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2.6 Az épülettestben kialakított 

fűtőrendszerek 
a görög–római építészetben 
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A higiéniai rendeltetése mellett művelődési és társadalmi jelentőséget is 

hordozó római fürdőkultusz a görög testgyakorló gimnáziumok melletti fürdő-
berendezésekből indult ki, amelyek száraz izzasztóhelyiségből (latinosított né-
ven laconicum) és hideg vizes medencéből álltak. Ezekből a rideg testedzést 
szolgáló létesítményekből fejlődtek ki, a meleg vizes fürdőkön keresztül, a 
császárkor minden kényelemmel, sőt luxussal épült hatalmas fürdőkomple-
xumai, a termák. 

A görög száraz izzasztófürdő 
Az izzasztófürdő félgömbkupolával fedett kerek épületben foglalt helyet, 

tetején nyílással (1. ábra), amelynek alulról lánccal mozgatható fedelét emel-
ve-leengedve szabályozni lehetett a hőmérsékletet. A helyiséget a középen, 
emeltpadlóra helyezett szénmedencéből fűtötték, ezt állták körül az emberek, 
akik a fűtés közvetlen melegén kívül hátulról kapták a falról visszavert sugárzó 
hőt is. A laconicumot hamarosan a nedves levegőjű sudatórium váltotta fel. 

Padlófűtés 
A Kr. e. 1. évszázadban kezdték alkalmazni a padlófűtést (hypokausis = 

alsó melegítés). Ez abból áll, hogy egy külső tűzhelyben (praefurnium) képző-
dő füstgáz a hipokausztrumon át lassan áramolva átadja hőjét a fűtendő helyi-
ség padlójának. A hipokausztum a Kr. e. 84. körül született Vitruvius „Tíz 
könyv az építészetről” című művében közölt pontos leírás szerint voltaképpen 
egy megerősített aljzatra téglákból sűrűn rakott, kb. 20 cm magas támasztó-
oszlopokon nyugvó téglapadló alsó tere. 

 



 
 

 
1. ábra Az ógörög száraz izzasztó vázlatos felépítése 

 
A rendszer legkorábbi emlékei közül nevezetes az Olympiában a Kr. e. 5. 

században épült fürdő, amelyet Kr. e 100. körül hipokausztum beépítésével 
modernizáltak. Az idősebb Pliniustól tudjuk, hogy Rómában kb. ugyanezen 
időben a Kagylótenyésztő Sergius Orata terjesztette el a hipokausztum-fűtést. 
A későbbiekben alkalmaztak magasabb és hengeres tartóoszlopokat (pl. a 
németországi Trierben végzett ásatások során jó állapotban felszínre hozott 
fürdőben), amfórákat és más megoldásokat, amint ezt a Xantenben felállított 
régészeti park bemutatja. 

Falfűtés 
A falfűtés legismertebb formái az előfalban futó füstgázcsatornák elhe-

lyezésében különböznek: 
 

 



– csövek (tubulusok), ill. üreges téglák, 
– lapos téglák, bütyökkel vagy más hézagbiztosítással (tegula 

mammata) vagy 
– lapos téglák, ugyancsak térközbiztosítással és szilárdítással. 
 

 
 

2. ábra Tubulusok és bütykös téglák 
 
Az egyre terjedelmesebb fürdők fűtése és a komfortigény fokozódása 

nyomán kezdett terjedni Rómában a gőzlecsapódást is megakadályozó falfű-
tés. Erről a Kr. u. 1. században élt Seneca levelében lehet olvasni (egyébként 
az üvegablakokról mint újdonságról szóló tudósítással együtt). Pompeiben is 
álltak már padló- és falfűtéses házak és fürdők, némelyek ilyen kiegészítéssel 
felújítva, átépítve. 

Az üreges téglákból álló előfalban a függőlegesen egymásra falazott tég-
lák számos szorosan egymás mellett futó füstgázcsatornát képeznek, amelyek 
oldalnyílásokkal kapcsolódnak össze az egymáshoz illeszkedő oldalakon. A 
tubuluscsatornák kivezetésének helye – a tetőn vagy az eresz alatt – nem de-
rült ki az ókori leletekből. Mindez a bütykös hézagbiztosítású téglával való 
építkezésre is érvényes. Ebben az esetben a csatorna a bütykös téglák és a 
mögöttük levő fal között alakul ki. 

 



A harmadik építésmódot egy Pergamonban (Kis-Ázsia, a mai Törökor-
szág) a Kr. u. 2. század második felében átépített fürdőben tárták fel. Itt a fal-
fűtéshez tetőcseréplemezeket használtak, amelyek távolságát a tartófaltól a 
belőle kiálló agyagpeckek (vastag szögek) biztosították. A lemezeket belülről 
bevakolták. 
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3. ábra A padló- és falfűtés együttes alkalmazása 
 
A mai megítélés szerint a különböző falkiképzések valószínűleg nem be-

folyásolták a meleg füstgáz útját. Egy „bejáratott” rendszerben bizonyosan 
egyenletes, keresztirányok nélküli áramlás alakult ki. 

 

 



 

Padló- és falfűtés együtt 
A padló- és falfűtés együttes alkalmazása jól szemlélhető a németországi 

Trier (az egykori Augusta Treverorum) császári termájának jelentős méretű 
épületmaradványán. Itt a füstgáz, miután hőjének nagy részét vízmelegítésre 
adta le, lassú áramlással eloszlik a padló alatt. A hipokausztumból felfelé ha-
ladva kitölti az előfal csatornáit, végül a szabadba távozik (3. ábra). 

A maga idejére optimálisnak tekinthető római technika tanulmányozásá-
ból ma is hasznos tanulságok vonhatók le. Megjegyzendő azonban, hogy a 
hipokausztum-fűtésről nemcsak a reklámszövegekben, olykor szakközlemé-
nyekben is felbukkannak helytelen megállapítások. 

 
(Dr. Boros Tiborné) 
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