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                                               Illemhelyek, csatornák a Római Birodalom fővárosában 

A Római Birodalom fejlettsége, gazdagsága tette lehetővé, hogy Róma városának nagymértékű 

vízfogyasztása, fürdőkultúrája mellé kiépüljön a higiénikusabb széklet-és vizeleteltávolítás ─ ezáltal a 

kellemetlen szagok megszüntetése, ill. a járványok megelőzése.  A módosabbak a polgárházakban 

vízöblítéses, fedővel ellátott árnyékszéken könnyebbülhettek meg, ahonnan már zárt csatornarendszeren 

vezették el az ürüléket.  

A lakosság többsége nem rendelkezett saját illemhellyel, ezért a fürdőkben és a főútvonalakon nyilvános 

koedukált árnyékszékeket létesítettek.  Ezek a személyes kommunikáció, a napi beszélgetés, politizálás 

közösségi színhelyei is lettek.  A mai WC-papírt az ide szállított sós tengervíz és a pálcára erősített szivacs 

helyettesítette.  

       

A bűzös anyagot a fürdők ide vezetett elhasznált vizével öblítették. A csatornák a szennyezett vizet a 

Tiberis folyóba, a tengerbe vagy a termőföldekre vezették. 

 

Időszámításunk előtt 514-ben készült el Róma híres csatornája a Cloaca Maxima. 

 

 

 

 

 

 

Akkori méretei: 

Hosszúság: 738 méter 

Magasság: 4,27 méter 

Szélesség: 2,5 - 3,5 méter 

Lejtése: 0,1 - 0,3% 
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A „Pénznek nincs szaga” mondás eredete 

Mielőtt még teljesen kiépült volna a csatornarendszer az illemhelyet nélkülöző rómaiak 

a bilikben összegyűjtött vizeletet kiöntötték az utcára.   A házak sarkában felgyülemlett 

folyadékot a mosodások összegyűjtötték és ezt a lúgos anyagot a mosásnál használták 

fel. Ezért Vespasianus császár a mosodásokat jól megadóztatta. Amikor felrótták neki, 

hogy a bűzös folyadékért miért kell adózni, akkor előhúzott egy pénzdarabot, majd 

felkiáltott: „Pecunia non olet, azaz a pénznek nincs szaga!” 

                           Titus Flavius Vespasianus császár  

 Élt: 39-től 81-ig, uralkodott: 79-től 81-ig. 

 

A fejlett római vízellátó és szennyvízelvezető rendszer például szolgált  a birodalom többi tartományának, így 

Pannóniának is. 

 

Források: Juhász Endre: A csatornázás története MAVÍZ Budapest, 2008;  www.youtube.com; https://en.wikipedia.org;  www.faz.net; www.pinterest.com; 

www.erdessegek.net  

A Cloaca Maxima egy részét  ─  a  Fórum 

Romanum alatt ─  ma is használják esővíz 

elvezetésére. 

 

Kilátás a Cloaca Maximára, ahogy 1814-ben 

festette: Christoffer Wilhelm Eckersberg 

  


