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Fehér Bence 

97 év – 97 oldal

Németh György–Kovács Péter: Bevezetés a görög és a római felirattanba. 
Gondolat Kiadó, Budapest 2011.

1914-ben jelent meg a római epigrafikának magyar nyelven azóta is standard ké-
zikönyve, Buday Árpád Római felirattan c. magisztrális munkája Kolozsvárott. 
A tudomány akkori szintjén ez a csaknem négyszáz oldalas kézikönyv nemcsak 
amatőröknek, de szakembereknek is minden igényét kielégítette, de természete-
sen ma már igen sok szempontból elavult: jóval nagyobb ismert anyagot kutatunk, 
erősen megváltozott történeti háttérismerettel, technikai kérdésekről is bővebb 
a tudásunk, és talán a legfontosabb változás, hogy azóta született meg a szakma 
egyezményes nemzetközi átírási rendszere, a “leideni jelkulcs”. Ennek dacára ki-
lencvenhét év alatt kísérlet sem történt pótlására modernebbel – leszámítva Tóth 
István–Szabó Ádám Bevezetés a római feliratok világába c. kis tankönyvecskéjét 
(Pécs 1999) kezdőknek, amely nem tudott áttörést elérni, talán mert kifejezetten 
a kezdők szükségleteire koncentrált, talán mert egy tankönyvhöz képest túlzottan 
nagy arányban közvetítette a szerzők személyes véleményét a szakmai kérdések-
ről. Használtuk hát „a Budayt” konokul, és többnyire továbbra is eredményesen, 
hiszen régies szemlélete dacára voltaképpen minden kérdésre lehetett benne ta-
lálni egy választ, ha kilencvenhét éveset, akkor kilencvenhét éveset (és feltűnően 
sokszor így is időszerűt). Mindazáltal nagyon is kívánatos volt már, hogy valaki 
létrehozza e mű modern utódját, amely átvehetné a szerepét, méghozzá továbbra 
is magyar nyelven, hiszen nagyon fontos, hogy ne csak a szűk szakma kézikönyve 
legyen, amelyet akár latinul is megírhatnánk, hanem a legkülönbözőbb bölcsészeti 
tudományágaké, amelyek mind-mind rászorulnak az epigrafika segítségére, de rit-
kán tudják önállóan, szakmabeli vezető nélkül élvezni.

Valószínűleg részben ez vezette Németh Györgyöt és Kovács Pétert, valamint a 
kiadót, hogy elénk adják kézikönyvüket, részben pedig az a nagyszerű koncepció, 
hogy átfogó ókori kézikönyvünk is legyen, amely a görög és a római felirattan egy-
szerre kézbevehető tárházát nyújtsa. A görög részt Németh György, a rómait Ko-
vács Péter írta. A nemes szándékot nyilván még tovább lehetett volna fejleszteni, jó 
lenne, ha lenne egyszer egy általános epigrafikai művünk, amelyben az ókor egyéb 
kultúráinak és a későbbi korok felirattanának is utána lehet nézni (egyre nagyobb 
corpusok készülnek, és egyre intenzívebb a kutatás az etruszk, valamint a keleti fel-
iratok tárgykörében; Magyarországon pedig főleg a török kor bővelkedik olyan 
emlékekben, amelyeket a laikus képtelen értelmezni).  Ez persze akkor már nagy 
szerzőgárdát igényelne, és természetesen nem csekély anyagi ráfordítást. Egyelőre 
a lehetőségek szűkössége jóval alacsonyabb szinten vált meghatározóvá, némileg az 
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egész mű használhatóságát is megkérdőjelezve: kilencvenhét év után a könyv főszö-
vege, a kötetvégi mutatót nem számítva, éppen 97 oldalas lett. Nem tudom, a ki-
adó mennyire merev kereteket szabott meg előre  – többszörös terjedelem nyilván 
anyagi okokból nem volt lehetséges. De vajon lehetséges-e elérni a célt ekkora (ön)
korlátozással? Véleményem szerint nem, minden modernsége mellett a kötetet még 
a kezdők, nem szakosok sem használhatják majd a Buday-féle kézikönyv kiváltásá-
ra, pusztán – és persze ez sem kevés – egyfajta supplementumként, új ismeretekkel 
való kiegészítésként.

A legfőbb erénye a munkának éppen ez a naprakészsége, amely különösen a 
bibliográfiai részében érhető tetten (37-44, ill. 93-94. old.). Jelen pillanatban ez az 
egyetlen magyarul elérhető átfogó nemzetközi bibliográfia, amely még a 2010-ben 
megjelent fontosabb munkákat is tartalmazza, ráadásul tárgykörök szerint világo-
san tagolva (különösen a görög, Németh György szerkesztette részben; sajnos a 
két bibliográfia szerkesztési elve nem teljesen egyforma). A római részben Kovács 
Péternél hiányzik a CIL köteteinek olyan részletes és felhasználóbarát bemutatá-
sa, mint Németh Györgynél az IG-köteteké; helyes és érthető, hogy külön hang-
súlyt fektet a pannoniai feliratos corpusok bemutatására (bár ma már az IPSS [nála 
nyomdahibával IPPS néven rövidítve] és TPSSR kötetek teljesen jelentéktelenné 
váltak), azonban nem helyeselhető, hogy a többi tartományok részcorpusai közül 
csak Daciáét, Britanniáét és Moesiáét említi, még akár a közeli Noricumét sem.  
Abban is korszerűek a szerzők, hogy az internetes irodalmat és az egyre jelentősebb 
internetes corpusokat sem felejtik ki a bibliográfiából. Egészében véve naprakész a 
tanulmányszöveg is; érdekes kivételt jelentenek Kovács Péter összefoglaló betűtáb-
lázatai, amelyeket Budaytól vett át változtatás nélkül (2.1.d-2.3.e). Így biztos nem 
lehet a régi kézikönyvet felváltani, ha a legfontosabb ábráit továbbra is használjuk 
– bár ezek egyébként nagyjából használhatóak, de Kovácstól, aki aktív, gyakorla-
ti epigráfusként minden évben több tucat új, eddig ismeretlen feliratot tár fel, és 
már legalább kétezernek volt újraközlője, elvárható lenne, hogy saját tapasztalata-
it és az eltelt évszázad irodalmát is áttekintve bővebb, naprakész táblázatokat ké-
szítsen, amelyeknek főleg a datálás nehéz problémájánál lehetne óriási szerepük. 
A recenzens a datálásokat egyedül tartalmazó 2.3a-d táblázatot használhatatlanul 
elavultnak véli, és kicsit keserűen mulatott rajta, hogy a 2.3e táblázatot Kovács úgy 
vette át sajtóhibástól, hogy annak a felhasznált példány egy régi olvasója által kéz-
zel, ceruzával beírt javítása is olvasható a beszkennelt ábrán. (Nem, ez nem Kovács 
kézírása.)

A két rész koncepciója enyhén különbözik. Németh György görög felirattana  
elméletibb, sokat foglalkozik az eredet, a rokon régi írások, az egymástól eltérő  
görög rendszerek kérdésével. Talán ebben a szűkös tartalmi keretben ez az eljárás 
a célravezetőbb, bár a választás nagyon nehéz. Egy biztos, az olvasó (sókratési mó-
don) semmiképp nem marad bizonytalanságban afelől, mekkora bizonytalansági 
tényezőkkel kell szembesülnie, mindazáltal legalább vázlatos elképzelése kialakul-
hat róla, hogy egyes térségek írásait hogyan tudja betűik jellegzetessége alapján 
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elkülöníteni. Ennek a résznek előnye még a stílus élvezetessége, a figyelemfelkel-
tő részletek, melyek által az oktatásban könnyebben használható. Nehéz választás 
lehetett az is, hogy mintafeliratok képeit vegye-e be a szerző, vagy azok helyére is 
elemzést: hiszen az epigrafika képek nélkül nem epigrafika, és ennek is nagy fi-
gyelemfelhívó szerepe van. (Mégis, én lehet, hogy a másik megoldást választottam 
volna: hiszen annyi részterület, hogy mást ne mondjak, szinte az összes kronológiai 
kérdés várna legalább említésre.) 

Kovács Péter római felirattana inkább adattár-jellegű, terminológiai adatok 
nagy mennyiségű rendszerezett felsorolásával, egyébként óriási tömegben latinul, 
magyarázat nélkül, ami miatt oktatásra csak latinul jól tudóknak alkalmas: tehát 
pl. latin szakosoknak, de nem történészhallgatóknak. Különösen jól átgondolt a 
felirattípusok részletező bemutatása, és nagyon fontos a cursus honorum tárgyalása, 
mert ezt még a történészhallgató is jószerivel csak itt találhatja meg egyszerűen és 
áttekinthetően (4.2.). A felirattípusok bemutatása gondolatébresztő koncepció sze-
rint történik, még ha nem is minden szempontból praktikus: ritkább és gyakoribb 
típusok megközelítőleg ugyanakkora terjedelemben kapnak néha helyet. Ebből az 
instrumenta domestica egyébként célszerű tárgyalásánál fájó, hogy a tégla- és edény-
feliratokon belül nem különíti el a két alapvető, gyakoriságában és jelentőségében 
teljesen különböző kategóriát: a bepecsételt és az egyénileg írott (karcolt) felirato-
kat; az előbbieknek még a speciális corpusai, kronológiai és módszertani problémái 
is feltétlen említést érdemeltek volna.

A legsúlyosabb kritikát a kötet egy duplum miatt kell hogy kapja: a feliratközlés 
nemzetközi jelrendszerét, a leideni rendszert mindkét rész külön fejezetben mutat-
ja be, ráadásul nem teljesen egyformán! (A két leírás közül Németh Györgyé ponto-
sabb.) A baj éppen nem az, hogy ez szerepel: kívánatos volna, hogy a pontos, tökéletes 
rendszer használata végre egységesen kötelezővé váljék hazánkban, ehhez azonban 
az is kell, hogy a tankönyvi közlés egységes és pontos legyen, méghozzá legjobb lett 
volna kiemelve, egy közös bevezetőben, amely még néhány egyéb, itt kényszerűen 
kimaradt kérdést is felölelhetett volna. Így feltétlenül szántam volna egy-két oldalt 
a feliratolvasás, -gyűjtés technikai szabályaira, trükkjeire. (A mai napig csak Buday 
könyvéből lehet például megtanulni, hogyan kell szakszerűen pacskolatot venni!) 
Természetesen a leideni jelrendszer sem lehet teljesen tökéletes, az idő során ez is 
fejlődik, és reméljük, fejlődni is fog – hadd osszak meg legalább két jelenleg még 
aktuális problémát: a rendszer ismeri a csak szövegösszefüggésből azonosítható 
csonka betűk jelét (ez a pontos terminus, nem ahogy Kovács írja: „sérült betűk”) és 
az első leírás óta megsemmisült betűkét, de nincs megoldása arra, ha a kétféle sérü-
lés egyszerre jelentkezik: elsőre „sérült betű” volt, mára már ez is megsemmisült, és 
a leírók jelenleg egyedileg küszködnek azzal, hogyan tudják a két jelet kombinálni; 
a „rövidítések” jelét kell arra is használni, ha egy (több) betű ugyan szándékosan, 
de nem rövidítés végett, hanem nyelvi variáció, köznyelvi/nyelvjárási forma miatt 
marad ki: ez leggyakrabban az (a)e kombinációnál jelentkezik. Amit azonban ismer 
a kutató, azt következetesen alkalmaznia kell, és nem kéne kihagynia pl. a véletle-
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nül kifelejtett betűk < > jelét, a retrográd írás jelét (Némethnél ezek rendben szere-
pelnek), az utólag beírt betűk ` ´ jelét, az azonosíthatatlan betűk + jelét. (A „csak 
régebbi leírás” aláhúzásos jelét pedig Kovács táblázatában úgy tűnik, a nyomda ör-
döge vesztette el, meglehetősen sok elgépelt, betűhibás szóval együtt a könyvben, 
amelyeket egy alapos korrektúra kijavíthatott volna.)

Örömöt is okozott több kisebb rész megjelenése, amelyek hazai viszonylatban 
újdonságok: a lineáris B írás tömör, jó bemutatása, a számírás és a kottaírás legalább 
rövid említése Némethnél, a feliratkészítés folyamatának bemutatása Kovácsnál – 
rövidítésjegyzéke is pontos és fontos, de szerintem nem elég bőséges, némileg több 
terjedelmet mindenképp megért volna.

A recenzens szomorú kötelessége még néhány apró elírás, hiba megjegyzése.  
A 13. oldalon az anthrópos ciprusi átírása vélhetőleg a-ne-to-ro-po-se helyett a-ne-to-po-
ro-se; a 15. oldalon a Nestór-kupa feliratán a hosszú magánhangzók kiadói jelzése 
csak a szavak egy részén történt meg. A görög írás magánhangzó-szükségletének 
igazolására felhozott példák közül (19. old.) az ἀεί szóval nem értek egyet: az ábécé 
kialakításának archaikus korában ezt a szót föníciai írással gond nélkül le lehetett 
volna jegyezni, és vélhetőleg semmi kétértelműség nem lett volna benne. Az 53. 
oldalon a számjelölésekből a ‘fél’ S jele kimaradt, ettől aztán a sestertius HS jele a kö-
vetkező oldalon mindjárt „speciális jellé” változik, pedig nagyon is magyarázható 
számjelölés. A 61. oldalon a mágikus IAΩ betűket a nyomda elmulasztotta görög 
betűkkel szedni. (Ennek a szövegrésznek a túlzott tömörségét is lehetne kifogá-
solni, mindenképpen kívánt volna egy részletezőbb, néhány forrásgyűjteményre is 
kitérő, tipológiát is adó magyarázatot.) A 77-78. oldalon, a jogi feliratok két típusá-
nál, a rogatiónál és lexnél a felsorolt fennmaradt példák helyet cseréltek! És végül, a 
bibliográfiák tartalmi beosztása mellett, ami használatukat megkönnyíti, az egyes 
tételek szövegközi évszámos idézése nagyon nehézkessé teszi a visszaazonosítást.

Ceruzával felfegyverkezve javítsuk a kötetben ezeket az apróságokat, és átte-
kinthető, kezdőknek nagyon alkalmas, véleményem szerint időtálló segédkönyv-
höz jutunk, s reményeink szerint nem újabb 97 évig fog tartani, hogy lehetőség 
adódjék egy bővített kiadásra.


