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WELLNESS AZ ÓKORBAN

Fürdőkultúra Aquincumban

A római fürdők maradványait egész évben megnézhetjük a Flórián téri felüljáró alatt, a Thermae Maiores szabadtéri 
múzeumban és az Aquincumi Múzeum régészeti parkjában. Ezzel a témával foglalkozik a Wellness az ókorban – Für-
dőkultúra Aquincumban című időszaki kiállítás is, amelyet november 16-ig láthatunk az Aquincumi Múzeumban.

múzeumár meghatározására összeülnek, a leány atyja a vőlegény 
atyját házába viszi, és mindent összegyűjt, amije csak 
van, coboly-, hermelin-, mókus-, nyestprémből és róka-
málból, a brokát ruhahuzatokkal és mindenféle bőrrel 
egyetemben tíz bőrruhára valót. (Mindezt) egy szőnyeg-
be göngyölíti, és a vőlegény atyjánál lovára kötözi, majd 
hazaküldi őt. Akkor az mindent elküld neki /a leány aty-
jának/, amire csak szükség van az előre megállapított vé-
telárhoz: állatot, pénzt, ingóságot – és akkor hazaviszik 
a leányt.” Ugyancsak Ibn Ruszta írja „(Ezek) a magyarok 
szemrevaló, szép külsejű emberek, nagytestűek, vagyo-
nosak és szembetűnően gazdagok, amit kereskedelmük-
nek köszönhetnek. Ruhájuk brokátból készült. Fegyve-
reik ezüsttel vannak kiverve és gyönggyel berakottak… 
Az elébük menő bizánciakkal vásárt tartanak… eladják 
nekik rabszolgáikat, és vesznek bizánci brokátot, gyapjú 
szőnyegeket és más bizánci árukat.”

A honfoglalás kori viseletek rekonstrukciójára főleg 
az előkelők esetében van lehetőségünk – a ruhaveretek, 
viseleti tárgyak ugyanis ezekben a sírokban maradtak 
meg. Az első, tudományos igényű viseleti rekonstrukci-
ókat László Gyula végezte el, felhasználva és ötvözve a 
régészet, a történelem, a néprajz és a művészettörténet 
eredményeit. A későbbi kutatások finomították, árnyal-
ták a korábbi képet. A férfiak és a nők egyaránt nadrágot 
viseltek – ez a sztyeppei lovas nomád népeknél termé-
szetes volt. Az előkelő női sírokban talált díszes nyer-
gek a hozomány részét képezhették, és eltemették az 
elhunytakkal. Felső ruhájuk kaftán jellegű ruhadarab 
volt, amely középen, oldalt vagy áthajtással záródott, 
bő ujját csuklónál karperecekkel fogták össze. A szabás-
vonalra a sírokban talált díszes veretek elhelyezkedése 
utal. A férfiak kaftánját nem díszítették veretek. A kaftán 
alatt inget viseltek, amelynek nyakát, kivágását szintén 
veretekkel díszítették. A nők veretes pártát, süvegeket, 
gyöngyökkel díszített fátylat is hordhattak. Ékszerként 
gyöngyöket, átfúrt – a kalandozásokból származó – pén-
zeket, fülbevalót, gyűrűket viseltek. A férfiak is viseltek 
fülbevalót, általában csak egyet. Valószínűleg házaspár-
ra utalnak azok a fülbevaló leletek, amelyeknek egyik 
darabja a temetőkben az egyik oldalon (jobb) elhelyezke-
dő női sírban, párja pedig a másik oldalon (bal) található 
férfi sírban került elő. A temetők elrendezésében való-
színűleg egy fordított világkép tükröződik vissza, mivel 
általános korabeli keleti szokás szerint a jurtákban a bal 

oldal volt a nőké és a jobb oldal a férfiaké. A nők hajukba 
gyöngyöket, díszes hajfonatkorongokat, veretes bőrszíja-
kat fontak. A hajfonatkorongokon állatalakok (szarvas, 
turulmadár) is megjelennek. Férfiak, nők lovagláshoz 
puhatalpú csizmát hordtak (erre utalnak a sírokban az 
ívelt kengyelek), de csak a nők csizmáját díszítették ve-
retek. A rangos férfiakat a temetésen feláldozott lovuk 
lenyúzott bőrében hagyott koponyájával, lábcsontjaival 
és a lószerszámmal temették el (a díszes nyerget, mint 
említettük, a nőkkel is eltemették). Rangjelző szerepet 
töltött be a férfiak veretes öve és a veretekkel vagy a teljes 
fedőlapot díszítő veretes fémlemezzel díszített tarsolya, 
amelyben a tűzcsiholó készségeket tartották. A tarsoly-
lemezek ötvös műremekek, nem találunk közöttük két 
egyformát. Kifejezetten magyar viseleti tárgynak tekint-
hetőek. Az övről szíjakon lógott le a nomád honfoglaló 
férfi minden fontos használati eszköze: jobb oldalon a 
már említett tarsoly, a kés, a nyíltegez, esetleg az ivócsé-
sze és a fokos. Bal oldalon volt az íjtegez és a szablya. 
A férfiak fejükön prémmel, fémcsúccsal díszített süveget 
hordtak, csatában bőrsisakot. Az anyagok sajnos csak 
elenyésző töredékekben maradtak ránk, ezért a színü-
ket sem ismerhetjük, de más korabeli népek szerencsé-
sebben megmaradt ruhadarabjai és a képes ábrázolások 
tanúsága szerint a sztyeppei nomádok nagyon kedvelték 
a drága, színes ruhadarabokat, amelyek viselőjük hatal-
mát, gazdagságát hirdették. Honfoglalóink a zsákmá-
nyolt nemesfém ékszereket általában beolvasztották, és 
saját ízlésüknek megfelelő ékszereket készítettek belő-
lük. Ugyanígy átalakították igényeik szerint a különböző 
viseleti darabokat.

Összegezve megállapíthatjuk, hogy Ibn Ruszta leírá-
sai és a sírok leletei alapján a honfoglaló magyarok való-
ban „szemrevaló, szép külsejű” emberek voltak. Mindezt 
a magunkkal hozott sokszínűségünknek is köszönhet-
jük; ahogyan László Gyula megfogalmazta: „Néppé vá-
lásunk évezredeiben ötvöződtünk Eurázsia úgyszólván 
valamennyi emberfajtájával… Csodálatos együttese él 
bennünk Eurázsia népeinek, de mindez egyetlen nép-
egyéniségbe ötvözötten.” Az Óbudán előkerült leletek 
is hozzájárultak honfoglalóink viseletének, fegyverzeté-
nek, életmódjának árnyaltabb megismeréséhez.

(A szerző régész, muzeológus, az Óbudai Múzeum munkatársa)
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Budapestet ma méltán fürdővárosnak tartjuk, és büsz-
kék vagyunk fürdőváros múltjára is. A fürdésnek, a ki-
váló gyógyvizek felhasználásának azonban nemcsak új-
kori és török kori előzménye van, a terület az ókorban is 
fontos fürdőhely volt. Erről tanúskodnak a feltárt fürdők 
építészeti maradványai és az ásatások során előkerült, a 
fürdőélethez kötődő tárgyi leletek is. 
Mi látható a római kori múltból? A fürdők romjai, kő- 
és téglafalak, mozaikpadlók, freskótöredékek, továbbá a 
fürdők maradványai közül előkerült egykori használati 
tárgyak, valamint olyan fürdőfelszerelések, amiket az itt 
lakók sírjaiba mellékletként tettek. Hogy ezek a leletek 
ne csak a szakemberek számára legyenek érdekesek, se-
gítségül hívtuk az ókori szemtanúkat. A rómaiak ugyan-
is hihetetlenül bőbeszédűek a témáról, műszaki leírások, 
történeti beszámolók, magánlevelek, versek, csípős epig-
rammák egyaránt arról tanúskodnak, hogy a fürdőknek 
és a fürdőbeli életnek a rómaiaknál kiemelkedően fontos 
szerepe volt. Ezért a kiállításon az antik szerzőktől vett 
idézetek segítségével mutatjuk be a rómaiak fürdőkultú-
ráját, amelyet az Aquincumból előkerült régészeti lele-
tekkel szemléltetünk.
A főváros területén az elmúlt 238 év kutatásai során hu-
szonnégy fürdőt vagy fürdőnek meghatározható épü-
letrészt tárt fel a régészeti kutatás, ebből öt helyreállítva 
meg is tekinthető. A katonaság, az itt állomásozó II. Segítő 
legio (legio II Adiutrix) fürdőjének impozáns maradvá-
nyai a Flórián téri Fürdőmúzeumban látogathatók, míg a 
polgárvárosban előkerült fürdők az Aquincumi Múzeum 
régészeti parkjában tekinthetők meg. 
Mi kellett az ókori wellneshez? Először is egy strigilisnek 
nevezett, bronzból készült görbe vakarókés. Ezt az esz-
közt a görög atléták használták először, hogy sportolás 
után a beolajozott testükre tapadt port, izzadságot, szeny-
nyeződést eltávolítsák vele. Idővel a rómaiak is átvették, 
a fürdőfelszerelés elengedhetetlen részévé vált, gyakran 
többet is vittek magukkal karikára fűzve. Aquin cumból 
három strigilis került eddig elő, ezek egyike a katonaság 
nagy közfürdőjéből származik. Emellett a rómaiak kü-
lönböző kerámia, üveg, fém, kő edénykékben, palackok-
ban olajokat is vittek magukkal, amellyel a fürdés előtt 
vagy után bekenték testüket, de illóolajokat adhattak a 
fürdővízhez is. A római kori fürdőzők nem felejtették 
otthon a törülközőt és a fürdőpapucsot sem! Utóbbi gya-
korlatilag csak anyagában különbözik a mi láb ujj közepi 

strandpapucsainktól. Ezeken kívül tükröt, fésűt, csipeszt, 
körömreszelőt és egyéb pipere-felszerelést is vihetett ma-
gával a fürdőbe igyekvő. Az ókori írások tanúsága szerint 
a rómaiak meztelenül fürödtek, legfeljebb egy kis subli-
garnak nevezett köténykét használtak.
A római fürdők általában a kora délutáni órákban nyi-
tottak és napnyugtakor zártak, bár vannak adatok éjsza-
kai fürdőzésre, illetve arra is, hogy a fürdőket délelőtt 

Seneca LVI. erkölcsi leveléből

 „Lám, zaj, zsivaj, lárma kellős közepébe jutot-
tam: pontosan a fürdő felett lakom. S most idézz 
fel képzeletedben mindenféle hangot, ami csak 
elkeserítheti a füledet: mikor edzést tartanak az 
izomemberek, ólomsúlyzókkal hadonásznak, 
ha erőt fejtenek ki, vagy erőkifejtést mímelnek, 
hallom a nyögést; valahányszor kieresztik visz-
szatartott lélegzetüket, sípoló, kínkeserves fújta-
tást hallok; ha akad afféle lomha, aki beéri olcsó 
kenekedéssel, hallom a paskolást, amikor a vállá-
ra csapnak – aszerint változik az ütés hangszíne, 
hogy lapos vagy homorú részekre ér. Ha pedig 
ehhez jön egy labdázó, és elkezdi számolni a le-
ütött labdákat, végem van. Adj hozzá még egy 
fenegyereket, egy rajtakapott tolvajt, no meg azt, 
aki a fürdőben saját hangját élvezi. S mekkora 
lármát üt a hatalmas vízcsobbanás, amikor be-
ugranak a medencébe! Ezen kívül, akiknek egye-
bük nincs is, de legalább a hangjuk természetes! 
Képzeld még a szőrtépdesőt: hogy jobban észre-
vegyék, átható fejhangon szüntelenül kiáltozik, 
és sohasem hallgat el, csak mikor hónaljat tép, és 
maga helyett mást kényszerít sivalkodásra. No és, 
ahogy a lepénysütők kurjongatnak összevissza, a 
kolbászos, a cukrász meg mindenféle csemege-
árus, jellegzetes hanghordozással kínálva porté-
káját.” (ford. Kurcz Ágnes)
A fentieket csaknem kétezer éve Seneca írta az ókor 
legdivatosabb fürdőhelyén, Baiaeban. Sorai fülünk-
be idézik egy római fürdő mindennapjait, ami nem 
is áll messze a mai fürdőktől. 
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a nők, délután a férfiak látogathatták. A közfürdőkben 
belépődíjat kellett fizetni, igaz, ennek összege kezdetben 
nagyon alacsony volt, egyes becslések szerint egy pohár 
bor ára lehetett. Az is előfordulhatott, hogy egy gazdag 
ember, például az aedilisi hivatal viselője megfinanszí-
rozta a többiek számára a fürdést. A fürdő látogatói elő-
ször az apodyteriumnak nevezett öltözőben levetkőztek, 
majd könnyű testmozgást végeztek. Kedveltek voltak a 
különböző labdajátékok, a boksz, a birkózás, a súlyeme-
lés, a fémkarika hajtása, a vívás, a futás. Akinek mindez 
megerőltető volt, az legalább kicsit sétált. A fürdőkhöz 
nagy tornacsarnokok, ún. palaestrák, esetleg labdajáték 
terek csatlakozhattak, mindezek híján a fedett előcsar-
nokban (basilica thermarumban) is lehetett sportolni. 
Nagy palaestrája volt Aquincumban a légiótábor fürdő-
jének. Ha a Flórián téren az üzletháztól átmegyünk az 
aluljárón a Kórház utca felé, a tornacsarnok déli fala mel-
lett vezet utunk. Az aluljáró e szakasza az egykori torna-
csarnoknak csupán egyharmada. Bár nagyobb fürdők-
ben – így a katonai fürdőben vagy a régészeti parkban 
megtekinthető ún. kettős fürdőben – nagyobb méretű 
medencék is voltak, a rómaiak úszni inkább természe-
tes vizekben szerettek, a medencék általában ehhez túl 
sekélyek is voltak.
A jóleső testmozgás után következett a fürdés. Az em-
berek egy kellemes, langyos hőmérsékletű helyiségen, a 
tepidariumon keresztül először a forró, száraz levegőjű 
szaunát (latinul sudatoriumot) vagy a forró, magas pá-
ratartalmú gőzfürdőt, azaz a caldariumot keresték fel. 
Utóbbiban forró vizes medencék is álltak. Egy mérnöki 
becslés szerint itt a padló hőmérséklete 56–57 C°-os le-
hetett, a víz pedig 50–52 C°-os volt. Mérsékeltebb elgon-
dolások 42–45 C°-kal számolnak. A magas hőmérséklet 
elérését fejlett épületgépészet, az ún. hypocaustum rend-
szer tette lehetővé. Ennek lényege az volt, hogy a helyi-
séget alulról fűtötték. Dupla padlója volt, a felső, lebegő 
padlót, amin az emberek jártak, kis kő- vagy téglaosz-
lopok, pillérek tartották. Aquincumban ezek leggyak-
rabban a magas hőmérsékletnek ellenálló trachit kőből 
készültek. A kazán egy falazott csatorna (praefurnium) 
volt, amely bevezetett a fűtött helyiség lebegő padlója 
alá. A fűtött helyiség falainak belső oldalára üreges tég-
lákat vagy kis lábakkal rendelkező téglalapokat rögzítet-
tek, így üreget képeztek. Ezek az üregek alulról nyitottak 
voltak a lebegő padló alatti tér felé, felül pedig bizonyos 

helyeken kéményként működő csöveken keresztül a kül-
ső tér felé. Amikor a fűtőcsatornában fát égettek, a fa égé-
sével keletkezett forró füstgáz és az általa felmelegített 
levegő a kémények keltette huzat miatt a fűtött helyiség 
lebegő padlója alá és üreges falaiba áramlottak, és foko-
zatosan átadták hőjüket a padlónak és a falaknak. A für-
dőmedencék számára a vizet a fűtőcsatornák fölé épített, 
bronzból készült bojlerekben melegítették.
A forró helyiségekben történt izzadás után a fürdőzők 
a kellemes hőmérsékletű tepidariumban, esetleg annak 
langyos vizű medencéjében temperálódhattak, majd a 
fűtetlen frigidarium hideg vizes medencéjében hűthet-
ték le magukat. A fürdési folyamat egyes szakaszait kedv 
szerint akár többször ismételhették, a fürdés sorrendje 
nem volt meghatározott, bár általában a hideg fürdővel 
ért véget, orvosi szakírók is így ajánlották. A tepidarium 
vagy külön erre a célra épült helyiségek adtak helyet a 
masszázsnak, kozmetikai, esetleg orvosi kezeléseknek 
is. A fürdők a társadalmi élet színterei is voltak, az em-
berek itt találkoztak ismerőseikkel, beszélgettek, esetleg 
játszottak – ez utóbbiról a fürdők szennyvízcsatornáiból 
gyakran előkerülő dobókockák, játékzsetonok is tanús-
kodnak. Aki pedig megszomjazott, megéhezett, felkeres-
te a fürdők bejárata előtti büféket.
A tisztálkodásra szolgáló fürdők mellett a rómaiaknak 
gyógyfürdőik is voltak, amelyeket akár messzi földről 
látogattak, vagy amelyek éppen a katonaság rekreációs 
helyei lehettek. Budapest területén erre eddig kevés régé-
szeti adatunk van, de tekintve, hogy a rómaiak termálfor-
rást nem hagytak kiaknázatlanul, valószínűleg itt is éltek 
a természet adta lehetőségekkel. Egy olasz humanista a 
XV. század végén rajzolta le azt az oltárkövet, melyet egy 
Marcus Foniacius (Foviacius) Verus nevű ember állított 
a későbbi Szent Lukács és Császárfürdők forrásainak 
közelében a nimfáknak. Feltételezhető, hogy a gyógyító 
források közelében ez éppen úgy a gyógyulásért kifeje-
zett köszönet megnyilvánulása volt, mint évszázadokkal 
később a Szent Lukács fürdő épületén elhelyezett hálatáb-
lák. A rómaiak gyógyfürdőjét a hagyomány az egykori 
Fürdő-szigetre helyezi. Ez a dunai homokzátony a Hajó-
gyári-sziget mellett, a pesti oldal felől volt. A XVIII. és XIX. 
századból származó leírások szerint ezen a szigeten 50–60 
magas hőmérsékletű kénes forrás fakadt, és falakat is lát-
tak itt, amelyeket Rómer Flóris is megtekintett és római 
eredetűeknek tartott. Ezt a homokzátonyt azonban 1872 

és 1875 között a hajózási útvonalak biztosítása miatt elko-
torták, így a korabeli információkat ma már nem tudjuk 
ellenőrizni.
Ha a római kori fürdőkultúra folytonosságát érezni sze-
retnénk, sétáljunk ki a Római Strandfürdőbe. Itt ugyan 
a rómaiaknak nem fürdőjük volt, de innen indult ki az 
a vízvezeték, mely átszelve a polgárvárost, a katonai 
tábor felé tartott, és az aquincumi fürdők egy részének 

vízellátását is biztosította. A terület a maihoz hasonlóan 
fás, ligetes berek lehetett, ahol a források foglalata felett 
kútházak álltak, a rómaiak pedig a források iránti tiszte-
letüket isteneknek állított oltárokkal és a források fogla-
latába bedobált áldozati ajándékokkal fejezték ki.

FÉNYES GABRIELLA

(A szerző régész, az aquincumi múzeum munkatársa)

Az ún. nagy lakóház magánfürdője az Aquincumi Múzeum régészeti parkjában
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