
KÁBA MELINDA 

UJABB KUTATÁSOK AZ AQUINCUMI THERMAE MAIORES TERÜLETÉN 
1979-BEN ÉS 1981-BEN 
(Előzetes jelentés) 

Árpád-hídi feljáró szélesítését megelőzően, ill. a föld
munkákkal egyidőben régészeti kutatást végeztünk a 
III. ker.-i „Flórián" áruház K-i oldala (18069-18074 
hrsz.) előtti park területén 19771, 19792 és 1981 évek
ben. Feltárásunk célja az volt, hogy a már korábban meg
talált római fürdő, az ún. thermae maiores nyugati foly
tatását minél nagyobb területen tisztázzuk, műemléki 
bemutatás érdekében. 

A fürdő feltárása nemcsak az aquincumi ásatások kez
detét jelző kiemelkedő értékű régészeti eredmény, ha
nem kultúrtörténetünknek is jelentős állomása. 204 év
vel ezelőtt, 1778-ban meszesgödör ásása közben falakat 
találtak. Schönvisner István egyetemi tanár kutatást vég
zett a helyszínen.3 Eredményeit még a feltárás évében 
latin nyelven „De ruderibus Laconici Caldariique Ro
mani . . . " c. művében közzétette. Megállapította, hogy 
az általa feltárt 15 m X 8 m-es — 293 pilléres hypo-
caustum térrel megmaradt - helyiség (1—2. kép, 3. kép 
„A") egy nagy közfürdő része, melyet a római katonaság 
épített. Állítását igazolta a Flórián téren 1849-ben4 

csatornázás alkalmával felszínre került feliratos kő, mely 
Aquincum állandó helyőrségének a legio II adiutrixnak 
épített „thermae maiores"-ről, Aquincum nagyobbik für
dőjéről beszél. A szöveg szerint a már erősen megrongá
lódott, tatarozásra szoruló fürdőt Paternus és Marinianus5 

konzulok alatt — i.sz. 268-ban II. Claudius császár ide
jében - folyosókkal és új bejáratokkal bővítették és több 
helyen kijavították, majd átadták korábbi rendelteté
sének. 

1930-ban útrendezési munkák alkalmával Nagy Lajos 
a fürdő hidegvizes úszómedencéjét tárta fel,6 amelyet 
két esztendővel később Möller István műegyetemi tanár 
tervei szerint konzerváltak és a Schönvisner-féle terem
mel együtt beépítettek — föld alatti múzeumként — a 
jelenlegi Flórián tér 3. sz. ház pincéjébe. (3. kép „B") 

1960-ban a Lottó-ház alapozásakor tártuk fel a fürdő 
palaestrájának DK-i sarkát és további helyiségek részeit.7 

(3.kép„C-E") 
Megállapítást nyert, hogy a fürdő vízellátását a Római 

fürdő8 gyógyvizét vezető aquaeductus9 és az a vízveze
tékrendszer biztosította, amely az ÉD-i irányú aquae-
ductusra merőlegesen, KNy-i irányban a Ny-i hegykoszo
rú forrásait gyűjtötte össze.10 Ezeket az ismert gyógyvi
zeket hasznosította a tábor fürdője.11 

1977-ben12 rövid feltárási lehetőséggel igazolódott, 
hogy az eddig csak a Szentendrei út K-i oldalán ismert 
fürdő, folytatódik a „Flórián" áruház előtti park terü
letén is. 

1979-ben három egymáshoz közel eső részen foly
tattunk ásatásokat. Ezek a felületek csak azokra a he
lyekre korlátozódhattak, ahol füvesített terület volt. 
Kertészeti szempontok miatt kellett szabadon hagynunk 
facsemetékkel és kőkeretelésű virágágyakkal kialakított 

felületeket. Hasonlóképp nem bonthattuk fel a csiszolt 
mészkőlapokkal burkolt, az áruházhoz vezető KNy-i 
irányú utakat. így É-ról D felé haladva csupán három, az 
ásatások idejére, palánkkal körülkerített területen dol
goztunk. Jelük É-ról D felé: „ / . / / ///.szelvény". 1979. 
évi feltárásunk június 6-december 20-ig tartott. A felső 
2 m-es szintet markológéppel távolítottuk el, azokon a 
helyeken, ahol az előzetes közmű-kutatóárkaink szabad, 
akadálytalan felületeket jeleztek. Ahol vezetékek, kábe
lek feküdtek, benn hagytuk a földet. 

A következőkben szelvényenként foglaljuk össze az 
ásatás eredményeit: 

/. szelvény 
Mérete: 16 m X 24 m 

Szelvényünkben feltártuk a már korábban megismert 
palaestra Ê-i zárófalának a folytatását 15 m hosszan. 
A fal 2,70 m széles, 5 db D-i irányba beugró 0,80 m X 
0,70 m-es támpillérrel és egy bejárat nyomával. A római 
kori járószinten nagyméretű, igen puha, mészkő tömbök
ből faragott lábazatok díszítették a falat és a pilléreket. 
Ezek meglehetősen sérült állapotban kerültek felszínre. 
(4. kép i ) 

A faltól D-re, beomlott, terrazzokötésű faltömböt ta
láltunk, mely közvetlenül az újkori pince leásásánál és 
lépcsőjánél feküdt. Ugyanitt mélyítettek le egy újkori 
kutat. A kúttól Ny-ra 1,20 m X 0,90 m méretű profi
lait, épületet díszítő mészkőtömböt tártunk fel és szál
lítottunk Aquincumba. 

Az É-i palaestra-faltól É-ra 1 m széles KNy-i irányú 
fal került felszínre. A feltárás csak szakaszosan történ
hetett az ásatás útjában álló vezetékek és újkori akna 
miatt. A koronájának Af 104,14 m, alapozása 102,95 m. 
Ebből a falból három ÉD-i irányú fal leágazását metszet
tük át, amelyek később épültek a palaestra É-i záró falá
hoz. A falazás technikája erősen elüt a korábbi falak szép, 
kváderköves épületrészeitől. Itt egyenetlenül rakott, 
megmunkäatlan, nagy és kis méretű kövekből készült a 
fal. Ettől a faltól ugyancsak É-ra 5 m-re erősen bolyga
tott 1,5 m széles KNy-i irányú lekövezést találtunk. 
Lehet egy gyengébb útalapozás alsó sora is és ebben az 
esetben a via praetorium13 gondolnánk. A lekövezés 
D-i szélén 0,80 m X 0,40 m méretű, részben töredékes 
faragott kőbázisok feküdtek, egymástól 2 m távolságra. 
Ezekből a bázisokból 4 db-ot tártunk fel. 

//. szelvény (7. kép) 
Mérete: 21 m X 24 m. 

Szelvényünkben a palaestra déli falút 23 m hosszú
ságban tártuk fel. A fal szélessége 2,70 m. Egymástól 
2,80 m távolságra szabályosan ismétlődő ritmusban 
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0,80 m X 0,70 m-es támpillérek ugranak be É-i irány
ba a palaestra belső terébe. (5. kép 1.) Ezekből a pillérek
ből négyet tártunk fel „in situ" állapotban. K-ről Ny felé 
számozva az 5. pillért levésték a falról a későbbi átalakí
tások során és bemélyítették a falban két db egymástól 
70 cm-re látható 50X35 cm méretű falnyílást (4. kép 2). 
A 3. és 4. támpillér között 2,60 m X 2,20 m-es bejáratot 
alakítottak ki. A 4. pillértől Ny-ra 4,5 m X 2 m-es szel
vénnyel leástunk a fal aljáig. A falat sárga, homokos ré
tegbe alapozták. A fal alját 2,59 m mélységben találtuk. 
(4. kép 3) Af 101,45, ugyanitt a megmaradt felmenő fal 
teteje Af 104,04 m. Kutatásaink Nyi- folytatását akadá
lyozta a ráépült újkori pince. 

A palaestra D-i fala meglepően jó állapotban maradt 
meg. Néhol pl. a 4. pillérnél a jelenlegi járó szint magas
ságáig ér. (Af. 106,33 m) A falat szabáyos 30 X 30 X 
10 cm-es méretű mészkő kváderekből rakták. A pillé
reket 1—1 fehér, puha mészkő monolitból faragott, a 
falból É-i irányba 1 m-re kiugró és 40 cm magas lába
zat fogta közre, amelyet már korábban a Lottó-ház alatti 
exedra és palaestra falrészleténél, illetve 1977-ben vég
zett kutatásunk során megismertünk. A palaestra déli 
kerítésfalát felhasználták az újkori építkezések alkalmá
val. A fal tetején 60 cm-re megmaradt az újkori pince 
falának része. 

A palaestra-fal D-i oldalához támaszkodott 11/1 jelö
lésű helyiség É-i fala (6. kép 1). A fal 1 m széles és 2 m 
magas belső oldalán, nagy felületen, ép, vörös színű 
terrazzó burkolat (5. kép 2). 

A terem K-i zárófala 1,10 m széles, az ÉK-i csatla
kozást teljesen megsemmisítették egy újkori pince alapo
zásával. A kváderekből rakott falban, egymástól szabály
talan távolságra terrazzóval kikent üregek (6. kép 2.) van
nak. A terem D-i falából 4 m-t tártunk fel. Ez a falsza
kasz is igen jó állapotban maradt meg. A terem ÉD-i 
hossza 17,5 m, KNy-i irányban 11,80 m. Bizonytalan 
azonban, hogy szelvényünk Ny-i végénél előtűnt, de fel
tárhatatlan fal, a terem Ny-i zárófala-e, vagy csak hypo-
caustum-tér belső elosztásául szolgált. A 11/1 jelű terem
nek (9. kép 1) terrazzó padozata csak foltokban maradt 
meg. Alatta hypocaustum tér bontakozott ki. (6. kép 
2,3; 7. kép). A teret a 11/1-A-val jelölt résznél - az É-i 
záró faltól 3,5 m-re D-re - 50 cm vastag fallal osztották 
két részre. Ezt a falat kisebb méretű kövekből egyenet
lenül rakták. A falon két helyen 60 cm és 1,80 m méretű 
nyílásokat hagytak szabadon a meleg levegő átáramolta-
tására. Ezt a nyílást később téglával elfalazták (8. kép 1, 
9. kép 2). 

A termet 80 cm — 1,20 m széles fütőfolyókból leága
zó mellékágakon keresztül fűtötték, melyeknek jelentős 
részét feltárhattuk, a Ny-i és DNy-i részek kivételével. 
Több helyen tapasztaltunk elfalazásokat, korábbi fűtő
tér megszüntetéseket. Főleg a terem DK-i negyedében, 
ahol egy „V" alakú osztó- és tartófal tűnt elő a terrazzó 
alól. Itt kibontakozott egy ÉÉK-DDNY-i irányú, 
1 m széles terrazzó borítású fűtőcsatorna, mely „V" 
alakban kibontott főcsatornába torkollott (8. kép 2,3.). 
A hypocaustum terekben váltakozva, téglapilléreket és 
faragott oszlopokat találtunk. A 11/1-A helyiségben 
19 db téglapillér és 10 db hypocaustum oszlop volt, 

míg a II/ l-B résznél 11 db téglapillér és 11 db faragott 
oszlop állt in situ, vagy bolygatva. A II/ l-B jelű felület
nél 2,30 m átmérőjű újkori kút bolygatta meg a rétegeket. 

AII/2 helyiség. 
Ennek a helyiségnek sem ismerhettük meg a teljes 

alaprajzát. Az újkori pince É-on nagy részét megsemmi
sítette. A helyiség Ny-i fala azonos a 11/1 terem K-i záró
falával. Ehhez a falhoz 50 cm vastag fal illeszkedik, mely 
egy körbefutó 40 cm széles vízlevezető csatorna fala. 
A padozatot eredetileg „opus spicatum" formában ra
kott tégla borította. Ezt a burkolatot később négyzetes 
téglákkal javították, melynek nyoma foltokban, több he
lyen megmaradt a terrazzó alapozásával együtt. A padló
szint megegyezik a II/l-B terem szintjével. A terem meg
maradt mérete: 8,5 m X 10,8 m. 

II/3. sz. helyiség 
A fürdőépületnek ezt a helyiségét csak 6 m X 2 m-es 

sávban tudtuk feltárni. A DK-i sarokban egy exedra 
csonkját hagyta meg az újkori pince alapozása. Ebből a 
helyiségből nyílt átjárás a II/2. sz. helyiségbe, az in situ 
Af. 104,15 m tálát nagyméretű, faragott kőlapokból 
épített küszöbön keresztül. A küszöbből mindössze 4 db 
faragott kő maradt meg. Ugyancsak innen közelítették 
meg a D-i irányban feltárt lépcsős átjárót (10. kép 1). 

A terület É-i részénél elbontottuk az újkori pincét. 
A D-i pincefal eltávolítása után a II/2 sz. helyiség pado
zata alatti szinten három, ÉD-i irányú (60 cm, 60 cm, 
80 cm) vastagságú, korábbi falat találtunk (jele II/4), me
lyeknek szerepét nem tudtjuk megalapítani a feltárási 
lehetőségek korlátozottsága miatt. 

S téglapilléreket és faragott kőoszlopokat, felszedtük 
és Aquincumba szállítottuk. 

III. szelvény (11. kép) 
Mérete: 24 mX26 m 
lu/1, sz. helyiség 

Ennek a helyiségnek csak mintegy a felét tárhattuk 
fel 8 m X 5 m-es kiterjedésben. A fal vastagsága 1,20 m. 
ivének félpatkó formája esett a szelvényünk É-i szaka
szába, a záróív a lekövezett bekötő út alá nyúlik és II. 
szelvény lépcsős kijárata irányába épült. A helyiség D-i 
fala deformált ívben csatlakozik a III/6. sz. kerek helyi
ség ívéhez (10. kép 2 ,3 , 11. kép). A DNy-i csatlakozás
nál mindkét fal alját feltártuk. Ili/1 patkó alakú terem: 
Af. 101,17 m, III/6 kerek terem: Af. 101,65 m. Ebbe a 
terembe beleépült az újkori pince, amely részben elbon
totta a belső teret. A meglevő falmagasság Af. 102,2 m, 
alatta 70 cm-re jól kirajzolódik a fal belső lábazata. A te
rem alján három nagy méretű kőlap borítás maradt meg. 
Mellette 24 cm vastag terrazzó, amely kapcsolódik a 
falat borító 4 cm vastag vakolathoz. A kőlapburko
lattól K-re 30—40 cm vastag, az egész helyiséget bebo
rító terrazzó húzódik. D-en feltörtük, alatta laza, homo
kos üreges feltöltést találtunk. 

Megjegyzem, hogy ezen a helyen az újkori pince be
ton padlóján feküdt Henkó és Persil feliratos zománcos 
tábla, NDK brikett, s közvetlenül alatta az érintetlen 
római kori terrazzó szint. 
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IH/2. sz. helyiség 
Mérete: 11 m X 6,80 m. Teljes egészében ráépült a 

IIl/l. és a III/6. sz. termekre (12. kép). A falvastagsága 
70 cm. A déli falán 1,70 m X 0,70 m-es küszöb jelzi az 
átjárást a III/8. sz. terembe. A fal alapozása Af. 102,26 
m-re készült. Itt a meglevő legmagasabb szint Af. 103,89 
m. Az eredeti padozat több helyen megsérült és még a 
római korban kijavították. Teljesen épen maradt meg az 
ÉNy-i negyedben a piskóta-téglamozaik, s mellette elég 
nagy felületen a négyzetes téglával történt kijavítás. 
A mozaik padozat Af. 103,28 m, a téglapótlások Af. 
103,17 m szinten vannak. A téglamozaik padozaton 
20 cm vastag vörösre és feketére égett réteget találtunk. 
Az épületégés üszkös nyoma. Ezen a helyen még a 
piskóta-tégla burkolat is feketére égett, ami az egykori 
tűz intenzitására utal. A rétegben I. Valentinianus bélye
ges tégla került elő, mint az épület záró periódusát jelző 
adat (13. kép 1,2). Ennek a teremnek építése idején 
már nem volt funkciója sem a HI/1, sem a III/6. számú 
helyiségeknek. Erre utal még az ÉK-i saroknál 2 m ma
gasan megmaradt fal sarokpillérén látható becsatlakozás 
nyoma. A terem ÉNy-i negyedében egy 15 cm széles és 
10 cm mély ÉÉNy—DDK-i irányú, földbe mélyített csa
torna vonala színeződött el, a feltört padlótéglák alatt. 
Kibontottuk, egy későrómai rosszmegtartású érem és egy 
sima gyűrűkő került elő. 

A helyiség falának struktúráját vizsgálva, erősen elüt 
a korai, szép egyenletesen faragott kváderes épületek fa
laitól. Itt a falazás egyenetlen, habarcsba rakott tégla 
és kő váltakozásával készült. 

777/3. jelölést kapta a patkó alakú helyiségtől K-re ta
lált, feltehetően udvartér, amelyet hatalmas, faragott kő
lapokkal burkoltak. Padozat szint: Af. 103,14 m. 

III/4. és III/7. sz.-mal ugyancsak uúhwrészeket jelöl
tünk a szelvény ÉK-i negyedében. Padozat szint: Af. 
102,97 m. 

A III/5. sz. helyiség - III/4. jelű - É-i előterét Af. 
103,16 m-es szinten hatalmas méretű faragott kőlapok
kal burkolták, melyeken egy X alakú, keskeny, csatorna-
szerű vájat futott keresztül; feltehetően a felgyűlt vizet 
vezette le a padozat alatti csatornákba (14. kép). Az ud
var szintje alatt ÉÉK-DDNy-i irányban haladt egy 35 
cm-es belméretű, téglaburkolatú kőfalú csatorna. Szint
je: Af. 102,68 m. A csatorna kőfala 30 cm széles volt, 
de csak szakaszosan, sérülten maradt meg. A csatorna 
fedlapjai Af. 103,17 m-nél mutatkoztak. Ennek a csa
tornának D-i becsatlakozása a III/6. sz. kerek helyiség 
D-i falánál, a boltívelés terrazzója alatt van. A 7/7/7. sz. 
rész ÉK-i negyedében egy KNy-i irányú, ugyancsak kő-
falazású, tégla aljú csatorna jelentkezett, az előbbivel 
közel azonos alapozási szinttel: Af. 102,66 m. Fala és 
a csatorna szelvény szélessége: 30 cm. Az udvartér É-i 
felében két helyen ástunk le a bolygatatlan talajig. 
Áttörtük a terrazzó törmelékes Af. 102,97 m-es szin
ten levő padozatot. A bolygatatlan talajt Af. 102,24 m-
nél értük el. A Ny-i metszetben egy 80 cm X 80 cm-es 
felületen kiszedett fal nyoma mutatkozott. 

Ugyancsak leástunk az ÉD-i irányú 1,20 m széles fal 
K-i oldalánál. Az alapja itt volt a legmélyebben: Af. 
99,97 m. A falat lábazattal építették a Af. 101,74 

m szinten. Itt, erősen megrongálódott állapotban ugyan, 
de ugyanazt a puha mészkő borítású lábazatot találtuk, 
mint a palaestra belső, támpilléres falánál. 
777/5. sz. helyiség 

Szelvényünk DK-i szakaszán, a Szentendrei út alá hú
zódó, hypocaustumos terem teljesen ép padozat részletét 
tártuk fel, rajta, in situ állapotban 95 db faragott oszlop
lábazattal. A lábazatok között néhány ledőlt oszlop
töredék is feküdt (15-16. kép). A Hl/5, sz. helyiség 
falának alapozása Af. 101,70 m-nél, míg a III/6. sz. tere
mét Af. 101,65 m-nél mértük. Ezzel közel azonos adatot 
kaptunk a III/4. sz., illetve a III/7. számú udvartér K-i 
lezárófalának lábazatánál: Af. 101,74 m. 

A meglevő fal szélessége É-on és Ny-on 1,40 m. Az 
É-i falon egy hatalmas 1,60 m X 2,20 m méretű küszö
böt mérhettünk meg. Az É-i zárófalnál a DK-i sarokban 
leástunk a fal alapozásáig. Itt előtűnt egy igen jó megtar
tású, faragott kváderekből rakott fal részlete. A kváderek 
közötti kötőhabarcs anyagát szabályos keretként simí
tották, a sáv közepén keskeny vonalakat karcolva 
(17. kép). 

A terem D-i folytatását megsemmisítették, egy a je
lenlegi járószintig megmaradt, téglaporos, szemcsés, kö
vekből öntött fallal (18. kép). 

Miután a hypocaustum oszlopok faragott lábazatait és 
a bedőlt faragott oszloptöredékeket beszámoztuk, fel
szedtük őket és Aquincumba szállítottuk. Majd ezután 
feltörtük a 20 cm vastag terrazzó padozatot. Alatta 
95 cm-re korábbi fűtőtér részletét találtuk. Ebben a ré
tegben oldalukra dőlt hypocaustum oszlopok, beszakadt 
terrazzó töredékek, tégla, kő, vakolat darabok feküdtek 
omladékos, laza földben. Ennek a korábbi, felhagyott 
fűtőtérnek alján faszenes, hamuval bontott tégla padozat 
Jiúzódott (Af. 102,04 m). 

777/6. sz. helyiség 
A kerek alakú helyiség átmérője 9,5 m. Fal vastagsá

ga: 1,10 m. Az É-i sarkon álló 2 m magasan megmaradt 
falhoz építették a terem ívét. A fal vastagsága: 1,60 m. 
Ugyancsak együtt épült azzal az ÉD-i irányú fallal, mely 
feltételezhetően egyben a K-i zárófala a patkó (HI/1. sz.) 
alakú helyiségtől K-re (IH/3) kőlapokkal burkolt előteré
nek és a III/4, ill. III/7. számmal jelzett, ÉK-en húzódó 
csatornás udvarnak pedig a Ny- i fele. 

A DK-i saroknál hiányos a helyiség fala, részben az 
újkori pincével bontották el. A megmaradt mintegy 
1,70 m X 1,70 m méretű üregben hatalmas vörösre égett 
tufa tömböket bontottunk ki. Af. 101,72 m. A terem 
falának ívelése D-en folyamatos. A DK-i sarokban kis 
részen megmaradt a fal belső felületét borító 2 cm vas
tag terrazzó réteg. Itt illeszkedik a III/2. sz. piskóta 
téglapadozatú helyiség D-i, 75 cm vastag fala, mely a ko
rábbi — Hl/6, sz. kerek — helyiség déli falszakaszánál az 
ívelésnek megfelelő külső ívvel illeszkedik. 

DNy-on rápült a 1II/2. sz., illetve a III/9. számú helyi
ség. A terem D-i falába, téglából építettek boltíves nyí
lást, melyet később elfalaztak. Az alját 10 cm vastag ter-
razzóval kenték ki. Eredetileg vízáteresztő csatorna volt, 
összeköttetésben azzal az ÉÉK—DDNy irányú csator
nával, mely területünkön csak részben maradt meg. Né-
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hol a fedlap-kövekkel együtt épen találtuk. Tekintettel 
arra, hogy ez a nyílás a teremtől D-re feltárt igen kormos, 
erősen átégetett tufákkal burkolt fűtőtérhez kapcsolatot 
mutat, elképzelhető, hogy ez utóbbi (a III/9. számú) víz
tartályokat, üstöket melegítő helyiség volt egyben, mely-
lyel a vízlevezető csatorna összeköttetésben állt. Ebben a 
kerek alaprajzú teremben nem találtuk meg a római kori 
járószintet. Azt nyilvánvalóan a jelenkori pince építése
kor bontották el. Viszont meglehetősen jó állapotban 
maradt meg a fűtőtér terrazzó és téglaborítású padozata. 
(Af. 103,19 m) Ezt a részt úgy tűnik eredetileg faragott 
kőlapokkal burkolták és később javították a terrazzós 
leöntéssel, ami különben az egész padozatot borítja. 
A padozaton 9-9 db bedőlt, faragott hypocaustum osz
lop töredékét és téglapillér részeit találtuk. (19. kép 1) 
Ilyen háromszög alakú téglákkal építették körül a Lottó
ház kertjében konzervált exedra falánál a téglasorokat, 
valamint a kerek helyiség ÉK-i sarkánál. Ny-on igen jó 
állapotban maradt meg a fűtőnyílás, melyet boltíves for
mában alakítottak ki, egymás mögött két hatalmas 
110X30 cm-es kvádersorból. (20. kép 1) Magassága 2 m, 
szélessége 2,10 m volt. Ebből 1,20 m magasság maradt meg. 
Az É-i ívből már csupán 5 db kvádert találtunk, erősen 
átégetve, kormosán. A D-i felét az újkori építkezések 
idején elbontották. Ezzel a belebontással egyidőben 
mélyítettek le egy kutat is. A praefumium nyílást 15 cm-
rel mélyebben alapozták, mint a fűtőtér padozatának 
szintje. (20. kép 2) 

A hypocaustum tér padozatát átvágtuk. A két rétegű 
(30 cm - 40 cm) alapozás, kötés nélkül ferdén egymás 
mellé helyzett alaktalan kövek sorából készült, opus 
spicatum-szerűen. Ebben az alsó fűtőtérben az íves fel
menő fal és padozat találkozási szögleténél kis padkát 
képeztek ki terrazzóval borítva. 

IÍI/8. sz. helyiség 
Mérete: 17 m X 3,80 m. Ezt a hosszú helyiséget 

ugyancsak hypocaustummal fűtötték. Ásatásunkkal csak 
a fűtőteret tisztázhattuk, mert a járószint, néhány 
terrazzó folt kivételével, elpusztult. A padozatszintet 
Af. 103,19 m-nél találtuk. A fűtőtér hasított kőlapos, 
terrazzós burkolatán több téglapillér állt (19. kép 2). Né
hány eredeti helyén, főleg a DK-i negyedben, néhány ki
mozdulva maradt meg. A DK-i sarokban faragott, erősen 
átégett tufa oszlopok álltak. A terem É-i falán, Af. 
103,28 m-es szinten 1,70 m X 60 cm-es küszöböt mélyí
tettek (21. kép 1). K-i falát középkori beásással boly
gatták (22. kép). A falat az újkorban is alapként hasz
nálták: pontosan követve a római kori fal irányát és mé
reteit, ráépítették az újkori pincét. A Ny-i zárófal, Ny-ra 
kiugró támpillérekkel készült (21. kép 2). A fal vastag
sága 1 rn, a pilléré 1 m X 1 m. A fal É-on maradt meg a 
legmagasabban. Af. 104,16 m-es szinten, alapozása 
Af. 101,62 m. A kiugró támpillérektől D-re, 2 m-re, ki
szedett pillér alapozásának helye színeződött el a kutató 
szelvény alján. A terem teljes hosszát nem ismerjük, mert 
az É-i lezárófaltól D-re 17 m-re ismét utunkat állta 
ÉÉNy—DDK-i irányban a már korábban, a II1/5. számú 
helyiségnél megismert téglaporos, kőtörmelékes fal. 

A terem ÉK-i sarkában érintetlenül maradt meg, a fű
tőtér szintjében, a III/6. számú kerek helyiség külső 
ívének egy darabja, amelyre ráöntötték a hypocaustum 
terrazzó padozatát. 

Az épület Ny-i oldalán 1,5 m, illetve 60 cm-es kutató 
szelvényünk D-i szakaszán vizesárok beásását rögzítettük. 

A terem ÉNy-ra kiugró sarokfala alatt (mely egyben a 
III/2. sz. terem fala is) kis foltban megmaradt egy pado
zat nyoma. A padozatot opus spicatum formában kis 
méretű téglalap alakú téglákból rakták. Ugyanitt feküdt 
egy burkolatot képező, derékszögben vájatokkal ellátott 
vízcsurgó kőlap, faragott monolitból. 

A terem Ny-i zárófalának K-i oldalán megmaradt a 
hypocaustum-tér fűtőrendszeréhez tartozó félbe tört 
üreges falburkoló téglák sora (21. kép 1). 

A K-i zárófal, ÉK-i szakaszán átvezető küszöb nyílá
sában, feltehetően, a bejárat tetejéről leszakadt tégla
boltív egy sora feküdt (21. kép 3,22. kép). 
111/9. sz. helyiség 

A kerek helyiségtől D-re kialakult egy 5,40 m X 4 ni
es méretű helyiség, mely a III/5. terem fűtőtere lehetett. 
A helyiség teljes alaprajzát itt is megbolygatta a későbbi 
építkezés, amelynek során a téglaporos vakolattörmelé
kes, csömöszölt fal sarokrésze épült ezen a helyen is. 
A helyiséget D-en egymáshoz párhuzamosan épített 
KNy-i irányú 1 m és 80 cm széles kettős fal zárja le. 
A megmaradt falmagasság Af. 103,80 m. A fal struk
túrája: egyenetlenül rakott nagy és kis méretű, habarcs
ba ágyazott kövek váltakozásával alakulnak a sorok. 
A kőfal alatt 10 cm vastag faszenes hamus réteg, alatta 
40 cm homokos földdel kevert szürke réteg. A szelvény 
alján két 30 és 40 cm átmérőjű hamugödör, melyet 
téglával béleltek ki. 

Ennek a III/9. sz. fűtőtérnek közepén 80 cm széles 
tanufalat hagytunk, mely több rétegben, erősen faszenes 
égést mutatott, legalján 30 cm-es vörös, fekete égett, 
kormos faszenes hamuréteg. 

A kettősfaltól D-re meghosszabbítottuk szelvényün
ket további 3 méterrel, ahol újabb KNy-i irányú fal
részt bontottunk ki, de idő hiánya miatt már nem 
tisztázhattunk. 

* * * 
1981 tavaszán az előzetes kiviteli terveknek meg

felelően megindult az Árpád-hídi csomópont kialakí
tása: közúti felül-, és gyalogos-aluljáró építése. A munkák 
megkezdése előtt próbacölöpözéseket végeztek, majd 
föld markológépekkel távolították el a római kori romok 
feletti földet (23. kép 1,2). A program kezdetén ré
gészeti megfigyeléseket végezhettünk, majd a különböző 
pontokon szabaddá vált részeket feláshattuk. 

Ezekről a munkákról el kell mondanunk, hogy rend
kívül nehéz körülmények között és sajnos nem módsze
resen folyhattak az ásatások. Nagyon kellett vigyáznunk 
a hídépítési munkák ütemezésére és programjaira. Több 
helyen a próbacölöpözés technológiája (fúrással föld 
eltávolítás nélkül történő mélyítés) eleve lehetetlenné 
tette az átfúrt részek megismerését. Ennek ellenére 
hangsúlyoznunk kell, hogy a ma már megközelítő 
pontossággal mintegy 100 m X 85 m-es alapterületre 
becsült fürdő napfényre kerülése és bemutatása csakis 
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a csomóponti új út és hídszélesítés, aluljárók építésének 
függvényeként valósulhatott meg.14 

A jelen összefoglaló közlemény írásának idején még 
tartanak a feltárások. Ezért változatlanul csak az egyes, 
most felszínre került objektumok leírására szorítkozunk. 
Egyelőre még a periódusokat sem jelöljük alaprajzunkra 
(3. kép) tekintettel arra, hogy több helyen nem áshat
tunk le a kívánt mélységig. 

Az 1981. évi ásatás során több ponton a korábban 
részben feltárt részletek kiegészítésére, vagy folytatására 
került sor. 

Jelentésünket a két évvel ezelőtti: /, II, III. szelvény
számozás sorrendjében közöljük. 

Az I. sz. szelvény területén nem volt módunk kutatás
ra, tekintettel arra, hogy a Hídépítő Vállalatnak ez a fe
lület biztosította a fő felvonulási területet. 

A több ponton lefúrt ún. „próbacölöpözések" el
készülése után földmarkoló gépekkel távolították el a 
felső földréteget, melynek során napfényre kerültek a 
már korábban feltárt és ismert objektumok és újabb 
részletek. 
II/3. sz. helyiség 

Az 1979-ben részben feltárt helyiség ÉK-i szakaszá
nak íves lezárása tűnt elő a földgépek munkája során. 
Itt még kutatásra nem adódott lehetőség. Csupán a szin
teket rögzíthettük: terrazzópadozat töredék: Af. 103,01 
m, padka É-on Af. 103,39 m (24. kép). 

Az É-i fal É-i oldalán KNy-i irányú kőfalazású és kő
lap borítású csatorna alapja Af. 103,36 m, a fedlapkő 
Af. 10434 m. 

A csatornafaltól É-ra egy helyiség terrazzó padozatá
nak része Af. 103,17 m (25. kép). 
H/5, sz. helyiség 

A több helyiség falai által határolt 3 m X 3 m-es, fel
tehetően kis udvar átjáró részén lemélyítettünk a négy 
fal aljáig A DK-i saroknál a járószinten kőborítású kü
szöb részben kiszedett nyoma (26. kép 1). 

A D-en határoló KNy-i irányú fal D-i oldalán megma
radt, foltokban az eredeti vakolat és egy téglasor lenyo
mata. Ugyanitt a fal aljához kőlapokkal burkolt tér il
leszkedik, melyet áttörtek egy újkori kút építésével. 
Szintek: A Ny-i kerítésfal Af.: 102,01 m, míg É-on 
101,66, D-en: 101,72, K-en: 101,72. 

A Ny-i fal magasabb szintre történt alapozásának fel
tételezhetően statikai oka van (26. kép 2). 

II/6. sz. helyiség 
A már korábban is említett próbacölöpözés sajnálatos 

módon jelentős részeket pusztított el az alaprajzunkon 
11/6-os számmal jelölt íves medencéből. A feltárás során 
készült felvétel (27. kép 1) jól dokumentálja, hogy a be
toncölöp, ma még kiálló vasszereléseinél, a fúrás alkal
mával megsemmisült a helyiség D-i része és ezzel a többi 
helyiségekkel való kapcsolatának megismeréséről is le 
kell mondanunk. Ezt az íves medencét 1977-ben S/irmai 
Krisztina15 már részben feltárta, amikor korábbi, ettől 
a helytől Ny-ra történt kutatásainak kiegészítése céljából 
itt végzett leletmentést, akkor még nem tudva, hogy az 
objektum lényegében a thermae maiores része. 

A medence mérete 7,5 m X 3 m. ívelése a palaestra 
D-i falához simult (27. kép 2). Falának vastagsága 1 m, 
a padozat szintjéig. A medence felmenő falának kis része 
maradt meg, mely mindössze 25 cm széles, téglából ra
kott, külső oldalán terrazzós vakolat nyomával. A me
dence DK-i sarkában több téglasorból épült lépcsők nyo
ma. Padozatát téglalap alakú és négyzetes téglákkal bur
kolták, mely a DK-i saroknál erősen megsérült. A terem 
D-i zárófalánál megmaradt az ÉD-i irányú vízlevezető 
csatorna része (27. kép 3). A terrazzóban hengeres cső 
lenyomata. A medence és palaestra falának találkozási 
szögét kitisztítva megállapíthattuk, hogy nem egyszerre 
épült. Az ívelés külső oldalán nem találtunk támpillé-
reket.16 

II/7. sz. helyiség 
A meglepően jó megtartású medencének 4,20 m X 

2 m-es részét tárhattuk fel (Ny-i folytatását később). 
Falvastagsága 70-80 cm. Falmagasság: Af. 102,95 m, 
ül. 104,68 m (28. képi) . 

A fal K-i oldalához ÉD-i irányú csatornát építettek. 
A csatorna két oldalfala téglából készült, melyből 5 sor 
marad meg (28. kép 2). 

A medence belsejében - ÉK-n - kifolyó nyílás nyo
ma. Padozata terrazzóba mélyített téglákból készült. 
Szintje: Af. 103,77 m. A terem ÉK- sarkában 0,80 m X 
1,10 m 22 cm vastag kőtömb feküdt. Talán lépcső része. 

A K-i zárófalon 2 cm vastag a vörös színű terrazzó 
bevonat. 

A megmaradt medencétől 80 cm-re D-re KNy-i irányú 
kőfalazású csatorna metszetét rögzíthettük a földmun
kák nyomán. Feltehetően a medence K-i oldalához épí
tett ÉD-i irányú csatornát ebbe a csatornába kötötték 
be. Szintek: Af. 103,48 m,ill. 102,86 m. Csatorna tégla
borítású alja Af. 103,48 m. A medencétől D-re levő 
KNy-i irányú csatorna alja: Af. 102,86 m. 

H/8, sz. helyiség (?) 

A 11/7. jelű medencétől K-re egy kis méretű kőfala
zású részlet maradt meg. Tisztázására később lesz mód. 
Mérete: 2,20 m X 2,80 m. Falvastagság: 50 cm (28. 
kép 3). 

A III. sz. szelvényünk területén különösen sok alapo
zási munka volt, itt épül ugyanis a hídfeljárót tartó fő-
pillér. Viszont éppen a kivitelezési munkák volumene és 
szoros határidői miatt, szinte csak a földgépek nyomába 
haladhattunk s nemegyszer csak néhány órás, vagy hét
végi építkezési munkaszüneti időszakokban. 

Pedig éppen ezen a szakaszon a fürdő igen fontos és 
impozáns részletei feküdtek a földtakaró alatt. Közülük 
számosat eddig nem is ismertünk, hiszen a korábbi évek
ben ezek hozzáférhetetlen területek voltak. Vigasztalásul 
szolgáljon azonban, hogy csomópont kialakítása után, 
amikor a felüljáró és a gyalogos-aluljáró megépül, vissza
térhetünk ezekre a pontokra és amit a földmarkolók 
nem semmisítettek meg, felszínre hozhatjuk. Annál is 
inkább, mert ez az egyik központi park részlete a híd 
alatt megmaradó, részben konzervált, részben rekonstru
ált romegyüttesnek. 
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Hí/1, sz. helyiség 
A terem D-i felét már 1979-ben feltártuk. Az É-i foly

tatásának megkutatására akkor nem kerülhetett sor, mi
vel itt vezetett a már említett kőburkolatú áruházi 
bejáró út. 

Sajnos a helyiséget most sem sikerült teljes egészében 
feltárni, ezúttal a Hídépítőket zavarta a régészeti munka. 
A kibontott szelvényben a patkó forma É-i ívének kis 
sávját és medence terének ép terrazzó burkolatát talál
tuk. A medencét 40 cm széles, későbbi átalakítás alkal
mával készült, ÉD-i fal szelte kérészül (29. kép 1). 
III/l 0. sz. helyiség 

A III/5. sz. helyiségtől D-re igen jó megtartású, 10 m 
X 8 m méretű faltömbbe épített két meleg áteresztő nyí
lást szakítottak át a földgépek (29. kép 2, 3). 

A faltömb áthasított metszetében a két nyílás közül a 
Ny-i maradt meg épen, míg a K-i, csak részlet tisztázások 
után vált világossá, de nagyon roncsolt formában. 

A fal Ny-i síkján jól leolvasható a szabályosan rakott 
kváderek és téglasorok váltakozása. Alapja 10 sor kifugá
zott kváderkő, 10 cm-es kiugró lábazat, ezután 5 sor 
kifugázott kváderkő, négy sor tégla, ismét négy sor ki
fugázott kváderkő és négy sor tégla következik (30. 
kép 1). 

A Ny-i nyílás formája körte alakú. A boltívelés magas
sága 1,50 m, ugyanennyi a szélessége, mélysége 1,80 m. 
A nyílás két oldalán 45—45 cm-re beugró falazást készí
tettek, így alja 60 cm szélességűre szűkült össze (30. 
kép 2). 

A szélső K-i nyílás előbbitől 60 cm-re rajzolódik ki, 
mint már írtuk azonos formában. 

A falak vastagsága Ny-on és É-on 1 m. A K-i és D-i ol
dalához nem férhettünk hozzá. A fal szélénél azonos 
falazástechnikát figyelhettünk meg, mint a Kórház utcai 
palaestrarész exedrájánál. A téglasorok szélső darabjait 
háromszög alakú téglákból képezték. 

A meleg levegőt áteresztő nyílásokat magába fogadó 
faltömböt a D-i oldalon téglaporos és kőtörmelékes csö-
möszölt fal zárja le (30. kép 2,3). 

A két nyílást befoglaló faltömb K-i részét meglehető
sen elpusztította a földmarkológép, ezért sajrios csak a 
metszetben tárhattunk fel négy hatalmas monolit
ból faragott kőtömböt a K-i nyílástól K-i irány
ban 1,55 m-re. Méretük: 85 cm X 54 cm, — 63 cm X 
25 xm, 63 cm X 33 cm, 63 cm X 33 cm. Ez után bele
ütköztünk a terrazzótörmelékes ÉD-i irányú falba, mely 
a jelenlegi járószintig megmaradt. Sajnos itt sem halad
hattunk tovább D-i irányban a feltárásainkkal, tekintet
tel arra, hogy bekötő hídszerkezet alapozási munkái 
folytak. 

Ugyancsak a Hídépítő gépi munkái nyomán szabaddá 
vált K-i metszetfalat tisztíthattuk Ny-ról. 

Itt megtaláltuk a III/5. sz. helyiség hypocaustum teré
nek, felújított kettős padozatát. A felső szinten még egy 
faragott kőoszlop lábazata is látható (31. kép 1). Jó 
állapotban maradt meg egy meleg levegőt áteresztő 
nyílás: két oldala és lefedése faragott kőlapokból készült, 
alját téglával burkolták. Későbbi átalakításnak jele a 
2 cm X 35 cm X 35 cm méretű téglából készült lefalazás. 

Egy sorát kibontottuk (31. kép 2), mögötte 1,14 m-es 
üreg volt. 

Az építési terület DNy-i részén a leendő aluljáró föld
kiemelése során két terjesen ismeretlen részlet vált rész
ben szabaddá. Az egyik, az eddig ismert legkésőbbi át
építés során készült, talán víztároló szerepét betöltő tég
lalap alakú konstrukció, míg a másik az alatta kibonta
kozó, D-i irányban apsissal záródó nagyméretű terem. 

Ennek a résznek a megtartása különösen sok és nagy 
gondot okozott, tekintettel arra, hogy a tervezett alul
járó az emlékeket teljesen megsemmisítette volna. Kö
szönet és elismerés illesse azt az intézkedést, amely le
hetővé tette, hogy az aluljárót áttervezzék és az új 
konstrukcióban megmaradjanak és láthatók legyenek 
a fürdő egyik legmegkapóbb látványt nyújtó részletei. 

III/l 1. sz. objektum 
Ez a sajátos falazási technikájú részlet: 7 m X 4,9 m, 

2,2 m magas objektum, a legkésőbbi periódus marad
ványa. A téglalap alakú konstrukció, az apsiszos terem 
terrazzó padozatán ül. Az 50 cm vastag falakat előre ki
ásott szelvényekbe öntötték. Technikája azonos a Ili/10. 
sz. meleg áteresztő nyílások faltömbjeit lezáró és attól 
K-re talált erősen téglaporos apró kőtörmelékes fala
kéval.17 (32. kép 1) 

A D-i zárófal sarkainál még további, ugyancsak D-re 
kinyúló falrészek tűntek elő. Miután a falak meglehető
sen laza, gyenge megtartásúak voltak, a gépi rázkódtatás 
következtében könnyen kiomlottak. A faltesten több 
helyen megmaradt függőleges és ferde irányú fazsaluzat-
nak nyoma. 

Az objektum rendeltetését illetően feltételezésekre 
vagyunk utalva. Miután ez a típusú falazási technika 
erősen víztartó hatású, egy nagyobb víztárolóra gon
dolnánk. A készülésének időpontjára vonatkozóan már 
nehezebb helyzetben vagyunk. Sem hazai, sem külföldi 
régészeti anyagban nem ismerjük a technika párhuzamát, 
sem mi magunk, sem a helyszínre látogató, különböző 
korszakokkal foglalkozó kolléga. Egyelőre azt állapíthat
juk meg, hogy az itteni létesítmények legkésőbbi részlete 
a megmaradt tároló. Reméljük, hogy a kérdéseinkre bő
vebb választ kapunk a terület D-i irányban történő to
vábbi feltárásai során, ahol nyomokban ugyan, de eddig 
is több helyen előtűnt az erősen téglaporos, csömöszölt, 
öntött falazású részlet. 

III/l2. sz. helyiség 

Ez a helyiség az eddigi megismert részleteknek talán 
legimpozánsabb fürdőterme (32. kép 1—3). 

Az alaprajzi kép arra utal, hogy ez az objektum egy
ben a fürdő D-i határát is jelzi. 

A termet csak kisebb szakaszokban tárhattuk fel. A te
rem D-i vége apszissal zárul. A K-i és Ny-i sarkoknál ne
gyedkörcikk alakú lépcső épült terrazzó bevonattal. Itt 
a 6 cm-es terrazzó mögött 3 cm-es sötétszürke színű 
habarcságyazásba téglatörmelékes réteget találtunk. 
A padozat szinte teljesen sértetlen állapotban maradt 
meg. A padozatot és a felmenő falat egyszerre készült 
terrazzó réteggel burkolták. A találkozás szögleténél pár
natagszerű egyenletesen lesimított profilált vastagítást 
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képeztek. Ez a párnaléctag néhol kettőzött. Az apszis 
tengelyében D fele öblösödő, imbrex-szel bélelt vízki
vezető nyílást találtunk. 

A termet K-en és Ny-on határoló falakat több rész
letben követhettük. A fal egyenetlenül rakott, habarcsos 
kötésű kő sorokból készült. Alja Ny-on: Af: 102,8 m. 
Palaestra Ny-i záró fala 

Az 1981. évi leletmentő ásatásunk során feltárhattuk 
a palaestra Ny-i zárófalának 30,5 m-es szakaszát. A fal 
DNy-i sarkát kiszedték újkori kút építése alkalmából. 
Az ÉNy-i sarok belső — K-i oldalán — íves kialakítás 
nyomát találtuk Az ÉNy-i saroktól 12 m-re D-re a nyu
gati bejárat alapját tártuk fel (33. kép 1,2). A kapu ha
sított kőlapokból burkolt küszöbén 60 cm X 30 cm mé
retű Attis torzó feküdt. A plasztika ívesre faragott hát
oldala másodlagos felhasználását mutatja (34. kép). 

A palaestra 2,10 m széles falának alapja Af. 101,24 
m, a küszöb kőburkolatáé 104,41 m. 

A palaestra ÉNy-i sarkának külső oldalához 80 cm 
vastag, É-ra 4,80 m-re kinyúló ismeretlen rendeltetésű 
épület fal része illeszkedik. Feltárására később nyílik 
lehetőség. 

A Flórián Áruház K-i raktárfolyosójának résfala mel
lett épül a leendő aluljáró műtárgya. Az építkezést meg
előzően feltártuk a területet. A betonból készült résfal 
K-i oldala mellett három nagyméretű helyiség, igen jó 
megtartású részletei bontakoztak ki. Két helyiségnek 
padozat alatti terében, a hypocaustumban végezhettük 
ásatásainkat. A termek Ny-i folytatása, az Áruház 
1973. évi alapozása idején semmisült meg. így sajnálatos 
módon a helyiségek terjes méretét nem ismerhettük meg. 

1. sz. helyiség 
A megmaradt rész mérete: 11 m X 5 m, falvastagság: 

1 m. A terem járószintje elpusztult, viszont teljesen épen 
találtuk a fűtőtér terrazzó padozatát a téglákból épült 
hypocaustum oszlop részekkel, szám szerint hat egymás 
mögötti sorban 15—15 pillért, néhol csak a nyoma lát
ható, a padozat szint Af. 102,94 m, a megmaradt falko
rona teteje: Af. 103,74 m (35. kép 1). 
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2. sz. helyiség 
A terrazzó padozaton a hypocaustum 7 sor ÉD-i, 

15 sor KNy-i irányú téglapillérei álltak. A legalsó tégla 
30 cm X 30 cm, a pillér téglái 24 cm X 24 cm (35. 
kép 2). 

A terem É-i zárófalából mindössze 2 m X 2,5 m-es 
darab maradt meg 45 cm szélességben. A technikája: 5 
sor tégla és négy sor kváder kő váltakozva. D-i falon 
megmaradt az átjárást biztosító ajtó küszöbének nyoma. 

Az 1. sz. helyiség É-i záró falától É-ra egy 2,20 m X 
1,5 m-es előteret bonthattunk ki, ahol 3 sorban 6 db 
hypocaustum oszlop faragott kőtömbjei maradtak meg, 
meglehetősen rossz megtartásban, feketére égve. Felté
telezhető, hogy ez a rész a praefurniumhoz csatlakozott. 
Ebben az irányban már nem sikerült az alaprajzot tisz
tázni a vállalati munkák miatt. A K-i falat viszont a 
korábbi gázcsőfektetéskor szedték ki a terrazzó szint
jéig. 

Az 1. és 2. sz. helyiség K-i síkja azonos, egyszerre 
épültek. 

3. sz. helyiség 
Előbbi két helyiségtől Ny-ra 30 cm-re beugró9,80 m X 

4 m-es helyiség épült. Padozatán nincs nyoma fűtő-
oszlopnak . Szintje Af. 102,22 m. 

A helyiség K-i zárófalánál öt kváder kő sor maradt 
meg, melynek a tetején jól kivehető a falazás következő 
téglasorának lenyomata. 

A helyiség D-i falához csatlakozik egy kő falazású és 
tégla burkolatú ÉÉK-DDNy-i irányú csatorna. Az 
épület D-i zárófalától D-i irányban 5 m-re 50 cm vastag 
kőfalat bontottunk ki 7,5 m hosszúságban, talán egy 
udvar kerítésfala volt. 

Beszámolónkban felvázolt thermae maiores alaprajza, 
már az eddigi kutatások alapján is jól dokumentálja, 
hogy elnevezésének megfelelően Aquincum eddig ismert 
18 fürdője közül18 valóban a legmonumentálisabb köz
épülete a városnak.19 

Budapest, 1982. február. 
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MELINDA KÁBA 

NEUERE FORSCHUNGEN AUF DEM GEBIET DER „THERMAE MAIORES" 
VON AQUINCUM IM JAHRE 1979 UND 1981 (Vorläufiger Bericht) 

Das im Lager Aquincums, der Hauptstadt der Provinz 
Pannónia Inferior bekannt gewordene grösste öffentliche 
Gebäude ist das Lagerbad. Das Bad wurde im Präten-
turenteil des Lagers, im Winkel der via praetoria und 
der via principalis sinistra erbaut. 
Die ersten Entdeckungsarbeiten des Bades erfolgten 
vor 204 Jahren. Im Laufe der Aushebung einer Kalk
grube stiessen die Arbeiter im Jahr 1778 am heutigen 
Flórián-Platz auf für alt beurteilte Mauern. Sie verstän
digten den Archivar und Latein-Professor István Schön-
visner3, der daraufhin eine — auch im heutigen Sinn — 
regelrechte archäologische Forschung unternahm. In 
dem ans Tageslicht beförderten Gebäudeteil wurde der 
Fussboden des Badesaales im Ausmass von 15 x 8 m von 
293 Hypokaustum-Säulen getragen. Schönvisner hat die 
Ergebnisse seiner Arbeit noch im Entdeckungsjahr in 
lateinischer Sprache veröffentlicht. 
Aufgrund der im Laufe der Ausgrabung ans Tageslicht 
gebrachten Ziegelstempel weist er darauf hin, dass das 
Bad mit angeschlossenem Tepidarium der leg. II adiutrix, 
der ständigen Legion von Aquincum angehört haben 
dürfte. Nach Beendigung der Freilegung wurde über dem 
Tepidarium ein Schutzbau errichtet und dadurch auch 
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Diese Freilegung 
ist ein bedeutendes kulturhistorisches Ereignis, da sie 
die erste archäologische Entdeckung in Ungarn und 
zugleich das erste als Baudenkmal geschütztes Bauwerk 
war. 
Siebzig Jahre später, 1849 wurde gelegentlich einer 
Kanalisierung vor dem Bad eine Inschrift gefunden, der 
wichtige Angaben bezüglich des Bades überlieferte. Die 
Inschrift5 bezeichnet das Bad als thermae maiores, das 
268, zur Zeit des Kaisers Claudius II. umgebaut, mit 
neuen Portalen versehen und wieder der legio II adiutrix 
übergeben wurde. 

Schönvisners Forschungen vermochte Lajos Nagy fortzu
setzen6. Im Jahr 1930 wurde — ein weiterer Teil des Ba
des, ein Kaltwasserbecken freigelegt. Diese Teile wurden 
nach den Plänen des Professors der Technischen Uni
versität István Möller in den Kellerraum eines Hauses mit 
zwei Stockwerken eingebaut, wodurch ein unterirdisches 
Museum zustandekam. 
Die Forschungen vermochten wir erst in den Jahren 
1960—62 fortzusetzen, als am Grundbau des Lotto-
Hauses gearbeitet wurde. Diese archäologischen Arbeiten 
bereicherten den Grundriss unseres Bades mit dem süd
östlichen Teil die Palástra des Bades und weiteren 
Räumen.11 

In der Parkanlage vor dem 1973 erbauten ABC-Kauf
hauses „Flórián" wurden in den Jahren 1977 und 1979 
wiederholt Grabungen durchgeführt. 
Vor einigen Jahren wurde die Verbreiterung der nörd
lichsten Donaubrücke von Budapest' der Árpád-Brücke 
und die Modernisierung des Verkehrsknotenpunktes 
beschlossen. Die Ausgrabungen führten wir teils noch 
vor Beginn der Arbeiten, teils parallel zu den Erdarbeiten 
des Brückenbaus durch. In deren Verlauf konnten zahl
reiche neue Teile der thermae maiores freigelegt werden. 
Es gelang uns die Palästra des Bades im Ausmass von 
30 x 80 Metern freizulegen. An mehreren Stellen blieb 
auch der ursprüngliche Eingang erhalten. Der Palästra 
wurde im Norden auch ein Porticus angebaut. 
Dem folgte das Frigidarium das Nymphäum mit Exedren, 
Kalkstein-Bodenbelag. Dem schlössen sich die geheizten 
Räume des südlichen Traktes mit den Wärmedurchlass-
öffnungen. Ferner ein runder, hufeisenförmige Saal mit 
den Spuren späterer Umbauten. Der attraktiveste Teil 
des Bades ist die mit einer Apsis abgeschlossene Natatio, 
an den Ecken mit bogenförmigen Abrundungen und 
völlig wohlerhaltenem Terrazzo-Bodenbelag. 
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Gelegentlich der Fundamentierungsarbeiten eine Unter-
führungs vermochten wir den westlichen Teilen des Ba
des, wo wir die Spuren des Eingangstores ahnen, nur teil
weise zu erforschen wo wir mehrere Saale mit hypo
kaustum gefunden haben. 
Die Badesäle wurden nämlich von den im Római fürdő 
(Römerbad) auch heute noch fliessenden Quellen ges
peist. Das Wasser lieferte der Kanal jener auf Pfeiler 
gebauten hohen Wasserleitung, deren Überreste wir in 
einer Länge von 350 m freilegen und zwischen den 
Ruinen der Zivilstadt Aquincum, vor dem Museum 
Szentendrei út 193 an der Oberfläche erhalten konnten.9 

Unsere Grabungsbeobachtungen zusammen fassend, 
konnten wir feststellen, dass das im 2. Jh. u. Z. errich
tete Bad mehrmals umgebaut worden war. Ein solche 
Umbauphase bestätigt das Datum 268 auf dem bereits 
erwähnten Steininschrift. Auf einen starken Gebäude

brand und Vernichtung weist der am Fussboden des 
Raumes III/2 gefundene Haufen von angebranntem, 
verkohltem Gebröckel hin, aus dem der Ziegel mit dem 
Stempel Valentinianus' (Abb. 17) zum Vorschein kann, 
der die vernichtende Kraft des im Jahr 365 erfolgten 
grossen Feuers dokumentiert. 
Die Reinigung und Bearbeitung des kleinen Fundmate
rials ist im Gange. Nach Beendigung der Grabungen 
wollen wir den in Perioden aufgeteilten vollständigen 
Lageplan samt den Begleitfunden veröffentlichen. Die 
bisher publizierten Grabungsdetails, die fertiggestellten 
Photos und der Lageplan sind ein schlagender Beweis da
für, dass die Thermae maiores tatsächlich das grösste der 
— bis zum heutigen Tage bekannten - 18 Bäder von 
Aquincum war, dessen Freilegung, Erhaltung und Dar
stellung eine der ehrenvollen Aufgaben unserer die Ver
gangenheit hochschätzenden Hauptstadt ist. 

Abbildungen 

Abb. 1. Hypokaustum des Schönvisner-Saales Abb. 20. 
Abb. 2. Zeichnung István Schönvisners vom Bade

leben zur Römerzeit und von den gelegentlich Abb. 21. 
der Ausgrabungen der „Thermae maiores" 
gefundenen fussförmiger Ziegelstempel 

Abb. 3. Gesamtplan der „Thermae maiores": 1778- Abb. 22. 
1981 Abb.23. 

Abb. 4. 1: Nordwand der Palästra von S; 2: Südwand 
der Palästra von NW; 3: Südwand der Palästra 
von N Abb. 24. 

Abb. 5. 1 : Südwand der Palästra von N (Schnitt A-A); Abb. 25. 
2: Südwand der Palästra von S (Schnitt B-B) 

Abb. 6. 1 : Raum II/l-B von 0 ; 2: Östliches Hypokau- Abb. 26. 
stum des Raumes II/l-B von S;3: Östliches Abb. 27. 
Hypokaustum des Raumes II/l-B von NO 

Abb. 7. Grundriss II. 
Abb. 8. 1 : Nördlicher Heizgang des H/1—A und II/ 1-B 

von O; 2: II/ l-B von W; 3 : Südwestlicher Teil Abb. 28. 
des Heizraumes von H/1—B (Schnitt B—B) 

Abb. 9. 1: Baulicher Schnitt N-S im Hypokaustum Abb. 29. 
von II/l-B (Schnitt D-D); 2: Trennungswand 
O—W im Hypokaustum 11/1-A von S (Schnitt 
C-C) Abb. 30. 

Abb. 10. 1 : Räume II/2, II/3 von N und der sich vom 
II/3 öffnende Durchgang; 2: Räume III/l und Abb. 31. 
III/6 von W; 3: Räume III/l, III/2 und III/6 
von W 

Abb. 11. Grundriss III 
Abb. 12. III/l, III/2 und III/6 von NO Abb. 32. 
Abb. 13. 1: Räume III/l, III/2 und III/8 vonN;2: Zie

gelbruchstück mit Valentinianus Stempel 
Abb. 14. Pflasterung des Hofraumes III/4 Abb. 33. 
Abb. 15—16. Säulensockel am Fussboden des Hypokau

stum III/5 Abb. 34. 
Abb. 17. Nordwand des Raumes HI/5 von N Abb. 35. 
Abb. 18. Durchbrochener Fussboden des Hypokaustum 

III/5 von W 
Abb. 19. 1: Ziegelpfeiler und gemeisselte Säulenbruch

stücke im Hypokaustum des Raumes III/6; 
2: Südöstlicher Teil des Raumes III/8 

1: Präfurnium des Raumes III/6; 2: Hypo
kaustum des Raumes III/ 6 
1: Westwand des Raumes III/8 von S; 2: 
Raum III/8 von S; 3: Ostwand des Raumes 
HI/8 von W (Schnitt E-E) 
Ostwand des Raumes III/8 (Schnitt E—E) 
1—2: Erdarbeiten der obersten Fläche des 
Grabungsareals vor den archäologischen For
schungen 
Exedra II/3 von S 
0—W-Kanal an der nördlichen Seite der Exedra 
II/3 
1 : Raum II/5 von SO ; 2 : Wie oben (Teilansicht) 
1 : Raum II/6 von SO (im Vordergrund ein Ver
suchspfahl); 2: II/6 und Anpassung der Süd
wand der Palästra; 3: Abflusskanal des Raumes 
III/6 von S 
1: Raum II/7 von SW; 2: Raum II/7 von 0 ; 
3: H/8 Wanddetail von SW 
1: Nordbogen des Raumes III/l von 0 und 
östlicher Vorraum mit neuzeitlichem Brunnen; 
2: Räume III/5, III/6 und III/10 von NO 
Westwand von III/10 von W; 2: IH/lOvonN; 
3:111/10 von NO 
1 : Bodenbelag aus zwei Perioden und Bruch
stück eines Säulensockels im Hypokaustum 
des Raumes HI/5; 2: Wärmedurchlassöffnung 
des Raumes III/5 von 0 
1: Räume III/11 und III/12 von S; 2: Teil
ansicht der Apsis des Raumes HI/12 von NW; 
3: Räume III/11 und III/12 von 0 
1 : Westwand der Palästra von SW; 2: Überrest 
der Türschwelle an der Westwand der Palästra 
Attis darstellendes Relief 
1 : Die an des Ostwand des „Kaufhaus Flórián" 
erschlossene Räume Nr. 1 und 2 von N; 2:Wie 
oben von S 
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Képjegyzék 

1. kép A Schönvisner-terem hypocaustuma 
2. kép Schönvisner István rajza a római kori fürdő élet

ről és a „Thermae maiores" ásatásánál talált láb
alakú bélyeges tégláról 

3. kép A „Thermae maiores" összesítő alaprajza: 
1778-1981. 

4. kép 1: Palaestra É-i fala D-ről; 2: Palaestra D-i fala 
ÉNy-ról; 3 : Palaestra D-i fala É-ról 

5. kép 1: Palaestra D-i fala É-ról (A-A metszet);2:Pa
laestra D-i fala D-ről (B—B metszet) 

6. kép 1: H/1—B helyiség K-ről; 2: II / l -B helyiség 
K-i fűtőfolyosója D-ről; 3: H/1—B helyiség K-i 
fűtőfolyosója ÉK-ről 

7. kép II. szelvény 
8. kép 1: H/1—A és a H/1—B É-i fűtőfolyosója K-ről; 

2: II/l-B Ny-ról; 3: II/ l-B fűtőterének DNy-i 
része 

9. kép 1:11/1 —B hypocaustum terében ÉD-i építészeti 
metszet (D—D metszet); 2: 11/1—A hypocaus
tum térben KNy-i fal D-ről (C—C metszet) 

10. kép 1: H/2, H/3 helyiségek É-ról és a II/3-ból nyíló 
átj áró ; 2 : III/l és III/6 helyiségek Ny-ról ; 3 : III/l, 
III/2 és III/6 helyiségek Ny-ról 

11. kép III. szelvény 
12. kép III/l, IH/2 és III/6 ÉK-ről 
13. kép 1 : III/l, III/2 és III/8 helyiségek É-ról; 2: Valen-

tinianus bélyeges tégla töredéke 
14. kép III/4 udvartér lekövezése 
15—16. kép III/5 helyiség hypocaustum padozatán osz

lop lábazatok 
17. kép III/5 helyiség É-i fala É-ról 
18. kép III/5 helyiség hypocaustumának áttört padozata 

Ny-ról 
19. kép 1: III/6 helyiség fűtőterében téglapillérek és fa

ragott oszlop töredékek; 2: III/8 helyiség DK-i 
része 

20. kép 1 : III/6 helyiség praefumiuma; 2: IH/6 helyiség 
hypocaustuma 

21. kép 1 : III/8 helyiség Ny-i fala DK-ről; 2: III/8 helyi
ség D-ről; 3: III/8 helyiség K-i fala Ny-ról (E-E 
metszet) 

22. kép III/8 helyiség K-i fala Ny-ról (E-E metszet) 
23. kép 1—2: Az ásatási terület felső szintjének föld

munkái a régészeti kutatások előtt 
24. kép II/3 exedra D-ről 
25. kép H/3 exedra É-i oldalán KNy-i csatorna és ter-

razzo padozat 
26. kép 1 : H/5 helyiség DK-ről; 2: Mint előző (részlet) 
27. kép 1: H/6 helyiség DK-ről (előtérben próbacölöp); 

2: H/6 és a palaestra D-i falának illeszkedése; 
3: H/6 helyiség vízlevezető csatornája D-ről 

28. kép 1: H/7 helyiség DNy-ról; 2: H/7 helyiség K-ről; 
3:11/8 falrészlet DNy-ról 

29. kép 1 : III/l helyiség É-i íve K-ről és a K-i előtere, új
kori kúttal; 2, 3: III/5, IH/6 helyiségek és III/10 
ÉK-ről 

30. kép 1: III/10 Ny-i fala Ny-ról; 2: III/10 É-ról; 3: III/10 
ÉK-ről 

31. kép 1 : III/5 helyiség hypocaustumában két periódus 
padozata, oszlopláb töredéke; 2: III/5 helyiség 
melegáteresztő nyílása K-ről 

32. kép 1 : III/l 1 és III/12 helyiség D-ről; 2: III/12 helyi
ség apszisának részlete ÉNy-ról; 3: III/l 1 és 
III/12 helyiség K-ről 

33. kép 1 : Palaestra Ny-i fala DNy-ról; 2: Palaestra Ny-i 
falán a bejárat küszöbének maradványa 

34. kép Attist ábrázoló dombormű 
35. kép 1: A „Flórián-áruház" K-i falánál feltárt 1. és 

2. sz. helyiségek É-ról; 2: Mint előző D-ről 
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III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

1: PALAESTRA D-l FALA É-RÓL (A-A METSZET) M = 1: 20 
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III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

•i 

1 : PALAESTRA D-l FALA D-RÖL (B-B METSZET) M = 1:20 
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III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979. 

II. SZELVÉNY M = 1: 50 
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III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

S 

M = 1: 20 

11/1—B HYPOCAUSTUM TERÉBEN ÉD-I ÉPÍTÉSZETI METSZET (D-D METSZET) 

9/1 

Ili. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

• * < 

M = 1: 20 

11/1—A HYPOCAUSTUM TÉRBEN KNY-I FAL D-RŐL (C-C METSZET) 
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III. KER. FLORIAN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

A 

III. SZELVÉNY M = 1: 50 
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III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

IN/4 UDVARTÉR LEKÖVEZÉSE M = 1:20 
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III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

III/5 HELYISÉG HYPOCAUSTUM PADOZATÁN OSZLOP LÁBAZATOK 

16 

M = 1:20 
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III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

ÉD-I FALNÉZET D-RŐL 

Ml/6 HELYISÉG PRAEFURNIUMA M = 1: 20 

III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

20/1 

A 

Ml/6 HELYISÉG HYPOCAUSTUMA M = 1: 50 
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K M III. KER. FLÓRIÁN TÉR. THERMAE MAIORES. 1979 

* 

Ml/8 HELYISÉG K-I FALA NY-RÓL (E-E METSZET) M = 1:20 
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