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A 2015. évi német-magyar közreműködéssel végzett feltárás – mint hitelesítő ásatás – a 2009 óta 

folyó kutatásokat folytatva a fenékpusztai késő római erőd délkeleti felében három épületre 

koncentrált: az ún. villa, vagy palota (25. sz. épület), valamint az attól délre fekvő fürdő-komplexumra 

(24. és. 27. sz. épületek). A tervezett kilenc szelvényből hetet tudtunk megkutatni, a 2015/2M és 

2015/3D szelvényeket nem nyitottuk meg. 

Az A (25. sz.) épület területén négy szelvényt ástunk: 2015/2I, 2J, 2K, 2L; a 27. sz. épület területén 

egyet: 2015/3A10; a 24. sz. fürdőépületnél pedig kettőt: 2015/3E és 3F. 

A szelvények területe összesen 228 m2, méretük a következő: 2015/2I: 5 x 10 m + 2 x 5 m; 2015/2J: 

4 x 5 m; 2015/2K: 6 x 8 m; 2015/2L: 5 x 5 m; 2015/3A10: 5 x 5 m; 2015/3E: 5 x 5 m; 2015/3F: 5 x 5 

m. 

 

25. sz. épület 

Az épületnek döntő jelentősége van mind az erőd építése előtti nyomok kutatásában, mind pedig a 

terület népvándorlás kori használatának kérdésében. Az eddigi ásatások egyértelműen több építési 

fázisra utalnak és azt bizonyítják, hogy a Csák által készített alaprajz több fázis összevonásával 

készült. A 2009 óta folyó ásatások a geofizikai felmérések eredményei alapján pont ezeket próbálják 

szétválasztani. Ezen túl választ keresünk a késő antik (Kr. u. 5. közepe – 7. sz.) továbbélés kapcsán 

arra is, hogy meddig és milyen formában használták az épületet. 

A 2I szelvényben a Csák-féle alaprajz déli belső udvarának északkeleti sarkát kutattuk. Déli és keleti 

irányban a szelvény igazodott a 2011-es és a 2014-es szelvényekhez. A szelvény északi felében egy 

korábbról ismert É–D-i irányú kiszedett falalapot sikerült dokumentálnunk, ami egy másik ismert K–

Ny-i irányú falba torkollik. Ez utóbbi alapozása még részben dokumentálható volt. Ennek folytatása 

nyugat felé a 2J szelvény nyugati bővítésében (2I-7) is jelentkezett. Itt is kapcsolódott hozzá az 

előbbivel párhuzamos É–D-i irányú fal, ami szinten Csáktól ismert. Ennek még részben felmenő 

részét is sikerült feltárni, alapozása jó fél méterrel vastagabb volt. A falak által zárt térben terazzo 



padló maradt meg kisebb bolygatásokkal. 

A szelvény középső harmadában egy további K–Ny-i irányú fal húzódott, ennek a georadar képek 

alapján folytatása lehet nyugat felé, de a szelvényünk nyugati folytatásában egy nagy és mély 

épülettörmelékes gödör miatt a fal már nem maradt meg. Két további falalap jelentkezett délkelet felé, 

amik feltehetően korábbiak, mert részben terazzo padló fedte őket. Irányuk sem illeszkedik a fenti 

objektumokhoz, ezért nem tartozhattak a főépület falrendszeréhez. Egy besüllyedt terazzo padló alatt 

a szelvény délnyugati sarkában egy visszabontott falalap sarok is mutatkozott, ez a keleti párja annak 

a saroknak, amit ugyanilyen stratigráfiai helyzetben találtunk meg 2014-ben. Ehhez a falvonulathoz 

tartoznak a 2J és 2K szelvényben talált objektumok is, ezeket is terazzo padló fedte. Összekötve 

ezeket egy négyzet alakú alaprajzot kapunk ami a déli „villa” részleg belső peristyl udvarát tagolja 

(folyosó). 

A 2J és 2K szelvényben a Csák-féle alaprajz szerint egy pillérsorra számítottunk. Mint kiderült, a 2K 

szelvényben nem egy pillérről, hanem egy É–D-i irányú falalapról van szó, ami szintén a terazzo 

padló alatt volt és egy vonalban volt a 2J szelvényben talált kiszedett falvonulattal. A helyzetük és 

méretadataik alapján egy falalapot alkottak. Minden objektumot keresztben vágott egy feltehetően 

második világháborús lövészárok. Hasonló nyomok mutatkoztak a 2J és 3E szelvényekben is. A 2K 

szelvényben az É–D-i irányú fal egy K–Ny-i falhoz csatlakozik, ehhez épült hozzá nem egy egységet 

alkotva egy K–Ny-i irányú falalap, ami az említett – terazzo padló alatt futó – belső udvar egy további 

részlege. Erre épülve a két fal találkozásánál egy további falcsonkot dokumentáltunk, ami egy újabb 

fázist képvisel. 

A 2J szelvény keleti felében megtaláltuk a Csák-féle pilléreket, amiket kb. 1,6 m mélységben 

kibontottunk. A délebbre levőnek csak az alja maradt meg, az objektumot közvetlenül egy téglapadlós 

objektumra ásták rá, melyet egy erősen faszenes sötétbarna-fekete betöltésű gödör fedett. Az északra 

lévő pillér mélyebb és az alját is megtaláltuk, kb. 1.80 m mélységben. Ezt egy pince betöltésébe ásták 

bele, a pillér áttöri ennek a padlóját is, tehát mélyebbre ment. A pince fala deszkalapokkal volt fedve, 

amit vakolattal pucoltak be, ezáltal a fa, illetve a lenyomata is megmaradt. 

További két pincét sikerült dokumentálnunk a 2L szelvényben. Itt is részben bolygatások voltak a 

Csák által ásott objektumok helyén. Így pl. a szelvény délkeleti felében levő pillérnek csak a kiszedett 

helye maradt meg, éppúgy, mint egy K–NY-i irányú fal, amire ráépült. Ettől északra volt az egyik 

említett pince, amit szintén még Csák Árpád idejében bolygathattak meg (nagysága 1,6 x 2 m), mivel 

itt már a fagerendák nem maradtak meg, csak a vakolat nyomai mutatkoztak. 

A szelvény nyugati felét átszeli a Csák alaprajzból ismert és szintén nagyrészt kibányászott É–D-i 

irányú fal. Ebből az északnyugati sarokban egy további fal indul nyugat felé, szemben a 3. pincével, 

ami párhuzamos és egyező méretű a délivel. Itt szintén mutatkoztak a fagerendák nyomai a habarcsos 

vakolatban. A déli pillér párját is megtaláltuk északon, ami nem szerepel Csák alaprajzán. A pillér a 



terazzo padlót vágja és közvetlenül a pince keleti végénél fekszik. A pillérek stratigráfiailag a 

legkésőbbi fázist képviselik, míg a pincék mindenképp egy korábbi korszakhoz köthetőek. Sajnos 

utóbbi objektumok betöltéséből keltező értékű leletanyag nem került elő.   

A jelenlegi eredmények alapján az épületet a 3 század végétől a 6/7. századig használták, a 2015-ben 

megkutatott szelvények is azt mutatják, hogy ezen az időszakon belül több átépítés is történt.      

 

27. sz. épület 

A 2015/3A10-es jelű szelvényt a 27. sz. épület délnyugati részén nyitottuk meg, a 2013. és a 2014. 

évi szelvények közvetlen szomszédságában. Előkerült a georadar felmérésből ismert É–D-i irányú fal 

és az ahhoz délen csatlakozó apszis, valamint az ettől nyugatra levő épületek további alapozásai. 

Padlóréteget nem találtunk, az átégett vörös föld azonban arra utal, hogy az apszisos teremtől 

nyugatra levő egységek fűtöttek voltak, az apszisos rész azonban nem. 

Az épület helyzete és belső felépítése – különösen, hogy a középső nagy tér nem volt fűtött – arra 

enged következtetni, hogy azt mint gymnasiont használták a Kr. u. 4. században. 

 

24 sz. épület 

A 2014/3E és F szelvényben a 24-es fürdőépületet kutattuk, aminek a latrináját és két medencéjét már 

2009-ben, illetve 2014-ben feltártuk. Idén, a 3E szelvényben folytattuk a tavaly előkerült félkörös 

záródású medence feltárását kelet felé. A medence alját és részben a falát borító vakolat is jó 

megtartású. Sikerült egyértelműen tisztázni, hogy az épült frigidarium részlegének egy medencéjéről 

lehet szó, mivel nem volt fűtése. Megtaláltuk az egyik kifolyócsatornát is a Balaton felé. Szintén 

ehhez az egységes tartozhatott a 2009-ben feltárt négyzetes alaprajzú medence kelet felé. 

Az épület délnyugati sarkában, a 3E szelvényben egy praefurnium, valamint az ehhez kapcsolódó 

hypocaustumos medence egy-egy részlegét is feltártuk. Ezen alapján itt a fürdő caldarium részlegét 

találtuk meg. Az objektumok betöltéséből több érem került elő, amik a Kr. u. 4. századra keltezik az 

épületet. Ez egyezik a fentebb említett 27. sz. épület keltezésével és alátámasztja azt, hogy a két épület 

egy egységként volt használatban. A georadar képek alapján az is feltételezhető, hogy a két épületet 

egy kerítés zárta körbe. 

 

A szelvényekben talált falmaradványokat az ásatás végeztével kézi erővel földdel óvatosan elfedtük, 

majd a szelvényeket munkagéppel visszatemettük. 

A leletek restaurálása, leltározása és feldolgozása folyamatban van. 

 

Zalaegerszeg, 2016. január 29.             Straub Péter sk 
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