Szakmai beszámoló az NKA A2014/N2156 számú pályázatához
Péterváry-Szanyi Brigitta részvétele a „People of the Ancient World” konferencián

2016. évben az NKA 60.000 forint támogatásban részesítette a Gróf Esterházy Károly Múzeum régész
munkatársát, melyet a Kolozsváron megrendezett „People of the Ancient World” konferencián való
részvételre és ezen előadás megtartására lehetett fordítani.
A konferencia megszervezésére a „Romans1by1” kutatási program keretén belül került sor. A program
fő célja az első teljes antik korszakra vonatkozó lakossági adatbázis létrehozása Dacia, Moesia Inferior
és Superior provinciák epigráfiai anyaga alapján, és ezáltal egy új, könnyen használható eszközt
nyújtani az ókori demográfia, proszopográfia és szociológia tanulmányozásához. A kutatás bázisa a
kolozsvári Babes-Bolyai egyetem római tanulmányokkal foglalkozó intézete, Dr. Rada Varga
vezetésével. A konferencia fő szervezője így az egyetem volt.
A konferencia fő tematikája az antik görög-római világban az emberek demográfiai és társadalmi
helyzetének, mozgásának kutatása elsősorban az epigráfiai anyag vizsgálatának segítségével, valamint
az epigráfiai és egyéb adatbázisok hasznosítása az ókori társadalomra vonatkozó kutatások során volt.
Ehhez kapcsolódóan az előadások többsége az epigráfiai anyagból kivonható, a lakosságra vonatkozó
adatokra koncentrált. A konferencián több előadó részt vett a fogadó országból, Romániából valamint
többen érkeztek német, angol, francia, olasz egyetemekről illetve kutatási intézetektől. A nemzetközi
konferencia nyelve angol volt.
Péterváry-Szanyi Brigitta régész a „Roman and Celtic interactions in Pannonia in the light of the
linguistic evidence” című prezentációval vett részt a konferencián. Az előadás összefoglalja a pannónia
római kori feliratos anyagon megfigyelhető nyelvi emlékeket, melyek kelta alaplakossághoz köthetőek.
A galliai anyagon végzett vizsgálatokat veti össze a pannóniai anyagon végzettekkel, és a kutatás
további lehetséges irányait vizsgálja a tárgyi régészeti anyag bevonásával.
A konferencián hasonló témájú előadás hangzott el a daciai anyagra vonatkozóan, mely kiváló
lehetőséget adott a módszertani és tudományos összehasonlításra. Az előadás Pannónia
vonatkozásában jól illeszkedett a többi előadás témájához és a hazai kutatások friss eredményeinek
ismertetéséhez. Minden előadást kérdések és élénk vita követett, mely elősegítette a kutatás
finomítását, részletek kijavítását. A konferencia nagyszerű lehetőség volt az adatbázisok használatának
és építésének terén az ókori kutatásokban a legújabb kutatási eredmények megismerésére, és élénk
eszmecserére a kontinens jelentős intézményeinek kutatói között.
A szakmai beszámoló saját honlap hiányában a múzeum Facebook oldalára lett feltüöltve az alábbi
linken:
https://www.facebook.com/esterhazymuzeum/photos/?tab=album&album_id=1373514816022007.
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