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KallaGábor

Az öl töz kö dés nek, mint köz tu dott, min den tár sa da lom ban alap ve tő en két 
as pek tu sa van: a test vé del mét szol gá ló prak ti kus és egy tár sa dal mi
szim bo li kus. Az el sőt meg ha tá roz za a klí ma, az el ér he tő alap anyag ok és 

el já rá sok kö re, il let ve a költ sé gek nagy sá ga, míg a má so di kat a kul tu rá lis ha gyo
mány, a di vat és a tár sa dal mi hi e rar chia, il let ve mind ket tőt a vi se lés al kal ma. 
Mi e lőtt a me zo po tá mi ai öl töz kö dés re rá tér nénk, ér de mes rö vi den át te kin te ni a 
fel so rolt té nye ző ket.

Az öl tö ze tek leg főbb osz tá lyo zá si szem pont ja az al ka lom: a leg több kul túr
kör ben mást vi sel nek az em be rek a hét köz nap okon és az ün ne pe ken, a mun ká
ban, pi he nés kor, há bo rú ban és bé ké ben. En nek meg fe le lő en ál ta lá ban jól meg
kü lön böz tet he tő a hét köz na pi és az ün ne pi öl tö zet, a mun ka ru ha, va la mint a har
ci öl tö zet. Ezek né ha egy be es het nek, vagy csak ki sebb kü lönb sé gek van nak 
kö zöt tük, de a leg több ci vi li zá ci ó ban jól el kü lö nül nek egy más tól. A szin te kü lön 
vi lá got al ko tó har ci öl tö zet a fegy ver zet ré sze, és jel le gét alap ve tő en meg ha tá
roz za a kor ka to nai tech no ló gi á ja. Ugyan ak kor egy tár sa dal mi lag el kü lö nült ka
to nai osz tály vagy kaszt ün ne pi vi se le te rész ben vagy egész ben meg egyez het a 
ka to nai öl tö zet tel. 

A vi se let egy sé ges rend szert al kot, mely nek ré szei az egyes ru ha da rab ok, a 
sza káll és haj vi se let, a test de ko rá ció (te to vá lás, arc és test fes tés), va la mint a ki
egé szí tők, pél dá ul az ék sze rek, a vi se let ként hor dott fegy ver zet vagy az ural mi 
jel vé nyek. A ru ha da rab okon be lül a tes ten el fog lalt hely sze rint leg ál ta lá no sab
ban meg kü lön böz te tünk al só és fel ső ru hát, fej fe dőt és láb be lit, de szá mos kul tú
rá ban erő tel je sebb dif fe ren ci á lás ra is le he tő ség van.

Szo ci o ló gi ai és kul tu rá lis ant ro po ló gi ai köz hely, hogy a vi se let nek tár sa dal
mi je len té se van, je lez he ti az egyén ko rát, ne mét, a tár sa dal mi hi e rar chi á ban el
fog lalt he lyét, va la mi lyen sa já tos cso port hoz va ló tar to zá sát, et ni ku mát stb. Az 
öl töz kö dés te hát egy kom mu ni ká ci ós ak tus, amely lát ha tó vá te szi a tár sa dal mi 
vi szony rend szert, iden ti tá so kat fe jez ki. En nek konk rét meg va ló su lá sa a tech ni
kai elő fel té te le ken kí vül függ a kul tu rá lis ha gyo mány tól, a di vat tól, il let ve olyan 
szo ci o ló gi ai té nye zők től, mint a sze xu á lis vi sel ke dé si sza bá lyok, ame lyek meg
ha tá roz zák, mely test ré szek el fe dé sét ír ják elő a tár sa dal mi nor mák.

Az öl töz kö dés vizs gá la tá nak van egy to váb bi szem pont ja is, ame lyet Ro land 
Barthes a Saussurei nyelv el mé let ana ló gi á ja ként írt le: Gyü möl csö ző nek tű nik, 
ha az öl töz kö dés vi lá gá ban, ana lóg mó don, megkülönbölönböztetünk egy lé nye
gét te kint ve az egyén től füg get len, tár sa dal mi ter mé sze tű in téz mé nyes re a li tást, 
amely az öl tö ze tét ki vá lasz tó egyén szá má ra rend sze re zett és nor ma tív kész le tet 
kí nál: ne vez zük ezt a Saussurei languenak meg fe le lő re a li tást vi se let nek (cos
tume); és kü lön vá laszt juk et től azt az in di vi du á lis re a li tást, ami az öl töz kö dés 
tu laj don kép pe ni ak tu sá ra utal, ame lyen ke resz tül az egyén sa ját ma gá ra vo nat
koz tat ja a vi se let ál ta lá nos in téz mé nyét: e má sik re a li tás nak, amely a Saussurei 
parolenak fe lel tet he tő meg, az öl tö zet el ne ve zést ja va sol juk. A vi se let és az öl tö
zet al kot ják együtt azt a min dent át fo gó együt test, amely nek je lö lé sé re a to váb bi
ak ban az öl töz kö dés (vêtement) ter mi nu sát al kal maz zuk. (1982: 112)
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Szin te nincs olyan ré sze az anya gi kul tú rá nak, amely 
job ban tük röz né a tár sa da lom ta golt sá gát, mint a vi se let és 
az öl tö zet sok szí nű sé ge, il let ve egy más hoz va ló vi szo nya. 
Bár gyak ran úgy tű nik, a ket tő egy be esik, a vi se let vál to zá
sai sok eset ben a ve ze tő ré teg, még gyak rab ban az ural ko
dó és csa lád já nak egyé ni öl tö ze ti sa já tos sá ga i ra ve zet he tők 
vis  sza. Az egyé ni öl tö zet ak kor vá lik vi se let té, ha hor dá sát 
a tár sa da lom sza bá lyoz za.

a for rá sok

Csak ak kor ír ha tó meg bíz ha tó vi se let tör té net, ha az összes 
fel so rolt té nye zőt fi gye lem be ves  szük. Ter mé sze te sen er re 
az olyan ko rai kul tú rák ese té ben, mint 
Me zo po tá mia, az el ér he tő for rá sok jel le ge 
mi att – an nak el le né re, hogy az öl töz kö
dés bi zo nyos te rü le tei bő sé ge sen do ku
men tál tak – csak kor lá to zot tan van le he tő
ség. A Fo lyó köz klí má já ban a szer ves 
anya gok nem ma rad nak fenn, így ere de ti 
ru ha da rab ok kal nem ren del ke zünk, csak 
szö ve tek ap ró da rab ja i val. A vi se le ti re
konst ruk ci ók leg fon to sabb for rá sai az áb
rá zo lá sok: szob rok, dom bor mű vek és fest
mé nyek. Eze ken egy ség ben lát ha tunk 
min den vi se le ti ele met: a ru há za tot, haj  vi
se le tet, ék sze re ket stb. Az áb rá zo lá sok 
azon ban sok szor csak meg ha  tá ro zott al
kal mak vi se le tét mu tat ják meg, így a be 
lőlük nyert ké pet szük sé ges az írá sos for
rá sok kal ki egé szí te ni. A szö ve gek fon tos 
ada to kat szol gál tat nak a fel hasz nált anya
gok ról, az egyes da ra bok el ké szí té sé be 
fek te tett mun ká ról, a szí nek ről, a mé re tek
ről és árak ról.

A sok szor bo nyo lult mó don a test kö ré 
csa vart ru ha da rab ok ere de ti sza bá sát rend
kí vül ne héz rekonst ru ál ni; a leg több si ker
rel a kör plasz ti kai al ko tá sok elem zé se ke
cseg tet. A leg ne he zebb a két di men zi ós 
mű vek ér tel me zé se, hi szen ezek kö tött áb
rá zo lá si kon ven ci ók sze rint ké szül tek; a 
fest mé nyek vi szont se gít het nek a szí nek el kép ze lé sé ben. 
Szá mos olyan gyak ran áb rá zolt ru ha da ra bot is me rünk, me
lyet még ma sem si ke rült ki elé gí tő en re konst ru ál ni. A me
zo po tá mi ai öl töz kö dés egyik leg jobb is me rő je, Eva Strom
menger hív ta fel a fi gyel met a re konst ruk ci ók ké szí té sé nek 
szük sé ges ki in du ló pont já ra: Me zo po tá mi á ban le he tő leg 
ke rül ték, hogy a nagy mé re tű szög le tes szőt te se ket fer dén 
kell jen vág ni, s így szin te min den fon tos ru ha tí pust be csa
va rás sal öl töt tek fel.

a me zo po tá mi ai ru ha da rab ok anya ga

A me zo po tá mi ai ru ha da rab ok alap ve tő anya ga a gyap jú. A 
Fo lyó köz me ző gaz da sá gá nak egyik leg fon to sabb ága za ta 
volt a juh te nyész tés, az er re épü lő tex til ipar nak ha tal mas 
gaz da sá gi je len tő sé ge volt. A nagy in téz mé nyek, a temp lo
mok és pa lo ták ré sze ként ki ter jedt tex til ma nu fak tú rák mű
köd tek, me lye ket leg in kább a III. Uri di nasz tia ko rá ból 
is me rünk, de ha son ló mó don kell el kép zel nünk más idő
szak ok tex til ipa rát is. Egyes Ur vá ro si ad mi niszt ra tív szö
ve gek több mint 400 ton na gyap jú fel dol go zá sá ról be szél
nek. A ga bo na mel lett a gyap jú és a kész szőt tes volt a ré
gió fő ex port cik ke, a su mer ke res ke dők Maganban (a mai 
Omán, Kr. e. 21. szá zad) és az óasszír ke res ke dők Ana tó li

á ban (Kr. e. 19. szá zad) óri á si ha szon nal 
cse rél ték e ter mé ke ket réz re.

Me zo po tá mi á ban a len ből ké szült szőt
te se ket a gyap jú nál ke vés bé ér té kel ték. A 
kön  nyen tisz tít ha tó és pu ri tán len vász nat 
leg in kább a kul ti kus szfé rá ban hasz nál ták, 
ami va ló szí nű leg ös  sze füg gött a ri tu á lis 
tisz ta ság elő írá sá val. Hartmut Waetzoldt
nak, a me zo po tá mi ai tex til ipar szak ér tő jé
nek szá mí tá sa sze rint a szőt te sek leg fel
jebb 10 szá za lé kát gyár tot ták len ből.

A gya po tot, amit ak ká dul ‘gyap jút hor
dó nö vény nek’ ne vez tek, még csak az as 
szír ki rá lyi pa lo ták bo ta ni kus kert je i nek 
kü lön le ges sé gei kö zött tar tot ták szá mon, a 
pa mut szö vet ek ko ri ban gya kor la ti lag még 
nem volt hasz ná la tos, az el ső va ló di se
lyem pe dig ta lán a Per zsa Bi ro da lom ide
jén ér ke zik Kí ná ból a Kö zel Ke let re, de 
még na gyon kis mennyi ség ben. 

A mar ha bőrt a ka to nai fel sze re lé sen 
kí vül övek és láb be lik (szan dá lok, csiz
mák) ké szí té sé re hasz nál ták, míg a fé me
ket (bronz, ezürt, arany) és féldágaköveket 
(la zúr kő, kar ne ol, achát stb.) ék sze rek és 
ki egé szí tők (ru ha kap cso ló tűk) elő ál lí tá sa 
so rán al kal maz ták.

a me zo po tá mi ai ru ha tí pu sok

Az aláb bi ak ban rö vid át te kin tést sze ret nék ad ni a leg fon to
sabb me zo po tá mi ai ru ha tí pu sok ról. Szá muk a kö zel há
rom ezer éves tör té ne lem hez és az ide ve tő dött né pek sok
szí nű sé gé hez ké pest nem túl nagy. Me zo po tá mi án be lül 
szin te alig ér zé kel he tő ek re gi o ná lis kü lönb sé gek, ami jól 
tük rö zi az itt élő né pes ség min den po li ti kai el len té ten túl
nyú ló kö zös ség tu da tát. Azt mond hat juk, hogy a Fo lyó köz
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1. kép. Egy kaunakészt vi se lő su mer 
enszi. La zúr kő és kagy ló be ra ká sos 
pa nel egy lyra ele jé ről. Uri ki rály

sírok, Kr. e. 26. század (Phi la del phia, 
University Museum)



ben lé te zett az öl töz kö dés nek egy ál ta lá no san hasz nált köz
nyel ve, ame lyet min den be te le pü lő né pes ség ugyan úgy át
vett, mint a su merak kád kul tú ra egyéb ele me it, az ék írást, 
a kul tu szo kat és egyéb szo ká so kat. Ezek a ru ha da rab ok 
rend kí vül kon zer va tí vak, és csak las san vál toz nak az idők 
so rán. Kö zel há rom ezer év alatt mind ös  sze két je len tő sebb 
vi se le ti vál tást ta pasz ta lunk, de ez is in kább az öl tö zék gaz
da go dá sát je len tet te, mi köz ben gyak ran a ré geb bi ru ha da
rab ok is meg ma rad tak. Az el ső vál tás az egy sze rű le pel ru
hák el ső idő sza ka után tör tént, va la mi kor az Ak kád Bi ro
da lom (Kr. e. 24–23. szá zad) ide jén, ami kor meg je lent a 
togaruha, a má so dik pe dig a Kr. e. 2. év ez red má so dik fe
lé ben, ami kor ál ta lá nos sá vált a tu ni ka vi se le te. Alap já ban 
vé ve az ek kor ki ala kult vi se le tet hord ják ma is tra di ci o ná
lis öl tö zet ként Irak ban.

A ké pi for rá sok sa já tos sá gai alap ján nem meg le pő, ho
gy az al só ru hák ról csak ke ve set tu dunk. Az írá sos for rá sok 
ar ra utal nak, hogy csak a nők hord tak va ló di al só ne műt, 
kö zü lük is csak a ma ga sabb tár sa dal mi ré te gek hez tar to
zók. Va ló szí nű leg a fel ső ru hák hoz ha son ló an csak egy egy
sze rű négy ze tes tex tilt öl töt tek fel ma guk ra, ágyék kö tő sze
rű en. A fér fi ak egyes fel ső ru hák alatt ugyan olyan rö vid 
szok nyá kat hord tak, mint ami lyet kül ső ru ha ként is. 

Eva Strommenger ös  sze fog la lá sá ban (1980–83) hat 
alap ve tő me zo po tá mi ai fel ső ru hát so rol fel, me lyek mind
egyi ké nek rend kí vül hos  szú volt az élet tar ta ma. A szer ző 
más hol (1971) 14 fé le ru hát kü lö nít el, me lyek egy ré sze 
né hány na gyobb, át fo gó tí pus ba oszt ha tó. Itt alap ve tő en az 
el ső, egy sze rűbb rend sze re zést kö ve tem, az zal a kü lönb
ség gel, hogy kü lön tár gya lom a le pel szok nyát, a le pel ru hát 
és a fod ros ru hát. A kön  nyebb azo no sít ha tó ság ked vé ért 
zá ró jel ben meg adom az óko ri ke le ti ré gé szet ben hasz ná la
tos, a ma gyar ban sok szor ne he zen vis  sza ad ha tó né met ki
fe je zé se ket is.

1. Le pel szok nya (Wickelrock). A me zo po tá mi ai for ró 
klí má ban az öl töz kö dés tár sa dal mi nor mái ke vés bé a test 
vé del mét szol gál ják, sok kal fon to sabb a kul tu rá lis je len té
sük. Nem vé let len, hogy a leg ko ráb bi fér fi ru ha da rab ok az 
egy sze rű le pel szok nyák, me lyek csak az al só tes tet ta kar ják 
el. En nél a ru ha da rab nál egy négy ze tes vagy tég la lap ala kú 
ken dőt csa var tak fel a test re az óra mu ta tó já rá sá val el len té
tes irány ban úgy, hogy az anyag szé le a test bal ol da lán 
vég ző dött. A de ré kon kü lön bö ző mó do kon rög zí tet ték: 
vagy a ken dő fel ső szé lét csa var ták ki több szö rö sen, míg 
egy szo ros hen ge res gyű rű nem kép ző dött, vagy egy más ba 
hur kolt öv vel, más kor a de ré kon több szö rö sen kö rül csa vart 
zsi neg gel. E szok nya tí pust egy sze rű sé ge el le né re szá mos 
kü lön bö ző vál to zat ban vi sel ték a ken dő nagy sá ga, anya ga 
és a de rék rög zí tés mód ja sze rint. Lé te zett rö vid, il let ve 
hosszú vál to zat ban, de hord hat tak töb bet is egy má son úgy, 
hogy a hos  szú fel ső szok nyát nem csa var ták tel je sen kör be, 
ha nem a na gyobb moz gás sza bad ság mi att elöl hagy tak egy 
nyí lást. A si ma anya gok mel lett a ko rai su mer idő szak (ko
ra di nasz ti kus kor) leg jel leg ze te sebb ru ha da rab jai a roj tos 
szok nyák (Zottenrock) kü lön bö ző vál to za tai (1–2. kép). 

Ezek nél a roj tok le het nek egy vagy több so ro sak. A ré gé
sze ti köz nyelv ben kaunakésznek ne ve zett utób bi tí pus 
anya gá ról a szak iro da lom ban ki ter jedt vi ta folyt, egye sek 
bun dá nak vagy után za tá nak tart ják, má sok az áb rá zo lá so
kon le vél sze rű en meg je le nő min tá za tot fel var rott le vél dí
szek ként re konst ru ál ják. A leg va ló szí nűbb el kép ze lés sze
rint szőtt tex til ről van szó, mely nél a szőt tes vé gén il let ve 
fe lü le tén hos  szú, le vél sze rű roj to kat hagy tak.

A le pel szok nyát a me zo po tá mi ai ci vi li zá ció tel jes idő
sza ká ban hasz nál ták, ki zá ró lag a fér fi ak vi sel ték. A ko ra 
di nasz ti kus kor ban a leg jel leg ze te sebb fér fi ru ha da rab volt, 
és szin te min den al ka lom mal hord ták. Az Ak kád Bi ro da
lom ko rá tól már csak a ka to nák és a fi zi kai mun kát vég zők 
vi sel nek rö vid szok nyát, a ru ha da rab te hát egy faj ta mun ka
ru há vá vált.

2. Váll ru ha (Schultergewand). A váll ru ha a le pel szok
nya női vi se le ti pár ja, amely a me zo po tá mi ai kul tu rá lis 
szo ká sok sze rint a mel le ket is el ta kar ta (lásd a 2. kép nő
alak ja it). Ez egy szé les, tég la lap ala kú tex tilt je len tett, ame
lyet a test kö ré csa var tak. Elő ször az egyik sa rok csú csot 
he lyez ték a bal váll ra úgy, hogy az egyik rö vi debb ol dalt 
le eresz tet ték a bal kar előtt, majd az anya got a jobb kar 
alatt az óra mu ta tó já rá sá val meg egye ző irány ban te ker ték a 
test kö ré, míg an nak vé gét a bal vál lon át vet ve eresz tet ték 
le a test elé. Bár a ké pi for rá sok ezt nem ad ják visz  sza, a 
két ru ha ré te get va ló szí nű leg ru ha kap cso ló tű vel rög zí tet ték 
egy más hoz. Ilyen tűk vi szont nagy szám ban ke rül tek elő a 
ko ra di nasz ti kus te me tők női sír ja i ban. Anya guk a le pel
szok nyá é hoz ha son ló an le he tett si ma vagy egy il let ve több 
sor ban roj to zott (kaunakészszerű).

A váll ru ha ki zá ró lag női vi se let volt, gya kor la ti lag a le
pel szok nya egész tes tet be fe dő vál to za ta volt, az Urukkor
tól az Ak kád Bi ro da lom ko rá ig hasz nál ták.

3. Le pel ru ha (Wickelgewand). A fér fi ak a le pel szok nyát 
a női váll ru há hoz ha son ló an át vet het ték a bal vál lon, bár a 
fel öl tés fo lya ma ta más volt. A le pel ru ha ko ráb bi, úgy ne ve
zett zárt for má já nál (geschlossenes Wickelgewand) egy 1,2 
mé ter szé les, igen hos  szú, tég la lap ala kú tex tilt in dí tot tak 
el a bal csí pő től a bal mel len és a bal vál lon ke resz tül, ma
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2. kép. Ko ra di nasz ti kus imád ko zó szob rok gyűj te mé nye az esnunnai
AbÚtemplomból. A nő kön váll ru ha, a fér fi a kon pe dig le pel szok nya.

Kr. e. 27. század (Bag dad, Iraq Museum és Chi ca go, Oriental Institute)



jd a há tat be ta kar va ke reszt ben le ve zet ték a jobb csí pő ig, 
és ez után leg alább két szer kö rül te ker ték az al só test kö rül, 
majd a le pel szok nyá hoz ha son ló an hen ge re sen meg csa vart 
szé lé vel rög zí tet ték. A ko ra di nasz ti kus kor ban a le pel ru há
hoz több so ro san roj to zott anya got, míg az Ak kád Bi ro da
lom ide jén boj tos szé lű si ma anya got hasz nál tak. Ez a ru ha
tí pus a bal ke zet szin te tel je sen le szo rí tot ta, ezért a III. Uri 
di nasz tia ko rá tól – va ló szí nű leg a togaruha (lásd ké sőbb) 
ha tá sá ra – új mó don kez dik el a test re te ker ni, hogy a kar
nak na gyobb moz gás sza bad sá got biz to sít sa nak.

En nél az ún. nyi tott le pel ru há nál (offenes Wickelge
wand) egy boj tos szé lű si ma anya got te ker tek az óra mu ta tó 
já rá sá val meg egye ző irány ban az al só test re, majd a jobb 
csí pő től a há ton és a ball vál lon ve tet ték elő re úgy, hogy az 
anyag vé gé nek két sar ka a bal kéz két ol da lán ló gott le, az 
anyag pe dig be ta kar ta a bal kart (3. kép). Ez a vál to zat az 
óbabilóni kor kö ze pé ig for dult elő (Kr. e. 19. szá zad).

A le pel ru ha fér fi vi se let volt, ame lyet ma gas stá tu szú 

sze mé lyek, jó részt ural ko dók hord tak kul ti kus ese mé nyek 
al kal má val.

4. Togaruha (Togagewand). A ‘togaruha’ ki fe je zést Eva 
Strommenger ve zet te be a ko ráb ban hasz ná la tos és fél re ve
ze tő ‘újsumer ka bát’ el ne ve zés he lyett. A togaruha ese té
ben a rö vi debb ol da la in boj tok ban vég ző dő, hos  szú, és 
olyan szé les tég la lap ala kú szö ve tet te rí tet tek a test re, hogy 
a szé les ség a tel jes tes tet be fed je (4. és 7. kép). Az egyik 
rö vi debb vég sar kát a bal váll ra he lyez ték, ahon nan a boj
tos sze gély füg gő le ge sen esett le a test előtt, majd az anya
got a há ton és a jobb hón alj alatt át ve zet ve át ve tet ték a bal 

vál lon, vé gül a fel ső sze gély sar kot a jobb hón alj alatt húz
ták át, és a jobb váll alatt tűr ték be a test re te kert anyag 
fel ső szé le alá. En nek ered mé nye kép pen a boj tos sze gé
lyek ből a test előtt két egy más sal pár hu za mos, füg gő le ges 
de ko ra tív sáv ke let ke zett. Egyes áb rá zo lá sok ból ki tű nik, 
hogy a togaruha alatt rö vid szok nyát hord tak. A togaruha 
ugyan csak fér fi vi se let volt, és az Ak kád Bi ro da lom ide jé től 
az óbabilóni kor vé gé ig (Kr. e. 16. szá zad) hasz nál ták.

Női meg fe le lő je az egy és két csú csos sál ru ha volt. A ko
ráb bi két csú csos sál ru há nál (zweizipfliges Schalgewand) egy 
leg alább 1,3 mé ter szé les és 3,5 mé ter hos  szú tég la lap ala kú 
tex tilt hasz nál tak, me lyen a roj tok vagy boj tok a hosszú ol da
la kon kap tak he lyet (5. kép). Fel öl tés kor a ru ha rö vi debb ol
da lá nak fel ső sar kát a jobb váll fe lett há tul ról ve tet ték át úgy, 
hogy a sa rok nagy já ból a térd vo na lá ban vég ző dött. Ez után 
az anya got víz szin te sen kör be csa var ták a tes ten, vé gül a má
sik vég fel ső sar kát a bal váll fe lett ve tet ték elő re, hogy a két 
elő re ve tett ru ha sa rok tel je sen szim met ri kus le gyen. Az egy
csú csos sál ru há nál (einzipfliges Schalgewand) a be csa va rás 
vé gén a sar kot nem ve tet ték elő re, ha nem a bal váll nál ru ha
kap cso ló tű vel rög zí tet ték az al só anyag hoz. Az el ső tí pus 
csak Gudea ko rá ban (Kr. e. 22. szá zad), míg a má so dik a III. 
Uri di nasz ti á tól (Kr. e. 21. szá zad) az óbabilóni kor vé gé ig 
(Kr. e. 16. szá zad) do ku men tált.

5. Fod ros ru ha (Falbelgewand). A fodorruha vi se le té
nek re konst ruk ci ó ja kö rül sok a bi zony ta lan ság, nem ál la
pít ha tó meg ugyan is, hogy mi lyen mó don csa var ták a test
re és ho gyan rög zí tet ték (7. kép). Gudea ko rá tól (Kr. e. 22. 
szá zad) Ba bi ló ni á ban eb ben áb rá zol ják mind a fér fi, mind 
a női is te ne ket. Ez az össz ha tá sá ban egy sé ges nek tű nő, a 
ko ra be li vi se let hez ké pest ar cha i zá ló ru ha tí pus va ló szí nű
leg csak anya gá ban egy sé ges, de kü lön bö ző mé re tű és kü
lön bö ző mó don fel öl tött ru há kat je lent. Leg fon to sabb jel
leg ze tes sé ge a ru hán kör be fu tó víz szin tes plisszírozás, a 
fod ro zás. El kép zel he tő az is, hogy nem va ló di fod rok ról, 
ha nem a több so ros roj to zás (kaunakész) új faj ta áb rá zo lá si 
kon ven ci ó já ról van szó. A leg ál ta lá no sabb, úgy ne ve zett 
aszim met ri kus tí pus a togaruhára em lé kez tet: a jobb váll 
épp úgy csu pasz, és a bal kéz két ol da lán hul lik le az anyag 
vé ge. Nem lát szik azon ban a rög zí tés nyo ma a jobb hón alj
nál, és a bal ké zen át ve tett tex til vég is sok kal rö vi debb. A 
női is ten sé gek egy ré szé nél je le nik meg a szim met ri kus tí
pus, ami a kö peny ből ala kul ha tott ki.

6. Tu ni ka (Hemd). Az el ső ki sza bott és var rott ru ha da
rabtí pus a tu ni ka volt, me lyet gyak ran egy sze rű en ing nek 
is ne vez nek. A tu ni ká nak már uj ja volt, amely a fel ső kar 
kö ze pé ig vagy a kö nyö kig ért, és már nem fel csa var ták a 
test re, ha nem be le búj tak. Hos  sza el té rő le he tett, de ál ta lá
ban a bo ka vo na lá nál volt a vé ge (8. kép). A III. Uri di
nasz tia ko rá ban (Kr. e. 22–21. szá zad) je lent meg, és a 
középbabilóni kor tól (Kr. e. 2. év ez red má so dik fe le) vált a 
leg alap ve tőbb me zo po tá mi ai ru ha da rab bá. Egyik leg jel leg
ze te sebb vál to za ta a bő babilóni tu ni ka, mely nél a fe les le
ges ré sze ket há tul re dőz ték, majd az egé szet szé les öv fog ta 
ös  sze. Fér fi ak és nők egy aránt hasz nál tak tu ni kát.
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3. kép. Istupilum szob ra Máriból.
Az ural ko dó nyi tott le pel ru hát vi sel. 

Kr. e. 19. század (Aleppo,
Ré gé sze ti Mú ze um)

4. kép. UrNingirszu, Gudea fi á nak 
fel ira tát vi se lő ala bást rom szo bor 

Girszuból. Ere de ti leg Gudea szá má ra 
ké szült. Az ural ko dó hos  szú togaruhát 
és szé les ka ri má jú sü ve get visel. Kr. 

e. 22. század (Pá rizs, Louvre)



7. Kö peny (Cape). Me zo po tá mia ál ta lá ban for ró klí má
ja el le né re a te lek hű vö sek le het nek. Ez az év szak a ki adós 
eső zé sek idő sza kát je len ti, a mi ni mum hő mér sék le tek a 
nul la fok hoz kö ze lí te nek, de az át la gos ma xi mum sem ha
lad ja meg a 15 Cel si us fo kot. Ilyen kor a test vé del mét, fő
leg ab ban a kor ban, ami kor a fér fi ak fel ső tes te sza ba don 
ma radt, a kö peny szol gál ta. Bár gya ko ri le he tett, a fér fi ak
nál szin te csak a ka to nák áb rá zo lá sa i nál ta lál ko zunk ve le. 
A ké pi for rá sok ból a ko ra di nasz ti kus kor tól is mert a kö
peny, és hasz ná la ta fo lya ma tos. Ké sőbb, a Kr. e. 1. év ez
red ben a tu ni ka és a kö peny ös  sze ol va dá sá ból ala kul ki az 
irá ni hosszúujjú ka bát. A klas  szi kus kö peny egy nagy, tég
la lap ala kú szö vet volt, me lyet hos  szú ol da lá nak kö ze pé nél 
he lyez tek a váll ra, a két rö vid ol dalt pe dig elöl kap csol ták 
ös  sze csat tal vagy pánt tal. Anya ga le he tett si ma szö vet, 
vagy több so ro san roj to zott (kaunakészszerű); az Uri jel
vé nyen fel vo nu ló ka to nák kö pe nyé nél az is fel me rült, hogy 
le o párd bun dá ról len ne szó. A kö peny az egész tes tet be fed te, 
a nők ese ten ként a fe jük re bo rít va is hord hat ták.

8. Sál (Schal). A va ló di sál, amely nem té vesz ten dő 
össze a sál ru há val, min dig ki egé szí tő ru ha da rab. A nők a 
vál luk ra vet ve, elöl két ru ha tű vel kap csol ták ös  sze, a fér fi ak, 
alap ve tő en a ka to nák, csak la zán ve tet ték át az egyik vagy 
mind két vál lu kon. A har ci je le ne tek alap ján úgy tű nik, ho
gy a tes tet véd ték ve le, ezért va ló szí nű leg ne héz, sű rű szö
vet ből ké szül he tett. A tu ni ka meg je le né sé vel a sál új sze re
pet ka pott. Egy aránt fon tos ki egé szí tő je lett a fér fi és a női 
öl tö zet nek. Vagy a de ré kon te ker ték kör be, vagy az egész 
tes ten, és egy szer re töb bet is al kal maz hat tak be lő le. A 9. 
szá za di as  szír ural ko dók, úgy tű nik, egyet len hos  szú sá lat 
te ker tek kör be tes tü kön; ké sőbb csak át ve tet ték a tes ten (8. 
kép).

me zo po tá mi ai ru ha tí pu sok
az írá sos for rá sok ban

A me zo po tá mi ai ré gé szet és fi lo ló gia ál ta lá nos prob lé má ja, 
hogy a ré gé sze ti (itt a ké pi) és az írá sos for rá so kat ne héz 
ös  sze egyez tet ni, az egyes ki fe je zé se ket gyak ran nem tud
juk ru ha faj tá val azo no sí ta ni. Mint lát tuk, a leg több ru ha tí
pus egy tég la lap ala kú tex til ből áll, ame lyet va la mi lyen 
mó don a test kö ré csa var tak. Ezért nem meg le pő, hogy a 
szö ve gek ki fe je zé sei alap ve tő en az anyag tí pu sok ra vo nat
koz nak. Ezek az el ne ve zé sek olyan hos  szú élet tar ta mú ak, 
hogy fel te he tő en je len tős je len tés vál to zá son me het tek át. 
To váb bi gon dot je lent az ér tel me zés ben, hogy egyegy su
mer ki fe je zés nek több ak kád meg fe le lő je is volt, ugyan ak
kor a szö ve gek leg több ször csak a su mer sza va kat hasz nál
ják. Meg kön  nyí ti vi szont a tex til és ru ha faj ták ra vo nat ko
zó sza vak fel is me ré sét, hogy az ék írás az egyes fő ne ve ket 
elé jük vagy mö gé jük he lye zett ér tel me ző jel lel, úgy ne ve
zett determinatívummal azo no sí tot ta, amit az át írás ban ha
gyo má nyo san az zal jel zünk, hogy a fel ső in dex be tes  szük. 

A ru ha és a szőt te sek je le a su mer túg szó volt, ami nek az 
ak kád lubáru, lubustu il let ve szubátu fe lel meg. 

Az aláb bi ak ban a szé les vá lasz ték ból pél da ként né hány 
na gyon gyak ran el for du ló szö vet faj tát eme lek ki, ame lyek 
jól jel zik, mi lyen vál to za tos ter mé kek kel ren del ke zett a 
me zo po tá mi ai tex til ipar. Ezek nem ru ha tí pu sok, ha nem 
szőt te sek, így va la men  nyi faj tát fér fi ak és nők egy aránt 
hasz nál hat ták.

A bardulszövet (su mer: túgbardul5, ak kád: kuszítu) 
nagy mun ka rá for dí tást kö ve te lő, ne héz, sű rűn szőtt tex til 
volt. Hos  sza el ér te a 4 mé tert, a vég sú lya a 1,5–4 ki lo
gram mot. Kü lön bö ző for má ban ké szí tet ték, és gyak ran dí
szí tet ték. A ki fe je zés a ko ra di nasz ti kus kor tól a ké ső ba
bilóni ko rig elő for dul, va ló szí nű leg több faj ta szőt tes re 
vagy ru ha da rab ra is al kal maz ták. Ára 1–4,5 siklum ezüst 
volt (1 siklum = 8 1/3 gramm). Az egy ta len tum nyi meny 
nyi sé gű (30 ki lo gramm) gyap jú ért az óbabilóni kor ban 10 
siklumot kel lett ad ni, ez azt je len ti, hogy pél dá ul egy 1 ki
lo gram mos szö vet hez hasz nált gyap jú ér té ke kb. 1/3 siklum 
volt, a vég ter mék ára pe dig 1 siklum. Az óbabilóni kor ban 
1 siklum ezüst volt egy bér mun kás éves ke re se te az el lá tá
sán felül, így az al sóbb nép ré te gek nem igen en ged het ték 
meg ma guk nak ezt a szö vet faj tát. Ös  sze ha son lí tás ként: 1–2 
siklumba ke rült egy juh, 5–8 siklum kö zött volt egy mar ha 
ára.
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5. kép. A ta lán Gudea fe le sé gét áb rá zo ló girszui zsír kő szo bor raj za.
Kr. e. 22. század (Párizs, Louvre). Az al só ré szen a két csú csos sál ru ha

vi se le ti re konst ruk ci ó ja



A guzzaszövet (su mer: túgguzza; ak kád: apparítu, 
i’lu) el ké szí té se szin tén sok mun kát igé nyelt, egy vég át la
gos sú lya 2,5 ki lo gramm kö rül volt. Négy ze tes re szőt ték, 
ál ta lá ban 3,5 x 3,5 mé ter volt a nagy sá ga. H. Waetzoldt 
fel té te le zé se sze rint ez len ne a több sor ban roj to zott szö
vet, a kaunakész anya ga, bár ekö rül még sok bi zony ta lan
ság van. Az óbabilóni kor ban gyak ran sze re pel a ho zo
mány lis ták ban, de az ára saj nos nem is mert. Drá gá nak kel
lett len nie, mert gyak ran ki eme lik a fel so ro lás ban a töb bi 
ru ha da rab kö zül. Az el ne ve zés az Ak kád Bi ro da lom ko rá
tól a 2. év ez red vé gé ig for dul elő. 

A nìlámszövet (su mer túgnìlám; ak kád: lamahussú) 
si ma tex til faj ta volt, kü lön bö ző mé re tek ben ál lí tot ták elő, 
egy 3,5 x 3,5 mé te res vég kö rül be lül 1 ki lo gram mot nyo
mott. Kes keny vál to za tát le pel szok nya ként hasz nál ták, ára 
mé ret től füg gő en 1/3 és 1 1/2 siklum ezüst kö zött moz gott. 
Ak kád ne ve alap ján gyak ran le he tett vö rös re fest ve.

Ol csó, a szé le sebb nép ré te gek szá má ra is el ér he tő volt 
az usbarszövet (su mer túgusbar), me lyet gyor san, ke vés 
mun ka rá for dí tás sal le he tett el ké szí te ni. Ára 1/5–2/5 siklum 
volt. A ki fe je zés csak a Kr. e. 3. év ez red ben for dul elő, ké
sőbb nyil ván más hogy ne vez ték.

me zo po tá mi ai vi se let tí pu sok

A me zo po tá mi ai ci vi li zá ció há rom ezer éves tör té nel mé nek 
sok faj ta vi se le té ből itt csak né hány jól do ku men tált tí pus 
tár gya lá sá ra van le he tő ség. A for rá sok ter mé sze té ből adó
dó an leg töb bet az ural ko dók és az is te nek vi se le té ről tu
dunk. Míg ed dig csak a fel ső ru ha da ra bo kat em lí tet tük, itt 
szó lesz a Me zo po tá mi á ban igen fon tos fej fe dők ről és a láb
be lik ről, va la mint a vi se let egyéb ele me i ről, így a haj és 
sza káll vi se let ről, az ék sze rek ről és ural mi jel vé nyek ről is.

A ko rA di nAsz ti kus vi se let. A su mer és ak kád vá ros
ál lam ok ko rá nak fér fi vi se le te volt Me zo po tá mia tör té ne té
ben a leg egy sze rűbb, itt a leg ke ve sebb a va ri á ci ós le he tő
ség. E vi se let jó for mán csak egyet len le pel szok nyá ból állt, 
és alig volt külünbség a vá ros ál lam ok ve ze tő i nek (enszi il
let ve lugal), va la mint az elő ke lők és a köz nép vi se le te kö
zött. A ran got va ló szí nű leg a szok nya hos  szú sá ga és az 
anya ga fe jez te ki. Amint az a kor szak ban gyak ran áb rá zolt 
la ko ma je le ne te ken, pél dá ul az Uri jel vé nyen meg fi gyel he
tő, sok szor csak az ural ko dó hor dott több so ro san roj to zott 
szok nyát, kaunakészt, ugyan ak kor ha tal má nak nem lát ha
tók egyéb szim bó lu mai (fej fe dő vagy ural mi jel vény) (1. 
kép). A délme zo po tá mi ai su mer vá ros ál lam ok ban az ural
ko dó és ud var tar tá sá nak tag jai ko pa szak és csu pasz ar cú ak, 
míg észa kon az elő ke lők nek hos  szú ha juk van és sza kál la
sak (2. kép). Ko ráb ban ezt a su mer és ak kád et ni kum jel ző
jé nek tar tot ták, ma már egy ér tel mű, hogy ez csak rész ben 
igaz. A ko pasz ság és a bo rot vált arc ugyan is Me zo po tá mi á
ban a ri tu á lis tisz ta ság je le, és dé li el ter jedt sé ge azt jel zi, 
hogy a su mer vá ros ál lam ok ve ze tő i nek, az ensziknek és az 
elő ke lők nek fon tos pa pi tiszt sé gei vol tak. Ők irá nyí tot ták a 

vá ros leg főbb is ten sé gé nek temp lom gaz da sá gát, po li ti kai 
ha tal muk is in nen szár ma zott. A szol gá lók nál elő for dult, 
hogy csak a fej te tőt és az ar cot bo rot vál ták, há tul a ha jat 
vi szont hos  szan meg hagy ták (1. kép). Észa kon más faj ta 
ha tal mi struk tú ra ala kult ki, itt az elő ke lők és az ural ko dók 
vi se le tét nem a val lá si elő írá sok ha tá roz ták meg. Így eb ben 
a tér ség ben vagy hos  szú ra nö vesz tet ték a ha ju kat és sza
kál lu kat, vagy, mint Mári vá ro sá nak ural ko dói, csak a fe jü
ket bo rot vál ták. A hos  szú ha jat kö zé pen vá lasz tot ták el. A 
ko ra di nasz ti kus fér fi öl tö ze tet a nagy fo kú pu ri tán ság jel
lem zi, így nem ta lál ko zunk az áb rá zo lá so kon ék sze rek kel 
és láb vi se let tel sem.

Na gyobb vál to za tos ság ta pasz tal ha tó a ko ra di nasz ti kus 
női öl tö zet ben, de nem an  nyi ra a ru há ban, mint in kább a 
vi se let egyéb ré sze in. A tes tet ál ta lá ban si ma szö vet ből ké
szült „váll ru ha” bo rí tot ta (2. kép), de elő for dult több sor
ban roj to zott (kaunakészszerű) anyag is. A ru hát tű vel 
kap csol ták ös  sze. Igen sok szí nű volt a ko ra di nasz ti kus női 
haj és fej vi se let. Az egyik leg gya ko ribb fri zu ra tí pus nál a 
nők a ha ju kat kö zé pen vá lasz tot ták el és ez zel pár hu za mos 
hul lá mo kat ala kí tot tak ki. Egyegy tin cset en ged tek le a fül 
előtt, há tul pe dig a nyak nál kö töt ték meg a ha jat. Egy má
sik tí pus nál a hos  szú ha jat vas tag copf ba kö töt ték, majd 
há tul a fej kö rül egy ko szo rút ala kí tot tak ki be lő le, mely
nek rög zí té sé hez nyil ván va ló an szük ség volt haj tűk re is, 
me lyek az áb rá zo lá sok ról ugyan hi á nyoz nak, de a ré gé sze ti 
anyag ban sok ma radt fenn be lő lük. Fon tos fej vi se let volt a 
tur bán, és rit káb ban, de elő for dul egy ma gas hen ge res fej
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6. kép. Puabi ki rály nő arany ból, la zúr kő ből és kar ne ol ból ké szült fej dí sze. 
Uri ki rály sí rok, Kr. e. 26. század (University of Penn syl vania Museum)



fe dő faj ta, a polosz is. A tur bán al kal mi ru ha da rab le he tett, 
mi vel a ké pi for rá sok ban rit kán sze re pel, de írá sos szö ve
gek ből tud juk, hogy a me zo po tá mi ai ci vi li zá ció tel jes tör
té ne te alatt hoz zá tar to zott a női öl tö ze tek hez. Rész le te seb
ben a klas  szi kus vi se let nél lesz ró la szó.

Ér de kes mó don a ké pi for rá sok ban csak rit kán ta lál ko
zunk ék sze rek kel, ugyan ak kor a ko ra di nasz ti kus Uri ki rá
lyi te me tő ben (Kr. e. 26. szá zad) cso dá la tos vál to za tos ság
ban és nagy bő ség ben ke rül tek elő. A Puabi ki rály nő és az 
őt ha lál ba kí sé rő ud var höl gyek fe jét és tes tét szin te el bo rí
tot ták az ék sze rek. Puabi többszáz da rab ból ál ló fej ék ét 
(6. kép) a haj ra sor ban el he lye zett arany sza la gok ból, arany 
gyű rűs, le ve les és ro zet tás csün gők kel el lá tott, la zúr kő és 
kar ne ol gyön gyök ből ké szült ko szo rúk so rá ból ala kí tot ták 
ki, me lyet egy ha tal mas, ro zet ták kal dí szí tett hét ágú arany
tű, arany haj ka ri kák és két nagy mé re tű, csó nak ala kú fül
be va ló egé szí tett ki. Mind eh hez já rult az arany, la zúr kő és 
kar ne ol gyön gyök ből ké szült nyak pánt (collier) és a hos 
szabb nyak lánc ok so ra. Fel ső test ét ezen kí vül egy öt ven 
füg gő le ges sor ból ös  sze ál lí tott, nagy mé re tű arany, la zúr kő 
és kar ne ol gyön gyök ből ké szült kö peny bo rí tot ta. Az ék
sze rek ilyen pa zar ló gaz dag sá gá ban az ud var höl gyek sem 
na gyon ma rad tak le úr nő jük mö gött, ha bár azt hoz zá kell 
ten nünk, hogy ez a le let tel je sen egye dül ál ló a kor ban. 

klAs  szi kus (újsumer-óbAbilóni) vi se let. Az Ak kád 
Bi ro da lom ko ra a vi se let ben át me ne tet mu tat a ko ra di

nasz ti kus és a ké sőb bi klas  szi kus vi se let kö zött. A klas  szi
kus me zo po tá mi ai vi se let a lagasi Gudea ko rá tól (Kr. e. 22. 
szá zad) szá mít ha tó, és az óbabilóni kor vé gé ig (Kr. e. 16. 
szá zad ele je) vi szony lag vál to zat lan ma radt. A klas  szi kus 
ural ko dói vi se let el ső pél dá it is Gudea ko rá ban ta lál juk (4. 
kép). A vál to zat la nul vi szony lag pu ri tán ural ko dói öl tö zet 
egy si ma anyag ból ké szült, roj to zott vagy boj tos szé lű toga
ruhából és az úgy ne ve zett szé les ka ri má jú sü veg ből (Breit
randkappe) áll. A nem ki zá ró lag az ural ko dók ál tal vi selt 
szé les ka ri má jú sü veg si ma szö vet ből vagy bőr ből, eset leg, 

mint ahogy Gudea fej fe dő je, ál lat bun dá ból ké szült. A toga
ruha mel lett még hasz nál ták a va la mi vel arcahikusabb jel
le gű le pel ru hát, an nak is a nyi tott vál to za tát. Míg Gudea a 
ko ráb bi su mer enszik szo ká sa sze rint fe jét és ar cát bo rot
vál ta, a III. Uri di nasz tia és az óbabilóni kor ural ko dói, 
így UrNamma (7. kép) és Hammurápi hos  szú sza kál lat 
hord tak. Haj vi se le tü ket azon ban a sü veg min dig el ta kar ja. 
Va ló szí nű leg a ri tu á lis elő írá sok kal függ ös  sze, hogy az 
ural ko dó kat ál ta lá ban me zít láb és gyak ran ék sze rek nél kül 
áb rá zol ták. Az írá sos for rá sok ból tud juk azon ban, hogy ek
kor már biz to san el ter jedt volt a bőr ből ké szült szan dál, 
me lyet az ural ko dók is hord tak. Hammurápi áb rá zo lá sa in 
az ural ko dó gyön gyök ből ké szült nyak lán cot és kar pe re ce
ket is vi sel, me lyek erdetije nyil ván arany ból ké szült. Az 
arany és ezüst kar pe re ce ket gyak ran em le ge tik a szö ve gek, 
mint ural ko dói aján dé ko kat. A klas  szi kus, nem ki rá lyi fér
fi öl tö ze tek ről igen ke ve set tu dunk.

A kor szak ki rá lyi fe le sé gei szin te egy ál ta lán nem je len
nek meg a mű vé szet ben, ha csak az egyik Girszuban ta lált 
női szob rot nem szá mít hat juk ide (5. kép). El kép zel he tő, 
hogy a Gudeakori szo bor va la me lyik ko ra be li lagasi ural
ko dó fe le sé gét áb rá zol ja, de ha nem, ak kor is jól rep re zen
tál ja a klas  szi kus ko ri elő ke lő női vi se le tet. Az áb rá zolt nő
alak szé le sen sze gett két csú csos sál ru hát vi sel, nya kán si
ma ka ri kák so rá ból ál ló szo ros collier. A klas  szi kus női 
vi se let fon tos ré sze volt ez az ék szer tí pus, vol tak egé szen 
szé les vál to za tai is, me lyek az egész nya kat szo ro san be
fed ték a gé gé től az ál lig. A si ma ka ri kák he lyett gyak ran 
ta lál ko zunk gyön gyök ből ké szült nyak lánc ok kal is. Egyes 
pél dá nyok olyan ne he zek vol tak, hogy a nagy súlyt há tul 
hos  szú, le ló gó el len súl  lyal kel lett ki egyen lí te ni. Ezen az 
áb rá zo lá son nem sze re pel, de gya ko ri ak vol tak még a nagy, 
több szö rö sen ba ráz dált csó nak ala kú fül be va lók is. A girs
zui nő há tul konty ba tű zött ha ját kön  nyű, fá tyol sze rű anyag 
fog ja ös  sze és ta kar ja el, me lyet hom lok pánt fog össze. 
Más áb rá zo lá sok ból ki de rül, hogy a hos  szú cop fot a nyak 
ma gas sá gá ban egy sze rű en fel haj tot ták, majd a haj pánt alá 
tűz ték. A klas  szi kus vi se let nél a ha jat vál to zat la nul kö zé
pen vá lasz tot ták el.

A női vi se let fon tos ré sze volt a ké pi for rá sok ban alig 
meg je le nő fej re csa vart tur bán (su mer túgbarsi; ak kád: 
barsígu). A tur bán egy leg alább 1,5 mé ter hos  szú, igen 
kön  nyű (6–75 gramm), fi nom szö vet volt, mely nek el ké
szí té sé hez, leg alább is a kü lön le ge sen jó minőségűhöz, akár 
90 nap ra is szük ség le he tett. En nek meg fe le lő en az ára 
akár 18 siklumra is rúg ha tott, az az egy jobb faj ta ru ha árá
nak több szö rö se is le he tett. Ter mé sze te sen lé tez tek rosz 
szabb mi nő sé gű anyag ból ké szült, ol csóbb vál to za tai is. A 
fér fi ak tur bánt va ló szí nű leg csak kü lön le ges al kal mak kor 
vi sel tek, pél dá ul gyász ide jén. 

Az óbabilóni jo gi szö ve gek ből ki de rül, hogy mi tar to
zott a vá ro si elit hölgy tag ja i nak szo ká sos öl tö ze té hez. Az 
egyik há zas sá gi szer ző dés ben azt ol vas hat juk, hogy az apa 
a rab szol gák, az ál la tok, a bú to rok és a ház tar tá si fel sze re
lé si cik kek mel lett a kö vet ke ző tár gya kat ad ta jegy aján dék
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7. kép. UrNamma be ava tá sa az Uri szté lé jé ről. A ké pen a togaruhát vi se lő 
ural ko dó, a fod ros ru hát vi se lő Nannának, a hold is ten nek mu tat be ál do za
tot, és át ve szi az ura lom jevényeit a pál cát és a ka ri kát. Kr. e. 2112–2095 

(Phi la del phia, University Museum)



ként lá nyá nak: …6 siklum arany fül be va ló, 1 siklum arany 
füg gő, 2 da rab ös  sze sen 4 siklum sú lyú ezüst kar pe rec, 4 
da rab ös  sze sen 4 siklum sú lyú ezüst gyű rű, 10 vég ru ha, 
20 da rab tur bán, 1 guzzaruha, 2 gúèköpeny, 1 bőröv… 
Más ok má nyok ban va la mi vel ki sebb a ru hák szá ma, de ál
ta lá ban leg alább an  nyi tur bánt aján dé koz nak a szűlők, 
mind amen  nyi ru hát.

A klas  szi kus vi se let ide jén a ru hák egy re szí ne seb bé 
vál tak, a gyap jút és a kész szö ve tet egy aránt szí nez ték. Míg 
a III. Uri di nasz tia ko rá ig csak né hány szín for dult elő (fe
hér, fe ke te, sár gás, vö rös), kö zü lük pe dig a vö rös olyan 
drá ga volt, hogy csak a ki rá lyi ru hák nál hasz nál ták, ad dig 
az óbabilóni kor ban már meg je le nik az em lí tet tek mel lett a 
kék, a bí bor, a ké kes zöld és a több szí nű ru ha is. A mári pa
lo ta hí res in vesz ti tú rafest mé nyé nek is ten nő alak ja i nál ta
lál ko zunk elő ször több szí nű ru hák kal. Elő for dul nak fe hér
bar na il let ve vö rösfe hér csí kos ru ha anyag ok ugyan úgy, 
mint az el té rő szí nű fol tok ból ál ló, fod ros ru hák. Va ló di 
min ták azon ban még nem je len nek meg.

Az újAsszír ud vA ri vi se let. Az áb rá zo lá sok ból csak 
ke vés sé is mert középbabilóni vagy kassú idő szak ban tör
tént meg a me zo po tá mi ai vi se let tör té net egyik leg fon to
sabb vál tá sa, a tu ni ka ural ko dó vá vá lá sa. Hely hi ány mi att 
azon ban csak a sok te kin tet ben ha son ló újasszír vi se le tet 
tár gyal juk, an nak is csak egyes ele me it, hi szen az újasszír 

ko ron be lül is több ki sebb vál to zás tör tént. A tel jes idő
szak ra jel lem ző, hogy az egyik leg alap ve tőbb ru ha da rab az 
egész tes tet be fe dő, uj jas tu ni ka volt. Egy sze rűbb öl tö zet
ként önál ló an vi sel ték, ma ga sabb stá tu szú sze mé lyek to
váb bi ru ha da rab ok kal, pél dá ul kü lön fé le sá lak kal vagy le
pel lel egé szí tet ték ki. Az as  szír ki rá lyi és ud va ri öl tö zet 
egyik jel leg ze tes tí pu sá ra jó pél dát nyújt II. Sarrukín (Kr. e. 
8. szá zad) és a turtánu (egy faj ta ve zír) áb rá zo lá sa DúrSar
rukínból (8. kép). A ki rály hos  szú tu ni ká já nak szö ve tét 
négy ze tek be he lye zett ro zet ták dí szí tik, al só szé lét boj tok 
sze gé lye zik. A fest mé nyek és a má zas tég lák áb rá zo lá sai 
alap ján va ló szí nű, hogy ezek a drá ga kel mék rend kí vül szí
ne sek vol tak. Er re egy ro zet ta min tás sá lat vagy lep let csa
var tak, me lyet szin tén négy ze tek be he lye zett ro zet tás dísz 
és roj to zás sze gé lyez. Ez utób bi ru ha da rab fel öl té sé nek 
mód ja még nem tisz tá zott. A ki rály a jel leg ze tes ural ko dói 
fej díszt, a fezsze rű, he gyes as  szír sü ve get vi se li. A he gyes 
sü ve get kez det től fog va egye sí tet ték az ura lom ha gyo má
nyos je lé vel, a di a dém mal, mely ről egy hos  szú sza lag ló
gott le. Bi zo nyos hely ze tek ben, pél dá ul va dá szat kor az as
szír ural ko dók csak az arany di a dé mot vet ték fel. Az as  szír 
vi se let ben már ál ta lá nos a szí jak kal fel erő sí tett kön  nyű 
bőr szan dál, de a va dá szat kor elő for dul a ka to nai vi se let ből 
át vett ma gas csiz ma is. 

Az as  szír fér fi vi se let fon tos ele me a hos  szú, für tök be 
ren de zett, egye nes vé gű re vá gott sza káll és a vál lig érő dús 
haj. A hos  szú sza káll vi se le te az egész as  szír né pes ség re 
jel lem ző, egy fon tos ud va ri tiszt vi se lői cso por tot, az eu
nuc ho kat ki vé ve, akik az áb rá zo lá so kon ép pen sza káll ta
lan sá guk ról is mer he tők fel. A sza káll hos  szá nak ta lán volt 
va la mi fé le hi e rar chia jel ző sze re pe: azt lát juk, hogy min
dig a leg ma ga sabb ran gú tiszt vi se lők nek és az ural ko dó nak 
a leg hos  szabb a sza kál la. Az ud va ri fér fi vi se let ré szei vol
tak az ék sze rek is – a ke reszt ala kú ne héz fül be va lók, a 
mind két kar ra fel hú zott ro zet tás kar pe re cek és a dí szes kar
te kercs –, me lye ket nem csak az ural ko dó hor dott. A vi se
let hez tar to zott még a rö vid kard, mely nek hü ve lye itt ket
tős orosz lán test ben vég ző dik. A kéz ben tar tott pál ca, a 
pász tor bot ural ko dói jel vény, me lyet más áb rá zo lá so kon 
jo gar szo kott ki egé szí te ni. 

A turtánu vi se le te sok te kin tet ben ha son ló, a leg fon to
sabb kü lönb ség az, hogy sü veg he lyett ő csak ro zet tás di a
dé mot vi sel. Tu ni ká já nak szö ve te ke vés bé dí szes, és más a 
tes té re csa vart sál is. II. Sarrukín ko rá ban ugyan ilyen hosz
 szú roj tos sá lat hord tak a ki rá lyi ud var töb bi tiszt vi se lői is.

Az as  szír áb rá zo lá so kon nők szin te min dig csak a fog
lyul ej tett el len ség so ra i ban buk kan nak fel, az as  szír ud var 
hölgy tag ja i nak öl tö ze té ről na gyon ke vés ké pi for rá sunk 
van. A rit ka ki vé te lek kö zé tar to zik az Assurbánapli nini
vei pa lo tá já ban elő ke rült sző lő lu gasje le net, me lyen a 
klinén fek vő ural ko dó mel lett fe le sé ge ül egy ma gas tró
non. A ki rály né ugyan olyan kar pe re cet és fül be va lót vi sel, 
mint fér je. A hos  szú, dí szes tu ni ka és a test re te kert, ha son ló 
min tá jú roj to zott sál már más, in kább a Kr. e. 9. szá zad ud
va ri vi se le té re em lé kez tet. A ki rály né fe jén vár fa lat idé ző 
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8. kép. II. Sarrukínt és a turtánut áb rá zo ló dúrsarrukíni (horszábádi) 
dombor mű raj za. Mind ket ten tu ni kát és sá lat vi sel nek. Kr. e. 721–705

(Ere de ti je Pá rizs, Louvre)



dí szí tés sel el lá tott szé les di a dém, nya kán szé les nyak pánt. 
Haj vi se le te nem kü lön bö zik a fér fi a ké tól. Az áb rá zo lás a 
je le net ben ső sé ges sé gét eme li ki, így már ko ráb ban is egy
ér tel mű volt, hogy a ki rály nő itt nem a leg szebb dísz ru há
já ban és nem tel je sen fel ék sze rez ve je le nik meg. Még is 
ugyan an  nyi ra meg le pő volt az a gaz dag ság és sok szí nű ség, 
amit a kalhui (Nimrúd) ki rály női sí rok ék sze rei mu tat tak, 
mint a ko ráb bi Uri ki rály sí rok ese té ben. Az 1988–89ben 
ira ki ré gé szek ál tal há rom sír bol ton be lü li több ko por só ban 
meg ta lált, arany ból ké szült, bo nyo lult dí szí té sű fül be va lók, 
kar pe re cek, fel csa tol ha tó kar pán tok, nyak lánc ok és nyak
sza la gok olyan for mai és tech ni kai vál to za tos sá got mu tat
nak, mely ről a ké pi for rá sok alap ján nem is ál mod hat tunk. 
A Kr. e. 9. és 8. szá zad ra kel tez he tő sí rok leg ki emel ke dőbb 
da rab ja a III. sír 2. ko por só já ban egy gyer mek fe jén meg
ta lált dí szes zárt arany ko ro na (9. kép), me lyet sző lő le ve
lek, kék la zúr kő sző lő für tök, ro zet ták, grá nát al mák, va la
mint négy szár nyú baj el há rí tó lé nyek dí szí te nek. A rend kí
vü li fi nom sá ga és tö ré keny sé ge el le né re ép ség ben elő ke rült 
al ko tás tel je sen egye dül ál ló, ugyan ak kor fel té te lez het jük, 
hogy ha son ló val nem csak ki rá lyi gyer me kek, ha nem ki
rály nék is ren del kez tek.

Az is te nek vi se le te. Az is te nek vi se le te nem egy sze rű 
áb rá zo lá si kon ven ció volt, hi szen a szö ve gek ből tud juk, 
hogy az is te nek szob ra it Me zo po tá mi á ban ru há ba öl töz tet ték 
és fel ék sze rez ték. Hos  szú lis tá kat is me rünk az is te ni öl tö ze
tek ről, de tár gya lá suk túl mu tat na e cikk ke re te in, ezért itt 
csak a leg főbb jel lem zők re szo rít ko zom. Az áb rá zo lá so kon 
az is te ne ket vagy is te ni lé nye ket alap ve tő en a szarv ko ro ná ról 
(Hörnerkrone) le het fel is mer ni (7. kép). En nek idő ben és 
tér ben sok faj ta vál to za ta volt, at tól füg gő en, hogy mi lyen 
for má jú fej fe dő re (sap ka, sü veg, kucs ma, tol las polosz, si sak 
stb.) ke rül tek a bi ka szar vak, és hány sor volt be lő lük. A leg
ma ga sabb ran gú is te nek há rom so ro sat vi sel tek.

Az is te ni öl tö ze tek ál ta lá ban ar cha i ku sab bak, mint az 
ural ko dó ké. Az áb rá zo lá so kon a klas  szi kus vi se let meg
jelénésével az is te nek szin te ki vé tel nél kül a fod ros ru hát 
(Falbelgewand) hord ták, a fér fi ak a vál lat csu pa szon ha
gyó aszim met ri kus, a nők pe dig a tel jes tes tet be ta ka ró 
szim met ri kus vál to za tot. Az 1. év ez red ben As  szí ri á ban már 
az is te nek is ugyan úgy rö vid vagy hos  szú tu ni kát vi sel tek, 
mint a ko ra be li né pes ség. A fér fi is te nek sza káll vi se le te is 
meg fe lel a ko ra be li né pes ség szo ká sa i nak. Egy jel leg ze tes 
ki vé tel a ko ra di nasz ti kus kor, ami kor a su mer vá ros ál lam
ok pap ki rá lyai és kí sé re tük a pa pi elő írá sok nak meg fe le lő
en ko pa szok és csu pasz ar cú ak vol tak, mi köz ben az is te nek 
hos  szú ha jat és sza kál lat vi sel tek.

Az is ten nők ék sze rei az áb rá zo lá sok ta nú sá ga sze rint 
meg egyez tek a női vi se let ék sze re i vel, így pél dá ul ugyan
olyan nyak örv sze rű en fel he lye zett nyak pe re cek kel lát juk 
őket, mint ami lyet a ko ra be li nők hord hat tak.

A mez te len ség. A mez te len ség kul tu rá li san elő írt szo
ká sai ugyan úgy az öl töz kö dés ré szét ké pe zik, mint a ru ha
da rab ok, igaz, an nak ne ga tív pó lu sát. A ru ha hi á nya épp úgy 

je len tést hor doz, mint meg lé te. A me zo po tá mi ai kul tú rá ban 
sem mi je le an nak, hogy a mez te len fér fi tes tet ide a li zál ták 
vol na. A Gil ga meseposz ban Enkidu ci vi li zá ló dá sá nak je le, 
ami kor ru hát ölt.

A mun ka köz be ni ter mé sze tes ru hát lan ság ugyan meg
je le nik, de a fér fi ak mez te len sé ge a me zo po tá mi ai tör té ne
lem nagy ré szé ben ál ta lá ban a tel jes le győ zött ség és ki szol
gál ta tott ság szim bo li kus ki fe je ző je volt. Az ös  sze kö tö zött 
ke zű ha di fog lyo kat hajt ják el mez te le nül, de a csa ta té ren 
fek vő ha lot tak is ru hát la nok. Az Urukkor ban ta lál ko zunk 
a ri tu á lis mez te len ség gel, ami kor a pap nak az is ten ség előtt 
tel je sen tisz tán, szőr zet től men te sen és ru ha nél kül kell 
meg je len nie. En nek leg szebb pél dá ját a hí res Urukvá zán 
lát hat juk (Kr. e. 4. év ez red vé ge). A ri tu á lis mez te len ség 
el vét ve ké sőbb is meg je le nik.

Nem tel je sen vi lá gos, hogy mi a sze re pe a mez te len
ség nek az úgy ne ve zett „hat für tű hős” ese té ben, aki a Kr. e. 
3. év ez red fo lya mán a pe csét hen ge rek fe lü le te in gyak ran 
elő for du ló ál lat küz de lemje le ne tek ben buk kan fel. Őt 
gyak ran szok ták Gil ga mes sel azo no sí ta ni, de er re nincs 
egy ér tel mű bi zo nyí té kunk.

A női mez te len ség tel je sen a pri vát szfé rá ba tar to zott, a 
rend kí vül el ter jedt, mez te len nőt vagy mez te len is ten nőt 
áb rá zo ló ter ra kot ta szob rocs kák és dom bor mű vek a sze xu
a li tás és ter mé keny ség szim bó lu mai vol tak. A ru hát lan női 
test áb rá zo lá sa az em lí tett ese te ken és a sze rel mi je le ne tek 
meg je le ní té sén kí vül rend kí vül rit ka, szin te csak mez te len 
tán cos nő for dul elő, de ez is va ló szí nű leg a szak rá lis pros
ti tú ci ó val ös  sze füg gés ben je le nik meg. A női mez te len ség 
Wiggermann (1998) ki fe je zé sé vel él ve a ‘Privatissima Sac ra’ 
vi lá gá ba tar to zott. A na gyon rit ka szö ve ges pél dák alap ján 
a ru hát lan nő ki űzé se a ház ból a legyszégyenteljesebb bün
te tés nek szá mí tott. Inanna/Istar al vi lág já rá sá nak egyik 
csúcs pont ja, ami kor az is ten nőt meg foszt ják ru há i tól, ami 
tel jes ki szol gál ta tott sá gát és ha lá lát je len ti. 

öltözködés

21

9. kép. Arany ból és la zúr kő ből ké szült ki rály női ko ro na a kalhui III. sír ból. 
Kr. e. 8. század kö ze pe (Bag dad, Iraq Museum)



be fe je zés

Fon tos kér dés, hogy mi lyen el té ré sek vol tak az egyé ni öl tö
ze tek kö zött, il let ve hogy az egyes vi se let tí pu sok mennyi  re 
uni for mi zál ták az em be re ket. Ho gyan vi szo nyult egy más
hoz Me zo po tá mi á ban a Barthesféle ‘öl tö zet’ és ‘vi se let’ 
fo gal ma? Mint lát tuk, kez det ben a leg több ru ha tí pus egy 
vég egy sze rű tég la lap ala kú szö vet ből állt, en nek el le né re 
szá mos va ri á ci ós le he tő ség volt, me lyet idő sza kon ként el
té rő mér ték ben hasz nál tak ki. El té rő le he tett a szö vet anya
ga, min tá ja, nagy sá ga, a sze gé lye zé se il let ve roj to zá sa, va
la mint a fel csa va rás mód ja. Min den ki egyé ni sé gé hez mér
ten és a kü lön fé le di va tok nak meg fe le lő fri zu rát vagy 
sza kál lat hord ha tott, és rend kí vül vál to za to sak vol tak az 
ék sze rek is. Az öl töz kö dés nem el ha nya gol ha tó ré szét je
len tet ték az il la tos ke nő csök és a kü lön bö ző arc és szem
fes té si szo ká sok. Ezek fon tos sá gá ról árul kod nak a szö ve
gek mel lett az ása tá sok ról elő ke rült koz me ti kai edé nyek és 
pi pe re kész le tek is.

Ép pen csak érint het jük az öl töz kö dés egy to váb bi fon
tos ele mét, még pe dig et ni kum jel ző sze re pét. An nak el le né
re, hogy Me zo po tá mia et ni ka i lag rend kí vül ös  sze tett te rü
let volt, s mind vé gig nagy ará nyú be áram lás jel le mez te a 
kör nye ző te rü le tek ről, egy kor sza kon és a ré gi ón be lül alig 
érez he tő ek el té ré sek. Az áb rá zo lá so kon leg fel jebb a tá vo li 
el len sé gek és az ide gen né pek ese té ben je len nek meg olyan 
ele mek, me lyek a bar bár ide gen ség re utal nak, mint pél dá ul 
a hos  szú copf, vagy a haj ba tű zött tol lak. Ké sőbb az újas
szír vi lág ha ta lom ide jén az ud va ri mű vé szet már na gyobb 
hang súlyt for dít az et ni kai kü lönb sé gek be mu ta tá sá ra. Ek
kor azon ban azt lát juk, hogy a leg főbb öl töz kö dé si szo ká
sok, mint a tu ni ka vi se le te, már na gyobb te rü le ten is vi
szony lag egy sé ge sek. A kü lönb sé ge ket in kább a fej fe dők, a 
haj és sza káll vi se let, va la mint a láb be lik je len tik. A sa ját 
me zo po tá mi ai vi se let ben ide gen ele mek – pél dá ul a nad rág 
– ak kor je len nek meg, ami kor a per zsák el fog lal ják Me zo
po tá mi át.
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Az öl töz kö dés szo ci o ló gi á já hoz lásd az aláb bi for dí tás gyűj te ményt: 
Klaniczay G.–S. Nagy K., Di vat szo ci o ló gia I–II., Bu da pest, 1982, 
kü lö nö sen P. Bogatirjov és R. Barthes cik ke it. Az aláb bi ak ban a me
zo po tá mi ai öl töz kö dés iro dal má nak csak a leg fon to sabb mű ve it 
eme lem ki, az egyes vi se le ti ele mek rész le tes ös  sze fog la lá sai iro da
lom mal a Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen 
Archäologie (RlA) egyes ide vá gó cím sza vai alatt ta lál ha tó ak. A ru
há zat hoz lásd M. G. Hous ton, Ancient Egyptian, Mesopotamian & 
Persian Costume and Decoration, New York, 1920, 1954; P E. 
Strommenger, „Mesopotamische Gewandtypen von der Frühsumer
ischen bis zur Larsa Ze it”: Acta Praehistorica et Archaeologica 2 
(1971) 37–55; H. Waetzoldt, „Kleidung A. Philologisch”: RlA 6 
(1980–83) 18–31; E. Strommenger, „Kleidung B. Archäologisch”: 
uo. 31–38. A fej fe dők höz lásd H. Waetzoldt, „Kopfbedeckung A. 
Philologisch”: uo. 203, R. M. Boehmer, „Kopfbedeckung B. 

Archäologisch”: uo. 203–210. A lábviseletethez: A. Salonen, Die 
Fussbekleidung der alten Mesopotamier nach sumerischakkadischer 
Quellen, Hel sin ki, 1969. A haj vi se let hez: J. BörgerKlähn, „Haartra
chten”: RlA 4 (1972–1975) 1–12. A koz me ti ku mok hoz: E. Cassin, 
„Kosmetik”: RlA 6 (1980–83) 214–218 (fran ci á ul), az ék sze rek hez: 
K. R. MaxvellHyslop, Wes tern Asiatic Jewellery c. 3000–612 B. C., 
Lon don, 1971. A kalhui ki rály női sí rok el ső rész le tes köz le mé nye: 
M. S. M. Damerji, „Gräber assyrischer Königinnen aus Nimrud”: 
Jahrbuch des RömischGermanischen Zentralmuseums 45 (1998) 
1–84. A mez te len ség ről lásd E. A. M. Wiggermann, „Nackte Göttin 
(Naked Goddess). A. Philologisch”: RlA 9 (1998) 46–63; R. D. Biggs, 
„Nacktheit. A. I. In Mesopotamien”: uo. 64–65; U. Seidl, „Nacktheit 
B. In der Bildkunst”: uo. 66–68. Ide gen et ni ku mok öl tö ze tei: M. 
Wäfler, NichtAssyrer neuassyrischer Darstellungen, Neukir chen–
Vluyn, 1975.
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