
 

Az STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. által 
szervezett Zöld Mindentudás Egyeteme programsorozat tavaszi első előadására 
2013. február 12-én került sor, a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium 
dísztermében. 

Témánk a római kori praktikák, mindennapi gyakorlatok, természetesen a 
környezetvédelemre vagy jelen esetben inkább a környezetszennyezésre vetítve. 
Előadónk Dr. Gömöri János régész, a Fórum Múzeum vezetője volt. 

„A rómaiak ugyanolyan ökodisznók voltak, mint mi?”- ezzel a meghökkentő kérdéssel 
nyitotta előadását Gömöri professzor.  
„Már a rómaiak is…” gyakran kezdődnek így a mai gyakorlatot bemutató 
gondolatok, sajnos nincs ez másképp a környezetszennyezés ügyében sem. Savas 
eső, tönkretett termőföldek, szeméthegyek. Ez is a dicső római civilizáció része. 

Traianus császársága idején, az i.sz. II. évszázad kezdetén kellett az akkori civilizált 
Európának először szembenéznie a valódi globalizációs problémákkal. A kiterjedt 
Római Birodalomban az építkezési, kereskedelmi, étkezési, kulturális fejlődés 
következtében tömegek ellátására volt szükség, amivel látványos nyomokat hagytak 
a környezeten.  

A hajózáshoz, vízkerekek, házak, utak építéséhez és a tüzeléshez rengeteg fára volt 
szükség. Amikor már letaroltak egy hegyoldalt, újat kerestek, ám az utánpótlásra 
abszolút nem gondoltak akkor még. Dalmácia erdeit már törvénnyel védték, a 
dalmát honatyák nem engedték a görög hegyek lecsupaszított hátát látván erre a 
sorsra juttatni saját erdőségeiket. Maguk a rómaiak azonban nem alkottak 
törvényeket a környezet értékeinek megőrzése érdekében, ezt az istenekre bízták. 
Hittek annak az istennek az erejében, aki a „rábízott” terület háborításától el tudja 
téríteni a rosszakarókat. Hiába látták az összefüggéseket, ahogy Plinius leírásaiban is 
találkozhatunk a savas eső okozta károk leírásával: a galenitérc lelőhelyein -ahol a 
feldolgozása is folyt és a füsttel szennyezőanyag jutott a légkörbe-, a fák elsorvadtak, 
a márvány porladni kezdett – nem tettek ellene semmit. 
Nem volt szervezett szemétszállítás, a városok egyes területeire hordták össze a 
szemetet, így keletkeztek a szeméthalmok, majd -hegyek. 
Hasonlóképpen a szennyvízzel sem törődtek. Scarbantia, az ókori Sopron útjait 
mészkővel burkolták, a szennyvíz a bogárhátú utak két szélén folyt. Hiába voltak 
közvécék és komoly vízvezetékrendszer, fejlett fürdőkultúra, a víz elvezetésével 
nemigen foglalkoztak. A talajt egészségtelenné, még a fúrt kutakat is 
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használhatatlanná tették így a városi emberek és a tartott állatok szennyével. 
Érdekes, hogy a mai földszint 4,5 méterrel van a római kori fölött. Az ok egyszerű, sem 
a törmeléket, sem a szemetet nem hordták el a középkori építkezők. A régészek 
persze, örülnek ennek, rengeteg értékes információ maradt így fenn. 

Gömöri professzortól megtudhattuk azt is, hogy Petőházán római kori kovácsműhely 
működött, Balfon már akkor élt a fürdőkultúra, a fertőrákosi kőbányából hozták a 
köveket a soproni várfal építéséhez és a városi utak burkolásához. A Tómalom pedig 
egy római kori halastó maradványa. 

Az előadás végére valóban meggyőződhettünk róla, hogy a rómaiak által 
megkezdett út a globalizáció felé, sajnos rengeteg rombolással járt. 

 

 
 


