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A későrómaiidőszakközigazgatás-éshadtörténeténekegyiklegfonto-sabbforrásaaKr.u.4.századvégén,mindenbizonnyalArcadiusés
Honorius császárokuralkodása alatt összeállított, többször aktuali-

zált,módosított ún.Notitia Dignitatum.E dokumentum fennmaradásában,
valamint a 9–16. század közötti többszörös kéziratos hagyományozódásá-
ban,sőt,1552-benelsőízben,majda21.századelejéigújraésújranyomta-
tott formábanvalómegjelentetésében isnagyszerepet játszottakahosszú-
hosszú hivatali beosztásokat, csapatneveket, tartományi tisztséglistákat
kísérő,kiegészítőésszimbolikusnyelvezettelmagyarázóillusztrációk.Sze-
repüketmisembizonyítjajobban,mintazatény,hogyaNotitia Dignitatum-
nakKoppenhágában olyanmásolata (Codex Gottorpiensis) is fennmaradt,
amelyszövegrészeketnem,hanemkizárólagaz illusztrációkat tartalmazza.
Aszóbanforgóforrásképmellékleteinekjelentőségére–ésegyúttala9–10.
századieredetimásolásasoránazelőképstílusáhozvalóigazodásra,a„hite-
lességre” való törekvésre – vonatkozó megállapításunkat alátámasztja a
müncheni II. sz. kódexben (Codex Monacensis II) fennmaradt bejegyzés,
amely szerint amásolat elkészítését kezdeményezőOttheinrich pfalzi vá-
lasztófejedelem–miutánelégedetlenvoltasajátkoránakízléseszerint,azaz
reneszánszstílusbanértelmezettmotívumokkal–azillusztrációkataspeyeri
kódex(Codex Spirensis)eredetistílusáhozragaszkodva–mindösszekétév-
velazelsőnyomtatottpéldány(Bázel,1552,ed.Sigismundus Gelenius)ki-
adásaelőtt–újraelkészíttette.

MivelaNotitia Dignitatumkutatásábanjelentőségéhezképestlényegesen
kisebbhangsúlytkapaképiábrázolásokkal,jelentésükkel,szerepükkel,szim-
bolikusnyelvezetükkelvalófoglalkozás,azalábbiakbanazillusztrációkegy
részének,nevezetesenaprovincia-perszonifiákcióknak,térképeknekéserőd-
ábrázolásoknakakapcsánszeretnénkbemutatniazt,hogymiértiskellaNo-
titia Dignitatumelemzésesoránaforrásegészénekmegértéséhezaszöveget
azábrázolásokkalegyüttkezelni.

A Notitia Dignitatum keletiésnyugatibirodalomrészrevonatkozókezdő
fejezeteiben,amelyekamagasrangútisztviselőhivatalát(praefectus praeto-
rio, praefectus urbis Romae, praefectus augustalis, proconsul, consularis, 
corrector, éscsakNyugatonavicarius) mutatjákbe,márisösszefüggéslátha-
tó az ún. theca (császárportréval díszített, lábakon álló állványzat, a német
szakirodalomban „Bildstandard”)megléte és a jelvénnyel ellátott fejezetek
ábrázolásai között.Megfigyelhető ugyanis, hogy azokban a fejezetekben,
ame lyek ben a thecamegjelenik,mindenesetbenadioecesisekilletveapro-
vinciáknői–Palaestinaesetébenférfi–egészalakosvagybüsztösperszoni-
fikációi(1.kép),illetveApulia et Calabria va la mint Dalmatiaesetébenerőd-
szerű épületek utalnak az adott területre. A Notitia Dignitatum a 
provincia-megszemélyesítések tekintetében isnémikövetkezetességetmutat
bi zo nyosrangokésattributumaikközött:akétfeltüntetettconsularis hi va ta-
lijelvényeiközöttatheca megjelenítéséntúlazonostípusútartomány-meg-
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1.kép:Campaniaperszonifikációja



személyesítés, mégpedig ülő egészalak látható, fejükön
falkoronával (corona muralis), kezükben a tartományne-
vét feltüntetősignummal (NDOr.XLIII.:Consularis Pa-
laestinae;NDOcc.XLIII.:Consularis Campaniae).Aza
meglepőés szokatlan tény,hogyPalaestina perszonifiká-
ciójaszakállas,robusztusizomzatúférfialak(2.kép),több-
féleképpenmagyarázható.A legkézenfekvőbbmagyarázat
az lehetne,hogyaközépkorimásolókhibájánakrójukfel
az egyébkéntminden további attributumával (corona mu-
ralis, cornu copiae, chitón, himation)anőiprovincia-per-
szonifikációkhoz közelítő Palaestina-megszemélyesítés 
nemének„megváltoztatását”.

Közelebb juthatunk azonban a férfialak ábrázolásának
megértéséhez,haalaposabbanszemügyrevesszükaztakör-
nyezetet, amelyben megjelenik: aNotitia Dignitatumban 
ugyanis egyedül itt fordul elő az árkádos kapuval áttört, a
kéziratos példányokban kváderkövekből épített, S.Ghelen
kiadásában azonban némi módosuláson átment városfal,
amely előtt, pontosabban az íves kapuba helyezve a tarto-
mánytmegszemélyesítő férfialakül.Acsászári reprezentá-
cióbanavároskapuvoltazahely,aholazadottvárosbalá-
togató, vagy azon átutazó uralkodót (adventus Augusti)
ünnepikülsőségekközepettefogadták.Ugyanitthirdettekki
decretumokat vagybírói ítéleteket a hatalomképviselői is.
Ezért a városkapuban a császár vagy képviselője számára
felállítotttrónusaközponticsászárihatalomra,pontosabban
an nak a consularisszemélyébenvalómegtestesítéséreutal,
és ebben az összefüggésben érthetjük meg az egyébként
szokatlan, férfi alakot.Összefoglalóan elmondhatjuk tehát,
hogyebbenazesetbennemannyiratartomány-perszonifiká-
cióról,mint inkább a császárt képviselőconsularist és an-
nakhatalmátmegszemélyesítőfigurárólvanszó.

Atartományokatamegszemélyesítésekmellettvagyfö-
löttelhelyezettfeliratokteszikazonosíthatóvá.Aperszonifi-
kációk fejétcorona muralis vagy/ésnimbus díszíti, kezük-
ben pedig az általuk szimbolizált tartomány gazdagságára
(pl.aranyakkalmegtöltötttálca–pl.NDOr.III.2–3.:Mace-

donia, Da cia), fontos ter-
ményeire (pl. búza – pl.
ND Occ. XVIII.: Africa)
vonatkozó attributumok
láthatók. Érdemes azt is
megjegyezni, hogymíg a
kéziratosforrások,főlega
müncheni II. számú kó-
dex, az ókori előképhez
ragaszkodva chi-tónban 
és himationbanábrázolják
anőalakokat,aS.Ghelen-
féle kiadásban ezek kor-
hű,16.századiöltözékben
jelennekmeg.

A Notitia Dignitatum 
következő fejezeteiben
az egyes tar to má nyok 

katonaiéspolgári igazgatásátellátóproconsulok,vicariu-
sok,comesek, a keletipraefectus Augusti,duxok,consul-
arisok,correctorok és praesesekhivatali attributumai–a
hatáskörükbe utalt provincia térképe, erődökkel, városok-
kal, határállomásokkal – jellegüket tekintve hasonlóak az
előző típusúhivatalnokokattributumaihoz.A tartományo-
katahelyőrségeket,hivataliszékhelyeketésközigazgatási
központokatszimbolizálóhelységnevekentúlazegyestar-
tományokatleginkábbjellemzőtörténelminevezetességek
(pl.Egyiptombanapiramisok:NDOr.XXVIII.,ld.3.kép),
állatok (Isauriában a Mons Ta u rus ban szarvas: ND Or.
XXIX.;Palaestinábanfarkas:NDOr.XXXIV.;Arabiában 
kígyókéssasok:NDOr.XXXVII.),atartományokatátsze-
lőfolyók(EgyiptombanaNílus:NDOr.XXVIII.,XXXI.
FL(umen) NILUS felirattal,ld.3.kép;PalaestinábanaJor-
dánfolyó:NDOr.XXXIV.FL(umen) IORDANIS felirattal;
MesopotamiábanaTigrisésazEuphratés:NDOr.XXXVI.,
FL(umen) TIG RIS és FL(umen) EUFRATESfelirattal;Scyth-
iábanaDuna:NDOr.XXXIX.,FL(umen) DANUVIUSfel-
irattal),aterületükönlevőhegyek(Isauri-ábanaMons Ta u-
rus: ND Or. XXIX.,MONS TA U RUS felirattal; Italiát az 
Appennini-félszigeten húzódómagas hegyek és az ITALIA 
feliratjellemzi:NDOcc.XXIV.),atartománythatárolóten-
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2.kép:ConsularisprovinciaePalestinae

3.kép:AegyptusábrázolásaaNílussal(FlumenNilus)ésapiramisokkal
(Pyramides)



ger(pl.Isauriában:ND
Or.XXIX.,MARE fel-
irattal)ábrázolásaésaz
azt kísérő felirat teszi
felismerhetővé. Arme-
niaesetébenaképjobb
alsó sarkában jelenik
meg kék szín nel szim-
bolizálvaa tenger (ND
Or.XXXVIII.),Bri tan-
nia pedig mint tenger
általkörülvett,már-már
térképszerű hűséggel
ábrázolt sziget látható
(ND Occ. XXIII.,
XXVIII., XXIX., XL.,
ld.4.kép).

S.Ghelenkiadásá-
ban Achaiát is ten ger 

által határolt tartományként látjuk: a képmező jobb alsó
sarkában a tenger kékje csillanmeg,magát a tartományt
pedigjellegzetestájábrázolásjelképezi,amelyenfenyőkés
kopárágúfáképpúgymegjelennek,mintatávolbanhúzó-
dóhegyek,alábuknálfelsejlő,fallalkörülvettmesszivá-
rosképével,amelybőlmégegydómkupolájaiskimagaso-
dik(NDOr.XXI.,ld.5.kép).

A tartomány-térképekről és tartomány-ábrázolásokról
összefoglalóanelmondható,hogyakeletibirodalomrészfe-
jezeteisokkaltöbb,azadotttartományföldrajziviszonyai-
ra,adottságaira,sőt,történelmiemlékeirevagyállatvilágára
történőutalást tartalmaznak,mintanyugatibirodalomrész
hasonló jellegű fejezetei.Ezutóbbiak– anégyszer is szi-
getkéntmegjelenítettBri tan ni á tól és az Al pok ál tal ha tá rol-
vadíszített Italiától eltekintve – szintemind schématikus
„helyőrség- és városjegyzéknek” tekinthetők (ND Or.
XXXII.:Phoenicia, XXXIII.: Syria, XXXV.:Osrhoena,
XL.:Moesia secunda,XLI.:Moesia prima,XLII.:Da cia 
ripensis;NDOcc.XXV.:Africa,XXVI.:Tingitania,XXX.:
Mauritania,XXXI.:pro vin cia Tripolitana,XXXII.:Pan-
nonia secunda ripariensis et Savia,XXXIII.:Valeria,ld.6.
kép,XXXIV.:Pannonia prima et Noricum ripense,XXXV.: 
Raetia,XXXVII.:tractus Armoricanus,XXXVIII.:Belgica 
secunda,XLI.:dux Mogontiacensis).ÉrdekesmódonaDu-
nacsakakeletibirodalomrészheztartozóScythia tar to mány 
leírásábantűnikfel,nohaegyrésztazegyiptomiNíluskét-
szeri ábrázolásáhozhasonlóanmegjelenhetett volnaKele-
tenmég egyszer, nevezetesenDa cia ripensis fejezetében
(NDOr.XLII.),nemisbeszélveanyugatibirodalomrész-
bennégyfejezetbentárgyalt,Dunaáltalhatárolthathatár-
tartományról(Pannonia secunda ripariensis et Savia,Vale-
ria,Pannonia prima et Noricum ripense,Raetia–NDOcc.
XXXII.,XXXIII.,XXXIV.,XXXV.), amelyek egyikében
sembukkanfelaDanuviusábrázolása.Ennekkapcsánér-
demesidézniaNotitia Dignitatumábrázolásairóldisszertá-
ciót íróP.C.Bergervéleményétakét tartományrészföld-

rajzi viszonyainak ábrázolásábanmutatkozókülönbségről:
„Azavalaki(vagyvalakik),akiakeletihatárokparancsno-
kainaktérképszerű jelvényeitmegrajzolta,mindenbizony-
nyal rendelkezett némi földrajzi ismerettel, amellyel a
topographiaiutalásokalkalmankéntipontosságamagyaráz-
ható.”

Akét birodalomrészt bemutató fejezetekmotívumkin-
cse közöttimásik különbség abban ragadhatómeg, hogy
mígNyugaton három tartományt is csak egyetlen erődít-
mény feltüntetésével,  pars pro toto-szerűen jelenítenek
meg (pro vin cia Sequanici,Apulia et Calabria,pro vin cia 
Dalmatia–NDOcc.XXXVI.,XLIV.,XLV.),addigKele-
ten, ahol csak Thebais jelenik meg ily módon (ND Or.
XLIV.), ez az ábrázolásmódkevésbé tekinthető jellemző-
nek.Végülérdemesmegjegyezni,hogyaprovinciatérképe-
kenelhelyezetterődítményeknematopographiaivalóságot
jelenítikmeg,hanemazelőzőfejezetekcsapatlistáinbelül
érvényesülő hierarchiát tükrözik: a csapatlistákon az első
helyenemlített–azazlegmagasabbrangú–csapatokhely-
őrségea térképena legmagasabbpontonhelyezkedikel, s
ennekmegfelelőenhaladazutolsóhelyenfeltüntetett–te-
hátlegalacsonyabbrangú–egységgarnizonjafelé,amely
ennekafelfogásnakmegfelelőenatérképaljánlátható.
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4.kép:Britanniaábrázolásaszigetként

5.kép:Achaiaperszonifikációjareneszánszvárosképpel, 
atájjellegzetességeithangsúlyozóhegyekkel,kopárfákkal, 

ésaképsarkábanatengerrevalóutalással



Míg a középkori kéz-
iratos példányokmagukon
viselikazegyszerremadár-
perspektívából és szemből 
történővárosábrázoláské-
sőókoristílusjegyeit,aS.
Ghelen-féle kiadásmár a
késő gótika és a rene-
szánsz ko rá nak épí té sze tét 
stilizálja: a metszteken
mérműves ablakok, kö-
zépkori várak, reneszánsz
rotundák, oculusos kupo-
lával fedett hexagonális
épületekláthatók,demeg-
találhatókafantáziaszülte,
négy félköríves oldalfal-
ból álló erődformák is (7.
kép). Az ókori előképek
leginkább csak az egyet-

len, városfallal körülvett – köztük azonban jellegzetesen
későközépkori,ún.„steinernesDiehlenhaus”típusú–épü-
letcsoport segítségével szimbolizált tartományok esetében
jutnakérvényre.

A fametszetekhezhasznált kliséknekköszönhetően az
erődábrákrepertoire-jabőségesugyan,demégiscsakzárt-
nak,ésgyakranismétlődőnektekinthető.Egyesábrákpe-
dignemcsak a két birodalomrészbenköszönnekvisz- sza
változatlanformában,deugyanazonbirodalomrészenbelül
isismétlődnek.

Összefoglalóan el-
mondhatjuk, hogy a
Notitia Dignitatum hi-
vatali listáit kísérő il-
lusztrációk között a
provincia-perszonifi-
kációkés-térképekaz
adott tartományra leg-
inkább jellemző, föld-
rajzi elhelyezkedésre,
a gazdaságban betöl-
töttszerepérevonatko-
zó jellegzetességeket
foglalják össze tömö-
ren.Mindezekakeleti
birodalomrész vonat-
ko zá sá ban pon to sabb 
ismeretekre engednek
következtetni, ugyan-
akkornyugaton–Bri-
tannia kivételével – a
legalapvetőbb és legkézenfekvőbbkísérőinformációk fel-
tüntetésétismellőziaforrás.

A képmellékletekBorhyLászlóNotitia utraque cum Orientis 
tum Occidentis ult ra Arcadii Honoriique Caesarum tempora című
könyvének(Budapest,PytheasKiadó,2003)35.,37.,49.,77.,133.,
143.,160.oldalárólkerültekátvételre.

Akötetmegrendelhetőawww.pytheas.hucímen

provincia-perszonifikációk

84

iro da Lom

6.kép:ApannoniaiValeriatartomány
határerődjeinekschématikus 

megjelenítése 7. kép: Re ne szánsz vár- és vá ros áb rá zo lás 
aS.Gelenius-félekiadásban




