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Tituli Aquincenses. Volumen I. Tituli operum publicorum et honorarii et sacri.
Cura Péter Kovács et Ádám Szabó. Pytheas, Budapest, 2009. 406 old.

Magyarország az álruhás kiadványsorozatok országa lett. Megindul egy szépreményű forráskiadvány
egy kiadónál, meghatározott szerkesztőkkel, formátummal és tematikával, majd megkezdi vándorlását
kiadóról kiadóra, megváltozik a címlap, a szerkesztő, a cím és olykor a kiadvány nyelve is. Mindennek oka
többrétű: személyi konfliktusok, pénztelenség, egyes kollégák feltűnő közömbössége a határidők és a mi-
nimális szakmai elvárások iránt, és a lista még bővíthető. Ez persze nem teszi könnyűvé a felhasználók do-
lgát, hiszen itthon mégcsak fülünkbe juthat az információ arról, hogy a következő kötetet hol és milyen
címmel keressük, a külföldi kollégák helyzete azonban kilátástalan, és mindez nem is kedvez igazán ne-
mzetközi megítélésünknek.

Az egyik ilyen sorozat a Fontes Pannoniae Antiquae, ami a magyar ókortudomány utóbbi évtizedei-
nek talán egyik legfontosabb vállalkozása. A kötetek színvonala nem sínylette meg a sorozat Odysseiáját,
az egész szomorú történet mégsem kedvez az olvasóknak. Hiszen könyveket kiadóktól rendelünk, az első
két kötet kiadója azonban más, mint a második két köteté, az ötödiknek pedig nincs is kiadója, csak a kia-
dásban közreműködő cég van feltüntetve.

A másik sorozatnak, amelynek története évtizedeken ível át, sorsa még viharvertebb. A Römische
Inschriften Ungarns (RIU) 1972-ben indult az Akadémiai Kiadónál, azzal a céllal, hogy a CIL III. köte-
tének megjelenése óta tömegesen előkerült, magyarországi lelőhelyű római kőfeliratokat földrajzi rend-
ben közzétegye (az első kötet Savaria, Scarbantia és Arrabona anyagát tartalmazta). Az első szerkesztők,
Barkóczi László és Mócsy András eleve nemzetközi olvasóközönségre számítottak, ezért a német nyelvű
kiadás mellett döntöttek. Döntésükben saját nyelvismeretük mellett nyilván szerepet játszott az is, hogy
a dunai limes feliratai iránt várhatóan Ausztriában és Németországban lesz a legnagyobb az érdeklődés.
Az egyes kötetek – a bevezetőben jelzett okoknál fogva – egyre vontatottabban követték egymást, míg a
6. kötet kiadót váltott, és 2001-ben az Enciklopédia Kiadó és a bonni Habelt közös kiadványaként látott
napvilágot (Aquincum és Gorsium territóriuma). Az eltelt harminc év számos új felirattal gyarapította mú-
zeumainkat, ezért 2005-ben indokoltnak látszott – a barbaricumban talált anyag mellett – az előző kö-
tetek kiegészítését, supplementumát is közzétenni. A Kovács Péter szerkesztette kötet változatlanul az
Enciklopédia Kiadó – Habelt párosnál jelent meg, de Tituli Romani in Hungaria Reperti (Supplemen-
tum) címmel. Német könyvtárak és nemzetközi szakfolyóiratok ugyanakkor RIUS, vagyis RIU Supple-
mentumként emlegetik a kötetet. Az első 7 kötet mutatói a Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik
lapjain találhatók meg két részletben, ami a felhasználhatóságnak ugyancsak kevéssé kedvez. Ezek után lá-
tott napvilágot 2009-ben a Pytheas Kiadónál a Tituli Aquincenses (TitAq) első kötete, ami voltaképpen
a RIU 8., aquincumi kötetének az első fele lenne, de már nemcsak a cím, a szerkesztők (Kovács Péter és
Szabó Ádám), a kiadó, hanem a formátum és a nyelv is megváltozott: a praefatiótól a kommentárokig min-
den latinul íródott. Talán érdemes lenne elgondolkozni azon, hogy ez helyes döntés volt-e, milyen mér-
tékig lehet elvárni a kötetet leginkább használó régész kollégáktól és egyetemi hallgatóktól az ilyesfajta
szakmai latin ismeretét, de erre azt is válaszolhatjuk, hogy a CIL is latinul kommentál, aki ókorász, annak
pedig ennyit feltétlenül meg kell érteni. Meg aztán tudjuk jól, hogy ugyanez a csapat készíti a CIL III. új



kiadását, és fölösleges munka lett volna nagyjából ugyanazt a szöveget egyszer németül/angolul, és egy-
szer latinul közzétenni.

Az új kötet összesen 497 feliratot tartalmaz, a következő rendben:
Tituli operum publicorum 1–18.
Tituli honorarii 19–28.
Tituli sacri 29–497.
Vagyis láthatóan a legnagyobb részt az oltárkövek és istenségeknek szóló dedikációs feliratok teszik ki.

Apróbb töredékeknél a tartalom eldöntése természetesen bizonytalan, ezért a 488. felirattól kezdve ilyen
címekkel találkozunk: tit. sacer?, tit. sacer vel honorarius (495), tit. sepulcralis vel sacer (497). Van olyan
eset is, amikor számomra az is kérdéses, hogy egyáltalán feliratnak tekinthetjük-e a 7,7x6x6 cm méretű
kövecskét, amelyen mindössze három egymást csillagszerűen metsző vonal látható. Kiegészítési javaslat:
* (Soli?). Lehet, hogy helyesebb lett volna ezeket a nehezen azonosítható feliratokat külön csoportosítani,
mondjuk incerta címmel.

A szellemesen megfogalmazott latin nyelvű kommentárok olykor elgondolkodtatnak a magyarors-
zági múzeumok belső rendjéről. A 475., mindössze négy betűs felirat (IVL D) bevezetőjét idézném:
„Adhuc latet. Budapestini, óbudae repertum esse videtur, quia in Museum Aquincense fuit portatum ...
Hodie ibidem in parte meridionali lapidari orientalis (in depositorio) stare debet, ubi frustra quaesivi.”

A 497 felirat összlétszáma valójában kevesebb, mivel több palimpszeszt felirat két számon is szerepel.
Ha pl. fellapozzuk a 481. feliratot, a fényképen (amelyet sok más kiváló felvételhez hasonlóan Ortolf
Harl készített) az oltárkő D M rövidítésén kívül még hat sor végén látunk gondatlanul kivésett betűket,
de a leírásban csak a Dis Manibus szerepel, és az információ, hogy a többit a �66. feliratnál találjuk meg.
És ott valóban meg is találjuk ugyanazt a fényképet, valamint a Severus kori felirat maradványait, csak egy
információt nem: hogy a jól látható D M feloldásáért a 481. felirathoz kell lapoznunk.

Kisebb elírásokat a nyomtatás után maguk a szerkesztők is észleltek, pl. a �. felirat a fényképen jól ol-
vasható első sora (IMP•CAESARI) a kiadásban Imp(eratori) Caes(ari) alakban szerepel, amit csak az
utolsó lap után kötött Corrigenda javít ki. De az interpunctio ott sem szerepel. Miért?

Természetesen igazságtalan lenne elvárni, hogy egy közel 500 feliratot tartalmazó corpusban semmi
hiba ne legyen, ebben is található az említetteken kívül még jó néhány. Valami örömöt a recenzenseknek
is kell okozni, ha nem elég nekik egy elegáns megjelenésű, gondosan szerkesztett, hiánypótló kötet, ami,
a publikálás hányatottságai ellenére, remélhetőleg minél nagyobb számban megtalálja olvasóit.

A végére azonban tartogatok egy igazán jó hírt is: a második kötet nyomdakész állapotban várja, hogy
az érdeklődők mihamarabb kézbe vehessék. Remélhetőleg örökli majd az első kötet valamennyi erényét,
és fogyatkozásai azénál is csekélyebbek lesznek.
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