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Település-higiénia a római 
korban1

Günther Emerich Thüry

Akörnyezetvédelem korszakában természetesnek tûnhet, hogy valaki a ró-
mai település-higiéniával foglalkozik. Pedig a kutatás hosszú idõn át
nem akart tudomást venni errõl a témáról, az antik hulladékkezelés kér-

désében egészen a legutóbbi évekig nem került sor alaposabb vizsgálatra. A
szennyvizek vonatkozásában ismertek ugyan a római latrina- és csatornaépíté-
szet lenyûgözõ teljesítményei, azonban a görög és római szennyvízkezelés higi-
éniai standardját a legutóbbi idõkig nem vizsgálták, nem készültek tanulmányok
arról, hogy az antikvitás ismert higiéniai létesítményei milyen hatásfokkal mû-
ködtek, mennyire voltak elterjedtek és mely csoportok számára voltak hozzáfér-
hetõk.

A szilárd hulladékok kezelésének kérdésében még ennél is rosszabb volt a
helyzet. Az ezredforduló elõtt sem monográfia, sem nagyobb tanulmány nem
készült az ókori szemétkérdésérõl, de ennél is furcsább, hogy a szaklexikonok-
ban is hiába kerestünk volna megfelelõ szócikket. A helyzet mostanában kezd
lassan megváltozni: a Der Neue Pauly egyik utolsó kötete már tartalmaz „sze-
mét” szócikket,2 pár éve hozzáférhetõ egy spanyol tanulmánykötet is a római
szemétkezelésrõl,3 és nemrégiben jelent meg e cikk szerzõjének tollából egy a
római település-higiénia egész területét átfogó monográfia. Ez a téma elsõ átte-
kintési kísérlete.4

Mivel magyarázható a téma iránti makacs érdektelenség? Valószínûleg a for-
rások hiánya az oka – gondolhatnák. Talán túl kevés tudható a témáról. Ennek
azonban éppen az ellenkezõje igaz, forrásokban nincs hiány! A problémát in-
kább az jelenti, hogyan értékeljük és mutassuk be õket.

Ha azonban nem a források hiánya akadályozza a kérdéskomplexum beható
elemzését, a téma tudatos elhanyagolása a kutatás hozzáállásából eredeztethetõ.
Nyilvánvaló, hogy az antik település-higiéniát tudományos szempontból érdek-
telen témának tekintették. Néhány ókortörténész tudat alatt talán attól is félt,
hogy saját idealizált ókor-képe inogna meg egy ilyen vizsgálat következtében.
Feltûnõ, ahogy sok szerzõ biztosítja olvasóit arról, hogy a római higiénia egé-
szében példaértékû volt, miközben ennek egyik fontos részterületét, a település-
higiéniát soha nem vizsgálták átfogóan. A vizsgálat mindenesetre megmutatta
volna, hogy a „tiszta rómaiakról” kialakított elképzelésünk nem más, mint tart-
hatatlan elõítélet.

Törekednünk kell arra, hogy ezen a területen is kiegyensúlyozott, történel-
mileg hiteles képet alkossunk az antikvitásról. Ez azonban nem sikerülhet, ha
csak emelkedett szempontokat veszünk figyelembe, de akkor sem, ha azt a ma-
gatartást követjük, amelyet Thomas Couture (1815–1879), a francia historizmus
festõje gúnyol egyik karikatúráján (1. kép). A kép egy 19. századi „realista” mû-
vészt mutat munka közben. E vélt realista azt a hibát követi el, hogy az élet dur-
va és rideg oldalát összekeveri az élet egészével. Hátat fordít az emelkedett dol-
goknak, és csak a durvaságot ábrázolja. A durva és az emelkedett dolgok azon-
ban egyaránt részei a valóságnak, mindkettõt látnunk és értenünk kell. Wilhelm

Günther Emerich Thüry (1950) a
Salzburgi Egyetemen tanít (Institut
für Alte Geschichte und Altertum-
skunde, Universität Salzburg), kuta-
tási területe a római kultúrtörténet, a
provinciális régészet, a római epig-
ráfia és numizmatika, az archeozoo-
lógia. 2003-ban jelent meg Vita Car-
nuntina. Von der Wiege bis zur Bahre
– Stationen eines Römerlebens címû
kötete.

Tanulmányok



von Humboldttal szólva kerülnünk kell az ókor „túlzott
csodálatát” éppúgy, mint „könnyelmû lekicsinylését”.5

Azoknak azonban, akik szerint a szemétkezelés témája
túlságosan kellemetlen ahhoz, hogy foglalkozzanak vele, a
következõket szeretném még mondani. Az ökológia arra
tanít bennünket, hogy felismerjük a jelenségek természeti
beágyazottságát. Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy ez a be-
ágyazottság a kultúra területén is fennáll. Az emberi kultú-
ra egyes részterületei egymásba kapaszkodnak, feltételezik
és befolyásolják egymást. Így függ össze például a telepü-
lés-higiénia az ember és a természet közötti viszony kérdé-
sével, a városépítészettel, a hivatalok rendszerével és ha-
táskörével, a vallási nézetekkel és tabukkal, az esztétiká-
val, az állat- és növényvilággal, az orvosi ismeretek
állapotával, a járványok kialakulásával és – ez utóbbin ke-
resztül – magával a „nagy” történelemmel is, azaz a politi-
ka és a háborúk történetével. Röviden: nem nyerhetünk va-
lósághû képet az antik világról, ha valamely részterület
vizsgálatáról – legyen az akár csak a település-higiénia te-
rülete is – szándékosan lemondunk.

E hosszú bevezetõ után bizonyára már kíváncsian vár-
ják, milyen képet tárnak elénk a hulladékok kezelésérõl
szóló, korábban említett és majdhogynem fojtogató meny-
nyiségben rendelkezésre álló római kori források? Elõször
is különbséget kell tennünk a források két csoportja között
(még akkor is, ha e két forráscsoport nem választható el
egymástól éles határvonallal). Az egyik forráscsoport a
környezet szennyezésének akadályozását vagy korlátozását
célzó rendelkezéseket és elõírásokat foglal magába. A má-
sik, sokkal nagyobb csoporthoz tartozó források pedig a
mindennapi gyakorlatról mesélnek, vagyis arról, hogy –

függetlenül az elérni kívánt ideális állapottól – ténylegesen
mi történt a hulladékkal. 

Ha elõször az elõírások és rendelkezések között nézünk
szét, a kérdés fontossága miatt rögtön azzal kell kezde-
nünk, hogy az általában vett római kori szemétszállítás
szabályozottságáról idõnként olvasható kijelentések téve-
sek. Ismereteink szerint nem volt erre vonatkozó törvényi
elõírás. Professzionális szemétszállítás, amelyet mindenki
igénybe vehetett volna vagy mindenkinek igénybe kellett
volna vennie, nem létezett. Másrészt azonban néhány ró-
mai városban a keletkezett hulladékmennyiség egy részét a
településen kívülre szállították. Így például a késõrómai
Antiochiában létezett egy rendelet, amely szerint a városi
piacra járó parasztoknak a városból kifelé menet rendelke-
zésre kellett bocsátaniuk teherhordó és igavonó állataikat
az építési hulladék elszállítása végett. A rendelkezés egy-
részt a középítkezéseken keletkezett törmelékekre vonat-
kozott, másrészt a honoroatiorok is ezt használták ki, hogy
megszabaduljanak a magánépítkezéseiken keletkezett sit-
tõl. A parasztok – különösen téli útviszonyok között – ezt
nagyon terhesnek érezték, és idõvel elkerülték a város pia-
cait, termékeiket máshová vitték. Mindezt azért tudjuk,
mert Libanios 50. beszédében szót emelt a parasztok anti-
ochiai kizsákmányolásával szemben, és – egyébként isme-
retlen eredménnyel – a császárhoz fordult segítségért.

Az antiochiaihoz hasonló részleges szemételszállítás a
birodalmi fõvárosban is létezett. Róma esetében azonban
kevésbé világos, mire terjedtek ki a rendelkezések, és ho-
gyan szervezték meg az elszállítást. A következõket tud-
hatjuk: a fõvárosban a nap elsõ tíz órájában nem közleked-
hettek megrakott szállítójármûvek, aminek nyilvánvalóan a
közlekedési káosz és a balesetveszély csökkentése volt a
célja. Beszállítók ebben az idõszakban nem utazhattak be
Rómába. A közlekedési tilalom alól azonban voltak kivéte-
lek. A vonatkozó törvény – amely a Heracleai Táblák latin
nyelvû szövegében (CIL I2 593) maradt ránk – egy sor kü-
lönleges esetet sorol fel. Egyrészt leszögezi, hogy a nap el-
sõ tíz órájára kiterjedõ közlekedési tilalom nem vonatkozik
azokra a jármûvekre, amelyek középítkezésekrõl származó
építési törmeléket szállítanak ki a városból (a gyakorlatban
ilyen szállításokról csak városi tûzesetekkel összefüggés-
ben hallunk: így a nagy tûzvész kapcsán Kr. u. 64-ben,
amikor a törmelékhalmok elszállításához búzaszállító hajó-
kat használtak fel). Másrészt létezett közlekedési engedély
kifejezetten a ’hulladék elszállítása céljából’ (stercoris ex-
portandei causa). Az utóbbi megfogalmazásból azonban
még nem következtethetünk általános, modern jellegû sze-
métszállítási rendszerre, hiszen ezt egyrészt semmilyen to-
vábbi híradás nem igazolja, másrészt az ásatások során a
város területén belül is tártak fel szeméthalmokat. Mire
szolgáltak akkor a törvényben említett hulladékszállító ko-
csik? Egyértelmû, de ugyanakkor csak részleges választ
egyedül egy Tacitus-szöveghely ad, amely szerint a római
parklétesítményekben keletkezett kerti hulladékot kocsik-
kal szállították el a városból. Egy ilyen kocsira ugrik fel
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1. kép. Thomas Couture: „A realista“ (1865)



Messalina császárné – írja Tacitus (Annales 11, 32) – haza-
térõ férje, Claudius büntetésétõl rettegve, amely házasságon
kívüli gyermeke, Eskapaden miatt fenyegeti. Messalina Os-
tia felé szeretne elébemenni férjének, hogy a fenyegetõ sor-
sot kivédje, de a történetíró állítása szerint siettében és
ijedtségében nem talál más közlekedési eszközt, mint éppen
ezt a szimbolikusnak is nevezhetõ jármûvet.

Valószínûsíthetõ, hogy a törvényben említett szemét-
szállítás nemcsak a kerti hulladékra vonatkozott. Gondol-
junk csak arra, hogy egy hellénisztikus kori forrás szerint a
vendéglõi hulladékot is kihordták a városokból a környezõ
területre – kétségkívül azért, mert vidéken trágyaként fel-
használható volt. Errõl az a történet tájékoztat, amelyet a
sztoikus Khrüszipposz mesél el elveszett, az álmokról szó-
ló mûvében, és amelyet csak késõbbi idézetekbõl ismerünk
(például Cicero, De divinatione 1, 57). Egy olyan nagyvá-
ros, mint Róma, természetesen óriási mennyiségû organi-
kus hulladékot termelt, amely alkalmas volt trágyázásra, és
amelyre a város kapui elõtt elterülõ mezõgazdasági terület,
amely piacaira szállított, rá is volt utalva. Számolhatunk
azzal, hogy a trágyaként hasznosítható háztartási és piaci
hulladéknak legalább egy részét kivitték a városból. És az
is valószínû, hogy azok a magánvállakozók, akik Rómában
a szennyvízelvezetõ csatornák tisztításáért és a számtalan
nyilvános illemhely ürítésért feleltek, nem csupán munka-
bérükbõl éltek. Feltételezhetõ, hogy az eltakarított anyago-
kat trágyaként áruba bocsátották.

Róma és Antiochia példája azt mutatja, hogy legalább-
is néhány római városban a szemét egy részét ténylegesen
elszállították a közvetlen lakókörnyezetbõl – ha nem is a
modern értelemben. Az elszállítás hatásfoka azonban
gyenge volt – mint majd azt látni is fogjuk –, így a közhi-
giénia minimális mértékének biztosítása érdekében más
utakat is keresni kellett. Az egyik lehetséges megoldás a
városi utcák állandó mosása volt, amelyrõl Róma vonatko-
zásában Frontinus tájékoztat (Frontinus, De aquis 88 és
111), és Pompei esetében régészetileg is bizonyított. A vá-
rosi kutakból és a közvízellátás elosztóiból egy bizonyos
vízmennyiség állandóan az útfelületre folyt, és az utcai
piszkot a csatornarendszerbe mosta. Ami tehát manapság
csak nagy esõk esetén történik meg, az az antik városokban
állandó jelenség volt. Frontinus, aki a rómavárosi vízellátás
igazgatója volt, nagyon dicséri ennek áldásos hatásait – ne-
künk azonban nem szabad túlértékelnünk. Egyrészt nem
minden római város rendelkezett csatornarendszerrel.
(Környezetünkben ilyen csatornázatlan város volt a noricu-
mi Flavia Solva (Leibnitz, Ausztria) és – Gömöri János
közlése szerint – a pannoniai Scarbantia, a mai Sopron is.)
Másrészt azokban városokban sem volt minden utca csa-
tornázott, amelyek egyébként rendelkeztek csatornarend-
szerrel – és ez a fõvárosra is vonatkozik. De van még rosz-
szabb is! Pompeii és egyéb régészeti megfigyelésekbõl
tudjuk, hogy a háztartások vízelvezetõi, sõt az illemhelyek
szennyvízcsatornái idõnként egyszerûen az utcára nyíltak.
Ezek után nem csodálkozhatunk, hogy Frontinus az utcai

mosórendszer áldásos hatásáról írt. Aki Pompeibe látogat,
sokkal jobban érti majd, hogy a gyalogosátjárók ottani, il-
letve másutt is megtalálható „zebracsíkjai” miért emelked-
nek ki az útfelületbõl (2. kép). Nemcsak száraz lábbal, ha-
nem lehetõség szerint tisztán is kellett átkelni az utcán.

Nem a járókövek elhelyezése és az utcák mosása vol-
tak azonban az egyedüli rendelkezések, amelyekkel a hiva-
talok az utcák tisztántartásáért küzdöttek. Jogi források
szerint a közutak mentén fekvõ telkek tulajdonosai kötele-
sek voltak tisztán tartani az utakat. A háztulajdonosok már
csak emiatt a törvényi elõírás miatt is – amint azt a nagy
mennyiségben megmaradt tiltó táblák is bizonyítják – ki-
tartó, de kilátástalan harcot folytattak egy az egyszerû nép
körében elterjedt rossz szokással szemben. A járókelõk –
bár léteztek nyilvános illemhelyek – zavartalanul végezték
kisebb és nagyobb dolgaikat a város kellõs közepén a ház-
falak mellett. Egy pompeii falfestmény in flagranti, mezte-
lenül és guggolva ábrázol egy ilyen elkövetõt (3. kép).
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2. kép. „Zebracsíkok” Pompeiben (Tüdõs Balázs felvétele)

3. kép. Cacator / cave malu. Pompeji feliratos
falfestmény



A két kígyó, amelyek fenyegetõen ágaskodnak a guggoló
alaktól jobbra és balra, a genius locit, a hely védõszellemét
jelenítik meg, a kép felsõ részében pedig kétsoros felirat fi-
gyelmeztet: cacator / cave malu, vagyis ‘Kakáló! Rosszul
végzed!’ (CIL IV 3832).

A hivatalok kétségbeesetten igyekeztek megakadályoz-
ni a közkutak és vízelosztók környékén keletkezõ hasonló
és más eredetû szennyezéseket. Amennyiben a szennyezés
magát a vizet is érintette, egy Frontiusnál fennmaradt (De
aquis 97) törvény szerint szigorú, 10 000 sestertiusra terje-
dõ pénzbírság – egy egyszerû munkás többévi fizetése –
fenyegette az elkövetõt.

Kézenfekvõ, hogy minden egyes, az utcai higiéniát
érintõ állami és városi rendelkezés és tiltás betartását fo-
lyamatosan ellenõrizni kellett. Ennek a területnek a fel-
ügyelete meghatározott tisztviselõk és csapataik szigorú
kötelessége volt. A birodalom keleti felének városaiban
ezek a tisztviselõk az agoranomoszok, azaz piaci felügye-
lõk és az asztünomoszok, azaz városi felügyelõk voltak; a
birodalom nyugati felében az aedilisek. Róma városában a
más feladatokat is ellátó aediliseknek alárendelten mûkö-
dött két, az utcák tisztításáért felelõs felügyelõ-testület:
egy négyfõs a szûkebben vett belsõ területekért, egy kétfõs
pedig a külterületekért felelt. A négyfõs testület neve ere-
detileg quattuorviri viis in urbe purgandis, késõbb röviden
quattuorviri viarum curandarum volt; a kétfõs ezzel szem-
ben a duoviri viis extra propiusque urbem Romam passus
mille purgandis névre hallgatott. A késõ antikvitásban az-
tán minden addigi rómavárosi közterület-felügyelõi tisztsé-
get egy városi praefectus hivatalával váltottak fel.

Köztudott, hogy a tisztviselõk nagy száma önmagában
még nem garanciája a jól mûködõ kormányzatnak. Így tör-
ténhetett meg a késõbbi császárral, Vespasianusszal, hogy
amikor rómavárosi aedilisként az utcák tisztaságával kap-
csolatos felügyeleti kötelességeinek nem tett megfelelõen
eleget, az akkori uralkodó, Caligula megbüntette. Megpa-
rancsolta katonáinak, hogy az aedilis tógáját szeméttel –
valószínûleg utcai szeméttel – szórják tele. Legalábbis ezt
a kedves történetet meséli el Suetonius (Vespasianus 5, 3)
és Cassius Dio (59, 12, 3).

Bár több dolgot is érintettünk, még nem hagyhatjuk el
az utcai higiéniai rendelkezések témáját. A felvázolt kép
nem lenne teljes, ha nem dicsérnénk a hivatalok küzdelmét
a görög-római házlakók õsi rossz szokásával szemben: a
mosóvíz és más folyadékok ajtókon és ablakokon való ki-
öntésérõl, vagy a szemét hasonló úton történõ eltávolításá-
ról van szó. Amin mi kívülállók jót derülünk, az a római és
nagyvárosi utak használói számára komoly bosszúságot és
fenyegetést jelentett. A járókelõk a relatíve szûk utcák kes-
keny járószegélyein ki voltak téve annak, hogy leöntik
õket vagy rájuk borítanak valamit – ami különösen akkor
válhatott végzetessé, ha mindez a nagyvárosi bérkaszár-
nyák tekintélyes magasságából érkezett. Iuvenalis egyik
szatírája alapján könnyen magunk elé képzelhetjük, milyen

veszélyekkel kellett szembenéznie annak, aki éjszakai sétá-
ra indult a városban:

Képzeld most el az éj sokféle egyéb veszedelmét:
mily magasan nyúlnak föl a házak, honnan agyonvág
mindenféle cserép, ha lyukas vagy csorba edények
hullanak az ablakból, s mily súllyal ütik meg a járdát,
szinte kivájva. Hanyagnak tûnsz, ki elõre a nem várt
bajra nem is gondol, ha sietsz vacsorára, s elõtte
még végrendeletet se teszel. Mert annyi halál les
éjjel, ahány ablak virraszt feltárva utadban!
Így hát azt kívánd, s e siralmas vággyal eredj: bár
Lenne elég nekik az, hogy nagy tálból lelocsolnak.
(Iuvenalis, Harmadik szatíra, 268–277, 
Muraközy Gyula fordítása)

Drasztikus leírás, de hogy Iuvenalis csak mértékkel tú-
loz, azt jól mutatja a császárkori juristák alapossága annak
a kérdésnek a kapcsán, hogyan büntessék a ’kiöntõket és
ledobálókat’ (qui effuderint vel deiecerint), ha valakinek
kárt okoztak. A Digestában ez a téma egy egész fejezetet
(9, 3) foglal el.

Itt azonban már elhagyjuk az utcai higiénia területét. A
városhigiéniai elõírásokról és rendeletekrõl szóló bemuta-
tásunkból már csak egyetlen, de meglehetõsen fontos rész
hiányzik: a loca sacra, vagyis a szent helyek tisztántartásá-
ra irányuló fáradozások ismertetése. A templomok környé-
kén és a szent kerületekben tilos volt a testi szükségletek
elvégzése vagy bármiféle szemét lerakása. Az erre vonat-
kozó tiltások megtalálhatók a Digestában, de fennmaradtak
olyan templomi törvények, illetve tiltó táblák is, amelyeket
eredetileg ezeken a szent helyeken állottak fel, és amelyek
az ellenük vétkezõket isteni és emberi büntetéssel fenye-
gették. A test lemeztelenítése a szükség elvégzése közben
és a szakrális terület beszennyezése egyaránt sértette az is-
teneket.

Ha általánosan vizsgáljuk a kérdést, hogy létezett-e
környezetvédelem a római korban, arra a megállapításra
juthatunk, hogy akkoriban a természet feletti uralom gon-
dolata, illetve a természetet kihasználó gondolkodás állt
szemben egy vallásilag megalapozott, a környezetet védõ
és megtartó gondolkodással. A római vallásból és vallásos-
ságból eredeztethetõ tehát egy bizonyos védõhatás, amely
az uralmi és használói attitûdnek határt szabott. Ez érvé-
nyesült a környezetszennyezéssel kapcsolatban is, mégpe-
dig nemcsak a templomok és a szent kerületek tisztántartá-
sa kapcsán, hanem más téren is. Hogy hatásosabbá tegyék
a profán helyek bepiszkításának tilalmát, a tiltó feliratok
mellett gyakran istenképmásokat helyeztek el, s ezáltal a
profán helyszínek szakralizálódtak, bizonyos mértékben is-
teni védelem alá kerültek. Ilyen védõ szakralizációra mutat
példát a már említett 3. és a 4. kép. A 3. képen a genius
loci két kígyója ad nyomatékot egy pompeii bepiszkítási ti-
lalomnak. A 4. képen a dalmatiai Salona (Split, Horvátor-
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szág) városának egy vicusát, azaz utcáját vagy negyedét
helyezik a háromalakú útvédelmezõ és alvilági istennõ,
Hekaté védelme alá. A kõtáblán az istennõt ábrázoló relief
mellett a következõ felirat olvasható: „Õk (a három Hekaté
– a szerzõ megjegyzése) legyenek kegyesek mindenkihez,
aki ebben az utcában/negyedben nem rak le szemetet vagy
bármiféle módon szükségét nem végzi el! Aki ellenben
nem törõdik ezzel, az megnézheti magát!” (CIL III 1966).

Ha a tilalmak és rendeletek számát nézzük, lenyûgözõ-
nek tûnhet a környezet tisztántartására irányuló igyekezet.
Sokkal helyesebben ítélünk azonban, ha felidézzük Um-
berto Eco szavait: „A tilalmakból” – írja egyik regényében
– „kihámozható, hogy úgy általában mit csinálnak az em-
berek, következtetni lehet belõlük a mindennapi életre.”6

Nemcsak meggyõzõen hangzik, hanem a mi esetünkben
sok igazságot is tartalmaz. Ez mindjárt láthatóvá válik,
amint a bemutatott, a környezet szennyezése elleni rendel-
kezéseket azokkal a forrásokkal vetjük össze, amelyek a
római városok tényleges gyakorlatáról tanúskodnak.

Az utcák tisztántartására vonatkozó, ránkmaradt ren-
delkezések katalógusával ugyanis a tényleges utcai tiszta-
ságról fennmaradt forráshelyek éppilyen hosszú jegyzéke
állítható szembe. Párat már említettünk is: emlékezzünk
csak a régészetileg is bizonyítható utcai lefolyókra, az ab-
lakokból kiöntött vagy kidobott hulladékokra, amelyekrõl
Iuvenalis verse beszélt, vagy a történetre a kudarcot vallott
felügyelõ-hivatalnokról, akire Caligula császár a források
szerint szemetet szóratott. Ezek azonban csak egyedi pél-
dák a rossz állapotokról szóló információk tömegébõl.
Hallgassunk meg errõl további római szerzõket! Itt van
mindjárt Petronius kijelentése arról, milyen fáradságos volt
a délitáliai városok sötét, éjszakai utcáin a kõhalmok és
törmelékhegyek között szandálban bolyongani (Satyricon

79), vagy itt vannak a különbözõ szerzõk panaszai a pin-
guia cura lutoról, vagyis a ’bemocskolódott lábakról’, ami a
fõvárosban fenyegette a járókelõket, vagy Iosephus Flavius
Herodest dicsérõ szavai, amiért egy a mocsok miatt járha-
tatlan antiochiai utcát kiköveztetett (A zsidó háború 1, 21, 11),
és végül Ammianus Marcellinus egy anekdotája, amely
szerint a késõantik Antiochiában célszerû volt övet horda-
ni, hogy az ember ruhája ne lógjon bele az utcai mocsokba
(22, 10, 5). Hogy annakidején mi mindent jelentett az „ut-
cai mocsok”, azt a mai olvasó akkor értheti meg, ha az iga-
vonó és teherhordó állatok egykori nagy számára gondol.
Mielõtt ránktört a motorizáció a maga problémáival, min-
den egyes városnak a tonnaszám keletkezõ állati ürülékkel
és az állati vizelet bûzével kellett megküzdenie.

Az utcai állapotokról szóló kijelentéseket régészeti
eredmények is alátámasztják. A római kavicsborítású utak-
ról készített metszetek azt mutatják, hogy a kavicsréteget
utóbb vastag szemétréteg borította be, majd erre az útpá-
lyán felhalmozódott szemétre szórtak újra kavicsot. Ez
akár többször is megismétlõdhetett.

Nagyon érdekes egy ezzel kapcsolatos archeozoológiai
megfigyelés is. Elisabeth Schmid baseli archeozoológus írta
le a római Augusta Raurica (Augst bei Basel, Svájc) állat-
csont leletei kapcsán, hogy a házak lakói a konyhai hulla-
dékot – benne a csontokat is – az utcára hajították. A cson-
tok beágyazódtak az útburkolat kõtörmelék-rétegeibe, és a
kavicstest mozgása következtében széleik lecsiszolódtak.

Itt az ideje azonban, hogy végleg elbúcsúzzunk az utcai
állapotok vizsgálatától. Van ugyanis még egy fontos meg-
válaszolandó kérdés. Megállapítottuk, hogy a római kor-
ban nem létezett valódi szemétszállítás. Hova került akkor
a szemét az egykori városokban – eltekintve bizonyos, pél-
dául a trágyaként vidékre szállított résztõl? Ami az utcára
került, az csak kicsiny töredéke lehetett egy-egy település
szeméttermelésének. Hova került a maradék? És milyen ál-
lapotokhoz vezetett az elszállítás hiánya?

Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a római településeken
egész egyszerûen mindenütt volt szemét. Kezdjük a házon
belül! Bár hallunk a lakás tisztításáról – így például padló-
ápolásról seprûvel, szivaccsal és fûrészporral –, és a római
mezõgazdasági írók szövegei nagy hangsúlyt fektetnek
ugyan az udvarházak mindennapos tisztítására, a régészeti
leletekbõl olyan kép tárul elénk, amely szerint a lakáson
belül ijesztõen kis szerepet játszott a higiénia. A római la-
kóházakban mindig voltak olyan termek, amelyek – miu-
tán más módon már nem használták õket – raktárként szol-
gáltak, de az épületek belsejében szemétgödrök is voltak –
és ez alól a konyhai helyiségek sem voltak kivételek. Rá-
adásul a padlótisztítást sem vették mindig komolyan. A
tûzhelyi hamut a konyhákban nem különítették el, halmok-
ban állt vagy egész padlófelületeket beborított. A döngölt
agyagpadlókba mindenféle hulladékot beletapostak. A leg-
meglepõbb ilyen padlót a római Augusta Raurica egyik
belvárosi lakóházának konyhájában tárták fel. A mintegy 5
cm vastag agyagréteg állati maradványokkal volt teletûz-

higiénia

7

4. kép. Feliratos relief Salonaból



delve. Elisabeth Schmid eredményei szerint a konyha pad-
lójában majdnem 14 000 különbözõ méretû állati eredetû
lelet mutatható ki a marha- és sertéscsontoktól a békacom-
bokig, halszálkákig és tojáshéjakig7 – az ételkészítés pad-
lóba taposott hulladéka. Elképzelhetõ, hogy a hulladék egy
részét kosárba gyûjtötték, ami azonban a padlóra hullt, azt
nem seperték fel alaposan.

„Szemétnyelõként” nemcsak az agyagpadlót használ-
ták, hanem derítõket, süllyesztõket és a csatornát is. Utóbbi
következménye, hogy a római szegények között számon
tartottak canalicolusokat, azaz „csatornászokat”, akik a
nyitott szennyvízfolyásokból igyekeztek kihalászni a még
használható tárgyakat.

Ezzel azonban a ház belsejébõl már a szabadba kerül-
tünk, vizsgáljuk hát meg a kinti higiéniai állapotokat! A bi-
rodalom területén talált ásatási leletek errõl is egyértelmû-
en beszélnek. A városok és a kisebb helységek lakóházai
között mindenütt voltak szemétdombok és hulladékgödrök
– utóbbiakat részben erre a célra ásták, részben eredetileg
más funkciójú gödröket használtak hulladék-lerakóhely-
ként. Ezen kívül a szemetet kifejezetten feltöltõanyagként
is használták. Így tûntek el patakágyak, összedõlt házak,
fürdõmedencék, régi ipari létesítmények, akár egész kikö-
tõi medencék egy-egy szemét-páncél alatt, amelyekre ké-
sõbb rá is építkeztek.

A szemét nagy része ily módon a talajba került, a vá-
rosképet azonban így is meghatározták a szeméthalmok. A
rekonstrukciók és virtuális séták alkotóinak hozzá kellene
szokniuk, hogy az antik valóságnak ezt az oldalát is figye-
lembe vegyék. A valósághû ábrázoláshoz az archeobotani-
ka és az archeozoológia eredményeinek is teret kell nyerni-
ük. Az archebotanika mutatta meg – mi mást várhattunk
persze –, hogy ezeket a lerakatokat ugyanazok a szemétte-
lepi növények és bokrok nõtték be, amelyek a szemétra-
kásokon ma is láthatók. Az archeozoológia pedig különö-
sen az utóbbi évek kutatásai révén bizonyította, hogy a há-
zon belüli és kívüli lerakatokon és piszkos sarkokban
egerek, patkányok és bolhák éltek. Ezek a kártevõk – és
rajtuk keresztül a különbözõ kórokozók, amelyeket az álla-
tok magukban hordoztak – az antik lakótérben ideális táp-
talajra találtak. Ezek az állapotok kétségkívül járványokat
idézhettek elõ.

Kétségbeejtõ volt az a római településeken belül na-
gyon elterjedt rossz szokás, hogy a használaton kívüli ku-
takat és ciszternákat a kerámiától kezdve az építési törme-
léken át az istállói szemétig mindenféle hulladékkal töltöt-
ték fel, majd közvetlenül ezek mellett igyekeztek új
kutakat ásni. Ezekbõl részben csak szennyezett talajvíz ke-
rült felszínre. London római belvárosában például egymás
mellett tártak fel egy szemétgödröt és egy kutat.

Most már képet alkothatnak a szemét szerepérõl és je-
lenlétérõl a római városok belsejében. Meg kell azonban
említeni, hogy gyakran észrevehetõ a törekvés, hogy min-
denekelõtt a nagyobb méretû szemétlerakatokat közvetle-

nül a település szélén alakítsák ki – anélkül persze, hogy a
belsõ területeken lévõ halmok és gödrök eltûnnének. Így
például a római Iuvavumban (Salzburg, Ausztria), amely a
Salzach folyó két partján feküdt, a lerakatok egyértelmûen
a beépített terület szélén összpontosultak – beleértve a fo-
lyópartot is. A halmok részint meredek, sziklás hegylábak-
nál találhatók, nagyrészt azonban a folyó ókori partfala
mentén. A folyópart tehát különösen kedvelt hulladék-lera-
kóhely volt – képzeljük csak el, mit jelenthetett ez a város-
kép szempontjából! Természetesen ez nem salzburgi jel-
legzetesség, a folyópart hasonló használatára számtalan
más lelõhelyen is van példa, mint például Xantenben,
Kölnben, Mainzban, Baselben és Halstattban. Egyes helye-
ken az is bizonyítható, hogy a szemetet közvetlenül a fo-
lyóba vagy a tóba öntötték: így például Londonban, Salz-
burgban vagy Seebruck am Chiemseeben. A folyók és ta-
vak, amelyek a római idõkben a települések tisztítatlan
szennyvizét is elnyelték, szemétnyelõként is nagyon prak-
tikusak voltak, hiszen a folyópart a római jog szerint sza-
badon hozzáférhetõ köztulajdonnak számított.

A beépített területek szélén kialakított szemétlerakatok
különös kedveltsége azonban nem topográfiai adottságok-
tól (folyó vagy sziklafal közelsége) függött, más esetekben
is gyakran megfigyelhetõ. A temetõkhöz hasonlóan a sze-
métlerakatok is mindenfelé megtalálhatók a római telepü-
lésekrõl kivezetõ utak mentén, sõt gyakran régebbi temetõ-
területekre is kiterjednek, kérdésessé téve azok valódi el-
helyezkedését.

A városok melletti szemétlerakatok legjobban a római
Egyiptomban tanulmányozhatók, hiszen ott az antik tele-
pülések körül – közvetlenül a házakhoz csatlakozva – pe-
remfalak és dombgyûrûk maradtak meg, amelyek nem
mást, mint a római kor szeméthalmait rejtik. E halmok – a
papiruszok fontos lelõhelyei – kisebb egyiptomi városok
mellett is megtalálhatók, de Alexandria külterületén egy-
kor mesterséges dombvidéket alkottak. 

További példákat szolgáltat a települések melletti nagy
szeméthalmokra Tunézia. Karthágóban vagy Sousse-ban
majdnem 13 méter magas dombokat fedeztek fel. Az ilyen
tájemlékek tudományos megjelölése Monte Testaccio. Az
elnevezés azért annyira közkedvelt, mert Rómának is meg-
van a maga Monte Testaccioja. A fõváros „szemétdombja”
ugyancsak a város peremén helyezkedik el az aurelianusi
falakon belül, a Tiberis partján. (5. Kép) Keletkezését a
csomagolóanyagok, pontosabban az amphorák törmelékei-
nek köszönheti, amelyek a szomszédos rakodókikötõben a
Krisztus születését követõ három évszázadban keletkeztek.
Amikor olajjal és halszósszal teli amphorák érkeztek, tar-
talmukat minden bizonnyal kisebb edényekbe töltötték át,
a kiürített tartókat pedig helyben összetörték és kidobták.
A 850 méter kerületû, majdnem 50 méter magas domb (el-
éri a Capitolium-domb magasságát) majdnem kizárólag
amphoratörmelékekbõl áll, bár kisebb részben más szeme-
tet, építési törmeléket és meszet is találtak benne. A meszet
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minden bizonnyal azért hordták ide, hogy a kiszolgált olaj-
és halszósz-amphorák dohos szagát csökkentsék és egy
esetleges rovarinváziót megakadályozzanak.

Megpróbáltunk lehetõség szerint informatív, ugyanak-
kor részletekben gazdag áttekintést nyújtani. A téma azon-
ban annyira átfogó, hogy sok mindenre nem tudtunk kitérni.
Bizonyos részterületeket ki kellett hagynunk – mint például
az antik szemét összetételének vagy újrahasznosításának
problémáját.

A bemutatott higiéniatörténeti perspektívából szokat-
lan, megdöbbentõ fény vetül az antikvitásra. Az egyoldalú-
ság elkerülése végett újra emlékeztetnünk kell az antikvitás
emelkedett oldalára is. Ami azonban nehezünkre esik, az
annak megértése, hogyan egyeztethetõ össze az antik ró-
mai kultúra emelkedett és itt bemutatott prózai oldala.
Vagy egyszerûbben fogalmazva: hogyan volt lehetséges,
hogy a római kor emberei ilyen fokú környezetszennyezést
is elviseltek közvetlen lakókörnyezetükben? Hol marad itt
az olyannyira fejlett esztétikai érzék, amely a császárkori
városkép alakításában tetten érhetõ? Jogi forrásokban gyak-
ran találkozunk azzal a kitétellel, hogy elkerülendõ minden,
ami – mint például a házak omladozása – deformitast, a
városok elcsúfítását okozza. Hol marad a római auctorok

olvasása közben oly feltûnést keltõ érzékeny orr? És min-
denekelõtt hol marad a szemétkezelés kérdésében az
egészségtudat? Mondhatjuk, hogy az antikvitás még nem
tudott semmit a kórokozókról és a talajvízáramlásról, a ta-
lajvízszennyezés lehetõségérõl. Elfogadta azonban az õste-
remtés tanát, amely szerint a piszokból kártevõk keletkez-
hetnek, és a miasma-tant, amely szerint a bomló anyagok
szaga, azaz maga a miasma járványok kitöréséhez vezet.
Nem vonták le a következtetéseket ezekbõl a tanokból? –
Ámde a másik oldalon hol marad a mi állítólagos értelmes
voltunk az ember–környezet viszony oly sok kérdésében?
(Ha egyedül a környezetszennyezést vesszük, gondoljunk
csak az olajpestis vagy az atomhulladék kérdésére.) Egy al-
kalommal „a helyes tudás ellenére bekövetkezõ önkárosító
magatartásról” beszéltem, amely oly gyakran jellemzõ ránk.
Ez a magatartás – és jól tudom, hogy ezzel a terminussal
csak leírható, de nem magyarázható meg – ez a magatartás
tehát mindig is létezett, már a római antikvitásban is.8

Mészáros Balázs fordítása
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