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a rómaiak egy 
lineáris vonalhoz 

mérve tervszerűen 
építkeztek, 

figyelembe véve 
a Duna folyását, 

az emlékek ennek 
köszönhetően  

a limes út mentén 
helyezkednek el

a magyar főváros 
kivételes helyzetben 

van: Aquincum 
Európa harmadik 

legnagyobb 
összefüggő római 

kori romterülete

M A K R A I  S O N JA
M I T  A DTA K  N E KÜ N K  A  R Ó M A I A K ?

¶ Az utóbbi években óriási népszerűségnek örvendenek a kü-
lönféle tematika mentén összeállított városi séták. Végignéz-
ve a kínálatot, szomorúan konstatálhatjuk, hogy Budapest 
római kori örökségével egyik sem foglalkozik. Bár az Aquin-
cumi Múzeum szervezésében néhány esetben lehetőség adó-
dik régészek vezetésével végigjárni az egykori polgár- és ka-
tonavárost, ezek csupán esetleges alkalmak. Jobb híján így 
önállóan vághatunk neki felfedezni a párját ritkító, Kr. u. 1. 
és 4–5. század között épített emlékeket. Óbudáról, az egyko-
ri polgárváros összefüggő rommezejétől indulva végigkövet-
hetjük az itt megtelepedett rómaiak életét a délre fekvő légió-
táboron, és a körülötte kialakított katonavároson keresztül 
egészen az egykori birodalmon kívüli barbár területen – az 
Erzsébet híd pesti hídfőjénél, a Március 15-e téren – álló ellen-
erődig. A rómaiak egy lineáris vonalhoz mérve tervszerűen 
építkeztek, figyelembe véve a Duna folyását, az emlékek en-
nek köszönhetően a limes út mentén helyezkednek el. Felfe-
dezésüket azonban jelentősen megnehezíti, hogy a második 
világháború utáni városépítészeti beavatkozások, a HÉV vo-
nala, az északi vasút és a Flórián tér négyfelé vágta a polgár-
város egykori területét. De az is problémát okoz, hogy jelenleg 
nincs olyan tömegközlekedési összeköttetés, amely révén be-
járhatnánk a polgárvárosi amfiteátrumtól egészen a Már cius 
15-e téri erődig tartó utat.

¶ Budapest római múltjának épített öröksége perifériára szorult, 
régészeti, műemlékvédelmi és turisztikai szempontból sem 
fordítanak kellő figyelmet a város identitását is némiképp 
meghatározó műemlékekre. Holott a magyar főváros kivételes 
helyzetben van: Aquincum Európa harmadik legnagyobb ösz-
szefüggő római kori romterülete. Az ókori Pannónia ráadásul 
két amfiteátrummal is rendelkezett: az 1880 körül feltárt pol-
gárvárosi mellett az 1935 és 1941 között kiásott, majd 1942-ben 
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a füves terület 
közepén, az egykori 

aréna szívében 
állva talán fel sem 

ismerjük  
a helyszínt, 

amint azonban 
nagy nehézségek 
árán felmászunk 

a hat-hétezer 
férőhelyes 

földamfiteátrum 
romjait körülölelő 

magaslati sétányra, 
már könnyedén 

magunk elé 
képzelhetjük  

a gladiátorjátékok 
látványát

rekonstruált katonavárosi arénával. Rómán kívül ezt csupán 
három település mondhatta el magáról. A kettéosztott Pan-
nónia másik fővárosa, Carnuntum, valamint az egykori Africa 
Proconsularis provincia (ma Tunézia) területén található Uti-
ca az, ahol Aquincum mellett két körszínházat is felfedeztek. 

¶ A polgárvárosi rommező szisztematikus feltárása a 19. század 
utolsó harmadában indult Torma Károly és Kuzsinszky Bá-
lint vezetésével. Itt, a Szentendrei úton, az aquincumi HÉV-
megálló mellett a fák között bújik meg a polgárvárosi amfi-
teátrum rekonstrukciója. A rozsdarágta vaskapun belépve 
szomorú látvány tárul elénk: az elhanyagolt állapotú körszín-
házat lassan visszahódítja a természet. A füves terület köze-
pén, az egykori aréna szívében állva talán fel sem ismerjük a 
helyszínt, amint azonban nagy nehézségek árán felmászunk 
a hat-hétezer férőhelyes földamfiteátrum romjait körülölelő 
magaslati sétányra, már könnyedén magunk elé képzelhetjük 
a gladiátorjátékok látványát. Jól látható az épület két kőfala, 
és közöttük a földdel feltöltött terület, de kivehető a jegysze-
dők irodája, a gladiátorok és a vadállatok ketrecei, a lelátó kő-
padjain pedig még most is kiolvasható néhány páholy egykori 
tulajdonosának neve. A nyugati kapu díszét, a gladiátorjáté-
kok védnökének, a végzet istennőjének, Nemesisnek emelt  
szentélyt azonban már csak élénk fantáziával vagy rövid sé-
tával idézhetjük magunk elé: maradványai ma az Aquincumi 
Múzeumban láthatók. A körszínházat Antoninus Pius (138–
161) uralkodása idején emelték, és nagyjából kétszáz évig 
használták. A polgárvárosi arénától nyugatra állhatott egy 
őrtornyos gladiátor-laktanya, a kőkerítéssel körbevett lanis-
taközpontot kövezett út köthette össze az amfiteátrum nyu-
gati kapujával. Mindezeket azonban a feltárást követően gon-
dosan visszatemették, információs tábla hiányában pedig ma 
elképzelni is nehezen tudjuk, mi állt ezen a területen. 

Budapest római múltjának épített öröksége perifériára 
szorult, régészeti, műemlékvédelmi és turisztikai 
szempontból sem fordítanak kellő figyelmet a város 
identitását is némiképp meghatározó műemlékekre.
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a katonaváros 
előtt érdemes 
lenne kitérőt 

tenni az óbudai 
Hajógyári-szigetre, 

ha bármit is 
láthatnánk 
Hadrianus 

palotájából

1854 és 1857 között 
Rómer Flóris 

végezte az első 
feltárást  

a szigeten,  
abban az időben  

a helytartói palota 
falai még jól 

kivehetők voltak, 
ezeket azonban 

a római fürdő 
romjainak vélték

¶ A Szentendrei út másik oldalán, az egykori Óbudai Gázgyár te-
rületén részben még ma is feltáratlan római kori temető bú-
jik meg. A Krisztus utáni első század végétől a harmadik szá-
zadig virágzó aquincumi polgárváros lakóinak nyughelyén 
már a 19. század végén találtak csontokat, de csak a Graphi-
soft Park 1998-es építése idején vált nyilvánvalóvá, hogy a te-
rület több ezer ember földi maradványait rejti.

¶ A Flórián tér felé véve az irányt újabb szabadon elérhető em-
lékeket találunk: a Szentendrei út egy szakaszán látható az a 
rekonstruált vízvezeték (aquaeductus), amely a közeli római-
fürdői forrás vizét szállította az egykori légiótáborba. A kato-
naváros előtt érdemes lenne kitérőt tenni az óbudai Hajógyá-
ri-szigetre, ha bármit is láthatnánk Hadrianus palotájából. 
A római korban a maitól teljesen eltérő volt a Duna geológiai 
környezete, több apró sziget szabdalta fel a folyót. Egykor itt,  
a Kis-szigeten állhatott, mintegy héthektárnyi területen a 
Pannonia Inferior Aquincumban székelő helytartók palota-
együttese (praetorium), amelynek első periódusát Traianus 
uralkodása alatt, Hadrianus utasítására emelték a 2. század 
elején. A régészeti leletegyüttes pontosan behatárolt terüle-
ten fekszik, de csak részben tárták fel.

¶ A hajózási kereskedelem megindulásával a Hajógyári-szigetet 
is szinte teljesen beépítették, így eltűnt a környezet antik ka-
rakterisztikája. 1854 és 1857 között Rómer Flóris végezte az 
első feltárást a szigeten. Abban az időben a helytartói palo-
ta falai még jól kivehetők voltak, ezeket azonban a római für-
dő romjainak vélték. Az ekkor megtalált két mozaikpadló a 
budapesti múzeumok helyett Bécsbe, a Kunsthistorisches 
Museumba került. Az Első Dunagőzhajózási Társaság egyko-
ri hajógyártelepén zajló tervásatást 1941–42-ben, illetve 1951 
és 1956 között Szilágyi János vezetésével végezték, de a feltárt 
romokat végül visszatemették, a leleteket, Nemesis istennő 

A közeli Flórián tér Budapest egy sajátos pontja: 
a közlekedési csomópont jelentős kultúrtörténeti 
emlékeket rejt, amelyek azonban szinte láthatatlanok 
a robusztus panelházak árnyékában.
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mai tudásunk 
szerint  

a legnagyobb fürdő 
volt a római korban 
az Alpok vonalától 

északra

a fürdő feltárása 
is meghatározó 

jelentőséggel 
bír a magyar 

műemlékvédelem 
szempontjából

a Thermae Maiores 
feltárt helyiségei 

ingyenesen 
látogathatók, de 

a madárürülékkel 
és szeméttel 

borított romok 
nem nyújtanak 

szívderítő látványt

szobrát, fogadalmi oltárköveket, az újabb padlómozaikokat 
és falfestményeket jelenleg az Aquincumi Múzeum állandó 
kiállítása őrzi.

¶ A közeli Flórián tér Budapest egy sajátos pontja: a közlekedési 
csomópont jelentős kultúrtörténeti emlékeket rejt, amelyek 
azonban szinte láthatatlanok a robusztus panelházak árnyé-
kában. Hogy milyen a viszonyunk a római műemlékeinkhez, 
mi sem szemlélteti jobban, mint az Árpád híd lehajtója alatt, 
a Flórián téri aluljáró által körbeölelt területen található Ther-
mae Maiores, a katonai tábor kórházi funkciót is ellátó fürdő-
je. Elhagyott üzlethelyiségek, koszos, szeméttel teli föld alat-
ti folyosó vezet az egykori wellnessközponthoz, amely mai 
tudásunk szerint a legnagyobb fürdő volt a római korban az 
Alpok vonalától északra. Nem mellesleg a fürdő feltárása is 
meghatározó jelentőséggel bír a magyar műemlékvédelem 
szempontjából. Falait 1778-ban fedezték fel, majd Schönvis-
ner István, a Theresianum prefektusa, egyetemi könyvtárőr 
és a régészet tanára vezetésével feltárták a területet. Ez volt az 
első régészeti ásatás Magyarországon, a Thermae Maiores pe-
dig az első műemléki védettséget élvező épület. A fürdő egy-
koron rekreációs központként működött: a 120×140 méteres 
monumentális épület északi részén kapott helyet a gyakor-
lótér (palaestra), ahol labdajátékokra, tornázásra nyílt lehe-
tőség, a hideg, langyos és forró vizes medencék a gyógyulást, 
a testedzést szolgálták. Az épület eredeti funkcióját a IV. szá-
zadban, I. Constantinus idején veszítette el, amikor a katoná-
kat egy másik táborba költöztették át, a fürdőt pedig palotává 
alakították. A Thermae Maiores feltárt helyiségei ingyenesen 
látogathatók, de a madárürülékkel és szeméttel borított ro-
mok nem nyújtanak szívderítő látványt. 

¶ A Vörösvári út és a Pacsirtamező utca találkozásánál találha-
tók az 1. és a 2. század fordulóján épült légiótábor rekonstru-
ált maradványai, amit kevés sikerrel ugyan, mégis megpróbál-
tak integrálni a környezetébe. A Római Birodalom egészen a 
Dunáig terjeszkedett, és itt, a folyam átkelőpontjainál a mai 
Budapest területének mentén védelmi vonalat alakított ki. 
A római légiótábor Kr. u. 87-ből való alapító táblája Budapest 
legkorábbi írásos emléke. Míg a polgárváros körüli fal északi 
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a 2. század közepe 
táján épült 

amfiteátrum az 
egész Duna-vidék 
legnagyobb római 

kori építménye 
volt, ahol majd 

két évszázadon át 
tartottak állat-  

és gladiátor- 
viadalokat,  
de a helyet  

a legionáriusok 
gyakorlótereként is 

használták

kapujából csupán egy töredék maradt fenn, addig a hatezer 
fős tábor déli bejáratának teljes talapzata látható a Flórián téri 
aluljáró kijáratánál található füves területen. A két négyszög-
letes kaputorony és a kapu ma is jól megfigyelhető, és könnyen 
magunk elé képzelhetjük azt is, ahogy a tábort fallal, kapukkal 
és tornyokkal védték, a falakon belül földsáncot építettek, kí-
vül vizesárkot létesítettek. A tábor keleti kapujának maradvá-
nya a Kórház utcánál fekszik, a római időkben ezen át vezetett 
az út a Duna hídja és pesti oldalon levő Transaquincum felé. 

¶ Nem messze innen, a Pacsirtamező utca és a Bécsi út kereszte-
ződésében terül el a 10-13 ezer fő befogadására alkalmas, 131,8 
méter hosszú és 108,4 méter széles katonavárosi aréna, amely-
nek küzdőtere nagyobb, mint a római Colosseumé. Az amfite-
átrumot még áprilisban zárták el a látogatók elől, mert infra-
strukturális fejlesztések zajlanak a területen, de az utcáról is 
jól látható az épületegyüttes rekonstrukciója. A 2. század kö-
zepe táján épült amfiteátrum az egész Duna-vidék legnagyobb 
római kori építménye volt, ahol majd két évszázadon át tar-
tottak állat- és gladiátorviadalokat, de a helyet a legionáriu-
sok gyakorlótereként is használták. Miután a viadalokat a 4. 
század keresztény uralkodói betiltották, a bejáratokat elfalaz-
ták és az építmény része lett a késő római erődrendszernek. 
Később, a krónikák szerint, Kurszán fejedelem vára lehetett. 

¶ A Római Birodalom határa mentén végigfutó limes a mai La-
jos utca vonalában haladt tovább. A napjainkban az utcában 
álló első tömbház 1995-ös építésekor egy római kori temető 
részlete került elő, köztük hamvasztásos és csontvázas rítu-
sú, gazdag mellékletű sírokkal. Az ásatás során fellelt kerá-
miákat, üvegedényeket és ékszereket szintén az Aquincumi 
Múzeum őrzi. A Lajos utca és a Cserfa utca sarkán tekintélyes 
ódon falszakasz emlékeztet az antik időkre, a megtalált há-
rom római kori sírkerttöredéket felemelték az udvar szintjére,  

A Vörösvári út és a Pacsirtamező utca találkozásánál 
találhatók az 1. és a 2. század fordulóján épült légiótábor 
rekonstruált maradványai, amit kevés sikerrel ugyan, 
mégis megpróbáltak integrálni a környezetébe.
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a szakavatott szem 
is nehezen  

veszi észre,  
de a Duna-korzótól 

a Belvárosi 
plébániatemplomig 

a térkövekbe vésve 
végigkövethető  
a Duna vonala  

és mellette a limes 
32 erődítménye

úgy tűnik,  
a mindenkori 
városvezetés 

számára  
az egykori 
birodalom 

határának jelentős 
emlékei  

nem képviselnek 
valódi értéket

és a szarkofágokat eredeti helyükön a burkolatba építették. 
Bár tábla ezeket sem jelöli, de szabadon megtekinthetők az 
irodaház udvarán. 

¶ Pesten, a Március 15-e téren található az utolsó emlék, amely 
szűk egy évtizeddel ezelőtt még látható is volt, a téren átha-
ladva ma azonban sokan nem is sejtik, milyen páratlan lele-
tek lapulnak a talpuk alatt. Csupán a térburkolat egyik lapjára 
vésett felirat emlékeztet rá, hogy azon a helyen a 2. század-
ban római tábor állt, majd ugyanitt a 4. században létesült az 
egykori erőd, Contra Aquincum, amely a dunai átkelőhely és 
a keletre vezető útvonal kiindulásának biztosítására épült, 
kiegészítve a Duna rómaiak által megszállt jobb parti erőd-
rendszerét. Az erősség romjainak egy részét egy önkormány-
zati beruházás során visszatemették, az ellenerőd patkó alakú 
tornyát és az északi falat egy üveginstalláción keresztül lehet 
csak látni. A szakavatott szem is nehezen veszi észre, de a Du-
na-korzótól a Belvárosi plébániatemplomig a térkövekbe vés-
ve végigkövethető a Duna vonala és mellette a limes 32 erő-
dítménye az osztrák területen lévő Carnuntumtól, Ulcisián és 
Aquincumon át egészen Cuccinumig. 

¶ A limes nyomvonalán haladva az ókori Pannónia története bon-
takozhatna ki a szemünk előtt, az amfiteátrumok, a légiótá-
bor, a fürdő és az erődítmény méltatlan állapotát látva azon-
ban úgy tűnik, a mindenkori városvezetés számára az egykori 
birodalom határának jelentős emlékei nem képviselnek való-
di értéket. A polgár- és katonaváros rekonstruált elemei nem 
vetekedhetnek ugyan Rómával, de a maradványok Budapest 
történelmének szerves részeként páratlan kulturális öröksé-
get jelentenek mindannyiunknak. 

 (Köszönet Balogh Roland régész-újságírónak, hogy a séta során 
segített felismerni és meghatározni a város római kori emlékeit.)

Míg a polgárváros körüli fal északi kapujából csupán 
egy töredék maradt fenn, addig a hatezer fős tábor déli 
bejáratának teljes talapzata látható a Flórián téri aluljáró 
kijáratánál található füves területen. 
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