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3. rész
Szennyvízelvezetés Pannóniában

A római vízellátó - és csatornarendszer például szolgált a Római Birodalom tartományainak. Az egyik tartomány:
Pannónia, nagyrészt a mai Dunántúlon terült el. A tartomány települései közül a vízellátáshoz hozzátartozó teljes körű
csatornázás csak Savaria (mai Szombathely) és Aquincum (későbbi Óbuda) városaiban épült ki.

106-tól Alsó-Pannónia fővárosa: Aquincum lett. A polgár-és külön a katonaváros 40-60-ezer lélekszámmal a mai
Budapest III. kerületének belső - és külső Óbuda városrészében létesült. Ezen a területen lépten-nyomon sok-sok
római kori emlékkel találkozhatunk.
Aquincumban ékes paloták, fürdők, módos
lakóházak, anfiteátrumok, díszes közhivatalok
szentélyek hirdették a rómaiak gazdagságát.
A polgárlakásokhoz higiénikus,
vízöblítéses, belső illemhely tartozott.
A csatornázott épületekből a Dunába
vezették a szennyvizet.
Egy magas rangú római tiszt vízzel,
csatornával, padlófűtéssel ellátott,
mozaikpadlós lakásának maradványai
megtekinthetők az óbudai Meggyfa utcában
lévő ún. Hercules-villában.

Aquincum első helytartójának, Hadrianusnak,
a későbbi császárnak a palotája a mai
Hajógyári-szigeten várja feltárását.

Hadrianus császár
Élt: 76-tól ─ 138-ig
U Uralkodott: 117-től ─ 138-ig
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Közfürdők a katonáknak, polgároknak

Aquincumban a polgári lakosságnak és az itt állomásozó légiónak 25 közfürdő állt rendelkezésére.

A második században az aquincumi
katonavárosban (a mai belső Óbuda) egy
120 x 140 méteres fürdőépületet (Thermae
Maiores) emeltek, ahol hideg, langyos és
forró vizű medencékben, fürdőkádakban,
izzasztókamrában, padlófűtéssel ellátott
tornacsarnokban gondoskodtak arról, hogy
katonák
megőrizzék
egészségüket,
harcképességüket.
A fürdő elhasznált vizét a helyiségek
padlója alatt futó csatornákon
keresztül vezették el egy
főcsatornába, amely a Dunába
torkollott.

A fürdő szolgáltatásai voltak: öltözők, illemhelyek, zuhanyozók, olajozó-masszírozószoba, frigirarium (hidegfürdő),
tepidárium (langyosfürdő), caldarium (melegfürdő), gőzfürdő, kádfürdő, tornaterem.

Óbuda központjában a Thermae Maiores romjai, a víz – fűtés - és csatornarendszer maradványai a Flórián téri
aluljáróból nyíló Fürdő Múzeumban ─ ingyen ─ tekinthetők meg.
A Római Birodalom bukása után a barbárok háborúztak Pannonia területén. Az épületek, vízellátó - és
csatornarendszerek romba dőltek, majd föld alá kerültek. Feltárásuk utáni maradványaik Óbudán, Szombathelyen,
Tácon lévő múzeumokban láthatók.
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