
tésének egyidejűségét pedig a téglák azonos mé·
retei mellett a legszervesebb szerkezeti egységük
bizonyítja.

De nemcsak a templom építésének idejét álla
pítja meg Pűspöki Nagy Péter, hanem azt is,
hogy az építkezés egy kisebb római kori épít
mény, Quintus Atilius sirboltjának felhasználá
sával történt. Egyrészt az építőanyag elrendezé
sének vizsgálatával bizonyítja ezt, másrészt a
megtaláit, rövidítésekkel teli sírfelirat megfejté
sével, a pontos olvasat közlésével is. Nem volt
kőnnyű a II. század elején leírt latin szöveg
elolvasása, hiszen 1977-ben egy másik tekinté
lyes tudós erre sikertelenül vállalkozott. Püspö
ki Nagy Péter komoly felkészültséget igénylő, de
bevált módszere szerint ebben az esetben is több
szempont összevetésével dolgozott. Először a
feliratos kő külalakjából vonta le a következte
téseket, majd a felirat külső jellemzőit vizsgálta.
Ezután következett a tényleges betűállomány

megismerése, melyből kiderül, hogy a szövegben
feitűnően sok a rövidítés. A rövidítések feloldá
sához ismerni kell a római kori latin nyelv írás
formáit, ez segít a lehetséges jelentések számba
vételében. Ezekből kellett aztán kikövetkeztetni
az egyetlen helyes olvasatot, mely magyarul igy
hangzik: "Quintus Atilius Primus a Voturia
törzsbeli Spurius fia a XV. légióból kihelyezett
partvédők között százados, nagykereskedő, 80
éves korában itt helyezték nyugalomra. Quintus

Úton hazafelé

Ki ragadhatja meg
végtelen lényedet
ki foghatja föl azt mit
nem érthet senki meg

Gazdagságod megszédít
sok kincsed megvakít
nagy súlyod mélybe húz és
szárnyad égbe röpít
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Atilius Cociatus, Atiliával, Quintus felszabadí
tottjával élő lelkének tiszteletére emelte."

Quintus Atilius Primus boldogfai sírfeliratá
nak jelentőségeaz, hogy az ott feltüntetett rövid
életrajz igazolja a Dunától északra húzódó ró
mai határsáv létét. Ez a sírfelirat az első konkrét
bizonyíték arra, hogy a mai Mátyusföld terüle
tén egy római határőrszázad működött, mely
nek Quintus Atilius a parancsnoka volt. Szolgá
lata letelvén pedig - a kor szokásához híven 
katonáskodása színhelyének közelében, a mai
Boldogfa területén a Kvád Királyság és a Ró
mai Birodalom határán mint nagykereskedőtc
lepedett le, hogy az itt haladó úton jövedelmező

üzleteket bonyolítson. "A boldogfai római kori
felirat a Duna-part limes építését bizonyító do
kumentumjellege mellett megvilágítja a Barbari
cum romanizálására törekvőbirodalmi politika
taktikáját is" - fejezi be a szerző a sírfelirat
jelentőségének magyarázatát, utalva a biroda
lom és a barbárok között békeidőben folyó
élénk kereskedelmi életre.

A fényképekkel, rajzokkal és táblázatokkal
gazdagon ellátott könyvet Boldogfa környéké
nek részletes középkori történeti, földrajzi és
társadalomtörténeti bemutatásával, valamint a
faluhoz kapcsolódó régi, kiadatlan oklevelek
közlésével teszi teljessé a szerző.

VIRT LÁSZLÓ

Szemem lehunyva nézlek
így biztosabban látlak
elrejtőzöm előled

de fényed így is áthat
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