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A kutat{si temdmmal foglalkoz6 szekcidn kiYiil s R6mai Bitodalom hatA$i mcnt6n s

Konferencian val6 r.szvdtelr6l

elt€rjeddsdt vizsgd,l6 szekci6, a katonai t6borok fcl4pftds6t vi"sg616, a hattu
gy6gyitds
kerdeskdrdt vizsgdl6 6s a n6k szerepdt bernutat6 szekci6k el6adesait
menti 61et 6s
hatlgrttam rieg. Ezek k6ziil Joh Peter Oleson egy jordaniai Traianus korban dpiilt tebor
elemeit vi^gaLl6 el6ad.isa tetszett a legiobban.
epitds6n€k, szerke.zet€nek hagyom6nyos es

kcr6zt4nFat
belSr'di

2018. szeplcmber 2. 6s 9. kttzittt keriilt megrendez&re a szerbiai Viminaciumban,
Rdg6szeti Intgzel szeryezdseben a 24. Nemzetkizi Limes Konferencia, amolyen NKA
t mogat6ssal vettem rtszt.
A r6mai korral foglalkoz6 rdg6szek lepagyobb, hraromdvente megrordezesre keriil6
seregszemlEen tit nap 37 szekci6ban haogoztak el az el6ad6sok. Ezen kiviil a kodermcia
id6tartafia alatt posrerek is meSlekinthet6k voltak. Moesia €s AlsdPannoda r6mai reg6szeti
a

ernlekeinek meglekint6sdre a szervez6k h6rom kir6ndul&t szefiezteh ezen klviil a
konferenciAnsk hely€t ad6 viminaciumi regdszeti parkban is lehet6s68 voh az 6kori v6ros
mamdv6nyainak,

I fellirt temedknek

6s a restaur6lt siremldkeknek a b€j6r6sera'

volt a leS6rdekesebb, smety a
r6mai kori katonai ffird6k6l sz6lt. A katomi fiirdok a legiotaborckon beltil, segedcsapat
esetdben pedig annak t6borin klvtl, de k6zvetlen ktizel€beo eptltek fel Letezdsiikkel is
murltjik, hogy a r6mai korban milyen fontos volt a fiitd€s szokisa. AlaF"jzul a Kr' u' 1'
Sz6nnomra a kutat6si tdm6mhoz kapcsol6d6 31. szekci6

sz6zadban alakult ki, a 2. sziizadban a R6mai Birodalom szinte minden rdszen megtllAlhat6ak

Az ebb€n a szekci6ban elhangzott eldadAsok arra ker€8tak

I v,lasz! hogy ezekct

a frrdoket,

cs6k a katondk hasznrlhatt6k vagy a k6myez6 polg6ri lakoss6gnak is szabad bejdrdsa voll-e?
A t6bor 66rete lehetusdget adott_c az ti$zes kltondnak vagy csak keveseknek a mindennapi
vagy legal6bbis reodszeres tiszt6lkoddsra? A fiird6ket vajon az adott csspat tagjai epitettdk
v6gy v6ndor16, frrd6epit6 cssPatok, esetleg civileket biztak meg vele? Van-e dpiteszeti vaSy

ij

el6ad6sokon tilmen6eo az el6addsok sziineleiben es a kirSndul6sok sor6n
megismertedtern kiilfiildi koll6gikkal, illetve szikebb kutadsi ternAimbatr is tj lelete*r6l

Az

Ertesilt€m hollandiai es erdelyi reg6szekt6l.

A 24.

Nemzetk6zi Limes konferencido val6 reszvdtel, az

ott latottak 6s hallottak

ismereteimet Mvhett6k, tov6bbi munkeimm pozitiv hatl$al voltak, kutatAseimat inspitdllik,
a hillaldi kolldg&kal val6 megismnkedesre lehet6seget 8dtak, l8y kutatdsaim nemzetk6zi
megismenetdsdt is el6segitik- Ezaf,t ez tton is meg szeretr6m kaisz6nni az NKA 6ltal n)djtott
arryagi t6rnogatast, srnely a

kiitfiildi konferenci6! vsl6 r&zvdtelt lehet6v6 tette sz6momr&
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N€methn€ Dr- F€nyes Gabriella

diszltcsbeli kiilitnbs6g egy adott t€lep[16s katonai vagy polglri fiird6i k6z6tt? A frrd6€Piiletek
a tiszLilkodisoo kiviil milyen egy6b szolgiltatesoknak (orvosi praxis, hajvigris, eves, ivds
stb.) nyujtottak lehetoseget? A fiird6 elhely€zds€ a tAboron illetve a telepnl6en beliil

j6, tdbb

ir6nld megldzelit6st lett-e lehetdvd vagy katonai' vedelrni meggondol6soknak voltak
jordiniai, daciai,
fontosabbak helyiik kiv6lasz$seban? A kdrddsekre a \61aszt ,z el6ad6k
mo€siai, noricumi es panDoniai pdld6kon mutatnik be
Thermae Maiores The military bath of the legio

ll

Adiutrk ifl Aquincum cimii

ekiaddsomban a mai Budapest teriileten feltirt legnagyobb 6kori flird6vel foglalkoztam'
hisz,en ez a fiird6 alaprajzival, az el6ker0lt fetiratokkal, tjra feldolSozisra keriilt leleteivel,
vizell6tAsenak egyre jobb megismedsdvel szAmtalan inform6ci6t ad az 6kori kalonai fiilddk
haszn6latira voMtkoz6an. Tudjuk, hogy az dpUletegyuttes a tfbomak cssknem ktiz@6n,
ysdges terv szeritrt, a
annak alaprajzdba illesztvq alnak dPltdsdvel eBy id6b€n dpilt

fel,

vizelldt srlt biztosit6, a dai R6mai Strandflird6 fel6l &kczit vizvez€t6k legi6bb
vizfelvev6jekent, mintegy vegpontjatd Trai6ous vagy ink6bb Hadrianus uralkodiss alatt'
Epitdje maga az Aquincumban 6llo6isoz6 le8i, II Adiutix lehdelt. A ftrd6 tijjdepitdsi
feli.atAb6l azt is m€tudjuk, hogy a katorik hasznr6lt6k, m&ae ds t6bb irtn)'b61 vald
megkdzelithel6sege arra utal, hogy bfuki szierra el€rhet6 volt es rendszeres tiszLilkod{si
leh€dseget biztosltott. A fiird6 dptl€te igazi wellness k67-Pont vok, az Alpokt6l eszaka ritkitr
el6fordul6 naSy tomacsamokkal rcndelkezett, Lisebb-nagyobb hideg vizes medenc6in kiviil
jellegzetes
sz6mz sz.aun6k ds gttzfirdS is v6rta a vend€geket. A romai turdttkuh[r6nak e8y
eszk6ze, egy in. striSilis is eldkerilt imen. A szo6szedsegiban l€v6 k6rh6z 6piil€t6vel egyiit!
nemcsak tiszt6lkodrtr& de gy6gyit6stE €3 rckrei,ci6m is lehet6s6Set adott
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