
JAVASLAT 
 

Római kori villagazdaság 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november 
 
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15. 
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com  
 
II. A nemzeti érték adatai 
1. A nemzeti érték megnevezése: Római kori villagazdaság 
 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
kulturális örökség 
 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Hosszúrétek dűlő, 027/5. hrsz.                       

EOV koordináták (X Y): 175083 555508 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
települési értéktár, Örvényes 
 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
 
A Hosszúrétek dűlőben részben feltárt római település maradványa a község 
kiemelkedő értéke. A régészeti emlék műemléki védelem alatt áll 5539-es törzsszám 
alatt. Az 1-4. századra datálható maradványok a mai golfpálya területén helyezkednek 
el, tehát megközelítésük nehézkes. Az 1969-ben kiadott, Veszprém megye régészeti 
topográfiája című kötet a településen 5 elkülönülő lelőhelyet jegyez. Az Árpád-kori, 
középkori, újkőkori és bronzkori lelőhelyek mellett a római kori villagazdaság leletei a 
legnagyobb jelentőségűek. A köztudatban örvényesi római villaként élő egykori 
település a szomszédos Balatonudvari határában folytatódik. A területen először 
Szentléleky Tihamér vezetett ásatásokat 1958 és 1962 között, de a körülmények 
alakulása nem tette lehetővé a munkálatok folytatását, így azok félbemaradtak. Négy 
épület került leírásra, a feltárás után az I. épületet nem temették vissza, ideiglenes 
védőtetőt helyeztek el itt. Mára ennek semmi nyoma sem maradt… A tárgyi leletek 
közül kiemelkedő a II. számú épületnél talált bronz fej alakú mécses, és egy Minerva 
fejet ábrázoló bronz mérlegsúly, ami helyi fémmegmunkáló műhely működését is 
bizonyíthatja. A lelőhelyről előkerült darabok továbbá mozaik-és 
falfestménytöredékek, mécsestöredék, övcsat és terra-sigillata töredékek. A IV. épület 
volt a település soros elrendezésű fürdője. Az épületek alatt valószínűsíthető 
kunyhótelepülés, melyek után a II. században épülhettek az első kőépületek. A nagyobb 
átalakításokra a IV. században kerülhetett sor. A tárgyi emlékanyagban sokféle érték 
mutatkozik, a kovácsműhely felszerelése, edénytöredékek, kertművelési eszközök is 

előkerültek. Az ásatások sok faragott kőanyagot eredményeztek, melyek közül a 
leghíresebbek az áttört márvány és vörös homokkő mellvédek, valamint leveles 
oszlopfők. A kőfaragványok között márvány asztallapokat, kőmozsarat és 
sírkőtöredékeket is találunk.  
A golfpálya építését megelőzően különféle geofizikai módszerekkel végeztek 
kutatásokat a területen, melyek megerősítették a feltételezést, miszerint jóval 
kiterjedtebb települést rejt a felszín. A terepbejárások alkalmával a szakemberek 
halomsíros temetkezés nyomait fedezték fel. További válaszok keresése, kutatás nem 
történhetett, mivel a beruházás és a kivitelezők nem tették lehetővé ennek a nagyon 
fontos halomnak a feltárását, és erre, sem a település további megismerésére nem lesz 
lehetőség, amíg ez a létesítmény működik. A tudományos érdekek, értékek ezúttal is 
ismét háttérbe szorultak, ami elkeserítő.  
(Bővebb információ K. Palágyi Sylvia fejezetében, Örvényes község monográfiájában.) 
 
Római kor tekintetében említésre méltó egy többek által leírt falmaradvány, mely jelenleg a 
Balaton vizében áll, iszapréteggel fedett. Római település és kikötő meglétét feltételezik, de 
egyelőre nem bizonyosodott be a létezése, remélhetőleg ezen érdekes és a helyi 
szájhagyományban élő emlék is kibontakozhat a közeljövőben.  

 
Intézkedési javaslat: A fontos lelőhely vizsgálata történelmi jelentőségű, törekedni kell 
arra, hogy a középtávú jövőben sor kerülhessen az ásatások folytatására, lehetőség 
szerint a teljes feltárásra, majd hasznosításra. Bizonyára – a Balácai példát alapul véve- 
ennek tudományos ereje és bemutatása képes lenne nagymértékű vonzerőt 
kölcsönözni a településeknek, véleményem szerint többen érkeznének egy ilyen jellegű 
látnivalóhoz, mint golfozni. A kettő persze nem feltétlenül zárja ki egymást…  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Védett régészeti terület.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
Magyarország régészeti topográfiája 2. 1969. 
Örvényes község története (Dr. Hudi József szerk.), a régészeti kutatás eredményei (K. 
Palágyi Sylvia) 
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=10121 
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ARCHERT_1961_088/?pg=0&layout=s 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:    
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III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 

 
 

 

 

 
 

A római romok magára hagyott területe, környezete napjainkban 
 

 
 

A római település maradványainál 2006 nyarán, a golfpálya építésekor 



 

    
 
Örvényes régészeti lelőhelyei (MRT)                   Épületek alaprajzai, Szentléleky T.  
 
 

    
 

Kiemelkedő jelentőségű leletek (forrás: Örvényes község története) 
 

 
Forrás: településrendezési terv, Völgyzugoly Műhely 

 

 

2. Szakértői ajánlás: Országos jelentőségű régészeti emlék.  
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


