezett feladatát jelenti. 
A temonarius egyrészt az újoncok beszerzője (exactor ti-

__ronum), másrészt az újonc-ár megállapítója és behajtója
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(exactor auri tironici). A szövegből jól láthatóan kitűnik 
a protostasia és a prototypia különbsége, a két rendszer 
megfogalmazás szintjén is megnyilvánuló elválasztása.62 
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy a constitutio mindkét 
esetben csupán meghatározott feladatok ellátása alól ad 
mentességet. A kedvezményezettek nem kapnak felmen
tést az újoncállítással összefüggő valamennyi teher alól: a 
capitulariusmk járó térítést (pretium) és a temonariusndk 
teljesítendő újoncárat (aurum tironicum) továbbra is meg 
kell fizetniük.

2. Az újoncállítás rendjének 
reformkísérlete: Volens 375. évi 
rendelete (CTh. 7, 13, 7)

A z  alcímben feltüntetett constitutio részletes elemzését 
több szempont is indokolja. A vonatkozó szakirodalom az 
újoncállítás rendszerének fordulópontjaként jelöli meg a 
nevezett rendeletet. Függetlenül attól, hogy az abban meg
jelölt és kitűzött változtatási tervek mennyiben valósultak 
meg, a protostasia-prototypia rendszere -  legalábbis a 
jogi szabályozás szintjén -  átalakult. Sander, Várady és 
Mazzarino vonatkozó tanulmányában külön elemzi a jog
forrást oly módon, hogy az azt megelőző és az azt követő 
gyakorlatot ütközteti. Munkánkban, ezt a megközelítést 
némileg módosítva, először az új szabály megalkotására 
okot adó visszásságokat és ellentmondásokat kívánjuk 
feltárni, ezt követően térünk rá a bevezetni kívánt új mód
szer ismertetésére. A rendelet elemzését azzal kívánjuk 
kiegészíteni, hogy vizsgálódási körünkbe bevonjuk az az
zal összefüggésben álló, de legalábbis annak jogtörténeti 
előzményeként értelmezhető, ugyancsak Valenstől szár
mazó 370. évi constitutiot (CTh. 7, 13, 6).

2 . 1 .  A  prototypia gyakorlatában rejlő 
ellentmondások

A  rendelet bevezető szakasza az új szabályozás legfonto
sabb elemeinek rögzítését követően hosszan, szinte már 
szónoki stílusban taglalja a régi rendszer hiányosságait:

Imppp. valentinianus, valens et gratianus aaa. ad mo- 
destum praefectum praetorio. tironum praebitio in pat- 
rimoniorum viribus potius quam in personarum mune- 
ribus collocetur, ut proto.. munus, quod provinciarum 
intema depascitur, ab imis, ut dicitur, radicibus eruatur. 
nam inter reliqua vitia haec duó vei maximé intolerabilia 
iudicamus, quod aurum saepe pro corporibus inmane de- 
poscitur atque advenarum coemptio iuniorum insolenti- 
us quam convenit aestimatur. contra haec sane reperta est 
et facilitas et commoditas exigendi, cum neque excusari 
quisquam poterit, ut ante privilegio consueta fúerat ho- 
minis vindicatio, nec ullus, qui relevandus füerit, perpe- 
tuae ingravationi addici.

a) „tironum praebitio in patrimoniorum viribus potius 
quam in per som iam  muneribus collocetur" -  A  rendelet 
első mondata szerint az újoncállítás kötelezettségét nem



személyhez kötődő közkötelezettségként (personarum 
mmeribus), hanem patrimoniális alapon, tehát a föld tu
lajdona vagy birtoklása szerint kell megállapítani. A ren
delkezés látszólag nem jelent változást, hiszen az újoncál
lítási kötelezettség alapját jelentő protostasia kezdettől 
fogva a földhöz, pontosabban a capitulumhoz tartozó föld 
feletti rendelkezéshez kötődött. A gyakorlatban azonban -  
ahogyan arra tanulmányunk 1.3. b) pontjában rámutattunk 
-  a protostasia és a tényleges, „természetbeni” (corpora) 
újoncszolgáltatás kö
telezettsége (tironum 
praebitio) elvált 
egymástól. Ebből az 
következett, hogy a 
protostasia alól nem 
mentesített capitu- 
lum-socii egy része, 
személyes alapon, a 
tényleges újoncszol
gáltatás alól men
tesítést kaphatott.63 
A protostasia kötele
zettségének általános 
fenntartása mellett 
így a „gyakorlati ér
telemben vett protostasia", vagyis a személyes újoncál
lítás terhe ismétlődően a capitulum ugyanazon tagjaira 
nehezedett. A rendelet ezért a tironum praebitiót, szemé
lyi alapú munus helyett, patrimoniális szolgáltatásnak 
minősíti, melynek „nemcsak alapja a földbirtok (1. ca
pitulum), mint addig is, de jellege is a rendes földadó 
kategóriájába esik”.64 Ezzel párhuzamosan megszünteti 
a tironum praebitio alóli személyes mentességeket és 
azok öröklődését.

b) „proto... munus, quodprovinciarum intema depas- 
citur, ab imis, utdicitur, radicibus eruatur. ”- A  töredékes 
szöveg kétféleképpen (protostasiae-, illetve prototypiae 
munus) kiegészíthető részét a szakirodalom többé-kevés- 
bé egyformán, a prototypia addigi gyakorlatának meg
szüntetéseként, „gyökeres átalakításaként” értelmezi.65 
A jogforrások is ezt a feltételezést támasztják alá, mivel a 
prototypia mint terminus technicus ezt követően már nem 
fordul elő császári rendeletekben, míg a protostasia igen.66

c) „aurum saepe pro corporibus inmane deposcitur 
atque advenarum coemptio iuniorum insolentius quam 
convenit aestimatur. ” — Az idézett fordulatból levonható 
legfontosabb következtetés, hogy az újoncozóknak (te- 
monariusokmkl) lehetőségük volt az újoncállításra köte
lezett személyek számára az új oncváltságot (aurum pro 
corporibus) magasan megállapítani, míg az újoncállításra 
kötelezett közösségektől „alacsony áron átvenni” a rekru- 
tákat. A fordulat a protostasia 1.4. pontban tárgyalt vál
tozatát, a „kollektív újoncvásárlást” vagyis a prototypia 
módszerét világítja meg. Az újoncozók ebben az esetben 
nem „belterületi”, vagyis adóügyileg a kötelezett capitu
lumhoz tartozó katonákat gyűjtenek, hanem azon kívüli 
Jövevény újoncokat” (advenae iuniores). A z újoncokért 
„coemptiós módszerrel” fizettek, vagyis azok árát ők hatá
rozták meg. Az ebből adódó visszaélési lehetőségek azon

ban nem merültek ki a katonát állító és a katona helyett 
megváltást fizető közösség szolgáltatásainak (az újonc, 
illetve az aurum tironicum) értékkülönbözetéből adódó
spekulációs haszon beszedésében.

Az újoncszolgáltatásra kötelezett közösségeknek 
ugyanis -  az idézett szakirodalomban egyöntetű feltéte
lezés szerint -  egyrészt meg kellett fizetniük a megváltás, 
az aurum tironicum összegét, és ezen felül még újoncot 
is kellett szolgáltatniuk. Amennyiben saját protostasia-

kötelezettségük ré
szeként állították 
volna a katonát, azért 
értelemszerűen nem 
kaphattak volna el
lenértéket, azt a ható
ság tőlük nem „meg
veszi” (aestimatur), 
hanem „beszedi”. 
A spekuláció és a 
korrupció ilyen mér
vű leleményessége 
és szemérmetlensége 
mellett talán nem is 
minősül dagályosnak 
a rendelet szóhasz

nálata, amely szerint ez a gyakorlat „minden más gazság 
mellett is a legelviselhetetlenebb”, és a tartományokat már 
„velejükig pusztítja”.

2 . 2 .  A  „külterületi toborzás" megszüntetése

A  rendelet elsőrendű célja, hogy megszüntesse az újonc
szolgáltatás általunk utolsóként tárgyalt módját, a „külte
rületi újoncvásárlást” és az abban rejlő visszaélési lehe
tőségeket. Ahogyan Sander elemzése rámutat, a korábbi 
rendszer legnagyobb hibája az volt, hogy az újoncállítás 
kötelezettségét pénzen váltották meg, az így beszedett 
pénzen pedig „külföldieket” vettek.67 Az eddig taglalt 
szempontok alapján könnyen megérthető, hogy az újonc
szolgáltatás első két módja sokkal egyszerűbb és ellenőriz
hetőbb, mivel a capitulum tulajdonosa(i) katonát állítottak 
vagy újoncváltságot fizettek. A prototypia-rendszerben a 
két szolgáltatás viszonya ellenőrizhetetlenné vált, amely
nek következtében nemcsak az adózók szenvedhettek 
kárt, hanem az államkincstár is.

Az önkényes árszabásokból eredő spekulációs haszon 
mellett ugyanis a prototypia egy másik visszaélési lehe
tőséget is magában rejtett. A katonának állított, capitu
lumhoz tartozó colonus bevonulásával adómentességet 
kapott, amely a szolgálati idő előrehaladtával kiszélesed
hetett. Az adómentesség lényege abban állt, hogy a bevo
nult személy neve alatt szereplő adófizetési kötelezettség, 
az úgynevezett caput a katonáskodás ideje alatt szünetelt. 
A szolgálati évek és az egységek minőségétől függően a 
mentességet ki lehetett teijeszteni a családtagok (feleség, 
szülők, gyermekek) capwfjára is.68 A császári rendeletal
kotás ezzel a módszerrel kívánta segíteni a colonus-csa- 
lád fennmaradását (és gyarapodását) a családfő távolléte

Flavius Julius Valens pénze 
a császár arcképével

Valens császár pénze -  a császár 
katonai öltözékben, labarummal és Niké

szobrával (364 k.)
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esetén.69 Mindez a gyakorlatban azt jelentette, hogy ha a 
capitulum-socii közül valaki újoncot állított, saját földjére 
kapott egy (vagy több) caputnyi adómentesítést. Ameny- 
nyiben azonban a katonaállítást intéző socius (ez esetben 
temonarius) külterületről, esetleg az adónyilvántartásba 
nem vett személyek köréből állított katonát, jogosulat
lanul szerezhetett mentességet, mivel a földjéhez kötött 
munkaerő száma nem csökkent.

Ennek elkerülése érdekében már Valens egyik, caput- 
mentességet engedélyező rendeletének második szakasza 
(CTh. 7, 13, 6, 1) rögzítette az alábbi szabályt:

Nullus verő tironem vagum aut veteranum possit offer- 
re, cum ad spontaneam singuli militiam propositae inmu- 
nitatis commodis invitentur. circa eos enim legis iubemus 
valere beneficium, qui indigenas aíque ipsius provinciáé 
finibus innutritos vei adfbcos censibus vei adcrescentibus 
suis obtulerint iuniores; neque enim convenit illum inmu- 
nitate gaudere, qui vana oblatione vagi atque fugitivi vei 
veteranifilii statum futurae conventionis inviserit.

A bevonulásért járó előjog (beneficium), az adómen
tesítés csak azoknak jár, akik olyan személyeket állíta
nak katonának, akik a) az adott tartományban születtek 
vagy nevelkedtek (indigenas atque ipsius provinciáé fini
bus innutritos), továbbá b) az adólajstromba fel vannak 
véve saját nevükkel összekapcsolt caput alatt (adfbcos 
censibus) vagy az adott caput „adóügyi helyetteseként” 
(adcrescentibus suis).10 A rendelet ennek megfelelően 
nem engedélyezi, hogy „külföldi” vagy „kóbor” újoncot, 
illetve kiszolgált katonát (tironem vagum aut veteranum) 
állítsanak, és ezzel a „fondorlatos felajánlással” (vana ob
latione), a beszervezett személyekkel való megállapodás 
révén, élhessenek a mentességgel. A rendelet Codex Ius- 
tinianusbm szereplő, jelentősen lerövidített változata (C. 
12,43,1) a következőképpen szól:

Nullus tiro vagus aut veteranus aut censibus obnoxius 
ad militiam accedat.

A császári jogalkotás későbbiekben is fenntartotta a 
külterületi újoncállítás tilalmát, ezen felül -  a gyanítha
tó visszaélésekre tekintettel -  az adólajstromhoz kötött 
(censibus obnoxius) személyek (melyek köre vélhetően 
magában foglalta az előbbi rendeletben külön említett ad- 
fixos és adcrescentes csoportját) bevonultatását is kizárta. 
Ennek tulajdonítható, hogy a 4. században keletkezett, ka
tonai szolgálatért járó cűpw/mentességet biztosító consti- 
tutiök a Codex Iustinianusból hiányoznak.

2 . 3 .  A  bevezetni kívánt új gyakorlat

Az újoncvásárlás lehetőségének megszüntetésével a ca
pitulum- tagok újonc állításával vagy megváltás fizetésé
vel teljesíthették a protostasia kötelezettségét. A rendelet 
azonban a két korábbi módszer teljesítési rendjében is vál
toztatásokat vezetett be.

1. Illud etiam similiter definitum est, ut ii tantum a 
consortibus segregentur, quorum iugatio ita magna est, 
ut accipere non possit adiunctum, cum pro suo numero 
in exhibendo tirone solus ipse respondeat. inter quos verő

_possessionis exiguae necessitas coniunctionem postulat,
24

functionis annorum et praebitionis vicissitudo servetur, 
quippe ut senatores ceterique, qui primo anno et suo et 
consortis nomine tironem dederint, insequenti vice habe- 
antur immunes illique in praebitione succedant, a quorum 
conventione fiierit ante cessatum. quem ordinem, cum 
corpora postulantur, conveniet custodiri. sin verő aurum 
fuerit pro tironibus inferendum, unumquemque pro modo 
capitationis suae debitum redhibere oportet.

a) „ ii tantum a consortibus segregentur, quorum iuga
tio ita magna est, ut... pro suo numero in exhibendo tirone 
solus ipse respondeat" -  A z  idézett szabály látszólag nem 
rejt újdonságot magában, mivel arról rendelkezik, hogy a 
megfelelő nagyságú földterülettel, pontosabban földadó
egységgel rendelkezőket (quorum iugatio ita magna est), 
akik egyedül is képesek (illetve kötelesek) egy újoncot 
kiállítani, nem kell bevonni az újoncállításra kötelezett 
közösségekbe. Az ii tantum fordulat és a részlet ebből kö
vetkező „csak azokat kell a társult tagoktól különválaszta
ni” fordítása már elgondolkodtató. Mivel a rendelet egyik 
szabályával megszüntette a tironum praebitio alóli men
tességeket, talán levonhatunk egy olyan következtetést, 
hogy korábban a mentességet élvezőket elválasztották az 
újoncállításra kötelezettektől, őket -  annak ellenére, hogy 
a capitulumhoz tartoztak -  nem vonták be az újoncállí
tásra kötelezettek kényszerközösségébe (consortium). 
A capitulum-socius így nem lett consors. Ezért hárulhatott 
ismétlődően ugyanazokra a személyekre, consortesvQ az 
újoncállítás terhe.

b) „quiprimo anno et suo et consortis nomine tironem 
dederint, insequenti vice habeantur immunes ” -  A protos
tasia, a capitulum-tagok általi újoncállítás „klasszikus” 
rendjét rögzítő rendelkezés szerint, abban az esetben, ami
kor a közösség az újoncállítás kötelezettségének szemé
lyek állításával, „természetben” tesz eleget (cum corpora 
postulantur) mindig más tagnak kell a tényleges újoncál
lítást teljesíteni. Aki az egyik évben újoncot állított, az a 
következő években csak térítés (pretium) fizetésére volt 
kötelezhető. A teljesség kedvéért, vagyis hogy „semmi 
kétség ne maradjon” (ne aliquid dubium relinquatur), a 
felváltva teljesített újoncállítás szabályait és összegszerű
ségeit is rögzíti a constitutio:

2. Ne aliquid dubium relinquatur, et solidorum nume- 
rum, qui temonario inferendus est, designamus, ut, sive 
senator honoratus principális decurio vei plebeius tironem 
suo ac sociorum nomine ex agro ac domo propria oblatu- 
rus est, ita se a coniunctis accepturum solidos noverit, ut 
integri pretii modus in triginta tantummodo et sex solidis 
colligatur, ut deducta portioné, quae parti ipsius competit, 
reliquum consequatur, sex tironi gratia vestis ac sump- 
tuum praebiturus.

A constitutio idézett szakasza, mintegy emlékeztetve 
legfőbb rendelkezésére, hangsúlyozza, hogy a consortium 
tagjainak „saját földjükről és házukból” (ex agro ac domo 
propria) kell -  a közösség nevében (suo ac sociorum 
nomine) -  újoncot állítani. Ebben az esetben az újoncot 
állító személynek harminc aranynak megfelelő pénzösz- 
szeget kell felosztania a capitulum tagjai között (magát is 
beleszámítva), a földterületek arányában, majd ebből a rá 
eső részt (deducta portioné, quae parti ipsius competit)
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levonva, a megmaradt összeget lehet a tagoktól beszedni 
(reliquum consequatur). A térítés (pretium) összegén felül 
megállapított hat arany különválasztva kezelendő. Ez az 
összeg ugyanis az újoncnak (nem az újoncállítónak) jár 
„ruházat és költségek okán” (gratia vestis ac sumptuum), 
továbbá ezt arányosan kell felosztani a capitulum-tagók 
között úgy, hogy abba (valószínűsíthetően) az újoncállító
is fizet.

A részlet másik fontos adaléka, hogy a kollektív 
újoncállítás „klasszikus esetének” szabályozásakor nem 
a capitularius, hanem a temonarius szóval jelöli a kö
zösségi újoncállító (és a térítést beszedő) személyt. 
A prototypia fogalmának -  császári rendeletekben is 
tükröződő -  eltűnése így nem jelentette a vele technikai 
értelemben összefüggő temonarius kifejezés és feladat 
megszűnését is.71

c) „sin verő aurum fuerit pro tironibus inferendum, 
unumquemque pro modo capitationis suae debitum red- 
hibere oportet" -  A rendelet egyik legfontosabb változta
tásának minősíthető szabály szerint, amennyiben a közös
ség tagjai újoncváltságot (aurum pro tironibus) fizetnek, 
nem a földadó (iugatio), hanem a fejadóegységek alapján 
(pro modo capitationis) kell a terhet közöttük megoszta
ni. A consortium tagjai így nem a capitulumhoz tartozó 
földadó egységek, a iugumokon belüli részesedés alapján 
osztoznak az újoncváltságban, hanem a földjükön nyil
vántartásba vett, ahhoz kötött személyi adófizetők, a ca- 
putok száma szerint. Az új szabályozás szerint tehát -  a 
iugatióhoz igazított capitulum alapján kivetett újoncállí
tástól és térítésfizetéstől eltérően -  az újoncváltság (au
rum tironicum) technikai értelemben is pénzben fizetett, 
egyenes adóvá vált.

2.4. A  reformkísérlet értékelése

A  szakirodalom nem alkot túl elismerő véleményt az 
elemzett rendeletről. Várady szerint „a Valens-féle ren
delet aligha lehetett maradandó hatású”,72 a még szigo
rúbban nyilatkozó Sander értékelésében a törvény és az 
abban megfogalmazódó rendszer felesleges, az egész 
szabályozás „wáre alsó zwecklos und ein Schlag ins Was- 
ser gewesen”.73 A kritikák legfontosabb alapját jelentő 
császári rendeletek, amelyek 375 után is mentességeket 
biztosítottak az újoncállítással összefüggő terhek alól,74 
kétségtelenül bizonyítják, hogy a császári constitutio ön
magában -  a prototypia kifejezés megszüntetésével és az 
ahhoz kapcsolódó mentességek ilyen formában foganato
sított eltörlésével -  nem tudta hosszabb távra felszámolni
az engedmény-adományozások gyakorlatát.

Ugyancsak jogosan megfogalmazódó kritika, hogy az 
újoncállítás közösségben teljesítése szinte kizárólag a vá
rosokhoz, illetve azok elöljáróihoz (decuriones, curiales) 
tartozó földeket érintette. A szenátorok földjeit eleve meg
különböztetett módon kezelték,75 a protostasia kötelezett
ségével összefüggésben pedig külön rendelet (CTh. 11,23, 
1 [361]) írta elő, hogy a szenátori földeket nem lehet más 
földekkel összekapcsolni, egy capitulum-consortiumba 
vonni (nec cuiusquam alterius iuga aut capita senatorum

censibus adgregentur). A szenátorok és a honorariusok 
egyébként is elegendő nagyságú földterülettel rendelkez
tek ahhoz, hogy önállóan is katonát állítsanak (vagy az 
„egész katona” utáni újoncváltságot megfizessék), nem 
volt szükségük arra, hogy másokkal (értelemszerűen: más 
szenátorokkal) consortiumba tömörüljenek.76 Itt kell utal
nunk arra, hogy a szenátorok rendszeresen megkapták az 
újoncállítás pénzbeli megváltásának lehetőségét, vagyis a 
földbirtokosoknak ez a csoportja eleve pénzfizetéssel tel
jesítette a kötelezettségét.77

A rendeletet -  mint egy fiktív helyzet szabályozását -  
bíráló ítéletek tompításaként azonban rá kell mutatnunk, 
hogy bizonyos értelemben az újoncozás egész rendsze
re „fikciókra” épült. A protostasia kötelezettsége, mint 
hadkötelezettség, illetve az azt kiváltó évenkénti helyet
tesállítás éppúgy eltávolodott eredeti tartalmától, mint a 
capitulumok utáni újoncállítás. Karayannopulos kimu
tatása szerint, ha minden évben, minden capitulum után 
szolgáltattak volna egy rekrutát, az birodalmi szinten cca.
150 ezer embert jelentett volna (Iustinianus korának teljes 
kelet-római hadserege!).78 Sander is utal tanulmányában 
arra, hogy a capitulumok mögött álló co/onwscsaládok „fi
zikailag” sem lettek volna képesek évente megfelelő álla
potú felserdült fiúgyermeket kiállítani.79 A többé-kevésbé 
folyamatos újoncozásra legfeljebb azokban a barbár kö
zösségek által benépesített tartományokban lehetett esély, 
ahol a népesség teljes férfi lakossága hagyományosan 
katonáskodott, vagyis a szükséges harckészség és harc
képesség is biztosított volt. A birodalom belső területeire 
telepített, különböző jogi és szervezeti formában integrált 
közösségek (laeti, dedititii, foederati, gentes) azonban 
nem tagozódtak be a városokra épülő közigazgatási rend
szerbe, azon kívül álltak.80

A formailag újoncállításra kötelezett földtulajdonosok 
túlnyomó többsége -  még ha a megközelítés kissé leegy
szerűsítő is -  egyszerű adófizetéssel teljesítette ezt a köz
terhet, ez az adójelleg pedig Valens rendeletét követő
en, pontosabban a capitatio szerinti fizetésre vonatkozó 
szabály nyomán egyértelművé vált.81 A capitatio alap
ján megállapított újoncváltság egyrészt megszüntette a 
földek után járó mentességek szerinti kedvezményeket, 
másrészt lehetővé tette, hogy valamennyi capitulumtag 
egyenlő részt vállaljon a teher megfizetéséből (szemben 
a személyes újoncállítással, ahol értelemszerűen csak 
egy személy teljesített), harmadrészt rendes, éves adóvá 
tette a szolgáltatást, míg a tényleges újoncállítás átkerült 
a rendkívüli kötelezettségek (extraordianaria munera) 
körébe.82

A prototypia addigi gyakorlata lehetőséget adott a kö
telezetteknek, hogy az újoncváltság megfizetése helyett 
„beszerzett újoncokkal” teljesítsenek, kikerüljék az adófi
zetést. A prototypia rendszerét elsősorban azért kellett „ ab 
imis radicibus ” felszámolni, mert az egyik legfontosabb, 
pénzben fizetett adóból származó állami bevételt csökken
tette. Az adózókat ért méltánytalanságok csak az említés 
szintjén játszhattak fontos szerepet. Az új rendszerben a 
temonarius feladata is megváltozott. Ahogyan a rendelet 
2. szakaszából világosan kiderül, a prototypia „újoncbe
szerzője” ezentúl az újoncváltság, a temo adójának besze-
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döje lett, illetve az azért anyagilag is felelős capituIumXag. 
Az „újoncot állító” socius személyének kötelező válto
gatása valójában a temo adóját beszedő tag személyének 
előírt cserélését jelentette, az anyagilag felelősséggel tar
tozó tag -  inkább gyakorlatias, mint méltányossági célú 
-  váltogatását.

A rendelet tehát, álláspontunk szerint, tartalmazott új 
és maradandó elemeket. Érdemei közül elsősorban azt 
tartjuk fontosnak kiemelni, hogy a formaságoktól terhelt 
újoncállítás rendszerét átvezette a gyakorlatban érvénye
sülő adófizetés körébe.

3. Összegzés

A szakirodalmi feldolgozások sem tudják pontosan meg
határozni, hogy az újoncállítás rendszerén belül mikor 
került előtérbe az újoncváltság a tényleges újoncszolgál
tatással szemben, mikortól szolgált a kötelezettség egy
értelműen hadgazdasági és nem hadkiegészítési célokat. 
Bár Valens 375. évi rendelete, álláspontunk szerint, egy
értelmű elmozdulás az előbbi irányba, a következő évti
zedekben még rendszeresen rendeltek el létszámfeltöltési 
célú újoncozást. A folyamat csak Iustinianus korára, a Co
dex Iustinianus rendeletéiben válik egyértelművé. A Co- 
dex Theodosianus vonatkozó constitutiói még lehetővé 
teszik az adófizető colonusok besorozását, megoldásokat 
keresnek a kieső adózók pótlására.83 A Codex Iustinianus 
vonatkozó rendelete (C. 12,43, 1) már egyértelműen tiltja 
az adólajstromba vett személy (censibus obnoxius) belé
pését, egy másik constitutio pedig külön is nevesíti a co- 
lonusókat azzal, hogy őket „akkor sem lehet a hadseregbe 
behívni, ha önként ajánlkoznak, és kötelezni sem lehet 
őket a belépésre” (aut ultro se offerentes ad militiam  
suscipiantur armatam aut cogantur inviti). A  colonusok 
csoportjának hadseregtől való elválasztása, kiegészülve a

rabszolgákra vonatkozó késő császárkori tilalmak tovább
élésével, az újoncállítás tényleges (corpora) teljesítésének 
legfontosabb forrásait zárták el.84

A hadgazdasági és hadkiegészítési érdekek közötti in
gadozás az előbbiek javára dőlt el. A tényleges újoncozás, 
mint említettük, nem szűnt meg, de az 5. században már 
inkább kivételes, sok esetben kifejezetten kétségbeesett 
jelleget ölt. A Rajna-vonal összeomlását kísérő mozgósí
tást,85 majd a vandál-hun veszély idején, 440 után86 foga
natosított intézkedéseket a szakirodalom nemcsak elké
settnek minősíti, hanem naivnak is, mivel a végveszély 
állapotában, az anyagi források menthetetlen beszűkülé
se közepette tesznek kísérletet egy új római, a gyakorlott 
barbár seregekkel konkurálni képes hadsereg megterem
tésére.

Tekintetbe véve, hogy a barbár közösségek emberanya
ga képezte a jó minőségű katonaságot, továbbá a katonai 
akciók döntő súlypontját már régóta a barbár hadseregek 
hordozták, az említettek haderőbe építése jelenthette a 
hadsereg-kiegészítés legcélszerűbb lehetőségét.87 Mindezt 
technikailag zsoldosok egyéni vagy csoportos toborzása, 
illetve az örökletes szolgálati kötelezettség formájában le
hetett megvalósítani.

A hadsereg „barbarizálódásának” eltérő módszerei 
és kimenetele, továbbá ennek hatása a Nyugat-római 
Császárság bukására, tudományosan közismert. A ke
let-római államban lezajlott intézkedések -  a 443. évi 
hadseregreform, továbbá a barbár foederati beépítése 
a birodalom politikai rendszerébe és hadszervezetébe 
479-ben -  sikeresebbnek bizonyultak. A szétesett nyu
gati birodalomféllel szemben lehetőség kínálkozott egy 
„saját” -  ha nem is római, de birodalmi -  hadsereg létre
hozására,88 amely a megfelelő anyagi háttér és emberál
lomány szerencsés ötvözésével Iustinianus korára ismét 
képes volt katonailag aktív szerepet játszani a mediterrán 
térségben.

Jegyzetek___________________________________

1 Mommsen. Th.: Dos römische Mihtarwesen seit Diokleliem (Hermes,
 ̂ 24, 1889,245. p.skk.).,

- Karayannopulos, J.: Die Enlstehung dér byzantmischen Themenord- 
mmg (München, 1959.38.!p . ).

3 Várady L.: Későrómai liadiigyek és társ adatmi alapjaik - A  Római 
Bimdalom utolsó évszázada (376-476) (Budapest, 1961.21. p.).

4 Sander, E.: Praebitio, protoslasia, Erbzwang— Ein Beitrag zűr Hee- 
resaufbringung des 4. und 5. Jahrhunderts (Hermes, 75. 1940, 192- 
205. p.).

5 Várady: i. m„ 28. p.
6 CTh. í  1,23,1 (361); 7 , 18,3 (380); 11,23,3-4 (396).
7 C. 10,42,8; 10.62,3.
8 A Heumann-féle Handlexikon és Gothofredus Codex Theodosia- 

mis-kommentárja a protoslasia egyetlen jelentéseként adja meg az 
adószedői funkciót, amely a birodalom keleti területein (in munici-
piis per Orientem) intézményesült. Ld. Codex Theodosianus laco- 
bi Gothofredi, IV. (Lipsiae. 1740, ad CTh. II, 23, 1); Gothofredus:
protoslasia. In: Glossarum nomicum. In: Codex Theodosianus lacobi 
Gothofredi, VI/2 (Lipsiae 1745, 255. p.); Heumann: protoslasia. In. 
Heumanns Handlexikon zu den Quellén des römischen Rechts (Jena 
I8691 * 3 4 5 6 7 8. 496. p.).

__ 9 * * Commentarius Gothofredi(id,), ad CTh. 11,23,1.
26

10 A fragmentum  Rihmer Zoltán általi fordítását lásd: Borhy L. (szerk.): 
Római történelem -  Szöveggyűjtemény (Budapest, 2003, 144. p.).

"  Tanulmányunk keretei nincs lehetőség a késő-római társadalmat és 
gazdaságot döntően meghatározó közkötelezettségek, a munusok 
rendszerének vázlatos taglalására sem. Ehelyütt csupán utalunk az 
általunk felhasznált legalapvetőbb munkákra: Abbott, F. F. -  John
son, A. C.: The municipial Administration in the Román Empire 
(Princeton, 1970); Kuhn, E.: Die stadtische und biirgerliche Verfas- 
sung des Römischen Reichs bis au fd ie Zeiten Justinians (Leipzig, 
1864); Langhammer, W.: Magistratus. municipales und decuriones 
(Wiesbaden, 197312).
Lásd: Ulp. Dig. 5 0 .4 ,3 ,1 1. „Köztudomású, hogy az adók behajtása 
anyagi természetű teher" Exactionem tributorum onus patrimonii 
esse consta t- Rihmer Zoltán fordítása, in: Római történelem -  Szö
veggyűjtemény, 145. p.

13 Commentarius Gothofredi. ad CTh. 11, 23, 1.
14 Lásd Valentinianus 372. évi rendeletét (CTh. 12. 1. 78):..... ab om-

nibus his veteránomon filiis, qui ve! curiae addicti sunt vei civili- 
bus muneribus aliisque necessitatibus obsecundant, penitus abs- 
tinendum  ve i s i qui fo r te  retracti essent, eos ita  protinus qfficiis 
anterioribus redderent nec pro his vicarios expeterent iuniores. " 
A szolgálati kötelezettség -  helyettesállítással -  kieszközölt ciha-



Jog
történeti szemle''—J

gyását tehát akkor sem engedték meg, ha a katona fiú. ugyancsak 
terhet jelentő, curialis állást vagy más kötelezettséget vállalt.

15 Langhammer: i. m., 258. p.
16 Mommsen: i. m.. 246. p.
17 „Die Regelung Diokletians setzt etwas Neues an die Síelte dér altén 

Art." Sander(1940): i. m„ 203. p.
18 Sander (1940): i. m„ 192. p.; Langhammer is Diocletianushoz köti 

a protostasia és a  vele -  tévesen -  azonosított protolypia életre hí
vását, amely a korábbi hadkötelezettséget (Wchrpflicht) váltotta fel 
(i. m., 258. p. sk).

19 Sander (1940): i. m.,192. p.; Mommsen: i. m„ 246. p.; Grosse, R.: 
Römisclte Mitiiargeschichle von Gallienus bis zum Beginn dér by- 
zanlinischen Themenverfassung (Berlin, 1920,201. p.).

20 Karayannopulos, J.: Dos Finanzwesen des frühbyzantintschen Staa- 
tes (München, 1958); Várady: i. m., 28. p.; Seeck: capitulum, RE VI 
(1899), 1541. p.

21 Grosse: i. m„ 212. p. skk.; Karayannopulos, J.: Themenordnung,
119. p. skk.; Mazzarino, S.: Aspelii sociali derquarto secolo (Roma, 
1951,275-305. p. [csak megjelölve, nem hivatkozva]); Mommsen: 
i. m., 246. p. skk.; Sander (1940): i. m.; Sander: proioslasia, RE 
Suppl. X (1965), 676-680. p.; Seeck: capitulum, 1540. p. skk.; Vá
rady: i. m., 28. p. skk. 79. p. sk.

— Sanden proioslasia, 676. p.
23 Valens 375. évi rendelete (CTh. 7, 13, 7) különíti el először a pre- 

liumon belül az újonc árát (quae parti ipsius competit) és az egyéb 
költségeket (gralia veslis ac sumptuum). A Honorius által 397-ben 
megállapított (CTh. 7, 13,13) újoncváltság (ami nem azonos a térí
téssel!) 25 solidusnyi összege is tartalmazta -  különválasztás nélkül 
-  a költségek, ruházat és ellátmány értékét (sumptuum rationem el 
vestium el paslus).

24 Lásd a következő c) pontot és az ott idézett CTh. 7,13,13 rendeletét!
25 Sander (1940): i. m., 192,203. p. skk. A szerző Paulys-szócikkét is az 

elkülönítési kérdésekkel nyitja: Sander: proioslasia, 676. p.
26 A római közterhek sajátos kategóriáját képezték az „alantas közköte

lezettségek" (munera sordida). Az ezek körébe tartozó terhek, szem
beállíthatok azokkal az igazgatási és szervezési feladatokat jelentő 
„polgári” közkötelezettségekkel (munera civilia), amelyeket döntő 
részben a honestiores körébe tartozó városi elöljáróknak (deetiriones. 
curiales) kellett ellátniuk. Jellegüket tekintve a munera sordida is 
szervezési feladatokat jelentett, amelyek azonban megítélésüket te
kintve alantasak (sordida). továbbá -  szemben az éves rendszeresség
gel teljesitett civilia munera feladataival -  eseti jellegűek. A szervezési 
feladat alantassága visszavezeüiető a megszervezendő kötelezettségek 
alacsonyrendüségérc (közmunkák, fizikai feladatok), de hangsúlyoz
nunk kell hogy nem kizárólag ilyen jellegű tevékenységek tartoztak 
annak körébe. A munera sordida sajátossága, hogy a földtulajdonos 
személyéhez kapcsolódik, természetét, teljesítését tekintve azonban 
földbirtokhoz kötődik, A munera sordida mint közteher nem tartozik 
a rendes kötelezettségek körébe, ugyanakkor a -  forrásokban rendsze
rint vele együtt említett -  rendkívüli terítek, az exlraordinariák kate
góriájától is el kell választanunk. Azokkal szemben ugyanis a munera 
sordida eseti jellegű (nem a rendes adókon túl kivetett, de előírását 
tekintve formaságokhoz kötött „rendkívüli") szolgáltatásokat jelen
tenek, amelyek az adminisztráció (jellemzően a hadsereg) eseti jel
leggel felmerülő szükségleteit elégítették ki. A munera sordida alóli 
mentességeket szabályozó két rendelet (CTh. 11. 16, 15 [382]; 18 
[390]) meghatározza a kötelezettségek közé tartozó szolgáltatásokat 
is a birodalom nyugati és keleti felének vonatkozásában. A munera 
sordidának a közterhek rendszerében való elhelyezéséhez -  amelyet 
J. Karayannopulos: Finanzwesen és E. Kuhn: Die stadtische Verfas- 
sung című, már idézett munkája is érintőleges szinten hagy - lásd: 
Drecoll, C.: Die Liturgien im Römischen Kaiserreich des 3. und 4. 
Jh. n. Chr.: Unlersuchung iiber Zugaiig. Inhali und wirtscha/lliche 
Bedeuiung dér öffentlichen Zwangsdienste in Ágypten und anderen 
Provinzen (Stuttgart, 1997).

27 Várady: i. m„ 79. p.
2,1 Karayannopulos, rendhagyó módon, egy nem közvetlenül az 

újoncállítással foglalkozó tanulmányában fejtette ki kritikai észrevé

teleit (Karayannopulos, J.: Die Chrysoteleia dér luga. Byzantinische 
Zeitschrift, 49, 1955, 72-85. p.). Csupán a tanulmány végén (a 81. 
oldaltól, annak is a jegyzetében) tér rá Sander elméletének elemzé
sére.

29 Karayannopulos: Chnsoleleia 81. p.“ . A megállapítás abból a  szem
pontból vitathatatlan, hogy maga a capul sem „önmagában létező 
adófizetőt jelentett", hanem egy olyan földadó-egységet (iugum), 
amelyhez hozzáírtak egy személyi adófizetőt (capul).

311 Uo. 84.
31 Honorius 5. század elején kiadott rendelete (CTh. 11 .18 ,1) a legma

gasabb birodalmi méltóságok viselőit mentesíti -  többek között -  az 
újoncállítás terhe alól (nemo lirones equos veipraestaiionem aurari- 
am vereatur). A Valentinianus 390-es convrimí/ójában (CTh. 11,16.
18) szereplő, az extraordinaria- és a sordida numera körébe sorolt 
capituli ónéra álláspontunk szerint az újoncállitásl is magában fog
laló, de annál tágabb kötelezettség-kört jelent. A „capitulum terhei” 
ugyanis jelenthették mindazt a feladatot, szolgáltatást, amelyek a 
capitidumhoz, pontosabban az abban való tulajdonrészhez kötődtek. 
Az újoncállitás mellett magukban foglalhatták a prelium  fizetését és 
a capitularius feladat ellátását is.

32 Constantinus 323-as rendeletéből például kiderül, hogy az itáliai és 
africai császári (patrimonialis) és örök-haszonbérleti (emphyteuti- 
carius) földek mentességet élveztek az extraordinaria munera alól. 
Azt azonban nem tudhatjuk, hogy mindez a személyes újoncállitást 
is magában foglalta-e.

33 Mommsen: i. m„ 246. p.
34 Várady: i. m.. 28. p.25
35 Grosse: i. m„ 213. p. csupán annyit állapít meg, hogy a protos- 

tasia a  3. század végén már ismert (bezeugt ist) volt, Sander 
(1940): i. m„ 203. p. ennél tovább menve rögzíti, hogy a praebi- 
lio időben később jelent meg, mint a proioslasia.

36 Mommsen: i. m„ 247. p. A közép- és dél-itáliai tartományokban pél
dául nem tartottak újoncozást (CTh. II, 16, 12 [380], Nov Val VI, 
2 [443]).

37 A dél itáliai területeket mentesítő, a CTh. 11 .1 6 ,12-vel egy időben 
(380) keletkezett CTh. 7, 13, 9-ben a birodalom bizonyos részeit 
(katonatoborzásra) alkalmas területeknek (opporiunae regiones) 
nevezik.

38 CTh. 7 ,13 ,2  (368-70); 14 (397).
39 CTh. 7,13,12(393).
441 CTh. 13,13-14 (397).
41 A CTh. 7, 13, 13 (397) külön hangsúlyozza, hogy a pénzfizetést 

választó szenátorok az aranyat közvetlenül a kincstárba fizessék be 
(Quodsi aurum dare maluerint. mo.x adnostrum aerarium deferatur).

42 J. Karayannopulos: Finanzwesen, 119. p. sk.
43 Kubitschek: temonarius. RE II 9. (1934), 465. p.: Sander: protonpia. 

RE Suppl. X (1965). 679. p. sk; Seeck: capitulum, 1542; Gothofre- 
dus: protonpia, In: Glossarum nomicum, 255. p.

44 Grosse (i. m„ 212. p.), bár rögzíti, hogy a proioslasia és proton- 
pia  két különböző folyamatot (zwei verschiedene Verfahren) jeleni, 
mégis azonosítja a capilulariusl és a temonariust (capitularius vul- 
gar temonarius). A CTh. 6, 35, 3 -  tanulmányunkban később rész
letesen elemzett -  fordulatának (ne exactorum vei turmariorum, 
quos capitularios vocanl) értelmezése sem megnyugtató. A két fo
galmat lényegében szinonimaként kezeli Karayannopulos: Finanz
wesen. 119. p., amikor a temonarius meghatározására a capitularius 
fogalmát használja („Derjenige. dér jeweils den Soldaten stellte und 
von den übrigen socii des capitulum  die Geldentschadigung erhielt, 
hiep temonarius") és Jones is (Jones. H. M.: The Laler Román Em
pire 282-602. Social, economic andadministralive Survey. I—II. Bal
timore, 1986 [reprint ed. 1964], 615. p.).

45 Kubitschek: i. tn., 465. p.; Sander: proioslasia, 676. p.
4(1 A két intézmény elkülönítéséhez lásd: Commentarius Gothofredi. 

IV. ad CTh. 11,2 3 ,1; Sander: prolotypia. 679. p. sk.
47 Lásd a C. 12, 1. 4 (346-49) rendeletét, amely a swiararok vagyon

tárgyait (senatorum substcmtias) és a hozzájuk tartozó személyeket 
(homines eorum) kivonja a temonarius terhek teljesítése alól (a te- 
m onariis oneribus confeivndis).

27



48 =C. 10,48,12.
49 A CTh. 11, 16, 14 (382) a capitularia és temonaria functiót külön 

veszi a vilia (értsd: sordida) numerától. A CTh. 11,16,6 (346) [= C. 
12, 23, 1] és a C. 12, 1,5 a temonaria (nem temonisl) ónéra körét 
említi külön a sordida munera kategóriájától.

50 Értsd: tyronum persecutio.
51 A Codex Theodosianusban mindösszesen még egy helyen (CTh. 11, 

23,2 [362]) találkozunk a kifejezéssel.
52 Lásd: Várady: i. m., 79. p. sk. és Mazzarino itt hivatkozott tanulmá

nyát (Aspetti, i. m.). A rendelet részletes elemzéséhez lásd a tanul
mány 2. pontját.

53 Seeck: capitulum, 1542. p.
54 Grosse: i. m., 214. p.
55 Várady: i. m., 79. p.
56 Karayannopulos: Finanzwesen, 119. p. skk. az általános, rendes 

adók (ordentliche allgemeine Steuem) közé sorolja; Sander (1940): 
i. m., 194. p. a CTh. 7, 13, 7-ben felszámolt pénzfizetési kötelezett
séget a „védelmi adó” (Wehrsteuer) megszüntetéseként értelmezi. 
Kubitschek: temonarius, 65. p. szerint a temo egy változó összegben 
meghatározott adóösszeg (Steuerbetrag). Jones szóhasználatában az 
aurum tironicum a vidéki népesség számára előírt land tax (i. m., 
615. p.).

57 Ammiani Marcellini Rerum Gestarum libri, XIX, 11,7 mint aurum, 
XXXI, 4, 4 pro militari supplemento auri cumulus. A CTh. 7, 13, 
3, 1-ben: aurum pro tironibus. A teljes kifejezés mindössze egy 4. 
század eleji egyiptomi papiruszon található meg (Karayannopulos: 
Finanzwesen, 119. p.9a).

58 Amm. Maré. XXXI, 4,4.
59 Grosse: i. m., 212. p.
60 Lásd a tanulmány 1.3. b) pontját.
61 Az újonccsapat turma szóval való megjelölésére lásd: CTh. 7, 13,

8 (380).
62 A rendelet Codex Iustinianusbm szereplő változata (C. 12, 28, 2) 

a prototypia kifejezést értelemszerűen nem tartalmazza, mivel Va- 
lens -  az alábbiakban elemzett -  375-ös rendelete a prototypia addigi 
gyakorlatát megszüntette.

63 A tironum praebitio alól mentesítő császári rendeleteket (CTh. 11, 
16, 18 [390]; 11, 18, 1 [409? 412?]) hangsúlyozottan el kell külö
nítenünk a protostasia alóli mentességet szabályozó constitutióktól
(CTh. 7,18,3; 11,23,3-4 [396]).

64 Várady: i. m., 79. p.
65 A rendeletet a prototypia megszüntetéseként értelmezi Grosse: i. m., 

214. o.; Sander (1940): i. m., 194. p. Várady: i. m., 80. p. a két kifeje
zést párhuzamosan használja a töredék lehetséges kiegészítéseként. 
Noethlichs értelmezése, amely a constitutiót a protostasia meg
szüntetéseként magyarázza, egy nem jellemző kivételnek tekinthető 
(Noethlichs, K. L.: Beamtentum undDienstveigehen. Zűr Staatsver- 
waltung in dér Spatantike. Wiesbaden, 1981, 122. p.).

66 CTh. 7,18,3; 11,23,3-4 (396).
67 Sander (1940): i. m., 194. p.
68 Ilyen mentességet tartalmazó rendeletek: CTh. 7, 13, 6 (370); 7 

(375); 7, 20, 4; továbbá a szőnyi törvénytábla. Utóbbi magyar for
dítását (Fényes Gabriella) lásd: Római történelem -  Szöveggyűjte
mény, 111. p. sk.; részletes elemzését lásd: Várady: i. m., 307. p. skk.

69 Sander (1940): i. m., 204. p., katonáskodást ösztönző eszközként 
párhuzamot von a bevonult colonusmk járó adókönnyítés és a vete
ránfiúk számára nyújtott zsoldpótlék biztosítása között.

70 Az adcrescens (akit nyomatékosan meg kell különböztetnünk a had
sereg állománytáblájába felvett, ugyanilyen elnevezésű fiatal „tarta
lékostól”) az adólajstromban szereplő (tehát nem incensitus), de fi

zetési kötelezettséggel nem terhelt személy, vagyis olyan „ censibus 
adfixus ” akinek a neve nincs külön caput alá vezetve, de -  mint egy
fajta „adóügyi tartalékos”, helyettes -  ettől még adóügyileg kötve 
van a caputokkal összekapcsolt személyek közösségéhez (censibus 
obnoxius).

71 A Codex lustinianusban szereplő C. 12,28, 2, 1 egyszerre használja 
a capitularius és a temonarius kifejezést.

72 Várady: i. m., 80. p.
73 Sander (1940): i. m., 196. p.
74 A már többször idézett CTh. 11, 18, 1 (4097412?) az újoncállítás, a 

CTh. 11, 16, 18 (390) -  a munera sordida részeként -  a „temonis 
sive capituli ónéra” alól mentesít.

75 A szenátorok földjeit és a szenátorinak minősülő földeket (amelyek
re a rendeletek rendszeresen használják megkülönböztető jelleggel 
a gleba kifejezést) külön tisztviselők, censualisok vették nyilvántar
tásba. A szenátorok által fizetett adók beszedésére külön apparátust 
rendszeresítettek, a tőlük befolyt, mindig készpénzben fizetett adók 
(collatio glebalis, aurum oblaticium) nem a praefectus praetoriók- 
hoz, hanem az államkincstárhoz (sacra largitio, comes sacrarum 
largitionum) tartoztak. Részletesen lásd: Karayannopulos: Finanz
wesen, 126. p. skk.

76 Sander (1940): i. m., 196. p. sk.
77 Ld. CTh. 7,13,13-14(397).
78 Karayannopulos: Themenordnung, 44. p.
79 Sander (1940): i. m., 200. p.
80 A késő római hadsereg rekrutációs bázisát elemző munkák részlete

sen elemzik a birodalom területén belül letelepített barbár közössé
gek jogi és szervezeti kereteit (Mommsen: i. m.; Grosse: i. m., 200. 
p. skk.; Várady: i. m., 34-48. p.; Southern, R -  Dixon, K. R.: The 
Later Román Army. London, 2000,46-50. p.).

81 A temo egyszerű adóként való kivetésére lásd különösen a Nov. Val. 
VI, 3 (444) rendeletet, amely társadalmi helyzet szerint határozza 
meg annak összegét 90,30 és 10 solidusban.

82 Lásd a CTh. 11, 16, 18 (390) rendeletet. Itt hívjuk fel a figyelmet 
arra, hogy a rendelet az extraordianaria munera körébe tartozó 
„temonis sive capituli ónéra” alól a nevezettek földjeit mente
síti (Fiús igitur patrimonium, quem ab his obsequiis lex nostra 
defendit), vagyis a capitatio szerinti újoncváltság megfizetésére 
nem vonatkozik a mentesítés!

83 A CTh. 7, 13, 6 (370) szerint elsősorban az adónyilvántartásban 
szereplő „adóügyi helyettesek” köréből kell a pótlást megoldani (ex 
adcrescentibusprimitus reparetur), a CTh. 7,13,7 (375) értelmében 
a helyettesek és az adónyilvántartásba nem vett személyek közül (ex 
incensitis adque adcrescentibus).

84 Ld. pl. CTh. 7, 13, 8 (380); Marc. Dig. 49, 16, 11. A CTh. 7, 13, 11 
(382) külön büntetést rendel a más rabszolgáját újoncsorba (in tiro- 
cinium militiae) állító számára.

85 CTh. 7,13,16-17(406).
86 Nov. Val. V, 1 (440); 2 (443); Nov. Val. XV. (444445).
87 Ahogyan Grosse fogalmaz „eine Truppé um so höher bewertet wur- 

de, je barbarischer sie war” (id. m. 201).
88 Karayannoppulos hosszan elemzi és bizonyítja a keletrómai hadse

reg I. Theodosiustól Iustinianusig megfigyelhető hazaivá, vagy ró
maivá válását (Themenordnung, 39^5 . p.). Fejtegetéseinek legfőbb 
nehézsége, hogy a „külföldiség” fogalmát az 5-6. században szinte 
lehetetlen meghatározni. A birodalom területére 378 után betelepített 
gót foederati pl. az 5. század végén már nem tekinthető külterületi 
vagy külföldi katonaságnak. Ugyanez a kétség merül fel az ugyan
csak fontos rekrutációs bázist jelentő isauriai vagy armeniai közös
ségekkel összefüggésben.
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