
Érdekességek a csatornázás 
történetéből

A római Cloaca Maximát az időszámítás előtt a 6. században kezdték építeni. Az eredeti csatorna kezdetben az ingoványos területek vízelvezetésére, lecsapolásá-
ra szolgált. A csatorna egy idő után már nem csak a talajvíz elvezetésére volt hivatott, fürdők, latrinák és magánházak illemhelyeinek szennyvizét vezették bele. A 
hatalmas csatornákat évszázadokon át gondosan karbantartották, tatarozták, bővítették, egyes szakaszain állítólag egy megrakott szénásszekér is elfért. A tufából 
épült dongaboltozatos Cloaca későbbi időszakban épült szakaszait nemesebb anyagokból, égetett téglából készítették, számos más római kori építményhez ha-
sonlóan ma is használható állapotban van. Joggal voltak hát büszkék a rómaiak középítkezésükre, hiszen olyan jelentős létesítményeket alkottak meg, amelyekhez 
foghatót - a római birodalom bukása után - Európa városai több mint egy évezreden át meg sem közelítettek.

A lakosság számának növekedése, az ipari szennyvizek elvezetésének igénye idővel parancsolólag vetette fel a rendszeres csatornázás szükségességét. Párizs, 
London, Berlin csatornázása kezdetét vette. Londonban 1859 és 1868 között 318 millió tégla felhasználásával és 2,5 millió köbméter föld megmozgatásával, a Tem-
zével párhuzamosan 132 kilométernyi gyűjtőcsatornát és 1770 kilométernyi utcai szennyvízelvezetőt építettek. Az akkor megépült csatornahálózat napjainkban is 
a magját alkotja a  nyolc milliós világváros szennyvízhálózatának. Budapest egységes  csatornahálózatának a kiépítése az 1870-es években  kezdődött el. A város 
csatornázása egyesített  rendszer szerint történt, azaz olyan rendszerben, amelyben a háztartási, ipari szennyvizek, valamint a csapadékvíz egyetlen szelvényben 
folynak el. Egyesített rendszerű London, Hamburg, Frankfurt, Berlin és München csatornázása is.

Cloaca Maxima csatornahálózat Róma

Illemhely a Római birodalomban, rekonstruált kép és ami ma látható belőle Illemhely egy középkori várban kívülről és belüről

Londoni csatornahálózat

A Római birodalom területén a városokban nyilvános latrinák (illemhelyek) álltak a járókelők 
rendelkezésére.  Hosszában, vagy félkör alakban a kőpadba egyenlő távolságokra lyuka-
kat vágtak. Ezek fölött lehetett helyet foglalni. Az ülőkéket nem választotta el fal egymás-
tól, így az emberek azt is látták és érezték, mit csinál a mellette ülő. Talán kicsit idegennek 
tűnik, de az akkoriak még a latrinákon is társadalmi életet éltek épp úgy, mint a fürdőkben. 
Az ókori WC-k koedukáltak voltak, amely alatt egy vízzel teli csatornába hullott az ürülék, 
amely vizet kivezették a lakott helytől távolabbi folyóba vagy épp a tengerbe.

A középkorban a vízellátás és csatornázás terén sajnos óriási volt 
a visszalépés. Nem voltak csatornák, a városokban a szennyvíz az 
utcán folyt, az akkori leírások szerint orrfacsaró bűzt okozva. Egyes 
történetírók a középkor nagy járványainak jó részét is a csatorná-
zatlanság számlájára írták, a higiénia ismeretlen fogalom volt.  A 
kastélyok, várak külső falaiban olyan ülőfülkéket alakítottak ki, ahol 
a szennyvíz egy surrantón keresztül távozhatott a falon kívülre.
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