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Szakmai besaimolf

A IV Nemzetkozi Limes

Kongresszus, amely a r6mai kori hatirviddk rdgdszetdvel

foglalkoz6 kutat6k legrangosabb seregszemldje, id6n Szerbi6ban kertilt megrendez6sre 2018.
szeptember

2 es9. kozdtt. A

rendezv6ny kdzponda Vimincium volt, amely a r6mai korban

Fels6 Moesia provincia f6v6rosa volt t6borral, v6rossal.

A konferenci6t a Szerb Tudom6nyos

Akaddmia R6g6szeti lntezete szervezte, a szervezobizottsilg elndke Dr. Sebastian Sommer, a
ndmet Limeskommission elnoke.

A konferenci6n kdzel 400

regesz 6s tcirtdndsz vett r6szt

a v1l6g minden t6j6r6l. A

BTM Aquincumi Mrizeum6t ez alkalommal tObbek k<jz<jtt j6magam kdpviseltem, itt egyr6szt
ktilcin szekci6t is szerveztem a konferenci6n, ,,Re-valuating old excavations: are theyworth

it?"

cimmel, ahol a limesmenti

civil

teleptil6sek korai, (19-20. szdzad eleji) 5satrlsainak

rijradrtdkel6s6vel, az eredmdnyek revfzi6j6val foglalkoztak a kutat6k.

A

Dura Europos r6gi 6sat6sainak rijra feldolgozisa mellett hallhattunk
kutat6s6nak viszontags6gair6l, illetve

fjra6rtdkel6s6r6l

is.

szekci6ban a sziriai

a kdlni r6mai

hfd

pl. a sv6jci Augusta Raurica r6mai kori temet6jdnek

J6magam az aquincumi polgrlrviiros r6gi felt6riisainak leg6rdekesebb

esettanulm6nyait ismertettem meg a kolldg6kkal: ,,Old excavations

-

new results: examples

from the Aquincum Civil Town" cimmel, ahol az aquincumi polg6rv6ros r6gi - sokszor m6ig
feldolgozatlan - 6satdLsainak 6s leletinek kidrt6keldsdt v6geztem el, pdld6kkal illusztr6lva. A
nagysz5mri el6ad6val

(ll

fo) 6s telthlzzal zajl6 szekci6ban lehetds6g nyilt a tapasztalatok

kicser6l6s6re, sok kdrdds hangzott el a feldolgoz6s m6dszerianira vonatkoz6an.

A fenti szekci6n tril m6g egy el6adrist tartottam, a ,,Small finds assemblages as a
means

to understading soical and economic patterns within the settlement close to Roman

camps" cfmii szekci6ban, amely alapvetoen

a

r6mai t6borok k<irnyezetdben

telepiildsekrol elokertilt kisleletek kdrdds6vel foglalkozott.

Az oxfordi

fekvS

egyetem

rdgdszprofesszor6val, Andrew Wilsonnal kcizdsen elk6szitett el6adiisunk cime: ,,First steps on

a long woy: preliminary results of the research of millstones fiom the settlement-complex of

Aquincum".

Az

eloadiisban annak

a

tdbb, mint 200db r6mai kori malomkonek

a

feldolgozrisSr6l szilmoltunk be (az el6ad6st, A. Wilson t6voll6t6ben egyediil tartottam), amely

egyedtil6ll6nak sz5mit a r6mai kori Pannonia tertiletdn 6s m6r az ellzetes eredm6nyek alapjrin

I

is fontos inform6ci6kkal fog tudni szolgrilni Aquincum gazdasbgi dletdre vonatkoz6an (pl.

a

vizimalmok probldm6ja).
Osszess6gdben a konferencia rendkivtil sikeresnek mondhat6, hiszen nem csak az

aquincumi kutat6sok friss eredmdnyeivel ismertethettiik meg a nemzetkcizi nagykozdnsdget,
hanem lehet6sdg

nyflt szakmai kapcsolatdpitdsre is (pl. a leideni egyetemmel kdzcis projekt

el6kdszitdse).

Budapest, 2018.09.12.

Dr. L6ng Orsolya
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