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a Pannonia Underground- a városi régészet új útjai című konferenciát a koronavírus járvány 

miatt többször halasztanunk kellett, így 2021. november 25-26-án rendeztük meg. Az előzetes 

terveink megvalósítását a pandémiás helyzet nem tette lehetetlenné, csupán megnehezítette azt.  

A konferenciára előzetesen 15 előadással 31 előadó/társelőadó jelentkezett be, amely a 

megjelölt időben nagyjából fele-fele arányban élő jelenléttel, illetve online formában valósult 

meg. A modern technika segítségével lehetőség volt arra, hogy a távol lévő résztvevők 

folyamatosan lássák-hallják az előadásokat, illetve az egyes előadásokat és szekciókat követően 

képpel és hanggal tudjanak a vitában részt venni.  

A szervezők, illetve a rendező intézmény nevében Bíró Szilvia régész-muzeológus és Csapláros 

Andrea múzeumigazgató köszöntője után 13 témát ismerhetett meg a hallgatóság a konferencia 

első napján. Az elhangzott előadásokat követően az Iseum Savariense Régészeti Műhely és 

Tárház – „Isis savariai otthona” című állandó kiállítását, majd a konferenciához tematikusan is 

szoros szálon kapcsoló „Savaria Underground” időszaki tárlatát tekintették meg az előadók és 

a hallgatóság jelen lévő tagjai a szervezők, Bíró Szilvia és Sosztarits Ottó szakmai vezetése 

mellett.  

A konferencia másnapján az előadásokat követően Csapláros Andrea zárszavával ért véget a 

konferencia szorosan vett szakmai része.  

A közös ebédet követően a résztvevők – a kedvezőtlen időjárás ellenére - rövid sétán vettek 

részt, amelyen az OTP bankfiók alatti római bemutatóhelyet, a Járdányi Paulovics István 

Romkert látogatható részeit, illetve a MÁV székház alatt feltárt és konzervált római 

épületmaradványokat tekintették meg Sosztarits Ottó vezetésével. E rövid séta valójában a 

konferencia nyitó napján elhangzott előadásban szereplő szombathelyi római örökség-

helyszíneinek illusztrációi voltak.     

A konferencián „élőben” a hazai kutatók mellett osztrák, német, horvát, szerbiai és szlovák 

kollégák ismertették legújabb kutatásaikat, míg online formában az említettek országok 



szakemberei mellett romániai kollégák tették közzé szakmai munkájuk módszereit és 

eredményeit.    

A hallgatóságot az előadókat elkísérő munkatársaik mellett hazai régész, muzeológus, és 

örökségvédelmi szakemberek, valamint az interneten keresztül a témai iránt érdeklődők tágabb 

köre alkotta.     

A konferencián elhangzott előadásokból 14 kézirat érkezett meg a korábban megjelölt leadási 

határidőre. A kéziratok szakmai szerkesztési feladatait a pályázat főszervezője, Bíró Szilvia 

régész munkatársunk látta el. A kéziratok technikai szerkesztését részben ő, részben pedig Tóth 

Ágnes munkatársunk, valamint a nyomdai kivitelezést a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. látta el.  

A szerkesztett kéziratokat nyomdai kivitelezésre 2022. április 10-én adtuk át. Az elkészült 

kiadványokat 2022. április 29-én szállította le a kivitelező.      

A kötetben szereplő 14 tanulmány tartalmi sorrendjét – miként a konferencián való tematikus 

felosztást is – az egyes kutatott területek topográfiai elhelyezkedése határozta meg.  

1. Borostyánkő út melletti lelőhelyek: 

• Savaria/Szombathely  

• Scarbantia/Sopron 

• Pozsony-Bratislava, Várhegy 

      majd a topográfiai rendező elv szerint a sort követve:  

 

2. Duna melletti városok: 

• Vindobona/Bécs,  

• Carnuntum/Deutsch-Altenburg-Petronell 

• Arrabona/Győr 

• Brigetio/Komárom-Ószőny – (2 tanulmány)  

• Aquincum/Óbuda- (3 tanulmány)  

• Sirmium/Sremska Mitrovica  

 

3. végül pedig két távolabbi, ausztriai lelőhelyről szóló tanulmány: 

• Brigantium/Bregenz 

• Aelium Cetium/Sankt Pölten 

     zárja a sort.  

A kötethez a szervezők nevében Csapláros Andrea igazgató asszony írt német nyelvű előszót.  

Sajnálatos, hogy a konferencián szintén elhangzott német, szlovén, horvát és román előadók 

kéziratai a megadott határidőig nem készültek el, így azok nem szerepelnek a kiadványban.   

A 329 oldalas, gazdagon illusztrált konferenciakötet a technikai szerkesztők és a nyomda kiváló 

munkája nyomán tetszetős, informatív, kezes kiadványként látott napvilágot, amely a friss 

kutatási eredmények közzététele révén átfogó képet nyújt a Pannonia területén jelenleg és a 

közelmúltban folyt városi ásatások legfontosabb eredményeiről, az alkalmazott módszerekről.  

Szombathely, 2022. 06. 29.  

 

Sosztarits Ottó – Iseum Savariense      



 

Sajtómegjelenések listája: 

 

https://www.tvszombathely.hu/hirek/a-varosi-regeszet-uj-kihivasai-es-eredmenyei-a-

pannonia-underground-konferencian-20211126 

http://www.museum.hu/program/56512/Pannonia_Underground 

http://tollal.hu/mu/pannonia-underground---nemzetkozi-regeszeti-konferencia 

https://www.facebook.com/events/294038099256423/?ref=newsfeed 

 

Fotódokumentáció a konferenciáról: 
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Képernyőfotók a konferenciáról: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 


