
A városi szemét hasznosítása -
100 évvel ezelőtt 

A köznapi életben fölöslegessé vált, felgyülemlett 
hulladék tárolása, elhordása és esetleges újrahaszno
sítása a városi életforma kialakulásával egyidős. 
Klasszikus hivatkozási példa az i.e. a 6. században a 
Tarquinius Superbus uralkodása alatt megépített ró
mai cloaca maxima, amely méreteivel és szakszerű
ségével ma is lenyűgözi nemcsak a közegészségügy 
iránt érdeklődőket. A középkori nagy járványok 
döntő része a csatornázás hiányára és a szeméttáro
lás nem megfelelő voltára vezethető vissza. A költő 
Scarron a következőképp érzékeltette a középkori 
Párizst: 

„ Sötét, torlódó házsorok, 
lucsok s piszok, fekete kéreg, 
sok börtön s híd és templomok, 
butikok, dúsak és szegények..." 

(Radnóti Miklós ford.) 

Pedig a gall főváros mindig kiváltságos helyzetet 
élvezett. A közegészségügyet a 18. századig nem tar
tották fontosnak. A Versailles-i udvarról készült pa
zarul pompázatos képek is csak azért nem illúzió
rombolók, mert nem érzékeltetik a körötte terjengő 
penetráns szagokat. Miért lett volna akkor különb a 
köztisztasági helyzet a magyarországi városokban? 
Idézetek akkori feljegyzésekből: „Eger városában 
sok ocsmányság vagyon: az ganaj a lábak alá há
nyattatik az uczákon s ki nem hordattatik: a tulaj
don élő vízben is rútságok hordattatnak s ugyan az a 
sernek nevelésére, konyhákra és italra is hordatta
tik/'A tisztaságukról híres felvidéki cipszerek telepü
lésén, Kassán sem volt más a helyet: „A városból alig 
lehetett szekérrel kimenni, mert az utak tele vannak 
sárral, pocsolyával, melytől is a sok régi sár és sze
mét szaporodik, az aér corrumpálódik és egészségte
lenné válik" (6). De még Fodor József is azt írta a 19. 
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század második felében a mintavárosnak számító 
Londonról: „ a parlament ablakait nyáron be kellett 
zárni, mert a Thames bűze miatt a parton fekvő kor
mánypaloták árnyékszékekhez hasonlítottak inkább 
mint palotákhoz, ami a termek szagát illeti" (4). Csa
tornázás után a helyzet alapvetően változott meg. A 
szigetországi kanalizáló eljárás az „uszattó"rendszer
rel épült, amely a házi és gyári szennyvizet, valamint 
a bőséges csapadékot közös csatornahálózattal ve
zette a Temzébe. A rövid házi szakasz üvegzománc
cal bélelt kis átmérőjű égetett agyagcsőből állott, 
amely fokozott lejtővel csatlakozott a járdával pár
huzamosan futó mellékcsatornába. Ez az utca köze
pén lefektetett fővezetékbe torkollott, mindvégig 
üvegzománcos belsővel, amely a szivárgást megaka
dályozta. A közös nagy, tojásdad metszetű és első
osztályú téglából épült kloáka szintén lejtéssel vezet
te az összes szennyvizet, benne a szemetet a nagy 
várost átszelő folyóba. Londonban ez a módszer be
vált, mert a bőséges csapadékhullás akadályozta a 
belső iszaplerakódást. Hiányzott viszont még a meg
felelő derítés, és az ár-apály hatásnak kitett Temze 
partszegélyén apálykor az iszap bűze nyáron nehe
zen volt elviselhető. 

A kontinensen Párizs, Berlin és Hamburg „öblítő" 
rendszere abban különbözött az angoltól, hogy lé
vén kevesebb légköri csapadék, az eliszaposodás gát
lására zsilipeket iktattak közbe, majd azok időnkén
ti megnyitásával a lerakódás valósággal kisodródott. 
Britanniában a szennyvizet nem használták a várost 
körülvevő kertészetek öntözésére, a kontinensen vi
szont megtették. Mosóporok, biológiailag káros 
vegyszerek akkor még nem tették használhatatlanná 
a csatornák folyadékát. Érdekes adat, hogy 1902-
ben Budapest egy főre eső vízfogyasztása kettő és 
félszerese a nagy német fővárosénak (7). A „fény 
városában" akkor már külön gyűjtötték a házi, a 
gyári és az utcai hulladékot, s a kijelölt szeméttele
peken külön is raktározták. Sem itt, sem a többi 
nagytelepülésen nem engedték a szemetet angol 
módszer szerint a csatornába. Párizs híres kloakája a 
„Nyomorultak" megjelenése óta idegenforgalmi lát
ványosság. Szennyvízének egy részét kertészeti ön
tözésre használják, a többségét a város alatt a Szaj
nába bocsátják. 

Nálunk sem engedték a szemetet a csatornába, 
összegyűjtötték, elszállították és igyekezték azt kor
szerűen felhasználni. A kitűnő kémikus Nuricsán 
József szinte filozofikusan definiálta a szemét fogal
mát: „szemétnek mondjuk mindazt, ami az adott 
körülmények között reánk nézve nemcsak haszna
vehetetlen, értéktelen, hanem amitől minél előbb 
szabadulni is óhajtunk" (7). Tőle tudjuk, hogy Euró
pa közművesített városaiban az egésznapi szemetet 
az úttesten hagyják, néhol összesöprik, de csak éjjel 
szállítják el, aminek következtében az adott város 
tisztasága csak a reggeli órákban elfogadható, majd a 
nappali nyüzsgéssel egyre szaporodik a szemét és es
tig ott erjed. Budapesten viszont reggeltől estig 430 
„ambuláns" utcaseprő kellő ellenőrzés alatt végzi a 
munkáját. Az összegyűjtött halmazokat azonnal lá
dákba lapátolják, majd kocsival elszállítják. A forgal
masabb utcákat éjjel seprőgépek tisztítják, s a járda 
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1. ábra: A Cséry szeméttelep 

mellé kotort kupacokat reggel az ambulánsok kocsi
ra rakják. így elvileg Budapest lenne a legtisztább 
város. Csakhogy: „a rossz alapozás miatt sehol nem 
lehet annyi kátyút látni, mint nálunk" - állapította 
meg rezignáltán. A kőkockák közeit ugyanis nálunk 
nem szurokkal vagy cementtel töltik ki, mint külföl
dön, hanem kavicsos földdel. Eső után úgy is néz ki. 
Ráadásul a fővárosi fuvarosok, társzekerek sem tart
ják be azt a szabályt, hogy az oldaldeszkánál maga
sabbra a kavicsot, szenet, homokot ne rakják, mert a 
„fölös" rész a döcögéskor lehullik." Végül pedig mi 
tűrés-tagadás, valljuk meg őszintén, hogy tisztasági 
érzékünk a külföldiekkel szemben kissé hátra van: 
az úttesteken annyi eldobott szivarcsutkát, gyújtót, 
papírost stb., mint nálunk, sehol nem látni" (7). 

Tehát e téren nincs mit mutogatnunk a külföldi
eknek. Ami van, az az 1896 óta működő Cséry-te-
lep. A Cséry-féle szakszerű hasznosítási módszer mi
att jöttek hozzánk Londonból, Párizsból, Berlinből és 
Moszkvából. Ez a telep az Üllői út körül elterülő IV.-
IX. kerület hulladékát hordja el és dolgozza fel. 

A következő sorrendben: minden reggel a kineve
zett házfelelős a kerítésen bent lévő szemetes ládát a 
pontosan érkező kocsira üríti. A lovasfogatok az 
utcákból kihajtva szekérkaravánná sorakoznak, és a 
külső Üllői úton megérkeznek a szemétlerakóhoz 
(1. ábra), ahol mázsálás után a hatszögletű zárt 
szeméttartókat gépekkel sorban leemelik és hely
érdekű vasútra rakják. Ez a szerelvény szállítja to
vább az öt km-re lévő szentlőrinci feldolgozó üzem
be (2. ábra). 

Egy szellemesen megszerkesztett daru a tele tartá
lyokat egymás után felemeli, azok alja kinyílik és a 
tartalom kiképzett mélyedésbe ürül. Ekkor egy má
sik emelő a szemetet az első rostába szállítja és köz
ben kihullanak a legnagyobb darabok. A többi a má
sodik elevátor szalagjára kerül, ahol repedt fazéktól 
elnyűtt báli cipőn át horpadt köcsögkalapig annyi 
furcsaság látható. A rosta alján összegyűlt hulladé
kot a harmadik elevátor a gépház másik részébe vi
szi, ahol forgó rosta végzi a további válogatást. A 
maradék a „végtelen szalagra"kerül, amelynek a két 
oldalán gyermekek, munkásnők és munkások válo-
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2. ábra: A szentlőrinci feldolgozó üzem eleje 

gatják ki a csontot, a szenet és az üvegcserepeket 
vagyis az újra felhasználható anyagokat. A statiszti
kai adatokból kiderül, hogy még a szemét mennyi
sége is tükörképe az életszínvonalnak. Legtöbb kerül 
ki a belvárosból, legkevesebb az Erzsébetvárosból. 
„ Szegény embernek a szemétből is kevesebb jut" -
hangzott a szentencia. Jellemző a hulladékok évsza
ki volta: télen a hamu és salak, nyáron a dinnyehéj 
és kukoricacsutka, őszi vadászidényben a nyúlláb, 
fürj-, fogoly- és fácántoll a jellemző. 

A fentiek csak érdekesek, lényeg viszont, hogy 
évente a Cséry-telepen kb. háromezer mázsa üveg
cserép, 10 ezer mázsa koksz, 15 ezer mázsa csont ke
rült ki a szemétből, amelyet egy 150 lóerejű gőzgép 
kazánjának fűtésére használnak. A többi gép fűtését 
szintén „saját anyagból" végzik. A fémrostákon át
hulló finomabb részből a házi szemét 60%-a, az ut
cainak 90%-a igen kitűnő komposztanyag. A házi 
hulladék a vegyi vizsgálatok szerint nitrogén-, fosz
forsav- és káliumvegyület tartalmában háromszoro
sa az ugyanolyan súlyú friss istállótrágyának. Az 
üzem 380 embert foglalkoztat állandóan, a kom
poszttrágyát eladta. A szemétből kikerülő rossz evő
eszközöket, zárakat, edényeket, cipőket a szegény 
guberáló iparosok válogatták ki, kijavítás és felhasz
nálás céljából. Ez a nem éppen épületes látvány ké
sőbb is kísértett. Az első világháború után pl. Német
országban a munkanélküli munkások a szeméttele
peken hasonlóképp turkáltak, több korabeli doku
mentumfilm tanúsága szerint. Guberálókat ma is 
látni, semmivel sem higiénikusabb körülmények 
közepette. 

A nagyon kevés „szemét szemétje" a telep egyik 
félreeső helyére került. A Cséry-féle eljárás akkor 
Rigler Gusztáv professzor tankönyve szerint másutt 
is elfogadott lett (8). 

Könnyű persze utólag bírálni, ahogy azt Bakács 
Tibor tette az 1968. évi tankönyv általa írt fejezeté
ben a következőképpen: „A két világháború között 
ezt a kérdést Budapest tőkés városvezetése egysze

rűen, de közegészség-ellenesen és antiszociálisán ol
dotta meg. A legprimitívebb, a legegészségtelenebb 
körülmények között alkalmazta a feltöltéses mód
szert. Szeméttelepet - ún. Cséry-telepet - létesített a 
város délkeleti, munkáslakta övezetének határában" 
(2). Az idézetből kiderül, hogy a szerző sem a létesí
tés idejét, sem a módszert nem ismerte. „Munkás
mozgalmi" szövegezésén az sem változtat, hogy a 
környéken bizonyára sok lehetett a patkány és a 
légy, de pl. a teljes patkány- és csótányirtást mind
máig nem sikerült maradéktalanul megoldani. 
Ahogy London, Párizs sőt Moszkva látogatói bizo
nyították, jobb eljárási módszer másutt sem létezett. 
Sőt! 

Az erre a célra készített medencékben a trágyává 
érlelt komposztanyagot elsősorban a környék inten
zív állattartással nem rendelkező kertészei vásárol
ták fel, de a külterjes mezőgazdaságokban is kedvelt 
lett. A Cséry-eljárást az Egészség című lapban a kitű
nő bakteriológus Aujeszky Aladár méltatta (1). Ér
dekes, hogy a bakteriológiai-parazitológiai ellenőr
zést nem tette szóvá, de megjegyezte: „csak arra is 
volna gondjuk, hogy jobban megöntözzék az utcá
kat, mielőtt söpörnek. Az az ambuláns utcaseprő né
ha egész porfelhőket ver seprőjével, mert a söprés 
előtt való öntözés sokszor olyan tessék-lássék mun
ka. Mindenesetre jól tennék, ha e tekintetben szigo
rúbb ellenőrzésről gondoskodnának" (1). 

Persze a Fodor József által is követendő példaként 
leírt londoni helyzet szintén hosszú bürokratikus 
küzdelem eredménye, mert a magisztrátus eredeti
leg nem arra szánta az adóbeli fontokat. Előre nem 
sejtették, hosszú távon menyire meg fog térülni. Ki
váló szerzőnk Közegészségügy Angolországban című 
műve mind elméleti, mind gyakorlati szempontból 
talán legjelentősebb mérföldkő a hazai higiéné törté
netében. 

Nuricsán József a Természettudományi Társulat 
egyik estéjén népszerűsítő vetítőképes előadást tar
tott a városi szemét értékesítéséről. 

Az 1968 utáni tankönyvek már nem emlegetik 
„kapitalista machinációként" a Cséry-telepet (2). 
Hogy mit jelent manapság is ez a gond, arról nem
csak a szakirodalomból (5) és a képernyőről, de a sa
ját útszéli tapasztalataink alapján naponta meggyő
ződhetünk. Ezért nem érdektelen emlékezni rá, mi
ként birkóztak elődeink ezzel a már akkor sem köny-
nyű közegészségügyi feladattal. Száz esztendeje, 
szép fővárosunk határában. 
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