SZAKMAI BESZAMOL6
Hadrianu$ MCM

-

Egy 6kori karrier tt rt6nete c. kiellitAshoz kapcsol6d6 nemzetktjzi
kon[erencia
2017. november 7-9.

Az Aquincumi Mrizcum idei, Hadrianus csdsz6r 6letevel foglalkoz6 id6szaki kiallitiisenak
zfuesak6nt 3 napos nemzetktizi konterencirt szeftezttiok, 50 f<i r6szv€tel6vel (ebbdl 2l f6
meghivott el6ad6, ebbdl 17 f6 megjelent el6ad6), amelynek tdmiii a csiiszer 6let6nek tdbb
szinhelyei (Hispania, Aquincum, R6ma) ds tev6kenys€gei ktir€ (harc6szat, hatiiryolitika,
6pit6szet. mfiv6szetek) csoportosithat6k. A rendezvdnyre a birodalom titbb provinciijab6l
vanunk kutat6kat, a vitaindit6 el6ad6st Dr. David John Breeze professzor. a britanniai
Hadrianus fal 6s a r6mai limes legismertebb kutat6ja ve[alta. Az t6mdt kiiltjntisen aktualissii
tette az a t6ny, hogy a magyarorszigi limes-szakasz is UNESCO vil6gttriiksdgi vdromdnyos.

A

konfercncia id6ponlja 2017. november 7-9-re esett. Helyszin6iil az Esemyd\ Obudai
Kulturdlis. Turisztikai 6s Infbrm6ci6s Pont Nonprofit Kft. 6ltal iizemeltetett Szinbdd
kdziiss6gi iroda €s rendezv6nyteret vrlasztottuk.

A

vend6gek meg6rkez6s6t 6s a regiszrdci6t ktivet6en B[s Bal6zs, 6buda-B6k6smegyer
Onkormanyzatenak polg6rmestere kt sztintiitte a vend6geket, majd 6tadta a sz6t Dr. LAng
Orsolyinak, az Aquincumi Mfzeum igazgat6j6nak. aki szakmai bevezetdt tartott a
konferenciehoz.

Ezt ktivet6en Dr. David John Breeze professzor tartotta meg a konlerencia nyit6el6ad6sdt
,,Hadrianus az 6pit6, 6s (vilag)iiriiks6ge" cimmel. A nyitoel6adrs nyomdokain haladva a
meghivott hazai 6s kiilfttldi szakemberek tartottik sajer r€mdjukban prezenteci6jukar, amelyek
utiin minden alkalommal lehet6s6g volt k6rdezni. pdrhuzamot vonni vagy ellenpdlddt hozni.
Olykor hosszabb pifbesz6dek is kialakultak a felmeriilr tdmaktjr6kben. Erdekes el6addsokar
hallhattunk a daciai teriiletek Hadrianus kori katonai csapattesteir6l. [j mcgkitzelir6sben
lethattuk az itt felhagyott tAborok probl6mrjet, illetve 6rfog6 Eyiijtds kdsziilr az cpigrifiai
eml6kekr6l. Ujdonsrig volt a Hadrianus csiszAr egyiptomrni6jdr illusztril6 szobor ttirtenere,
vagy a hires, ,,Duna-atiszos" felirdt eredet6nek ij kuta6si eredm€nyei. Viroskutatiisi
szempontb6l Brigetio 6s Aquincum polgirvdrosdnak Hadrianus kori ttirt6nete nagyon sok fj
adattal szolgdlt, csak[gy, mint a savariai lseum teriilet6nek korai haszniilariir6l sz6l6 el6adds,
vagy Aelia Mursa 2. sz6zadi topografiija.
A konferencia zdrrisak6nt pedig Hadrianus, mint az idei eml6k6v ,,rrademark' -ja keriilt
terit€ke, avagy hogyan tudja/tudta kihaszn6lni egy mtzeum iu ebben rejl6 PR leher6seget?
A konferencia kiiltin 6n6ke, nyeresdge volt, hogy a szimos orszdgb6l 6rkez6, iuonos tdmirkat
kutat6 r€g6szek sok segils€get ludtal ny[jtani egymisnak: megosztonik kutatdsi
eredm6nyeiket, kozos gondolkodas indult meg bizonyos ttjn€neti probl6mdkr6l, illerve
ttlmeriilt fjabb workshopok szervezesenek lehet6s6ge is.
Az el6adiisok gazdagitdsa 6rdek6ben tiibb kieg6szit6 programot is beiktattunk a konferencia
ideje alatt. Els6nap,,Hadrianus nyom6ban" cimmel az aquincumi legiotdborma is ld(hat6
emlekeinek (d6li 6s keleti kapu, tetrapylon, Centurio lak6hez, Thermae Maiores) ktirbejiiriisa
keriilt terit6kre. A miisodik napon az Aquincumi Muzeum illand6 6s id6szaki kiellitisain* beleertve a Hadrianus MCM - Egy 6kori karrier ttin6nete c. kirllitiist is -. valamint
romkenj€nek megtekint6se kdvetkezetl Dr. LAng Oniolya kalauzoliisirval.

Az etkezdsek r6szben helyben, a Szinbed Eremben zajlo(ak szendvicseb€d formijaban,
reszben az 6budai F6tdren taliilhat6 vend6glet6 ipari egys€gekben. A vacsor{k helyszinei a
kdzeli Tr6fea Crill Etterem (2017. november 7.) 6s Csaldnosi Cs&da (2017. november 8.)
voltak. Szdlldshelyk€nt a kiemelt el6ad6knal az Aquincum Hotelt. a ttibbi el6ad6nak az Alfa
Art Hotell velasztottuk.
Osszess€g6ben elmondhat6, hogy a konferencia mind szervezesi. mind szakmai szempontb6l

sikeres volt, hiszen a szakmai kapcsolatok ki6pit6se mellett a meghivott el6ad6k olyan
t6mt*iirtikben tanottal prezentici6kat, amelyek ha-sznosithat6ak a tovebbiakban i\. ugyanis
mind vendeglet6 oldalr6l, mind a meghivott szakemberek visszajelzdsei nyomen azt a
ktivetkeztet6st vontuk le, hogy a konferencian elhangzott gondolatok rijszeniek, erdekesek

volt.*

6s lenduletet adhatnak a sajdt kutat6shoz is.

Megta(olt el6adiisok listiin:
Monica Cui: Hadrian's cavalry in Dacia. Context, follow-up and material culture
Radu Zegrenau - Dan Augusti Deac: Hadrian and the Epigraphic Monuments in Roman Dacia
Dan Matei: On the issue of abandoned carnps under Hadnanus in the province(s) of Dacia
Birgitta Hoftmann: Hadrian's Expeditio Britannica - a new look at its historical and
archaeological conlext (Dr. L6ng Orsolya felolvasi6sdban.)
Szilvia Biro Ott6 Sosztarits: Architectural and infmslruclural chanSes in Savaria in the lst

halfofthe 2nd c.
Orsolya. Llng: The Civil Town of Aquincum in Hadrian's times
Linda Dobosi: The Civil Town ofBrigetio in the 2nd century AD
Tino trlekovi6r Aelia Munia The last veteran colony
Kveta Smolarikova: 'Onthe Periphery of the Roman Empire - Hadrian in Egypt.'
P6ter Koviics: Eques super ripam Dzrnuvii. Notes on Hadrian' Batavian riders in Pannonia.
J6zsef Besz6des Topographical changes in the vicinity of Aquincum during the reign
Emperor Hadrian
Deniel K6veg6 Zsanett Abonyi: Hadrianus@ - ,,Hadrian" as a trademark

of

Poszter szekci6:

Kirchhof Arita: Early Roman wall-paintings tiom Aquincum (2nd c. AD)

E7 a nemzetkozi kont-erencia nem jdhetett volna l6!re a Nemzeti Kultur.ilis Alapnak. Obuda-

Bekdsmegyer onkorminyzatenak, valamint az 6budai Turiszrikai Egyes emek 6s az
Aquincum Banlti Ktirnek a nagylelkii trmogatrsa, egytittmiik0d6se 6s segit6k6szs6ge n6lk0l.
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