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Az Aquincumi Múzeum és romkert építészeti ötletpályázatra tett javaslatunk a 
láthatóság kérdéskörére épül. Közel kétezer év távlatában a római örökség a 
kollektív tudattalan részét képezi, olyan automatikus tudásét, amely nem igényli 
a tudatos végiggondolást vagy a szókimondást ahhoz, hogy észlelhetővé váljon. 

Aquincumhoz közvetlenül kapcsolódó példa erre az Aquaductus, a római időkből 
fennmaradt vízvezeték, amely nyílegyenesével történelmi korszakokat átívelve 
determinálta környezetének alakulását. Állandó jelenlétével egymást követő 
korszakokban betöltött szerepei (középkori határjelzőtől a mai HÉV-nyomvonal 
alakításig) fenntartották létjogosultságát. A körülményekhez való két évezredes 
alkalmazkodásban a táj részévé vált. Ma forrásaival a Római fürdő helyét, irányával 
a Pók utcai lakótelep közkedvelt sétaútját, a Római sétányt és a Szentendrei út 
nyomvonalát jelenti. A mai Óbuda városszerkezete a római vízellátás eredőjét 
mintázza.

A vízvezeték iránya a megtalált források és a Duna által alakult ki: a mesterséges 
alakítás a természettel való együttélésben zajlott. A rómaiak számára oly fontos 
struktúrateremtés a közvetlen környezeti forrásokkal való szoros együttműködést 
mutat.

A mai Budapesten többnyire láthatatlan víz- és csatornahálózat több ponton 
korábbi természetes vízfolyások mentén alakult ki. Az eltűnt Rákos-árkot követő 
pesti főnyomócsőhöz hasonlóan az Észak-budai 3. sz. főnyomócső is környezetéhez 
alkalmazkodott: Aquincum romterület kettő – egy használaton kívüli és a 
hétköznapok ellátását szolgáló - vízvezeték nyomvonala között helyezkedik el.

A vízvezeték tengelyének eltolódása az élettér eltolódását jelenti. A két 
vízvezeték párhuzamos együttállásában alkalom nyílik látható és láthatatlan, művi 
és természetes kapcsolatán való elgondolkodásra. A mai nyomvonal Óbuda északi 
lakótelepeit elhagyva a romterület szomszédságában fekvő Gázgyári lakótelepet 
is ellátja ivóvízzel. A romterületen működő épületek is ugyanerre a hálózatra 
kapcsolódnak, még ha a terület el is van zárva környezetétől, láthatatlanul 
kötődik a környező városrészekhez. 

A rómaiak az etruszkok és a görögök által felhalmozott természettudományt 
inkább a gyakorlatban alkalmazták és a rendszerezésre törekedtek, a 
tudományban nem alkottak újat.  Ugyanez a célszerűség vihette rá a középkoriakat 
és a törököket is arra, hogy a római köveket felhasználva építsék saját házaikat, 
fürdőiket. Itáliában Lucca piacterének formája egy római kori, ma láthatatlan 
amfiteátrum ajándéka. Nem kell messzire menni, hogy ez a praktikusnak 
tekinthető építési hozzáállás tetten érhető legyen: ugyanennek volt köszönhető 
az elmúlt századig álló háztömb, amely a katonaváros amfiteátrumára épült, és 
köszönhető ma is a Rudas-fürdő piskótamozaik padlóburkolata. Ezek a helyszínek 
a városi élet folytonos helyszínei, a mai emberek számára is térélményt nyújtanak, 
mentális térképeiken használatukban válnak láthatóvá.

Római sétány

polgárváros Dunába tartó csatornája

amfiteátrumra épült lakóházak telkei



Kérdés tehát, hogy mi látható és mi láthatatlan? Ami fizikailag jelen van, de nem 
célszerű, látható-e vagy elkerüli a figyelmet? Bemutatás és használat, múzeum és 
hétköznap tudja-e kölcsönösen kiegészíteni egymást? Szolgálja-e a romokról való 
tudást, hogy a „rom célja önmaga”? (forrás: Hajnóczi J. Gyula: Pannónia római 
romjai)

A Gázgyári lakótelep lakóközösségének saját óvodája és művelődési háza 
van, előbbi ma is működik, utóbbi azonban közel tizenöt éve bezárt. Meglévő 
utcaszínpada a romterület irányában zsákutcaként zárja le a telepet. A helyszín a 
közelmúltban még utcafesztiválok, koncertek, kertmozi színhelyéül szolgált. 

A romkert bár nagy kiterjedésű, a római polgárvárosnak a töredékét fedi le. A 
romok és a környező közterületek nyugati, északi és keleti irányban áthatásba 
kerülnek egymással. A déli oldalon  a városfal vonalában azonban a romterület 
széle és a városhatár egybeesik. Az ettől délre eső terület közparkká, a romkert 
előkertjévé válik. A töredékesség a peremeken lévő épületromoknál észlelhető 
leginkább: egyes részeik utak takarásában vannak, önmaguk részleteivé válnak. A 
terület értelmezhetőségén segít, ha kerete a római főutcákra szűkül. A római és a 
mai utak között kialakult köztes terek a környezettel való érintkezést finomítják. 
Ezáltal a Szentendrei út mellett a mai út szintjén zöld, zajfogó sávval elválasztott 
kerékpárút, a római út szintjén kőtár alakul, a római városközpont és találkozóhely, 
a Forum pedig az északról érkezők fogadóterévé válik. 

A különböző területek hosszú távon nincsenek funkcionális értelemben 
determinálva, mert úgy tűnik, a régészet kísérőiként mindezek idővel vándorolnak. 
Ezért a romterületet övező fix keret a feltétlenül szükséges elemekre szorítkozik: 
nyugati oldalon kőtárra, megérkezésre, északi és keleti oldalon kerítésre, délkeleti 
sarkon bejárati épületre, déli oldalon városfal-kerítésre. Rövidtávon, első lépésként 
ennek a keretnek a kialakítása valamint a jelenlegi útvonal új bejárathoz terelése 
indokolt.

Ebben a keretben körbevezethető a látogató, az átlós útvonal pedig rövidít, 
amelynek két oldala eltérő minőséget jelent: a haladás észak-dél irányában az 
árokásástól a feltárt romokon át a teljes rekonstrukción, kelet-nyugat irányban 
láthatón és nem láthatón keresztül olvashatóvá teszi a régészeti kutatás természetét, 
annak téri és időbeli széthúzottságát. A látogató egyéni látása, hozzáképzelése, a 
kiegészítés élménye által a romok bemutatásának interaktív résztvevőéjévé válik.

Az új út két térrészre tagolja a romkertet: a nyugati oldalon a Hajnóczy-féle 
rekonstrukciók és rombemutatások folytatása a cél, az eddigi szellemiség 
jegyében. A keleti, jelenleg is javarészt visszatemetett romok területén 5x5 m-es 
régészeti kutató raszterháló felvétele javasolt (forrás: Régészeti kézikönyv: Pusztai 
Tamás, Tari Edit - Mentő, próba és megelőző régészeti feltárás). Középtávon itt 
látványásatások folynak: ott, ahol éppen nem folyik munka, többcélú közfunkciók 
kapnak helyet.

A talajszint alatti látványásatások, a földfelszínhez közeli síkban maradt falak és a 
tereikben is rekonstruált épületek együttes struktúrája képes olyan nyitott rendszert 
alkotni, amely a romok háborítása nélkül, azok látogatása mellett hétköznapi városi 
funkciók számára is helyt adhat. A romterület ünnepélyessége és a mindennapos 
használatban rejlő hétköznapiság találkozása láthatóvá teszi a láthatatlant. 
Egyszerűbb füves sportpályák, fürdőpont és szauna, mobil játszótér, nézőtér 
és színpad kapcsolatot teremtenek a helyiekkel, különös tekintettel a Gázgyári 
lakótelep lakóközösségére. A romkert területhasznosítása szempontjából ez nem 
jelentene területveszteséget, hanem többcélúságában a jelenlegi elszigeteltségénél 
gazdagabbá válna. A romkert földmérleg szempontjából viszont zárt rendszer: 
azt a földmennyiséget, amit a déli, feltárásra váró területen kiásnak, azt a keleti 
oldalba töltik, a Sujtás utca szintjére emelve a területet.

Lucca, piactér

“Befejezetlen” c. kiállítás - Whitney Múzeum

Tungkwan, föld alatti lakóhelyek

“Az egyensúly egyenlege” - Ubbeboda Múzeum


