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Az elektronikusirodalom ds a digitrilis adathordoz6kkor6banis mgyon fontos a kdzbe
foghat6 olvasm6ny.Kiil6ndsen 6ll ez a ki6llit6si, esetilnkbenromkerti vizet6lae, hiszen a
szabad dg alatt a digitrilis k6perny6k alig olvashat6k, mig a zsebkdnlv fornij{r,
olvasmdnyosansok inform6ci6t ad6, j6l illuszhilt kiinyvecsk6k egy-eg kirillitris litogairis
vagy 6lm6n),tszerzbromkert l6togatesemldkdtmegtrzik. Ilyen c 'llaLkesziilt a ,,The Ci;ilian
town at Aquincum.Guide to the Archaeologicalpa* at Aquincum', cimijkiadvi'fily, a$ely az
,,AquincumiZsebkdnyvek"1. kittetenekangolnyelvt v6ltozata.
A meditendnorsz6gokkivdtel€vel nincs olyan eur6paiftlvdros, amely a r6mai kultriLra
6s.vrircsdpitdszetolyan 6sszeffigg6emldkdt 6rizn6, mint Budapest.A l6tvdnyossrigvonz6
c€lponta hazrinkillnt 6rd€kl6d6kiilldldiek szamrlrais. A kiadvrinypannoniaInferior egykori
szdkhelye,Aquincum polgrirvrirosrinakhelyreallitott rcmjai kdziitt €s az abhozkaDcsol6d6
l6tnival6k nyom5bankalauzoljaaz drdekl6d(iket.
A 142 oldalon megjelent, 150, tiibbnyire szines k6ppel, archiv felv6tellel, rornkerti
kdpekkel, ldgi- 6s ttugyfot6kkal gazdagon illusztrdlt kdnyv hasznos r6rsa a kiil6ldi
latogat6knakaz Aquincumi Mtzeum rcmted eten. A vezet6 elej€n egy rdvid tisszefoglal6
Aquincum tdrtdneterdl, kutat6stortdnetdriilds a viiros helyrajzir6l segit az olvas6nak
eligazodniatdrben ds id6ben. Ezt kdvet6enkezdheti meg sdtdjAta javasolt ftvonalon a
kdn).r'ecskesegitsegdvel.A kdtet szerkezetealkalmas azonban arra is, hogy ne csak a
megadottritvonalon,hanemdnal16,egyenirltvonalakatszerkesztveki-ki magaalakltsas6trij6t.
A tiibb, mint harmincr6mai kori kdz- €smagfurdpiiletetnemcsaka val6segban,hanem
a k6tetben kiiztilt alaprajzokonis bej6rhatjaaz drdekl6d6. A s6ta tervezett nyomvonaliin
haladvahAztombitk,insuldk szeint tortenik a bejdx6s,egysdgess6ma alapj6n: a h6zblokk
leirrisads funkci6ja, az egyes,sziirnozott€pliletekrendelteteseds a helyis6gekleirdsa.Emlitve
a feltrilis soiin el6keriilt legfontosabb leleteket. Valamennyi €piilet leir6s6t rdvid
felt6r.istdrtdnet6s a legfontosabb irodalomjegyz6k kdveti. A jelmagyardzattal tfusitott
dpiiletalaprajzokertelmezesebena titbbnyire szines rekonstrukci6s raizok sesitenek. Az
archivfot6k visszahozzdh
a tdbb.mint szdzdvrevisszanyil6feltdrrisok
hangulat6i
A kdtet v6gdn bemutatjuk a mizeum rjj ki6lttasi 6pdet€ben l6that6 iilland6
ki6llitasokat €s egy Eur6pai Uni6s Projekt sordn ldtehozott rorDkerti lfivAnyossagokatis.
T&k6pen tdjdkoz6dhataz 6dek16d6 a r6mai kori viirosnak a mrizeum kdrnyezet€bendll6
egyebmaradvfuyair6l,valamint inform6ci6tkaphatan6l is, hogy hogyan6rhet6el a mrizeum
ds a r6mai emldkektitmegkdzlekeddsieszkilzzel.A konyvet kronol6giai t6bla, bibliogrrifia 6s
a latin kifejezdsekglossz6riumazirja. Ebbenhelye van a r6gi iisatrisokeredmdnyeinek,az
ut6bbi €!'tizedekbentiirtent romkerti feltarasoknakdskutatdsokeredm6nveinek.

- A rornkert bemutat6sanakangol nyelvii kiadris6valregi ad6ss6g6ttdrleszti a kutat6s.
Angol nyelvii vezet6 az aquincruni romokr6l ilyen te{edelembenm6g nem jelent meg. A
kiadvany nemcsaka rcmok kdzti t6jdkoz6dristszolgrilja, nemcsakaz Aquincumbant<;ltOtt
ndh{ny 6ra en ekdnek visszaiddzesdrealkalmas, hanem a kirdndul6sb6i haza&rve 6nlf,l6
ismeretforriskdnt is helyet kaphat a kdn).vespolcon.A kiadvdnlt elolvasva az olvas6
val6s6gosv6laszt kap arra a lassanklasszikussdvr{16k6rd6sre,hogy ,'Mit adtak nekiink a
r6maiak?",s nemcsakIt6li6ban vagy a m€ditenrinorszigokban,hanim itt, nrilunk a Dun6n6l
is.
A kdtet az Aquincumi Mrieum, az ArchaeolinguaAlapitv6ny 6s az Aduprint Nyomda
munlatrirsainakmunk6j6t dlcsdri.
Budapest,2015 augusztus4.
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