
Pompeji városában fejlett volt a 
hulladék-újrahasznosítás
A rómaiak remek 
mérnökök voltak, 
vízvezetékeket 
építettek, házaikban 
padlófűtést 
alkalmaztak, valamint 
betont használtak 
építőanyagként. 
Nemrégiben arra is fény derült, hogy a hulladékok 
újrafelhasználása sem állt távol tőlük.
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Miről szól pünkösd ünnepe?

Kútgém jelzések - avagy a 
kútágassal való telegrafálás
„A legrégibb 
magyar 
telegráf a 
gémeskút, 
amellyel 
különösen a 
betyárvilágban 
sűrűn éltek a 
betyárok és a pártolóik. A gém különféle 
állásának jelentősége volt” 
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A húsvét utáni ötvenedik napon, az idén május 31–én ünnepli a keresztény világ a Szentlélek 
eljövetelét, az egyház születésnapját, pünkösd napját. A néphit szerint ha e napon szép az idő, akkor 
jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu 
legényei különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, 
kaszálás) mérték össze ügyességüket.

A húsvét és a karácsony 
után a harmadik legna-
gyobb keresztény ünnep 
neve a görög pentékoszté 
(ötven) szóból ered. Az 
ószövetségi zsidó népnél 
eredetileg aratási hálaadó 
ünnep vagy az első zsenge 
ünnepe volt, majd a mó-
zesi törvény emléknapja 
lett, amikor arra emlékez-
tek, hogy Isten szövetség-
re lépett népével, Mózes 
törvényt hirdetett. Az ün-
nepet sávuótnak, a „hetek 
ünnepének” nevezik, mert 
hétszer hét nappal pészah 
után ünneplik.

A keresztény egyház születésnapját jelentő pün-
kösd történéseit megörökítő Újszövetség részletesen 
leírja, miként szállt le azon a napon a Jézus Krisztus 
által mennybemenetele előtt megígért Szentlélek a 
tanítványokra. A Szentlélek kiáradt az apostolokra, 
betöltötte őket megvilágosító, lelkesítő, szeretetet 
sugárzó kegyelmével, hogy képessé váljanak Jézus 
Krisztus missziós parancsának teljesítésére, és ők 
különféle nyelveken kezdtek beszélni. Péter apostol 
prédikálásának hatására sokan megtértek, belőlük 
alakult meg az első keresztény gyülekezet, a jeruzsá-
lemi ősegyház.

A püspöki szinódus 305-ben rendelte el a galamb 
vagy lángnyelvek alakjában ábrázolt Szentlélek eljöve-
telének megünneplését. A katolikus egyházban a II. va-
tikáni zsinat liturgiareformja szerint a pünkösd az öt-
vennapos húsvéti ünnepkör ünnepélyes befejezése.

A néphit szerint ha pünkösdkor szép az idő, akkor 
jó lesz a bortermés. Egyes vidékeken ma is él a pün-
kösdi királyválasztás szokása: ilyenkor a falu legényei 
különböző ügyességi próbákon (lóverseny, bikahajsza, 
bothúzás, rönkhúzás, kakaslövés, kaszálás) mérték ös-
sze ügyességüket. 

Folytatás a 3. oldalon
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A hosszú szűk utcák fölé úgy emelkednek a színes 
paloták, mint a Grand Canyon sárgás-vöröses sziklái, 
valahol Amerikában. Csupa kő és márvány épület, mely-
nek ablakai a tavaszi nappal kacérkodnak. A völgyben 
csakis hasonló villákat lát fentről, a Hutáról az utazó 
szeme. Az apróbb régi házak csupán azért maradtak 
meg összeszorítva közöttük, hogy a múltra emlékez-
tessenek.

Magnóliák nyílnak a tágas teraszok előtt 
s szoborrá nyírt örökzöldek a csigalépcsőket 
utánozzák.

Most üresen kigyózik a hosszú utca, de ha 
ünnepkor hazajönnek a lakók, benépesülnek a 
villák, az autók közt járdányi hely sincs.

… Mert ezek a pazar paloták mind üresen 
állnak. Gazdáik külföldön dolgoznak az év há-
romszázharminc napján. Hozzák a pénzt, épít-
keznek, kicsit ünnepelnek s visszamennek csa-
ládostól együtt.

Néhány pad lapul a díszes kapuk, kerítések 
előtt. Kiül ide néha-néha egy-egy anyóka, apó-
ka belszélgetni önmagával, az utcával vagy egy 
képzeletbeli hozzátartozóval. Ők ittmaradtak 
példányaként az egykori hegyi embereknek, az 
egykori időknek. Vigyázzák a palotákat, a bennük fe-
szülő csendet, mint saját szivük némaságát.

Az apró, kucorgó házakból kapuk nyílnak, gyerekek 
mennek el a padon ülő néni előtt, udavariasan köszön-
ve. 

- Még van egy óvoda, egy iskola, de lassan minden 
megszünik. Az én unokáim külföldön tanulnak, haza-
jőve nyelvükön még köszönni sem tudnak. Csak mi, 
öregek maradtunk itt és saját magunk járunk el saját 
temetésünkre... Régen azért volt nehéz, mert nem volt 
pénz, most azért, mert van. Nem mondom, én és a többi 
asszony régen is csak vártunk. Vártuk a hegyekről, a 
szénégetésből hazaérkező apákat, férjeket. Naphosszat 
voltunk egyedül a háztartással, a gyermekekkel, az öre-

gekkel. Aztán, ha a szén megszületett, szekérre rakták 
és hetekig járták az országot, hogy eladhassák. Mindig 
aggódás, félelem bújkált a lelkünkben miattuk.

- Most minden este nyolckor telefonálnak a fi amék. 
Mindenem megvan. Nem kell nekem semmi, mégis üre-
sen kong a szívem, mint azok a fenti nagy szobák.

Az anyóka szorosabbra húzza hátán virágos beke-
csét és ismét magába zuhan. Egy másik „egyedülálló” 

szomszéd érkezik a szemközti villából, hogy 
társasága legyen neki is.

- Ez van – kezdi el az ősz ember saját mo-
nolágját. Öregségünkre házőrzők lettünk, por-
tások gyermekeink palotájában. Az én kis régi 
házam ott lapul a villa hátánál, a domb alatt. 
Ott lelnek majd rám kihűlve, ha egyszer még 
hazajönnek. Nincs miben örülni: se unoka, se 
gyermek, se szomszéd, se atyafi ság. Hatalmas, 
új templomunk kong az ürességtől, már csak a 
pópa énekel benne. Én is a hutáknál dolgoztam 
már gyerekként. Nehéz volt, de esténként ár-
kon-bokron, vízmosásokon át szaladtam haza 
anyámhoz, hogy lecsutakoljon a füsttől, korom-
tól... Pulóvereket, újmódi cipőket hoznak ne-
kem. Addig hordom, amíg itthon vannak. Nem 

kell nekem a kérges testemre ilyen fi nomság... Mert 
kérges az én szívem is.

Távolból még tétován visszaintek feléjük, de ők csak 
utazót látnak bennem, mint minden érkező emberfi á-
ban. Mert gyermekeik utazók lettek, világutazók és ide 
e hegyek közzé szorított bölcsőhelyre ki tudja mikor 
érkeznek örökre haza. Addig is öregeik szivében lefoly-
tott fájdalmak tüze ég, mintha sárral tapasztott huták 
lennének.

Még visszanézek: ül a két öreg - üres paloták őrei. 
Vállukra magnóliavirág hull, hátuk mögött szomorú 
hegyeket és Isten-képeket tükröznek az emeletnyi ab-
lakok.

Veres Piroska

Árva öregek
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A hang terjedéséhez szükség 
van valamilyen közegre, ami a 
mindennapokban jellemzően a 
levegő. Mivel azonban az űr közel 
tökéletes vákuuma légüres tér, ott 
a hangok sem terjednek. A gya-
korlatban ez ritkán okoz problé-
mát, legfeljebb a scifi  fi lmek űr-
csatáiban kell kicsit elszakadni a 
fi zika törvényeitől. Az asztrona-
uták nyílt űrbéli csevegését meg 
elsősorban nem ez lehetetleníti 
el, hanem hogy szkafander nélkül 
amúgy sem kapnának levegőt, a 
beszélgetéshez meg nem árt élet-
ben lenni. A világ csöndjének azonban van egy kifeje-
zetten jótékony hatása: ennek köszönhető, hogy nem 
szenvedünk maradandó halláskárosodást a csillagok 
hangzavarától.

A csillagoknak ugyanis nagyon is van hangjuk, 
ráadásul elég változatos: a belsejükben zajló fi zikai 
folya matok hatására úgy rezegnek sok-sok különféle 
frekvencián, akár a templomi harangok. Ha a világ-
űrben lenne levegő vagy más, hasonlóan hatékony 
hangvezető közeg, Naprendszer-szerte hallani lehet-
ne a Nap tízmillió különféle zenei hangnak megfelelő 
zenebonáját.

Méghozzá jó hangosan. A Nap 383 yottawattos 
(383 000 000 000 000 000 000 000 000 wattos) 
teljesít ménnyel sugározza magából az energiát, ez 
hang erőre fordítva nagyjából 290 decibeles fülsike-
títő ricsajt eredményezne. Itt a Földön persze ennél 

valamivel visszafogottabb lenne a 
Nap koncertje, hiszen a hangerő a 
távolság növekedésével csökken, 
és a bolygónk 150 millió kilomé-
terre kering a csillagjától.

A Napról 2013. június 20-án 
készült felvételen egy fl er (a nap-

légkör egy korlátozott részének 
hirtelen erős kifényesedése) lát-

ható a kép bal oldalán.
Fotó: NASA/Goddard/SDO

A Nap földi hangereje körül-
belül 125 decibel lenne. Ezt az 

értéket segít elhelyezni, hogy a 120 decibel nagyjá-
ból annak a zajszintnek felel meg, mint ha 100 mé-
terről hallgatnánk végig egy sugárhajtású repülőgép 
felszállását, míg a 130 decibel már az emberi hallás 
fájdalomküszöbe – de ha huzamosabb ideig vagyunk 
egy hangnak kitéve, már ennél alacsonyabb hangerő is 
maradandó halláskárosodást okozhat. (Frissítés: Craig 
DeForest, a Southwest Research Institute napfi ziku-
sának számításai szerint, ha minden más tényezőtől 
eltekintünk, a Földet elérő hangerő inkább csak 100 
decibel lenne, ami – tekintve, hogy folyamatos nap-
pali hangterhelésről lenne szó – szintén maradandó 
károsodást okozna. ) 

Szóval, bár izgalmasan hangzik, hogy akár a saját 
fülünkkel is hallhatnánk a Napot, azért ne sajnáljuk 
túlságosan, hogy ettől az élménytől megfoszt minket 
a világűr néma üressége.       Forrás: index.hu

A győztes egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki 
tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a 
pünkösdi koronát - uralkodásának rövid idejére utal 
a „pünkösdi királyság” kifejezés. Jellegzetes pünkösdi 
szokás a pünkösdi király vagy királyné körmenete: a 
legkisebb lányt pünkösdi rózsával, zöld ágakkal ki-
rálynőnek öltöztetik, és rózsaszirmot hullatva házról 
házra járnak köszönteni.

Pünkösd megünneplésének kiemelkedő magyar 
eseménye a csíksomlyói búcsú, az összmagyarság leg-
jelentősebb vallási és nemzeti ünnepségeinek egyike, 
amely a rendszerváltozás óta a világ magyarságá-

nak rendszeresen ismétlődő tömegrendezvénye lett. 
(Sajnos az idei évben a koronavírus miatt, ez elmaradt. 
–szerk.) 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem 
a határőr katolikus székelységet fegyverrel akarta az 
unitárius vallásra áttéríteni, a Csíksomlyón összegyűlt 
székelyek azonban a Nagyerdőnél győzelmet arattak, 
megvédték ősi katolikus hitüket. Erre emlékezve tart-
ják meg Csíksomlyón minden pünkösd szombatján az 
ünnepi szentmisét és a nagy búcsút, ahová több száz-
ezer ember érkezik az egész Kárpát-medencéből és a 
világ más tájairól is. 

Forrás: mult-kor.hu

Miről szól pünkösd ünnepe?

A nap olyan hangos, hogy ha az űrben lenne 
levegő, a földön megsüketülnénk
A világűr legkézenfekvőbb tulajdonsága már a nevéből is kiolvasható: űr, azaz nincsen 
benne semmi. Valójában az űrben sincs tökéletes vákuum, de olyan ritka benne az anyag 
– köbméterenként alig néhány hidrogénatom, szemben a földi levegő köbméterenkénti 10^25 
molekulájával –, hogy még ezzel együtt is ez áll a legközelebb a teljes ürességhez.
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A kutatók a Kr. u. 79-ben vulkáni hamu alá temetett 
Pompejiben hatalmas, a városfalon kívül elhelyezett 
szeméthalmokra bukkantak, amelyek első látásra úgy 
tűntek, mintha csak odahányták volna őket, valójában 
egy jól átgondolt hulladék-újrahasznosítási rendszer 
elemeiként funkcionáltak.

A Pompejiben egy népes tudós csapat tagjakén 
dolgozó amerikai régész, Allison Emmerson szerint 
a szemetet a lakosok a városfal északi oldala mentén 
dombokban halmozták fel. A kerámia- és vakolatdara-
bokat tartalmazó szemétdombok több méteres magas-
ságban emelkedtek, amelyeket a város építőanyagként 
újrahasznosított.

Ezekről a dombokról korábban azt gondolták, hogy 
egy 17 évvel a Vezúv kitörése előtti földrengés rombo-
lása folytán keletkezett hulladékkupacok. A huszadik 
század folyamán több hasonló dombot is feltártak.

„Arra a megállapításra jutottunk, hogy Pompeji egy 
részét hulladék felhasználásával építették fel. A város-
falakon kívül magasodó szemétdombok tartalmát gon-
dosan kiválogatták és a városban újraértékesítették” 
– magyarázta Emmerson, aki a Cincinatti Egyetem ré-
gészeivel, Steven Ellisszel és Kevin Divusszal az ókori 
városok építési folyamatait tanulmányozza.

Pompeji egykoron elegáns villáknak, gyönyörű 
középületeknek, köztereknek, fürdőknek, bordélyhá-
zaknak, tavernáknak, valamint kézműves boltoknak 
adott otthont. A városnak ezen kívül még egy húszez-
res amfi  teátruma is volt.

Amikor a forró vulkáni hamu elárasztotta Pompejit, 
a város sötétségbe borult. Nagyjából kétezren vesztek 
oda a katasztrófában. A hamu alá temetett és jól kon-
zerválódott település első hivatalos ásatására 1748-
ban került sor. A feltárások folyamán egy komplett, jó 
állapotban fennmaradt kenyeret is találtak. ENSZ vi-
lágörökség listáján szereplő Pompejit évente 2,5 millió 
turista keresi fel.

Emmerson és kollegái talajmintákat használtak, 
hogy feltérképezzék a városi szemét útját. „Az álta-
lunk kiásott talajminták különböztek, összetételüket 
az határozta meg, hogy a szemetet eredetileg hová 
helyezték el” – mondta Emmerson. „Az illemhelyek-
ben és pöcegödrökbe hányt hulladék egy tápanyagban 
gazdag, organikus talajjá alakult. Ezzel szemben az a 
hulladék, amely az utcán gyűlt fel, illetve a városfala-
kon kívül magasodott, homokos talajjá formálódott” 
– tette hozzá.

Néhány falban a régészek újrahasznosított anya-
gokat, cserép-, amfóra-, illetve habarcs- és vakolat-

darabokat találtak. „Az ilyen falakat szinte mindig 
bevakolták, hogy elrejtsék a valódi alkotóelemeket” 
– magyarázta Emmerson.

„Korábban úgy gondoltuk, a városfalakon kívül 
összegyűlt szemétdombok a várost sújtó földrengés 
miatt jöttek létre, amely során a városfalakon belül 
keletkezett törmeléket a falakon kívülre hordták. Ám 
a leletek arra engednek következtetni, hogy Pompeji 
városfalán kívüli terület is fejlődésnek indult. Ennek 
fényében nem nagy a valószínűsége annak, hogy a 
városlakók ép egy gyarapodó terület kellős közepén 
szemétlerakót létesítsenek.”

„A hulladékkezelés ma abból áll, hogy minél 
messzebbre kerüljön az általunk termelt hulladék a 
min dennapi életünktől” – folytatta Emmerson. „Leg-
többször egészen addig foglalkoztat minket, hogy mi 
tör ténik az általunk termelt hulladékkal, amíg azt el 
nem szállítják tőlünk. Pompejiben viszont mást ta-
pasztaltam, hiszen itt a hulladékot összegyűjtötték, 
majd szelektálták, hogy újra felhasználják.”

Pompeji lakói sokkal közelebb éltek az általuk ter-
melt hulladékhoz, amely sokunknak ma elfogadhatat-
lan lenne. Az ókori városban nem a megfelelő infrast-
ruktúra hiánya miatt emelkedtek a lakókhoz közel a 
szeméthalmok, hanem azért mert a városi irányítása 
más alapelvek mentén működött.

„Ez a megközelítés pedig a modern hulladékke-
zelés szempontjából fontos szerepet játszik. Azok az 
országok, amelyek a leghatékonyabban tudják kezel-
ni az általuk termelt hulladékot, valamilyen szinten a 
Pompejiben alkalmazott modellt használják, azaz első-
sorban áruként, és nem használhatatlan, eltávolítandó 
szemétként tekintenek a hulladékra.”

Forrás: mult-kor.hu

Pompeji városában fejlett volt a 
hulladék-újrahasznosítás
A rómaiak remek mérnökök voltak, vízvezetékeket építettek, házaikban padlófűtést alkalmaztak, 
valamint betont használtak építőanyagként. Nemrégiben arra is fény derült, hogy a hulladékok 
újrafelhasználása sem állt távol tőlük.
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A gémeskút régen hírközlő szerepet is betöltött. A 
gém és a kútostor helyzetének állításával látótávolság-
ra jelezték a legeltető pásztoroknak a delelés, itatás, az 
étkezés idejét. Az alföldi tanyavilágban hasonló módon 
tudatták a napszámosokkal, mezei munkásokkal, hogy 
elérkezett a déli étkezés ideje, menjenek a tanyára. 
Szintén így üzentek a betyároknak pártolóik.

A régi betyárvilágban különösen nagy jelentősége 
volt ezeknek a kútgémjelzéseknek, hiszen ezek segít-
ségével tájékozódtak a jobb sorsra érdemes szegény-
legények a pusztákon mozgó hatósági emberek hol-
létéről. Ezt a jelrendszert olyan tökéletességre vitték, 
hogy segítségével pontosan behatárolhatták a pandú-
rok mozgását.

Jelentősége volt annak is, hogy milyen magasra volt 
a kútostor húzva. Ebből az derült ki az értő szem szá-
mára, hogy közel, vagy messze járnak-e a pandúrok, 
tilalmas, vagy szabad-e az út.

A kútkoloncot is feljebb, vagy lejjebb kötözték a 
szerint, hogy melyik irányban járőröznek a hatóság 
emberei. Ebből tudhatta aztán mindenki, aki nem 
akart velük találkozni, merre induljon, hogy minél 
messzebb kerülje őket. A telegráf igazító pásztorok a 
gavallérosabb betyároktól aztán sok ezüstpénzt kap-
tak ezért.

A pusztában álló ágasok hangtalanul mondták el 
üzeneteiket, amelyet a bandák tagjai teljességgel meg-
értettek, nem így a cseh zsandár, aki a kalimpáló ága-
sok láttán azt hitte vizet merítenek. Így érthető meg 
az az éveken át tartó meddő küzdelem, amit a hatóság 
emberei folytattak a szegénylegények ellenében.

1. A kútgém fel van eresztve úgy, hogy a vízmerő 
dézsa a kút állójára van téve. Jelentése: vigyázz, hi-

vatalos ember érkezett (pusztagazda, mezőőr, olvasó 
bizottság, csendőr).

2. A kútgém fel van eresztve, a vízmerő dézsa a ki-
folyó csatornán áll. Jelentése: hajtsák a jószágokat az 
itatóhoz.

3. A kútgém fel van eresztve, a vízmerő dézsa 
a káva mellett kívül a földre van letéve. Jelentése: 
Elkészült az ebéd, jöjjetek ebédelni. (Ezt a jelzést csak 
ősszel és tavasszal alkalmazták, amikor egész nap le-
gelt a nyáj.

4. A kútgém fel van eresztve úgy, hogy a dézsa a 
magasban szabadon lóg. Jelentése: Nagy baj, szeren-
csétlenség történt (jószágkár, emberhalál). Amikor ezt 
meglátták azonnal siettek a szomszédos legelőkről se-
gítséget nyújtani.

5. A kútostor a dézsával a kútágasba vert szögre 
van akasztva. Jelentése: a gulyába, vagy a ménesbe 
befogadott idegen jószágot sürgősen el kell tüntetni, 
mert keresik, vagy megérkezett az olvasó bizottság.

Kútgém jelzések - avagy a kútágassal 
való telegrafálás
„A legrégibb magyar telegráf a gémeskút, amellyel különösen a betyárvilágban sűrűn éltek a 
betyárok és a pártolóik. A gém különféle állásának jelentősége volt”                  (Herman O. 1914: 297)
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6. A vízmerő dézsa teljesen bele van nyomva a kút-
ba. Jelentése: vigyázz, látogató gazdák érkeztek, ha 
nem a saját lovadon ülsz, cseréld át a magadéra. Ezt 
csak a csikósok ismerik.

7. A dézsa nincs a kútostoron, ez pedig fel van téve 
az ágasra. Jelentése: a kút vize nem iható, mert valaki 
beleölte magát, vagy jószág fulladt bele.

8. A kútgém felengedetten áll dézsa és kútostor 
sincs rajta. Jelentése: a kút rossz, beomlott, vagy vize 
nem jó. Ne gyere a közelébe sem.

9. A kút koloncára szűr van terítve, a gém vízszintes 
helyzetben áll. Jelentése: a számadó nem tartózkodik a 
legelőn, haza, vagy a csárdába ment.

10. A vízmerő dézsa a kút állóján van, a kútgém 
hegyére női kendőt, vagy kötényt kötöttek. Jelentése: 
rideg nő tartózkodik a pásztorszálláson. Elvégezte a 
pásztorok ruhájának mosását, foltozását és hajlandó 
szerelmi szolgáltatásokra is.

11. A vizes dézsa a kútkáva tetején áll, a kútgém 
hegyére rossz szűr van akasztva. Jelentése: megérke-
zett az ócskás. Vette a bőrt, hullott szőrt, gyapjút és 
pipaszárat, rámás tükröt, bicskát, bajuszpedrőt árult.

/Forrás: http://mek.niif.hu/ 
https://librarius.hu/
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