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Augustus korában Róma városában általánossá vált az égetett tégla használata, és ezt követen, a hadsereg hatékony segítségével
birodalom-szerte elterjedt a téglaépítészet. A téglagyártás azon
aprónak tn technikai részletek közé tartozik, amelyek a Római
Birodalom nagyságának valódi alapját képezték. Eme kerámiatípus
felhasználása nélkül nem jöhettek volna létre olyan méltán csodált
építészeti remekmvek, mint például a Pantheon, és olyan technikai csúcsteljesítmények, mint a vízvezetékek, fürdk, vagy a házak
ftésrendszere.
Kiállításunk arra vállalkozik, hogy aquincumi példák segítségével
bemutassa, hol és hogyan készültek a római téglák és más kerámia-építelemek, miként használták fel ket, mit árulnak el számunkra a téglákon fennmaradt bélyegek és feliratok, végezetül a
téglák kutatásának, mint tudományterületnek a fejldését is röviden
szemléltetjük.

In the age of Augustus, burnt brick came into common use in the city
of Rome. Following this, øred brick architecture spread all through
the Empire with the active mediation of the army. Producing brick
was one of the seemingly insigniøcant technical issues that served
as a real basis for the magniøcence of the Roman Empire. Without
the use of this sort of ceramic material, it would have been impossible to create such rightly admired architectural masterpieces as, for
instance, the Pantheon, and such technological high points such as
the aqueducts, baths, or the heating systems for houses.
Our exhibition undertakes to present – through examples from
Aquincum – where and how Roman brick and other architectural elements made from ceramics were produced, how they were
used and, what stamps and inscriptions on bricks can tell us. Finally,
we will present a brief history of brick research as a øeld of scholarly
study.

In augusteischer Zeit wurden gebrannte Ziegel in der Stadt Rom
mehr und mehr verwendet, folglich verbreitete sich die Ziegelbaukunst mit Hilfe des römischen Heeres im ganzen Reich. Die Ziegelherstellung war scheinbar zwar nur ein unbedeutender Bestandteil
der römischen Bautechnik, die aber einen entscheidenden Beitrag
für die Größe des Römischen Reiches leistete. Ohne die Verwendung dieses Keramiktyps hätten derartige mit Recht bewunderte,
bauliche Meisterwerke (wie zum Beispiel das Pantheon) und solche technische Höchstleistungen (wie die Aquädukte, die Thermen
oder die Heizungssysteme in den Häusern) nicht zustande kommen können.
Unsere Ausstellung soll mit Hilfe des Beispiels Aquincum zeigen,
wo und wie römische Ziegel und andere Elemente der Baukeramik
hergestellt und wozu sie verwendet wurden. Außerdem wird zu
sehen sein, worauf die zahlreichen Stempel und Aufschriften auf

Az talán nem meglep, hogy az ásatásokon tömegesen elkerül római téglák segíthetnek az elpusztult épületrészek, tetzetek
rekonstruálásában. Azt viszont talán kevesebben tudják, hogy menynyire alapvet források ezek a római hadtörténethez, vagy éppen
a római kori háziállatok testméreteinek rekonstruálásához. Elképzelhet, hogy magukból a téglákból is következtethetünk egy-egy
mhely méretére, és az ott dolgozók életkörülményeire? Gondolta
volna, hogy nem ritkán még iskolai gyakorlófüzetként is szolgáltak a
szárítani kirakott téglák? Keresne versidézetet, nyelvi játékot, vagy
politikai karikatúrát az építési törmelék között?
Lehet, hogy több rejlik a téglákban, mint kiváló építanyag. Ha
kíváncsi rá, még mi minden, szeretettel várjuk egy rövid sétára az
Aquincumi Múzeum legújabb kiállításában, a Régészeti Park déli részén!

It might not sound surprising that the huge number of Roman
bricks found during excavations can be utilized in a virtual reconstruction of how the now disappeared building parts and roof
structures looked. It is perhaps less known, however, what essential sources they constitute in ancient Roman military history or for
example in the reconstruction of the body size of Roman period
domesticated animals. Is it possible to draw conclusions about the
size of workshops and the living conditions of those working there
based on the bricks themselves? Did you ever think that bricks
spread for drying could often serve as a school exercise book as
well? Would you ever search for a quotation from a poem, a grammatical puzzle or a political caricature in construction debris?
Bricks may just possibly offer more than an excellent construction material. If you are interested in what other things bricks can
tell you, you are invited to take a brief walk in the most recently
installed exhibition of the Aquincum Museum, in the southern part
of the Archaeological Park!

den überlieferten Ziegeln hindeuten. Schlussendlich soll aber auch
kurz die Entwicklung der Ziegelforschung veranschaulicht werden.
Es ist also nicht verwunderlich, dass auf den Ausgrabungen massenhaft römische Ziegel zum Vorschein kommen, die dabei helfen
können Teile der zerstörten Gebäude und Dächer zu rekonstruieren. Weniger bekannt ist vielleicht auch, inwiefern sie eine wesentliche Quelle für die römische Militärgeschichte oder auch für die
Rekonstruktion der Körpergröße römischer Haustiere sind.
Wäre es also denkbar, dass von den Ziegeln zum einen auf die
Größe der Werkstatt und zum anderen auf die dortigen Lebensumstände der Arbeiter geschlossen werden kann? Wäre es vorstellbar,
dass die zum Trocknen hinausgestellten Ziegel den Schülern oft sogar
als Übungsheft dienten? Und wer würde schon Verszitate, Wortspiele oder politische Karikaturen zwischen dem Ziegelschutt vermuten?
Und tatsächlich ist es möglich, dass sich mehr hinter den Ziegeln
verbirgt als ein erstklassiges Baumaterial. Seid ihr neugierig darauf, was
sie euch noch alles berichten können? Dann laden wir euch zu einem
kurzen Spaziergang in die neueste Ausstellung des Aquincum-Museums im südlichen Teil des Archäologischen Parks ein!

www.aquincum.hu

www.aquincum.hu

www.aquincum.hu
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Agyagból gyúrt történelem
A kerámia szerepe Aquincum római kori építészetében


a kiállítás sajtómegjelenései








SAJTÓANYAG
Agyagból gyúrt történelem
A kerámia szerepe Aquincum római kori építészetében
A Budapesti Történeti Múzeum Aquincumi Múzeumának kiállítása
(2014. június 25-)
Az Aquincumi Múzeum Régészeti Parkja a
közelmúltban új elemmel gazdagodott, egy kiállításiés
raktár-funkciókkal
rendelkező
épülettel
(Tegularium), melyet féltetővel és pergolával védett
sétány kísér. A sétány mentén mintegy 50 méter
hosszú,
fülkékkel
tagolt
falfelület
állt
rendelkezésünkre,
egy
hiánypótló
kiállítás
megvalósítására.
Magyarországon első ízben kerülhetett sor arra,
hogy egy teljes kiállítást szenteljünk annak az
anyagcsoportnak, amit a szakmai köznyelv római
tégláknak nevez. A különféle égetett agyag elemek
építészeti hasznosítását általában a római kori anyagi
kultúra
egyik,
nem
különösebben
kiemelt
szegmenseként
szokás
bemutatni,
ennek
köszönhetően nemzetközi szinten is kevés a tárgykör
valós, például építészet-történeti jelentőségét is
érzékeltető kiállítás. Ugyancsak kevés lehetőség volt a
téma teljes megvilágítására a szélesebb közönség
számára eddig elérhető tégla gyűjteményekben, ahol
a római kori téglák inkább csak történeti bevezetést
jelentettek egy jóval markánsabban megjelenített
újkori anyag mellett. A tárgycsoport a jelentőségének,
forrásértékének megfelelő helyet csakis többféle szempont együttes bemutatásával nyerheti el. Ezek
a tárgyak tehát nem egyszerűen az anyagi kultúra részeiként kezelendők, hiszen alapvető dolgot
árulnak el a kor építészetéről, építéstechnikájáról, kerámia iparáról, és annak társadalmi
környezetéről, a hadtörténeten, nyelvi és íráskultúrán át egészen a romanizáció folyamatáig.
Az Aquincumi Múzeum darabszámát és sokszínűségét tekintve is országosan kiemelkedő római
tégla gyűjteménnyel rendelkezik, ennek a gyűjteménynek a kiállítási bemutatására mégis igen kevés
lehetőség adódott eddig. Az ásatások révén létrejött gyűjtemények, a felhalmozott tudás, és értékek
minél szélesebb közönség elé tárásánál aligha akadhat ma aktuálisabb, sürgetőbb feladat. Aquincum,
nem csak a gyűjtemény gazdagsága, és tekintélyes múltja, de az elmúlt százhúsz év során feltárt
régészeti, építészeti örökség révén is kitűnően alkalmas a téma részletes, szemléletes bemutatására,
az agyag bányászatától, a gyártás különböző munkafázisain át, a téglák felhasználásának módozataiig.
A kiállítás nem egy csupán helyi, vagy tartományi összefüggéseiben értelmezhető témát, hanem az
európai építészet történetének, és egyben a romanizációnak, az Európát elsőként tartósan egyesítő,
máig kiható kulturális folyamatnak is jellegzetes fejezetét dolgozza fel.
A kiállítás négy fő témába, és ezeken belül tizenhat kisebb témakörbe csoportosítva ismerteti meg
a közönséggel az anyagot. A bevezető gondolatok követik az égetett téglát a Róma által biztosított
világhódító útjára, a kiállítás egésze pedig megmutatja, hogyan vált a birodalom minden zugában
egységesen meghonosított római tudás részévé. A tégla, mint építőanyag előnyei közt (tartós, szilárd,
szinte bárhol előállítható, moduláris, speciális elemek is könnyen kialakíthatóak) nem szabad
elhallgatni egy sor jellegzetesen római építészeti forma és megoldás lehetővé tételét sem. Nem csak

a gyakorta bemutatott padló- és falfűtés rendszerek, de a boltozatok, kupolák, vagy éppen a
vízvezetékek sem képzelhetők el kerámia elemek nélkül.
Az első nagyobb téma az égetett agyag elemek gyártási folyamata. Az agyag bányászata (ismert
agyagnyerő helyek), és előkészítése (átdolgozás, iszapolás, adalékolás) után a kerámia elemek
formázása különösen jól szemléltethető, felismerhetőek a munka eszközei, segédanyagai,
rekonstruálható a munkamenet, és számos technikai fogás. Szintén ehhez a munkafázishoz tartozik
az elemek végleges felületének kialakítása, valamint a bélyegzés, jelölés is. A téglák szárítása
kapcsán, a nagy számban fennmaradt lenyomatok, lábnyomok segítségével kapunk betekintést a
tégla műhely természeti és társadalmi környezetéről, nyüzsgő, életteli kép bontakozik ki előttünk. Az
égetés kapcsán be kell mutatni Aquincum feltárt téglaégető kemencéit, de lehetőség van a technikai
nehézségek szemléltetésére is, például selejtes, deformált darabok bemutatásával.
A következő nagyobb egységet az égetett agyag elemek felhasználási területei alkotják. Itt a
padlófűtéstől, a különféle padlókon, falazatokon, és áthidalásokon, födémeken, boltíveken,
boltozatokon keresztül jutunk el a tetőig, és annak díszítéséig. Az egyes alkalmazási területekhez
társíthatóak a jellemzően felhasznált kerámia elemek, jellegzetes építéstechnikai megoldások. Ezek
minél teljesebb szemléltetésére törekszik a kiállítás. Külön figyelmet érdemel a vízépítés, a felhasznált
speciális alapanyagaival és technikájával.
A harmadik nagyobb témakörben a téglákkal, mint feliratos tárgyakkal ismerkedünk meg. Itt nem
csak a téglák bélyegzésének szokását, a bélyegek segítségével megszerezhető információkat, de a
téglákon fennmaradt karcolt feliratok főbb fajtáit, és ezek jelentőségét is bemutatjuk. A katonai
bélyegek kiemelt hadtörténeti, csapattörténeti forrásértéke mellett általánosságban is utalni lehet a
feliratos hétköznapi tárgyaknak a mindennapi élet, a nyelvi és íráskultúra megismerésében betöltött
kulcsszerepére.
Az utolsó egység a téglák kutatásának fejlődését, szemléletváltásait igyekszik röviden bemutatni.
Itt is lehetőség van arra, hogy például különböző, régi kiállítások céljaira kipreparált darabok
segítségével ráirányítsuk a figyelmet, miként változott a téglák forrásértékének megítélése Aquincum
kutatásának elmúlt 120 évében.
A fentebb vázolt tematikát a kiállítás nyolc darab, nagyobb, fali fülkében kialakított vitrin, és a
fülkék közt fennmaradó falfelületre rögzített, gazdagon illusztrált tablók segítségével mutatja be. A
tablók szövege, és a tárgyfeliratok, Aquincum többi kiállítási és tájékoztató anyagához hasonlóan
magyar-angol kétnyelvű változatban készültek. Az elmúlt évek pozitív tapasztalatai alapján kiemelten
fontosnak éreztük a rekonstrukciós grafikák, rajzok megjelenítését a tablókon, melyek korra,
háttértudásra, anyanyelvre tekintet nélkül a közönség szélesebb rétegeinek megszólítására alkalmas.
A kiállítás rendezője: Havas Zoltán, régész
Aquincumi Múzeum
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
T.: 06 1 250-1650
aquincum@aquincum.hu
www.aquincum.hu

Megjelenés helye: Magyarmuzeumok.hu/Tárlata
Megjelenés ideje: 2014.06.29.
A cikk elérhetősége:
http://www.magyarmuzeumok.hu/kiallitas/1900_kiallitasok_amelyek_ezen_a_heten_nyiltak

Kiállítások, amelyek ezen a héten nyíltak
TÁRLAT
A Néprajzi Múzeum a vándoriparosokról, a Szépmű a 19. századról, Aquincum a
kerámiáról, az Iparművészeti a dizájnról, a restaurátorhallgatók pedig saját
munkáikból nyitottak kiállítást.
MTI - MMO

2014-06-29 08:28

Kiállítás a kerámia szerepéről az Aquincumi Múzeumban
Az Aquincumi Múzeum Régészeti Parkja a közelmúltban kiállítási és
raktárfunkciókkal rendelkező épülettel (Tegularium) gazdagodott, amelyet
féltetővel és pergolával védett sétány kísér. A sétány mentén mintegy 50 méter
hosszú, fülkékkel tagolt falfelület áll a hiánypótló kiállítás megvalósítására.
Az Agyagból gyúrt történelem című tárlat gazdagon illusztrált tablók segítségével
ismerteti meg a közönséggel az anyagcsoportot, amelyet a szakmai köznyelv római
tégláknak nevez. A kiállítás aquincumi példák segítségével mutatja meg, hol és
hogyan készültek a római téglák és más kerámia építőelemek, miként használták
fel azokat, mit árulnak el a téglákon fennmaradt bélyegek és feliratok, valamint
szemlélteti a téglák kutatásának, mint tudományterületnek a fejlődését.
Az első nagyobb egység az égetett agyagelemek gyártási folyamatát mutatja be az
agyag bányászatától kezdve az előkészítésen át az égetésig, a következő nagyobb
témakörben az égetett agyagelemek felhasználási területeivel ismerkedhetnek meg
a látogatók. A harmadik nagyobb rész a téglákkal mint feliratos tárgyakkal
ismerteti meg a közönséget, az utolsó egység pedig a téglák kutatásának
fejlődését, szemléletváltásait igyekszik röviden bemutatni.
A kiállítás nem egy csupán helyi vagy tartományi összefüggéseiben értelmezhető
témát, hanem az európai építészet történetének és egyben a romanizációnak, az
Európát elsőként tartósan egyesítő, máig kiható kulturális folyamatnak is
jellegzetes fejezetét dolgozza fel - olvasható az összegzésben.

Megjelenés helye: Aquincumi Múzeum honlapja
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:
http://www.aquincum.hu/sajtokozlemenyek/agyagbol-gyurt-tortenelem

Megjelenés helye: Aquincumi Múzeum honlap
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:
http://www.aquincum.hu/kiallitasok/tegularium-%E2%80%93-uj-allando-kiallitas

Megjelenés helye: Aquincumi Múzeum Facebook oldal
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:

Megjelenés helye: Magyar Hírlap Online
Megjelenés ideje: 2014.06.24.
A cikk elérhetősége:
http://archivum.magyarhirlap.hu/agyagbol-gyurt-tortenelem-aquincumban

Agyagból gyúrt történelem Aquincumban
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- See more at: http://archivum.magyarhirlap.hu
/agyagbol-gyurt-tortenelem-aquincumban#sthash.jguH9gat.dpuf

Megjelenés helye: Obuda.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.24.
A cikk elérhetősége:
http://obuda.hu/esemenyek/agyagbol-gyurt-tortenelem-az-aquincumi-muzeum-uj-allandokiallitasa/
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Megjelenés helye: Obuda.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.20.
A cikk elérhetősége:
http://obuda.hu/wp-content/uploads/2014/06/obudaujsag_12_web.pdf

Megjelenés helye: Musum.hu/Kiállítás
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:
http://museum.hu/kiallitas/Tegularium
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DUUDYiOODONR]LNKRJ\DTXLQFXPLSpOGiNVHJtWVpJpYHOEHPXWDVVDKROpVKRJ\DQNpV]OWHNDUyPDLWpJOiNpVPiV
NHUiPLDpStWĘHOHPHNPLNpQWKDV]QiOWiNIHOĘNHWPLWiUXOQDNHOV]iPXQNUDWpJOiNRQIHQQPDUDGWEpO\HJHNpVIHOLUDWRN
YpJH]HWODWpJOiNNXWDWiViQDNPLQWWXGRPiQ\WHUOHWQHNDIHMOĘGpVpW

Megjelenés helye: BTM Hírlevél
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:



Aquincumi Múzeum
Programok:



A 2014-ben fennállásának 120. évfordulóját ünneplő Aquincumi Múzeum, az alábbi programokkal várja Önt.



Állandó kiállítások:



Tegularium – új állandó kiállítás
Megnyitó: 2014. június 20. 
A Tegularium tulajdonképpen egy téglaraktár, melynek hangulatos szemközti oldalán egy kis kiállítás kap
helyet, mely arra vállalkozik, hogy aquincumi példák segítségével bemutassa, hol és hogyan készültek a római
téglák és más kerámia-építőelemek, miként használták fel őket, mit árulnak el számunkra téglákon fennmaradt
bélyegek és feliratok, végezetül a téglák kutatásának, mint tudományterületnek a fejlődését tablókon röviden
szemléltetjük.
http://www.aquincum.hu



További információ:
http://www.aquincum.hu
További információ:
Aquincumi Múzeum – Közönségkapcsolati csoport
1031 Budapest, Szentendrei út 135.
Tel.: (06-1) 430-10-81
Fax: (06-1) 430-10-83
E-mail: aquincum@aquincum.hu
Website: www.aquincum.hu






Megjelenés helye: Szepmagyarorszag.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:
http://www.szepmagyarorszag.hu/magyar/oldalak/muzeum_obuda_aquincum_kiallitas_legio_limes/

Megjelenés helye: Stop.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.24.
A cikk elérhetősége:
http://www.stop.hu/kulfold/a-keramia-szerepet-mutatjak-be-aquincumban/1248287

A kerámia szerepét mutatják be
Aquincumban
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Megjelenés helye: Kultura.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.25.
A cikk elérhetősége:
http://www.kultura.hu/rovidhirek/kiallitas-keramiarol

rövidhírek

Kiállítás a kerámiáról az Aquincumi Múzeumban

2014.06.25

A kerámia szerepét mutatja be a római kori építészetben a Budapesti Történeti
Múzeum (BTM) Aquincumi Múzeumának szerdán nyíló új állandó kiállítása.

Megjelenés helye: Nőifriss.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.24.
A cikk elérhetősége:
http://www.noifriss.hu/cimke/aquincumi-muzeum
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Megjelenés helye: Museum.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:
http://museum.hu/kiallitas/Agyagbol_gyurt_tortenelem
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2014.06.25. - 2014.07.25.
Agyagból gyúrt történelem

$NHUiPLDV]HUHSHDTXLQFXPUyPDLNRULpStWpV]HWpEHQ
időszaki kiállítás, ókori művészet, római kori művészet
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Megjelenés helye: Museum.hu
Megjelenés ideje: 2014.06.
A cikk elérhetősége:
http://museum.hu/program/Agyagbol_gyurt_tortenelem_-_kiallitasmegnyito
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Megjelenés helye: Obuda.hu
Megjelenés ideje: 2014.07.04.
A cikk elérhetősége: 
http://obuda.hu/wp-content/uploads/2012/02/obudaujsag_2014_13.pdf




Megjelenés helye: Obuda.hu
Megjelenés ideje: 2014.08.01.
A cikk elérhetősége:
http://obuda.hu/wp-content/uploads/2012/02/obudaujsag_15_web1.pdf

Megjelenés helye: Kultura.hu
Megjelenés ideje: 2014.08.
A cikk elérhetősége:
http://www.kultura.hu/ketezereves-emlekek

Kétezeréves emlékek Óbudán
Aquincum nevének már a kimondása is titkokat sejtet, aki pedig ellátogat az
Aquincumi Múzeumba – mely elsősorban az óbudai római emlékeket mutatja be –, az
varázslatos időutazásra számítson. L. Kurucz Katalin, az Aquincumi Múzeum
munkatársa kalauzolásával ismerkedünk ókori örökségünkkel.
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Mióta működik az Aquincumi Múzeum?
Az idén ünnepeljük az intézmény fennállásának 120. évfordulóját. 1894-ben nyitotta meg kapuit,
és a főváros első önálló alapítású múzeumaként működik azóta is. Szervezetileg a Budapesti
Történeti Múzeumhoz tartozunk, mely három nagyobb szervezeti egységre tagolódik. Az újkori
időszakához kötődő anyagokat a Kiscelli Múzeumban tekinthetik meg a látogatók, a Budavári
Palotában lévő Vármúzeum, a főváros középkori történetét dolgozza fel, az ókor időszakát – 2000
óta az őskori, és a népvándorlás korát is – pedig az Aquincumi Múzeum mutatja be. A Budapest
területén előforduló ókori emlékek feltárása is régészeink feladata.

Aquincum neve a római emlékeket idézi minden emberben.
A legnagyobb hangsúlyt természetesen az itt feltárt római kori város romjai kapják, hisz a legtöbb
leletanyag is ebből az időszakból származik. Amikor a római korról beszélünk – Pannónia
vonatkozásában –, az a császárság korát jelenti. A város története valamikor Kr.u. 10 körül
kezdődik, amikor a Római Birodalom határát Duna vonaláig tolták ki. Megközelítőleg a római
hódítás végéig maradt fenn, ami ezen az V. század első harmadát jelentette. Több száz éven át
laktak itt, a rómaiakon kívül a Birodalom legkülönfélébb részéből származó polgárok, katonák,
rabszolgák, még a mai Irán (az egykori Perzsia) területéről is érkeztek ide légiósok.

Mit tudunk Aquincumról mondani a számok tükrében?
A város virágkora a Kr.u. II.-III. századra tehető. Ekkor a polgárváros lakossága kb. 10 ezer fő
volt, az állandó katonai létszámot a 6 ezer fős légió adta.
A település két részre oszlott, katonai és polgári városrészre, melyeket fallal vettek körül. A
katonai tábor körül, az úgynevezett katonavárosban, laktak az őket kiszolgáló kereskedők és

iparosok, illetve a katonák hozzátartozói, családtagjai is. A római hódítás vége felé a
polgárvárosból sokan a nagyobb biztonságot jelentő légiós táborba (késő római erőd) költöztek.
A városfalakon kívül terültek el a szántóföldek, a legelők, kertészetek. A főútvonalak mentén
vendégfogadók, temetők kaptak helyet.
A Római Birodalom a „népek kohója” volt, ami azt is jelentette, hogy a rómaiak is nagyon sok
szokást átvettek az általuk leigázott népektől, keveredtek a szokások és a kultúrák. A birodalom
azonban nemcsak ettől volt erős. Sok mindenben szabadságot biztosítottak, például a vallást is
szabadon gyakorolhatták – bizonyos feltételekkel - az itt lakó népek.
A cél a meghódított területeket lepusztítása helyett azok felemelése volt a ókor városi
kultúrájának elterjesztésével, így a tartományi városokból szinte kis Rómák épültek.
A fent említett időszak alatt Alsó-Pannónia tartomány fővárosa lett Aquincum.

Aquincum nem csak főváros, de határváros is volt.
A birodalom határa a Danubius folyó (mai nevén Duna) volt, a határ (limes) pannóniai szakaszát
Ripa Pannonicanak nevezzük. Ettől keletre a következő nagyobb római megtelepedés Erdély
területén található, Dacia névvel. A mai magyar Alföld nem volt a birodalom része, de olyan
kereskedelmi útvonalak húzódtak rajta, amelyek biztosították a Barbaricum és a Római Birodalom
kereskedelmi kapcsolatát.
Budapest területén, a Duna túlpartján – a mai Erzsébet híd pesti hídfőjénél - elterülő Contra
Aquincum a város ellenerődje volt. Békeidőben vásározó és vámoltató helyként működött,
háborús időszakban a katonai funkció került előtérbe, az ellenség mozgásának megfigyelése.
Több barbár betörést is átélt Aquincum, a kvád-markomann háborúk idején. Marcus Aurelius
győzelmét egy aquincumi mézeskalács minta is megörökítette. Egy ilyen betörés alkalmával sérült
meg az az aquincumi orgona, aminek ma önálló kiállítása van a múzeum új kiállítási épületében.

Pannónia császárt is adott a Birodalomnak.
Aquincumi vonatkozásban Hadrianust említeném, aki pannóniai helytartó is volt. Egyes
elképzelések szerint ő építette az egykor a Hajógyári-szigeten álló - óriási alapterületű, 8-10000
négyzetméteres, - Helytartói Palotát. A szigeten történt eddigi feltárások emlékeit állandó
kiállításunk (Róma Aquincumban) mutatja be, de Aquincum emlékeinek feltárása napjainkban is
tovább folytatódik.

A Helytartói Palota mellett a másik büszkeségük az aquincumi orgona.
Az orgona egyedi régészeti lelet. A világon nincs még egy olyan római korból származó orgona,
amelyből ennyi alkatrész megmaradt. Ez egy kis hordozható orgona, melyről még ma sem
egyértelműen bizonyított, hogy víziorgona lenne. A 1930-as években a leletekből
megszólaltatható rekonstrukciót építettek, amit ünnepi alkalmakkor megszólaltatunk. Ilyenkor
hangzásában egy a napjainkban megszokott orgonaszótól idegen hangokat hallhatunk.

Bőséges látnivalók várják még ezeken kívül is a látogatókat.
Az említett állandó kiállításon kívül, az új kiállítási épületben, megtekinthető a Látványraktár.
A Tegularium - Agyagból gyúrt történelem állandó kiállítás, mely a kerámia szerepét
mutatja be Aquincum római kori építészetében.

Az időszakos kiállításaink legutóbbi s talán legérdekesebb darabja a „Műtárgymesék – Fővárosi
régészeti értékeink másképp” címmel, ahol egy régész vagy restaurátor kedvenc tárgyát mutatja
be, s ezeket személyes hangvételű vallomások kísérik.
A pinceszinten található a Virtuális élménytér, amit főleg gyerekeknek szántunk.
A legkisebbeket a Mitológiai játszótér várja, a Festőház pedig berendezésével az egykori római
lakóházak hangulatát idézi.
Az újonnan létesített kilátódomb tetején a kronoszkóp nevű készülék építi vissza virtuális
látványban a romterület déli részének képét.
A mostanában megnyílt „A romkerttől a régészeti parkig” című kiállítás végigköveti a 120 éves
Aquincumi Múzeum körüli romterületnek a változó igényeknek megfelelő átalakulását, s egyben
egy ötletpályázat alkotásain keresztül felvillantja a jövő lehetséges megújulásainak irányát is. A
10 hektáros régészeti park Rómától északra az egyetlen olyan létesítmény, - európai fővárosban
– mely ekkora összefüggő területen képes bemutatni a római kori múltját.
Az Aquincumi Múzeumban egy rég elmúlt történelmi korszak tárgyi emlékeit kutatják és óvják,
bemutatásukkal pedig, a hajdani Római Birodalom máig lenyűgöző nagyságát és fejlettségét
szemléltetik látogatóiknak.

Tölgyesi Tibor
fotó: Aquincumi Múzeum

Megjelenés helye: Óbuda Újság
Megjelenés ideje: 2014.09.
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