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Előszó 

Az ókori emberekre sokan úgy gondolnak, mint egy el-
maradott és fejletlen társadalom. Pedig ez nem így volt. 

Sőt bizonyos tekintetben még a mai mérnökök tudását 
is felülmúlták. Még most is találgatnak, egyes dolgokat 

hogy tudtak közel kétezer éve véghezvinni. Az átlagélet-
kor pedig, csak a huszadik század közepe fele érte el azt 

a szintet, mint a rómaiaké volt. 
És hogy miképp éltek és gondolkodtak akkoriban az 

emberek? Erre könnyű választ adni, a több mint tízezer 
falfirka segítségével, melyet az első feltárás óta eltelt, 

közel háromszáz évben találtak a régészek. Ezen graffi-
tik egy részét felhasználva próbálom most bemutatni, 

hogy miképp éltek akkoriban az emberek. A feliratok-
ban szereplő nevek egy részét ugyan megváltoztattam, 

de a főhősök kivétel nélkül onnan kerültek a könyv 
lapjaira. Azokban a rég letűnt időkben ezek a graffitik, 

nem csak értelmetlen célt szolgáltak, mint manapság, 
hanem bizonyos tekintetben olyan volt ez nekik, mint a 

mai embereknek a legismertebb közösségi háló. A fala-
kon üzentek egymásnak a barátok, szerelmesek, szülők a 

gyermekeiknek, sőt még a politikusok is itt reklámozták 
magukat szavazások idején. Tehát a Vezúv 79. Augusz-

tus 24-i kitörése, nem csupán az épületeket őrizte meg 
az utókor számára, hanem ezen graffitik segítségével az 

emberek szokásait, gondolatait és érzéseit is egyaránt. A 
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falfirkákat, nem pontosan a könyvben megjelölt hely-

színeken találták, de kivétel nélkül mind Pompejből és 
Herculaneumból került elő. A versekért köszönet a ba-

rátnőmnek. Figyelem a mű erotikus részeket tartalmaz. 
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Rövid ismertető a városról 

és a kitörésről 

Pompej és Herculaneum a mai Campania vidékén he-
lyezkedett el. A rómaiak számára, ezen városok nyaraló-
ként szolgáltak, hisz itt a gyönyörű tenger mellett hátra 
hagyhatták Róma bűzét és túlzsúfolt utcáit. Ennek a 
nyugodt békés és gazdag világnak, azonban egy csapásra 
véget vetett a Vezúv 79. Augusztus 24-i kitörése, amely 
közel két napig tartott. A fellövellt hamut a szél éppen a 
szerencsétlenül járt városok felé fújta, ahol az alá hul-
lott, és elkezdte betemetni a gyönyörű vidéket. A hamu-
takaró helyenként elérte a húsz métert is ily módon 
konzerválva a nyüzsgő városokat. 

Az ezt követő években megpróbálták kiásni az egé-
szet, de hamar feladták, és inkább csak az értékeket, a 
pénzt és márványburkolatokat hordták el. Idővel a vidé-
ken kinőtt a fű és az első fák is megjelentek, felette pe-
dig új házak épültek. A környéket még tizenöt évszáza-
dig úgy hívták „La cittá” vagyis a város, annak ellenére, 
hogy pontos helyét nem tudták megmondani. Egészen a 
tizennyolcadik századig, amikoris egy Domenico Fonta-
na nevű ember fel nem fedezte azt. Lenyűgözte a világot 
az, amit találtak. A házak, fürdők és bordélyok egy része 
szinte hibátlan állapotban fennmaradt, a benne lévő 
freskókkal együtt. De emellett feltártak sok ékszert, 
vázát és egyéb bútordarabokat is. A legnagyobb felfede-
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zés talán az volt, hogy a csontvázak körüli űrt, gipsszel 
kiöntve megpillanthatták néhány ember utolsó mozdu-
latát. Elképesztő, hogy némelyiküknek még az arcvoná-
sait is megpillanthatjuk ezeken az öntvényeken. De ily 
módon megkapták még néhány állat lenyomatát is. 

 

Utcarészlet Pompejből 
(forrás: wikipedia.com; szabad felhasználású kép) 

Az utak szerkezetük tekintetében hasonlítottak a ma-
iakéhoz, azonban az akkori útpadkák sokkal magasab-
bak voltak, mint manapság. Emellett bizonyos helyeken 
ugyanolyan magas lépőköveket helyeztek ki, amire azért 
volt szükség, mert esős időben megrekedt a víz az úttes-
ten, és a gyalogosok képtelenek lettek volna közlekedni. 

A vízellátást többnyire kutakkal oldották meg, vagy 
vízvezetékeken távoli vidékekről szállították a helyszín-
re. Voltak földalatti ólomcsövek is, melyekkel a gazda-
gabb villákat és fürdőket látták el folyadékkal. A szegé-


