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,,Hiteless6g 6s nlm6ny - a r6mai cs6szdrkor helytart6i palotfi 6s a limes.
A feltiirds 6s bemutatiis tanulsigai, lehet6s6gei" c. nemzetktizi konferencia
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Nemzeti Kulturalis Alap

Bevezet6s

A

R6mai Birodalom mintegy 50 csdszdrkori provincidja koziil tisszesen ot eset6ben
rendelkeziink r6g6szetileg is biztosan azonosftott helytart6i palot5val a helytart6 hivatali
sz6khelyek6nt ismert vdrosban. Az 6tb6l hdrom (Aquincum (Budapest), carnuntum (petronell Deutsch-Altenburg, Ausztria) , colonia claudia Ara Agrippinensium (Ktiln, N6metorsziig)) lel6hely
egyben a birodalmi hatdr, a limes liincolat6nak elvdlaszthatatlan r6sz6t is k6pezi, KOln eset6ben a
r6szlegesen bemutatott palota m6r r6gebb 6ta a vlliig6rdks6gi helyszin. Toviibbi k6t lelShely (Apulum
(Gyulafeh6rvii

r, Rominia),

caesarea Maritima (Caesarea, lzrael) sorsa, kutatiistdrt6nete, jelenlegi
helyzete szint6n fontos tanulsdgokkal szolgelhat a bemutatds lehet6s6geivel, perspektivdival
kapcsolatban.

A

2018. november6ben Aquincumban rebonyoritott konferencia, egy kis l6tsziimri, de
ugyanakkor a hazai szakmai kriztiss6g, 6s a kapcsol6d6 tertiletek (pl 6pit6szek, m(eml6ki
szakemberek, viirosfejleszt5k) k6pvise16i szdmilra nyitott tapasztalatcsere szerep6t igyekezett
betolteni.
A konferencia hazai aktualitesdt adta az aquincumi helytart6i palotiit magiiba fogla16 Dunai
Limes UNESCO viliig6roks6gi nevez6s6nek e16rehalad6sa, valamint a k6zeli mfltban elk6sziilt iitfog6
fejleszt6si koncepci6k, melyek az egykori 6budai Haj6gyiir teriilet6n beliil kiemelt jelent6s6ggel
kezelt6k a helytart6i palotakomplexum feltiiriisiit 6s bemutat6siit. R6szben 6ppen a fejleszt6si
koncepci6k kidolgoziisa ment6n meriilt fel az ig6ny ennek a nemzetkozi konferenci6nak
a
megrendez6s6re, 6s viilt vililgossii, mennyire elod6zhatatlan az aquincumi helytart6i palota
elvi
rekonstrukci6jilnak revizi6 a ld v6tele.
Mindektjzben K6lnben 2008 6ta el6k6szit6s alatt van egy teuesen 0j mrizeumi
bemutat6sa az
1950-es 6vek 6ta r6szlegesen liitogathat6 helytart6i palotdnak, mely 2021 folyamdn
nyitja meg ujra
kapuit a nagyk<iziins6g el6tt. Az el6k6szit6si, 6s m(zeum6pit6si munka 6pp a rekonstrukci6
kerd6se
szempontjiib6l ddnt6, 6s tanulsdgos fiizisiiba 6rt.
Az apulumi palota tervszerfi kutatdsa egy kisebb teruletegys6gen
belUl folyamatos jelenleg is, a

bemutatesra 6s hasznosftisra vonatkoz6 koncepci6-tervek mdr korSbban
k6szijltek, akdrcsak a
helyszinnek Gyulafeh6rv6r dinamikusan fej16d6 turisztikai kiniilatiiba t<irt6nd
integr6ldsiira.
A konferencia program e16k6szit6se sordn vildgossS vdlt, hogy Caesarea
Maritima k6pviselet6t
nem tudjuk megszervezni, ugyanakkor iBen drdmteri vort, hogy egy ii, koriibban
ebben az
dsszefiigg6sben m69 nem bemutatott le16hely legfrissebb asatiisi eredm6nyeit
is megismerhettuk. Az
tij helyszin Aerium cetium (st.pdrten, Ausztria) nagyszabdstl vdrosi dsat6sa nyomdn
egy k6s6 r6mai
helytart6i (?) palota egyiittes bontakozik ki, mely elt6r6 kora ellen6re is fontos
anal6gia a Kr.u. 1-3.
sziizadi helytart6i palotiik tekintet6ben.
Annak ellen6re, hogy carnuntum eset6ben a helytart6i palota teriilet6n
feltdriisra alig ad6dott

lehet6s6g, a kdzelmiltban egy kiterjedt, 6s szisztematikus roncsolismentes
kutat6s, minden
eddigin6l pontosabb, 16szretesebb k6pet adott a v6ros szerkezet616r, fejr6d6s616r,
6s egyes
l6tesitm6nyei16l. A munka fontos eredm6nyekkel szolgSlt a helytart6i palota
topogr6fiai kornyezete,
be6gyazottsSga, 6s f6leg a kozvetleniil kapcsol6d6, korSbban egyihaliin
nem ismert katonai tdbor
vonatkoz6sdban, mely a helytart6i giirda szilliishelye volt. ltt tehdt
a kapcsol6d6 l6tesitm6nyek, es a
topogriifiai kdrnyezet vonatkozdsdban volt lehetds6g olyan megfigyel6sekre, mely
a tdbbi lel6hely
vonatkoz6sdban nem va16sulhatott meg.

A konferencia programia

A k6t napos konferencia els6 napjiin a bi]f6vel kis6rt regisztrdci6 utdn Dr. Ldng Orsolya, az
Aquincumi Mtzeum igazgat6ja mondott koszdnt6 besz6det, majd Dr. Visy Zsolt professzor, miniszteri
biztos, a konferencia f6v6dnoke megtartotta bevezet6 el6adiisiit a Dunai Limes vildgijrOks6gi
nevez6se, 6s a Haj6gyiiri-sziget fejleszt6si koncepci6ja tiirgyiiban.

A ktjlni szekci6ba n Dr. Thomos Otten, az 6p016 rlj m0zeum igazgat6ja a kiiillitiis, 6s az 6piilet
koncepci6jilt, tematikiij6t mutatta be r6szletesen, majd Prof. Dr. Sebostion Ristow a legfrissebb
kutat6si eredm6nyekre,6s az elvi rekonstrukci6 el6rehaladdsdra is kit6rve mutatta be osszefoglal6an
a kdlni praetoriumot.

Vita 6s kilv6sziinet utdn PD Dr. Christion Gugl nagyszab'$l el6adiisdban ismertette

a

carnuntumi topogriifiai kutatdsokat, a helytart6i palotdra vonatkoz6 koriibbi eredm6nyeket, az
rijonnan felfedezett katonai tiibort, mely a helytart6i 96rda tiiborak6nt (costro singuloriuml
6rtelmezhet6. Ugyancsak bemutatdsra keriilt egy funkciondlisan pdrhuzamba vonhat6 tdbor friss
kutat6si eredm6nyel az ausztriai Zollfeld (Virunum, Noricum provincia) lel6hely6r6l. Az els6 nap
nyilv6nos programj6t tjabb vita zilrta.
Este a konferencia meghivott el6ad6i, 6s hitzigazditi ktjzijs vacsor6n vettek r6szt, ahol toviibbi,

ktitetlen, ktizvetlen hangv6tel( tapasztalatcse16re volt lehet6s6g.
A konferencia mdsodik napjdn Aquincum kerijlt els6k6nt terit6kre. Dr. habil Vosdros zsolt DLA

mutatta be az aquincumi helytart6i palota korilbbi rekonstrukci6s
kis6rleteit, 6s az (jabb kutatdsok f6ny6ben sz0ks6gess6 villt m6dositiisokat. Az el6adiis kit6rt a
nyitott k6rd6sekre, 6s a hasonl6 korri, jellegfi 6pUletegyuttesek elvi rekonstrukci6.idnak lehet6s6geire,
6s Hovos Zoltdn ktizds el6adiisiiban

a rekonstrukci6s munka szakmai hozad6kaira is. Vita, majd kdv6szi.inet kOvetkezett.

Apulum k6pviselet6ben k6t el6addst halhattunk, Dr. Viorico Rusu-Bolindef a praetorium
kutatdsttirt6net6t is felolel6en mutatta be a lel6helyet, leletanyag6t, 6s a legfrissebb 6satdsi
eredm6nyeket. Florin-Ovidiu Eotrg Gyulafeh6rvdr folyamatban l6v6 turisztikai fejelszt6s6t, 6s az ebbe

illeszthet6, a helytart6i palota bemutatdsilt is magiiba fogla16 6pit6szeti terveket, a hasznosit5s
tervezett m6djdt mutatta be.

A vitiit eb6dszunet kovette, a konferencia r6sztvev6i a koz<is eb6d utdn Dr. L6ng Orsolya
vezet6s6vel ismerkedhettek meg az Aquincumi R6g6szeti Park ijabb attrakci6ival, kiiillitiisaival.
K5v6sziinet utdn az utols6 szekci6ban Aelium Cetium (St.Polten, Ausztria) mutatkozott be Dr.
Ronald Risy el6adiisiiban. A folyamatban l6v6 nagyszab6sri 5satds (Domplatz) t6miinkhoz kapcso16d6

eredm6nyein tfl a feltiirt k6s6 r6mai palota egyiittes pdrhuzamai,6s lehets6ges funkci6ja, mint
helytart6i palota is 16szletesen kifejt6sre ker0lt.
Az utols6 vitalehet6s6g ul6n Dr. hobil Vosdros Zsolt D[4 mondott z6rsz6t, ezzel a program
nyilvdnos r6sze lezdrult. Ezt kovet6en meghivott el6ad6inkat Dr. Vigh Andrds a BTM Vdrmizeum
igazgat6ja vezette a V5rnegyed kdz6pkori zsid6 eml6kei ktizt.

A

konferencia mutat6i, sikeress6ge

6rit

A k6t napos konferenci6nak 30 regisztrilt r6sztvev6je volt, a nyilvSnos program fisszesen 11
olelt fel a meghivott el6ad6k szdm5ra kUltin biztositott programokat nem szdmiwa.

A j6 hangulatri, 6s kdzvetlen hanBv6tel( ta16lkoz6 a hazai szakmai k0z0ss6g szdmdra j6
lehet6s6get adott arra, hogy ennek a szfkebb kutatdsi teriiletnek a legfrissebb nemzetktizi
eredm6nyeivel,6s irdnyvonalaival megismerkedjenek. Emellett azonban a meghivott el6ad6k ktizotti
kapcsolatfelv6tel, eszmecsere is fontos eleme volt az eredm6nyeknek, igy miir a konferencia
megrendez6s6vel is 6rdemben hozzd tudtunk j6rulni a tertilet nemzetkozi kutatilsdhoz.

A

kis6r6 kiadv6ny

A

konferencidt ktjvet6en az e16ad6k trilnyom6 t0bbs6ge, t6bb esetben szerz6tdrsak
bevondsSval irt,6s adott le tanulmdnyokat, igy sikerult megval6sitani az Aquincum Nostrum 11.8.
kotet6t, mely friss, 6s r6szletes cikkek sorozatdval foglalja 6ssze a konferencia c6lkit(z6se szerinti
kutatdsi tertilet jelenlegl iilliisiit. lgy osszesen kilenc szerz5 hat tanulminya 128 oldal terjedelmet
adott ki. t()o p6ldSny nyomdai kivitelez6s6t tudtuk megoldani a tiimogatds keret6ben. A ktitet
bibliogrdfiai adatai:

Havas, Zolt6n (Ed.), AUTHENTICITY AND EXPERIENCE - Governor's palaces of
Roman imperial period and the limes. Proceedings of the international conference,
Budapest, ffi November 2018 (Aquincum Nostrum ll.8) Budapest' 2019'
(tssN 1785 0339 ISBN 978-615-5341-65-6)

Sait6visszhang
Tekintettel arra, hogy az aquincumi helytart6i palota 6ppen kotetiink megjelen6s6nek
id6szakdban keriilt rovid id6re ism6t a ktizfigyelem f6kusziiba, a konferencia, 6s a kiitet megjelen6se
is emlit6sre kerult a helyi sajt6ban. (6buda XXV 6vf.1o. szim 2019. miiius 25.4. old.)

Budapest, 2019.
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