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AQUINCUMI MÚZEUM
múzeumépület és körülötte lévő romterület rehabilitációja

HELYSZÍN - AQUINCUM MA
Magával ragadó, a múzeum falain és a romterület kerítésén messze túlmutató hely. 
Egy külön világ.
Iskolásoknak, #ataloknak, családoknak, történelem szerelmeseinek, római kor szakértőknek, szép sétákat 
kedvelőknek, nekünk. 
“Gyere Te is Aquincumba!”

FELADAT
A helyszín többrétű vizsgálata és helyszíni megtapasztalása után, a Kiíró szándékait #gyelembevéve a  
legfontosabb tervezési feladatainkat így fogalmazzuk meg:
_Aquincumi múzeum és romterület feltárása gyalog - könnyed megközelítő útvonal 
_Rálátás Aquincumra felülről - egyben érzékelni és megélni a régvolt várost  
_Egységesen megjelenő világ a Múzeum és romterület falain belül és azon kívül
_Aquincumi romterület külső kapcsolatainak erősítése és láthatóvá tétele

vizuális kapcsolat Szentendrei út felől, csábítás
összetartás erősítése egyéb korabeli romokkal a környéken - üzenet: “mi összetartozunk”
vizuális és térbeli kapcsolat a Polgárváros többi részeivel

_Aquincumi romterület belső világa - feltárás és felfedezés segítése
még több vizuális, téri élmény
#atalok érdeklődésének fenntartása, segítése: romkerti séta a képzelet segítségével

_Újabb látogatóbarát funkciók 
enni, inni, pihenni - hosszas romterületi és múzeumi túrákat kiszolgáló vendéglátó funkciók
megtudni, hazavinni - könyvtár és múzeumi bolt
tapasztalni - régi mesterségekhez kötődő műhelyek és oktatótermek
dínom-dánom - víg és érdekes események a területen, már meglévő élő hagyományok (pl. 
szabadtéri színház, …) folytatása és erősítése új téri elemekkel



TERVEZETT ÉLMÉNYEK ÉS BEAVATKOZÁSOK
A tervezés során közelebb kerültünk Aquincumhoz és ehhez az korhoz. Hajnóczi nyomában, a mai 
inspiráló kiállítási anyagok között, a romokon üldögélve, régi tervek elemzése közben és jövőképeket 
rajzolva - megszerettük ezt a helyet. 
Javaslatunk olyan megoldás, amely praktikus szinten az üzemeltetéshez, a Múzeum adottságaihoz és 
lehetőségeihez tud igazodni (ütemek, lépésről lépsére); a látogatóknak pedig izgalmas feltárást, 
megismerést és a megszeretést nyújthat (tematikus útvonalak, mese motívum, kiemelt fókuszpontok). A 
javasolt beavatkozások között szerepelnek “komoly”, magasabb kötségű beruházások (hosszútávon új 
étterem épület, középtávon összekötő É-D tengely...), de ugyanilyen fontosak - ha nem még fontosabbak is 
- a “so” eszközök: a kis költségű, apró beavatkozások, gesztusok, melyek rövid időn belül új Aquincum 
világot teremthetnek (mese útvonal, most is élő Aqui események további támogatása téri eszközökkel).
Az alábbi felsorolásban bemutatjuk a aquincumi beavatkozások lehetőségeit, időrendben ütemezve.

00 AQUINCUM HOLNAP - ELSŐ LÉPÉSEK

Az Aqunicumi Múzeum és romterület átalakítására eddig is sok - jól megalapozott - igény, ötlet és vízió 
gyűlt össze a Kiíró részéről. A jelen tervpályázat lebonyolítása és kiállítása után felvázolunk pár olyan 
lépést, melyekkel már ma és holnap útjára lehet indítani a múzeum fokozatos fejlődését: 
_Hívjuk meg építészhallgatókat egy nyári Aquincum felmérő táborba! Szállják meg a helyet, és 
műemlékvédelmi illetve geodéziai és építészettörténeti felmérési gyakorlat címe alatt mérjék fel a 
romterületet, a terepet és a meglévő épületeket. Ezek alapján készülhet egy összefoglaló 3 dimenziós 
modell - virtuális és valódi egyaránt - a területről, amely jó és fontos alapot jelent minden további 
tervezéshez.
_Találjunk ki mese útvonalakat Aquincumba! Az általunk megjelölt, és a későbbiekben részletezett 
romterületi fókuszpontokat, korabeli épületek helyeit - egy aquincumi mese szálával összekötve - játékosan 
fedezhetik fel a látogatók. A mesét elkezdtük, a folytatásra a kortárs magyar meseírók kérhetők fel egy 
mesepályázat útján. Az elkészült mesefüzetek az első, kézzel fogható új elemek lehetnének a jövőbeli apró 
beavatkozások sorában.
_Sétáljunk tematikusan! A romok közötti séta segítése térképpel, amin a polgárvárosi épületmaradványok 
korabeli funkciók szerint vannak jelölve, így könnyebben felfedezhetők az azonosságok, szabályszerűségek 
a térkialakítások között (később részletesen).
_Tabernae vásár! Tematikus vásár a Tabernae-sor elötti füves területen. Cél az érdeklődés felkeltése, új 
látogatók becsalogatása.
_Installáció lehetősége a Szentendrei út felöli kerítésen - Aquincum és a város kommunikációja
_A terület Északi bejáratát újra megnyitjuk -  már az idei nyári nyitvatartás alatt itt is lehet bejönni és 
kijönni a  romterületről. Jegyek mellett itt fagyi is kapható.



01 RÉGI MÚZEUMÉPÜLET - REHABILITÁCIÓ ÉS ÚJ FUNKCIÓ

A régi múzeumépületet és őt körülölelő karéj épületszárnyat eredeti állapotukba állítjuk vissza, az eredeti 
homlokzati díszekkel együtt. Az épületegyüttes egyrészt teret ad új látogatóbarát funkcióknak 
(múzeumbolt, kávézó, könyvtár és múzeumpedagógia); másrészt lehetőséget nyújt a megpihenésre a 
romkerti séta közben, továbbá magában foglalja a jelenleg a telek Nyugati határán álló WC-épület mosdóit, 
és ezeket bővíti tovább nagyobb vendégforgalom számára. Tervezett funkciók:
_Régi múzeum épülete: kávézó, múzeumbolt és könyvtár. Az épület Déli szárnyában könyvtár és 
múzeumbolt kap helyet, a Északi szárnyban pedig egy múzeumi kávézó (sütiző és nyáron fagyizó). A 
tereket mosdó csoport szolgálja ki. A kávézóhoz jó időben két külső teraszterület kapcsolódik: az épület 
előtt, gyönyörű kilátással a romok felett; és egy csendesebb, merengésre alkalmas hely a két épületrész 
között, a kiállított kőemlékekre fókuszálva. Az épület központi fogadótere időszaki kiállításnak ad helyet; 
innen érhető el, fedett nyitott átjárón (eredeti tervek szerint), a karéj-épületszárny is.
_Karéj-épületszárny:  múzeumpedagógiai és kiszolgáló funkciók. A karéj alakú épület hosszanti 
szárnyában az oszlopos tornác-tér  alatti lapidárium megmarad. Az épület keleti oldala mentén a volt 
irodák helyén rugalmasan használható múzeumpedagógia tereket alakítunk ki. Az itt folyó 
műhelyfoglalkozások  során korabeli - a területre jellemző - kézműves foglalkozásokat lehet kipróbálni. Jó 
időben az épület keleti oldalán található kellemes fás rétre is kikerülhetnek a különböző események, így 
kapcsolatot teremtve és a programokba bevonva a keleti határon elhelyezkedő lapidáriumokat is (pl. 
kőfaragó műhely esetében, vagy látvány restaurálási foglalkozásoknál). Ezek a belső termek egyéb oktatási 
programokra is használhatóak. Az épületsarkaiban kiszolgáló funkciók kapnak helyet (látogatói mosdók, 
raktárak és gépészet). A látogatói mosdók kívülről, a kert felől is elérhetők. 

02 ROMOK ÁLLAGMEGÓVÁSA ÉS VÉDELME

MEGLÉVŐ VÉDŐÉPÜLETEK 
A meglévő védőépületek megfogalmazása és visszafogott anyaghasználata (kopolit üvegpallók  - beton) az 
újabb rétegekkel  együtt (körbefonódó növényzet) ma az aquincumi romterület szerves része. A 
védőépületek anyaga és romokhoz való viszonya példaértékű és inspiráló az új kiemelt fókuszpontjaink 
számára, építészeti kialakításuk és a romokhoz való érzékeny kapcsolatuk miatt ezeket az értékeket 
megtartjuk. 
Tervezett beavatkozások: épületek részletes felmérése, majd állagjavító felújítása, vízszigetelések javítása, 
egyes elemek szükség szerinti cseréje; egységes homogén padlóburkolat kialakítása (meglévő újszerű 
greslap burkolat helyett); épületek bekötése az általunk tervezett mese- és tematikus útvonalakba.

ROMOK ÁLLAGMEGÓVÁSA
A falmaradványokat, hasonlóképpen a Hajnóczi-féle helyreállításhoz (forrás: Műemlékvédelem 1993/1.), 
ráfalazással kívánjuk megvédeni. A tönkrement részeket megfelelő minőségű és összetételű habarccsal a 
korábbi formájukban állítjuk helyre - ezáltal a romkert önmagában történetinek tekinthető vizuális 
élménye nem változik meg. A felhasznált anyagok mind műszakilag, mind esztétikailag kompatibilisek a 
meglévőkkel.
A falak konzerválását követően rendszeres monitorozásukat és karbantartásukat javasoljuk.



03 ÉLMÉNYPONTOK - ROMOK ÉLETREHÍVÁSA
A romterület történetét és tereit  három egymásra épülő eszköz segítségével javasoljuk életre hívni: 
tematikus útvonalak; ezekre épülő kiemelt fókuszpontok; mese útvonalak és árnyék játékok. 

TEMATIKUS ÚTVONALAK 
A romok funkcióiból kiindulva öt alapvető csoportot és útvonalat ajánljuk fel az idelátogatónak. Minden 
funkció egy színkódot, és egy hozzátartozó védőistent kap. A tematikus térkép segít felfedezni az 
azonosságokat, rendszereket az azonos funkciójú terek kialakításánál. 
Az öt tematikus csoport:
_szakrális helyek
_lakóház
_közfürdők-magánfürdők
_üzletek-vásárcsarnok
_középületek-mühelyek

KIEMELT FÓKUSZPONTOK 
A tematikus útvonalak, csoportok egy-egy jelentősebb elemét kiemeljük és köré teret varázsolunk. 
Az elemek kiválasztásának szempontjai: 
. érdekes, különleges térhelyzet; 
. Hajnóczi által javasolt beavatkozások kiemelt helyszínei a területen 
(forrás: Műemlékvédelem 1993/1.); 
. minden funkció csoportból  egy-egy elem bemutatása
A fókuszpontokon az eredeti  belső terek egy-egy szeletét állítjuk vissza absztrahált módon. A 
visszaállítandó elemek pontos részletei, mérete, formája a feltételezett korabeli állapot alapján történik, 
emiatt kiemelten fontosnak tartjuk a visszaállítás megfogalmazásánál a régészekkel való konzultációt és 
együttdolgozást.
A kijelölt, kiemelt fókuszpontok:
_Marcus Antonius Victorianus mithraeuma
_Nagy lakóház
_Nagy közfürdő
_Vásárcsarnok-Macellum
_Törvényház-Basilica

Fókuszpontok megjelölésére alkalmaztott anyagok és szerkezetek: 
LED-panel - fehér áttetsző polikarbonát szendvicsszerkezet, sötétedés után is alkalmazható szórt homogén 
világítással. Az alkalmazott áttetsző falak és vízszintes lezáró elemek - geometriai kiterjedéseikkel - belülről 
különleges térélményt biztosítanak a romok kétdimenziós világába, miközben kívülről nem zavarják a 
romterület összefüggő látványát. A felületek megjelenése, áttetszősége és kapcsolata a romokkal rímel 
meglévő védőépületek alkalmazott felületeivel (kopolit üvegpalló).



“én részből rész vagyok, mely egy volt valaha,
a Sötét része, mely a Fényt szülé vala,
a büszke Fényt, mely örökségiért
Éj-anyja jussát perli itt: a Tért;
de bárhogy küzdjön is, mégsem lehet szabad,
lekötve testeken tapad.
Testekből árad, széppé test teszi,
az testen torpan meg fennakadva,
s hiszem, nincs messze már a napja,
pusztulni is testekkel kell neki.” 
(J.W. Goethe: Faust, Mephisto monológ)

MESE-ÚTVONALAK ÉS ÁRNYJÁTÉKOK
A fókuszpontok a látogatói útvonalak kiemelt élménypontjai. Nappal idevezetnek minket az általunk 
tervezett-javasolt mese útvonalak is - egy-egy valóság alapú, rejtélyeket kereső történet helyszíneit 
végigjárva megtapasztalhatjuk a korabeli aquincumi hétköznapokat, hangulatokat. Választhatunk, honnan-
merre indulunk tovább, és magunk alakíthatjuk a történetet. Úgy gondoljuk, hogy ez a “mese szál” segít 
beleélni a látogatót Aquincum életébe és korába, és ezáltal felfedezni és megszeretni azt. Javasolunk egy 
meseíró-pályázat kiírását “Aquincumi mese” témával, egy elképzelt történetet az általunk elkezdett 
gondolatokat, irányokat folytatva, a megjelölt fókuszpontok köré.
Az így született mesefüzet szerethető emlékként hazavihető.
Ízelítőt a mese útvonalból lásd a pályázathoz mellékelt “Aquincum - útvonalak-mesék-árnyak” füzetben.
Emellett esténként, sötétben - a kiemelt fókuszpontok átsejlőn kivilágított tompa fényű falai mögött - 
felelevenednek a római kor életejelenetei. Víziónk: 

“Aquincum tüzei kihunytak, a történelem éjszakába csomagolta számunkra a felületek híján eltűnő tereket 
és sötétbe burkolta az egykor itt pezsgő életet. Ne a felületeket állítsuk vissza, hanem a fényt! A mese pedig, 
ha lemegy a nap, árnyjátékká változhatna a romok között! A felületek mögött, amelyek nappal 
információkat hordoznak, éjszaka árnyjátékot lehet csinálni. Így napközben a történetet olvasni lehet a 
fókuszpontoknál, kiemelt napokon pedig árnyszínház előadása folyhatna a fényből rekonstruált 
polgárvárosban. Mintha visszaköltöznének a múltból egykor ezekben a házakban élők 
árnyalakjai.” (Szántay Zsó#a, gondolatok a tervezés során)

Ízelítőt az árnyjátékokból lásd a pályázathoz mellékelt “Aquincum - útvonalak-mesék-árnyak” füzetben.

A fókuszpontok köré szerveződnek a már most is élő aquincumi események (például szabadtéri színház, 
vásárok stb.). Egy új tervezett funkcióra javasoljuk a Son et Lumiere (Hajnóczi gondolatok, forrás: 
Műemlékvédelem 1993/1.), vagyis helyszínre vonatkozó történeti események felelevenítését, rövid 
jeleneteket a romok között, mindig egy-egy adott pontot megvilágítva. 



KERT - VÍZ - PIHENÉS
A romok között sétálni és régvolt időket elképzelni nagyon jó - ahhoz azonban, hogy itt forró nyári 
napokon is jól érezzük magunkat (illetve akkor is, ha 3 évesek vagy 83 évesek vagyunk) több fedett -nyitott 
pihenő helyre van szükség.
Ezeket az árnyékolt leülő helyeket a kiemelt fókuszpontok környékén adunk meg, illetve a korabeli kertek 
helyszínein. A kerteket és korabeli zöldfelületeket megtartjuk eredeti funkciójukban, és újabb zöld 
pihenőhelyeket alakítunk ki a feltáratlan romok felett. Ilyen kiemelt zöld pihenő árnyas rész a Régi 
múzeumépület mögötti lankás terület is - itt tavasztól-őszig napozhatunk, vagy éppen árnyékban ülhetünk 
- miközben a keleti telekhatáron lévő Lapidárium-sor köveit szemléljük. 
A belső udvarok, kertek hajdani vízfelületeit sekély víztükör segítségével jelenítjük meg újra. 

04 MEGÉRKEZÉS - VENDÉGEK FOGADÁSA - INFORMÁCIÓ ÉS ÉLMÉNY 

MEGÉRKEZÉS ÉSZAKRÓL - BEJÁRAT IDŐSZAKI MEGNYITÁSA
A terület Északi bejáratát újra megnyítjuk -  nyári nyitvatartás alatt itt is lehet bejönni és kijönni a  
romterületről. Jegyek mellett itt fagyi is kapható.

MEGÉRKEZÉS - KIÁLLÍTÁSI CSARNOK ÉS ROMTERÜLET ÚJ BEJÁRATA
A tervezett “Mindenttudó fal” és a Szentendrei úti kiállítási csarnok találkozásánál új bejárati csomópontot 
jelölünk ki. 

A romterülettel való kapcsolat kialakítására három lehetőséget kínálunk:
_ (0) a “Mindenttudó fal”-on, mint megemelt járdán való sétálás passzív, de emlékezetes rálátást kínál 
a Polgárváros romjaira
Emellett két különböző bejárati lehetőséget adunk, melyhez két jegytípust javasolunk: 
“séta jegy” a romterületre; “múzeum jegy” a belső kiállításra.
_(1) bejárat a belső múzeumi kiállításra, a kiállítási csarnok épületébe. A kiállítási csarnok feltárása a 
Györgyi Dénes  és Román Ernő építészek által tervezett  impozáns historizáló épület főhomlokzatán 
történik - itt nyitunk egy új bejáratot.  Ez nagyobb szerkezeti változások nélkül és a belső kiállítási útvonal 
minimális mértékű módosításával elegánsan megoldható.
_(2) bejárat a romterületre az új “Mindenttudó fal” bejárati “kapuján” keresztül. A “kapu” magába foglalja 
ezen a helyen egy új jegypénztárat és info pontot. Ez a bejárat csak nyári nyitvatartáskor működik. 
A “séta jegy” is az új “kapu” és a felújított északi bejárat közötti andalgásra használható, a főépület 
múzeumi kiállításának megtekintésére nem. Tavasztól őszig kihasználható jegy, mint kellemes kerti séta, 
pihenés, kávézás, új elemmel bővíti Aquincummal való kapcsolatok lehetőségeit.
A “múzeum jegy” pedig csak a letisztított főépületben bemutatott kiállítás megtekintésére alkalmas, 
főleg téli időszakokra, iskolás csoportokra fókuszálva.
A két jegy természetesen egymással kombinálható.

Ezt a beavatkozást 2017-re ütemeztük - ekkor a meglévő D-i  bejárati funkciója átalakítható; itt egy 
szabadtéri információs pont alakítandó ki - innen indulnak majd a romterület séta útvonalai.  Az új 
bejárati csomóponthoz javasoljuk itt telepíteni egy BUBI (Budapest Bicikli) bicikli kölcsönző pontot is. 



“MINDETTUDÓ FAL” - AQUINCUM MÁSKÉPP
A Szentendrei út mentén, a romterület Nyugati határán egy "Mindentudó fal" -at alakítunk ki, amely 
összeköti a terület Északi és Déli oldalát, és egyben véd a forgalom hang- és zajterhelésétől. Jelenleg itt egy 
szűk járda és bicikliút vezet el a süvítő autók mellett, és alig vesszük észre a mellettünk elterülő 
romterületet. Ennek helyén egy megemelt élmény-gyalogos útvonalat álmodtuk meg - és egy sétára 
invitálunk az errejárókat. Fő célcsoportunk a HÉV felől érkező gyalogos forgalom, de az új útvonal és  az 
eddig ismeretlen szemszögből elénk táruló Aquincum látványa minden látogató számára új élményt nyújt!  
A “mindentudó” összekötő és védő fal szerepei:
_megemelt gyalogos forgalom - élmény útvonal és rálátás fentről a romterületre
_csalogató - elérhető - “gyere máskor is Aquincumba!”
_biciklis útvonal külön a gyalogos forgalomtól, a jelenlegi járda szintjén
_összekötő tengely Északi és Déli oldal között
_összekötés az északi irányban lévő vasúti megállóhellyel és ezen a ponton kilátó létesítése
_védelem a Szentendrei út zaj- és forgalomterhelésétől
_rávezetés a Szentendrei úti Kiállító csarnokhoz, a romterület tervezett új bejáratához
_vizuális élmény Szentendrei út felől -  Aquincum új kommunikációs felülete a város felé 
_hosszútávú terv: a Fal átmegy a vasúti töltésen-felüljárón (újabb kommunikációs felület!) és összeköti a 
jelenlegi romterületet a íSzentendrei út nyugati oldalán található romterülettel; majd elhalad a töltés alatt 
és elvezet az Amphiteátrumhoz.

AQUINCUM ÉTTEREM
Hosszútávú elképzelésünk, hogy a jelenlegi palacsintázó saroktelkét csatlakoztatjuk Aquincum területéhez: 
itt kiemelkedő minőségű és hangulatú, tematikus "római" étterem kerül kialakításra egy új épületben.  Az 
étterem belülről a látogatók számára és kívülről mindenki számára egyaránt elérhető. 
 

05 KÜLSŐ KAPCSOLATOK - EMLÉKEK EGYSÉGE

AQUINCUM (JELEN) HATÁRAIN TÚL - VIZUÁLIS ÉS TARTALMI KAPCSOLATOK
Aquincumi romterület (csábító) kapcsolata a közvetlen környezete felé:
_Tervezett “Mindenttudó fal” felülete Szentendrei út felé = kommunikációs felület 
_A fal megépítéseig kerítések egységesítése és “Aquincum” installáció készítése, képzőművész ötletpályázat 
alapján; a kerítést a nyári építész felmérő tábor során mérik fel építészhallgatók
_A Szentendrei út nyugati oldalán fekvő (jelenleg kietlen) romterület rendezése és értékes parkká alakítása.
_A “Mindenttudó fal” átnyúlik a Szentendrei út túloldalára, és összeköti Aquincum jelenlegi területét a 
nyugati oldallal, és az Am#teátrummal.
_Hosszútávon e feltárandó romterület előkészítése, majd fokozatos feltárása.
_A Polgárváros városfal nyomvonala mentén térbeli jelölés jelenik meg - célja, hogy érzékeljük a város 
egységét és léptékét az Aquincumi Múzeum romterületén túl is. 



TÁVLATI TERVEK
_Meglévő épületállomány építészeti kialakításának egységes kezelése, a Múzeumhoz méltó átgondolása és 
megfogalmazása, szükség esetén fokozatos átalakítása.
_Budapest közterein megjelenő római kori emlékek információs rendszere = Aquincumi információs 
rendszer, egységes! Üzenet: “mi összetartozunk”
_Meglévő romterület további feltárása, ásatások. További potenciális raktár terület: keleti oldalon 
lapidáriumok alatt a töltésben (Hajnóczi, forrás: Műemlékvédelem 1993/1.)
_Kutatás és innováció: szoros kapcsolat oktatási intézményekkel és #atal kutatókkal

LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE ÜTEMEZÉS
A tervezett beavatkozások rugalmasan tudnak alkalmazkodni az Aquincumi Múzeum aktuális 
lehetőségeihez és igényeihez. Számos olyan bevatkozási javaslat van (például a tematikus útvonalak) 
melyek szellemi tartalma és pozitív hatása kiemelkedően magas a bekerülési költségükhöz képest. Több 
lépés megvalósításának ideje függetlenül módosítható (például a kerti pihenő hálózat). A tervezett 
beavatkozások javasolt ütemei, naptár: 

HAJNÓCZI NYOMÁBAN
Az általunk tervezett kisebb-nagyobb beavatkozások - habár önálló gondolatmenetünk eredményei - 
#gyelmbe veszik a Hajnóczi alapelveket és általa vizionált irányokat.  
A Hajnóczi gondolatokat olvasva értékes javaslatok tömegére bukkantunk, ebből adódóan felmerült egy 
lehetőség kutatási-oktatási munkára: “Hajnóczi gondolatok múzeuma” néven építészhallgatók a Hajnóczi-
féle gondolatokat korabeli rajzok és feljegyzések alapján keltenék életre - megrajzolnák és 
megmodelleznék, belőlük egy Virtuális Hajnóczi Aquincum séta születhetne.

AQINCUMI MESÉK, ÁRNYJÁTÉKOK ÉS KÉPESLAPOK
A mese, az árnyjátékok és elképzelt képeslapok segítségével egy tér- és időutazásra invitáljuk az Olvasót! 
Pályázati anyagunk mellékletei:

AQINCUMI MESÉK ÉS ÁRNYAK
A felvázolt fókuszpontok köré elképzelt  Aquincumi mese:

“Ez a füzet, amit a kezedben tartasz, más mint egy átlagos múzeumi prospektus. Egy izgalmas 
történeten keresztül Te is visszacsöppenhetsz egy 1800 évvel ezelőtti napra, Aquincumba, AlsóPannónia 
fővárosába, ahol a nagy titok felderítésében segíthetsz. 
A főszereplők:
Annia, a város leghíresebb kézműves mesterének unokahúga 
Marcus, egy helyi kereskedőcsalád leg#atalabb, de legkiváncsibb #úgyermeke.
Különböző helyeken keresgélhetsz, #gyelhetsz és mindig 2 lehetséges folytatás közül választhatsz. Indulj el 
a múzeum kertjében arra a helyre, amit választottál, ott olvasd el a hozzá tartozó történetet, old meg a 
feladatot, majd menj tovább az újra kiválasztott helyekre addig, amíg a rejtély meg nem oldódik. A füzet 
hátoldalán találsz egy térképet, amin bejelölheted, merre jártál már. A történetnek nem csak egy 
megoldása lehet, járd be mindkét utat. Az első helyszín a játszótér melletti domb teteje. Olvasd el az első 
történetet és segíts feltárni a titkokat.



Krisztus utáni 214. évben, egy szép napos nyári reggelen.
A város nem a megszokott módon ébredt. Az álmos csendes lustálkodásnak nyoma sem volt, mindenki 
izgatottan tette a dolgát. Nagy nap volt ez a település történetében, hiszen aznap érkezett Marcus Aurelius 
Caracalla római császár, hogy édesanyjával részt vegyenek Aquincum legfontosabb ünnepségén: a város a 
mai naptól ugyanolyan kiemelt hellyé vált Pannóniában, mint Carnuntum. Alsó és FelsőPannónia 
fővárosai, Aquincum és Carnuntum mostantól azonos értékű területek felett örködtek. 
Aquincum ünnepelt, csinosították az épületeket, bővítették a Helytartói Palotát, felújították a Légiótábort, 
hogy valóban megszépülve várhassa a császári vendégeket.
Annia és Marcus egy domb tetejéről #gyelték a zajos előkészületeket.”
(Aquincumi mese elindul, írta Borsos Melinda)

AQUINCUMI KÉPESLAPOK
Elképzeltük, hogy pontosan 1800 évvel ezelőtt, időszámításunk előtt 214-ben Caracalla ellátogatott 
Aquincum városába. Elképzeltük, hogy 1778 van, és egy óbudai gazda a szőlőföldjén római kori romok 
maradványaira bukkan. Elképzeltük, hogy már nyár van (2014-ben) és építészhallgatók szállták meg 
Aquincumot. Pár kiválasztott, számunkra kedves pillanatot képeslap formájában rögzítettünk. 


