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Bevezetés  

A „CASTRUM VIRTUALE – IDŐUTAZÁS A FENÉKPUSZTAI RÓMAI ERŐDBEN”című 

kiállítás, valamint a kiállításhoz kapcsolódó pedagógiai program és katalógus az NKA 

Közgyűjtemények Kollégiumától a megpályázott 1.500.000 Ft összegből 1.000.000 Ft 

támogatásban részesült. A pályázat azonosítója: 204106/02316.  

A kiállítás 2019. szeptember 14 – 2020. július 1. között mutatkozott be a Balatoni 

Múzeumban. Eredeti terveink szerint a kiállítást 2020. március 1-én bezártuk volna, de 

látogató kérésre meghosszabbítottuk. A múzeumot a COVID járvány miatt 2020. március 13-

án be kellett zárnunk és csak 2020. június 23-án nyította ki ismét az intézmény a kapuit. Így a 

kiállítást a tervezettnél hosszabb ideig 2020. március 13-ig, majd 2020. június 23 és július 1. 

között is látogathatta a nagyközönség.  

1. „A Castrum Virtuale…” című kiállítás  

A kiállítás a Keszthely-Fenékpusztán található közel 150 éve kutatott római erőd múltját és 

lehetséges jövőjét tárta a látogatók elé. A lelőhely nemzetközi hírnevét elsősorban nem a késő 

római emlékeinek köszönheti, hanem annak, hogy itt az avar korig (VII. századig) a helyben 

maradt provinciális lakosság megőrizte római hagyományait és keresztény hitét, kapcsolataik 

mindvégig kimutathatók a mediterrán világ felé. 

A kiállítás célja annak bemutatása volt, hogy az a Kr. után a IV. században épült római erőd 

területe es környéké nemcsak egy jól kutatott régészeti lelőhely, hanem - kiváló lehetőséget 

nyújt egy régészeti park életrehívására is.  

A kiállítást 2019. szeptember 14-én 17.00 órakor nyílt meg a Balatoni Múzeumban. A 

tárlatot Prof. Dr. Borhy László, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem rektora nyitotta meg. A 

megjelent hazai és külföldi érdeklődöket Keszthely város polgármestere és több - a Keszthely-

fenékpusztai kutatásokhoz kapcsolódó - külföldi kutatóintézet képviselője is köszöntötte (1-5. 

ábra).  

A kiállítás kurátorai Heinrich-Tamáska Orsolya, Roland Prien, Vasáros Zsolt, a kiállítás 

menedzsere Havasi Bálint volt. 
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A kiállítás három nyelvű: a magyar nyelvű feliratok mellett elkészítettük a témaegységek 

német és angol nyelvű vezetőit is, melyeket a kiállítás bejáratánál térítésmentesen az 

idegennyelvű látogatók rendelkezésére bocsátottunk. (6. ábra) 

Az időszaki kiállítás a Balatoni Múzeum 1-3 időszaki kiállítóhelyiségében kapott helyet. 

Eredeti tématervünknek megfeleően a kiállítás fő tematikai egységei a következők voltak: 

I. kiállítási egység: A virtuális világ – időutazás a múltba (BAM 1. időszaki kiállítóterem) (7. 

ábra) 

A kiállítási egységen belül a következő tematikák kaptak helyet:  

I.1 Pannónia és Fenékpuszta 
I.2 Fenékpuszta építési periódusai 
I.3 Thermae Maiores – A római fürdőkultúráról 
I.4 Reprezentációs épület aulával 
I.5 Villa – pretórium – palota 
I.6 Kora keresztény bazilika 
I.7 Gabonatárolóból – aula 
I.8 Horreum és kemencék – tömegsírok és temető 

A kiállítás első tematikus egységében a régészek és építészek közös munkájának 

köszönhetően - az eredeti helyszínen már nem látható, a publikációkban pedig gyakran csak 

alaprajzokon közölt - római erőd életre kelt. Az erőd falai, tornyai, kaputornyai, egyes belső 

épületei kilépnek a kétdimenziós térből és „megelevenednek” a 3D rekonstrukcióknak és 

maketteknek a segítségével  

II. kiállítási egység: A leletek nyomában (BAM 2. időszaki kiállítóterem) (8. ábra) 

A kiállítási egységen belül a következő tematikák kaptak helyet: 

 Szerszámok, fegyverek, veretek 

 Ablakok, poharak és edények 

 Fibulák, tűk, fésűk… 

 Érmék, zsold és pénzforgalom 

 Korsók, bögrék, fazekak és amfórák 

A 2. számú időszaki kiállító teremben , a bejárattal szemben az I-es kiállítási egység utolsó 

elemét mutattuk be: a 3D rekonstrukciókon alapuló rövid – a teljes erődöt bemutató - 

animációs filmet. 
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A terem tematikájának középpontjában a 2009-217 között előkerült régészeti leletanyag 

állt: egyrészt kiállításra kerültek az épületet hajdanán díszítő faragott kövek, diszitettet téglák, 

másrészt a napvilágra került legjelentősebb leltekből egy válogatás. Ezek között vannak a 

római korra jellemző fibulák, fésűk, csattok, övveretek, de különleges darabok is a VI. 

századból: bizánci ólombullák, illetve meroving maszkos vödörveretek. 

A tíz legjelentősebb tárgyról körbeforgatható 3D modellt készítettünk és nagyméretű 

érintőképernyős monitoron mutattuk be a látogatóknak, akik így a leleteket szinte „kézbe 

foghatták” és több szemszögből is megtekinthették. 

III. kiállítási egység: A leletek nyomában (BAM 2. időszaki kiállítóterem) (9. ábra) 

A harmadik egységben a lelőhely lehetséges jövőjére tettünk javaslatot. Azt vázoltuk fel, 

hogy hogyan lehetne a Fenékpuszta területén fekvő római erődöt és annak utóéletét a mai 

modern rekonstrukciós és interpretációs eszközökkel a rommező helyszínén egy régészeti 

park formájában bemutatni.  

A hangsúlyt nem a drága es szakmailag vitatott teljesen kőböl épített rekonstrukciókra 

helyeztük, hanem a terület rendezésére: az antik útrendszerek visszaépítésére, a kutatott es 

ismert belső épületek területének bemutatására, valamint az erődrendszer kiterjedésének 

érzékeltetésére. Az előbbiek megvalósulása esetén egy parkosított terült jönne létre, amiben 

nem vesznének el a múlt monumentális emlékei.  

A harmadik terem közepén egy padlómatricán a régészeti parkot mutattuk be 

felülnézetben. A park egyes épületeit, pontjait és elemeit számok jelezték, melyek a a 

teremben elhelyezett nagyképernyős touchscreen monitoron elevebedtek meg: az adott 

számot beütve lehetett elérni az adott ponthoz kapcsolódó látványterveket, 3D 

rekonstrukciókat, fotókat és leírásokat.  

A padlómatricát az elképzelt régészeti parkot több oldalról bemutató látványfotók vették 

körbe.  

A terem sarkában gyermekfoglalkoztató sarkot rendezünk be, ahol a kisebbek egy a római 

kori Fenékpusztát bemutató grafikán kereshették meg, az oda nem illő tárgyakat, 

élethelyezeteket. A nagyobbak pedig felépíthették a fenékpusztai római erődöt. 
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IV. kiállítási egység: Múzeumi mozi (BAM 3. időszaki kiállítóterem) (10. ábra) 

A 3. teremből leválasztott részben a látogató a Keszthelyi Televízió 2009-2017 közötti 

helyszíni ásatási tudósításaiból készült rövid filmeket tekinthetette meg. A magyar nyelvű 

filmet, választható német nyelvű felirattal láttuk el. 

2. Katalógus 

A kiállításhoz egy magyar nyelvű katalógus készült. A magyar nyelvű katalógus címe: 

Castrum Virtuale. Időutazás a fenékpusztai római erődben. (ISBN 978-615-81 367-0-9). A 

katalógus szerzői: Heinrich-Tamáska Orsolya és Roland Prien. A katalógus 60 színes oldalon 

tárgyalja a kiállítás tematikáját. (11. ábra) 

3. Nemzetközi workshop szervezése 

A kiállításhoz kapcsolódóan, azt megelőzően 2019. szeptember 13-14 között Keszthelyen 

„Reconstruction and Visualization of the Roman Heritage between Rhine and Danube” címmel 

a lipcsei Kelet-Közép-Európai Történet- és Kultúratudományi Intézet (GWZO) - Leibniz Institut, 

a keszthelyi Balatoni Múzeum és a heidelbergi HCCH (Heidelberg Center Cultur Heritage) 

nemzetközi workshopot szervezetünk.  

A workshop a római örökség rekonstrukciójának és bemutathatóságának kérdését járta 

köröl. A nemzetközi jógyakorlatok megismerése mellett a workshop zárásaként megvitatták 

egy római régészeti park létrehozásának lehetőségét Keszthely-Fenékpusztán (12-13. ábra) 

4. Látogatószám, vezetések, játszóházak 

A kiállítást 2019 szeptember 14 – 2020. március 1 között 4 005 fő tekintette meg, amely 

205 fővel haladja meg az eredetileg tervezett látogatószámot (3 800).  

A kiállításhoz a következő időpontotokban szerveztünk előre meghírdetett vezetéseket (14. 

ábra): 

1. 2019. szeptember 21. - Kulturális Örökség Napjai 

Tárlatvezetés (Havasi Bálint) 10:00 - 11:00 

Tárlatvezetés (Havasi Bálint) 14:00 – 15:00 

2. 2019. szeptember 22. - Kulturális Örökség Napjai 

Tárlatvezetés (Havasi Bálint) 16:00 - 17:00 
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3. 2020. november 20.  

Kurátori tárlatvezetés (dr. Heinrich Tamáska Orsolya) 17:00-18:00 

4. 2020. január 16. – Növényvédelmi Fórum konferencia résztvevői számára 

Tárlatvezetés 18:00 – 19:00 (Klinger László) 

5. 2020. február 12. 14:30 – 15:30 

Tárlatvezetés (Klinger László) 

6. 2020. február 21. 

Tárlatvezetés a keszthelyi Németül Beszélők Klubja részére németül (Havasi Bálint) 

10:00-11:00 

7. 2020. február 29. 10:00 – 11:30 

Kiállítás finisszázs (Havasi Bálint) 

Az előre meghirdetett tárlatvezetéseken összesen 258 fő vett részt.   

A kiállításhoz a fiatalabb korosztály számára lego kockajátszóházakat szerveztünk, ahol a 

kiállításon szerzett információk segítségével lehetőség nyílt az erőd vagy a régészeti park 

felépítésére (15. ábra).  

A kockajátszóházak időpontjai: 

1. 2019. szeptember 21. 10:00-16.00 

2. 2019. október 5. 10:00 – 16:00 

3. 2019. október 23. 10:00 – 16:00 

4. 2019. november 9. 10:00 – 16:00 

5. 2019. november 23. 10:00 – 16:00 

6. 2019. december 21. 10:00 – 16:00 

7. 2020. február 29. 10:00 – 16:00 

A szervezett foglalkozásokon összesen 147 fő vett részt. 

 

Keszthely, 2020. június 26 ……..………………………………………… 

Havasi Bálint 

régész - múzeumigazgató 
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5. Mellékletek 

 

 

1. ábra  
A kiállítás meghívója 
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2. ábra  
A kiállítás plakátja 
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3. ábra  
Prof. Dr. Borhy László az ELTE rektora megnyitja a kiállítást 
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4-5. ábra  
A kiállításmegnyitó közönsége 
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6. ábra  
Angol és német nyelvű kiállításvezetők a bejáratnál 
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7. ábra 
Válogatás az I. témaegységben (BAM 1. időszaki kiállítóterem) készített fotókból 
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8. ábra 
Válogatás a II. témaegységben (BAM 2. időszaki kiállítóterem) készített fotókból 
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9. ábra 
Válogatás a III. témaegység (BAM 3. idpőszaki kiállítóterem) készített fotókból 
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10. ábra 
Válogatás a IV. témaegységben készített fotókból 
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11. ábra 
A kiállítás magyar nyelvű katalógusának borítója  impresszuma és tartalomjegyzéke 
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12. ábra 
A „Reconstruction and Visualization of the Roman Heritage between Rhine and Danube” c. workshop 

programja 
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13. ábra 

A „Reconstruction and Visualization of the Roman Heritage between Rhine and Danube” c. workshop 

résztvevői
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14. ábra 
Tárlatvezetések a „Castrum Virtuale” kiállításban 
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15. ábra 

Kockajátszóházak  a „Castrum Virtuale” kiállításban 
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