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A szépségápolásazegyikfonal,melyazÓkorasszonyátólamainőigve zet –írtatöbb,mint60évvelezelőttegyfiataldebrecenidoktoran
duszhallgató,akikésőbba20.századimagyarirodalomkiemelkedő

szépírója lett.SzabóMagdaklasszikafilológus1940benvédtemegaMa
gyarKirályiTiszaIstvánTudományegyetemenA ró mai szép ség ápo láscímű
diplomamunkáját.Akisfüzetmamárcsakkevesekáltal ismertkuriózuma
azírónőmunkásságának,dearómaitestápolástémájánakmindamainapig
egyetlenmagyarkutatóáltalpublikáltösszefoglalása.

A római császárkor írott forrásokban ésműalkotásokbangazdagnégy
százévébőlszámosadatáll rendelkezésünkreakorszakasszonyainak test
ápolására, hajviseletére és kozmetikumaira vonatkozóan.Amai kutatónak
nemisaforrásokhiánya,haneminkábbazadatokegyoldalúságajelentprob
lémát.Anőiszépségápolásfontosforrásainakszámítóirodalmialkotásokat
ugyaniskivételnélkülférfiak írták.Olyanez,minthaegymai,moderngé
pekkel felszerelt szépségszalonrólmondjuk egy irodalom szakos bölcsész
hallgató fiú tudósítana.Talánnemrémülettelésviszolygássalvegyesször
nyül kö dés süt ne át so ra in? Az is le het, hogy fü lé be csen ge né nek Ovi di us 
so rai: Jobb,haaférfisokatnemtudszépségedokáról,mertmegijedtőled(A 
szerelemművészeteIII.29–30).

A széP ség áPo lás A ró mAi iro dAl mi for rá sok bAn

KozmetikaireceptekrevalóutalásokattalálunkOvidius,Martialis,Iuvenalis
verseiben,agazdagnőkfényűzésétgúnyoljaPlautusésSeneca.Atestápoló
kat, szappanokat, illatszereket, kenőcsöket az idősebbPlinius elemzi egy
természettudósprecizitásával.Mindeközbenarómaiifjúságolyanszószólói,
mintIuvenalisvagyMartialis,nemvoltaksokkalelnézőbbekadivatoshöl
gyekkelszemben,mintazafrikaiszármazásúkeresztényegyházatya,Tertul
lianus.Az említett római költőknek, illetve a keresztény egyházatyának a
ki fes tett as  szo nyok kal szem ben ta nú sí tott ma ga tar tá sa nem is a hang nem 
élességében,hanemafelsorakoztatottérvektekintetébentérelegymástól.

Apogányrómaiköltőkatermészetesnőiszépséget,Amormeztelenségé
nek tisztaságát féltik,amintPropertiussóhajaüzeninekünk:Így le szel éle
temékszere,Cynthiaédes,örökké,csakgyűlöldmegacsúfésolynyomorult
ci co mát (PropertiusI.2.31–32.).Iuvenalismégszókimondóbbanfogalmaz:
Meg csó kol ja sze gény ura, és hoz zá ra gad aj ka!(II.6.463.)Feltehetőlegnap
jainkban isszámosférfiosztjaeztavéleményt,ésmégis:anők többmint
két ezer éve tö ret len el tö kélt ség gel, meg in gat ha tat la nul fes tik ma gu kat! Mi ért? 
Talánerreisválasztkapunkókoriszerzőinktől.

Ovi di us így in ti a ró mai höl gye ket a szé pít ke zés sel kap cso lat ban: Csú
nya, amíg ké szül, s szép, mi re kész az egész (AszerelemművészeteIII.218).
Vagy: Legfeljebbahajadfésülhetedolykorelőtte(azazakedveselőtt)(III.
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1.kép.FiatallányszobraaIulius–Claudius
dinasztiaidejéből(Róma,MuseoNazionale)
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235).Arómaiaranyésezüstkoríróinakakozmetikumok,ahajviselet,azék
szerek sokaságával szemben tanúsított ellenszenvemögött azonban a társa
dalmifeszültségekistettenérhetők.

EhhezalegfontosabbadalékPetroniusleírásaazújgazdagTrimalchiónak
ésbarátainakhitveseiről.ASatyricon lapjainaszerzőmélymegvetésselbe
szélTrimalchionejéről,Fortunatáról,kigúnyoljavastagaranykarkötőivel,láb
szártekerőivel, színarany hajhálójával együtt.Hasonlóképpen nevetségessé
teszibarátnőjét,Scintillát,akivagyontérőfülbevalóivaldicsekszik,miközben
a fe le sé ge fe cse gé sét hall ga tó férj ma gá ban fo gad ko zik, hogy ha lá nya lesz, 
még jó előre tövestől le fogja vágni a gyerek mindkét fülét (Satyricon 
LXVII).

Iuvenalisnemkisebbmegbotránkozássalszámolbeazöltözőszobábanle
játszódóbrutális jelenetekről,aholazelkényeztetettrómaidámákrendszere
senmegkorbácsolják vagy éles tűkkel szurkálják a frizurájukat készítő sze
rencsétlen rabszolgalányokat,mertmondjuk a sütővassal begöndörített tin
csek nem lettek egyforma hosszúak. E verssorokkal kapcsolatban a
tár sa da lom ku ta tó hos  szan mér le gel he ti a há zi rab szol gák és az ül tet vé nye ken, 
bá nyák ban dol go zók sor sa kö zöt ti kü lönb sé ge ket, míg az anya gi kul tú ra és a 
mindennapiélet történéseinekkrónikásamegállapíthatja,hogya rómaiak is
mertékasütővasatésafrizurafürtjeinekegyformahosszúnakkellettlenniük,
amint azt a kis Pollia kedvesmárványszobrán látjuk. (1. kép) Iuvenalist, a
költőt,mindenesetrefelháborítjaatársadalmiigazságtalanság,ésígyfakadki:
Nincsisanagyvagyonúasszonynálvisszataszítóbb!(II.6.460)

AnőihiúsággalésáltalábananőkkelszembenelnézőbbOvidiusinkábba
szépítkezés,asokfestékegészségkárosítóvoltáraigyekszikfelhívnianőkfi
gyelmét.A rendszeres hajfestés következménye lehet a fejbőr kisebesedése,
hajhullás,vagyidőlegeskopaszság:Egyszerváratlanuljöttem,sszeretőmza
va rá ban / épp vis  szá já ra tet te fe jé re ha ját / El len sé gem nek kí vá nok ilyen ka la
maj kát! (AszerelemművészeteIII.244–246)

Akeresztényegyházatya,Tertullianusszigorúszavaiisazegészségetká
ro sí tó ár tal mak ról szól nak: …ahajukatisrontjaafestékanyagégetőereje.És
ártalmasahajmegújításáraésszárításáraismegválasztotthőség. (Az as  szo
nyi ci co má rólII.6.2.)Azókoriegyházatyaszavaitigazánmegszívlelhetnék
akorunkegyrenagyobbteljesítményű,egyregyorsabban,deegyrenagyobb
hővelműködőhajszárítóitpiacradobócégek–Tertullianusfogalmazzamega
következő,napjainkbanháttérbeszorulónagyigazságotis:Mi nél job ban tör
jük ma gun kat, hogy rej te ges sük az öreg sé get, an nál in kább nap fény re ke rül. 
(II.6.3.)

Arómaiírókáltalkiemeltszempontok–aférfiakigényeésvágyaater
mészetesnőiszépségiránt,afeleségvagyakedvesegészségénekmegőrzése
arombolóvegyszerekkelszemben,anőiszépségöncélúápolásánakerkölcsi
alapontörténőelítélése–mellettakeresztényTertullianustermészetesenmás
szempontokatisfelvetanőiszépségápolásmegítéléséhez.

Azelsőkritikusmegjegyzésbőlnemakeresztény,hanemazönérzetesró
maibeszél.Találkozomméghajukatsáfránnyalfestőnőkkel–mondjaazatya.
–Szé gyel lik ezek a szár ma zá su kat is, hogy nem Germánia vagy Gal lia szül te 
őket.Hajukkaltagadjákmegígyhazájukat.(II.6.1.)Perszevalószínű,hogy
aszőkefürtökutánáhítozóhölgyekcsakamagas,szőkegermánnőketcsodá
lóférjeikelvárásánakakartakmegfelelni.

A görög néphit évezredes továbbélésének adja tanúbizonyságátTertul
lianus, amikorakövetkezőket írja:Va jon fe hér ólom fes ték kel és biboros ke
nőccsel,sáfránnyalésazzalaterjedelmesfejékességgeltámadtokeföl,silyen
kifestettenemelnekeafelhőkbeszemköztKrisztussalazangyaloktiteket?(II.
7. 3.)Tertullianus itt Pál apostol számonkérő szavait tartja szemelőtt:Azt 
mondhatnáazonbanvalaki:„Hogyantámadnakfelahalottak?Milyentesttel 2.kép.Vestapapnőfátyoléshajviselete

(Róma,MuseoNazionale)

Egy nő gyű lö lő

Melyiképeszűférfitudragaszkodniolyan
nőhöz, aki kora reggel körmönfontmes
terkedéssel cicomázzamagát?Mivel va
lódi ábrázata csúf, mesterséges
szépítőszerkkelenyhítiatermészettőlfog
varútat.
Merthavalakimegpillantjakorareggela
nőket,amintéjjelinyoszolyájukból fölkel
nek, ocsmányabbnak véli őket az afféle
állatoknál,melyeketmégemlegetniisbal
jóslatúareggeliórákban.Ezértaztánszi
gorúanelzárkóznakotthonukban,nehogy
egyetlenférfiismeglássaőket.Ésvénba
nyákmeg hasonszőrű szolgálók serege
lebzselvén körülöttük, sokféle gyógyírral
ápolgatjákszerencsétlenábrázatukat.
Mertnemmossákkiszemükbőltisztavíz
habjávalazálomkábulatát,hogy tüstént
valamely komoly foglalatosság után lás
sanak,hanemasokfajtapipereszerkeve
rékével némiderüsebb színt varázsolnak
kellemnélküli arcukra.Smint holmipom
pás körmeneten, különkülön mástmást
bíznaka szolgálók kezére: ezüst tálakat,
korsókat meg tükröket, s akár a gyógy
szerárusnál, seregnyi szelence, számtalan
kacattal teli tégely, melyekben fogsúroló
szerek, vagy szemöldökfestő kenceficék
rejtőznek.
Idejükjavarészétazonbanahajfürtjeikkel
való pepecselés emészti fel.Mert néme
lyekolyan szerekkel,melyekmeg tudják
vörösíteni a hajtincseket a déli verőfény
ben,agyapjúfestéshezhasonlóan,arany
sárga színnel festikát hajukat, lebecsülve
annaktermészetesszínét.Akikpedigbe
érik feketesörényükkel,azokarrafecsér
lik el férjük vagyonát, hogy hajuk szinte



jönnekmajdelő?”Balga!Amitvetsz,nemkeléletre,haelőbbmegnemhal...
Így van a ha lot tak fel tá ma dá sa is: rom lan dó ság ban ve tik el, ro mol ha tat lan
ság ban tá mad fel. (1Kor 15.35–36; 42).Agörögöknél, rómaiaknál vagy a
germánoknálazonbanmégéltazahiedelem,hogyakiöregenhaltmeg,öre
genélatúlvilágon,agyerekgyerekként.ÍgyláthattaOdüsszeuszazAlvilág
ban a gö rög har co so kat ös  sze ka sza bol va (Odüs  sze ia XI.40–41.),deager
mánmitológiaWalhallájábanisafejükbevágottfokossalsétálnakaharco
sok.Tertullianus ahalál utáni életrevonatkozó, a császárkorban továbbélő
archaikushiedelemeketkritizálvaintiazokatakereszténynőket,akikképte
lenekkiszabadulniadivatrabságából.

Nemkevésbé érdekes a népi vallásos
ságszempontjábólazamegjegyzés,amely
benazegyházatyaaparókákésaműhajak
hor dá sa el len til ta ko zik: tisz tá ta lan, ta lán 
ár tal mas és po kol ra szánt fej le ved lett 
szem ét jét szent és ke resz tény fej re ra kos
gat já tok.(II.7.2.)Atermészetinépeknéla
mainapigélazazelképzelés,hogyalevá
gotthaj,köröm–pars pro toto–kapcsolat
banmaradazemberrel.

A női kozmetika túlkapásait ostorozó
fér fi ak vé le mé nye i nek rész le te i re még 
többszörvisszatérünk.Mentségükreéspár
tat lan sá guk il luszt rá lá sá ra azon ban idéz zük 
felTertullianus szavait:Ne münk [ti. a fér 
fiak] is he lyes li bi zony a jó meg je le nés kü
lön le ges csal fa fo gá sa it. A sza kál lat si ma 
bőrigvágja,ritkítja,körülnyírogatja,aha

játigazítja,sőtmegfestifürtjeit,hadéresettmárrájuk.…Mégszagosasszo
nyikenőcsökkelisápoljafejét.(II.7.2.)

  
A ró mAi széP ség áPo lás

A kéP ző mű vé sze ti és ré gé sze ti le le tek AlAP ján

Aférfiakáltalírottbeszámolókmellettarómainőkhajviseleténekváltozá
sait figyelemmel kísérhetjük a régészeti leleteken is: éremábrázolásokon,
szobrokon,sírköveken,azegyiptomimúmiaportrékon,csontfaragványokon.
Segítségükkelváltozatosképbontakozikki előttünk.A fajjúmikoporsókra
festettszínesportrékélethűenmegőriztékazelhunytakhajviseletét,fátylait,
ékszereit.Azegyikfajjúmifestményenáb
rá zolt eti óp szép ség ké pét szem lél ve már 
nem is tartjuk olyanmeseszerűnekRada
mes tra gi kus, min dent fel ál do zó sze rel mét 
Aidairánt.(lásdcímlap)

A ko ra be li áb rá zo lá sok alap ján tud juk, 
hogy a köz tár sa ság kor ban hát ra si mí tot ták a 
hajat, és hátul egyszerű kontyban fogták
össze; ha szükséges volt, hajtűkkel vagy
hajhálóvalrögzítették.Létezettegyősihaj
viselet,melyetaVestaszüzekhordtak,akik
ahajukatmagasanfelcsavartákafejüktete
jé re (tutulus) és szalaggal (vittae) kötötték
körül.Ahajrögzítéséhezhasználtszalagok
kezdetbendurvagyapjúból,majd finomlen
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3.kép.IdősebbAgrippina(Róma,Mu
seoCapitolino)

4.kép.Iulia,Tituscsászárlánya
(Róma,MuseoNazionale)

egészArábia illatfellegét ontsa. Sa tűz
gyengelángjánáthevítettvasszerszámok
erővelgöndörré fordítjákhajfürtjeiket.És
anagyfáradtággalegészenaszemöldö
kükiglehúzott tincsekcsakkeskenysávot
hagynakszabadonhomlokukból,míghá
tul,avállukongőgösenhullámzanakhaj
gyűrűik.
Ésezekutánatarkabarkárafestettszan
dálok,melyek fűzőimélyena lábikrájuk
ba vágnak, s a lenge szövésű ruházat,
mely csak ürügyül szolgál, nehogypőré
neklátsszanak!Seruházatbanmindenük
hamarabb felismerhető,mint arcuk, kivé
verútul lecsüngőkeblüket,melyet folyton
béklyóbaszorítvaviselnek.Minekisrész
leteznematöbbi,mégfényűzőbbhitvány
ságot? Fülcimpáikon függő, több talan
tonnyi súlyú erüthraiai drágakövet, vagy
csuklójukonéskarjukonakígyóskarpere
ceket–bárlennénekaranyhelyettvalódi
kígyók!Fejüketpedigkoszorúövezikörös
körül,melyindiaidrágakövekkelcsillagos,
nyakukrólmegvagyontérőláncokcsünge
nek,éssarkukhegyéigelborítjaőketahit
ványarany,mégbokájuknetánpőrénma
radtrészétiskörülbéklyózva.Nohavasat
érdemelnénekbokájukköré,bilincsetalá
bukra! Ésmiutánegész testüketamester
kéltcsínhamisszépségévelbűvösenfölpi
perézték,szemérmetlenorcájukatvörösre
festikarámázoltkenceficével,hogyhalott
halvány, zsíros bőrük a bíbor pirosában
égjen.

Lukianosz,Sze rel mes ke dé sek 3841
KárpátyCsillafordítása



ből, későbbmég finomabb selyemből ké
szültek.(2.kép)

Acsászárkorbananőkhajviseletétoly
mér ték ben meg ha tá roz ta a köz pont ból, 
Rómábólirányítottdivat,hogyaránkma
radtfaragványokat–egyébadatokhiányá
ban–sokszorazábrázoltasszonyokfrizu
rá ja alap ján le het kel tez ni: egy tö re dé kes 
sír kö vön meg ma radt haj vi se let év ti zed re 
pontosanmeghatározzaakőkifaragásának
időpontját.

A „birodalmi” női divatot a császári
udvar,acsászárnőkhajviseleteirányította.
Báraztsejtenilehet,hogyottsemkövette
mindenkiszolgaimódonadivatot.Afayu
mi mú mia port ré kon áb rá zolt as  szo nyok 
hosszú,sűrűhajukatközépenkétfeléválasztottákésafejtetőnvagyatarkón
kontybafogtákössze,ahomlokukbapedigrövidcsigákat,frufrutfésültek.

Ovi di us ked ve sen fi gyel mez te ti a höl gye ket ar ra, hogy a leg fon to sabb 
tanácsadójamindenkinekasajáttükrelegyen,ésazalapjánválasszonmagá
nakaz arcformájához legjobban illő frizurát.Ahosszú arcú egyszerű sima
hajat,rövidfrufrutfésüljön.Azalány,akinekkerekazarca,afüleithagyja
sza ba don, aki nek a konty áll jól, azt hord jon, aki nek szép hul lá mos a ha ja, 
hagyjalazánavállairaomlani.(AszerelemművészeteIII.135–154.)

A ránkmaradt emlékek azonban az egyéni adottságok felett győzedel
meskedődivatdiktátumárólárulkodnak.Taláncsakafiatal lányokvonhat
ták ki ma gu kat ha tá sa alól, amint ezt auctorainkissejtetniengedik.Középen
el vá lasz tott ha juk, ame lyet ké tol dalt vagy há tul für tök be fé sül tek, a gö rög 
szobrokongyakranláthatófrizurátmásolja.Aférjezettésjómódú,magasabb

tár sa dal mi ál lá sú as  szo nyok iga zod tak 
leginkább a császár környezetéből irá
nyítottdivatszabályaihoz.

Itt újra felidézzük a római költök,
egyszerű polgárok, férjek dilemmáját:
kinek akarnakmegfelelni a nők,miért
festikmagukat,miértkenikólomfesték
kel vagy cretávalvastagonfehérrearcu
kat, és pi ro sít ják ar cu kat, aj ku kat, fes tik 
kék re a ha lán té ku kat és szem hé ju kat, 
húzzákkikorommalfeketéreaszempil
lájukat, szemöldöküket?Kinek akarnak
a tetszeni, a férfiaknak vagy egymás
nak?

Azarckikészítést,asminketnapjaink
bangyakranértelmezikúgy,hogyamo
dernnőkitalálja,megcsináljamagát.A

rómaicsászárkorhölgyeinekkozmetikája,hajviseleteezzelszemben legin
kábbajapángésákszépségápolásárahasonlíthatott.Anőiarcéshajkikészí
té se, a make up–műalkotás.Amintköltőinkhosszanpanaszolják,ezrenge
teg időt,munkátés legfőképppénzt igényelt.Arómaidámáknakazutcán,
ven dég ség ben, ün ne pi al kal ma kon va ló meg je le né se az adott kul tú ra ré sze 
volt,egytársadalmirétegigényeitfejezteki.Nemtúlzásaztmondani,hogy
ajómegjelenésnek,mintegyműalkotásnak,propagandaértékevolt.Acsá
szá ri ud var ban meg ál mo dott di vat az egyé ni dön té sek nek egy sé ges irányt 
szabott.Ezakárazegyénáltalmegválaszthatókifejezésformákegyértelmű
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Ovi di us a haj vi sE lEt ről

Hajviseletvanelég.Álljonkikitükreelébe,
úgyválasszakiazt,melynekimegfelelő.
Hosszúarcúnőszebbegyszerüen,sima
  hajjal,
ígyfésültehajátLaodamia,simán.
Egykishuncutkátfésüljönelőre,szemébe
 az kinek arca kerek, s hagyja fülét
  szabadon.
Szépa lazán hullámzó haj,mely vállra
  leomlik,
lantosApollótígyfestiazegykorikép.
Másnak kedves a konty: így jár erdőre
  Diána,
 felgyűrkőzvemidőnűziafürgevadat.
Ez szebb úgy, ha lazán leng fénylő
  hajkoronája,
 az meg fonja be jól, s kösse simára
  haját.
Ezfésüljehajátcylleneihárfaszerűen,
Azhullámozzék,mintafolyóbanavíz.
Könnyebb dúslombú tölgyfán számolni
  amakkot,
őzetazAlpokban,méhettarkamezőn,
mintelmondaniazt,hányhajviseletvan
  aföldön.
Mindennapmásmás.Újnapok–újdi
  vatok.
Van, kin a kócos haj szép: azt hiszi
  mindakilátja:
éppen most kelt fel, éjszaka mert
  mulatott.

Ó, hogy a természet hogy kedvez az
  asszonyinépnek!
 Nincs szépséghiba,mit nem fedezer
  lelemény!
Ime, a férfi kopasz lesz, megritkul haja
  szála,
 és mint Boreasrázta fa lombja, le
  hull.
Bezzeg a nő germán fűvel szinesíti
  haját,ha
 őszül,sszebblesz,mintvoltazahaj
  valaha.
Sok nő büszkén jár aranyon vett hajko
  ronával.
 Újat vesz pénzért, hogyha a régi ki
  hullt.

Ovidius,A sze re lem mű vé sze te 
III.135–154,159–166
BedeAnnafordítása
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5.kép.Plotinacsászárné,Traianus
felesége(Róma,MuseoCapitolino)

6.kép.Sabinacsászárné,Hadrianus
felesége(Róma,MuseoCapitolino)



tagadását is jelenthette: minél bonyolul
tabb,minél extravagánsabbvolt az udvar
ból ki in du ló di vat, an nál na gyobb lo ja li tást 
követeltazemberektőlazelvárásokhozva
lóalkalmazkodás.

A di vat bi zo nyos ural ko dók alatt egy re 
túlfeszítettebbé vált, túlértékelődött, kü
lönc,sőtmorbidvonásokatisfelvett.Aró
maimellszobrokongyakranlátjuka25–30
cm ma gas ra fel tor nyo zott haj eme le te ket a 
homlok felett. Iuvenalismondja: an  nyi a 
dísz a fe jén, oly több eme let nyi toronnyá/ 
nő frizurája, hogy Andromachénak véled
elölről.(II.6.502–503.)Feltűztök…hajfo
nadékokbólésszövedékbőlvalószörnyűsé
geket is, egyszer bőrsisakmódján,mintha
a fejetek tokja és tarkótok födője volna,
más kor meg ép pen há tul a nya ka tok ra, 
mint va la mi szó no ki emel vényt –szörnyül
ködikTertullianus (Az as  szo nyi ci co má ról 
II.7.1.).

A di vat, a haj vi se let az ép pen ural mon 
levődinasztianépszerűsítésétszolgálópro
pagandánakis tekinthető.Aprovinciákban
a csá szár kul tusz ke re té ben el he lye zett, az 
ural ko dót és csa lád ját áb rá zo ló szob rok 
haj vi se let ének után zá sa pol gá ri kö te les ség, 
a romanizált világhozvaló tartozás külső
ségekbenmegnyilvánuló deklarálása. Te
kintsük át nagyvonalakban a különböző
császáricsaládoknőtagjaiáltaldivatbaho
zott fri zu rá kat!

A Iulius–Claudiusdinasztia hölgyei a
történészekáltalOctaviastílusnakelnevezett
frizurátkedvelték.A fejközepénegyvagy
két pár hu za mos vo nal ban el vá lasz tot ták a 
hajat,éshátulkontybakötöttékössze.Afü
lekmellettegyegyfürtkeretezteazarcot,a
homlokrasokaprófürtsimult.(3.kép)

Domitianusidejénjöndivatbaamagas,
pártaszerűen elrendezett, soksok csigába
göndörített hajviselet.Legszebb emlékünk
errőla frizurárólTituscsászár lányának,a
tragikus sorsú Iuliának a szobra. (4. kép)
En nek a fri zu rá nak az el ké szí té sét gú nyol ja 
Iuvenalis, ezt nevezi „burafejnek”Martia
lis,éserrőlmintanőkhomlokánfürtökből
emelt glóriáról emlékezikmeg Statius. E
hajtornyot alkalmanként diadémmel erősí

tettékmeg.Hogymennyivoltbenneapóthajésmennyiazeredeti,nemtud
jukpontosan,ésarrasincsenekadataink,vajonmindenestelebontottákeés
reggelújrakészítették.

Plotinacsászárnéújstílustalakítki:hajátegydiadémmalkettéválasztja,
a homloka feletti részt hurkaszerűen felmagasítja, és a hosszú hajat hátul
rollnikbacsavarja.(5.kép)

öltözködés

a tEr mé szE tEs ség dicsérEtE

Mindezt nem azért mondom el, mintha
valami teljesendurva és vadállathoz illő
külső megjelenést ajánlanék nektek. És
nemaszennyésnemagondozatlanság
előnyét kötöma lelketekre, csupána jo
gos testápolásmódját és arányát.Nem
kellátlépnünka természetesésazelég
séges testápolásmegkívánt határain, ne
tegyünktöbbet,mintamitetszikazÚrnak.
AzIstenellenvétkeznekugyanisabőrüket
festékkel maszatolók, az arcukat pirosí
tókkal szennyezők és a szemöldöküket
korommal ívezők.Nos igen, nem tetszik
nekik az Isten alkotása.Csak természe
tes, hogymagukat gáncsolják abban, s
így megróják a mindenség alkotóját is.
Az eszközöket ehhez az Istennel szem
benállóművésztőlcsenik,ezpedignem
más, mint az ördög. Ugyan ki mutatná
meg,hogyatestmiképpenváltoztatható,
hanemő,akiazemberlelkétisátgyúrta
gonoszsággal?Kétségtelenőmesterked
teelőazefféleszépítőszereket,hogyke
zét valamiképpenbennünkemeljeaz Is
tenre.Amiszületik:azIstenműveaz.Amit
pedigehhezhozzámaszatolnak:máraz
ördög mesterkedése csupán. Micsoda
gonoszság,havalakiazIstenművétmeg
fejeliördögitalálmányokkal!

Tertullianus,Az as  szo nyi ci co má ról 
II.5.1–3
VárosiIstvánfordítása
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7.kép.IdősebbFaustina,
AntoninusPiusfelesége
(Róma,MuseoCapitolino)

8.kép.IfjabbFaustina,
MarcusAureliusfelesége.
(Róma,MuseoCapitolino)

9.kép.IuliaDomna,Septimius
Severusfelesége(Párizs,Louvre)



Sabina császárné sza
kít az ed di gi ext ra va gáns 
frizurákkal.Hajátközépen
elválasztjaéssimánkétol
daltlefésüli.(6.kép)

Az idősebb és az if
jabbFaustina hajviseleté
ben is mét meg je le nik a 
középenelválasztott,afej
tetőnvagyatarkónössze
fogottkonty.(7.és8.kép)

A Septimius Severus
dinasztiacsászárnőinekvise
letétIuliaDomnaalakítot
taki.Akeletiszármazású,
a korlátlan katonai hata
lomhozvisszatérő,zsarno
ki uralkodóház nőtagjai

emeletesenfeltornyozotthatalmashajkoronáikrévéniste
kintélyükethangsúlyozzák.(9.kép)

Az ural ko dó ház ál tal di vat ba ho zott fri zu rá kat a ró mai 
matronákszámosmárványmellszobra (10.kép)ésapro
vinciák temetőinek sírsztéléi (11. kép) őriztékmeg.Ám
éppezeknekazemlékeknekazünnepijellegeteszikérdé
sesséazt,hogyefrizurákatamindennapiéletbenisvisel
ték.Amikor amúlt századbanmegjelent a fényképezés,
előbbazarisztokrácia,majd rohamosgyorsasággalapol
gárságisszükségesnekéreztecsaládjamegörökítését,még
pe dig leg szebb ru há ik ban, a leg dí sze sebb haj vi se let ben, 
pártákban és kalapokban.Vajon a római szobrokon ábrá
zoltbonyolultfrizuráknemcsupánazutókorszámáratör
ténőmegörökítésaktusárakészültek?Perszeakilátottmár
igazán bonyolult női afrofrizurát, az a római szobrokon
megfigyelhetőhajviseletetishordhatónakítéli,csaképpen
amoderneurópaifodrászattóleltérőhajgondozástkellfel
tételeznünk.

A római szépségápolás, testápolás legfontosabbkellé
két gyűjtő szóvalunguentumnakhívták.Ezvolt azolajos
alapanyagúillatszerek,festékekgyűjtőneve.Folyékonyvagy
szilárdállapotbanárulták.Ahajatafésülésilletveasütővas
saltörténőbegöndörítéselőttillatoskenetekkelfixálták.Az
unguentumok fon tos al kat ré sze volt a gyan ta, amely egy ben 
az illatokmegtartására is szolgált.Ez amai hajzseléknek
feleltmeg.IdősebbPliniusismerolyankeneteket,amelyek
megszüntetik a haj göndörségét,mások formázhatóvá te
szikahajat,sőttudolyanokról,melyeksegítikahajnöve
kedését, táplálják a fejbőrt ésmegakadályozzákahajhul
lást.(Natu ralis HistoriaXXII.62és72,XXIII.148,XXVII.
163)Ahajattáplálóanyagokraszükségisvolt,hiszenafa
szénen felforrósított hosszú sütővas, amivel begöndörítet
tékaloknikat,kiszárította,töredezettétetteahajszálakat.

A római nők a császárkorban rendszeresen festették a
hajukat.Ahajfestéscélja,akárcsakma,afiatalokesetében
eredetileg sötét színű fürtjeik vörösre színezése vagy ki
szőkítésevolt,azidőseknélazőszhajeltüntetése.Mintel

já rás, az utób bi ke vés bé 
ve szé lyes, a vi lá gos szín 
eléréséhezazonbanazere
deti sötét hajszínt külön
böző anyagokkal le kell
maratni.Afolyékonyvagy
szi lárd ál la pot ban kap ha tó 
hajfestékek gyakran haj
hullást,időlegesvagyvég
le ges ko pasz sá got, fel mart 
fejbőrt eredményeztek.A
római nők többségének
sűrűfeketehajavolt,mint
a mai ola szok nak; per sze 
köz tük is akadt vi lá go sabb 
hajszínű, Nero például
büszkénemlegettePoppea
borostyánszínűhaját.Ovidiusírja,hogyanőkhajukatger
mán fűvel színesítik (A szerelemművészete III 163.).…
Némelyek olyan sze rek kel, me lyek meg tud ják vö rö sí te ni a 
hajtincseket… a gyapjúfestéshez hasonlóan, aranysárga
szín nel fes tik át ha ju kat, le be csül ve an nak ter mé sze tes szí nét 
–mondjaLukianosz (Sze rel mes ke dé sek 40.).Tertullianus,
mintláttuk,ahajukatsáfránnyalszínezőasszonyokatismer,
ésazÚr szavaival intiőket:Ki feketíthetimegközületeka
fehérhajszálat,vagykifehéríthetimegafeketét?(Az as  szo
nyi ci co má ról II.6.3.)

Arómainőkleginkábbagermánasszonyokszőkehaj
koronáját igyekeztekutánozni.(Ezisöröknőivágy–va
jonhányfeketehajúolaszTVsztártlátunkaképernyőn?A
mai Itáliaminden bemondónője hosszú, egyenes, szőke
hajúszépség!Ezena térensemmisemváltozott...)Tibul
lus zsenge dióhéjból készült festéket ajánlott az ősz haj
eltüntetésére,dehozzáteszi,hogyhacsaknéhányőszhaj
szála van valakinek, egyszerűbb csipesszel kitépni (I. 8.
41–46.).

A haj fes tés bo nyo lult sá ga vagy bi zo nyos el fed ni kí vánt 
jelenségekmiattdivatosakvoltakakülönféleparókák.Sok 
nőbüszkénjáraranyonvetthajkoronájával,újatveszpénzért,
hogy ha a ré gi ki hullt –tudósítOvidius(Aszerelemművé
sze teIII.165166).Aparókákagermánrabszolganőklevá
gottszőkehajábólkészültek.

PetroniusSatyriconjánakegymásikrészletéből tudjuk
azt, amit egyes szob rok ki dol go zá sa alap ján is sej tet tünk, 
hogy a rómaiak nemcsak parókát, deműszemöldököt is
hasz  nál tak: …Gitontahajótestalsórészébevezette, súr
nőjének parókájával feldíszítette a fiúcska fejét. Sőt, egy
piperésdobozbólszemöldököketszedettelő,ésnagytudó
san kö vet ve a szem öl dök csont haj lás vo na lát, ré gi for má ját 
tel je sen vis  sza ad ta. (SatyriconCX)A leírásokból tudjuk,
hogy a mai íz lés sel el len tét ben a ró ma i ak a sö tét és dús 
szemöldököttartottákszépnek.

Arómainőkhajátgyakrangyöngyökkeldíszített,vagy
aranyszálbólfonthajhálófogtaössze.Ilyenhajhálókat lá
tunkpompeiifestményeken,sőttöbbmíveshajhálómegis
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10.kép.KésőTraianuskori
előkelőhölgyfrizurája

(Róma,MuseoCapitolino)

11.kép.Egypalmyraihölgy
áb rá zo lá sa sír em lé ken 

(PelizaeusMuseum,Hildesheim)



maradt:Aquileiából szár
mazó gyöngyökkel kira
kott, aranyszálakkal ké
szült há ló kat lát ha tunk a 
római Nemzeti Múzeum
ban, (13. kép) sőt került
elő reticulum Aquin  cum 
városából, Facsády Anna
máriaásatásáról.Akoráb
ban is em lí tett szí nes 
fajjúmi mú mia port ré kon a 
fri zu rá kat arany il let ve 
csont hajtűk tartják össze,
vagykeletiesstílusú,arany
levekbőlállóhajpántokdí
szítik.Az egyik gyönyörű

nőiképmásonamaimohamedánnőkviseletétidéző,arcelé
húzhatóaranyfátyollátható.(12.kép)

for rá sok

Iuvenalis,Sza tí rák,fordítottaMuraközyGyula.
Lukianosz, Sze rel mes ke dé sek (Amores),fordítottaKárpátyCsilla.
Ovi di us, Át vál to zá sok (Metamorphoses),fordítottaDevecseriGábor.
Ovi di us, Aszerelemművészete (Arsamatoria), fordítottaBedeAn

na.
Petronius,Satyricon,fordítottaHorváthIstvánKároly.
PropertiusI.2.,fordítottaKardosLászló.
TibullusI.8.,fordítottaKárpátyCsilla.
Tertullianus,Az as  szo nyi ci co má ról (De cultu feminarum), for dí tot ta 

VárosiIstván.
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12.kép.Rómaihölgy,arcaelőtt
fá tyol lal egy fajjúmi mú mia port rén

13.kép.Aranyhajháló(Róma,MuseoNazionale)


