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Kiszl Péter – Mátyás Melinda 

Digitális bölcsészet a könyvtár- és 

információtudományban 3. rész 

Latin nyelvű szövegkorpuszokat tartalmazó és 

epigráfiai adatbázisok Európában* 

A digitális bölcsészet, valamint a könyvtár- és információtudomány szoros kapcsolatban 

álló diszciplínák. Tanulmánysorozatunk harmadik részében a European Association for 

Digital Humanities (EADH) által közzétett multidiszciplináris projektekből válogatva, ókori 

latin szövegeket feldolgozó (digilibLT – Digital Library of Late-antique Latin Texts, Earlier 

Latin Manuscripts) és görög-latin epigráfiai adatbázisokat (Inscriptiones Graecae, German 

Inscriptions Online, I.Sicily – Inscriptions of Sicily, EAGLE – Europeana Network of 

Ancient Greek and Latin Epigraphy) elemzünk. Vizsgálatunk eredményeinek közzétételével 

elsősorban a magyarországi könyvtári tájékoztatást és a könyvtárosképzést szeretnénk 

támogatni, valamint a hazai tartalomszolgáltatások színvonalának emelését ösztönözni. 

Tárgyszavak: bölcsészettudomány; digitális technika; információmenedzsment; 

innováció; adatbázis; epigráfia; latin nyelv; tartalomszolgáltatás; 

nemzetközi együttműködés 

Digitális bölcsészet és klasszika-filológia 

 

A European Association for Digital Humanities 

(EADH) honlapján
1
 olyan digitális bölcsészeti pro-

jekteket gyűjt össze, amelyek az utóbbi öt évben 

indultak és jelentősen hozzájárultak az európai 

digitális bölcsészet fejlődéséhez. A programok 

felvétele egy angol nyelvű – a projekt nevét, URL-

jét, maximum 100 szavas bemutatkozását, partne-

reit, résztvevőit, támogatóit és logóját, valamint a 

kapcsolatfelvételi adatokat tudakoló – űrlap kitölté-

sével szabadon kezdeményezhető.
2
 

 

Tanulmánysorozatunkban az EADH által regisztrált 

több mint 200 program
3
 mindegyikének feldolgo-

zására nincs módunk. Közleményszériánk jelen 

részében így jól körülhatárolható, viszonylag ho-

mogén csoportként azokat az adatbázisokat vizs-

gáljuk, amelyek latin nyelvű szövegekkel, illetve 

görög-latin nyelvű epigráfiákkal (feliratokkal)
4
 fog-

lalkoznak. E kettő között az összekötő kapocs 

elsődlegesen a klasszika-filológiai kötődés, a nyelv 

és az adatközlés hasonlósága. 

 

Választásunkat az is befolyásolta, hogy a hazai 

könyvtár- és információtudományi szakirodalom-

ban olyan alul reprezentált, multidiszciplináris (tör-

ténet, nyelvészet, irodalom, régészet, informatika 

stb. kötődésű) komplex digitális bölcsészeti témát 

kínáljunk, amely a könyvtári adatbázisok építésé-

hez és a szakmai együttműködések kialakításához 

is hasznos adalékokkal, akár mintául is szolgálhat. 

A könyvtárakhoz azért is kapcsolódik szorosan a 

klasszikus nyelvű örökség (a két nyelv közül külö-

nösen a latin), mert a régi gyűjteménnyel rendel-

kező intézményekben a kéziratok és a régi nyom-

tatványok túlnyomó része latin nyelvű. A latin pe-

dig sok szempontból épít az ógörögre. A régi szö-

vegek vagy a hozzájuk kapcsolódó kézikönyvek 

feldolgozásához és nyilvánossá tételéhez így a 

közgyűjtemények bőséggel vehetnek ötleteket a 

digitális bölcsészet megoldásaiból. 

 

Az EADH holdudvarából ezáltal az alábbi hat pro-

jektet vesszük górcső alá. 

 

Latin szövegeket közlők: 

1. digilibLT – Digital Library of Late-antique Latin 

Texts,
5
 

2. Earlier Latin Manuscripts.
6
 

 

 

* A tanulmány az Emberi Erőforrások Minisztériuma 

(EMMI) támogatásával készült. 



Kiszl P. – Mátyás M.: Digitális bölcsészet a könyvtár- és információtudományban 3. rész 

2 

Epigráfiákat közlők: 

3. Inscriptiones Graecae,
7
 

4. German Inscriptions Online,
8
 

5. I.Sicily – Inscriptions of Sicily,
9
 

6. EAGLE – Europeana Network of Ancient Greek 

and Latin Epigraphy.
10

 

 

Elemzésünkben szólunk a portálok mindegyikére, 

egy (kisebb) csoportjára, vagy csak egyikére érvé-

nyes tulajdonságokról is. Ezután összevetjük a 

gyűjtemények profiljait, továbbá azt, hogy mely 

szervezet(ek) támogatják, illetve melyek a partner-

intézményeik (ha vannak). Végül pedig – könyvtár- 

és információtudományi megközelítéssel – kiemel-

jük a projektek egyedi vonásait, keresési, böngé-

szési, rendezési, megjelenítési stb. lehetőségeit. 

 

A kutatási projektek átfogó összehasonlítása 

 

A kezdeményezések közös jellemzője a nyilvános 

megosztás és a közkinccsé tétel szándéka. Ingye-

nesen szolgáltatják az adatokat és térítésmentes, 

illetve saját fejlesztésű alkalmazásokat használnak 

a működtetéshez. Az I.Sicily például a Zotero hi-

vatkozáskezelő programmal
11

 teszi elérhetővé 

bibliográfiáját. 

 

Egységes vonás, hogy modern leíró nyelveket 

alkalmaznak, a latin szövegek megjelenítéséhez a 

TEI-XML-t, az epigráfiai források fele pedig TEI-ben, 

a feliratok modern leírására használt EpiDoc sémá-

val
12

 publikálja az adatait (I.Sicily, Inscriptiones 

Graecae). A digilibLT adatbázis teljes tartalma 

menthető XML-ben ZIP-csomagként. Az Earlier 

Latin Manuscripts katalógusát tetszőlegesen expor-

tálhatjuk CSV formátumban, táblázatait lementhet-

jük akár képként, akár PDF dokumentumként vagy 

SVG (Scalable Vector Graphics) vektor fájlként is. 

Utóbbi előnye, hogy bármilyen mértékben nagyítva 

sem torzul a kép.  

 

Két adatbázis (Earlier Latin Manuscripts és I.Sicily) 

dinamikus táblázatos megjelenítést használ az 

adatok prezentálására. Ez különösen hasznos, 

mert így szabadon rendezhetjük a táblákat a saját 

preferenciáink szerint, nem köt minket a készítők 

által elsődlegesnek gondolt rendezési szempont. 

 

A projektek támogatói között természetszerűen 

európai felsőoktatási intézményekkel, kutatóköz-

pontokkal találkozhatunk. A legtöbb partnerintéz-

ménnyel az epigráfiai forrásokkal foglalkozó gyűj-

teményeket összefogó, Europeana-kötődésű 

EAGLE rendelkezik, amelyben Magyarországról az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) vesz 

részt. Létezik olyan intézmény, amelyik egyszerre 

több programot is támogat, ilyen például a Univer-

sity of Oxford (I.Sicily és EAGLE), valamint a Ber-

lin-Brandenburg Academy of Sciences and 

Humanities (Inscriptiones Graecae és German 

Inscriptions Online). 

 

Az adatbázisok egy részének célja, hogy digitáli-

san kereshetővé tegye az eredetileg nyomtatásban 

megjelent tudományos összeállításokat, ilyen az 

Earlier Latin Manuscripts, az Inscriptiones Graecae 

és a German Inscriptions Online. A másik része 

(digilibLT, I.Sicily és EAGLE) olyan forrásokat tesz 

közzé, amelyek még nem léteznek összegyűjtve 

sem korábbi nyomtatott változatban, sem digitális 

formában. 

 

A 1. táblázatban az EADH oldalán megjelenő be-

mutatkozó projektadatok alapján szemléltetjük az 

egyes adatbázisok főbb jellemzőjét és intézményi 

hátterét. 
 
1. táblázat  

Az EADH portálján regisztrált latin nyelvű és epigráfiai digitális bölcsészeti projektek áttekintése 

 

A portál neve és profilja Támogató(k) és partnerintézmény(ek) 

digilibLT 

● latin nyelvű prózai szövegek a 2. század végétől a 

7. századig 

● XML-TEI standardok szerint annotálva a forrás 

hivatkozásával és a változtatások jelölésével 

● bizonyos szerzők és művek teljes kánonja elérhető 

Támogató: 

● Regione Piemonte 

Partnerintézmények: 

● Università degli Studi del Piemonte Orientale 

● Università degli Studi di Torino 
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Earlier Latin Manuscripts 

● alapja E. A. Lowe munkája, a Codices Latini 

Antiquiores (CLA)
13

 

● 800 előtti latin nyelvű kéziratokat, Lowe gyűjtését és 

annak a kiegészítéseit tartalmazza javításokkal 

együtt 

● adatbázisba rendezett felületet kínál, a gyűjtemé-

nyekben eredet, proveniencia, írásmód és szöveg 

alapján is kereshetünk 

● lehetőségünk van kulcsszóra, könyvtárra, írásmódra 

és datálásra is szűrni 

Támogatók: 

● Moore Institute, NUI Galway 

● School of Languages, Literatures, and Cultures, 

NUI Galway 

Inscriptiones Graecae 

● a Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and 

Humanities legrégibb projektje, amelynek célja a 

görög nyelvű feliratok összegyűjtése és közlése 

● a Corpus Inscriptionum Graecarum (CIG)
14

 utóda 

● online kiadása jelenleg 11 kötetet tartalmaz, hozzá-

férhetünk az eredeti szöveghez és a fordításokhoz 

(angol és német) is  

Támogató: 

● Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and 

Humanities 

 

German Inscriptions Online 

(Deutsche Inschriften – DIO) 

● középkori latin és német feliratok egészen 1650-ig 

● gyűjtési helyek: Németország, Ausztria, Dél-Tirol 

● Deutsche Inschriften (DI) – kötetek: városi vagy 

adminisztratív körzetek, illetve egy-egy város felira-

tait gyűjtötték 

● a DIO célja a teljes DI széria digitalizálása és online 

közzététele 

● meglevő rész: visszamenőleges digitalizálása a 

régebbi köteteknek, amelyeknek még nem volt digi-

tális eredetije; későbbi kötetek szerkesztése; a ké-

pekre való közlési jogok megszerzése; a 

metaadatolás; fekete-fehér képek esetén új színes 

fotó készítése 

Támogatók: 

● Academy of Sciences and Literature, Mainz 

● Austrian Academy of Sciences 

● Bavarian Academy of Sciences and Humanities 

● Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and 

Humanities 

● Heidelberg Academy of Sciences and Humanities 

● North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, 

Humanities and the Arts 

● Saxon Academy of Sciences in Leipzig 

 

Partnerintézmények: 

● Dr. Ludwig Reichert Verlag 

● Austrian Academy of Sciences Press 

● Institut für Geschichtliche Landeskunde an der 

Universität Mainz e.V. 

● Kompetenzzentrum Trier 

● Deutsches Historisches Institut in Rome 

I.Sicily 

● az ókori Szicília feliratainak ingyenesen, online 

elérhetővé tétele 

● válogatás nélkül gyűjti a feliratokat minden nyelvből, 

amelyik előfordult az ókori Szicíliában pl. latin, gö-

rög, pun, héber 

● időbeli gyűjtőköre: Kr. e. 7-6. század – Kr. u. 5. 

század és még későbbi is lehet 

● első gyűjtésben a kőbe vésett szövegeket tárják fel, 

ezt a jövőben tervezik kibővíteni 

● leírási mód: TEI-XML EpiDoc séma 

● 2016 közepére lett nyilvános 

Támogatók: 

● John Fell Fund, University of Oxford 

● Merton College, Oxford 

 

Partnerintézmények: 

● University of Oxford 

● Museo archeologico regionale Paolo Orsi in 

Syracuse 

● Museo civico, Catania 

● Consiglio Nazionale delle Ricerche, Catania 
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EAGLE 

● célja a partnerintézmények epigráfia-

gyűjteményeihez és archívumaihoz való hozzáférés 

biztosítása 

● központi adatbázist épít 

● többnyelvű portált szolgáltat, folyamatosan bővül a 

digitalizált tartalmakkal 

● az Europeana része 

Támogatók:  

● ICT Policy Support Programme of the European 

Commission 

● Competitiveness and Innovation Framework 

Programme 

 

Parterintézmények: 

● Sapienza, University of Rome 

● Promoter Srl 

● University of Bari "Aldo Moro" 

● Heidelberg University 

● Oxford University 

● University of Alcalà 

● Paris Lodron University Salzburg 

● Babeş-Bolyai University 

● Eötvös Loránd Tudományegyetem 

● Juraj Dobrila University of Pula 

● Scientific Research Centre of the Slovenian 

Academy of Sciences and Arts Institute of 

Archaeology 

● Institut de recherche sur l'Antiquité et le Moyen-Age 

"Ausonius", UMR 5607, University of Bordeaux 3 - 

CNRS 

● Katholieke Universiteit Leuven 

● Italian National Research Council – CNR-ISTI 

● German Archeological Institute 

● The Cyprus Institute 

● Eureva 

● The British School at Rome 

● Gogate Srl 

 

Latin nyelvű szöveges adatbázisok 

 

digilibLT
15 

 

A digilibLT a latin prózai szövegek közül a nem 

keresztényeket gyűjti. (Csak néhány keresztény 

szöveg található meg benne a nyelvi szempontból 

történő összehasonlítás érdekében.) Bibliográfia is 

kiegészíti, mely a tárolt szövegeket regisztrálja. A 

Packard Humanities Institute (PHI)
16

 utódja kíván 

lenni, ugyanis a PHI-ban a 2. századig találjuk 

meg a latin nyelvű írásokat, ebben pedig az utána 

következőket olvashatjuk. 

 

A keresés módjai az adatbázisban: teljes szöveges 

és kulcsszavas (szerző, időszak, szövegtípus). A 

haladó keresésben (1. ábra) lehetőség adódik 

szabadszavasan kutatni operátorok használatával, 

továbbá alkalmazhatunk szóközelségi beállításo-

kat, valamint kulcsszavakat is. 

 

A bibliográfiához külön kereső áll rendelkezésünk-

re, amely igen részletesen paraméterezhető: 

● az ókori szerző nevére, akiről az írás szól;  

● a tanulmány szerzőjére;  

● a tanulmány típusára; a folyóirat nevére;  

● a kötött szavas kulcsszólistából kiválasztott sza-

vakra, kifejezésekre;  

● az időszakra és megjelenési évre. 
 

A szövegeket online szabadon megtekinthetjük, 

regisztrációval letöltésre is van lehetőségünk a 

következő formátumokban: TXT, PDF, TEI, E-Pub 

(2. ábra). Ahogy bevezetőnkben már szóltunk róla, 

bejelentkezés után tömörített fájlban le lehet men-

teni akár az egész korpuszt. 
 

Earlier Latin Manuscripts
17

 

 

Az Earlier Latin Manuscripts ugyancsak jól struktu-

rált portál: már a kezdő oldalon eldönthetjük, hogy 

a teljes kollekcióban szeretnénk keresni vagy gyűj-

teményenként csoportosítva tallóznánk a szövegek 

között. A teljes katalógus egy dinamikus táblázat-

ban jelenik meg lista nézetben (3. ábra), amelyben 

tudunk rendezést beállítani egy oszlopon belül a 

fejlécekre kattintva, valamint a jobb oldalt látható 

feltételekkel szűkíthetjük a meglevő listát. 
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1. ábra digilibLT. A haladó keresés paraméterei 

 

 
 

2. ábra digilibLT. Atilius Fortunatianus műve az elérhető formátumok listájával  
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3. ábra Earlier Latin Manuscripts. Kéziratok katalógusa, listanézet  

 
 

Egy adott tételre kattintva betöltődik annak részle-

tes leírása, a főbb adatok a dokumentumról: 

● a CLA-száma,  

● az őrzőhelye,  

● az írásmódja,  

● a keletkezési ideje, eredete és származása,  

● a Trismegistos
18

 adatbázisszáma, 

● az anyagtípusa (pl. pergamen), 

● a tartalma,  

● a megjegyzések, 

● a leírás utolsó módosításának dátuma. 

 

A leírásokhoz lehetőség szerint hozzákapcsolódik 

a dokumentum digitalizált verziója, amely megjele-

níthető nagy méretben és szabadon le is tölthető 

(4. ábra). A tételek a természetüket tekintve kódex-

töredékek vagy tekercseken fennmaradt latin nyel-

vű szövegek. A táblázatos nézetre visszatérve az 

egész listát (összesen 2047 elem) és minden szű-

kített megjelenítését le tudjuk tölteni CSV formá-

tumban.  

 

A lista nézeten kívül választhatjuk még az Open 

Street Map-alapú
19

 térképes megjelenítést, ahol az 

őrző könyvtár városát kiválasztva megtudhatjuk, 

hogy hány dokumentum található az adott gyűjte-

ményben. Hátránya, hogy nem feliratozzák a na-

gyobb városokat, így a vaktérképismeret mellett 

csak a városokat jelölő körökre kattintva tudjuk 

meg, hogy melyik várost jelöli a kör.  

 

A harmadik nézet az írásformákat összegző kimu-

tatás. Ebből láthatjuk például, hogy az unciális 

típusból (a kapitális írásmódból alakult ki a 3. szá-

zadtól kezdve, jellemzője, hogy a korábbi formák-

hoz képest kerekebbek a betűi) tartalmazza az 

adattár a legtöbb, összesen 578 tételt. A 

Highcharts-ra
20

 épülő táblázatot letölthetjük kép-

ként, PDF-ként vagy SVG formátumban. Mind a 

három nézetben lehetőség adódik szűkíteni a talá-

lati listán kulcsszó, írásmód, őrző könyvtár és ke-

letkezési idő szerint. 
 

A gyűjteménybe való másik belépési ponton ke-

resztül a CLA alkotója, E. A. Lowe vagy további 

kutatók által azonosított csoportok szerint tallózha-

tunk eredet, származás, írásforma, szövegtípus 

szerint. Ide gyűjtötték egy külön kategóriában a 

CLA-információihoz képest megváltozott rekordok-

ra mutató linkeket is. 
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4. ábra Earlier Latin Manuscripts. A Vatikán egyik kéziratának adatlapja 

 
 

Epigráfiai gyűjtemények 

 

Inscriptiones Graecae
21 

 

A német nyelven elérhető Inscriptiones Graecae 

adatbázis a Corpus Inscriptionum Graecarum köte-

teihez nyújt elektronikus hozzáférést: tallózhatunk 

a kötetek tartalmában vagy kereshetünk a szöve-

gekben. 

 

A böngészésnél minden kötet egy külön kötetné-

zetben jelenik meg, amelyben lapozhatunk a rögzí-

tett feliratok között. Betöltődik mind az eredeti gö-

rög szöveg (diakritikusan, megkülönböztető mel-

lékjelekkel együtt, a hangsúlyok és a „h” hangok 

meglétének vagy hiányának, a hehezetek jelölésé-

vel) és a német fordítás a fordító nevének feltünte-

tésével (5. ábra). Az adatok között feltüntetik még 

a keletkezési időt, a megtalálási helyet, az anyag-

típust, amelyen a felirat található (pl. márvány) és 

a szöveg típusát (pl. epigramma). Az oldalon XML-

nézetre is válthatunk. A kötetben való mozgást a 

navigációs nyilak biztosítják, továbbá a nyilak kö-

zött középen elérjük az adott rész tartalomjegy-

zékét is. 

 

Keresési lehetőség: szabad szavas keresés görög 

virtuális billentyűzettel, csonkolással. Szűrés tör-

ténhet anyag- vagy szövegtípusra. A szűkítésnél 

egy opciót beállítva és üres keresést indítva tallóz-

hatunk az adott kategóriába tartozó feliratok között 

(6. ábra). 
 

German Inscriptions Online
22

 

 

A German Inscriptions Online szintén csak német 

nyelvű felhasználói felülettel rendelkezik. A 

German Inscriptions sorozat digitalizált változatán 

kívül el lehet érni a feliratokból készült publikációk 

bibliográfiai adatainak gyűjteményét, továbbá egy 

glosszáriumot. 
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5. ábra Inscriptiones Graecae. Felirat az athéni Akropoliszból 

 
 

 
 

6. ábra Inscriptiones Graecae. Keresőfelület virtuális billentyűzettel 

 
 

Kétféleképp használható az adatbázis: a térképes 

nézet felől megjelenítve (Geographie) vagy a kere-

sés (Suche) felől indulva. Az előbbinél Google 

térképet alkalmaznak, amely segítségével a helyek 

szerint jeleníthetjük meg a feliratokat, ez a térkép 

elég részletes, a megszokott felülettel találkozunk, 

az országhatárok, nagyobb városok neve megjele-

nik (7. ábra). A térképen a pontokkal jelölt helyekre 

kattintva látható a felirat DI-száma és a leírása, 

lehetőség szerint bővebb információkra mutató 

linkekkel együtt. 
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7. ábra German Inscriptions Online. Feliratok térképes megjelenítése, Nürnberg 

 
 

A keresésnél teljes szövegben kutathatunk dátum, 

katalógus és városok szerinti szűkítési opcióval. 

Egy tétel a következő elemekből áll: 

● felirat sorszáma, 

● felirat mérete, 

● feliratszöveg fényképe, 

● feliratszöveg leirata, 

● feliratszöveg német fordítása, 

● megjegyzések, 

● szövegkritikai apparátus, 

● bibliográfia. 

 

Az oldal alján az adatbázison belül a konkrét fel-

iratra való hivatkozás mintáját is megtaláljuk (8. 

ábra). 
 
 
 

I.Sicily
23

 

 
A projekt nevének – Inscriptions of Sicily – megfe-
lelően a Szicíliában található feliratok állnak a fó-
kuszában. A jelenlegi adatbázis egy korábban 
keletkezett gyűjteményre épül, konkrétan egy 
2000–2004 között bővített MS Access fájlra, 
amelyben 2600 kő feliratát tárolták. Innen a rekor-
dokat XML-fájlokba exportálták, majd EpiDoc XML-
fájlokat készítettek belőlük. A konvertált adatok 
még ellenőrzésre szorulnak, az aktuálisan megje-
lenített tételnél feltüntetik, hogy éppen mely fázis-
nál tart a korrekció, lehet draft (piszkozat), edited 
(szerkesztett), unchecked (még nem ellenőrzött). 
Jelenleg 3200 feliratot tartalmaz eXist adatbázis-
ban, xQuery eléréssel és SOLR/Lucene-t használ-
va a teljes szöveges kereséshez. Egyes adatokat 
URI-ként is integráltak, ezzel biztosítva a Linked 
Data tartalmakat. 
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8. ábra (1) 



TMT 66. évf. 2019. 1. sz. 

11 

 
 

8. ábra (2) German Inscriptions Online. Egy felirat és leírása Minden városából 

 
 

Az adatbázisban található helyeket a Pleiades 

projekthez
24

 csatolták, amely összegyűjti és -

kapcsolja az antik helyszínekre vonatkozó forráso-

kat. További kompatibilitást erősítő elem, hogy a 

metaadatokat az EAGLE feliratprojekt szókészlete 

szerint normalizálták. Az antik világra is kiterjesz-

tett Trismegistosban szerepelnek az I.Sicily leírá-

sai, mindhez hozzáfűzték a Trismegistos-beli azo-

nosítókat. 

 

A kezdeményezés kurrens feladata, hogy szemé-

lyes megtekintéssel bővítsék a metaadatokat, ki-

egészítsék a meglévő szövegeket. A program ke-

retében múzeumokkal és ásatási területekkel is 

kooperálnak, hogy minél sokrétűbb adatokkal gaz-

dagítsák a gyűjteményt. A University of Oxford 

webes felületén lévő adatbázist egy Wordpress-

alapú blog
25

 egészíti ki friss hírekkel és különféle 

segédletekkel. 

 

Az adatbázis oldalán található keresési módok: 

1. térképes: Google-térképen a feliratok eredeti 

helyei; 

2. táblázatos: minden adatmezőben keres, szűkí-

tési lehetőségek, mozgatható oszlopok, mére-

tezhető tábla (9. ábra). A táblázatok oszlopai: 

azonosító, dátum, hely (ókori és mai), anyag, 

típus (pl. sírkő, mérföldkő), felirat fajtája (pl. vé-
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sett), nyelv, múzeum, státusz, egyéb azonosí-

tók; 

3. szabad szöveges: helyettesítő karakter, operá-

tor nem használható, továbbá még nincs min-

den felirat átírva, így nulla találat esetén más 

módon még lehet, hogy megtalálható az adott 

kő az adatbázisban;  

4. bibliográfiai: táblázatos keresés, külön oszlop-

ban Zotero-leírásra mutató linkekkel; 

5. múzeum-alapú: az együttműködő közgyűjtemé-

nyek állományainak listázása. 

 

A találatokat letölthetjük, egy-egy leírást XML-

fájlban vagy az összeset ZIP-fájlba csomagolt 

XML-ekben. A keresések találati listája menthető 

CSV formátumban. A megjelenített egyedi rekordot 

a nyomtatási kép gombra kattintva menthetjük 

PDF-ben. A letöltött, felhasznált elemekre vonat-

kozóan a hivatkozás módjáról is részletesen tájé-

koztat az oldal (How to cite). A 10. ábrán látható 

szerkesztett (edited) tétel fényképet és ellenőrzött 

leírást is tartalmaz. 

 

 
 

9. ábra I.Sicily. Feliratok táblázata 

 

 
 

10. ábra I.Sicily. Egy siracusai felirat fényképes adatlapja 
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EAGLE
26

 

 

Az adatbázis összesen 1,5 millió rekordot tárol az 

Európai Unió 25 tagállamából, az északi és déli 

Mediterráneum területéről. Elsődleges célkitűzése 

a fennmaradt görög-római feliratok elérhetővé 

tétele alapvető leírásokkal és angol nyelvű fordítá-

sokkal. Mindezt intuitív felületen igyekeznek meg-

tenni: egy mobil applikációt is fejlesztettek,
27

 amely 

segítségével egy adott helyszínen a mobiltelefon 

kameráját az antik feliratra irányítva a program 

megkeresi az adatbázisban, hogy melyik feliratról 

lehet szó. (Kipróbáltuk néhány római felirat eseté-

ben, egyiknél sem volt pontos egyezés, valószínű-

leg ez a funkció még fejlesztés alatt áll. A találati 

listában az látszott, hogy inkább a kő formája alap-

ján keresi a hasonlókat az algoritmus, a feliratok 

felismeréséhez minden bizonnyal még nem áll 

rendelkezésre a megfelelő technológia.) Ezen kívül 

egy storytelling program
28

 is letölthető epigráfia-

alapú narratívák összeállítására. A projekt egy 

többnyelvű Wiki-t
29

 is létre kíván hozni az epigráfiai 

képek és szövegek bővebb leírásainak és fordítá-

sainak elősegítésére, amely az európai nyelvekre 

történő későbbi átültetéshez szolgálhat alapul. 

 

A programhoz kapcsolódóan alapították az Inter-

national Digital Epigraphy Association (IDEA) non-

profit szervezetet.
30

 A civil kezdeményezés a digi-

tális eszközök használatának ösztönzését vállalta 

fel a kutatás és a tanulás területén, valamint az 

írott örökségről szóló tudományos közlemények 

megjelentetését az antikvitással kezdve. 

 

Az EAGLE-hálózat tevékenységét munkacsoport-

ok segítik a következő területekre szakosodva: 

tartalomgondozás és fordítás, tartalomharmonizá-

ció, felhasználói szokások megismerése.  

 

Az adatbázisban szabad vagy kötött szavasan 

egyszerű és haladó kereséseket egyaránt végez-

hetünk. Az előbbivel a teljes szövegben kutakod-

hatunk külön mező megadása nélkül, utóbbi 

szempontjai (11. ábra): 

● modern findspot (a lelőhely mai neve) 

● ancient findspot (a lelőhely antik korban használt 

neve) 

● detailed findspot – village, street, building (rész-

letes adatok a lelőhelyről –  falu, utca, épület) 

● location (hely) 

● bibliography (bibliográfia) 

● text of the inscription (a felirat szövege) 

● type of inscription (a felirat típusa) 

● decoration (díszítés) 

● object type (az objektum típusa) 

● material (anyag) 

● type of writing (írástípus) 

● state of preservation (a lelet jelenlegi állapota) 

● social status of the persons mentioned in the text 

(a szövegben említett személyek társadalmi 

helyzete). 

 

A 12. ábra a Pannonia szóra történt keresésből 

származó találatot szemlélteti: a megnyitott tétel 

egy Aquincumban fellelt szarkofág leírását és ké-

peit tartalmazza, egy fotó nagyításával.  

 

Ha regisztrálunk a honlapra, bejelentkezés után 

értéknövelt szolgáltatásokat is igénybe vehetünk, 

úm. találatok mentése, keresések mentése, men-

tett keresések és objektumok szerkesztése, ko-

rábbi keresések megtekintése.  

 

A Resources menüpontban az I.Sicily-nél már 

említett kontrollált szótárak lelhetők fel a 

Vocabularies link alatt. Az egységes szótárkészlet 

10 nyelven az alábbi bontásban segíti a fogalmak 

egyértelműsítését:  

● material (anyag), 

● execution technique (feltárási módszer), 

● type of inscription (felirattípus), 

● object type (objektumtípus), 

● decoration (díszítés), 

● dating criteria (datálási osztályok: a dátumok, 

idő-intervallumok megadásának javasolt módjai), 

● state of preservation (fennmaradás állapota). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kiszl P. – Mátyás M.: Digitális bölcsészet a könyvtár- és információtudományban 3. rész 

14 

 
 

11. ábra EAGLE. Haladó keresés 
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12. ábra EAGLE. Iulius Sabinus szarkofágja Aquincumból 
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Összegzés 

 

Az elemzett projektekből keletkezett gyűjtemények 

a latin nyelvű szövegkorpuszok és az antik felira-

tok megkerülhetetlen hálózati tájékoztatási iránytűi. 

Ennek záloga, hogy a standardizált, közös jellem-

zők mellett – természetesen mindig a kutatási terü-

let gyújtópontjához igazodva – testre szabott in-

formálódási lehetőségeket is nyújtanak, modern 

infokommunikációs és topográfiai megoldásokkal, 

kollaboratív módon folyamatosan épített és fejlesz-

tett, ellenőrzött tartalommal. Áttekintésünk nem 

titkolt célja azonban elsősorban az volt, hogy egy 

szűkebb, a könyvtári szakirodalomban kevéssé 

megjelenő diszciplína európai projektjeiből sze-

mezgetve jó gyakorlatokat mutassunk a széles 

körű nemzetközi szakmai együttműködésekből 

születő, határokon átívelő tudásterjesztésre, tudo-

mányos közösségek szervezésére, a digitális böl-

csészeti eszközök és kollekciók ingyenes 

disszeminációjára. 
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