
Széchenyi István Egyetem 
Mőszaki Tudományos Kar 
Baross Gábor Építészeti Tanszék 
Környezetmérnöki Szak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VÍZGAZDÁLKODÁS ÉS A KÖRNYEZET 
KAPCSOLATA A RÓMAI BIRODALOMBAN 

 
 
 
 
 
 

OTDK Dolgozat 
 
 
 
 
 
 

Juhász Judit 
Környezetmérnök szakos hallgató 

 
 
 
 

Dr. Papp Zoltán 
Belsı konzulens 

 
 
 
 
 
 

Gyır 
2010 



 - 2 - 

Tartalomjegyzék 
 
0. BEVEZETÉS ....................................................................................................... 4. 
 
1. A BIRODALOM VÍZVEZETÉKEI ......................................................................... 5. 
 1.1. Miért? Hogyan? Mibıl? .......................................................................... 5. 
 1.2. Vezetékek föld alatt és föld fölött............................................................ 6. 
 1.3. Vízvezetékek vizeinek minısége .......................................................... 8. 
 1.4. És ahol nem volt szükség vezetékre? .................................................. 10. 
 
2. MI TÖRTÉNIK, HA A VÍZVEZETÉK VÉGET ÉR? ............................................. 13. 
 2.1.Vízelosztók............................................................................................ 13. 
 2.2. Víztározók ............................................................................................ 13. 
 
3. A VÁROSI VÍZELOSZTÁS? .............................................................................. 16. 
 3.1. Fürdık.................................................................................................. 16. 
  3.1.1. Forró víz padlófőtéssel ............................................................. 18. 
  3.1.2. Meleget és hideget napenergiával ........................................... 19. 
  3.1.3. Közfürdık egészségügyi hatásai .............................................. 21. 
 3.2. Kutak, csapok, bélyegzık .................................................................... 22. 
 
4. A FÖLBE ÁSOTT LYUKTÓL A VÍZÖBLÍTÉSES TOALETTIG. A 
VÁROSI HIGIÉNIA ................................................................................................ 25. 
 4.1. Ahová a király is egyedül jár ................................................................ 25. 
  4.1.1. Vizet és vizeletet újrahasználva................................................ 26. 
 4.2. A városi higiénia................................................................................... 26. 
  4.2.1. Vízszennyezés ......................................................................... 27. 
  4.2.2. Mit lehet a szennyezés ellen tenni? .......................................... 30. 
 
5. CSATORNÁZÁS................................................................................................ 31. 
 5.1. Szennyvízelvezetés ............................................................................. 31. 
 5.2. Csatornázás a talajvíz levezetésére..................................................... 32. 
 5.3. Ahol a mocsár és belvíz elınyt jelentett ............................................... 33. 
 5.4. Cloaca Maxima – a hibrid csatorna ...................................................... 34. 
 5.5. Mesterséges csatornák hajózás céljára ............................................... 34. 
  5.5.1. A pisai csatorna ........................................................................ 35. 
  5.5.2. A Portusi csatorna és a kikötı. Miért hatszöglető 
Traianus kikötıje? ................................................................................................. 35. 
  5.5.3. Az Ó-szuezi csatorna................................................................ 38. 
 
6. GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIA A RÓMAI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN..................... 41. 
 6.1. Emelıgépek ......................................................................................... 41. 
 6.2. Vízemelı szerkezetek .......................................................................... 43. 
  6.2.1. Vízemelı kerekek ..................................................................... 43. 
  6.2.2. Vízemelı csavar ....................................................................... 44. 
  6.2.3. Láncos vízemelık..................................................................... 44. 
  6.2.4. Kteszibiosz vízpumpája ............................................................ 45. 
 6.3. Vízimalmok........................................................................................... 45. 
 6.4. Vízenergia hasznosítás a bányászatban.............................................. 47. 
  6.4.1. Felszín alatti bányászat ............................................................ 48. 



 - 3 - 

  6.4.2. Ruina Montium – a speciális bányászati technológia................ 48. 
  6.4.3. Bányavasút............................................................................... 50. 
  6.4.4. Felszíni bányászat .................................................................... 50. 
  6.4.5. Felszíni bányászat vízenergiával .............................................. 50. 
  6.4.6. Kıtörı gyorsabban és hatékonyabban ..................................... 51. 
  6.4.7. A Fucinus-tó lecsapolásának kísérlete ..................................... 51. 
 6.5. A technológia környezeti hatásai.......................................................... 52. 
 
7.MERT MÉGIS PANNONIA FÖLDJÉNEK SZÜLÖTTEI VAGYUNK .................... 53. 
 
8. BEFEJEZİ GONDOLATOK.............................................................................. 55. 
 

IRODALOMJEGYZÉK...................................................................................... 56. 
 
ÁBRAJEGYZÉK ............................................................................................... 59. 
 
TÁBLÁZATJEGYZÉK....................................................................................... 60. 

 



 - 4 - 

0. BEVEZETÉS 

 
 Ha valaki kimondja azt a szót, ókor, az elsık, amik az átlagembernek beugranak, az 
egyiptomi piramisok, a világ hét csodája, nagy csaták karddal és lándzsával. És ha 
hozzátesszük a víz szót? Hajózás! Na és ha ezt még bıvítjük arra, hogy ókori vízgazdálkodás? 
Ugye, ez már egy kicsit elgondolkodtató. 
 Az ókor egyik legnagyobb, szinte egész Európát magában foglaló nagyhatalma az 
ókori Római Birodalom volt. A császárság korára magába szívta az egész Földközi-tenger 
térségét, Nyugat- és Közép-Európát, Kis-Ázsia egy részét, valamint Egyiptomot. Bár sokféle 
nép alkotta ezt a hatalmas egységet, mégis az egész birodalomra rá lehet ruházni a római 
kultúra elnevezést, amely egy idı után valóban egységessé vált, mindenhol elterjedt. 
 A római kultúra mediterrán éghajlaton alakult ki. Hála ennek a meleg klímájú 
vidéknek - bár hosszú évszázadok kellettek hozzá - kialakult a vízhasználat egyik 
legfejlettebb formája. Ahogy a késıbb birodalommá fejlıdött hatalomnak, úgy a vízhasználat 
és vízmővek központja is Róma lett.  
 Célom, hogy ennek a kultúrának a vízgazdálkodását, vízzel mőködı technológiáit, 
vízhasználatát a fogyasztástól a csatornákig felfedjem és ezen túlmenıen környezetmérnöki 
szemszögbıl bemutassam. Így az olvasó láthatja majd, hogyan terhelték az édesvízbázisokat, 
milyen környezetszennyezı és természetpusztító tevékenységeket mőködtettek, de egyúttal 
azt is, milyen környezettiszta energiákat használtak és hogyan alakították át környezetüket 
céljaiknak. 
 Nem idırendi sorrendben fogok haladni, hiszen ebben a témában nem is lehetne. Úgy 
fogom az olvasót végigvezetni minden egyes állomáson, ahogy a víz folyik: Forrásától 
végcélja felé. 
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1. A BIRODALOM VÍZVEZETÉKEI 
 
1.1. Miért? Hogyan? Mibıl? 
 
 Kezdetben az akkor még királyok által vezetett Róma, vízét a Tiberisbıl, ásott 
kutakból és közeli forrásokból nyerte. Ahogy Róma népessége és ezzel párhuzamosan mérete 
és igényei is nıttek, a Tiberis vize egy idı után nem felelt meg minıségileg az ivásra, a kutak 
és források vize pedig szőkösnek bizonyult. 
 Az elsı vízvezetékek ötlete már Kr. e. 312-ben felvetıdött, amikor Appius Claudius 
Caecus1 és C. Plautius Venox2 megtervezte Róma elsı aquaeductusát3, az Aqua Appiát. A 
vízvezetékek egy-egy, a várostól több tíz kilométerre fakadó forrás vízét szállították. A 
forrásnál forrásfoglalást alakítottak ki, amelyet a vízvezeték csövéhez kapcsoltak. A csövek 
fából, agyagból és ólomból készültek, bár egy idı után nagyrészt az ólmot használták. Hogy 
miért? A fából készített csöveket szabványvastagságúra faragni, megfelelı illeszkedéssel és 
meghatározott belsı átmérıvel, idı és pénzigényes folyamatot kívánt. Abban az esetben, ha 
nem megfelelı fából készítették, amely hosszú ideig tőri az állandó vizes közeget, fennállt a 
korhadás veszélye. A rómaiak közismertek voltak hatalmas hajóhadaikról, amelyet mi másból 
építettek volna, mint fából. Nekik köszönhetı, hogy a mediterrán medencében mára a cserjés 
növényzeten kívül alig maradt fa. És mivel a fát hajók építésére használták, egyéb anyagra 
volt szükség csövek gyártásához.  
 Mivel Itália területe gazdag folyókban, így évmilliók alatt lerakódott üledékekben, 
tehát agyagban is, ennek beszerzése nem okozott különösebb nehézségeket. Az agyagcsövek 
elkészítése és „tömeggyártása” sem okozott nagyobb erıfeszítéseket, ráadásul a kincstárnak 
sem került hatalmas összegekbe. Egyetlen hátránya, hogy leejtés, ráütés esetén törtek. 
Az agyag mellett még igen elterjedt az ólomcsövek és ólom vízcsapok használata is. Ennek 
egyik oka, hogy ólombányából épp elég sok volt Itáliában, késıbb pedig Britanniát is az 
ottani ólombányák miatt foglalták el, másrészt az ólom olvadáspontja az egyik legkisebb az 
akkor használt fémek között (327,5 C°). Csak a viszonyítás kedvéért feltüntetem a rómaiak 
által leggyakrabban használt fémek olvadás pontját: 
 
1. Táblázat: Leggyakrabban használt fémek 

Fémek 
Olvadáspont 

(C°) 
Vas 1535,0 
Réz 1083,0 
Arany 1064,0 
Ezüst 961,9 
Ólom 327,5 
Ón 231,9 

 
 A táblázat láttán érthetı, hogy mivel mennyisége miatt olcsó volt, megmunkálni sem 
volt nehéz. Leggyakrabban ezt használták, ráadásul a fával ellentétben, még sablonokat is 
gyártottak hozzá. Ezek után könnyővé vált az ólomcsövek „sorozatgyártása”. Andrew Wilson, 
angol régész Machines, power and the ancient economy címő tanulmányában leírja, hogy a 
                                                 
1 Appius Claudius Caecus: Kr.e. 4.-3. század környékén élt szónok és politikus. İ kezdte építtetni a Via Appiát, 
Itália egyik fı közlekedési útvonalát.  
2 C. Plautius Venno (Venox): Kr. 341 körül Róma egyik consulja. 
3 aquaeductus –us m. (lat) – vízvezeték 



 - 6 - 

birodalomban akkora mértékő volt az ólom felhasználása, hogy még a Grönlandi jégben is 
kimutatható a kétezer évvel ezelıtt levegıbe került, majd kiülepedett és jégbe fagyott 
ólomréteg. Ennek hátrányait az emberi szervezet érezte meg. Az ólom olvadása közben 
tömegének közel 5%-át juttatja ólomgız formájában a levegıbe. Belélegezve bekerül a 
véráramba, ahol rárakódik a hemoglobin sejtekre és gátolja az oxigénfelvételt, károsítja az ér- 
illetve idegrendszert. Ugyanezek a tünetek merültek fel az ólomcsövekbıl való hosszabb 
vízfogyasztás esetén is. Mivel az ólomcsöves vízvezetékekbıl nagyrészt az arisztokrácia 
nyerte az ivóvizet, egy idı után a szervezetben felhalmozódott ólom (mely a terhes nıkben a 
magzat szervezetében is felhalmozódott és kifejtette hatását) okozta elváltozások testi és 
szellemi károsodáshoz vezettek. 
 
1.2. Vezetékek föld alatt és föld fölött 
 
 A vízvezetékek nyomvonalát kitőzéssel jelölték ki, amelyhez mérıasztalt, a gromát 
használták. A csuklós asztallap szélére finom beosztású vonalzót erısítettek, hozzá illeszkedı 
bronz szögmérıvel és az asztalra rajzolt, szerkesztésekhez jól használható görbékkel. A 
groma pannóniai leletek közül ismert. Szintén építkezéseknél vízszintmérıként használták a 
chorobatest, irány kitőzésre a dioptrát, mely a mai teodolitok elıdjének mondható. 
 A vízvezetékek egy részét föld alatt, ha a domborzati viszonyok úgy kívánták, a föld 
felett, boltíves hídszerkezettel vezették Rómába. Mindenképpen arra törekedtek, hogy a víz a 
magasabb területrıl kicsi (pár fokos) lejtésszöggel gravitációsan folyjon az alacsonyabban 
fekvı területek felé. Akadtak azonban olyan esetek is, amikor a vizet felfelé kellett folyatni. 
Ezt úgy oldották meg, hogy a csövet tölcsérszerően kisebb átmérıjőre csökkentették, ezáltal a 
vékonyabb csıben szívóhatás jött létre, és felszívta a vékonyabb csıbe a vizet. Bár még nem 
ismerték, mégis tudták használni a Kontinuitás elvét és a Bernoulli törvényt. 
 
Kontinuitás elve: Változó keresztmetszető csıben az áramlás sebessége a keresztmetszettel 
fordítottan arányos.  
Bernoulli törvény:  A nyomás kisebb azon a helyen, ahol az áramló közeg sebessége 
nagyobb. 
 
 A földalatti vezetékeket fordított U alakú zárt kıcsatornákba fektették, melyeket 
terrazzoval4 vagy opus caementitiummal5 béleltek. A csatornákba bizonyos távolságonként 
szerelıakna vezetett le. Ennek elınye, hogy csıtörés esetén nem kellett az egész vezeték 
nyomvonalát feltúrni, hogy megtalálják a hibát, másrészt a javítási munkákat is könnyebbé és 
tisztábbá tette. A szerelıaknák helyét kıdúcok (cippi) jelezték. A földalatti vezetékek 
fektetése kevesebb munkával és alapanyaggal készültek, mint boltíves társaik. Háború idején, 
minthogy földdel is befedték ıket, kisebb volt az esélye, hogy a támadók rátalálva, elvágják a 
vezetékkel együtt a várost is a víztıl. Kevesebb mérnöki tudást igényelt, bár akadt rá eset, 
hogy a kivitelezésnél gondok adódtak. Hadd éljek egy példával: 
 Nonius Datust, a III. Legio Augusta vízmőépítı mérnökét azzal a paranccsal küldte 
Saldae (francia nevén Bougie, Algériában) városába, hogy a vízvezeték részére fúrt alagút 
megakadt munkálatait fejezze be. A szerencsétlen hadmérnököt útközben rablók támadták 
meg, kirabolták, minden ruhájától megfosztották. Nagy nehezen mégis sikerült neki 
fogságából megszökni; s elérnie Saldae városát, ahol maga a helytartó fogadta. A városban a 
hangulat rossz volt, a város lakosai kétségbe estek, hogy a számukra oly fontos vízvezeték 
talán soha nem készül el, ugyanis a hegy egymással szemközti oldaláról fúrt tárnák nem 

                                                 
4 Terrazzo – Római beton egyik fajtája. 
5 Opus caementitium – falazat szabálytalan kövekbıl. 
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találkoztak. Nonius Datus még annak idején, a munkálatok megkezdése elıtt pontosan 
kijelölte a hegy gerincén az alagút nyomvonalát, megrajzolta a terveket, majd azokat átadta a 
korábbi helytartónak. A munkákat azonban a tervektıl eltérıen, hanyagul végezték, hibát 
hibára halmoztak, és ha négy esztendı múltán a mérnök idejében nem tér vissza, két alagutat 
fúrtak volna a hegybe. Nonius Datus úgy mentette meg a kilátástalannak tartott helyzetet, 
hogy kereszttárnát vágatott, amely a két tárnát egymással összekötötte, így a vízvezeték 
kérdése megoldódott. 
 A boltíves alapépítményre készült vezetékek segítségével hatalmas távolságok 
áthidalását és az egyenletes áramlást biztosították. Az alapépítmény általában egymáson több 
boltívsort tartalmazott, azonban elıfordultak egysoros vezetékek is. Ilyen látható Pompei 
közelében. A boltívsorok maximális mennyisége sosem haladta meg a három sort, 
szélességük az 1,7 métertıl a közel 10 
méteres szélességekig terjedt. Anyagukat 
mindig az adott terület kızetanyaga 
határozta meg. Ennek oka, hogy a 
kıtömböket nem akarták több száz 
kilométerrıl szállítani. Idıigényes és 
költséges lett volna. A Rómába vezetı 
legtöbb alapépítmény vulkáni kızetbıl, 
elsısorban tufából faragott téglából készült, 
mégpedig azért, mert a Tiberis alföldje 
vulkáni kiömléses alapkızeten fekszik. Ez 
állékonyságát, szilárdságát tekintve 
megfelelt építési alapanyagnak. A köveket 
habarccsal ragasztották egymáshoz.  
 A római habarcs és beton eredetileg 
etruszk találmány. Róma és Nápoly között termelték ki a pozzolana nevő vulkanikus kızetet, 
melyet porrá ıröltek, majd égetett mésszel és vízzel keverték össze. Ez a fajta habarcs a víz 
alatt is megkötött. Ha a habarcshoz kızúzalékot adtak, akkor beton lett belıle.  
 Mint az alapépítményeken jól láthatók, a rómaiak elıszeretettel használták 
áthidaláshoz a boltíveket. Egymástól meghatározott távolságra boltgyőrőket és bordákat 
készítettek, melyeket zsaluzattal támasztottak alá. A zsaluzatot a habarcs megkötéséig 
hagyták meg, majd lebontották. A végeredmény könnyed, látványos, mégis nagy terheket 
elbíró és az idıjárás viszontagságait átvészelı építmények lettek.  
 Több vezetéket gyakran összekötöttek, egy alapépítményre helyeztek akkor, ha kijelölt 
útvonaluk hosszabb távon keresztezte egymást. Így például az Aqua Marcia hat római 
mérföldön keresztül egy alapépítményen haladt az Aqua Tepulával és az Aqua Iuliával.  
 
1 római mérföld= 1,48 Km 
6 római mérföld= 6*1,48Km= 8,88Km 
 
Azaz a három vezeték majd 9 kilométer hosszan haladt egy tartószerkezeten. Hogy mekkora 
tömegtöbbletet jelentett ez az alapépítményre nézve? A következı számítással szeretném 
igazolni, hogy a boltíves szerkezet mekkora súlyokat volt képes évszázadokon keresztül 
magán viselni. 
 Sajnos teljes pontossággal nem ismerjük, hogy melyik vezeték milyen vastagságú volt. 
Ellenben az eddigi források alapján elmondhatjuk, hogy sok vízvezeték esetében alkalmaztak 
egy szabványátmérıt. Az ólomcsı átmérıje 15 cm-es, míg a csı vastagsága közel 1cm-es 
volt. A következıkben ezen adatokkal kísérlem meg rekonstruálni az említett problémát. 
 

1. ábra: Római kori aquaeductus 
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Az alábbi számolás szerint a 8,88km hosszú szakasz üres ólomcsövének súlya 443 tonna. 
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Egy csıszakasz vízzel telített tömege 561 tonna. Mivel az említett alapszerkezet három csövet 
hordozott magán, háromszor annyi, azaz 1683 tonnát kellett elbírnia. Mint már említettem a 
boltíves szerkezet tökéletesen megfelelt erre a célra. 
 Szeretnék azonban még egy problémát felvetni. Mivel az alapépítmény a 
mérnökgeológia szerint tömegtöbbletet jelent, méghozzá nem is kicsit, és kapcsolatban áll a 

földkéreggel, meg kellett a rómaiaknak oldani 
az alapozásból adódó problémákat. Elsı 
lépésben az épület alól el kellett hordani a 
talajt, melyen itt a földkéreg legfelsı, növényi 
gyökerekkel átszıtt, humusztartalmú zónáját 
értem. Másodsorban eltávolításra kerültek még 
a laza kızetek, és csak mikor elérték a szilárd, 
összeálló kızetréteget, kezdtek bele az 
építkezésbe. A laza kızetek eltávolítására 
mindenképpen szükség volt. Amennyiben 
ezeket a rétegeket a létesítmény alatt hagyják, 
az alapépítmény megsüllyedhet, alóla a talaj 
kimosódhat. Mindkét esetben az alapszerkezet 

megrongálódása, csıtörések, akár a létesítmény összeomlása is bekövetkezhet.  
 A rómaiak a kitermelt talajokat is felhasználták. A termıréteggel pótolhatták a 
szántóföldek humuszhiányát, ha agyagot, kavicsot vagy homokot találtak, építkezéseken 
hasznosították. Az agyagból tégla, a homokból és kavicsból beton illetve habarcs készült. 
 
1.3. Vízvezetékek vizeinek minısége 2.Táblázat (12. oldal) 
 
 A vezetékeken Rómába vezetett vizek mennyisége és minısége is eltérı volt. A 2. 
táblázat tartalmazza Róma legfıbb vízvezetékeinek adatait. A felsorolt 9 darab vízvezetéken 
kívül még másik tíz is szolgálta a város vízellátását, nem is beszélve a birodalom egyéb 
területeinek vezetékeirıl. Én csak azért ezt a kilencet tüntetem fel, mert a többirıl sajnos túl 
kevés adat áll a szakemberek rendelkezésére.  
 A táblázatban szerepel az aquaeductusok építési ideje, hosszuk, forrásuknál mért 
tengerszint feletti magasságuk, Rómában mért magasságuk és kapacitásuk. A legtöbb vizet az 

2. ábra: Aquaeductus építése 
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Anio Novus szállította. Ezek ellenére ennek a vize volt a legrosszabb minıségő. Vizét 
mocsaras területrıl nyerték, színe zavaros, íze kellemetlen volt. Ivásra és fürdésre egyáltalán 
nem használták, ellenben tökéletesen megfelelt öntözésre, és mesterségesen létrehozott tavak 
vízpótlására. 
 Legkevesebb vizet az Aqua Tepula és az Aqua Iulia szállított. Sajnos a források nem 
említik, hogy vizüket pontosan mire használták, ám mivel a Capitolinusra, Róma szent 
dombján értek véget, vizüknek mindenképpen ivásra alkalmasnak kellett lenni. A 
Capitolinuson állt Róma templomainak nagy része. Egyrészt vallási félelembıl, másrészt 
gyakorlati szempontból sem lehetett ide akármilyen minıségő vizet vezetni. Vallási 
félelembıl azért, mert ha zavaros, szennyezett vizet látnak az Istenek saját lakhelyeiken,6 
megharagudtak volna Róma városára, és átkokat, özönvizet, tőzvészt és mindenféle rosszat 
bocsátottak volna lakosaira. Gyakorlati szempontból mindenképpen kellett tiszta víznyerı 
helynek létesülnie a templomok közelében. Az akkoriak állatok leölésével tisztelték meg 
isteneiket, és egy-egy ünnep alkalmával ez több száz állat (tehenek, bikák, disznók, kecskék) 
lemészárlásával járt, amely után nem volt elég pár vödör vízzel letakarítani a padlót és az 
oltárt, hanem hatalmas vízmennyiséget igényelt. Emellé járult még, hogy a víznek fertızések, 
betegségek elkerülése végett tisztának kellett lennie. Sokszor említik, hogy a rómaiak nem 
ismerték a tisztítószereket. A mai értelemben vett fertıtlenítıszerek valóban ismeretlenek 
voltak a régi kor embere elıtt, de hogy a templomoknál maradjunk, nem csak a víz jelentette a 
tisztítást. Miután a vért eltakarították, ecettel súrolták át a padlót, és hogy a levegıt is 
megtisztítsák, ként égettek7.  
 Minısége szerint a rómaiak három típust különítettek el a befolyó vizekbıl: Ivásra, 
fürdésre és öntözésre használható vizet. Hogy mi alapján tettek különbséget a három típus 
között? Még nem tudták meghatározni, pontosan milyen oldott ásványi anyagokat 
tartalmaznak a vizek. Íz, szag, szín és állag szerint különböztették meg ıket. Az átlátszó, 
tiszta, szagtalan, íztelen vagy majdnem teljesen íztelen vizet ivásra alkalmasnak tartották. A 
kénes, jódos-brómos vizeket ízük, illetve a szaguk alapján minısítették fürdésre alkalmasnak, 
a zavaros, szerves anyagokkal (növényi törmelék), iszappal „szennyezett” vizet, amiben már 
fürdeni sem volt gusztusuk, öntözésre használták. Ilyen módon különítették el a ıket, ennek 
ellenére sem minden esetben használták a városiak rendeltetésüknek megfelelıen a vizet. 
Errıl tanúskodik Frontinus8 leírása: 
 
„Rájöttem, hogy a Marcia közkedvelt, jéghideg és kristálytiszta vizét fürdésre, ványolásra s 
más, még elmondani is förtelmes célokra használják fel. Elrendeltem hát, hogy válasszák szét 
az egyes vízvezetékek vizét, majd osszák el külön-külön úgy, hogy elıször is a Marcia teljes 
egészében csak ivóvízül szolgáljon, s a többi is sorban a maga minıségének megfelelı 
használatra legyen rendelve; a régi Aniót például (…) a kertek öntözésére és a város 
piszkosabb szolgáltatásaira fogják be.” 
 
Mint, ahogy azt Frontinus említi, Róma legjobb minıségő vize az Aqua Marciából folyt, 
emellett tiszta vizet szállított még az Aqua Claudia, amelyet Róma második legjobb viző 
vezetékének tartottak és az Aqua Appia.  

 Közel kétezer évvel megépítésük után a vízvezetékek egy részét máig használják, igaz, 
nem a lakosság ivóvízellátására, hanem elsısorban szökıkutak táplálására. Ilyen az Aqua 

                                                 
6 Az ókorban úgy tartották, hogy az istenek lakhelyei a templomok. 
7 Már Homérosz Odüsszeia címő mővében is említik, mikor Odüsszeüsz megölte a kérıket, ként égetett az 
öldöklés helyszínén. Ennek nem más volt az oka, mint a fertıtlenítés, tisztítás. 
8 Sextus Iulius Frontinus: Kr.u. 40-130. Római író és államférfi. Több könyvet írt, köztük a „Liber de aquis” (A 
vízvezetékekrıl). 
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Virgó, amely 12, míg az Aqua Claudia 27 nyilvános szökıkutat táplál. Igaz, már egyik sem a 
kétezer évvel ezelıtti csövezéssel. 
 Felvetıdött a kérdés, miért vállaltak Róma elöljárói ennyi munkát, pénzkivételt a 
kincstárból, csakhogy iható vizük legyen. Elmondhatom, hogy más megoldás nem létezett. A 
Tiberis vizét, amelyrıl a késıbbiek folyamán részletesen írok, elszennyezték, más folyó nem 
folyt Róma környékén. A város lakossága a császárkorban elérte az egymilliót, és ekkora 
néptömeg esetében megfelelı minıségő víz híján könnyen felüthette volna a fejét egy 
járvány. Kutakat ugyan ástak a város területén, de egy idı után ezek sem feleltek meg az 
elvárásoknak, a mélyebb rétegekbıl kútfúrási technikákkal nyert vizet pedig nem ismerték. A 
tiszta források vize ugyan messze tört a felszínre, de mennyiségét és pár kivétellel minıségét 
tekintve is megfeleltek a használatra. Szállításuk költséges, idı és munkaerı igényes volt, és 
megfelelı mérnöki tudást kívánt, de amint azt az elızı oldalakon írtam, megtalálták rá a 
megoldást. 
 A vízvezetékek használata elterjedt az egész birodalomban. Használták ıket Rómában, 
Itália földjén, a Provinciákon, köztük Pannoniában9 is. Földalatti nyomvonalukat nem 
mindenhol találták meg, de alapépítményeik legtöbbje fennmaradt az utókor csodálatára. 
 

 
1.4. És ahol nem volt szükség vezetékre? 
 
 Mint említettem, a vízvezetékek birodalom szerte elterjedtek. Mégis akadtak olyan 
városok, ahol egyáltalán nem, vagy alig alkalmazták a már részletezett technikát. Egyik ilyen 
volt Pompei, a vulkáni hamu alá temetett város. Pompeit nem csak vulkáni törmelék takarta 

                                                 
9 Pannonia – mai Magyarország területe. Keleti határa a Duna volt. 

3. ábra: Róma vízvezetékei 
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be, de vulkáni kızetbıl épült, ráadásul egy 40 méter vastag évmilliókkal ezelıtt megszilárdult 
lávafolyamra építették. Ez a lávafolyam teszi igazán érdekessé a fejezetet.  
 A pompeii kutakat, amelyeket ivóvíz nyerése céljából építettek, ebbe a lávarétegbe 
ásták. Bár az ásás kifejezés nem épp a legtalálóbb. A vulkáni kızeteket a legkeményebb 
kızetek közé soroljuk, amelyekbe egy ásót nem lehetne beleállítani. Ebbe a rétegbe 
csákánnyal vágták a kutat, egészen 40 méter mélységig. Hogy miért pont addig? A vulkáni 
kızet vízzáró réteg, de alatta található egy víztartó. Ezt elérve, a lávaréteget áttörve, a víz a 
kútban 3-5 méter magasra szökött. Ez bizonyítja, hogy a víz nem talajvíz, mint ahogy több 
könyvben hibásan szerepel, hanem rétegvíz. Mégpedig azért, mert felette vízzáró réteg 
fekszik, mely pozitív nyomást gyakorol a víztartóra. 
 Azt is megkérdezhetjük, honnan tudták, hogy ott lent vizet fognak találni? 
Tulajdonképpen a legelsı kút kicsákányozása elıtt inkább csak sejtették. Méghozzá a 
környékben lévı feltörı kénes meleg vízforrásokból. Ennek ellenére a kutakból nyert víz nem 
ugyanabból a víztartóból származik, mint a kénes forrásoké. Az utóbbi a vulkáni utómőködés 
része, amelyet a rómaiak szintén hasznosítottak. Errıl egy külön fejezetben írtam részletesen. 
Pompeiben ezen kívül még 20 kutat tártak fel a régészek, mind ebbıl a víztartóból nyeri a 
vizét. Jelen korunkban is nem egy kút termel rétegvizet. Amennyiben ezek sósak, a víz tengeri 
eredetre utal. A Pompeiben találtak azonban édesek, fogyasztásra alkalmasak voltak.  
 Újabb kérdés vetıdhet fel az olvasóban. Hogy ha Pompeiben leástak 40 méter mélyre, 
akkor Rómában miért nem? Róma földtana némileg eltér a Pompeiitıl. Igaz, a város alatt ott 
is vulkáni kızet található, de e fölé még a Tiberis folyó üledékes hordaléka rakódott. A laza 
kızetbe pedig nem lehet 40 méter mély kutat ásni, mert szemcsés üledék lévén az oldalai 
egyszerően beomlanának, maga alá temetve a mélyben ásó rabszolgát. 
 A császárkorban Pompei városába is vezetett egy vezeték, de itt a kutak tisztaságát 
megırizték, a vizet továbbra is használhatták... Egészen Kr.u.79-ig10. 
 

                                                 
10 Kr.u.79 – A Vezúv kitörése, amely Pompei városának pusztulását okozta. 
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2. Táblázat: Róma vízvezetékei 

Név Építés éve Hossz 
(km) 

Magasság 
S 

forrásnál 
(m) 

Magasság 
Rómában 

(m) 

Kapacitás 
(m3/nap) Fogyaszthatósága  Használata Ma is használják 

Aqua Appia Kr.e. 312 16.561 30 20 73 Friss, egészséges Ivásra - 

Anio Vetus Kr.e. 272- 269 63.64 280 48 175,92 
Rossz minıségő, 
ivás alig alkalmas 

Fürdık ellátására - 

Aqua Marcia Kr.e. 144 - 140 91.424 318 59 187,6 Tiszta, igen hideg Ivásra - 

Aqua Tepula Kr.e. 125 17.745 151 61 17,8 ? ? Aqua Preziosa néven 

Aqua Julia Kr.e. 33 21.677 350 64 48,24 ? ? - 

Aqua Virgo Kr.e. 19 20.697 24 20 100,16 Fürdésre alkalmas Fürdésre 
Fontana di Trevit, 12 
nyilvános szökıkutat 

Fürdésre 
Trasteverét, Vatikánt, 
Szt Péter tér 
szökıkútjait 

Aqua Alsietina Kr.e. 2 ? 32.815 209 17 15,68 Nem iható 

  

Aqua Claudia 38 – 52 68.681 320 67 184,28 
Róma vízvezetékei 
közül a második 
legjobb 

Ivásra 27 nyilvános szökıkutat 

Anio Novus 38 – 52 86.876 400 70 189,52 Zavaros 

Öntözésre, 
tisztításra, 
mesterséges tavak 
vízellátásához 

- 
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2. MI TÖRTÉNIK, HA A VÍZVEZETÉK VÉGET ÉR? 

 
2.1.Vízelosztók 
 
 A városokba futó vezetékek egy elosztóépületben végzıdtek. Ezek feladata volt a 
beérkezı vizet elosztani és rendeltetésüket tekintve különbözı csövekbe vezetni. 
 Pompei városában még ma is megtekinthetı a Castellum Aquae, egy vízelosztó épület 
maradványa, amelyet a Serino-vezeték táplált. A vezeték a Vezúv keleti oldalán feltörı egyik 
forrás vizét vezette a városba. Egy része föld alatt, egy része föld felett vitt. A Castellum 
Aquae a város legmagasabb pontjára épült. Benne kıbıl faragott terelık vezették a megfelelı 
csıbe a vizet. Nem csak a Castellum Aquae, de a birodalom többi elosztója is magasabb 
területekre épült. Az innen elvezetett víz még mindig lefelé haladt, engedelmeskedve a 
gravitációnak. A pompeii elosztó három részre 
osztotta a befolyó vizet. Az elsı csı biztosította a 
közterek, második a termák, harmadik a magánházak 
ellátását. Vízhiány esetén az utolsó kettıt csappal el 
lehetett zárni. A városba vivı vezetékek ólomból 
készültek, legnagyobb átmérıjük 30 centiméter volt. 
Jogos lenne a kérdés, hogy miért épp a magánházak 
vízellátását zárják el és miért nem a közterekét. A mai 
ember számára legfıbb vízforrás, ha otthon megnyitja 
a csapot. A római városokban nem vezettek be 

minden házba vizet. Csak a legmódosabb polgárok 
igényelhették ezt a luxust, szemben a bérházak népes 
tömegével, akik ivóvízért az utcákon, tereken eredı kutakra jártak korsókkal, vödrökkel. A 
köztereken mindig kellett víznek folyni. A kutakat általában dombormővekkel díszítették. 
Ilyen volt Rómában a ma „Igazság szájaként” nevezett kút. Ebbıl ma már nem folyik víz, 
helyette a turisták dugdossák bele kezeiket, várva hátha valamelyikükét leharapja. Egykor a 
száj egy kút részeként szolgált, víz folyt belıle és sokan tartották alá kancsójukat, kezüket, a 
frissülést jelentı nedőért.  
 Ezen az elven mőködtek a birodalom többi elosztói.  
 
2.2. Víztározók 
 
 A forrásoknak nem a teljes vízmennyiségét jutatták a városokba. Gyakran földalatti 
víztárózókban raktároztak vizet, vízhiány esetére, vagy a hadsereg, a helyırség részére. 
Ezeket a tározókat szilárd kızetbe, Itália területén általában tufa rétegbe vájták. Magasságuk, 
szélességük és hosszuk meghaladta a több tíz métert. Megfigyelhetı bennük a boltíves 
szerkezet, az oszlopos tartás.  
 2010 januárjában jelentették be, hogy Edward és Michel O’Neil ókori víztározót 
fedezett fel Róma közelében, 2009 június 24-én. A tározó (Kr.e.109-ben épült) Rómától 56 
kilométerre a Bracciano-tó partján egy középkori templom alatt rejtızött. Az Aqua Traiana 
vízellátását biztosította, összegyőjtve a vulkáni tufán átszőrıdött és így megtisztult vizet. A 
falakat egyiptomi kék színezı anyag fedi, melyet igen drága festékként tartottak számon. 
Annak ellenére, hogy az elmúlt közel 1900 évben mindvégig víz alatt állt, a festék nem kopott 
le, mondhatni, teljesen vízálló. Ennek ellenére a vizet engedte át szivárogni. Az egyiptomi kék 
elıállítása nátrium-karbonát vagy kalcium-karbonát, kovasav és rézreszelék hevítésébıl 
történt. 
 

4. ábra: Castellum Aquae 
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Kalcium-karbonátból: 
OHCOOCaCuSiCaCOSiOOHCOCu 2210432232 3228)( ++→++  

 
Nátrium-karbonátból: 

OHCOOCuSiNaCONaSiOOHCOCu 221042322232 3228)( ++→++  

 
 Eddigi feltételezések szerint a tározót egy némileg kibıvített grottából (kisebb 
barlang) hozták létre. Sajnos, arról nem számolnak be a források, hogy az elmúlt egy évben 
mennyire haladtak a feltárásokkal, illetve, hogy a tározó pontosan milyen célokat szolgált. Bár 
nem akarok feltételezésekbe bocsátkozni, a császárkorban valószínőleg föld alatti 
vízgyőjtıként üzemelt. Nyilván a XII. században sem véletlenül építették fölé a templomot. A 
szerzetesek ismerhették a helyet és minden bizonnyal használták is, hiszen vize ivásra 
alkalmas volt.  
 Egy másik tározó Misenum11 városa alatt épült. A legnagyobb ismert tározó, a Piscina 

Mirabilis12, amelyet a rómaiak építettek. Eredetileg 
15 m mély, 72 m hosszú és 25 m széles volt. 
Boltozatát 48 oszlop tartotta és 12000 m3 vizet tudott 
tárolni. Feladatául szolgált, hogy a Misenumban 
állomásozó helyırséget ellássa ivóvízzel. A tartályt a 
város alatti tufarétegbıl vájták ki Augusztus császár 
parancsára, és a falakat illetve az oszlopokat 
stukkóréteggel13 vonták be. A tufa könnyen 
bányászható, ennek ellenére nagy terheket elbíró 
kızet. A tartószerkezetet emiatt könnyen alakíthatták 
oszlopos-dongaboltozatos14 rendszeré, nem kellett 
önsúly miatti rongálódástól tartani. 
Tartószerkezetének megbízhatóságáról tanúskodik, 
hogy a Kr. u 79-ben történt Vezúv kitörésekor, 
melyet Misenumban is érezhetı földrengések elıztek 
meg, nem omlott össze, oszlopai még ma is 
sértetlenül tartják a fedıboltozatot. Az oszlopokat 
meghatározott méretőre és egymástól meghatározott 
távolságokra faragtak. Egy metszetében plusz jel 
alakú oszlop átmérıje 2,15 m. A hosszabbik oldalon 
az oszlopok 3,00 m, míg a rövidebb oldalon 3,14 

méterre helyezkednek egymástól. (Különös, hogy a rövidebb oldali oszloptávolságok épp 3,14 
métert tesznek ki, mely egyenlı a π értékével) Vízzel az Aqua Augusta vezeték látta el, ami a 
Serino környéki források vízét vezette elıbb Neapolisba (ma Nápoly), majd Misenumba. A 
vizet a tározó tetején lévı nyíláson keresztül engedték a tározóba. A bekerült szennyezıdések 
(homok, iszap) a tartály padlóját átszelı keresztfolyosóban ülepedtek le. Ezt a tartály kiürítése 
után ki tudták tisztítani.  

                                                 
11 Város a Vezúvtól nyugatra, a Nápolyi öböl északi partján. 
12 piscina –ae f. lat. – halastó, medence  
mirabilis –e lat – csodálatos, különös 
Piscina Mirabilis – csodálatos medence/ különös medence 
13 A stukkó gipsz, mészpor, homok, festék, enyves víz vagy tojásfehérje keverékébıl készült vakoló anyag. 
Mezopotámiából származik. 
14 Dongaboltozat: két szemközti falat félkörívő tetıvel összekötı szerkezeti elem. 

5. ábra: Priscina Mirabilis 
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 A rómaiak kihasználták a rendelkezésükre álló lehetıségeket, és erre Itália földtani 
szerkezete tökéletesen megfelelt. Mennyivel nehezebb dolguk akadt volna, ha a mai 
Magyarország területén a Kisalföldön akartak volna a Piscina Mirabilishez hasonló víztárolót 
létre hozni. A laza üledékes talajban ez megvalósíthatatlan lett volna. Mondhatjuk tehát, hogy 
a római vízi kultúrához szerencse is kellett. Szerencse, hogy jó helyre települtek az egykori 
itáliai népek, ahol a földtani adottságok kedveztek az említett létesítmények létrehozására. 
 



 16 

3. A VÁROSI VÍZELOSZTÁS? 
 
3.1. Fürdık 
 
 A rómaiak fürdıkultúrájukat a görögöktıl vették. Hódításaik során találkoztak az ajol 
fürdık pompás épületeivel, és miután meggyızıdtek testre és lélekre gyakorolt jó hatásukról, 
maguk is átvették ezt a szokást. A görögök elsısorban sportolóiknak találták ki a kemény napi 
edzések utáni felüdülést. Ezt a rómaiak már továbbfejlesztve használták. Nem tarthatjuk 
kétségesnek, hogy az elsı fürdık megépítése részben a görög rabszolgák miatt történt. 
Elképezhetı, hogy egy orvosként vagy tanítóként szolgáló görög kinevette urát, amiért az 
egyszerő otthoni mosdást használta, a sokkal impozánsabb balnea15 helyett. Az elsı fürdık a 
második pun háború (Kr.e.218-Kr.e.210) alatt épültek és a köznépet szolgálták. Belépıdíjat - 
ugyanúgy, mint a mai uszodákban vagy strandokon - szedtek. A férfiak ¼ ast16, míg a nık 1 
ast fizettek. 
 Az elsı fürdık források közelébe épültek, ám késıbb, hogy az elkényelmesedett 
népnek ne kelljen elhagyni az otthonát, minden nagyobb városba építettek fürdıket. Ezekhez 
vezetékeken keresztül szállították a vizet. Hogy pontosan hány ilyen épület állt a 
birodalomban? Soknak nyoma veszett az idık során, de a Kr.u. 334-ben íródott Notitia17 
szerint a Római birodalomban 954 balnea és 11 terma18 állt. Ennek ellenére, akiknek az 
egészsége megkívánta, és akik megengedhették maguknak, gyakran utaztak kimondott 
gyógyhatással bíró források fürdıihez. Ezek elsısorban kénes, meleg viző, vagy magas 
ásványi anyag tartalommal rendelkezı vizek voltak. 
 Itália délnyugati és Szicília keleti része a vulkáni utómőködésnek köszönhetıen 
gazdag kénes, meleg viző gyógyforrásokban. Ezekre építettek hatalmas fürdıkomplexumokat, 
de nem egyszer egész város, teljes ellátással 
szervezıdött a fürdıturizmus köré. 
Közkedvelt helynek számított Baiae, ahol 
Róma arisztokrata rétege pihente ki évi 
fáradságait, vagy keresett gyógyírt különbözı 
panaszaira. Baiaeban még villát is építetett 
Gaius Marius és Cicero, de állítólag maga 
Nero is a kénes fürdıkben ázva tervelte ki 
Caesar meggyilkolását. A kénes termálvizeket 
használták reumás panaszokra, köszvényre és 
sebek gyógyítására. Magas ásványi anyag 
tartalmú vizeket ittak gyomor és 
bélpanaszokra vagy csupán méregtelenítésre. 
Aqua Cutiliae forrás és tó vizét megivó 
páciens csakhamar érezte hashajtó hatását. Ennek a forrásnak akkora volt az ásványi anyag 
tartalma, hogy a beledobott tárgyon rövid idı alatt kiváltak a vízben oldott sók. Ma is gyakran 
használnak boltban vagy gyógyszertárban kapható palackozott magas sótartalmú vizeket, 
melyek meghajtják fogyasztóját. Az akkoriak a palackozás módszerét még nem ismerték, de a 

                                                 
15 Balnea –ae f. lat. - közfürdı 
16 As: az elsı pénzérme. Kr.e.IV században vezették be. Egységnyi pénzként használták. 
17 Notitia dignitatum: Kr.e.334-ben íródott római hivatali jegyzék. A birodalom összes udvari, polgári és katonai 
hivatalait felsorolja. 
18 Terma: Kezdetben a magánfürdıket nevezték így. Az elsı termákat a császárok építették, de a legtöbbet 
haláluk után a népre hagyták. Nevük ezután sem változott meg balneára. 

6. ábra: Caracalla fürdıje 



 17 

fogyasztás által jó hatást kiváltó vizekbıl hordókban vagy amforákban megrendelésre a közeli 
városokba jó pénzért szállítottak, megkímélve a vásárlót az utazás fáradalmaitól. 
 

3. Táblázat: Legismertebb fürdık és hatásaik 

Fürdık Vizük Mit gyógyított? Hol található? 
Aqua Albulae kénforrás Sebek  Tivoli közelében 
Aqua Baiae kénforrás Reuma, sebek, csúz Nápolyi öböl partján 

Aqua Cutiliae  ásványforrás és tó Bélhajtó hatás ma Lago di Contigliano 

Aqua Labodes meleg ásványfürdı 
Reuma, ízületi 
panaszok ma Sciacca, Szicília déli partján 

Aqua Pativinal kénforrás Reuma, sebek,csúz ma Bagni d’Abano 

Aqua Segestanae meleg ásványfürdı 
Reuma, ízületi 
panaszok ma Bagni di Calmitto, Szicília 

Aqua Sextiae meleg ásványfürdı 
Reuma, ízületi 
panaszok ma Aix 

Aqua Sulis ásványforrás és tó 
Reuma, ízületi 
panaszok ma Bath 

Aqua Tarbellae 
hideg, meleg 
források Ízületi panaszok ma Dax 

 
 Hadd térjek most vissza a fürdıkhöz. A rómaiak élvezték az életet és ennek legjobb 
bizonyítékául szolgálnak, máig fennmaradt fürdıházaik. Hatalmas tömegek tódultak ide nap, 
mint nap, órákra feledve a munka vagy a politika megterhelı pillanatait. És nem csak azért 
jöttek, hogy tisztálkodjanak, vagy egyszerően áztassák magukat. Barátok jöttek össze, üzletek 
kötıdtek, gyakran az érdek, a pénz, talán mindkettı vezette ide a polgárt, nem egyszer piszkos 
cselszövések fonalát gombolyították valamelyik medence sarkában, vagy izzasztóteremben. 
Lássuk hát, mibıl állt ez az összetett életmód.  
 A fürdık nagy részét észak-déli tájolásúra tervezték (pl.: odesszai fürdı). Ennek 
energetikai céljai voltak, és pár sorral lejjebb errıl is szót fogok ejteni. Sem a balneákat, sem a 
thermákat nem úgy kell elképzelni, mint a mai uszodákat, ahol egy nagy térben több 
úszómedence helyezkedik el, és mind, aki úszik, egy teremben van jelen. Minden teremnek 
meg volt a maga helye és feladata. A fürdızı elıször az apodyteriumba ment, ahol 
megszabadult ruháitól. Szekrényül a falba mélyített fülkék szolgáltak. Általában felügyelı 
vigyázott a ruhákra és az ott hagyott értékekre, ennek ellenére, különösen a nagy számú 
embert befogadó fürdık esetében elkerülhetetlenek voltak a lopások. A fürdés a 
tepidariumban kezdıdött, amely a langyos terem nevet viseli. Hımérséklete 35 °C körül 
lehetett. Ezután a caldarium következett. Itt jóval melegebb hımérséklet uralkodott, a test a 
forró fürdıben izzadni kezdett, a bır pórusai kitágultak és megindult a salaktalanítás. Az 
izmok ellazultak, és passzív kikapcsolódás vette kezdetét. Hasonló szerepet töltött be a 
laconium is, melyet izzasztókamraként használtak. Itt nem volt medence, helyette kıpadokon 
fekve, ülve vagy sétálva izzadhattak a bent lévık. A laconiumot gyakran építették kör alakúra, 
középen a tetın szabályozható szellızınyílással. Mind a caldarium, mind a laconium 
termében párologtattak illóolajokat (levendula, borsmenta, citromfő). Ezek gızzel való 
keveredéssel belélegezve elısegítették a légúti betegségek gyógyulását, és a test ellazulását. A 
felsorolt gyógynövények lazító és idegnyugtató hatásaikról híresek. Mind a mai napig sokan 
használják a gızölést légúti betegségek enyhítésére. A gız segíti a légutakban, tüdıben 
képzıdött váladék feloldását és ezt már az akkoriak is felismerték. A felhevült test lehőtését a 
frigidarium, hideg vizes medence szolgálta. Lehetıség volt a vízbe csobbanva a gyors 
lehőlésre, amely a szív normális ütemre való visszaálláshoz, az erek gyors összehúzódásához 
vezetett. Ez a folyamat csökkenti a visszér kialakulásának lehetıségét, javítja az erek 
rugalmasságát és vérellátását, ezen túl pedig visszaadja az ellazult test frissességét, 
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könnyedségét. Aki a lassabb felüdülést választotta, az átsétált a frigidariumba, fürödnie nem 
kellett. A teremben nem csak a víz, de a levegı is hővös volt. A szívbetegeknek inkább az 
utóbbi lehetıséget ajánlották, megkímélve a szervezetet a hirtelen hımérsékletváltozástól, 
mely megterheli a szívet. 
 A termek használatát általában az általam elmondott sorrendben használták, bár volt 

lehetıség a változtatásra. A termek gyakran 
nyíltak egymásba, a torlódás elkerülése, és 
egyes termek kikerülése végett. Az eddig 
felsoroltak mindegyikét megtalálták a 
rómaiak a fürdıkben, de a nagyobbak más 
célokat szolgáló helységekkel is 
kiegészültek. Ide tartozott még a palaestra, 
mely egy vagy több sportolásra alkalmas, 
általában nyitott tetejő részeként szolgálta 
fürdıt, vagy a natatio, amit kifejezetten 
úszásra és nem fürdésre használtak. 
Tervezéstıl, és kivitelezéstıl függött, hogy 
nyitottra vagy fedettre építették, de 
bármelyik megoldást alkalmazták, a hideg 
vizet és a friss levegıt mindig biztosították. 

A vizet a különbözı medencékbe a padló alatt vezették el, a padlófőtéses rendszert 
megkerülve. Erre különösen a hideg vizes termeknél ügyeltek, nehogy a víz, mire a 
medencébe ér, felmelegedjen. Kedvelt helységként használták a masszázs szobát, azaz az 
unctuariát. Rabszolgákból vagy szegény szabadokból képzett masszırök olajoztak, gyúrtak. A 
fürdıkben a mővelıdésre is megadták a lehetıséget. Alakítottak ki könyvtárat, zenetermet és 
elıadótermet is. Ez utóbbi jó példa, hogy a rómaiak a legelképesztıbb helyeken 
gyakorolhatták a politikát és a szónoklattant. Árkádos porticusok szolgáltak üzletekként és 
adminisztrációs helységekként. 
 
3.1.1. Forró víz padlófőtéssel 
 
 Hogy megfelelıen melegen tudják tartani a tepidarium és a caldarium vizét, ezeket a 
termeket főteni kellett. A padlófőtést, latinul hypocaustumot használták erre a célra. A főteni 
kívánt helység kıpadlóját 80 cm, fürdıkben inkább 120 cm magas téglából vagy kıbıl 
készült oszlopok tartottak. Az oszlopokat soha nem készítették mészkıbıl, mert a nagy 
melegben elégtek volna. Ezekre az oszlopokra kılapokat fektettek úgy, hogy egy oszlopon 
négy kılap egy-egy sarka feküdt, így egy kılapot négy oszlop tartott meg. A lapokat 
habarcsréteggel vonták be, erre díszítésül márványlapokat vagy mozaikmintát raktak. 
 A hypocaustumot egy különálló helységbıl főtötték (praefurium). A kályhában 
faszenet égettek, de Cato19 mezıgazdasági munkájának egy része leírja, hogyan készítettek 
füstölésmentes tőzifát: „Az olajfatuskókat és egyéb tőzifát nyers olajhabbal permetezd be, 
tedd ki a napra, jól igya magába, így nem fog füstölni és jól ég.” A termelıdött hı a 
lebegıpadló alatt áramlott a termek alá. Jó irányba haladását terelıoszlopokkal biztosították. 
Felmelegítette nem csak termeket, de a medence vizét is. 
 A lebegıpadló helyett gyakran csak főtıcsatornákat építettek. Ezek fordított U alakú 
járatok voltak, tőzálló téglákkal kirakva. Kiindulópontul a kályha szolgált, végükön 
szellızınyílásokat vágtak. Ennek mőködési elve megint a Bernoulli törvénnyel magyarázható. 
A főtıcsatorna a végére vágott szellızınyílással ugyanúgy mőködött, mint a mai kémények, 
                                                 
19 Marcus Porticus Cato Maior: Kr.e.154-ben consul, majd Hispániában helytartó. Az Origines (Kezdetek) és a 
De agri cultura (Aföldmővelésrıl) címő mővek szerzıje. 

7. ábra: A bathi császárfürdı maradványa 
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csak fektetett állapotban. A meleg egyenletesen áramlott egy irányba, ugyanakkora 
hımennyiséggel melegítve a csatorna teljes hosszát, rajta keresztül a medence vizét. Az így 
elkészült főtési rendszer ugyanolyan jól melegített, mint a lebegıpadlós. A 
szellızıcsatornának a hı áramoltatáson túl még más szerepet is szántak. Bármennyire is 
próbálták füstmentesen megoldani az égetést, valamennyi mégis képzıdött. A rómaiak nem 
használtak kéményeket, így aminek azon keresztül kellett volna távozni, az a főtıcsatornába 
lebegett, onnan pedig a szellızınyíláson ki az utcára. 
 Nem minden termet főtöttek külön kályhával. Gyakran két helyiség között csak 
átvezetı csatornát építettek a hypocaustum jellegétıl függetlenül. Az átvezetı csatorna 
szintén fordított U alakú volt. A főtıcsatornától csak annyiban tért el, hogy erre falakat 
emeltek és nem padlózatot. Gyakran csak a legmelegebb terem, a caldarium alatt főtöttek. 
Innen a tepidariumba már az említett átvezetı csatorna vitte a meleget. A többi helyiségbe 
közvetett módon, az ajtókon keresztül áramlott a meleg.  
 Hogy a hıáramlást teljessé tegyék, nem csak a padlóból áramoltatták a meleget, 
hanem a falakból is. A falak 
belsı síkjára helyezték el a 
tubusokat, vagy a lábas téglákat. 
A tubus viszonylag keskeny 
átmérıjő belül üreges szögletes 
tégla volt, melyet a már meglévı 
falak belsı felületére habarccsal 
rögzítettek úgy, hogy a levegı 
felfelé tudjon a kialakult csıben 
áramolni. A lábas téglák a 
tubustól formára különböztek, de 
ugyanazt a célt szolgálták. A 
négyszögletes téglák egyik 
oldalán négy kis lábat alakítottak 
ki, míg a tégla párjára négy 
lyukat fúrtak a lábak fogadására. 
Ha ezeket egymáshoz illesztették a kettı között rés alakult ki, és a hı itt is szabadon 
áramolhatott. Csak érdekességként jegyzem meg, hogy a római téglák fajsúlya (1,93g/cm3) 
jóval nagyobb volt, mint a maiaké (1,55 g/cm3).  
 A fürdıkhöz használt habarcsok valamivel több összetevıt tartalmaztak, mint az 
egyszerőbb épületekhez használtak. Az aquaeductusoknál felsorolt összetevık még 
kiegészültek állatszırrel. A szırrel kevert habarcs a magas hımérséklet és a nagy 
páratartalom ellenére nem aprózódott olyan gyorsan. A „f őtıcsövekkel” bevont falakat 
vékony márványlapokkal fedték be. 
 A hypocaustumot nem csak fürdık főtésére használták. A mediterrán vidékeken nem 
volt szükség a padlófőtésre. Ezen a területen a hideg tél csak pár hétig tart, és addig főtésre 
elegendınek bizonyultak a hordozható kályhák. Ellenben az északibb provinciákon, például 
Pannoniában, ahol a tél hónapokig tart, és több szobát is főteni kellett, a házakba is bevezették 
a hypocaustumot. 
 
3.1.2. Meleget és hideget napenergiával  
 
 Most, hogy a hypocaustumnak épp elég szót szenteltem, áttérnék arra, amivel a 
rómaiak padlófőtéses rendszerüket kiegészítették. Ez nem más, mint maga a Nap. A 
mediterrán vidéken különösen magas a napsütötte órák száma, és ezt kihasználva a rómaiak 
fürdıiket, de még házaikat is égtájak és a napsütéses oldalak szerint tájolták. 

8. ábra: Hypocaustum felépítése 
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 A balneák legtöbbje észak-déli fekvéső. A különbözı helyiségeket aszerint helyezték 
el, hogy a Nap a fürdı melyik oldalát sütötte hosszabb ideig, illetve melyiket nem érte 
egyáltalán napfény. A meleg vizes termeket (caldarium, tepidarium) az épület délnyugati 
oldalára építették. Mivel a fürdıket délutántól használták, a Nap ide egész délután besütött és 
még főtés nélkül is melegen tartotta a helységeket és azok vizét. A hideg vizes termeket, mint 
a frigidarium, az északi oldalakon alakították ki, mert ennek a helyiségnek nem volt szüksége 
főtésre, de fényt igényelt. Ugyanígy világos, de hővös oldalt kívánt a palaestra és a natatio. 
Hogy pontosan melyiket hová építették, az függött az építtetı és a tulajdonos elképzeléseitıl, 
nem kevésbé attól, hogy a fürdıt milyen területre (város középpontja, napsütötte 
domboldal...) építették. A napenergia hasznosítása fıleg nyaralók fürdıiben és vidéki 
fürdıkben mőködött. Egy olyan balneánál, ahol a fürdıket több emeletes házak övezték és 
legjobb esetben is csak a tetıt sütötte a nap, a melegítést fıként a hypocaustum végezte. Ám 
az olyan fürdınél, ahol a környékben az oda vezetı úton kívül semmi nem volt, ráadásul egy 
déli fekvéső domboldalon épült már könnyebben mőködött az energiahasznosítás. Vegyük 
egy vidéki gazdag arisztokrata nyaralóját, aki saját fürdıt építtetett magának, hogy szabadsága 
alatt se kelljen ettıl a remek szórakozástól megválnia. Neki érdekében állt, hogy olyan fürdıje 
legyen, ahol többet „használják” a Napot, mint a főtırendszert. Elsısorban esztétikai szerep 
jutott itt a környezettiszta energiaforrásnak. A rabszolgák megkímélték urukat, hogy a víz 
felfőtése miatt várnia kelljen, vagy attól, hogy víz nem a megfelelı hımérsékletre emelkedett 
(az még hagyján, ha túl hideg maradt, de ha túl forró lett és ez a ház urát váratlanul érte...), 
vagy a főtıhelyiségbıl eredı füsttıl és kellemetlen égett szagoktól. Akármennyire is 
próbáltak füstmentesen tüzelni, mégsem volt egészen megvalósítható. Arról, hogy milyen 
ötletes építési módszereket alkalmaztak a nyaralók főtéséhez, jó példa Plinius20 egyik 
levelének részlete, amelyet egyik barátjának írt, bemutatva neki kényelmes vidéki házát: 
 
„...A ház majdnem teljesen délre néz, s a napot nyáron a hatodik órától, télen valamivel 
késıbb, szinte becsalogatja széles, kissé elıre ugró oszlopos folyosójával. Sok részbıl áll, 
bejáratánál az ısök hagyománya szerint épült atrium. (...) Az ide tartozó hálószobába nem 
hatol be sem a napfény, sem a zaj vagy kiabálás. (...) A folyosó másik végén az ebédlıvel 
szemben tágas szoba van. Ablakai részben a teraszra, részben a rétre nyílnak, s egészen az 
ablakok alatt egy halastó fekszik, amely a szemet és a fület egyaránt gyönyörködteti. Mert a 
fentrıl lecsurgó víz fehér habot ver a márványmedencében. Ez a szoba télen a legmelegebb, 
ekkor kapja a legtöbb napfényt. Közvetlen mellette a főtıkamra, felhıs napokon ez pótolja 
melegével a napfényt. (...) A hideg vizes teremhez csatlakozik a fürdı középsı terme, amelybe 
jótékonyan besüt a napfény, de nem annyira, mint a meleg vizes terembe, amelyet állandóan 
melegít. Itt a három medence lépcsızetesen helyezkedik el, kettıre állandóan süt a nap, a 
harmadikra kevésbé, de itt is világos van. (...) Alatta fedett, szinte a föld alatt futó folyosó. Ez 
különösen nyáron nagyon hővös, megelégszik a benne lévı levegıvel, sose kíván és sose 
enged be újat. A két fedett folyosó után, az ebédlı végénél, délelıtt télies, este nyárias 
levegıjő csarnok. Ezen át jutunk két lakosztályba, az egyik négy-, a másik háromszobás; a 
nap járása szerint kerülnek hol napsütésbe, hol árnyékba...” 

(Plinius: Levelek: 5. könyv; 6. levél) 
 
 Mint ahogy a levélbıl kitőnik, Pliniust nem csak energetikai célok vezérelték, mikor 
megépítette etruriai nyaralóját. A Napot felhasználta, hogy szemet és lelket gyönyörködtesse 
mindaz, ami általa mőködik. Nem Plinius építkezett egyedül így. A rómaiak úgy használták 
ezt az energiát, hogy közben az építészetnek, a kidolgozottságnak, a szépségnek is helyet 

                                                 
20 Ifj. Plinius: Caius Plinius Caecilius Secundus, Kr.u. 61-112. Id. Plinius unokaöccse. Római író. Politikai pályát 
futott be, tíz könyvbıl álló levelei tették hallhatatlanná. 
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adtak. És hogy miért fontos mindez? Azért, mert bizonyítja, hogy energiatakarékosan is lehet 
épp olyan életminıséget biztosítani, mint nélküle. 
 
3.1.3. Közfürdık egészségügyi hatásai 
 
 A fürdık pozitív, egészséget javító hatásairól már szóltam. Most arról szeretnék szót 
ejteni, milyen betegségeket, fertızéseket terjesztettek a fürdık. Egy-egy balnea egyszerre több 
száz fınek biztosított fürdıhelyet, de a császári termák még ennél is nagyobb 
befogadóképességgel rendelkeztek. Diocletianus21 fürdıje egyszerre 3000, míg Caracalláé22 
10000 fı idıtöltését biztosította.  
 Ekkora tömeg egy helyre zsúfolódása óhatatlanul forrása lett a fertızı betegségek 
terjedésének. Ugyanúgy, ahogy a mai fürdıkben, strandokon, ahol egy helyen sok ember 
fordul meg, és ahol jó közvetítı közeg a víz, könnyen terjedtek a nemi és gombás fertızések. 
A meleg vízben gyorsan terjedt a vérhas, melyet az ókorban elterjedt, gyakran tömegeket 
ledöntı betegségként tartották számon. Hérodotosz23 szerint Xerszész24, perzsa király 
hadseregét is ez kerítette hatalmába a görög hódítások idején. Feltételezhetjük, ha akkor a 
perzsa táborok nem kerülnek a vérhas uralma alá, akkor talán sikerül elfoglalniuk a görög 
földeket, és akkor a történelem egész más fordulatot vett volna. 
 A fürdıkben a járványok terjedését a gyakori takarítással, és a napi rendszerességgel 
cserélt vízzel próbálták megállítani. Mivel a vezetékeken keresztül folyamatosan nyerték a 
friss vizet, a medencék vizének folyamatos cseréje nem okozott gondot. Szárazság, vízhiány 
esetén, amikor a források vízhozama is apadt, a fürdık vizét a már általam említett okok miatt 
el kellett zárni, a fürdıket is bezárták. Mindezt szintén higiéniai okok miatt. Nem 
engedhették, hogy a nép több napos vízben áztassa magát, ahol mindenféle fertızés éli 
világát, és csak a kellı gazdatestre vár. Ilyenkor a medencék vizét is leeresztették, esetleg 
kénes vízzel is átmosatták. Ugyanígy bezárathatták a fürdıket az aqua curatorok, ha egy adott 
fürdıbıl többen jelezték betegségek elıfordulását, vagy ha a fürdı nem felelt meg a higiéniai 
elıírásoknak, esetleg egy-egy járvány kiindulópontja volt. 
 A betegségeken kívül még hátrányosan és hosszabb idın keresztül 
egészségkárosítónak nevezhetjük a zajt, mely a fürdıkbıl kiszőrıdött, és ami a környékükön 
mindennapos dolognak számított. Seneca25 egyik levelével mutatom be, milyen is volt lakni 
egy fürdı szomszédságában. 
 
„Üdvözöllek, Luciliusom! Pusztuljak el, ha a tanulmányaiba mélyedı ember számára valóban 
olyan nélkülözhetetlen a csend, mint általában hiszik. Tessék: mindenfelıl hangzavar harsog 
körülöttem közvetlenül a fürdı mellett lakom! És most képzelj el magadnak mindenféle zajt, 
ami csak a fülnek győlöletes lehet. Mikor például az edzettebbek tornásznak, és kinyomják a 
kezükben tartott vaskos súlyzót, amikor erılködnek vagy megjátsszák az erılködıt, én hallom 
a nyögést, valahányszor meg kieresztik a visszatartott levegıt, a sziszegı és sipító kilélegzést. 
Mikor egy petyhüdt és olcsó bedörzsölésre fanyalodó vendéget küld a sors, hallom a tagjait 
paskoló kezek csattogását, amelyek hangszíne aszerint változik, hogy feszes-e vagy öblös a 
lecsapó tenyér. Ha még befut egy labdázó is, és elkezdi hangosan számlálni az ütéseit az 
mindennek a teteje! Vedd aztán a kötekedıt, a tetten ért tolvajt, s azt, aki a fürdıben 
énekesnek képzeli magát. Vedd aztán azokat, akik hatalmas csobbanással ugranak a medence 

                                                 
21 Caius Aurelius Valerius Diocletianus: Kr.u.284-Kr.u.305. római császár. 
22 Caracalla: Kr.u.198-Kr.u.217. római császár. Eredeti neve Lucius Septimus Bassianus. A Caracalla nevet a 
caracalla gót, bokáig erı köpenyrıl kapta, amit elıszeretettel viselt. 
23 Hérodotosz: Kr.e.484-Kr.e.425. Görög történetíró. 
24 Xerxész: Kr.e.519-Kr.e.465. I. Dareiosz fia, perzsa uralkodó. A görög-perzsa háború egyik vezéralakja. 
25 Seneca: Kr.e. 4- Kr.u. 65. Római filozófus, államférfi, költı és drámaíró. 
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vizébe. De ezek legalább természetes hangok! Csakhogy gondold még hozzájuk a 
szırtelenítıt, aki hogy felhívja magára a figyelmet szüntelenül éles, rikácsoló hangot hallat, s 
legfeljebb addig marad csendben, míg a szırszálakat tépdesi, vagy ha valaki éppen magához 
szólítja. Ott van még a lepényárusok tarka zsivaja, a lacikonyhás, a cukrász, s a sok szatócs, 
kocsmai árus, aki mind a maga egészen jellegzetes hanghordozásával kínálja portékáját.” 

(Seneca: Kr.e. 4 és Kr.u. 65 között) 
 
 Mint ahogy a levélbıl kiderül a fürdıket, sıt magukat az épületeket sem 
hangszigetelték, ráadásul a fürdık hangjait még erısítették a nagy, visszhangot keltı termek, 
a gyakran félig vagy teljesen nyitott részek. A bentrıl kiszőrıdı lármához még hozzájárult a 
fürdı köré telepedett árusok hada, akik már akkor is tudták, hol lehet a legjobb nyereségre 
számítani. Csak összehasonlításul: A mai strandok köré, élményfürdıkbe, uszodákba is 
befurakodják magukat a büfések és az ajándékboltosok. Ez akkor sem volt másként. A zaj 
elleni aktív védekezés, mely során magát a fürdıt próbálták volna csendesebbé tenni, nem 
létezett. Igény sem volt rá, különösen a fürdızık részérıl nem. A legjobb, amit maga a 
közelben lakó tehetett, hogy elköltözött, bedugta a fülét, vagy maga is inkább csatlakozott a 
fürdızık zajos népéhez. 
 
3.2. Kutak, csapok, bélyegzık 
 
 Dolgozatomat a városi vízellátás másik részével szeretném folytatni. Hogyan jutott a 
városi lakossághoz az ivóvíz? Hogy vezették be házaikba? Milyen feltételeket szabtak az 
akkori hatalmak? Kik felügyelték és javították a közmőveket? Ezekre a kérdésekre szeretnék 

a következıkben választ adni. 
 A vezetéken át a vízelosztóba ömlı mennyiség 
egyharmada került a közkutakba, ahonnan akárki akármennyi 
vizet ingyen magához vehetett. A kutak vize ide is 
gravitációsan, illetve a közlekedı edények elve alapján került. 
A megfelelı víznyomást könnyen elérték, mivel a 
vízelosztókat mindig a város legmagasabb, vagy valamely 
magasabb pontjára építették. A kút nem egyszerően egy csı 
végét jelentette, ahonnan víz folyt a szabadba. Márványból, 
mészkıbıl, bronzból készült dombormővekbıl, szobrokból 
ömlött birodalom szerte. Agrippa26 háromszáz márvány és 
bronzszobrot, négyszáz márványoszlopot használt nyilvános 
kutak készítésére, és mindezt csak Rómában. A díszítettséget 
olykor a technika vívmányaival kombinálták. 
 A Philón27 által leírt szökıkút, az elsı olyan kút, amit a 
víznyomás forgatott. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Segner 

kerék elıdje. Hogy pontos képet kaphassunk róla, elıször a 
Segner-kereket mutatom be, és majd ennek segítségével a 
Philón féle szökıkutat.  

 
Segner-kerék: Egy tartályt egy tengelyre erısítünk úgy, hogy a tartály a tengelyen körbe 
foroghasson. A tartály oldalának alsó részébıl egy belül üreges kar, csı nyúlik ki, amit oldalt 
kilyukasztunk. A tartályt vízzel töltjük fel, a víz a csı végi lyukon kifolyik, ezáltal mozgásba 

                                                 
26 Marcus Vipsanius Agrippa: Kr.e.63-Kr.e.12. Római hadvezér, és államférfi. Augusztus császár barátja. 
27 Alexandriri Philon: Kr.e. 20 körül. Görög nyelven alkotó zsidó teológiai és filozófiai író. 

9. ábra: Philon által leírt 
szökıkút 



 23 

hozva a tartályt, ami forogni kezd. Segner28 a kísérletet légüres térben is elvégezte, és 
bizonyította, hogy a kerék mozgását a fölötte levı vízoszlop súlya által megmozgatott 
vízsugár váltja ki. Ily módon számította ki azt a nyomást, amely a kereket forgásba hozza. 
Felismerte azt is, hogy a kiömlı vízsugár sebességét és a kerék forgássebességét a 
forgómozgás megindulása után a centrifugális erı is fokozza. Leonhard Euler29 volt, aki 
apróbb módosításokkal emelte a Segner kerék hatásfokát. A tartályból kinyúló csövet 
meghajlította, így nem kellett az oldalára lyukat fúrni. Segner kereke volt Euler kétrészes 
turbinájának az alapja, és ez vezetett a késıbbi turbinák létrehozásához. 
 
 De mi köze mindehhez Philónnak? Egy ismeretlen ókori tudós olyan szökıkutat 
készített, amely nem egyszerően vizet lövellt magából. Egy kút csövére egy gömb alakú 
tartályt szerelt, amely ugyanúgy, mint a Segner-kerék tartálya, körbeforgott a tengely körül. A 
tartályból kígyó alakú csövek ágaztak szét. Ezek is meg voltak hajlítva, úgy, hogy a kígyók 
feje egy irányba forduljon. A víz a kígyók száján távozott a külvilágba, és a csövön feljövı 
víznyomástól függött, mekkora sebességgel hajtotta körbe a kút fejét. Philón csak leírta a 
látott szerkezetet, de azt már nem, ki készítette. Az ismeretlen feltaláló 1900 évvel megelızte 
Segnert, bár az ı kútját nem használták birodalomszerte, és tovább sem fejlesztették, csupán 
gazdag villák díszévé vált. 
 Maga Agrippa dolgozta ki a vezetékek, elosztók javítási rendszerét is. Egy 240 fıbıl 
álló rabszolgacsoportot képeztetett „vízvezetékszerelıkké”, és ez a csapat végezte a 
karbantartásokat, javításokat, új kutak, csapok bekötését. Agrippa ezeket a rabszolgákat 
Augustusra hagyta, aki az államnak ajándékozta ıket. Ezután egy megbízott curator aquarum, 
egy tisztviselı irányítása alá kerültek, akire az a feladat hárult, hogy javításokhoz, szereléshez 
kirendelje a megfelelı számú csapatot, és ha kellett, újakat képeztessen. Ez mind hatalmas 
összeget emésztett fel, különösen, ha a csı meghibásodása több kilométerre a városokon kívül 
keletkezett. A karbantartási költségek csökkentésének céljából azoknak a földbirtokosoknak, 
akiknek a területén átvezették a vezetéket, megengedték, hogy ingyen rákössenek, cserébe a 
vezeték karbantartásáért.  

 Amennyiben valaki a városon belül akart 
rákötni a vezetékre, hogy a saját házában elég 
legyen csupán a csapot megnyitnia a vízért, 
annak engedélyre volt szüksége. Ez kezdetben 
nem okozott fennakadásokat, de ahogy a császári 
birodalom, úgy az adminisztráció is nıtt, 
bonyolulttá vált. És ha másért nem is az 
örökösnek nem volt ajánlatos eltenni a 
háztulajdonost láb alól, mert akkor megszőnt az 
engedély. Ez ugyanis nem az ingatlanra, hanem a 
tulajdonosra vonatkozott, és ha a tulajdonjog 
másé lett, az új tulajdonos kezdhette elıröl a 

különbözı kérvények benyújtását.  
 Nem csak a tulajdonjog átruházása ment 

nehezen, de a vezetékre való rákötésnek is számtalan feltételt szabtak. A vizet csak 
meghatározott nyílásból, hivatalos bélyegzıvel ellátott, legalább 30 centiméter hosszú és 15 
centiméter átmérıjő illesztıdarab közbeiktatásával lehetett a házba bevezetni, a magánház 
vízvezeték csövének mintegy 15 méter hosszúságban szabvány átmérıjőnek kellett lennie. 

                                                 
28 Segner János András: 1704-1777. Természettudós, matematikus, orvos, egyetemi tanár. A Segner-kerék 
feltalálója és a „turbina atyja”. 
29 Leonhard Euler: 1707-1783. Svájci matematikus, fizikatörténész. A matematikatörténet legjelentısebb alakja. 

10. ábra: Római csı megmaradt részei 
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Ennek segítségével meg tudták állapítani a körülbelüli vízfogyasztást. A tulajdonosnak a 
kifolyónál fel kellett tüntetni az engedélyezett kivezetı csı méretét, típusát (a felhasznált 
csıtípusokat pontosan méretezték), a tulajdonos nevét, az engedélyezett csövek számát, 
valamint azt, hogy az engedély a nap mely óráira terjed ki. A vezetéket ugyanis csak a 
feltüntetett idıben volt szabad használni. A jogszabály célja volt, hogy a vizet mindenki 
azonos mennyiségben használja. Ezzel próbálták az idıszakos vízhozamkiesést megelızni. A 
fıvezetékrıl eleinte mellékvezetékek ágaztak le, majd késıbb ezekrıl újabb vezetékek, és 
végül a vízhálózat olyan alakot vett fel, mint egy szılıfürt. A legvastagabb csı a 
vízelosztóból indult, a legvékonyabbak egy-egy ház csapján, vagy kútnál végzıdtek. 
 Nem minden házba vezették be a vizet. Az emeletes házaknak csak alsó szintjére vitt 
vezeték. Valószínőleg a víznyomás nem lett volna elég, hogy több emelet magasba szállítsák 
a vizet. A bérházakban, és a szegényebbek házaiba sem találunk csapokat. Ez utóbbiaknak 
mind anyagi okai voltak. Az egyszerő polgár, különösen, aki egy szők szobában 
szomszédoktól körülvéve éhbéren tengette mindennapjait, nem tudta kifizetni a vezeték 
bevezetésének költségeit, és a vízdíjat. Ezek az emberek az utcai kutakra jártak vízért. Ha 
azonban mégsem akartak nehéz vízzel teli korsókat cipelni szők folyosókon, lépcsıkön, 
igénybe vehették a vízhordók (aquarii) szolgálatait. A vízhordók szegény, vagy rabszolga 
férfiakból álltak, akik pár asért vizet vittek a kívánt lakásba.  
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4. A FÖLBE ÁSOTT LYUKTÓL A VÍZÖBLÍTÉSES TOALETTIG. 
A VÁROSI HIGIÉNIA 
 
4.1. Ahová a király is egyedül jár 
 
 A vízöblítéses WC-t már a knósszoszi palota falai közt alkalmazták, Rómában mégis 
csak a köztársaság idejére fejlıdött ki ennek a rendszernek a többé-kevésbé jól mőködı 
technikája. Az elsı kezdetleges mellékhelyiségek földbe ásott lyukak voltak, hasonlóan 
azokhoz a magyarországi településekhez, ahol a csatorna bevezetése elıtt, még a kertbe 
épített külön fabódéba ásott gödör szolgáltatta az említett helyiséget. A római ettıl mindössze 
annyiban tért el, hogy a mellékhelyiséget házon belülre építették úgy, hogy a konyhából 
nyíljon. Arról, hogy elválasztották-e a két helyiséget egymástól, kevés forrás ismert, de a 
legjobb esetben is csak egy ajtót helyeztek el választékul. A konyha melletti elhelyezésnek 
nem egy hátulütıje volt, például a kellemetlen szag. Elınye igazából a csatornarendszerek 
kiépítése után lett, mikor a konyhai hulladékot is ide öntötték, és nem kellett külön 
szeméttároló edénybe győjteni. Amíg ez nem valósult meg, az illemhely szilárd tartalmát a 
stercorariusok (trágyahordók) távolították és szállították el, természetesen fizetség ellenében. 
A vizelettel nem sokat foglalkoztak. Egy idı után egyszerően beszivárgott a talajba. Ha pedig 
több volt belıle, mint amennyi elfolyt? Arra az esetre túlfolyókat építettek, amelyek az utcára 
vezettek. 
 A bérházakban sem gondoskodtak az építtetık a megfelelı mellékhelyiségrıl, így az 
ott lakók a dologvégzés legkülönfélébb módjaihoz folyamodtak. A leggyakoribb az 
éjjeliedények használata volt, amelyek tartalmát vagy a stercorariusokra bízták, vagy egy 
tökéletesnek látszó pillanatban, amely a legtöbbször éjjel kínálkozott, egyszerően kiöntötték, 
vagy edényestıl kidobták az ablakon, nemegyszer kellemetlen helyzetbe hozva az ablak alatt 
elsietıt. 
 A másik lehetıség a nyilvános illemhelyek használata volt. A köztársaság korában a 
városokba rengeteg latrinát építettek. Hosszában, vagy félkör alakban a kıpadba egyenlı 
távolságokra lyukakat vágtak. Ezek fölött lehetett helyet foglalni. Az ülıkéket nem választotta 
el fal egymástól, így az emberek azt is látták és érezték, 
mit csinál a mellette ülı. Talán kicsit idegennek tőnik, de 
az akkoriak még a latrinákon is társadalmi életet éltek épp 
úgy, mint a fürdıkben. A WC papírt még nem ismerték, 
és az eddigi kutatások szerint ennek helyettesítésére 
szolgált a fanyélre erısített szivacs, amit használat után 
sós vízben mostak ki, hogy a következı vendég is 
használhassa. Higiénikusnak épp nem nevezhetı a 
módszer, különösképp, ha belegondolunk, mennyi 
parazita, féreg és baktérium terjedhetett így egyik 
emberrıl a másikra. Ami engem illet, nem hinném, hogy 
a szivacsot használták volna erre. Inkább hasonlít WC 
kefére, és szerintem rendeltetése is ugyanez volt. Hogy 
mit használtak papír helyett? A kérdést sajnos sem én, 
sem más nem tudja még megválaszolni. A latrinákat 
legtöbb esetben nem kötötték be a városi 
csatornahálózatokba. Az ürülék eltávolítását itt is stercoraiusok végezték. 
Annak ellenére, hogy a latrinákat ingyen használhatták, a rómaiak gyakran végezték dolgukat 
egy-egy ház falánál. Erre számos bizonyíték az a rengeteg falfirka, amit a háztulajdonosok 

11. ábra: A sokat emlegetett latrina 
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írtak vagy véstek saját házukra. Kérés, nem egyszer fenyegetés szólította fel a járókelıt, hogy 
kerülje az adott hely megszentségtelenítését. 
 A vízöblítéses mellékhelyiségek létrehozása sem oldott meg minden kellemetlenséget. 
A csatornahálózatra a latrinák nagy részét nem kötötték rá. A bérházakban idıvel alakítottak 
ki több fıs mellékhelyiségeket, minden bizonnyal az éjjeliedény hajigálás elkerülése végett, 
de ezek kis része csatlakozott a vízzel leönthetık közé. Ennek két oka volt. Az egyik, hogy a 
csatornára való rákötés ugyanúgy, mint az ivóvíz bevezetése nem kevés feltétellel, és nem kis 
anyagi vonzattal járt. A bérház tulajdonosoknak jobban megérte a pár ast kifizetni a 
stercoraiusoknak a rendszeres ürítésekért. Másrészt, ha mindenhol rákötöttek volna a 
csatornahálózatra, akkor rengeteg stercorarius maradt volna munka nélkül. A vízöblítéses 
WC-k használata elsısorban a magánházakban, és a fürdık mellékhelyiségeinél terjedt el. 
Ezek még nem hasonlítottak a ma használatos tartályos illemhelyekhez. A toalett mellé 
odakészítettek egy vödör vizet, és ha végeztek, egyszerően leöntötték vele.  
 A mellékhelyiségek anyaga, függetlenül attól, hogy magán- vagy nyilvános helyiség 
volt, kıbıl készült. Agyagból égetett, vagy kıbıl faragott téglákból beton használatával 
rakták össze a megfelelı nagyságúra, majd erre lyukas kılapot fektettek. Kılapnak csiszolt 
bazaltot, andezitet, mészkövet, gazdagabb helyeken márványt használtak. A latrinák falát, 
padlóját nem egyszer díszítették freskókkal, mozaikokkal. A képeken Cloacina, Stercurius 
(Saturnus mellékneve, a trágyázás istene) és Crepitus (crepitus ventris – hangos szellentés) 
szerepeltek. 
 
4.1.1. Vizet és vizeletet újrahasználva 
 
 Már az elızı fejezetben említettem, hogy a fürdıkhöz csatlakozó toaletteket 
bekötötték a csatornába. Itt már a rómaiak újra felhasználták a vizet, épp ahogy manapság. 
Gyakran spórolnak a vízzel a mai háztartásokban úgy, hogy a fürdıvízzel öntik le a toalettet. 
Ennek elınye, hogy nem ivóvizet pocsékolunk, kevesebb vízdíjat és kevesebb csatornadíjat 
fizetünk. A rómaiak is épp ezt tették. A fürdı elhasznált vizét – függetlenül attól, hogy a forró 
medencébıl vagy a hidegbıl engedték ki, mielıtt a csatornába eresztették volna - átcsorgatták 
a latrinák alatt. Nem kellett sem egyenként leöntögetni ıket, sem a stercorariusoknak fizetni, 
ráadásul a folyamatos csorgatással megelızték a szagok szétterjedését, és eleget tettek a 
higiéniai elıírásoknak is.  
 A fürdıvízen kívül az emberi és elsısorban a férfiak vizeletét 
használták fel újra. A nyilvános WC-kben amforákba győjtötték a 
vizeletet. Hogy miért csak a férfiakét? Erre elég annyit válaszolnom, 
hogy az övükét könnyebben győjtötték össze. A vizeletet a cserzı 
vargák és a mosodák használták fel. A cserzı vargák bırkészítéshez, 
míg a mosodák zsíroldóként. Ki hinné, de a rómaiak még a vizeletbıl 
is hasznot húztak, sıt meg is adóztatták. Vespasianus császár szedett 
adót az eladott folyadék után. Fia, Titus ezt felemlegette neki, mire a 
császár így felet: „Pecunia non olet!” (A pénznek nincsen szaga.)  
 
4.2. A városi higiénia 
 
 Noha a pénznek nincs szaga, a városi utcáknak annál inkább volt. A kellemetlen 
illatok a mellékhelységek utcára nyíló túlfolyóiból, az igavonó állatok, és a dolgukat az utcán 
végzı emberek ürülékébıl származtak. Bár a szemétszállítás létezett, szervezettsége nem 
minden esetben érte el a kellı hatásfokot. Mielıtt ennek részletezésébe belekezdenék, 
szeretném leszögezni, pontosan mit minısítettek az ókorban szemétnek. Ide tartoztak a 
szerves hulladékok (szövetek, konyhai hulladékok, állati csontok, kerti hulladékok, trágya) és 

12. ábra: Nem nehéz 
kitalálni, mire használták... 
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a szervetlenek (agyagedények, már nem használt fém szerszámok, fegyverek, bútorok, építési 
törmelék). Mindezek szállítását és elhelyezését biztosítani kellett. Mivel már eleve két 
csoportra bontottam a hulladékokat, ezek alapján szeretném elhelyezésüket leírni.  
A szerves hulladékok elsısorban a városokban okoztak nagyobb kellemetlenséget. Vidéken 
mindezeket visszaforgatták a termıtalajba. Városokban ellenben az elpottyantott állati 
ürüléket nem volt hova elásni, arról pedig nem maradtak feljegyzések, hogy valamiféle 
várostakarító brigád mőködött volna. Igaz, Frontinus írja, hogy a városi utak mosatása 
mőködött. Hogyan? A kutakból és az elosztókból valamennyi víz folyamatosan az utcákra 
folyt, lemosva ezzel a szennyezıdések egy részét. Arról azonban nincs tudomásunk, hogy ez 
mekkora vízmennyiséget jelentett, és milyen erıvel mosta a kıkockákat. Véleményem szerint, 
ha nem akartak folyókat csinálni a rómaiak az útjaikból, és feleslegesen pocsékolni a drága 
vizet, akkor ez az útmosatás inkább csak amolyan vízcsörgedeztetés lehetett, ami a nagyobb 
halmokat nem vitte sehova, és az utcák egy részében, ami kívül esett a víz folyásirányán, 
valószínőleg nem is mőködött. Így ha a ház vagy a bolttulajdonosnak nem állt érdekében az 
épület elıtt a járdát és az utcát eltakarítani, akkor az olyan maradt, amilyenné a városi 
közlekedés tette.  
 Az ürülékhordást, és a vizelet hasznosítását már részleteztem. Arra viszont még nem 
adtam meg a választ, hogy stercorariusok által összegyőjtött hulladék hova került. Az emberi 
végterméket nem hordták ki a termıföldekre, egészségügyi szempontok miatt nem is lehet. 
Ezeknek, illetve a szervetlen hulladékoknak más helyett kellett találni, városokban és vidéken 
egyaránt. A hulladék egy részét a városon kívül szeméthalmok formájában tárolták. Ezek nem 
egyszer mesterséget hegyet alkottak. Karthágóban 13 méter, míg Róma közelében az 50 
méteres magasságot is elérte. A néhol hegy nagyságúra növı kupacok nem csak a város- és a 
tájképet rombolták, hanem megfelelı élıhelyül szolgáltak a patkányoknak és a csótányoknak. 
Emellett ezeken is megtelepedtek a növények. Nem azok, amelyek egy egészséges talajú 
dombon nınek. Ugyanazokat az értéktelen szeméttelepi zöldeket találta az arra járó, mint 
amelyek ma népesítik be a hulladéklerakók környékét. Persze korántsem kell arra gondolni, 
hogy minden hulladék ide került. Gyakran a házakon belül süllyesztıkben, vagy már nem 
használt kutakba szórták a szemetet, amely már egy másik témához, a vízszennyezéshez 
tartozik. 
 
4.2.1. Vízszennyezés 
 
 A feltárások szerint a rómaiak a nem használatos kutakat, folyókat és patakokat 
használták amolyan önjelölt szemétlerakónak. Típustól függetlenül mindenféle szeméttel 
(szerves és szervetlen) megrakták a víznyerı helyeket. A kutak telerakása elszennyezte a 
talajvizet. Ezt még valamelyest ki lehetett 
volna küszöbölni, ha az új kutat nem 
közvetlenül a régi mellé ássák, hanem 
jóval távolabb. Azt nem vethetem fel, 
hogy a talajvízáramlást is figyelembe 
kellett volna venniük, hogy ne a 
szennyezett kút vize áramoljon a tiszta kút 
felé, mert a talajvíz mozgásairól ha voltak 
is ismereteik, nem maradtak fenn. 
 Már a tanulmány elején említettem, 
hogy Róma folyóját, a Tiberist hamar 
elszennyezték. Egyik okaként említhetı, 
hogy a szemetet is ide szórták, ráadásul a 

Cloaca maximát, Róma fıcsatornáját is ide 13. ábra: Vízöblítéses toalett 
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vezették. Ennek hatásai közé sorolható, hogy a folyó vize ihatatlanná vált, és a nagy 
mennyiségben beleöntött szerves anyag következtében megindult az algásodás. Mivel 
folyóról beszélünk és nem tóról, a gyors feltöltıdés nem lehetséges, de a változás emberi 
szemmel is érzékelhetı volt. Nem mutathatott túl gusztusosan, amikor az amúgy is 
elszínezıdött víz még hatalmas algatömegeket is szállított. És nem a Tiberis az egyetlen 
folyó, amivel ezt tették. Londinium30, mely a Temze partján épült, és Iuvavum31, a Salzach 
folyó menti város képe is ugyanígy festett. Hasonló problémát vet fel, ha a szeméttelepeket 
nem a folyóba hányták, hanem a partjára telepítették. A bomló biológiai hulladékot az esık 
mosták a vízbe. 
 A patakokba, kisebb vízfolyásokba, esetleg tavakba süllyesztett szemetek a kisebb 
települések termékei voltak. Nem egy kisvízfolyást tüntettek úgy el, hogy a medrét szeméttel 
töltötték fel. 
 A rómaiak nem csak a szeméttıl és a használhatatlanná vált tárgyaiktól szabadultak 
meg. Gyakran dobtak a csatornába vagy a szemét közé még olyan holmikat, amelyeknek más 
még a hasznát vehette volna. És hasznát is vette. Elıször a csatornákba bújva, késıbb a 
szeméthalmok környékén is megjelentek azok a koldusok, akik más szemetébıl válogatták ki 
a még használható holmikat. İket nevezték canalicolusoknak (csatornászoknak). A guberálás 
már akkor megjelent, és ahogy ma, úgy akkor sem számított a legegészségesebb „munkák” 
közé. 
 Nem egyszer akadt olyan feladata a curator aquarumnak, hogy a fogyasztók épp a 
csapból megengedett víznél panaszkodtak szennyezett vízre. Ezek mesterségesen, bár gyakran 
nem akarattal elıidézett szennyezések voltak. Nem kell rögtön arra gondolni, hogy valaki 

ırült egy jó amforányi foltos bürökbıl (Conium maculatum) készült 
mérget öntött a város egyik vezetékébe, hogy mindenkit kiirtson, de 
egyéb szennyezésekkel szembe kellett nézni. Ilyen volt, ha egy forrás 
vízgyőjtı területére állati vagy emberi ürüléket öntöttek, elpusztult 
állati tetemeket hagytak, vagy emberi holttestet felejtettek. Hogy 
hogy nem okozott ez senkinek feltőnést? A források vízgyőjtı 
területe természetes környezet, fıként erdıkkel borított, akár több 
négyzetkilométernyi területet foglalt magában. Könnyen ott lehetett 
feltőnés nélkül felejteni bármit, és bárkit. A felsorolt szerves 
hulladékok pár óra, esetleg nap után bomlásnak indultak, élıhelyül 
szolgálva számos baktériumnak. A járványok szempontjából az 
emberi ürülék a legveszélyesebb. Mikroorganizmusokat és akár 
féregpetéket is tartalmazhat. Ezek a vízbe kerülve különbözı 
bakteriológiai fertızéseket, járványokat, hullamérgezést okozhattak, 
amelyek közül nem egy végzıdhetett halállal.  
 Hasonló szennyezési forrást jelentettek azok a lakosok, akik 
vízelosztók és közkutak környékén végezték el dolgukat. A vizelet 

vagy az ürülék vízbe kerülése ugyanazokat a veszélyforrásokat vonta maga után, mint a 
források esetében. Itt már valamivel könnyebben tudtak ellene védekezni. A törvény szerint, 
akit rajtakaptak, akár 10 000 sestertiusnyi büntetést is kiróhattak rá. Rabszolga esetében ez 
annyit jelentett, ha a szerencséje volt a gazdája túladott rajta, ha nem, haragjában megölte, 
hiszen neki kellett utána kifizetni a büntetést. Egy egyszerő munkásnak ez az összeg több 
évnyi fizetését jelentette. 
 Érdekesen hangzik. Egyik oldalról próbálták a tisztaságot, a higiéniát megırizni 
(vezetékek, fürdık), a másik oldalról pedig ellene lettek volna? Nekem sok fejtörést okozott 
ez a kérdés, ezért megválaszolásában próbálok részletesebb lenni. Okfejtésemet azzal kezdem, 
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hogy a városi tisztaság, mint ahogy ma, akkor is minden embernek mást jelentett. Egyesek 
vigyáztak környezetük tisztaságára, házuk elıtt összetakarították az utcát, az éjjeli edények 
tartalmát a stercorariusokra bízták, vagy a csatornára kötöttek. Másokat egyáltalán nem 
érdekelt, hogy hegyekben áll a szemét, sıt ha lehetett, még rásegítettek. Saját kútjaikat tömték 
tele szeméttel, a latrinákat pedig messzire elkerülték. 
 A vizek tisztaságának védelmében nagy szerepet játszottak a városok földtani 
viszonyai. Azokban a városokban, ahol pár méternyi ásás után felbukkant a talajvíz, nem 
becsülték meg az iható nedőt. Legjobb példa erre megint csak Róma. Kútjait a köztársaság 
korára telehányták szeméttel, elszennyezték a talajt, az új kutakból is csak szennyezett vizet 
tudtak meríteni. Mit tehettek egyebet, mérnöki fejlesztésekbe kezdtek, és létrehozták az 
aqaeductusokat. Hatalmas munkát, és még több pénzt fizettek a gondatlanságukért, bár 
páratlan találmányt hoztak létre. A Vezúv környéki városok (Pompei, Herculaneum, Stabiae) 
már jobban megbecsülték a kutak vizét. Nem csoda, hiszen gondoljunk bele mennyi 
erıfeszítésbe tellett akár egy kutat is kivésni a kemény vulkáni kıbıl több tíz méter mélyen. 
Persze, hogy közben megtanultak vigyázni rá. Ezek a városok nem is rendelkeztek vezetékkel, 
Pompeibe is csak egyet építettek. Külön részletezem azokat a városokat, amelyek folyók 
mellé épültek, vagy amelyeken átfolyt egy-egy nagyobb vízfolyás. Ahol a városban, város 
mellett folyóvíz hömpölygött, és rendszeresen öntötték a vízbe a hulladékot, még ha a kutakat 
nem is szennyezték, a talajvíz akkor is elszennyezıdhetett. Mivel a talajvíz szoros 
kapcsolatban állhat a folyó vizével, ha a folyó szintje magasabban állt a talajvizénél 
(magasvíz esetében), a folyó vize és a benne oldott szennyezıdések a talajvíz felé, és így a 
kutak felé kezdett áramolni. Amennyiben ez huzamosabb ideig tartott, akkor a kútból is 
szennyezett vizet meríthettek az emberek. Ez a veszély azokat a településeket nem fenyegette, 
amelyek távol épültek a nagyobb vízfolyásoktól. 
 A harmadik körülmény a történelem kacskaringós vonala. Mikorra a római vezetékek 
megépültek a városok elöljárói már tudták, hogy a vízre, ami a kutakból folyt, vigyázni kell, 
mert máshonnan nem lesz vizük, ha ezeket is elszennyezik. Ezek védelmét az aedilisekre 
bízták, akik az említett összegő büntetéseket szabták ki a szennyezıkre. Ahhoz, hogy az 
aedilisek rendszere kellıképpen mőködjön, jól rendszerezett, irányítható államot kellett 
létrehozni, amely meg is volt. Egy darabig... A császárság meggyengülésével már az állami 
szervek sem tudták a népet úgy irányítani, mint egykor. Csalások, sikkasztások és a munkák 
nem megfelelı elvégzése is sorra került, mondhatni minden téren. Aztán elkövetkezett az, 
amit a Nyugat-római Birodalom bukásának32 nevezünk. A birodalmat irányító szervek 
mőködése megszőnt, a városokat az egykori légiók maradványai, és barbár törzsek 
fosztogatták. Akinek pénze és értékei voltak, azt szolgái vagy ellenségei ölték meg és 
kifosztották, az értelmiséginek nevezett réteg jobban tette, ha eltitkolta tudását. Az akkor 
hódító világvallás, a kereszténység nem tőrte meg az egykori „pogány” hitet, így ennek a 
hitnek a híveit, papjait és papnıit megölték, elégették. Másrészt az akkori hittérítık nem 
szerették azokat a híveket, akik jobban ismerték náluk a világot és annak mőködését. A 
könnyen megtéveszthetı, meséket hiszékenyen elfogadó rétegeket szerették hatalmuk alá 
vonni, méghozzá hatalmas sikerrel. Ezek után ne csodálkozzunk, hogy alig maradt olyan, aki 
figyelmet fordított volna a környezet, és ezen belül a vizek tisztaságára. Megkezdıdött a sötét 
középkor. A tudatlan népnek mit számított, hova hányja a trágyát és a szemetet. Nem csoda, 
hogy a régészek a feltárások során értetlenül állnak a szeméttel teletömködött kutak mellett. 
Nem mondta nekik senki, hogy ne oda dobd az almacsutkát, mert utána a te poharadban köt 
ki! Véleményem szerint fıleg ez utóbbi érv, az idı szolgál nyomatékkal, hogy miért, és 
hogyan is szennyezték el a vizeiket az ókoriak. A folyók szennyezése a birodalom 
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összeroppanásáig, és az után is mőködött, de az ivóvíz bemocskolása (leszámítva Rómát) a 
birodalom legtöbb városára nem volt jellemzı.  
 
4.2.2. Mit lehet a szennyezés ellen tenni? 
 
 Nehogy bárki azt higgye, hogy csak az aedilisek próbáltak fellépni Higiénia33 oldalán. 
Egyik érdekes szokásaként ismert a Földközi-tenger térségében élt népeknek - mindegy, hogy 
római, görög, vagy júdeai - evésnél minden fogás elıtt kezet mostak. Nem is kell 
részleteznem milyen higiéniai hatásai ismertek az evés elıtti kézmosásnak. Mivel ık kézzel 
ettek (bár ebbe bele lehetne kötni), még inkább fontos szerepet játszott a kézmosás. Annak 
oka, hogy minden egyes fogás elıtt megmosták a kezüket talán csak annyi volt, hogy nem 
akarták az ízeket összekeverni. Maradjunk meg a városi tisztaságnál. A szemétszállító kocsik 
akkor is közlekedhettek, ha a kereskedık és utazók szekerei nem mehettek be a városokba. 
Ezzel próbálták a polgárokat rávenni, hogy a szemetet inkább elvitessék, mintsem valahol 
elsüllyesszék. Gyakran magukat az aediliseket is sarkallnia kellett az államnak a munkára. 
Vespasianus34, aki császárként adóztatta meg a vizeletbıl beszedett hasznot, még aedilisi 
hivatalában hanyagul végezte a munkáját. Ezért az akkori császár, Caligula35 azt parancsolta, 
hogy szórják tele a férfi tógáját szeméttel.  
 A büntetések különféle formáján kívül az embereket a vallással is próbálták a tiszta 
környezet fenntartása felé terelni. Hogy egy-egy házat vagy utcát megvédjenek az oda 
piszkítóktól, figyelmeztetı feliratokat véstek a falra, vagy egy táblára. Ezek mellé gyakran 
valamelyik isten képmását faragták. Az isteni szobrok, dombormővek által a ház, illetve utca 
isteni védelmet kapott, az istenfélı halandó pedig elkerülte a hely beszennyezését (kivétel ha 
a szükség sürgetıbbé vált az istenek tiszteleténél). A kutakat is gyakran az istenek 
dombormővei, szobrai védték a szennyezıktıl. Hasonló táblák hirdették a szent helyek és 
városok tisztaságának védelmét. Egy szent barlang védelmét szolgálta az a törvény, amely 
szerint a barlangba tilos volt trágyát és hullát elhelyezni. Egy város határjelzı oszlopára pedig 
azt vésték, hogy tilos a város határán belül trágyát lerakni és halottat égetni. Az elızı két 
figyelmeztetés említi az emberi tetemeket. Sajnos nem mindenkinek jutott az a 
megtiszteltetés, hogy eltemessék. Ha valakit erıszakkal tüntettek el az élık sorából, annak 
maradványaitól jobb volt megszabadulni. És mi más szolgálhatott volna remekebb helynél 
egy barlangnál, vagy egyéb ritkán látogatott sötét lyuknál. A több tízezer fıt számláló 
városokban, ahol a hajléktalanság és a koldulás is a mindennapi látványhoz tartozott, az utcán 
tengıdıkrıl haláluk után senki nem gondoskodott. Így sokszor okozott az állami szerveknek 
gondot az utcán elhalálozottak szállítása és eltemetése. Gyakran észre sem vették (vagy nem 
akarták), hogy az adott személy már nem él, csak mikor az utcán nyüzsgı kutyák és egyéb 
állatok ebédjéül szolgáltak. A már többször említett Vespasianussal ugyancsak aedilis 
korában történt a következı: Az aedilis éppen ebédelt (az akkori kifızdék, éttermek utcai 
felıli oldala nyitott volt), amikor egy kutya ballagott az étterembe egy frissen lerágott emberi 
kézfejjel, és azt a férfi asztala alá ejtette.  
 Az eddigiekbıl ideje levonni a tanulságot. Az ókor népe szerette a tisztaságot, a 
rendet, csak nem mindig sikerült megırizniük és némely városokban a szenny olykor 
túlságosan is elharapózott. Ennek ellenére tiszteljük bennük azokat, akik próbálták megırizni 
az épületek tisztaságát, a városok szépségét, és gondoljunk arra, hogy az állami 
törvénykezésben is helyet szorítottak eme pontoknak. 
 

                                                 
33 Higiénia – a tisztaság istennıje 
34 Titus Flavius Vespasianus: Kr.u. 9-79. Római császár. 
35 Caius Caesar Caligula: Római császárként uralkodott Kr.u. 37-41. Trónra kerülésének 8. hónapjában egy 
betegséget követıen ırült meg (lehet, hogy nem véletlenül). 
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5. CSATORNÁZÁS 
 
 Vándoroljunk tovább a már sokat emlegetett csatornákhoz. Több fajtáját 
különböztetem meg. A rómaiak a csatorna szó alatt nem csak azt értették, ami a folyékony 
vagy az ahhoz közeli állagú szennyezıdéseket elvezette, hanem ami a közlekedést és a 
felesleges talajvíz levezetését szolgálta. Mindegyik típus közül elıször a városi 
csatornarendszert mutatom be. 
 
5.1. Szennyvízelvezetés 
 
 A szennyvízelvezetés - ellentétben a vízvezetékek ólomcsöveivel - nem 
csırendszerben történt. Fordított U, vagy kör alakú, általában kıbıl faragott téglákból kirakott 

folyósok vezettek a városi 
úthálózatok alatt. Ezek a 
csatornák még kizárólag 
gravitációsan mőködtek. 
Amerre a szennyvíznek le 
kellett folynia, a csatorna abba 
az irányba lejtett. Ez hol 
jobban, hol kevésbé 
mőködött. A nyári évszakban 
a mediterrán vidékeken kevés 
esı esik, és a csatornákban 
megfelelı mennyiségő 
folyadék híján a szilárd 
anyagok felhalmozódhattak. 
Ezt elısegítette a csatornák 

szigetelés mentes fala is, amelyeken keresztül a folyadék a végcél helyett a talajba szivárgott. 
A felhalmozódott szerves anyagok bomlása következtében metán és kén-hidrogén szabadult 
fel. Az említett gázok mérgezıek és robbanásveszélyesek. Kr.u. 4. századból fennmaradt 
feljegyzés szerint Antiokhia36 városában a csatorna tisztítás közben felrobbant és a levegıbe 
repült. (Mivel a csatornákat legtöbbször az utak alá fektették, valószínőleg vitte magával az 
utat is kılapokkal, járókelıkkel együtt.) A kén-hidrogén másik tulajdonsága, hogy levegıvel 
kölcsönhatásba lépve kénessavat (2H2SO3) alkot az alábbi módon: 
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Amennyiben a kénessavból nagyobb mennyiség képzıdött, károsíthatta a talajvizet, ezen 
keresztül az ivóvizet - ha kútból nyerték – illetve a csatornába leküldött rabszolgát. A 
csatornák tartalma folyókba, illetve kisebb vízfolyásokba ömlött. Ezek környezetre gyakorolt 
hatásairól már szóltam. A gerincvezetékeket felülrıl szellızınyílásokkal látták el, amelyeken 
keresztül a karbantartók és takarítók is leereszkedhettek. A lent dolgozóknak legfeljebb a 
mellékágakban kellett csúszni-mászni. A gerincvonalak a több méteres magasságot és 
szélességet is elérték.  

                                                 
36 Antiokhia: Hellén város a Földközi-tenger keleti partján az Amanus és a Kassius hegyvonulatok ölelésében. 

15. ábra: Szilárd kızetbe vájt csatorna Judeában 
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 Több városban alakítottak ki fedetlen szennyvízelvezetıket. Ennek elınye volt, hogy 
az útról lefolyó vizet is össze tudta győjteni, de számos egyéb hátránya ismert. Plinius így 
számol be az amastrisi37 csatornáról, és kéri a felelıs szervezetet, tegyen ez ellen: 
 
„Uram, Amastris rendezett, ékes város. Jelentısebb építményei között van egy igen szép és 
egyben igen hosszú út, amely mellett egy pataknak nevezett víz húzódik. Valójában förtelmes 
csatorna, s amilyen csúf látvány szennyessége miatt, olyan egészségtelen bőzös kipárolgása 
folytán. Éppen ezért mind a közegészség, mind a külcsín érdekében jó lenne befedni. Ha 
hozzájárulsz, meglesz; én gondoskodom róla, hogy elıteremtsék a pénzt ehhez az éppoly nagy, 
mint szükséges munkálathoz.” 

(Plinius: 10. könyv, 98. levél) 
 
Az engedélyt nyilván megkapta, mert a következı levelében már a csatorna befedését sürgeti: 
 
„Kedves Secundusom, célszerő befedni azt a csatornát, amely Amastris városán át folyik, ha 
fedetlenül árt a közegészségnek. Biztosra veszem, buzgóságodhoz híven gondoskodni fogsz 
arról, hogy elıteremtsék a pénzt ehhez a munkálathoz.” 

(Plinius: 10. könyv, 99. levél) 
 
 Amint látható, a csatornák a felszíntıl kezdve húzódhattak. De vajon milyen 
mélységig ásták ezeket? Talán a legmélyebbre épített ismert csatorna a Trieri38 császárfürdı 
alatt készült. A fürdı padlója alatt 3 méterrel a kiszolgálóhelységek szintje állt, és még ez alá 
építették a csatornát, a fürdı építését megelızıen. Talán soknak tőnik ez a 3 méter, bár ha 
elgondolkodunk rajta, talán mégsem. A padló szintje nem minden esetben volt azonos a 
talajszinttel, jóval fölötte helyezkedett el. A padló alatt 80-100 cm mélységig találjuk a 
hypocaustumot, a padlófőtést (ezt nyugodtan kerekíthetjük most 1 méterre). A 
kiszolgálóhelységek (raktár, praefurium) magassága a plafontól a padlóig hozzávetılegesen 2 
méter lehetett. Tehát a kiszolgálóhelyiség padlója feküdt a három méteres mélységben. Erre 
körülbelül fél méternyi töltés következett, majd elıkerült a csatorna. A fürdı csatornája nem 
tartozott a vízhálózat gerincvezetékei közé, ezért átmérıje 1 méternél nem lehetett több. Ha 
mindezt összeadjuk: A csatorna 3,5-4,5 méteres mélységben feküdt, a padlószinthez 
viszonyítva. Amennyiben a talajszinttıl mérjük, körülbelül 1 métert levonhatunk. Akkor a 
csatorna a talajszinthez viszonyítva 2,5-3,5 méter mélységben feküdt. Ez már nem is olyan 
sok, ráadásul a talaj kitermelése is jóval könnyebb volt a pompeinél, minthogy a város folyó 
mellett épült, a felsı rétegeket pedig laza üledék borította. 
 A csatornák javításáról határozat is szólt, melyet Ulpianus római jogász (Kr.u. 228 
körül) jegyzett le. A határozat szerint a magánterületeken lévı csatornákat tisztán és karban 
kell tartani, mert a csatorna a városok védelmét és tisztaságát szolgálja. A határozat szerint a 
közcsatornákról az állam gondoskodik. 
 
5.2. Csatornázás a talajvíz levezetésére 
 
 Sajnos, azon csatornák száma, amelyek a mocsaras vidékek lecsapolását végezték, 
igen kis számban ismertek ebbıl a korból. A Parma39 és Mutina40 közt épült csatornát 
szeretném bemutatni. Már Hannibál támadásakor is gondot jelentett az elefántháton érkezı 

                                                 
37 Amastris: Város a Fekete-tenger partján. 
38 Trier: Germania tartománybeli város és császári fürdıhely. 
39 Parma: Római jogú város a Pó folyótól délre. 
40 Mutina: Római jogú város a Pó folyótól délre, Parmától dél-keletre. Helyszíne a Spartacus féle 
rabszolgafelkelés egyik ütközetének. Ma Modena. 
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hadvezérnek, hogy a Pó folyó környéki mocsarakon átkeljen. Ugyanilyen negatívan érintették 
a lápok a közlekedést és a kereskedelmet, arról nem beszélve, ha egy-egy légiónak viszonylag 
rövid idı alatt kellett helyet változtatni (mondhatni, a katonaság ezen a területen a szó szoros 
értelemben a földhöz ragadt).  
 Mivel az észak-déli irányú kereskedelem már a mocsarak idején is virágkorát élte, 
jobbnak látták Róma urai megoldani a problémát. A csatorna az elızıekhez hasonlóan 
készült. Itt is megfigyelhetı volt a fordított U alak, a szigetelés nélküli falazás. Ellenben a 
téglákat úgy illesztették egymáshoz, hogy egy meghatározott mérető résen keresztül a talajvíz 
a csatornába tudjon folyni. Igazából ezt a fajta csatornát akár galériának is nevezhetnénk, 
hiszen éppen ugyanazt a szerepet töltötte be, mint ma a belvíz elvezetésére szolgáló galériák, 
és épp ugyanazon az elven mőködött. A vezeték folyamatosan szívta le a talajból a vizet, 
amely egy idı után a belvíz, a mocsár eltőnését jelentette. A terület kiszáradt annyira, hogy 
utakat lehetett építeni. Persze ezzel együtt járt a mocsári élıhely megszőnése. A területre a 
mocsarat kedvelı élılények helyett a szárazabb vidéki állatok és növények telepedtek. Még 
nem említettem, hová lett a lecsapolt víz. Parma és Mutina között folyik a Pó két mellékága. 
A vezeték, talán vezetékek (pontos hossza nem ismert, és még az sem tisztázódott, hogy egy 
vagy több részbıl állt) ezekben a vízfolyásokban végzıdtek. 
 
5.3. Ahol a mocsár és a belvíz elınyt jelentett 
 
 Rauenna (ma Ravenna) a Pó deltájában épült. Már az ókorban is virágzó tengeri 
kereskedelmet folytató városként tartották számon, bár szárazföldi megközelíthetısége 
egyáltalán nem volt egyszerő. 

 Csaknem mindenütt mocsarak 
határolták, és a szekér meg a ló, mint a 
leggyakrabban használt közlekedési 
eszközök, nem tartoztak a mocsárjáró 
technológiai újításokhoz. Mint Parma 
és Mutina esetében, a lehetıség a vidék 
lecsapolására itt is megvolt. A városnak 
sem okozott volna anyagi csıdöt ez az 
eljárás. A mocsarak mégis 
megmaradtak. Ennek egyetlen oka a 
város védelme volt. A korán 
gazdagságra törı várost gyakran 
próbálták a környezı római 

városállamok uralmuk alá vonni, ami az itáliai gyarmatosítás során Rómának sikerült, de 
Rauenna így is több száz évig megırizte függetlenségét. A mocsarak természetes gátat 
szabtak a betörı ellenségnek. Aki nem ismerte a rajta átvezetı utakat, márpedig a rauennaiak 
vigyáztak, hogy ezeket senki ne tudja meg, azokat ásatlan sírként temette magába a láp. Attól 
nem kellett tartaniuk, hogy nem tudnak majd más városokkal kereskedni. A Pó folyó és az 
Adriai-tenger partján épp elég település várta a rauennai hajókat. 
 Ez a kis kitérı csak arra szolgált, hogy megmutassam, hogy a rendezetlen, látszatra 
gazdaságtalan vidéket is milyen hatásosan tudták a maguk javára fordítani. 
 

16. ábra: Itáliai mocsárvidék 
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5.4. Cloaca Maxima – a hibrid csatorna 
 
 A Cloaca Maxima volt Róma fıcsatornája, és talán a leghíresebb római kori 
szennyvízelvezetı. Építését Róma utolsó elıtti királya, Servius Tullius41 kezdeményezte, de 
csak a köztársaság korára fejezıdött be. Eredetileg nem a szennyvíz elvezetésére szolgált. 
Róma egykor mocsaras vidékre épült, és a fıcsatorna céljául tőzték ki, hogy a felesleges 
talajvizet elvezesse, ahogy a Parma és Mutina közti csatorna (galéria).  
 Tufakı tömbökbıl építették, kötıanyag nélkül, formája megırizte a szokásos fordított 
U alakot, és fölülrıl dongaboltozat zárta, ami méltón a boltíves szerkezethez, nagy súlyokat 
tudott megtartani. A Cloaca fölé épületek, utcák, terek kerültek, de a beomlás veszélye soha 
nem fenyegette. A csatornát folyamatosan karbantartották, tisztították. Erre nem csak a 
robbanásveszély (mérgezı gázok felszaporodása) miatt volt szükség. Ha a csatorna teljesen 
eltömıdik, az esıs évszak csapadékát képtelen elvezetni, a 
talajvízszint meghaladja a megengedett értéket, és az épületek 
alámosódnak. Ez pedig maga után vonja az épületek 
megrepedését, megdılését, falak egymástól való elválását, és a 
római polgár egy reggel arra ébredt volna, hogy a hálószoba 
falának freskója a szomszéd téren mozaikpadlót alkot. 
Szerencsére Róma aedilisei vigyáztak erre is.  
 A csatorna egy idı után már nem csak a talajvíz 
elvezetésére volt hivatott. Fürdık, latrinák és magánházak 
illemhelyeinek szennyvizét vezették bele. Átépítések, 
kiszélesítések követték egymást. Legnagyobb szélességét 
Traianus42 alatt érte el. Ekkor egy megrakott szénásszekér is 
elfért benne. A csatornába meghatározott távolságonként 
lejáratokat építettek, hogy a karbantartáshoz ne a Tiberist 
átúszva kelljen bejutni. A szennyvíz a Cloacából a Tiberisbe 
folyt. Ez nedvesebb idıszakban hígabb, és nagyobb 
mennyiségő vizet jelentett, míg a szárazabb idıszakban néha rá 
kellett a csatornapucolóknak segíteni, hogy a bomló hulladék egyáltalán elérje a folyót. 
 Hibrid csatornának neveztem a Cloaca Maximát, nem ok nélkül. A mai csatornákkal 
ellentétben a Cloaca egyszerre mőködött galéria- és csatornaként. Ennek elınye, hogy nem 
kellett külön építeniük a talajvíz elvezetésére, és külön a szennyvíz elvezetésére egy-egy 
csatornát. Hátránya a már sokat emlegetett bomló szerves anyagok talajba és a talajvízbe 
jutása. Az elızı fejezetekben ezek hatását már részleteztem. 
 
5.5. Mesterséges csatornák hajózás céljára 
 
 Találkoztunk eddig a talajvíz és a szennyvíz levezetésére szolgáló csatornákkal. Most 
olyan mőtárgyakat mutatok be, amelyek felülrıl nyitottak voltak, és hajók közlekedtek rajtuk.  
 Szinte látom magam elıtt a megrakott hasú kereskedıhajót, amint a csatorna 
valamelyikén dagadó vitorlával suhan célja, gazdag városok piaca felé. A víz felszínét apró 
hullámok borzolják, az egyszerő tunikát viselı kormányos könnyedén fogja a kormánylapátot. 
Vihartól nem kell tartaniuk, ezeken a vizeken rablók sem garázdálkodnak. A birodalom 
ırhajói szelik ide-oda útjukat, elvéve a rablók kedvét még a rablás gondolatától is. A meder 

                                                 
41 Sevius Tullius: Kr.e. 578-538. Róma 6. királya. Vagyoni osztályok szerint csoportosította a népet. A 
köztársaság kori falak építtetıje.  
42 Marcus Ulpius Nerva Traianus: Kr.u. 53-117 a római birodalom császára. A népességfogyás megállítója, 
Dacia meghódítója. 

17. ábra: Cloaca Maxima 
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mentén bokrok és fák lombja zöldell, a városfalak halvány vonala még nem emelkedett ki a 
horizont vízpárás messzeségébıl. Hosszú kilométerek állnak még a hajó elıtt, és talán utasai 
elgondolkodnak, hogy mindezt a medret, amelyet ma kéklı víz fed, egykor rabszolgák és 
bérmunkások verejtékezve ásták. 
 Valaha ilyenek lehettek a vízi utak, ám a birodalom összeomlása után a tudatlanság, az 
elhagyottság vette kezdetét, a csatornák karbantartás nélkül feltöltıdtek, beomlottak, és 
elvesztek az idı homályában. Hol nyújtózott kék szalagra emlékeztetı formájuk? Hogyan 
használták ıket? A következıkben három mesterségesen létrehozott vízi utat szeretnék az 
olvasók elé tárni. 
 
5.5.1. A pisai csatorna 
 
 A pisai csatorna létezésére egy régészeti feltárás közben jöttek rá a régészek. Laza 
üledékbe (iszapba) ágyazódott és jó állapotban fennmaradt hajóroncsokat találtak Pisa 
városához közel. Mint kiderült, a roncsok nem a parton hagyott hajók maradványai voltak, 
hanem a csatornán elsüllyedteké. 
 Nem csak a feltárt leletek mennyisége és változatossága miatt érdekes a csatorna (a 
hajóroncsok között az oroszlán csontvázától az étkészleten át a halfőszert tároló amforáig sok 
mindent találtak), hanem azért, mert nem a rómaiak építették. Az Itáliát meghódító népek 
elıtt, még a máig is titkokat rejtı etruszk nép élt. Az ı kezük munkája a csatorna. Hogy az 
akkori mérnöki technológia mennyiben közelítette meg a rómaiakét, azt sajnos nem tudni. A 
csatorna ellenben meglehetısen szők lett, és talán ez, vagy egyéb ismeretlen tényezık 
(régészek szerint gyakori viharok, vagy szökıárak) okozták sok hajó pusztulását. A 
hajóroncsok között az etruszk kereskedıhajóktól kezdve, a római császárkori hajókig 
mindenféle és fajta megtalálható, gyakran magával a szellemekként kísértı legénységgel 
együtt.  
 A csatorna a tengerparttól 10 kilométerre épült. Pisát kötötte össze a tengerrel, 
megkönnyítve a közlekedést és az áruszállítást. A csatornát valószínőleg kézi erıvel ásták ki 
(csákány, ásó, lapát), és mivel még a császárkorban is használták, arra merek következtetni, 
hogy idınként kikotorták. Szélessége pontosan nem ismert. Mélységérıl is az üledékbe 
ágyazódott hajók helyzetérıl lehet következtetni. A legmélyebben fekvı hajók 6 méteres 
mélységben hevernek. Ez nem egyezik meg a csatorna eredeti mélységével, mivel az elmúlt 
kétezer év alatt nem csak a csatorna töltıdött fel (a birodalom összeomlása után elhanyagolták 
és ez okozta a feltöltıdését), hanem az eredeti felszínre újabb talajrétegek rakódtak.  
 
5.5.2. A Portusi csatorna és a kikötı. Miért hatszöglető Traianus kikötıje? 
 
 Összetett fejezet következik, itt ugyanis egy kikötıt, és egy mesterségesen létrehozott 
csatornát szeretnék bemutatni. Talán jogos a kérdés, miért nem szedem ıket külön részekre. 
Mert mind a két létesítmény egyetlen helyen épült, Portusban. A kikötı Rómától északra épült 
a császárkorban, a Tirrén-tenger partján, és az Ostiai kikötıváros részét képezte, bár attól 
jóval északabbra épült. Stratégiailag fontos létesítmény, amely két részbıl állt. A külsı 
Claudius43 kikötıje, amellyel nem is foglalkozom többet. Sokkal érdekesebb és összetettebb 
létesítménye volt Portusnak Traianus kikötıje (lásd 20. ábra, 40. oldalon), amit szabályos 
hatszög alakúra építettek. Ehhez a kikötıhöz igazodott az egész térség. Nem hadihajók 
állomásoztak itt, hanem kereskedıhajók százai futottak be nap, mint nap, hogy innen 
kiindulva Rómába vagy a környék nagyobb városaiba vigyék az árut. Talán különösen 
hangzik, hogy hatszög alakúra tervezték. Ennek egyik oka, hogy a hatszög alakú parthoz jóval 

                                                 
43 Tiberius Claudius Caesar: Kr.e. 42-Kr.u. 37. Brittania meghódítója, római császár. 
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több hajó tud kikötni, és a part mentén mozogni, mint egy négyszög alakúban, amit jóval 
könnyebb lett volna megépíteni, hát még megtervezni. A hatszög másik elınye: Mivel a 
kereskedıhajókat széles, nehéz bárkákként tartották számon, megfordulni is jóval 
nehézkesebben tudtak, mint a könnyő harci hajók. A hatszög pedig közelebb áll a kör alakhoz, 
és a hajók fordulás közben egy körívet tettek meg. Azaz, a hatszög sokkal jobb 
területkihasználást biztosított, mint bármely más, kevesebb szögő, szabályos alakzat. Ezt 
pedig a rómaiak is tudták, és nagyon egyszerően bizonyítható. 
 

 
18. ábra: Ha négyszögletes lett volna Traianus kikötıje... és amilyen a valóságban volt. 
 
A kikötı legnagyobb átmérıje (d) 800 méter volt (sugara (R): 400 méter), mélysége 7 méter. 
Ha képzeletben rajzolunk egy 400 méter sugarú kört, és abba egy szabályos hatszöget 
szerkesztünk, a hatszög egyik csúcsa és a középpontja közti távolság is 400 méter lesz. Ebbe a 
hatszögbe szerkesszünk egy belsı kört, amelynek középpontja megegyezik a hatszög és a 
külsı érintı középpontjával. Ennek sugara: 
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Ebbıl kiszámolhatjuk a belsı kör terültét: 

222
1 12,991376*41,346* mrThatszög =Π=Π=  

 
Mekkora terület állt volna a rendelkezésükre, ha szabályos négyzet alakú kikötıt akartak 
volna létrehozni? A külsı kör átmérıje most is 800 méter. A belsı köré: 
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Az r2 sugarú kör területe: 
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hatszögnégyzet TT <  
22 12,99137641,327251 mm <  

 
Miért a belsı kör területét számoltam? Hajózás szempontjából ezek voltak a hasznosítható 
részek. A kereskedıbárkák lassan, nagy köríven fordultak, a tolatásról pedig hallani sem 
akartak. Mondhatni beszorultak volna egy derékszögbe, vagy levitték volna egy másik hajó 
fenekét vagy orrát. Hasonló eset állt volna fenn egy szabályos ötszög esetén, ráadásul az 
említett síkidomot szabályosra megszerkeszteni és megépíteni sokkal nehezebb lett volna, 
mint a hatszöget, lévén egy szabályos ötszögnek nincsenek kerek számra végzıdı szögei. 
Emellett a rómaiak szerettek gazdaságosan építkezni.  
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Tehát az eredmények szerint ugyanakkora területen szabályos hatszög alakú kikötı építése 
másfélszer akkora felhasználható terültet biztosított, mint a négyzet alakú. 
 A kikötıben kisebb hajóknak építettek még egy hosszan elnyúló kikötıt. Portus nem 
egyszerő kikötınek épült. Mivel gazdasági csomópontként tartották számon úgy építették, 
hogy esetleges tengeri, vagy akár szárazföldi rajtaütésnél is jól védhetı legyen. A szárazföld 
felıl falak és bástyák fogták közre. Egyik kijárata Claudius öble felé vezetett. A külsı öböl 
szintén szolgálhatta a védelmet, ráadásul a külsı öbölben egy szigeten világítótorony is állt, 
amellyel éjjel is figyelni tudták a környéket, emellett mutatta a közeledı hajóknak a kikötı 
hollétét. A Traianus öbölbıl két csatorna vezetett ki. Az egyik, Claudius öblébe és azon 
keresztül a nyílt tengerre vezetett, a másik Traianus csatornájába (Fossa Traiani). Ennek egyik 
oka, hogy ha a tenger felıl ostromolták volna a kikötıt, akkor a hajók a Fossa Traianin is 
megléphettek volna, másik oka a Tiberis felé induló kereskedelem volt. 
 A Fossa Traiani is mesterségesen létrehozott csatorna, amely a Tiberist kötötte össze 
Portussal, és a tengerrel. Ezen keresztül folyami kereskedı hajók hajózhattak Ostiába vagy 
Róma felé. Nem kellett szárazföldön szekéren fáradságos utat megtenniük. Igaz, amíg 
Rómába hajóztak, folyásiránnyal szemben szelték a vizet, de ha befogták az ezen a területen 
uralkodó nyugati szelet, evezés nélkül eljuthattak a célig. A csatorna 45 méter széles volt, 
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üledékes talajba ásták, és annak ellenére, hogy Traianus nevét viseli, Claudius építette. 

 
19. ábra: Traianus kikötıjének rajza a 13. századból 
 
 Portus és a csatorna még egy ideig szerepet játszott a történelemben. Az utolsó 
bejegyzés a Kr.u. 12. századból maradt fenn, bár ebben az idıben már nem lakták, és a kézirat 
is csak az itt található romokra vonatkozik. A következı, amit találunk róla, egy festmény (13. 
század), amelyen látszanak a város falmaradványai, és az, hogy a kikötı idıközben a 
szárazföld belseje felé tolódott. Az egykori tenger és öböl feliszapolódott, majd lassan 
feltöltıdött, több kilométerre elszorítva a kikötıt a tengertıl. A csatorna hasonló sorsra jutott. 
Az évszázadok során feltöltıdött, és az elmúlt években került a régészeti feltárásokkal újra 
felszínre. 
 
5.5.3. Az Ó-szuezi csatorna 
 
 Nem a mai Szuezi-csatorna volt az elsı, amely összekötötte a Földközi- és a Vörös-
tengert. Az egyiptomi fáraók is próbálkoztak utat nyitni a két tenger között. İk a Nílus és a 
Vörös-tenger között próbáltak nem is egyszer csatornát ásni, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel. 
Végül az elsı használható csatornát II. Necho44 kezdte építeni, de I. Dareiosz45, Egyiptom 
meghódítása után fejezte be. Késıbb III. Ptolemaiosz46 kibıvíttette. A csatorna a Nílus 
deltájának egyik ágát kötötte össze a keserő tavak északi végével és ezen keresztül a Vörös 
tengerrel. A csatorna idıvel az enyészeté lett, majd Traianus építette újjá.  
 A csatornát, a mai észak- déli tájolású szuezivel ellentétben kelet-nyugati irányúra 
építették. És hogy miért kellett az ókor emberének a csatorna? A kereskedelem miatt. Míg a 
középkoriak hosszú hónapokat, és ki tudja hány lázadást, hajótörést kockáztattak, hogy 
Afrikát megkerülve eljussanak Indiába, addig az ókoriak, nem csak az egyiptomiak, hanem a 
rómaiak is megrövidítették az utat. İk kereskedtek az Etiópiában élıkkel, a ceyloniakkal és 
Indiában is jártak, nem is egyszer.  
 

                                                 
44 II. Necho: Kr.e. 609-595. Egyiptomi fáraó. 
45 I. Dareiosz: Kr.e. 549-486. Perzsa király. Többször megpróbálta elfoglalni a hellén területeket. 
46 III. Ptolemaiosz: Kr.e. 284-222. Egyiptom 3. királya. Uralkodása alatt érte el a hellenisztikus Egyiptom 
fénykorát. 
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 Többféle csatornát mutattam be. Sokak évszázadokig mőködtek, közlekedtek rajtuk, 
talajvizet vezettek le velük. Micsoda munka és erıfeszítés kellett ezek létrehozásához, hisz a 
legrövidebbek - Cloaca Maxima 600 méter, Fossa Traiani csak pár kilométer - hosszúak, de 
az Ó-szuezi 60 km és 70 km közöttire tehetı. Ennek elkészítése, különösen az egyiptomi forró 
éghajlaton nem is olyan egyszerő.  
 Akkor vajon hogy csinálták? „Kézzel, mint az egyiptomi piramisokat?” Ugyan, 
dehogy. Az ásás valószínőleg egyszerő kétkezi munkával ment, de a törmelék kitermelését 
emelıdarukkal végezték, a folyamatosan szivárgó talajvizet kézi szivattyúkkal termelték ki. A 
Fossa Traiani, a Parma és Mutina közti, valamint a Cloaca Maxima esetében mindenképpen el 
kellett távolítani a talajvizet, ha nem akarták a munkálatokhoz a búvárfelszerelést is 
elıteremteni. A csatornák medrét a munkálatok alatt rögzíteni kellett, nehogy beomoljanak. 
Ehhez támfalakat használtak, majd a csatorna elkészültével eltávolították ıket. Arról, hogyan 
szivattyúzták a vizet, milyen egyéb technológiákat használtak a vízgazdálkodás során a 
következı fejezetben esik majd szó. 
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20. ábra: Traianus kikötıje fénykorában 
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6. GÉPEK ÉS TECHNOLÓGIA A RÓMAI VÍZGAZDÁLKODÁSBAN 
 
 Ha az ember kimondja azt a szót, hogy gép, rengeteg minden jut róla az eszébe. Gép 
az autó, a számológép, a számítógép, az emelıdaru, a zseblámpa... Nem nehéz felsorolnunk 
belılük több tucatnyit. Ezek a mai világ gépei. De ha feltesszük a kérdést, milyenek voltak az 
ókori Róma gépei? Erre már nem olyan könnyő válaszolni. Az átlagember csak legyint, ugyan 
mit tudtak ık, hisz a közelünkbe sem értek!  
 Akkor nézzünk rá az aquaeductusokra, kıbe vájt tározókra, azokra a csatornákra, 
amelyeket kötıanyag nélkül építettek, mindarra ami még ma is áll. Hogyan építették? Vagy 
tegyünk fel más kérdéseket! Valóban a középkor találmánya a vízimalom? Az ipari 
forradalom volt az elsı nagy gépesítés kora? Létezett környezettiszta energiafelhasználás 
2000 évvel ezelıtt? Igyekszem válaszolni e kérdések mindegyikére a következı fejezetben. 
 
6.1. Emelıgépek 
 
 Vajon mi köti az emelıket a vízgazdálkodáshoz? Az eddig bemutatott épületek, 
létesítmények nagy részéhez (aquaeductusok, víztározók, elosztók, mesterséges csatornák) 
nem volt elég az emberi erı. Ahhoz hogy hatalmas kıtömböket tudjanak mozgatni, nagy 
terheket egyik pontból a másikba átemelni, gépeket kellett létrehozniuk. Ezért teszem most 
ezt a rövid kitérıt. Rámutatok, hogy az általam bemutatott építészeti remekek nem maguktól 
nıttek ki a földbıl, és nem is a Marsról jött zöld emberkék készítették ıket.  
 Hogy az emelıket melyik mediterrán nép használta elıször, arról nem maradtak 
feljegyzések. Mindenesetre ahol építkezés folyt, oda emelı kellett, így az egész birodalom 
ismerte ezek használatát. Vitruvius47: Tíz könyv az építészetrıl címő munkájában maradt fent 
a leggyakrabban használt emelıgépek pontos leírása (4. táblázat). Már maga az is érdekes 
bennük, hogy a könyvekben az ábrákon mindig háromlábúnak ábrázolják ıket, Vitruvius 
pedig még csak meg sem említi, hogy létezett volna ilyen. Ellenben két, illetve egy 
gerendából álló emelık ismertek.  
 

4. Táblázat: Emelıgépek fajtái 

  
Fajtái Támasztékok 

száma 
Kengyelek 

száma 
Csigák száma 
kengyelenként Csörl ı 

tripasztosz felsı:2; alsó:1 
Két lábú 

pentaszpasztosz 

Meghatározatlan, 
az emelıt 
körbevéve  

2 
felsı:3; alsó:2 

Kisebb súly: a lábak 
közt átívelı tengelyen; 
nagyobb súly: keréken 

Egy lábú polüpasztosz 4 3 
felsı:4*3; alsó:3*3; 
gerenda tövénél:1*3 

Se tengely, se kerék 

 
 De hogyan állhatott meg egy emelı két, de még inkább egy lábon úgy, hogy még több 
mázsás kıtömböket is emeltek vele? Az emelık talapzatát a földbe ásták, majd körbe, 
kötelekkel rögzítették. Az építıanyagokat, vagy súlyosabb hajórakományt kötelek 
segítségével emberek húzták a magasba. A terhen kengyelekbe fogatott csigákkal 
könnyítettek. Mozgócsigákat használtak, meghatározott számút a felsı, meghatározott számút 
az alsó kengyelbe rakva. És mivel a mozgócsigának az a tulajdonsága ismert, hogy az általa 
felemelt tömeget a felére csökkenti, a megemelt tárgyak tömege a törtrészére csökkent 
(amennyiben a csiga tömege elhanyagolható). 

                                                 
47 Marcus Vitruvius Pollio: Kr.e. 80-Kr.u. 15. Római építész, hadmérnök és szakíró. Híres munkája: De 
architechtura libri decem (Tíz könyv az építészetrıl) 
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A polüpasztosz esetén a gerenda tövénél lévı csigasor nem felezte meg a terhet, mivel álló 
csiga volt, csupán az emelés irányán könnyített. A 4*3 illetve a 3*3 csiga azt jelenti, hogy a 
felsı kengyelben három sorban négy-négy, míg az alsóban három sorban soronként három 
csigát tettek.  
 Számításaim szerint a tripasztosznál az eredeti test tömege az 1/6-ára, a 
pentaszpasztosznál 1/10-ére, míg a polüpasztosznál 1/42-ére csökkent. Ez annyit jelentett, 
hogy egy kıtömb felemeléséhez gyakran elég volt egy vagy két ember, és nem kellett több 
tíz. (Az emelık épp a csigák számából kapták a nevüket. Tri - három, penta - öt, polü - sok). 

A csigákat fából és fémbıl készítették, 
a felhasználás célja szerint. A terheket 
vagy kötéllel fogták át, vagy 
úgynevezett vasollók segítségével 
fogták közre. A kıtömbök oldalán, 
vagy tetején furatokat készítettek. Ebbe 
fogatták bele a vasollók fogait, míg az 
ollók másik oldalát a kötélhez 
rögzítették. A szerkezet valóban úgy 
mőködött akár egy olló. A kötelet 
meghúzták, az ollók végei a ránehezedı 
súlytól összehúzódtak, a fogak 
ráharaptak a kıre, a kıtömb pedig 
megemelkedett. A kötelek másik végét 
csörlıkre tekerték. Ha kisebb tömeget 
emeltek, kisebb átmérıjő, ha 
nagyobbat, nagyobb átmérıjő tengelyt 

használtak. A polüpasztosznál nem használtak csörlıt. Valószínőleg azért, mert amit 
megemeltek, nem akarták a levegıben tartani. Egyszerően átemelték az egyik helyrıl a 
másikra.  
 Az emelık használatát a csigák tették könnyővé. És mint tudjuk, a csiga is kör alakú, 
akár a kerék. A vízenergia hasznosításban pedig a kerekek nagy szerepet játszottak, idıt és 
energiát spóroltak velük, terméshozamot növeltek a mezıgazdaság és a bányászat terén, az 
élelmiszer feldolgozás elhagyhatatlan kellékévé vált. Lássuk kinézetüket és 
felhasználhatóságukat! 

21. ábra: Polüpasztosz 
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6.2. Vízemelı szerkezetek 
 
6.2.1. Vízemelı kerekek 
 
 A vízemelı kerekek nem a római birodalom találmányai. Az ókori Mezopotámiában 
és Egyiptomban elhagyhatatlan kellékei voltak a földmővelésnek. A folyóból egy magasabb 
szinten folyó csatornába nagyobb mennyiségő víz átemelését biztosították, ha kellett, akár 
folyamatosan. A felemelhetı víz magassága korlátozott volt, a kerék fajtájától függıen. 
Az egyik leggyakrabban használt vízemelı kerék a noira volt. A kerék vertikális síkban 
helyezkedett el, külsı részére fából, vagy agyagból készült 
edényeket erısítettek. A kereket a folyóvíz hajtotta. A rajta 
lévı edény belemerült a vízbe, majd felemelkedett, és mikor 
megindult lefelé, a kerékhez csatlakozó vályúba öntötte 
tartalmát. Az edények eleinte fából készültek, késıbb már 
csak a kereket készítették abból, az edényeket égetett agyagra 
cserélték. Egyiptomban kevés volt már akkor is a fa, ráadásul 
az agyagból készült tárgyakat olcsóbban adták, a 
birodalomban pedig már a vezetékeknél említett okok miatt 
elfogyott a használható faanyag, és a maradékot csak arra 
használták, amire igazán szükség volt. A noirák esetében az 
edényeket itt is ki tudták pótolni kerámiával.  
 A vízemelı kerekek másik fajtái közé soroljuk a saqqijákat. Egy horizontális síkban 
fekvı kereket szamárral vagy ökörrel hajtattak meg, és egy fogaskerék áttétel kötötte össze a 
vertikálisan felállított kerékkel, mely a noirához hasonlóan emelte fel a vizet. A saqqijákat a 
mai napig használják Afrika egyes területein, így például a Fajjum-oázisban.  
 Érdekesebb és összetettebb keréknek tartom a Vitruvius által merítıkeréknek, vagy 
más néven dobkeréknek nevezett szerkezetet. Az egész kereket deszkákkal burkolták be, és 
nyolc cellára osztották. Egyedül a homlokoldalán hagytak akkora nyílásokat, amiken át a víz 
a zárt cellákba jutott, és fordulás közben a vizet a tengelyhez jutatta. A kerék tengelyébe 
vájatot alakítottak ki, ami az idefolyó vizet elvezette. Hogy vízhatlanítsák, az egészet 
kátránnyal borították be. Mivel a külsı részén nem helyeztek el lapátokat, a víz nem tudta 
forgatni. Ellenben egy nyitott taposóhengert készítettek az egyik oldalára, hogy az emberek 
hajtsák. 
 A három vízemelı henger hosszú évszázadokon át üzemelt a mediterrán vidékeken. A 
noirák korlátlan vízmennyiséget tudtak magasabb szintekre emelni, a saqqiják ezzel szemben 
függtek az ıket hajtók teherbírásától. Mégis azt mondhatjuk, a saqqiják is elırébb mozdították 
a gazdaság fejlıdését, mert egy horizontális és egy vertikális kereket kapcsoltak össze. A 
merítı henger elınye, hogy - bár nem korlátlanul - mégis nagy mennyiségő vizet tudott 
feljebb emelni. Mindhárom szerkezet hátránya, hogy csak korlátozott magasságba tudtak vizet 
feljuttatni. Ennek ellenére ezek továbbfejlesztése, átalakítása juttatta el a Római Birodalmat a 
tömegtermelés szintjére. Errıl késıbb bıvebben szólok.  
 Felvetıdött bennem még egy kérdés. A laikus ember talán értetlenül fogadja a 
kerekeket, hiszen mindenki tanulta és tanulja általános iskola elsı történelemóráin, hogy a 
Mezopotámiát a Tigris és az Eufrátesz, Egyiptomot a Nílus áradási tették bıven termıkké. A 
Nílus és a mezopotámiai folyók évente egyszer áradtak. A szegény földmővesnek azonban 
nem volt mindegy, hogy mennyi terményt takarít be évente. A vízikerekekkel a szárazabb 
idıszakban is öntözni tudta a földjét, és évente kétszer arathatott, közel kétszer annyi 
terméshozamot elérve, amibıl már nem csak saját fogyasztásra és az adók kifizetésére, hanem 
eladásra is jutott. 

22. ábra: Noira 



 44 

6.2.2. Vízemelı csavar 
 
 Talán a legismertebb ókori vízemelı szerkezet, amelyet feltalálója után arkhimédészi48 
csavarnak is neveznek. Egy hengerben egy tengelyen csavart felület futott végig. Ha a henger 
egyik végét a vízbe merítették, másik végénél a tengelyt forgatni kezdték, a csigavonalban 
felfelé haladó lap feltolta a vizet egy vályúba, vagy akár egy csatornába. A csavart felületet 
keskeny falapokból készítették, majd kátránnyal 
vonták be. Általában kézi erıvel forgatták, a vizet kis 
magasságba, kis dılésszögben emelte. Építkezéseknél 
használták talajvíz lecsapolásra. Öntözéshez nem lett 
volna alkalmas, mert viszonylag nagy energiával csak 
kis mennyiség termelhetı ki vele, és a rómaiak még a 
rengeteg rabszolga mellett is szerettek ez utóbbival 

spórolni.  
 
6.2.3. Láncos vízemelık 
 
 Eddig arról esett szó, hogyan emeltek vizet kis magasságokra. De hogyan oldották 
meg, hogy több méter magasra kerüljön a víz? Egy vertikális fogazott kerékre páros vasláncot 
akasztottak, amit a saqqijához hasonlóan fogaskerék áttétellel emberi, vagy állati erıvel 
hajtottak. A kerék forogni kezdett, a végtelenített lánc, rajta a vödrökkel a vízbe merült, majd 
megindult felfelé, és a vizet egy vályúba öntötte, végül indult vissza, lefelé. 
 Ennek továbbfejlesztett változata volt egy olyan vízemelı, ahol a láncot alul is kerékre 
függesztették, így a vödrök két kerék közt haladtak. Az alsó keréken a láncok mellett 
lapátokba kapott bele a folyóvíz, ami meghajtotta a kereket. A kerék forgott és mozgatta 
körbe-körbe a láncot a vízmerítıkkel, a láncon keresztül pedig a felsı kerék is forgott. Ez 
persze csak a folyók vagy kisebb, de még a kerék meghajtásához szükséges energiával bíró 
vízfolyásokon mőködött. Ha tóból vagy bányából akarták kiemelni ilyen géppel a vizet, oda 
már kellett valaki vagy valami, ami hajtotta. A tisztán vízenergia hajtotta szerkezetekkel nyert 
vizet öntözésre, ha a folyó vize megfelelı minıségő volt, ivásra használták. Gyakran 
termelték ki a láncos vízemelıkkel aquaeductusokba az áttetszı nedőt, ami ezután a városba 
szállította azt. 
 Nem feltétlenül kellett, hogy a kétkerekes emelı (vízenergiával vagy állati erıvel 
hajtott) teljesen függılegesen álljon. Ha a csatornát vagy vízvezetéket valamilyen okból (talaj 
minısége) nem tudták teljesen a víznyerı hely mellé építeni, az emelıt megdöntötték, így az 
alsó kerék a vízben maradt, a felsıt a part fölé építették, a víztıl távolabb. Ebben az esetben 
csak arra kellett ügyelni, hogy az edények ne legyenek lerögzítve, mint a noiráknál, hanem 
valóban vödörszerően függjenek, és az emelı megdöntésével megfelelı szögben el tudjanak 
fordulni.  
 Teljesen mindegy melyik fajtáját nézzük a láncos vízemelıknek, mind ugyanazokból 
az anyagokból készültek. A kerekek és az áttételek fából, a lánc általában vasból. A vödröket 
is próbálták a fától különbözı anyaggal helyettesíteni, bár itt az agyagedények sem lehettek a 
legpraktikusabbak. Különösen, ha felfüggesztésükbıl adódóan ide-oda tudtak lengeni, ahhoz 
hogy kiöntsék tartalmukat, az emelı felsı részén valamiben meg kellett, hogy akadjanak és 
eldıljenek. Ha agyag edényeket alkalmaznak, az elsı ütıdésre összetörnek, és akkor a 
szenátus akár minden vízemelı mellé egy egész kézmőves negyedet telepíthetett volna. 
Maradnak a fémbıl készültek. Mivel az emelésnél a vödrök súlya is számított, viszonylag 
könnyő fémet kellett választani (vas, réz). 

                                                 
48 Arkhimédész – Szürakuzai tudós. Kr.e. 3 században élt és alkotott. 

23. ábra: Arkhimédészi csavar 
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6.2.4. Kteszibiosz vízpumpája 
 
 Az eddig felsoroltak közül ezzel a szerkezettel lehetett a legmagasabbra emelni a 
vizet. A bronzból készült gép két ikerhengerébe dugattyúk fel-le mozgatásával vizet szívunk, 
majd egy harmadik tartályba pumpáljuk. A tartályok mindegyikét szelepekkel zárják, hogy a 
víz nehogy visszafolyjon. A harmadik tartályból egy a tartályénál jóval kisebb átmérıjő csı 
indul függılegesen felfelé. Folyamatos pumpálással a csıben a víz megindul felfelé.  

 Kteszibiosz49 Alexandriában élt és 
alkotott, ennek ellenére találmányai eljutottak a 
rómaiakhoz is. Kortársa volt Vitruviusnak és 
mestere Herónnak50. Mérnöki munkái közül 
sok ismert, bár nem saját írásaiból. 
Vízpumpáját Vitruvius írta le, és amit én igen 
fájlalok, az Vitruvius tízedik könyvének egyik 
mondata. 
  
„A többit, amelyek nem szükségleteket, hanem 
a gyönyörködtetést szolgálják, akik 
kíváncsibbak találékonyságára, magának 
Kteszibiosznak az írásaiban megtalálhatják.” 

(Vitruvius: Tíz könyv az építészetrıl) 
 

De Kteszibiosz írásai elvesztek... Amit róla tudunk, más mérnököktıl, tanítványai 
feljegyzéseibıl ismerünk. Sok vízzel kapcsolatos szerkezetét ismertetik (klepszidra, fütyülı 
rigó, iszogató figurák), és ki tudja hány volt még ezeken kívül. Már maga a vízpumpa is 
fıként azért érdekes, mert a tőzoltófecskendı ısatyja. A rómaiak használták is ezt a gépet 
tőzoltásra épp amiatt, hogy nagy nyomást tudtak vele kifejteni, és elınyösebb volt ezzel oltani 
a városokat (különösképp Rómát Nero51 idejében) mint vödrökkel szaladgálni a közkutakra. 
 
6.3. Vízimalmok 
 
 A vízikerekek használata hamar elterjedt a birodalom egész terültén. Nem csak a 
vízemelı kerekek, hanem azok is, amelyeket a víz hajtott és általuk más gépeket mőködtettek. 
A kézi gabonaırlés meglehetısen nehéz feladat volt, ráadásul hosszú idı alatt kis 
mennyiséget lehetett lisztté ırölni. Az állatok (szamár, ökör) által hajtott gabonaırlık már 
valamivel jobb eredményt értek el. Kr.u. 1 században jött a nagy ötlet, hogy mi lenne, ha a víz 
mozgatta kereket összekombinálnák a malomkövekkel. A szamár sem a gabonaırlésbe 
pusztulna bele, és a gazdájának sem kellene állandóan a füles mögött állni az ostorral, hogy 
haladjon is elıbbre a munka. 
 A malmoknak két fajtája alakult ki. Az egyik, amelynél a malomkereket horizontálisan 
helyezték el. Ebben az esetben a malmot a kerék és a kereket hajtó víz fölé építették, hogy a 
kerék és a malomkı egy tengelyen, és egy síkban mozoghasson. Nem kellett fogaskerekekkel 
bajlódni, igaz a kerék karbantartása és a víz megfelelı irányba terelése sem lehetett könnyő. 

                                                 
49 Kteszibiosz: Kr.e. 150 körül. II Ptolemaiosz uralkodása alatt Alexandriában élt és dolgozott. Görög 
matematikus, a víznyomással mőködı szerkezetek atyja. 
50 Heron: Kr.e.3-2 század. Kteszibiosz tanítványa, görög építész és matematikus. Több könyvet írt. 
51 Nero Claudius Drusus Germanicus: Kr.u. 37-68. Zsarnok császárként, véres költıként és Róma felégetıjeként 
vonult be a történelembe. 

24. ábra: Kteszibiosz vízemelı pumpája 
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 Talán épp emiatt terjedtek el a vertikális síkba helyezett kerekek, amelyek máig 
fennmaradtak és még a múlt század közepén is használták ıket. Ezeknek a kerekeknek a 
tengelye vízszintesen forog, a malomköveké pedig függılegesen. Hogy a vízszintes tengely 
mozgatni tudja a függılegeset, két fogaskereket kellett a szerkezetbe építeni. A vízszintes 
tengelyhez egy vertikálisat, a függılegeshez egy horizontálisat.  
 Ma háromfajta vertikális kerekő vízimalom típust különböztetünk meg: felül-, 
középen- és alulcsapó. Ebbıl a rómaiak kettıt használtak: a felül- és alulcsapót. Mindkettınek 
van elınye és hátránya. Az alulcsapó ugyan kis hatásfokkal bírt, de kis eséső, bıviző 
folyókon is használhatták. A víz a kerék alatt folyt és alulról hajtotta a lapátokat. A felülcsapó 
kerékhez kisebb vízmennyiség is elég is volt, de nagy eséső terültre kellett a malmot építeni, 
vagy a vizet úgy szabályozni, hogy az felülrıl folyjon a kerékre. A vízszabályozás nem 
okozott a rómaiaknak gondot. Ha nem volt a kellı terülten megfelelı vízfolyás, vezettek oda 
egyet, vagy építettek egy aquaeductust. Így történt a Róma belvárosában épült Janiculum Hill, 
egy gabonaırlı komplexum esetében is. A fennmaradt források szerint két malom épült 
egymás mellé és az Aqua Traiani vize hajtotta ıket. A malmok hatalmas jelentıséggel 
bírhattak a római kenyérsütés szempontjából. Erre utal, hogy egy egész vízvezetéket képesek 
voltak ennek mőködtetésére létrehozni, és az Aurelianus falnak konkrétan a malmok védelme 
volt a célja egy esetleges támadás esetén.  
 A vízimalmok hatalmas elırelépést jelentettek a gazdaságban. Ha a földek elég 
gabonát termeltek, akkor annyit ırölhettek, amennyit akartak. Megindult a vízimalmok 
tömeggyártása és a „tömegtermelés”. Az 
újonnan kialakult társadalmi csoport, a 
molnárság jövedelmezı ágazatot épített ki. A 
mediterrán vidékeken, majd Kr.u. 3. századra 
a rómaiak uralta Európában minden városban 
fellelhetı lett több-kevesebb vízimalom. Már 
csak a malmok építése is jövedelmezı 
keresetet jelentett, és rengeteg embernek adott 
munkát. A folyamatos liszt elıállításra 
szükség volt a több tízezreket számláló 
városokban, és a hadseregben is. Nem egyszer 
egész katonai kirendeltség ırizte a limesek 
mentén épült malmokat, nehogy a barbárok 
lerohanják, kifosszák és tönkretegyék ıket. 
Nagy malomkomplexumok épültek 
Germania52, Gallia53 és Britannia54 területén. 
Az egyik ilyen hatalmas épület a barbegali55 
malomegyüttes, mely Galliában ırölte a 
gabonát. Egymással párhuzamosan két sorban 
nyolc-nyolc malom követte egymást 
lépcsızetesen lefelé. Mindegyik malom 
kereke vertikális, felülcsapó helyzetben 
forgott. A víz, mely meghajtotta az elsı 
kereket, folyt tovább rá felülrıl a másodikra, 
azt is megforgatta, majd a következıre... 

                                                 
52 Germánia – Mai Németország területe 
53 Gallia – Mai Franciaország 
54 Britanni – Nagy-Britannia 
55 Barbegal – Város Galliában 

25. ábra: A barbegali malomkomplexum 
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Nyolc malom ugyanazzal a vízzel mőködött és mind a nyolc ırölt. Az összesen tizenhat 
malom óránkénti teljesítményét 2400-3200 kilogrammra becsülik.  
 És valóban gazdaságos volt megépíteni egy vízimalmot? A beruházási költség biztos 
nagyobb volt, mint egy kézi vagy állati meghajtású malomé, de a fenntartási kisebb. A vízzel 
hajtott kerék akármeddig üzemelt, ellenben a szamár már lehet, hogy fél nap után sztrájkba 
kezdett. Ráadásul a vízimalmot etetni sem kellett, és extra adag sárgarépa után sem iázott.  
 Építettek ingadozó vízjárású vízfolyás mellé is malmokat, amiket csak akkor tudtak 
használni, ha volt víz. Hogy akkor is mőködjön, ha szárazság uralkodott, 2-4 méter magas 
víztornyokat építettek, amiket az esıs idıszakban feltöltöttek vízzel, a száraz idıszakban 
pedig ennek vizével hajtották a malmot (amíg el nem fogyott a tartályból a víz). 
 A vízimalmokat nem csak gabonaırlésre használták. Ha a malomkı helyére hántolót 
illesztettek, a búzát vagy árpát is vízenergiával hántolhatták. A hántolót csak azért írom le 
részletesen, mert ma már keveset látunk az egykor még szinte minden háznál használt 
szerszámból, amely teljesen ugyanúgy mőködött Rómában is, ahogy pár évtizeddel ezelıtti 
változatai. Épp úgy, ahogy az ırlésre használt köveket, kıbıl faragták, csak fordított kúp 
alakúra, amely forgás közben nem törte porrá a magvakat, csak a héjuktól szabadította meg. 
Másik felhasználása az „olajiparban” rejlett. Két félkör alakú zúzókövet középen átfúrtak, és 
egy tengelyre illesztették úgy, hogy a kettı között rés maradjon. Mivel a tengely vízszintesen 
feküdt, a vízikerék tengelyével áttétel nélkül össze lehetett kötni, csak az olajbogyó 
passzírozó tálat (félkör alakú kıedény) kellett a tengelyhez szintre emelni. A kövek 
összenyomták a leszüretelt és kimagozott bogyókat, értékes és nagy mennyiségben keresett 
olajat sajtolva belılük. Sajnos a vízenergia legérdekesebb hasznosításáról alig maradtak fenn 
adatok. Nüsszai Szent Gergely56 szerint a rómaiak a vízkerék energiáját átalakítva követ, 
fıként márványt vágtak. Hogy hogyan, mit csatlakoztattak a kerékhez, ami el tudott vágni egy 
követ, illetve kör vagy egyenes vonalú mozgást alkalmaztak-e, máig kérdés maradt. 
 
6.4. Vízenergia hasznosítás a bányászatban 
 
 Jó szerencsét! Talán nem pont így, de hasonlóan köszönthették egymást azok a férfiak, 
akik nap, mint nap ereszkedtek alá Itália bányáiba. Voltak köztük szegény szabadok, akik 
pénzért, némi élelemért vágták naponta több százszor csákányukat a kemény kıbe, és voltak 
köztük rabszolgák, akiket lázadás, gyilkosság miatt őztek a félhomályos sötétségbe. İk 
rabláncra verve, hátuk mögött suhogó ostorral, némi kenyérért dolgozták ki a lelküket.  
 Réz, arany, ezüst, ólom és vasbányákban folyt így nap- nap után a munka, ahol 
legtöbbször nem csak a megfelelı minıségő (A rabszolgákat is nyugodtan oszthatjuk 
kasztokra. Akik orvosokként, írástudóként kerültek a birodalomban, és nem lázadoztak, azok 
jobb házakban, jobb életkörülmények között élhettek. A bányákba, gályákra a bőnözıket 
küldték. Igaz nem volt nehéz valakire rásütni, hogy a birodalom ellensége.) és mennyiségő 
munkaerıt kellett biztosítani. Mindezeken túl gondolni kellett a tárnák alátámasztására, a 
megfelelı levegıztetésre, és persze, ami engem a legjobban érdekel, a víz elvezetésére.  
 Még ma sem számít kis munkának megtervezni egy felszín alatti bánya víztelenítését, 
hát még mekkorának számított ez 2000 évvel ezelıtt. A különbözı ásványkincsekért a föld 
mélyébe hatolóknak szembesülnie kellett a gyakran nagy mennyiségben nyakukba folyó 
vízzel (általában rétegvízzel). Különösen, ha ez a víz olyan mennyiségő volt, hogy a vájatokat 
akár teljesen elönthette. Víz alatt pedig - bármily nagy kapacitású tüdıvel is rendelkeztek az 
akkoriak - nem lehetett ércet kitermelni. A vizet pedig nem lehetett egyszerően vödrökkel 
kimerni. Na de miért akarták volna épp vödrökkel a felszínre és egymás nyakába öntögetni a 
vizet, mikor volt rá jobb, energiatakarékosabb megoldás? A vízemelı kerekek célja nem csak 

                                                 
56 Nüsszai Szent Gergely: Kr.u. 335-349. Görögül alkotó ókeresztény író, az egyházatyák egyike. 
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az öntözésben rejlett. A noirát, a merítı kereket, a láncos vízemelıket, az Arkhimédész-
csavart vízkitermelésre használták mind a külszíni, mind a felszín alatti bányászatban.  
 
6.4.1. Felszín alatti bányászat 
 
 Mivel a felszín alatti bányászattal kezdtem bevezetımet, maradok ennél a résznél. A 
fennmaradt források arról tanúskodnak, hogy a rétegvizet vertikális vízemelı kerekekkel 
termelték ki. Erre a legjobb példa az egykori Rio Tinto-i bánya. A tárnák vizét itt is vízemelı 
kerekekkel emelték a felszínre, de nem eggyel, esetleg kettıvel. Nyolc pár vízkereket 
helyeztek el egymás fölé, úgy, hogy azt a vizet, amit az elsı pár kerék a következı szintre 
emelt, rögtön tudta továbbítani a felette lévı a harmadiknak. Ez a folyamat egészen addig 
tartott, amíg a víz a felszínre nem ért, ahol egy csatorna elvezette azt. A kerekek fából 
készültek, és emberek hajtották ıket. Kicsit nehezen lehetett volna megoldható, hogy vízzel 
hajtsák, mikor éppen a víztıl akartak megszabadulni.  
 Arról hogy felszín alatti bányászatban is használták volna a láncos vízemelıket, példát 
nem találtam, de mivel a bányákban nem mindig volt megoldható, hogy több kereket 
építsenek be, kellett, hogy ezeket a kevesebb energiát igénylı, nagyobb hatásfokkal dolgozó 
gépeket is használják. Egyrészt mert praktikusabbak voltak a kerekeknél, mivel a kitermelés 
dılésszögén is állíthattak, másrészt jóval több mennyiségő vizet tudtak velük kevesebb 
energia befektetéssel kiemelni. Általában ezeket is ember hajtotta.  
 
6.4.2. Ruina Montium – a speciális bányászati technológia 
 
 A felszín alatti bányászat egyik speciális típusa az észak Hispánia57 területén használt 
„Ruina Montium”. Magyar megfelelıje igazából nem létezik a kifejezésnek, és magát az 
ókori eljárást is csak az elmúlt évtizedekben kezdték vizsgálni, bár Amerikában már ismeretes 
egy hidraulikus bányászat néven emlegettet technológia, ami a Ruina Montium 
újrafelfedezését jelenti. Magyar nyelvő forrás ezen a téren még nem létezik.  

 A Ruina Montium a tipikus vízzel történı 
bányászatot takarja. Hispánia területén a rómaiak a 
hegyekbe függıleges és vízszintes szabályos 
távolságonként, egymással párhuzamos tárnákat fúrtak, a 
bánya fölé víztározót építettek, majd mikor az egész 
komplexum elérte a kívánt formát, a járatokat elárasztották 
a vízzel. Kifolyó nyílást, melyen a víz távozhatott vagy 
nagyon szőkre szabták, vagy egyáltalán nem vágtak, hogy a 
víz ne csak egyszerően átfolyjon a járatokon, hanem 

megnıjön a víznyomás, és a víz a repedésekbe is 
behatoljon. Mikor az egész bányát színültig töltötték, a 

nyílást kiszélesítették vagy megnyitották, a víz megindult kifelé, magával sodorva a kimosott, 
leaprózódott ércet és kıdarabokat. A vízzel kisodródó szilárd részeket rácsokkal, szitákkal 
fogták fel.  
 Gondoljuk el, mekkora víztározót kellett építeni, hogy egy egész bányát – ami nem 
egy vagy két pár tíz méter hosszú járatból állt, hanem sokkal többıl és sokkal hosszabbakból 
– fel tudjanak tölteni vízzel. Ehhez ki kellett számolniuk a bányák térfogatát, beleszámolva 
azt a plusz mennyiséget, amit a repedések, törések vettek fel. Másik feladat volt, hogy oda a 
vizet fel is kellett vezetni, mivel ezek a bányák általában hegyekben fúródtak, a tározók pedig 
a hegy tetején, de mindenképpen a természetes vízfolyásoknál sokkal magasabbra épültek. 

                                                 
57 Hispánia – mai Spanyolország 

26. ábra: A ruina montium mőködése 
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Nem valószínő, hogy vízhordó szamarakkal hordták fel azt a több ezer köbméternyi vizet. A 
vezetékeknél említettem, hogy az aquaeductusok felfelé is tudták vinni a vizet, de csak egy 
bizonyos emelkedési szög mellett és csak meghatározott magasságig (a forrás víznyomásának 
magasságáig). Vízemelı kerekek rendszere, vagy láncos vízemelık sora? Ez már inkább 
elképzelhetı, de az is meglehet, hogy számunkra még ismeretlen technikát használtak. 
 Mekkora ércmennyiséget termelt ki az említett módszer? Már abból sokra 
következtethetünk, hogy elég gyakran használták. Másik érv, hogy a víz hatalmas nyomást 
érhetett el a tárnákban, és behatolva a törési síkok közé, repedésekbe, akarattal vájt 
bemélyedésekbe, szétfeszítette a kızetet. Kisebb–nagyobb darabokat szaggatott ki a falakból, 
amiket összegyőjtve könnyebben választották szét a követ az értékes ércektıl. Arról pedig, 
hogy mekkora erıket mozgósítottak, idısebb Plinius58 írt részletesebben. Egyik Hispániai útja 
során a férfi szemtanúja lehetett egy ilyen bányamunkának, ami annyira nagy sikert aratott, 
hogy a víz leengedése után az egész hegy összeomlott. Lehetséges lenne? Tulajdonképpen 
miért ne? Ha az egész hegyet telefurkálták járatokkal, akkor mindenképp. Talán legyintenek, 
hogy ugyan már, a víztıl nem omolhat össze egy egész hegy! Na de gondolkodjunk egy 
kicsit! A bánya már maga tömeghiányt jelent, ami a víz hatalmas nyomásától tömegtöbbleté 
lesz, majd hirtelen ismét tömeghiánnyá változik, amint kifolyik a víz. Ez hatalmas 
nyomásváltozással járt, mondhatni rövid idın belül, amit a szilárd kızetek nem bírtak 
elviselni, és az egész összeomlott. Állítólag Plinius ekkor kiáltott fel: „Mit mővelünk a 
Földdel!”  Mintha felismerte volna az ember által okozott monumentális környezetkárosítást.  
 Egy érdekes problémára hívnám még fel a figyelmet. Ha az alsó tárnák, ahol a vizet 

kiengedték, valóban nem 
voltak nyitottak egészen a 
végsı pillanatig, akkor azt ki 
kellett bontani. De egy olyan 
kıfalat csákánnyal kibontani, 
ami ki tudja, melyik 
pillanatban borul az ott 
dolgozókra a több tonna víz 
súlyától, nem éppen a 

legveszélytelenebb 
vállalkozások közé tartozott. 
Oda lehetett ugyan küldeni 
pár rabszolgát, de ha azokat 
agyonütötték a kivágódó 
kövek és agyonnyomta a víz 
súlya, utána pótolni kellett, 
meg aztán nem ártott az adott 
tetemeket valahová elásni. 
Összességében ez elég kényes 

mővelete volt a bányászat e szakaszának. Ellenben egyes források utalnak rá, hogy nem csak 
a középkori Kínaiak, de az ókori görögök és általuk a rómaiak is használtak valamilyen 
összetételő robbanószert. Nem kellett annak a C4 vagy a TNT hatásfokát elérni, elég volt, ha 
egy pár darab öklömnyi lyukat ütöttek velük a falba, a víznyomás elintézte a többit. 
 

                                                 
58 Id. Plinius: Caius Plinius Secundus, Kr.u. 23-79. Római író, polihisztor, enciklopédista. Több provinciában 
helytartóként szolgált, halálát a Vezúv kitörésekor az emberek mentése közben lelte. 

27. ábra: A rómaiak nyomát ırzik a hegycsonkok Hispániában 
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6.4.3. Bányavasút 
 
 Szintén Hispánia területén, de nem a Ruina Montium típusú bányákban találtak 
egyfajta bányavasutat. Vas síneken vasból készült csillék gurulhattak egymás után. Talán ez is 
lehetetlennek hangzik elsı hallásra. Ám a kereket ismerték, használták mindenhez, amihez 
kereket használni lehetett, így a kocsikhoz is, akkor miért ne lehetett volna éppen a bányákba 
kocsikat állítani, hogy ne háton kelljen a nehéz törmeléket, a kibányászott ércet cipelni? 
 
6.4.4. Külszíni bányászat 
 
 A felszíni bányászat egyik elınye, hogy a kitermelhetı ércekért nem kell szők 
bányajáratokat vájni a kızetbe, hanem a felszínrıl indulva ki lehet termelni. Nem kell gondot 
fordítani a levegıztetésre, a világításra. A talaj- és rétegvíz elöntések azonban itt is problémát 
jelentenek, és jelentettek akkor is.  
 Ahogy a csatornák ásásánál, úgy a felszíni bányák víztelenítésénél is ugyanazokat a 
technológiákat alkalmazták. Ha kevesebb vizet kellett kitermelni, viszonylag kis mélységbıl 
(1-2 méter), akkor elég volt a kisebb költségő Arkhimédész csavart felállítani. Ha ennél 
mélyebbrıl kellett a vizet kiemelni, akkor a vízemelı kereket, de még inkább a láncos 
vízemelıket használták. Ez utóbbit fıleg azért, mert rugalmasan mozgatható volt, és a 
felemelt magasságon is állítani lehetett, csak a lánc hosszát, és a vödrök, valamint a kereket 
mőködtetık számát kellett növelni.  
 
6.4.5. Külszíni bányászat vízenergiával 
 
 Már egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy a rómaiak kemény harcokat vívtak 
Hispánia földjeiért. Különösen a félsziget északi részében már a rómaiak elıtt is virágzó 
aranybányászatáról volt híres. A terület meghódítása után kezdtek bele a rómaiak a Ruina 
Montium nevő bányászatba. De nem volt nekik elég, hogy a kıbıl aranyat facsartak. 
Másodlagos aranylelıhelyként a talajban is fellelhetı volt nagy mennyiségben az értékes érc. 
Gyakran látni filmekben, mesefilmekben, ahogy az aranyat fémtányér segítségével mossák ki 
a talajból. Használhattak volna a rómaiak is réztányérokat. Elég lett volna a fél római 
hadsereget kirendelni, hogy megfelelı mennyiséget kaparjanak össze. Ehelyett találtak jobb 
módszert. 
 Magasabb területeken víztározókat építettek és ebbıl az alacsonyabb területek felé 
elkezdtek folyatni a vizet, ami kimosta a talajt. A könnyebb szemcséket (homok, homokliszt, 
iszap) magával sodorta, a nagyobb és nehezebb darabokat ott hagyta. És minthogy ezeken a 
területeken az aranyrögök a nagyobb tartományhoz tartoztak, lényegében csak össze kellett 
győjteni ıket.  
 Hasonló, bár jóval nagyobb mértékő talajpusztítással járó módszer is ismert. 
Ugyanúgy, ahogy az elızıekben, itt is a talajmosatást választották, csak jóval nagyobb 
mennyiségben. Egy meghatározott területre (lehetıség szerint lejtıs, elızıleg feláztatott), 
amelyet elıbb megszabadítottak a növénytakarótól (a növényi gyökerek megkötik a talajt) 
egy idıben hatalmas mennyiségő vizet eresztettek, ami egyszerően felszaggatta a laza réteget. 
Így a lepeleróziót59 mesterségesen hozták létre. Ezt a folyamatot addig ismételték, amíg fel 
nem bukkant az alatta fekvı kemény kızet, az aranytelérekkel együtt. Ha ez megvolt, 
kezdıdhetett a bányászat. Miért volt ez jó? Nem kellett támfalakkal bajlódni, amíg elérték az 
alapkızetet, nem kellett a talajvizet leszivattyúzni. Bányajáratokat sem kellett vágniuk, mert 

                                                 
59 Lepelerózió: A felületi erózió egyik fajtája. A nagy területen, egyidıben elmozduló víztömeg talajrészeket 
mozdít ki és szállít, a helyi erózióbázison rakva le azokat. 
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ha a telérek elérték a felszínt, külszíni bányászattal ki tudták termelni. Arról hogy milyen 
hatásokat eredményezett ez a módszer, egy külön fejezetben fogok írni. 
 A bemutatott kétfajta bányászat mindegyike viszonylag alacsony területen folyt. Ide 
egyszerőbben el tudták juttatni a vizet. Egy-egy területre egy, kettı, de akár három 
vízvezetéket is vezettek. (Mai nevén Puerto de Palo mellett található bányához három vezeték 
szállította a vizet.) 
 
6.4.6. Kıtörı gyorsabban és hatékonyabban 
 
 A rómaiak bármelyik bányászati stílust is használták a felsorolt négy közül, szinte 
minden esetben igyekeztek az érckitermelés utáni munkálatokat is gépesíteni. Ez a gépesítés 
is a víz felhasználásával történt.  
 Egyik leggyakrabban alkalmazott technikájukként ismert: A malomkerék összekötése 
az érczúzóval. Ebben az érdekes az, hogy a forgómozgást alakították át egyenes vonalú 

mozgássá. A vízkerék forgatta tengelyre egy vertikális 
fogaskereket illesztettek, majd erre egy újabb kisebb 
fogaskereket, ehhez pedig egy csuklós kart. A kar a 
kalapácshoz illeszkedett, ami az alárakott követ zúzta apró 
darabokra. A csuklós kar alakította át a forgó mozgást 
lineárissá. Míg az egyik vége a fogaskerékkel együtt forgott, 
a másik föl-le mozgatta a kalapácsot, amit két, egymás alatt 
párhuzamosan elhelyezkedı tartókar fogott, hogy a 
kalapácsok a helyükön maradjanak. A gép egyszerre több 
kalapácsot is üzemeltethetett, a nagyobb hatásfok kedvéért. 
Ennek a segítségével sokkal rövidebb idı alatt jóval több 
követ törtek kisebb darabokra, amikbıl az ércet már 
egyszerőbben szelektálták.  
 

 
6.4.7. A Fucinus-tó lecsapolásának kísérlete 
 
 Szálljunk hajóra, szeljük át a Földközi-tengert, majd pattanjunk nyeregbe, és 
vágtassunk fel az Appenninek egyik fennsíkjára, ahol népes ünneplı tömeg győlt össze, 
élükön Claudius császárral. A Fucinus-tó60 lecsapolására készülnek. 
 Már maga Augusztus, Róma elsı császára is szeretett volna ettıl a hegyek közt 
csillogó viző tótól megszabadulni, hogy helyébe szántóföldeket alakítsanak. A kivitelezésig 
még 100 évig várni kellett. Claudius császár uralkodása idején került sor a tó lecsapolására. A 
hegyen keresztül a felszín alatt több tíz méter mélyen kezdtek a késıbb 6 kilométer hosszúra 
nyúlt csatorna megépítésébe. A csatorna szélessége a 4 és 15 méter között változott, 
alátámasztása a kızetek felépítésétıl függött. Ahol fennállt az omlásveszély, boltívesen 
falazták körbe a járatot, amit egyszerre több ponton kezdték el kiépíteni. Ehhez pontos 
mérésekre (nem lett volna szerencsés, ha egymással párhuzamosan több járat épül, mert félre 
mértek), és megfelelı technikára volt szükség. Hogy több helyen dolgozhassanak egy idıben, 
függıleges járatokat vágtak, amin keresztül leengedték a munkásokat, és emelık segítségével 
küldték a szerszámokat, húzták fel a törmeléket. A lefelé vezetı járatoknak célja volt még a 
levegı biztosítása is. Minthogy a tó magasan helyezkedett el, és nagyrészt vízzáró kızetek 
vették körbe, a talaj- és rétegvíz kiemeléssel nem kellett törıdni.  

                                                 
60 Fucinus tó – Egykor létezı, késıbb lecsapolt tó az Appeninek hegyláncai között, Rómától keletre. 

28. ábra: Csuklós áttétel 
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 Végre elérkezett a nagy nap. Claudius a tavon rendezett gladiátorjátékokkal kezdte a 
csatorna megnyitását. Sajnos hamar kiderült, hogy valamit az építkezés alatt elrontottak, mert 
a csatorna nem mőködött rendeltetésének megfelelıen és nem vezette le a vizet a szomszédos 
völgybe, ahogy azt elıre tervezték. Újabb munkálatok, majd újabb „tavi ütközet” és újbóli 
csatornamegnyitás következett, de a tó a helyén maradt, a vállalkozás kudarcba fulladt. A 
császár helyett hisztis felesége találta meg a bőnöst, a fıépítész személyben, kinek busás 
jutalma egy, a nyakát kettészelı kard lett.  
 Elgondolkodtató, hogy valóban az építész volt a hibás vagy maga a császár? Arról 
sajnos nincs információ, hogy a tónak mekkora volt a szerves anyag tartalma, illetve hogy 
feltöltıdésnek indult-e. Mivel hegyi tóról volt szó, nem valószínő, hogy ez a probléma 
veszélyeztethette volna a vállalkozást. 
Az említett szélességeknek 
elegendıeknek kellett lenniük egy tó 
lecsapolásához. A csatorna 
eltömıdésének okát én sokkal inkább a 
gladiátorjátékok során elsüllyesztett 
hajroncsokban látom. Mivel nem csak 
pár kis ladikról volt szó, hanem sokkal 
több evezıvel, vitorlával felszerelt 
bárkáról, amiket nem halásztak ki az 
ütközetek után, különösen azokat nem, 
amik a tó fenekén lelték végzetüket 
valószínő, hogy az áramlással megindultak a csatorna felé és teljesen elzárták azt, ráadásul 
kétszer (kétszer rendezték meg a játékokat). Ebben az esetben a fıépítész nem állhatott oda a 
császár elé – még ha valóban ez okozta a gondot, akkor sem – azzal mondattal: „Fenséges 
császárom, te szúrtad el, nem mi.”  
 A Fucinus-tavat a rómaiak után még sokan és sokféleképpen próbálták lecsapolni, míg 
végül a római próbálkozás után 1800-1900 évvel sikerült. 
 
6.5. A technológia környezeti hatásai 
 
 Elgondolkodhatunk, milyen környezeti hatásaik voltak a malmoknak. Nem termeltek 
hulladékot, nem vettek el hatalmas területeket a természettıl, nem bocsátottak ki füstöt, szén-
dioxidot, nitrogén-oxidokat és egyéb káros gázokat. Építésükhöz, fıleg a több kerekes 
malmokhoz kellett a fa, amibıl amúgy sem volt valami sok. Talán ebbe bele lehet kötni, de 
épp elég érv szól mellettük. Tiszta, megújuló energiát hasznosítottak, és úgy gondolom ez 
elég bizonyíték, hogy milyen magas színvonalon végezték a birodalom gépesítését. 
 A bányászat esetében már nem beszélhetünk annyira környezettiszta használatról. Az 
egyszerő felszín alatti és felszín feletti bányászatukat nem nevezném túlzottan 
környezetrombolónak, ellenben a speciális típusúak katasztrofális hatásokkal jártak. A Ruina 
Montium használatánál nem elég, hogy szerencsétlen kıszáli kecskékre a frászt hozták, 
hegyeket borítottak össze, amit enyhén szólva sem lehet környezetbe illı tevékenységnek 
nevezni. Emellé még társult a hegyekbıl váratlanul lezúduló mérhetetlen vízmennyiség, ami a 
kecskéken kívül mindent elvitt, ami az útjába került. A talajeróziót felerısítı bányászat 
hatalmas teret kívánt, ahol a növényzeten kívül a termıréteget is megsemmisítették. Ezen túl 
hatalmas üreget vájtak a kızetbe. A talaj kialakulásához több száz év szükséges. Mára ezeket 
a területeket részben visszahódította a természet, de ha valaki jobban körbenéz, hamar rájön, 
hogy a hatalmas üregek (Las Medulas-i egykor ókori római bánya 2 kilométer átmérıjő) az 
ember ütötte sebek a Föld testén.  

29. ábra: A Fucinus-tó lecsapolása 
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7.MERT MÉGIS PANNONIA FÖLDJÉNEK SZÜLÖTTEI 
VAGYUNK 

 
 Pannonia meghódítása Augustus császár uralkodását követıen valósult meg (Kr.e. 9 
körül). A rómaiak tervei közt szerepelt az egész Kárpát-medence meghódítása. Az akkor itt 
élı kvádok azonban minduntalan kiverték ıket a Duna-Tisza közérıl, így meg kellett 
elégedniük a mai Dunántúl területével. A Római-birodalom keleti határa, a Danuvius vagy 
más néven Donau (Duna) természetes kék vonalként húzódott az elfoglalt és csak majdnem 
elfoglalt területek között. A rómaiak, ahogy a birodalom többi provinciájába, ide is elhozták 
technológiai vívmányaikat, megkönnyítve saját és az itt élı ıslakosok (eraviskok) mindennapi 
életét. Utolsó fejezetként rövid leírást adok a pannoniai vízgazdálkodásról. 
 Ahogy a birodalomban sok helyen, itt is kiépültek a vízvezetékek. A római 
szabályzatok szerint a folyókból nem vehettek ivóvizet, mivel a szennyvizet épp oda öntötték. 
Ezért vagy ásott kutat kellett a településeknek készíteni, vagy vezetéket építettek. Az ásott 
kutak jóval gyakoribb víznyerı helyei voltak az ittenieknek, mint a vezetékek. 
Aquaeductusokat csak a legnagyobb városokba vezettek. Ezek adatait a táblázat mutatja: 
 

5. Táblázat: Pannonia vízvezetékei 

Név Fekvése Hossza 
(Km) 

Aquincum61 I. Rómaifürdı 4,5 

Aquincum II. Árpád-forrásból a mai Vörösvári út mentén 2,0 

Brigetio62 Tata, Fényes-forrásokból 14,5 

Savaria63 Velem, Kıszegszeredahely, Rohonc, Bozsoki völgy 29,0 

Scarbantia64 Bánfalva, Malomtó, Rák patak 6,5 

 
 A vezetékkel ellátott városokban elıször a katonaság vízellátása volt a cél. 
Tulajdonképpen óvintézkedésnek is felfoghatók a vezetékek, hisz a közkutakat bárki 
megmérgezhette volna, hogy a helyben állomásozó légiót eltegye láb alól. A vezetékek 
vizébıl eleinte nem is engedtek a városi népnek inni. Csak mikorra elfogadták a rómaiakat, 
akkor engedték a népet is a vezetékre csatlakozni, persze vízdíjért cserébe. 
 Fürdıket és nyilvános illemhelyeket építettek, amelyek tisztántartását szabályozták. 
Hasonló figyelmet fordítottak az élelmiszer eladás higiénikus környezetére. Így például a 
húscsarnokok padlóját kılapokkal kellett lefedni, és kıvályúkat faragni bizonyos 
távolságokra. A csarnokok padlóját kétóránként le kellett mosni, hogy az ételhulladék és a vér 
ne a friss húsáru alatt alig egy méterrel rothadjon a kóbor kutyák és macskák legnagyobb 
örömére, hanem távozzon csak szépen a csatornába. Fıleg a rómaiak által létrehozott 
településeket csatornázták. A limes, a Donau megfelelı befogadója lett a csatornákból kifolyó 
hulladéknak.  
 A szabályozottság és hasznosság elve mellett a szépségnek is szorítottak helyet, még 
akkor is ha csak légiós táborról volt szó. Díszkutakból egyet- egyet emeltek a városokban, 
kıbıl faragott dombormővel. Az én kedvenc kútrészem Gorsiumban65 van. Nem magát a 
kutat tartom érdekesnek, hanem egy másfél méter hosszú ólomcsövet, ami szabadon van, 

                                                 
61 Aquincum - Óbuda 
62 Brigetio - Komárom 
63 Savaria - Szombathely 
64 Scarbantia - Sopron 
65 Gorsium – Tác mellett található római település 
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illetve volt, mert legutoljára, mikor ott jártam (közel 3 éve) már igyekeztek kaviccsal 
betemetni a látogató szemek elıl. Nem volt a csövön se pecsét, se egyéb jel, csak az oldalán 
egy csík, ahol összeolvasztották. Legelıször hetedik osztályosként láttam, és talán azért fogott 
meg, mert az volt az elsı lelet, ami a rómaiak technológiai fejlettségét mutatta egy gyereknek. 
 Haladok tovább a csatornázottság felé. A Rába és a Gyöngyös között már fellelhetık 
folyószabályozások maradványai, amik a rómaiakat idézik, de megpróbálkoztak a Balatont 
összekötni a Dunával (ókori Sió-csatornát szerettek volna). Az egykori munkálatok nyomai 
még ma is láthatók a Balatontól délre. Hogy milyen célból akarták véghez vinni? 
Valószínőleg a közlekedést akarták megkönnyíteni. Kr.u. 106-ban Dacia66 provincia így a 
Fekete-tenger térsége is a kezükre kerül. Ha sikerült volna megépíteni az Ó-Sió-csatornát, a 
Fekete-tengertıl egész a Dunántúl közepéig vízi úton tudtak volna árut szállítani a következı 
útvonalon: Fekete-tenger�Duna�Ó-Sió-csatorna�Balaton�Zala. Az utóbbi idıben 
hallottam olyan híreket hogy a rómaiak öntözéses földmővelést végeztek a mai Szigetköz 
területén mesterséges csatornákat kiépítve. A Szigetköz manapság is gazdag folyókban és 
ezek összekötése a már említettekhez képest egész könnyő feladatnak számított. Sajnos, írott 
bizonyítékok még nem állnak rendelkezésre, de remélem, nem kell hozzá sok idı, hogy 
legyenek. 
 

                                                 
66 Dacia – Római provincia. A mai Erdélyt és a Kárpátok nyugati felét foglalta magában. 
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8. BEFEJEZİ GONDOLATOK 
 
 Közel három hónapnyi munkámba került, hogy összeállítsak egy olyan munkát, amely 
rávilágít az ókor azon oldalára, amelyet eddig kevesen láttak. Próbáltam megmutatni, mit 
tudtak, milyen eredményeket értek el, és milyen hibákat halmoztak fel.  
 Találmányaikat a mai napig mi is élvezzük, mint egy ókori csodát, vagy mint egy 
elfeledett, de újra feltalált szerkezetet. Hibáikból - mivel nem számítottak globálisnak, nem 
hidaltak át évezredeket - alig érzékelünk valamit. A mindennapi ember mit sem sejt az általuk 
okozott környezetrongálásról, egészségkárosításról. Semmiben nem különböztek a mai 
embertıl.  
 Voltak, akik tisztelték, szerették a természetet és annak ajándékait, mások ezt semmibe 
vették. Sok jót hagytak a kétezer évvel késıbbi világra, amit mi továbbfejlesztettünk, de vajon 
mi hagyunk-e szeméthalmainkon, belélegezhetetlen levegın, és kihalt tengereken kívül mást 
kétezer évvel késıbb élı rokonainkra? Vagy újabb világösszeomlás kell ahhoz, hogy egy szők 
csoport kivakarózva elkezdjen egykori városaink romjain kaparászni, hogy rájöjjön: İk nem 
is kıvel dobták agyon az ebédet!  
 Reméljük, a ma élı ember tanul ısei hibáiból és okosabban fog élni. A jövıt csak 
sejteni lehet, a múlt egy részét viszont még felfedhetjük. Ezen dolgoztam, dolgozom és úgy 
vélem, szükséges feltárnunk a múltat, hogy a jövıt jobbá tehessük. 
 
 
 
 

 
30. ábra: Az Igazság szája 

 



 56 

IRODALOMJEGYZÉK 
 
[1]  Caius Plinius Caecilius Secundus (Kr.u. 61-112): Levelek – www.mek.oszk.hu 

[2]  Castiglione László (1979): Pompeji Herculaneum – Gondolat, Magyar Helikon, 
Budapest pp 114-126. 

[3]  Cornell T.- Matthews J. (1991): A római világ atlasza – Helikon Kiadó, Budapest 

[4]  Dr. Papp-Váry Á. (é.n.): Középiskolai történelmi atlasz – Cartographia Kft, Budapest 
pp 11-13. 

[5]  Dr. Papp Zoltán (1997): A talaj és védelme – UNIVERSITAS, Gyır 

[6]  Dr. Papp Zoltán (1997): Földtani alapismeretek (Geológia I-II.) - UNIVERSITAS, 
Gyır. pp 19-21; pp 33-34; pp 72-74. 

[7]  Dr. Zseni A. – Pestiné Rácz É. V. (2006): Környezetvédelem – UNIVERSITAS, Gyır. 
pp. 112-116. 

[8]  Dr. Zseni Anikó (2009): Vízvédelem – UNIVERSITAS, Gyır 

[9]  Eggelsmann Rudolf (1987): Talajcsövezés – Mőszaki Kiadó, Budapest. pp 15-18. 

[10]  Horváth Mónika (2007): Mérnöki alkotások tegnap és ma – Szakdolgozat, Szeged 

[11]  Houser Pavel: A tudományok születése – 3. évezred 2004/7. szám, melléklet 

[12]  Juhász József (2002): Hidrogeológia – Akadémia kiadó, Budapest. pp 743-770. 

[13]  McCarty Nick (2005): Róma, az ókor leghatalmasabb birodalma – Egmont Hungary 
Kft., Budapest 

[14]  Páll Andor (1910): A szivattyúk szerkezete, számítása és kezelése – Pátria irod. váll. és 
nyomdai részvénytársaság, Budapest. pp 1-12. 

[15]  Rákóczy Sámule (1910): A bányászat múltja a magyar birodalom földjén – Pallas 
Részvénytársaság Nyomdája, Budapest pp 106-190. 

[16]  Rápóti J. - Romváry V. (1990): Gyógyító növények, 9. kiadás – Medicina, Budapest. pp 
336-352 

[17]  S. Hall Stephen: Tüzes Vezúv – National Geographic 2010/szeptember, pp 38-57 

[18]  Simonyi Károly (1978): A fizika kultúrtörténete – Gondolat Kiadó, Budapest pp 72-88 

[19]  Szakáll Sándor (é.n): Barangolás az ásványok világában – Tóth Kiadó, Debrecen. pp 
10-11; p 62 

[20]  Vitruvius (2009): Tíz könyv az építészetrıl – Quintus Kiadó, Szeged 

[21]  Wagner József (1912): Római régiségek – Lampel R. Könykiadóvállalat, Budapest pp 
1-28; p 143 

[22]  Weeber Karl-Wilhelm (1990): Smog über Attika – Artemis Verlag, Zürich und Münhen 
pp 85-130 

[23]  Wilson Andrew (2002): Machines, power and the ancient economy – letter 

 

[24]  Szerzı és cím ismeretlen (2010.08.04 16:02) 
http://ad79.wetpaint.com/page/Infrastructure 



 57 

[25]  Szerzı és cím ismeretlen (2010.08.04 15:12) 
http://aquaduct.hobbysite.info/instruments.html 

[26]  MTI: A rómaiak által épített grandiózus csatornát tártak fel (2010.09.13 20:40) 
http://hvg.hu/Tudomany/20100713_romai_csatorna_olaszorszag 

[27]  Szerzı és cím ismeretlen (2010.08.08 16:17) 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Piscina_Mirabilis  

[28]  MTI: Ókori víztározót találtak Róma közelében (2010.08.04 16:45) 
http://index.hu/tudomany/blog/2010/01/28/okori_viztarozot_talatak_roma_kozeleben/ 

[29]  L.N: Építészek, építészet (2010.08.22 14:32) 
http://mek.niif.hu/03400/03410/html/2884.html 

[30]  Altamira: Ókori fürdık (2010.07.18 15:53) 
http://pwh.freeblog.hu/archives/2009/01/16/Okori_furdok/ 

[31]  Szerzı és cím ismeretlen (2010.09.13 19:17) 
http://tudosok.hunyadi-csna.sulinet.hu/segner.html 

[32]  Thüry Günter Emerich:Település-higiénia a római korban (2010.08.14 08.23) 
http://www.freeweb.hu/ookor/archive/cikk/2003_2_3_thury.html 

[33]  Ádám Rita: Pisa ókori kikötıjét rendszeresen pusztította vihar (2010 07.15 17:01) 
http://www.meteo21.hu/hirek/hir.php?mid=14739b1e5ef5d2 

[34]  MTI: Hatalmas csatorna vezetett Róma kikötıjébe (2010.07.15 16:54) 
http://www.mult-kor.hu/20100715_hatalmas_csatorna_vezetett_roma_kikotojebe 

[35]  Szerzı ismeretlen: The Harbour of Claudius (2010.09.13 20:07) 
http://www.ostia-antica.org/portus/claudius.htm 

[36]  Szerzı ismeretlen: Late antiquity (2010.09.13 20:21) 
http://www.ostia-antica.org/portus/late.htm 

[37]  Szerzı ismeretlen: Vízvezetékek (2010.07.16 16:23) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=vizvezetekek_vizhalozat&id 

[38]  Szerzı ismeretlen: Római fürdık (2010.07.16 17:11) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=romai_furdok&id 

[39]  Szerzı ismeretlen: A Fucinus-tó csatornájának megnyitása (2010.07.17 17:15) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=1660#cikk 

[40]  Szerzı ismeretlen: A nyaralók (2010.07.17 17:43) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=616#cikk 

[41]  Szerzı ismeretlen: A tégla alkalmazása (2010.07.17 17:58) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=2445#cikk 

[42]  Szerzı ismeretlen: Alagutak (2010.07.17 18:09) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=125#cikk 

[43]  Szerzı ismeretlen: Bérházak (2010.07.18 14:22) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=122#cikk 

[44]  Szerzı ismeretlen: Építési és főtési technikák (2010.07.18 14:36) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=121#cikk 

[45]  Szerzı ismeretlen: Építıanyagok (2010.07.18 15:06) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=224#cikk 



 58 

[46]  Bíró Mária: Főtırendszerek az ókori Rómában (2010.07.18 15:17) 
http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=120#cikk 

[47]  Zahornitzky T - Fényes G: A plebs villái. Avagy: a római császárfürdık (2010.07.18 
15:43) http://www.romaikor.hu/index.php?p=epiteszet&id=127 

 



 59 

ÁBRAJEGYZÉK 
 
1. ábra: Római kori aquaeductus ......................................................................................... 7. 

2. ábra: Aquaeductus építése ............................................................................................... 8. 

3. ábra: Róma vízvezetékei ............................................................................................... 10. 

4. ábra: Castellum Aquae .................................................................................................. 13. 

5. ábra: Priscina Mirabilis ................................................................................................. 14. 

6. ábra: Caracalla fürdıje .................................................................................................. 16. 

7. ábra: A bathi császárfürdı maradványa ........................................................................ 18. 

8. ábra: Hypocaustum felépítése ....................................................................................... 19. 

9. ábra: Philon által leírt szökıkút .................................................................................... 22. 

10. ábra: Római csı megmaradt részei ............................................................................... 23. 

11. ábra: A sokat emlegetett latrina .................................................................................... 25. 

12. ábra: Nem nehéz kitalálni, mire használták... ............................................................... 26. 

13. ábra: Vízöblítéses toalett ............................................................................................... 27. 

14. ábra: Curator aquarum .................................................................................................. 28. 

15. ábra: Szilárd kızetbe vájt csatorna Judeában ................................................................ 31. 

16. ábra: Itáliai mocsárvidék ............................................................................................... 33. 

17. ábra: Cloaca Maxima .................................................................................................... 34. 

18. ábra: Ha négyszögletes lett volna Traianus kikötıje... és amilyen a valóságban volt. . 36. 

19. ábra: Traianus kikötıjének rajza a 13. századból ......................................................... 38. 

20. ábra: Traianus kikötıje fénykorában ............................................................................. 40. 

21. ábra: Polüpasztosz ......................................................................................................... 42. 

22. ábra: Noira ..................................................................................................................... 43. 

23. ábra: Arkhimédészi csavar ............................................................................................ 44. 

24. ábra: Kteszibiosz vízemelı pumpája ............................................................................. 45. 

25. ábra: A barbegali malomkomplexum ............................................................................ 46. 

26. ábra: A ruina montium mőködése ................................................................................. 48. 

27. ábra: A rómaiak nyomát ırzik a hegycsonkok Hispániában ......................................... 49. 

28. ábra: Csuklós áttétel ...................................................................................................... 51. 

29. ábra: A Fucinus-tó lecsapolása ..................................................................................... 52. 

30. ábra: Az Igazság szája ................................................................................................... 55. 

 



 60 

TÁBLÁZATJEGYZÉK 
 
1. Táblázat: Leggyakrabban használt fémek ..........................................................................- 5 - 

2. Táblázat: Róma vízvezetékei .............................................................................................. 12. 

3. Táblázat: Legismertebb fürdık és hatásaik......................................................................... 17. 

4. Táblázat: Emelıgépek fajtái................................................................................................ 41. 

5. Táblázat: Pannonia vízvezetékei ......................................................................................... 53. 

 


