
A Balatoni Múzeum szakmai beszámolója a NKA 204106/02316 azonosítószámú 

pályázathoz 

„Castrum – Virtuale. Időutazás a fenékpusztai római erődben” című kiállítás virtuális 

séta megvalósítása 

 

A Balatoni Múzeum a „Castrum Virtuale - Időutazás a fenékpusztai római erődben 

címmel kiállítás és a kiállításhoz kapcsolódó katalógus, valamint pedagógiai program 

megvalósítására” című projektjére az NKA-tól 1.000.000 Ft támogatást nyert el (pályázati 

azonosító: 204106/02316).  

A többnyelvű (magyar, angol, német), több mint 150 év hazai és nemzetközi 

kutatására alapozó tárlat 2019. szeptember 14 – 2020. március 15. között várta a látogatókat a 

Balatoni Múzeumban. 

A látogatói visszajelzések alapján szerettük volna tárlatunkat meghosszabbítani, amit a 

COVID-19 koronavírus járvány megakadályozott. Már a járvány időszakának legelső felében 

saját erőből megkezdtük a kiállítás digitális anyagainak publikálását a Keszthely-fenékpusztai 

erőd kutatási projektoldalán (http://fenekpusztacastrum.com/) Castrum Virtuale menü alatt.  

A kiállítási anyag egyes részeit közzétettük a fenti oldalon, be kellett látnunk, hogy a 

hagyományos webes megjelenítéssel nem adjuk vissza a kiállítás komplexitását és a modern 

látogatói igényeknek sem felelünk meg.  

Jelen pályázat révén tervezett célunk, hogy elkészüljön az eredeti kiállítás virtuális 3D 

sétaváltozata és bővítése, megvalósult. Továbbá megvalósult, hogy az eredeti Castrum 

Virtuale kiállítás digitális anyagainak további fejlesztése, korszerű megjelenítése és 

elérhetővé tétele a Balatoni Múzeum weboldalán (https://balatonimuzeum.hu/castrum-

virtuale/). 

1. A „Castrum Virtuale…” című virtuális kiállítás tematikája és online közzététel 

bemutatása 

Keszthely-Fenékpuszta már közel 150 éve kutatott, mégis mind a mai napig újabb és 

újabb titkait sikerült megfejtenünk. A Kr. után a 4. században épült római erőd területe és 

környéke nem csak egy rendkívül jól kutatott régészeti lelőhely, hanem -azáltal, hogy mind a 

mai napig lényegében nem épült be - kiváló lehetőséget nyújt a régészeti emlékek 

bemutatására is. Nemzetközi hírnevét azonban elsősorban nem a késő romai emlékeinek 

köszönheti, hanem annak, hogy itt az avar korig (7. századig) a helyben maradt provinciális 

lakosság megőrizte római hagyományait és keresztény hitét, kapcsolataik mindvégig 

kimutathatók a mediterrán világ felé. 

A virtuális kiállítás - eredeti Castrum Virtuale kiállításhoz hasonlóan - a Fenékpusztán 

2006 óta folyó új kutatásokra épül, eredményei azonban sok tekintetben felülírják eddigi 

ismereteinket a lelőhelyről. 2009-ben magyar és német együttműködésben, a zalaegerszegi 

Göcseji Múzeum, a keszthelyi Balatoni Múzeum továbbá a lipcsei GWZO intézet és 
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Heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem bevonásával újra indultak a tervásatások a római erőd 

területén. A feltárásokon túl más hazai és nemzetközi partnerek bevonásával az erőd területén 

és környékén, nagyterületű geofizikai felméréseket, LIDAR felvételezést végeztünk. A 

roncsolásmentes vizsgálatokat talajvizsgálatok és archeometriai kutatások egészítették ki. 

Fontosnak tartjuk, hogy a közel 150 éve folyó kutatások eredményei turisztikai, 

nemzetgazdasági szinten is hasznosuljanak. Ezért kiállításunkban nemcsak a múlt 

megismerésére, hanem egy lehetséges jövőképre és hasznosításra is javaslatot tettünk. 

Reményeink szerint az általunk felvázolt koncepciók gondolkodásra késztetik mind a helyi 

lakosságot, mind a döntéshozókat, elősegítve egy régészeti park megvalósítását. 

 

Virtuális kiállításunk témája az eredeti kiállítás tematikáját követi, illetve új 

elemekkel gazdagítja azt a következők szerint:  

1. terem Egy római erőd rekonstrukciója 

1.1. Pannonia és Keszthely-Fenékpuszta 

1.2. A Keszthely-fenékpusztai római erőd építési periódusai (4–7. sz.) 

1.3. Thermae Maiores: a római fürdéskultúráról 

1.4. Reprezentációs épület aulával 

1.5. Villa – Praetorium – Palota? 

1.6. Az ókeresztény bazilikáról 

1.7. Gabonatárolóból aula? 

1.8. Gabonatároló és kemencék – tömegsírok és temető 

1.9. Időtérkép – Fenékpusztai erőd – Épületek – Építési fázisok 

 



 
2. terem Leletek nyomában 

2.1. Téglatöredékek Fenékpusztáról karcolattal 

2.2. Ablakok, poharak és edények 

2.3. Fibulák, tűk, fésűk és egyéb különlegességek 

2.4. Vasszerszámok, fegyverek és veretek 

2.5. Korsók, bögrék, fazekak és amphorák 

2.6. Érmék, zsold és pénzforgalom 

2.7. 3D leletek 

 

 

 



3. A jövő zenéje? – Elképzelések egy régészeti parkról Fenékpusztán 

3.1. Az elképzelt régészeti park bemutatása 

 

A virtuális tárlat online séta formájában valósult meg, és érhető el a látogatók számára a 

Balatoni Múzeum honlapján keresztül (https://balatonimuzeum.hu/kiallitasok/castrum-

virtuale-idoutazas-a-fenekpusztai-romai-erodben/)  

A kiállítási egységek, terek közötti bejárási útvonal előre meghatározott ugrópontok 

segítségével definiálható. Az ugrópontok alkalmazásával szabadon vagy előre 

meghatározott útvonalon járható be a virtuális tárlat. 

A virtuális tárlat tetszőleges részein ún. hotspot (csatlakozási) pontok helyezhetők el. A 

csatlakozási pontra kattintva az adott ponthoz kapcsolódó képi, szöveges, videó, 3D 

információk jeleníthetők meg.  

A megvalósult virtuális sétában a fizikailag bejárható Castrum Virtule kiállítás 

összes tablója, vitrine és érintőképernyős bemutatója külön hotspotként azaz 

csatlakozási pontként került definiálásra:  

1. terem: 13 hotspot a tablók témája szerint és a 3D modellekhez kötve 

2. terem 5 hotspot fekvő vitrineknek + 1 hotspot a római erőd virtuális modelljének 

3. terem: a régészeti park látványtervén 11 hotspot,  

Összesen: 30 hotspot.  

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mennyiben különbözik tervezett virtuális 

kiállításunk a valós fizikai kiállítástól, hiszen tematikájában, térélményében azt képezi le. 
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Tud-e mást, többet adni a virtuális tárlat, vagy csak a valós kiállítás egy lebutított 

változata? 

A fizikálisan megvalósult Castrum Virtuale időszaki kiállítás kapcsán építészekkel, 

grafikusokkal. informatikusokkal dolgoztunk együtt. A közös munka során rengeteg 

digitális tartalom (3D épületrekonstrukciók, 3D látványok, terepmodell) keletkezett, ami a 

valós időszaki kiállításunkban 2 D tablókra, rollupokra, érintőképernyőkre került. A már 

elkészült digitális tartalmak 3D bemutatására a hagyományos bemutatási módoknál 

virtuális tér a valós időszaki kiállításnál nagyobb lehetőséget és hozzáférést biztosít.  

A bővíthető virtuális kiállítás remek lehetőséget ad – a korábban említett folyamatosan 

zajló kutatások - legújabb régészeti leleteinek bemutatására, az új tudományos 

eredmények társadalmasítására.  

A Balatoni Múzeum és szakmai partnere az elmúlt egy évtizedben nagy gyakorlatra 

tett szert régészeti leletek 3D digitalizálásában. A megvalósult virtuális kiállításunkban a 

régészeti leletanyag érdeklődésre számot tartó darabjait digitalizáltuk és 3D elérhetővé 

tettük.  

 


