
A Flórián téri közúti fölüljáró alatt mûemlékként bemu-
tatott fürdõegyüttes a Traianus uralkodása idején
(98–117) az Aquincum területén létesült elsõ kõtábor
maradványaihoz tartozik. A bemutatást a hetvenes évek
végén, a környék közúthálózatának rendezésekor, az Ár-
pád-híd kiszélesítésével egy idõben építették meg. A
Thermæ Maiores néven ismert katonai fürdõ már a 18.
század vége óta ismert.* Elsõ helyiségének megtalálása
Schönviesner István nevéhez kötõdik, aki az elsõ, szak-
mailag is nagyra értékelhetõ régészeti ásatást végezte az
Aquincum területén. Beazonosította a tábort építõ II.

Legio Adiutrix csapattestet és a megtalált helyiségek
funkcióját is. A lelet jelentõségét még a császári udvar is
értékelte, és Mária Terézia rendeletére a hideg vizes me-
dence fölé védõépületet emeltek. A hazai mûemlékvéde-
lem történetét tulajdonképpen ennek a fából ácsolt épít-
ménynek a létrejöttétõl számíthatjuk.

A Flórián téri közlekedési csomópont építésével pár-
huzamosan folyó régészeti kutatások felszínre hozták a
fürdõ együttesének csaknem teljes alapterületét, illetve
összekapcsolták a Szentendrei út 3. szám alatti, már is-
mert épület pincéjében lévõ, Schönviesner által feltárt
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romokkal és a két háború között megismert, majd a há-
ború után megépített úgynevezett OTP-ház alagsorában
és udvarán bemutatott maradványokkal, amelyek a für-
dõ testedzõ terének (palestra) részét képezték. Építé-
szettörténeti szempontból a fürdõ jelentõségét Pannónia
területén az adja, hogy az általunk ismert provinciánk-
ban feltártak között ez az egyetlen, amely a nagy köz-
fürdõk lineáris térszervezetét mutatják. Aquincum pol-
gárvárosán belül is több, Budapest teljes területén pedig
18 fürdõt ismerünk. Ezek térszerkezetére az egymás
mellé helyezetett funkcionális helyiségek sora a jellem-
zõ, míg a Flórián téri katonai fürdõben a hideg, a lan-

gyos és a meleg vizes medencék egyetlen longitudinális
tengelyre felfûzve sorakoznak.

A közlekedési mûtárgy építésének feltételei határoz-
ták meg a mûemléki bemutatás lehetõségeit, amint
Ágostházi László, a komplexum mûemléki bemutatásá-
nak tervezõje a beszámolójában keserûen megjegyezte.
[2, pp 139-167.] Az 1984-ben elkészült bemutatás nem
csak a közlekedési mûtárgyra hivatkozva vált befejezet-
lenné. Számos olyan részlet nem valósult meg, amely a
térszerkezet megértését, végsõ soron a fürdõ mûködésé-
nek tisztázását segítette volna. A teljesség igénye nélkül

jegyzem meg, hogy már Ágostházi László is nagyobb fe-
lületen nyitotta volna össze a 18. számú hideg vizes he-
lyiséget a keleti oldal medencéjével (26. számú térrész).
[2, p 165.] A magunk részérõl fontosnak tartanánk a
forró vizes helyiség terének (caldarium) a jelenleginél
nagyobb alapterületû megmutatását. Így válhatna értel-
mezhetõvé a klasszikus fürdõút térrendszere.

A 34 éve elkészült bemutatás állapotáról szinte szólni
sem érdemes. Ez az egykor izgalmas római kori bemuta-
tás mára csaknem az enyészet martalékává vált. Az ása-
tó régészek és a tervezõ eredetileg múzeumi körülmé-
nyek között tervezték a fürdõ meglátogatását. A belépést

biztosító kapu és mögötte a pénztár tárva nyitva, a fürdõ
helyreállított falain szándékos rongálás nyomai éktelen-
kednek. A kiállított sírkõ- és oltárkõmásolatokon grafit-
tik éktelenkednek. Az aluljárót használó emberek számá-
ra kevésbé jelentõs a több mint 1900 éves emlék, mint
megtalálásakor, 1778-ban Mária Terézia királynõ számá-
ra volt.

Több figyelmet érdemelnek a légiós tábor további be-
mutatott elemei, az úgynevezett Pacsirta kapu és az in-
nen induló fõutat szegélyezõ tiszti házak rommaradvá-
nyai. A Flórián tér részeként jegyzett, a Pacsirtamezõ
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utca-Vörösvári út-Szõlõ utca-Kiscelli utca által határolt,
elhanyagolt zöldfelület északkeleti negyedében helyez-
kedik el a táborkapunak és környezetének bemutatása.
A korábban kitaposott ösvények nyomvonalát rögzítõ, a
gyalogosforgalomra orientált, tájépítészetileg átgondo-
latlan zöldfelületen építészetileg szervetlenül helyezked-
nek el a római kori romok.** Az alig fél méter magassá-
gig felfalazott falcsonkok alkalmatlanok arra, hogy az
erre járókkal elhitessék, hogy itt az egykor rettegett bi-
rodalom fontos hadászati központjának kapuja állott.
Ma, amikor az UNESCO Világörökségi Bizottsága a ró-
mai kori limes emlékeinek összeurópai szinten történõ
bemutatását készíti elõ (a Párizsból delegált látogatóbi-
zottság október elsõ hetében tájékozódik a magyar neve-
zés állapotáról), különös jelentõsége van annak, hogy
milyen bemutatást biztosítunk Budapest egyik elõdtele-
pülésének. Ágostházi László már az idézett publikáció-
ban is elkészítette a kapu és a városfal elvi rekonstrukci-
óját. Az elvi rekonstrukció közzétételét a Magyar Mûem-
lékvédelem X. kötetének szerkesztõje 1993-ban, a dolgo-
zat elkészültekor nem támogatta. Akkor Ágostházinak ki
kellett hagynia a publikációból az inkriminált szöveg-
részt. A kötet megjelenése csúszott, új szerkesztõ vette
át a kiadvány gondozását. Bár 1996-ban sem járultak
hozzá az eredeti szöveg megjelenéséhez, de „Függelék-
ként” csatolhatta a szerzõ a kapu elvi rekonstrukciójára
vonatkozó megállapításait. [2, pp 167-171.]

A kapuk és a városfal római kori felmenõ falszakaszai-
nak az alaprajzi mérete ismert, a régészeti feltárások so-
rán ezek az adatok egyértelmûen meghatározhatóak vol-
tak. A kettõs kaputorony egy kétnyílású bejáratot vett
közre, ahol a nyílásokat a fallal egyenlõ vastagságú, a
fal vonalában elhelyezkedõ pillér választotta el. A tor-
nyok északi határoló falának vonalában egy második
kapupár helyezkedett el, így jött létre a már a rómaiak
által is ismert és alkalmazott falszoros, a propugnacu-
lum. A római arányrendszer ismeretében elfogadható
Ágostházi javaslata, hogy a nyílások magassági mérete a
nyílás szélességének másfélszeresével legyen azonos. A
városfal magassága, a gyilokjáró szintje ebbõl a magas-
sági adatból egyértelmûen következik. A torony pedig
evidens módon egy szinttel magasabb, mint a gyilokjáró.
E kalkuláció alapján egyértelmû, hogy a Pacsirta kapu
képe hitelesen rekonstruálható. A rekonstrukció megva-
lósítása a hazai mûemlékvédelem azon téveszméjének
az elutasításán múlik, mely szerint a Velencei Karta elfo-
gadása óta a rekonstrukció nem része a mûemlékvédel-
mi beavatkozások eszköztárának. Hosszan cáfolható ez a
tévedés. A magyar mûemlékvédelem általában a varsói
óváros és a királyi palota II. világháború utáni rekonst-
rukcióját szokta említeni speciális kivételként. A hetve-
nes években befejezõdött varsói munkák ma a világörök-
ség részét képezik. Azonban már az 1964-ben rekonstru-
ált belgiumi Ypres gótikus posztócsarnoka is elnyerte a
világörökségi címet, holott az eredeti 14. századi épüle-
tet 1914-ben a német csapatok lerombolták, majd a
megkezdett, de be nem fejezett újjáépítést 1941-ben a
németek ismét porig bombázták. Sorolhatnánk még pél-
dákat a Balti államok területérõl is, ahol a II. világhábo-
rú során elpusztított középkori emlék helyén fölépült
szovjet stílusú épület elbontása után rekonstruált „erede-
ti” mára szintén a világörökség része. Megfontolásra
ajánlom tehát Ágostházi László elképzeléseinek a meg-
valósítását a jelenleg futó limes program keretei között. 

Mezõs Tamás
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A Pacsirta kapu felmérési alaprajza

és Ágostházi László elvi rekonstruk-

ciója

Légifotón a Flórián tér

** A romokon kívül a területen állítot-

ták föl közadakozásból 1990-ben a

„Közlekedési balesetek áldozatainak”

emlékmûvét. Az emlékmû helyzete

sem tájépítészei, sem pedig szabadtér-

építészeti szempontból nem indokolt.
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