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NÉHÁNY PANNONIAI RÓMAI FELIRAT REVÍZIÓJA

I

Egy soproni felirat újraolvasása

A RIU 161 = CIL III 4233. feliratot Mommsen még ezzel a helymeghatározással közölte: Oedenburg
extra moenia. A ma is pontos lelőhelyet és egyben őrzési helyet Barkóczi L. a RIU-ban így adja meg: Ein-
gemauert in der Gartenmauer des Hauses Híd u. 10. Leírása azonban hiányos, szövegét Barkóczi a CIL III
4233. reprodukálásával közli, mivel ‘die Inschr. ist nicht mehr lesbar’, annak ellenére, hogy LIX. képként
mellékletben adja a helyszínen készült fotót. A helyszín nagyon rossz adottságait figyelembe véve feltű-
nően jó minőségű, felső súrlófényben készült fotón azonban több betű világosan olvasható. A méretada-
tok is hibásak.

2007 augusztusában a helyszínen tanulmányozva a feliratot kiderült, hogy a kőemlék valójában rossz
állapotú, porózus mészkőből készült oltár, M: 72, Sz: 46 (felül)–47 (alul), vastagságát beépített volta
miatt megítélni nem lehet. Coronája valószínűleg kéttagú, alatta cymatiummal és egy vékonyabb léctag-
gal, azonban felette még egy vastag habarcsos fedőréteg alatti lapos tag is sejthető, amelyről a falból ki-
bontásig nem lehet megítélni, hogy voltaképpen ez-e az oltár abacusa, vagy egy rá vízszintesen fektetett
különálló nagyobb kőtömb. Alatta enyhén süllyesztett feliratos mező, 32 x 39. Alul a coronát pontosan
tükröző alakú, csakhogy nagyobb crepido. (Ld. 1. kép.)

1. kép



A kő egész felszínét régi, 2–3 mm vastag, igen erősen meszes vakolatréteggel vonták be, méghozzá igen
régen, mivel azon legalább két réteg vastag színes festés is volt, egy rózsaszín és egy jelenlegi sárga, de már
a sárga is elöregedett, foltokban pereg le róla. Az írást tkp. csak ott lehetett olvasni, ahol a vakolatréteg
kitöredezett; olvasatának a jelenlegi vakolásra hasonlító volta miatt (és főleg mivel a 4. sort egyáltalán
nem vette észre) valószínűsíthető, hogy már Mommsen is csak vakolt állapotban látta a követ, ő mégis
nagyjából el tudta olvasni.

Mommsen olvasata, melyet Barkóczi sem old fel:
Herculi
Aug • sac
M ST • Eros

A RIU LIX. fotón az ismert felirat felett az abacuson is 2 v. 3 nyom vehető ki, ezek azonban vagy az
azóta eltelt időben lekoptak, vagy csak a fotózás fényviszonyainak tulajdoníthatóak, mert jelenleg meg-
létük nem igazolható. Ezen kívül az alábbi betűk láthatóak rajta:

[- - -]V[-]
AVG SAC
[- - -]ROS

Azóta a felszín tovább rongálódott, a 2. sor is már alig volt kivehető, de a vakolat eltávolításával a szö-
veg újra előkerült. Sajnos a helyszínen a vakolatot tökéletesen eltávolítani nem lehet biztonságosan, mert
a régi és erősen meszes anyag már reakcióba lépett a kővel, és az is könnyen sérülne. A nagyrészének el-
távolítása után az alábbi szöveg vált olvashatóvá:

Herculi
Aug(usto) • sac(rum)
L(ucius) (?) Sept(imius) Eros
v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)].

(Ld. 2. és 3. kép). A feliratról készült rajzon-fotókon szemre a m(erito) betű egyik ferde szára is kive-
hető, valójában azonban ez az egyelőre eltávolíthatlan vakolatmaradvány egy jelensége, nem tartozik az
eredeti felirathoz. Betűméret: 1.sor 5,2-5,4 2-4.sor 5,0. A 3. sorban Eros kis O betűvel; az S betűk feltű-
nően szögletes, közel fordított Z alakúak.
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2. kép
3. kép



A felirat 4. sora logikus folytatása az eddig ismert résznek, annak helyességében kételkedni nem lehet,
a 3. sor első fele meglehetősen bizonytalan, azonban semmiképp sem lehetségesek a Mommsen által ol-
vasott M ST betűk. Ez az olvasat mindenesetre tartalmilag logikus, a meglehetősen ritka M(arcus) St(- - -)
nevek helyett L(ucius) Sept(imius) kézenfekvőbb, s amennyiben ez helyes, az oltárt kielégítően datálja is
a Severus-korra.

II

Egy újabb, alig olvasható palimpsestus oltár

A RIU 332. szám alatt közli a középkori ecséri templom romjai között talált római oltárt, amely ma
is a helyszínen található a sekrestye nyugati falához cementezve. (A helymeghatározása Kővágóörs, való-
jában azonban a templomrom Révfülöp belterületének határán helyezkedik el, így több joggal lehetne rév-
fülöpinek mondani.) Az eddigi publikációkból1 sajnos nem derül ki, hogy a feliratos rész milyen
kétségbeejtő állapotban van. 2008. július 17-én tanulmányozva, kiderült, hogy a kristályos mészkő oltár
jobb hátsó része letöredezett, főleg az előoldala pedig tele van a legkülönbözőbb kopásokkal, lyukakkal
és sérülésekkel, amelyektől a szöveg átlagos körülmények közt már egyáltalán nem olvasható; szerencsére
de. 11–12 óra közt a nap ideális természetes súrlófényt vet rá, így mégis azonosítani lehetett a nagyobb
részét.

Az oltár méretei: 102,5 x 58 x 40 cm, feliratos mező 46 x 49 cm. A három oldalról profilált oltárt felül
sima hasáb alakú abacus alatt cymatiummal és léctaggal ellátott corona, alul fordított állásban ugyanolyan
crepido tagolja.

Az előlapon legalább három rétegben azonosíthatóak különböző vésetek. A legdurvábbnak és nyilván
legújabbnak tűnő bemélyedések nem adnak feliratot, általában jobbra rézsút felfele tartó rövid jelenségek,
amelyek valószínűleg a felszín utólagos érdessé tételének szándékával készültek, nyilván másodlagos fel-
használásra, bár hogy ez mi volt, az bizonytalan, mert az egyszerű befalazáshoz a templomba erre nem volt
szükség. Sajnos ezek rongálták a feliratot, amelynek csupán az első két sora nem kopott le majdnem tel-
jesen, azonban nagyjából mégis kivehető (ld. 4. kép):

I(ovi) O(ptimo) M(aximo)
C(aius) Iulius Mer-
cator
V?[..]I?[.]V?
v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito).

A szöveg elég pontosan középre van igazítva, a betűk mérete 4,8–5,0 (az utolsó sor nem mérhető).
A 4. sor a RIU olvasatában nem szerepel, illetve úgy látszik, nem: az ott olvasható v(otum) [s(olvit)] l(ibens)
m(erito) rajza eléggé hasonlít ugyan a kövön 5. sorban valóban láthatóhoz, azonban a jelenleg a 4. sorban
olvasható betűk is feloldhatók egy kis fantáziával így, tehát az sem elképzelhetetlen, hogy az 5. sort eddig
egyáltalán nem vették észre (kétségtelenül ez a leglekopottabb sor az egész kövön).

Az alapos átvizsgálás során azonban meglepetésemre kiderült, hogy a jelen feliratnál még halványab-
ban is kivehetők betűnyomok, amelyek semmiképpen nem lehetnek annak lekopott részei, mert a felirat
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1 CZEGLédy Sz. – KOppány T., Archért 91 (1964) 52 sq.; A. MóCSy, RIU 332.



tükörszimmetriáját megtörnék, hanem egy még korábbi felirat tökéletlenül levésett nyomai. Az első sorban
az I betűtől balra bizonytalan betűket (betűméret 5,0–5,5) lehetett észlelni, majd 2009 nyarán a kőről pacs-
kolatot vettem (ennek rajzát ld. 5. kép), amelyről az első sor nagyrésze kivehetővé vált, és a 3. sor tetejétől
kb. 1/4 betűhellyel lejjebb csúszva (tehát ez az eredeti felirat 4. sora lehetett), a megmaradt felirattól jobbra
egy p, B vagy R betű felső része meglehetősen tisztán látszik. Sajnos ezek mérete nem azonosítható.

Az eredeti felirat olvasata legvalószínűbben ez:
[[Libero P[at]r[i]]]
[[[- - -]]]
[[[- - -]]]
[[[- - -]++]]
[[[- - -]+[- - -]]]

A későbbi felirat kiegészítését ez meglehetősen érdekessé teszi, mert a 4. sor elég nehezen oldható fel.
A két V-szerű betű elvileg lehet egy-egy M maradványa is, a középső függőleges hasta pedig szinte akár-
mié, így a variációk köre nagy, de az összefüggésbe illő és szimmetrikusan rendezhető szöveg nehezen
adódik.2 Mivel azonban az utolsó sor méreteit nem tudjuk, nem lehet feltétlenül igazolni, hogy az ehhez
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4. kép 5. kép

2 Az első V alakú jel talán valószínűbb, hogy egy M maradványa. Ez esetben előtte egész betűnek aligha van hely, esetleg elkép-
zelhető egy m[o]n[it]u[s] (= mivel [isteni] figyelmeztetést kapott) kiegészítés, ez azonban nem volna olyan teljesen szimmetri-
kus, mint az előző sorok, nem beszélve arról, hogy pannoniában igen ritka formula. Ha az első fennmaradt betű mégis eredeti
V, elfér előtte még egy, így egy [s]u[mp]t[u s]u[o] kiegészítés nem teljesen lehetetlen. Legalább ugyanekkora valószínűsége van
azonban annak, hogy egy rövidítést is tartalmazó, és ezért megbízhatóan nem azonosítható formuláról van szó.



a felirathoz tartozott, tehát nem lehetetlen, hogy a 4. sor az újabb szöveg v(otum) [s(olvit)] l(ibens)m(erito)-
jának maradványa, és az 5. sor a régebbi felirathoz tartozott, amely az újabbnál eszerint valamivel kisebb
betűkkel íródott, eggyel több sort vagy az 1. sor után nagyobb üres távot tartalmazva.

A feliratok datálására nagyon kevés útmutatónk van, az oltár rendkívül egyszerű formája és a betűk
nagyon rossz állapota, de amennyire ki lehet venni, eredetileg teljesen szabályos alakja miatt. E szabá-
lyosság, a ligatúrák hiánya és a tria nomina alapján a II. sz. és a III. sz. eleje jöhetnek szóba, s mivel ez a
második felirat a kövön, a II. sz-nak alighanem csak a második feléről lehet szó; ebből az következik,
hogy az első felirat korául a II. század eleje–közepe a valószínű. E korai és elég nagyméretű Liber-oltár a
térségben feltétlenül figyelemreméltó.

Az ecséri templomba ezenkívül más római kövek is be vannak építve, ezek közt egy feliratról volt tu-
domásunk ugyanolyan módon (RIU 334). Eddig viszont a szövegét értelmesen nem sikerült kiolvasni,
csak értelmetlen betűsorokat tartalmazó – egymásnak erősen ellentmondó – olvasatok voltak ismertek,3

sőt még a kő formáját és funkcióját sem sikerült megállapítani. Legalábbis ezt szintén sikerült 2009-ben
tisztázni, és erről is pacskolatot venni (6–7. kép). A kő eszerint egy bázisnak, vagy esetleg nagy oltárnak
a crepidója bal oldalára fordítva az apszis bejáratánál befalazott állapotban, fehér mészkőből, fent és mind-
két oldalán letörve, méret: (46) x (44) x ?. Legfelül egy picike maradt egy lapos tagból, talán már a kö-
zéprészből, ami alatt homorú cymatium után széles, sima plinthos áll. A felirat jókora terjedelmű lehetett,
hiszen nyilván a középrész is azzal volt tele, de az egész crepidóra áthúzódik, ma nagyon megkopott, de
egykor szépen faragott betűkkel. Betűméret 4 (1.sor), 3,7 (2.sor), 4,2 (3–4. sor), 4,5 (5–7. sor).
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6. kép
7. kép

3 CZEGLédy Sz. – KOppány T., Archért 91 (1964) 52 sq.: [- - -]nO[- - -]|[- - -]nILIS[- - -]|VSLM, A. MóCSy, RIU 334.:
[- - -]nO[- - -]|[- - -]FOpCV[- - -]|[- - -]ILI[- - -]|[- - -]AdIV[- - -]|[- - -]V[- - -]|[- - -]OV[- - -] (ő tulajdonképpen nem
adott olvasatot, csupán egy rajzot).



A feliratból ennyit lehetett azonosítani:
- - - - - -
[- - -]VO[.]NO[- - -]
[- - -]++ROVV[- - -]4

[- - -]nilis [- - -]5
[- - -]ADIV+[- - -]

5 [- - -]N V S[- - -]6

[- - - o]b hono[rem - - -]
[- - -]+IN[- - -].7

Egy harmadik hasonló anyagból készült, feltehetőleg ugyanolyan eredetű, nagyon erősen lyukacsos,
megviselt felületű kőtömb (75) x (47) a jobb hajó apszis felőli végében kívülről van befalazva kb. 2 m ma-
gasságban, ezen azonban feliratnak semmi nyoma (hacsak nem a befalazott oldalán volt), ld. 8. kép.

III

Két verses felirat utolsó sorának kiegészítése

1. A nagytétényben előkerült CIL III 3403 felirat olvasata az utolsó sorát kivéve soha nem volt prob-
lémás, már Theodor Mommsen és Rómer Flóris8 teljesen egybehangzó és a mai napig érvényes olvasatot
tettek közzé. Azzal ezzel szemben sokáig nem foglalkoztak, hogy a szöveg utolsó sorai feltehetőleg verset
alkotnak, ámbár ennek metruma első látásra nem teljesen logikus.9 Ritmus akkor azonosítható, ha a III.
századi aquincumi versek (amelyek közé tartoznia illenék) metrikai jellegzetességeit10 feltételezzük; így
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4 Az első betű E vagy F, a második O vagy Q.
5 Ma az első betű letörve, s mint MóCSy rajzán látszik, már az ő idejében is, CZEGLédy – KOppány leírása alapján pótolva.
6 [- - -]nus vagy inkább [- - -]N v(otum) s(olvit)? Kétes, hogy a betűk közt vannak-e halvány interpunkciók.
7 Az 1. betű p, R vagy B.
8 E. dESjARdInS – F. RóMER, Inscriptiones monumentorum Romanorum eiusdem Musei Nationalis in Budapest, Acta Nova
MusNatHung 1., Egyetemi nyomda, Buda-pest 1873. nr. 383. Az egyetlen eltérése Mommsen olvasatától (és a valós hely-
zettől), hogy a 13. sorban egy RE ligatúrát nem jelez.

9 FEHéR B. Pannonia latin nyelvtörténete, Károli Egyetemi Kiadó, Budapest 2007 (a továbbiakban: FEHéR, Nyelvtörténet) II
1.3.7. nr. 58. A verses voltát indoklom a fogalmazásban található pannoniai hapaxszal és a szövegszerű egyezéssel ismert
sírversekkel (pl. CLE 1799 [CIL VI 29945, 20459] — azonban ennek a ritmusa is eléggé kétes).

8. kép



legkönnyebben egymást követő hemiepesekhez jutunk, ez ugyan nem számít az ókorban bevett versfor-
mának, de ettől még Camponában egy amatőr által való használata elképzelhető. Az utolsó, nagyon erő-
sen csonka sor Mommsen és Rómer által javasolt kiegészítése azonban nem illik bele tökéletesen ebbe az
elképzelésbe.

A kérdéses sorban pontosan a következő látható jelenleg: három-négy betűnyi hiány után egy víz-
szintes hasta, T, F vagy E betű maradványa, amely úgy tűnik, ligatúrában állt (az előző sorok ligatúráival
azonos RE a valószínű), majd egy bizonyos A és T betű, köztük ugyan valami interpunctióhoz hasonló
jelenség van, de véleményem szerint ez természetes sérülés, utánuk egy egészen csekély függőleges betű-
töredék. Végül, talán egy betűnyi hiány után, valószínűleg V legteteje. Mindezek alapján mind Momm-
sen olvasata: [- - -]pat[- - -], amit így kísérelt meg feloldani: [acci]p[i]at v. pat[iatur], elvetendő, mivel az
A előtti betű I-vel semmiképp nem lehet ligatúrában (felette a felület sima), és semmiképp nem is sor-
kezdő, mind Rómeré, aki a sor eleji hiányt nem említve pat[iatur]-nak tartja. A helyes olvasat:

[- 3? -]+A T+[.?]V[- - -]

Miképpen lehet ezt helyesen kiegészíteni, hogy a vers értelmes és verstanilag is ép egészet alkosson?
Az előző sor

Opto, tale dolorem

alakja hemiepesnél egy szótaggal hosszabb; utána értelmileg egy 5. sort várunk a vers lezárására. Ha a
hemiepes-struktúrát folytatódónak tekintjük, valószínűleg versus hypermeterrel kell számolnunk és egy ma-
gánhangzóval kezdődő hemiepesre kell kiegészítenünk a sort, de az ismeretlen szerző szakmai korlátai meg-
engedik azt a feltételezést is, hogy az előző sor végén nincs igazi caesura, és a REM szótaggal kezdődik az
utolsó. néhány, nagyjából egyenértékű feloldási javaslattal élhetünk, amelyek egyike sem kényszerítő
erejű; a legjobbnak a fennmaradó betűk eloszlása alapján ezt tartom:

[e?mer]eat [t]u[muli?] vagy [mer]eat [t]u[muli?],
de esetleg elképzelhető

[vid]eat [t]u[muli?], [hab]eat [t]u[muli?] is.

2. A RIU 1166 = CIL III 3337 = CLE 557 verses feliratot tartalmazó szarkofág-előlap, amelyet a fel-
irattan 1833 óta számottart,11 s azóta legalább nyolcszor újraközölték vagy újraértelmezték a verset, né-
mely esetben azt állítva, hogy az emlék elveszett,12 de többnyire annak a ténynek ismeretében, hogy
magántulajdonban létezik, 2007 folyamán a dunaújvárosi Intercisa Múzeumba került.13 Így lehetővé vált
az utolsó, töredékes sor eredetiben, nem csupán régi fotók alapján való tanulmányozása, amely sornak az
olvasatában eddig nem volt konszenzus.14 A régi olvasatokkal szemben egyértelművé vált szöveg (vö. 9.
kép):

u[.]et adhc imm. [.^]tura vita perempta. Vos testo[ - - -]
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10 FEHéR, Nyelvtörténet II 1.4.3.3.
11 j. C. von THIELE, Das Königreich Ungarn, Kaschau 1833. II 229-230.
12 ERdéLyI – FüLEp, Katalog 299 nr. 138.
13 A kőemléket Buza Andrea szívessége folytán tanulmányozhattam a helyszínen 2008 februárjában. Ltsz. egyelőre még nincs.
14 A XIX. század első feli-közepi olvasatok természetesen ugyanúgy használhatlanok, mint az 1-3. sorokban: T AD CNI.NAT
VR VA.PE.TF.MP.AT VOS.S,P THIELE i. h., om. j. G. SEIdL, Archiv österr. Geschichtsquellen 15 (1856) 308-309. [.....] im-



Az első néhány betűnek csak a felső pereme maradt meg. A sor elején a V valószínűsíthető, utána egy
ezzel ligatúrában semmiképp nem állhatott betűnek szűkösen van hely,15 majd E és T biztos. Természe-
tesen a T állhatott ligatúrában pl. egy újabb E-vel. A H függőleges hastái megvannak (II is lehetne, csak-
hogy annak semmi értelme). A szöveg úgy válik értelmessé, ha a H után feltételezzük, hogy vagy a kőfaragó
tévedése folytán kimaradt egy V, vagy az apró betűvel a H aljára volt írva, mint hasonló példa van a sor-
ban, pl. az VRA kapcsolat A-jánál. A M[A]T hármas ligatúra bizonyosra vehető.

Tekintettel rá, hogy az előző sor végének régóta biztos florent[ betűi után két-három betű hiányozhat,
és mindez egy verssor első vsz. három szótagját kell, hogy adja, a szöveget a következőképpen lehet re-
konstruálni:

Hoc lapide tegitur Aurel(ia) Pia piissima con[iux],
Ex N<i>cia cives Byth(ynicae) originis orta, ter undeno[s]
a{n}nos, non plus adoleverat aetas, florent[em? l]
u[g]et[e] adh[u]c imm. [a]tura vita perempta. Vos testo[r - - -]
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matura [.... pe]rempta MOMMSEn, aki kb. a következő írásképből olvassa ezt ki: TOIIS immatura vta L++MPTA. Az első
kutató, aki verstani szempontból dolgozta fel az emléket, I. CHOLOdnIAK, Carmina sepulcralia Latina, petropoli 1897, nr.
21, így emendálta: florent[is ae]t[a]tis immatura v[i]ta [pere]mpta. XX. századi olvasatok: [.....] immatura [.... pe]remta G.
ERdéLyI–F. FüLEp, Katalog der Steindenkmäler, in: Intercisa I. ArchHung 33 (1954) 277–332., p. 299 nr. 138, im(m)atura
E. VáGó, in: Intercisa II, ArchHung 36 (1957) 630, nr. 138, [- - -]matura vita perempta FITZ a RIU-ban (az ott adott raj-
zon [- -]++++C matura), Sokáig magam is őt követtem az olvasatban: B. FEHéR, Poems and Versification in Pannonia,
AAntH 38 (1998) 65-102. p. 73, nr. 14., az első szavakat metrikai alapon (mint most kiderült, sikertelenül) később így
próbálva kiegészíteni: ]dii, c(ui??) matura FEHéR, Nyelvtörténet nr. 15.

15 Gyakorlatilag csak az azt követő E betűvel ligált és emiatt keskeny betűre gondolhatunk; igaz, hogy a GE ligatúra egészen
kivételes, mégis valószínűnek tartom, hiszen a RE, DE ligatúrák is gyakoriak a szövegben, és úgy látom, gömbölyű vonalú
betűre inkább számíthatunk, mint szögletesre.

9. kép



Vagyis, versként értelmezve:
Hoc lapide tegitur Aurel(ia) {Pia} piissima con[iux],16

Ex Nicia cives Bi th(ynicae) originis orta,17

Ter undenos an{n}os, non plus adoleverat aetas,18

Florent[em? l]u[g]et[e] adh[u]c imm[a]tura vita perempta.19

Vos testo[r - - - - -]20

IV

Az utolsó sorok gonosz állapota miatt...
Egy rómeri versrekonstrukció igazolása

A nagytétényben talált CIL III 3397 = CLE 555. verses szarkofágfeliratnak, mely már jóval 1873-as
múzeumba kerülte előtt az olvashatlanság határáig rossz állapotban volt,21 több, helyenként tökéletesen
eltérő olvasata és értelmezése van forgalomban.22 E súlyos eltérések nélkülözhetlenné tették, hogy az em-
léket újravizsgáljuk, s ennek alapján 2007-ben publikáltam lényegileg Rómer F. értelmezését megerősítő
olvasatomat, verstani magyarázattal együtt.23 Mivel azonban ez egy monográfián belül, függelékben tör-
tént, ott nem volt módomban az olvasatot alátámasztó rajzot adni, egyébként pedig kizárólag a Har-
matta–Adamik-féle értelmezéshez készült, teljesen hibás rajz és kevéssé használható fotó elérhető a
tárgyról.24 2008. júniusában a szarkofágról pacskolatot készítettem, amelyen még a szabad szemmel már
nem látható, de Rómer leírása alapján eddig is elfogadható betűk nagyobb része is azonosítható volt, így
a 9. és 11. sorban még a 2007-es leíráshoz képest is kevesebb részt kell megsemmisült-nek jelezni:

9. que perm. ansit innocentius. Et quicumque
11. Elysias senior descendis ad auras.

Az e pacskolat alapján készült rajz a szarkofág egyetlen egyértelmű képi ábrázolása, mivel olyan fotót
ma már lehetetlen készíteni, amelyen a pacskolaton még olvasható részletek kijöjjenek (10. kép).
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16 Arsisnyúlás a lapide, i consonans az Aurelia szóban.
17 A Nicia második i-je consonans (vö. FEHéR, Nyelvtörténet I 1.3.3.3. 60. jegyz., IV 3.2.3.2.).
18 Az első o rövid, anos egy n-nel ejtendő (ez utóbbi pannoniában elég általánosnak mondható, ld. FEHéR, Nyelvtörténet IV

4.1.1.3.).
19 A 4. a rövid; vagy a 2. u is rövid, vagy az imma- ban van két rövid szótag és a lugete után hiátus. A verssor hét lábas.
20 érdemes megemlíteni, hogy CHOLOdnIAK i.h. ezt a sort is megkísérelte kiegészíteni: vos testo[r, superi, non hoc meruisse vi-
debar], a CIL III 3241 párhuzama alapján, ami azonban nagyon valószínűnek nem mondható, mert ma már tudjuk, hogy
egészen más verstípusba tartoznak (B. FEHéR, Poems and Versification in Pannonia, AAntH 38 (1998) 65-102. nr. 33,
p.88–90, FEHéR, Nyelvtörténet I 1.3.5.1. nr. 40.).

21 Th. MOMMSEn éRdy j. leírása alapján közölte a CIL-ben, azonban, mint RóMER F. megjegyzi (Rd 373): az utolsó sorok
gonosz állapota miatt igen tökéletlenül. Előtte a követ KATAnCSICH írta le autopszia alapján (ms. Itin. a. 1796. et p. M. KA-
TAnCSICH, Istri adcolarum geographia vetus, Buda 1826-1827, I 437 nr. 488), nagyobb részt teljesen hibásan, tehát már a
XVIII. század végén is alig volt olvasható.

22 A leghitelesebb ezek közül kétségtelenül RóMER F. olvasata (id. h.), későbbiekben mégis inkább MOMMSEn szövegét próbál-
ták verstani alapon emendálni (F. BUECHELER in CLE 555, I. CHOLOdnIAK, Carmina nr. 23; ezek alapján újabb közlés
SCHALLMAyER ET ALL. Der römischeWeihebezirk von Osterburken I. Stuttgart 1990. 332, nr. 412.), de egy teljesen új és, mint
kiderült, szinte teljesen használhatatlan olvasatot HARMATTA j. is adott, amelynek alapján kiadta és verstanilag értelmezte T.
AdAMIK, Standard und Substandard imWortschatz der Grabinschrift von Pannonien (CLE 555). In: Latin vulgaire–Latin tardif
V. Actes duVe Colloque International sur le latin vulgaire et tardif. Heidelberg, 5–8 septembre 1997.Heidelberg 1999. 158-159).

23 FEHéR, Nyelvtörténet nr. 16.
24 AdAMIK, i.m., j. HARMATTA rajzával és M. nAGy fotójával.
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10. kép



Abstract

1. The inscription CIL III 4233 exists built in a stone wall in Sopron, under old plaster-work, in such a
condition as it is very hard to study. In all likelihood, that was the situation already in the 19th century. Yet
by a careful examination, I could give a new reading which is here presented, a reading which confirms its
date to the Severan era.

2. In the ruines of the medieval church of Ecsér (Révfülöp village, presently Veszprém county) there are at least
two Roman inscriptions, one of them a big limestone altar with palimpsest inscription, the other a fragment
the exact function and reading of which was quite unidentified until now. The more recent inscription of
the altar was known (RIU 332), but one verse of it was neglected; the earlier inscription was not heeded.
Though it had been mostly erased, some letter fragments gave us the clue for the identification, wherefrom
we can see it was primarily an altar dedicated to Liber. The other fragment (RIU 334) can be identified too,
as the crepido of a greater limestone basis or altar with an originally very long inscription, from which at
least two words can be read.

3. Two well-known verse inscriptions (CIL III 3403 and CIL III 3337) have their last verses very fragmentated.
These verses were often misinterpretated or not interpretated in their editions at all.With an accurate metric
and epigraphic analyse, I could interpret the former one with one variable word retained, the latter one
completely.

4. The verse epitaph CIL III 3397 was found in a sarcophage found in Nagytétény (today Budapest), the
surface of which was so much worn already in the 19th century, as F. Rómer noted, that even he could give
only an approximate reading. Many scholars attempted to emend it, but as it proved, when I made an
ectypus, from all the readings that of Rómer was the most correct, which now finally can be propped by a
visual representation.
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