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BUSZMEGÁLLÓ, KILÁTÓ TERASZ

AKADÁLYMENTES FŐBEJÁRAT

INFORMÁCIÓ

KÁVÉZÓ

AQUINCUM SHOP

ÉSZAKI BEJÁRAT
LEJÁRAT A ROMKERTBE

KIÁLLÍTÓ TÉR 

ELŐADÓTEREM

BÜFÉ

KÁVÉZÓ-TERASZ

FEDETT-NYITOTT KŐTÁR

mindkét oldalról átjárható, 

fedett tér

LÁTOGATÓI ÚTVONAL

FOGADÓÉPÜLET - KILÁTÓTORONY

PARKOLÓ - SZEMÉLYAUTÓ, AUTÓBUSZ, KERÉKPÁR

AUTÓS MEGKÖZELÍTÉS

új telepítésű ‘véderdő’

MEGLÉVŐ ELMŰ ÉPÜLET - ÜZEMELTETÉS

IRODÁK, RESTAURÁTOR-MŰHELYEK

MÚZEUM

LEJÁRAT A ROMKERTBE
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aquincum shop

bejárat

kávézó

múzeumpedagógia

múzeum

lejárat a romkertbe

mosdók

kilátó torony

mosdók

lejárat a romkertbe

jegypénztár

romok közötti tartószerkezet

KÖZPARK

AMFITEÁTRUM
DÍJUGRATÓ LOVASPÁLYA

kortárs rekonstrukcióját követően 
tényleges funkcióval való megtöltése

kávézó

(szék)raktár

kávézó-terasz

fedett-nyitott 

átjárható

kőtár

kiállítótér

feltételezett romok a fogadóépület alatt

LÁTOGATÓI ÚTVONAL

A KÉPZELT VÁROS

aquincum

Állok. Állok és várok, mert bemenni csak akkor lehet, mikor a nagymutató a tizenketteshez ért. 
Igen, az idő fontos és a dátum is, legalább is az év, kétezer-tizennégy. Azt mondják, a falakon 
túl utazhat az ember kétezer évet térben és időben, csak a képzelete bírja. Sokan úgy is hívják, a 
képzelt város.

Belépek. Ma én vagyok az első, még nincs itt senki, enyém az egész város, minden. De mi az a 
minden? Azt mondják csak kis része állandó, másik része még beépítetlen és hogy a nagy része, 
ami igazán fontos, az nem látható. Vagyis látható, csak nem azonnal. (Hallottam egyszer ilyenről, 
hogy léteznek olyan helyek, hogy nem helyek. Vannak is, meg nem is, csak egy kontúrt rajzoltak 
nekik a földre.) Ez a hármasság alkotja a várost, a várost, mely csak a falon túl kezdődik. Régen 
állítólag laktak a falakon kívül is, de mára ez megváltozott.

Sétálok a házak között. Sok a ház, mindegyiknek ajtaja van. Persze, hisz, ha nincs ajtó, nem 
lehet belépni. De még nem nyitok be. Előbb végigjárom az utcákat. Szerencse, hogy engedték 
visszaépíteni a város régi tornyát, így talán nem tévedek el.

Az ajtó nehezen nyílik, súlyos tölgyfaajtó, kézművesek munkáját dicséri. De nyílik. Egy udvarba 
érek, közepén kút, innen már igazán a házba lépek. Terek sorolódnak, az egyikben székek állnak. 
Érdekes, a székek maiak, az ajtó sem lehet túl régi, a burkolat talán időtlen, de a töredezett 
kontúr-falak, a kút pereme, a csonka oszlop … ők lehetnek az aquincumi időgép első elemi.

A nap már magasan jár, és egyre többen lesznek. A város már nem csak az enyém, megtelik 
élettel, a csendes magányt felváltja egy sűrű belváros nyüzsgése. Talán leginkább egy olasz 
városkára emlékeztet, a kávéházi asztalok, a vitorlavászon napernyők, az egymást kergető 
gyerekek. És már nem csak én képzelek. Ajtók nyílnak és csukódnak, minden házhely 
helyén újabb és újabb, más és más házak épülnek és tűnnek el. Egy pillanat, 
egy gondolat műve csak az egész.

Emlékszem, egyszer már jártam itt, de akkor még csak 
kövek voltak a kövek, akkor még nappal is 
aludt a város. De mára ez megváltozott.

RÉGI MÚZEUMÉPÜLET
KÁVÉZÓ - KIÁLLÍTÓTÉR - ELŐADÓTEREM

RENDEZVÉNYTÉR

VÖRÖSBETON - ANYAG

PADLÓFŰTÉSI RENDSZER ÚJRAÉRTELMEZÉSE

MEGLÉVŐ KŐTÁR

az egykori városi utak helyén felszakad

EGYSÉGES PÁLCÁS KERÍTÉS

FELÚJÍTOTT VÉDŐÉPÜLET

AJTÓ
csak a házak külső bejárati kapuit idézik

FÖLDALATTI KAPCSOLAT

az út másik oldalán lévő terület bekapcsolása
az itt kialakított bejárati épület lehetőséget ad 
a földalatti átközlekedésre és  belépésre

A romok közé telepített mozgatható, könnyű, 

kerti székek segítik a romok használatát, élet-

tel töltik meg azokat.

SZÉK - BERENDEZÉS

A romkertbe tervezett új elemek (épületek, 

városfal, kilátó lemez) új rétegként, a didakti-

kai sáv kortárs átirtakaként lettek megfogal-

mazva, vörösbetonból készülnek.

AZ EGYKORI VÁROSFAL 

tényleges városfalként, vörösbetonból épül

RÓMAI VÍZVEZETÉK

növények ritkításával jobban 

látható és értelmezhető

előadóterem

mosdók

időszakos 
vitorlavászon-fedés

5 m

3 m

a régi római utak mutatják a fő irányokat, 

az eddigi gyep helyett kavicsszórás kerül a városi utakra

FELTÁRATLAN ROMOK
a romokat fű fedi, rajtuk gyerekek játszanak, barátok piknikeznek
a romterület burkolt útvonalait az egykori utcák adják

A feltárt épülettömbök kétféle burkolata fontos, így értelmezhető a belső udvar és a zárt belső terek. Az udvarok világos szórt 

burkolata megmarad, a házak belső terei az egykori mozaikpadlókat idéző, struktúrált burkolatot kapnak. A belső terek burolati 

alapegysége egész (60x60 cm), feles és negyedes elemekből épül. A falak és a burkolat között kavicsszórás.

A vaskos fa ‘ajtófélfák’ az egykori kőkeretek helyén állnak, 

csak a házak külső bejárati kapuit idézik. Az ajtólapnak 

súlya van, nehezen nyílik, nem csapkodja a szél. Kialakítása 

napjaink kézműveseinek munkáját dicséri. 

Az ajtót, a töredezett falkontúrokat, az udvart és a burkolt 

belső tereket a képzelet köti össze egy házzá.

BUSZMEGÁLLÓ, KILÁTÓ TERASZ
akár csak pár perces megállásra

meglévő romok közötti 

tartószerkezet

meglévő romok közötti tartószerkezet

Két új épületet terveztünk az Aquincum területére: a városfalon belépve, az egykori Elmű épület mellett 

található az új fogadóépület, mely kiszolgálja a benne található múzeumi funkciót valamint a romkertbe 

érkezőket; az északi bejárat újragondolásaként a terület mellett húzódó Szentendrei út kiszélesítésénél 

tervezett új bejárati épület, mely elsősorban az észak felől, hévvel érkezőknek biztosítja a méltó 

megérkezést. 

Az új épületek szerkezete az ókori rómaiak által használt padlófűtési rendszert követi. Tiszteletben 

tartva a romokat, azok közé épített vaskos vasbeton pillérek tartják a romok fölé telepített építményt, a 

szükséges funkciók a romkert felett, a római falaktól függetlenül helyezkednek el. Ilyen elven épül az út 

mentén kialakított turistabusz-megállókét valamint kilátóteraszként funkcionáló lemez is.




