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A ró ma i ak leg fon to sabb tex tilalap anya ga a gyap jú volt. Ki emel ke dő 
fon tos sá gát az iro dal mi mű vek is tük rö zik, ame lyek ben a gyap jú (la
na) oly kor egy sze rű en a ‘ru ha’ szi no ni má ja ként je le nik meg.2 A ró

ma i ak el ső sor ban a bir ka gyap jút hasz nál ták fel, amely kü lön fé le elő ké szí té si 
fá zi so kon ment ke resz tül, mi re el ké szült a vég ter mék, a to váb bi fel hasz ná
lás ra kész szö vet. Né me lyik mun ka fo lya ma tot as  szo nyi mun ká nak te kin tet
ték, amely ha gyo má nyo san az ott hon hoz kö tő dött. A tex tilelő ál lí tás ki fe je
zet ten női mun ka ként va ló fel fo gá sa nem csak a ró mai tár sa da lom sa já tos sá
ga volt, hi szen sok más óko ri kul tú rá ban, a leg kü lön bö zőbb te rü le te ken is ez 
volt a meg ha tá ro zó hagyomány.3 Je len cikk azt vizs gál ja, hogy a tex til, és 
kü lö nö sen a gyap jú meg mun ká lás mint ha gyo má nyo san női mun ka mi ként 
szol gált egyút tal a női erény szim bó lu ma ként. A gyap jú val fog la la tos ko dó 
nő ugyan is a ró mai tár sa da lom ál lan dó esz mény ké pe volt, amely mind az 
iro dal mi, mind az epig rá fi ai és iko nog rá fi ai for rá sok ban meg je lent.

A tex til meg mun ká lás fo lya ma tá ban a nők re ha gyo má nyo san a szö vés il
let ve a fo nás fel ada ta há rult. Ezek jel le gük ben kü lön bö ző mun kák vol tak, és 
kü lön bö ző ké pes sé ge ket kö ve tel tek azok tól, akik vé gez ték. Fon ni szin te bár
hol le he tett, a ház ban is, te kint ve, hogy e te vé keny ség hez csu pán egy ki csi és 
meg le he tő sen egy sze rű esz köz re, a gu zsaly ra volt szükség.4 A fo nó nő bár ho
vá ma gá val vi het te e kön  nyű szer szá mot a ház ban, vagy akár azon kí vül is, 
nem volt szük ség kü lön er re a cél ra be ren de zett he lyi ség re vagy mű hely re. 
Olyan te vé keny ség volt ez, amely be ak kor is ér de mes volt be le fog ni, ha csak 
ke vés idő állt ren del ke zés re, ami le he tő vé tet te, hogy a nők más há zi mun ká
kat vagy akár gyer mek fel ügye le tet is el lás sa nak mellette.5 A fo nás egyi ke 
volt azon te vé keny sé gek nek, ame lye ket rá le he tett bíz ni a rab szol ga nők re 
(ancillae), s amely hez más mun kák el vég zé ses után vis  sza le he tett térni.6

A szö vés a fo nás nál 
je len té ke nyebb fi zi kai erőt 
kí ván. A ha gyo mány sze
rint ez volt az egyet len ne
héz mun ka, ame lyet a ró
mai as  szo nyok tól el vár tak. 
A fel té te lez he tő en a Vá ros 
ala pí tá sá nak ide jé ből szár
ma zó ha gyo mányt a ró ma
i ak és sza bi nok kö zöt ti bé
ke szer ző dés ré szé nek te
kin tet ték. 

A szer ző dés sze rint a 
ró mai nők a jö vő ben men
te sül nek min den ne he zebb 
fi zi kai mun ka alól – a szö vés 
ki vé te lé vel (Plutarkhosz, 
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A szA bin nők és A há zi mun kA

A lány rab lók közt, amint mond ják, volt 
né hány kö zön sé ges fér fi is, akik egy kü lö-
nö sen szép ar cú és ter me tű le ányt vit tek 
ma guk kal. Ami kor a szem be jö vő elő ke-
lőbb ró ma i ak el akar ták ven ni tő lük a 
lányt, azt ki ál toz ták, hogy Talasius hoz, 
egy fi a tal, de nagy hí rű és ki vá ló fér fi ú hoz 
vi szik. Er re az tán ők is han go san he lye-
sel tek és jó sze ren csét kí ván tak ne kik, sőt 
né há nyan még csat la koz tak is hoz zá juk, 
és sze re tet tel, lel ke sen ki ál toz ták Talasius 
ne vét. A ró ma i ak et től az idő től kezd ve 
mind a mai na pig – ugyan úgy, mint a gö-
rö gök Hümena ioszt – Talasius ne vét is mét-
lik nász da la ik  ban, mert mint mond ják, Ta-
lasius na gyon sze ren csé sen járt a fe le sé-
gé vel. 
 [...] De a leg több tör té net író – köz tük Ju-
ba is – úgy vé li, hogy ez a szó [ti. a Tala-
sius] nem más, mint fel szó lí tás és buz dí tás 
a mun ká ra, töb bek kö zött a fo nás ra, mert 
ak kor az itá li ai sza vak még nem szo rí tot-
ták ki a gö rög ki fe je zé se ket. De ha ez 
így igaz, és a ró ma i ak a talaszia szót 
ugyan olyan ér te lem ben hasz nál ták, mint 
mi, ak kor va ló szí nű, hogy más oka van 
en nek a szo kás nak. Ami kor ugyan is a 
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Ro mu lus 15).7 Amel lett, hogy meg eről te tőbb mun ka, mint a fo nás, a szö vés
hez na gyobb és rög zí tett mun ka esz köz re, a szö vő szék re volt szükség.8 Ez 
azt je len ti, hogy a szö vés ki fe je zet ten er re a cél ra be ren de zett he lyi sé get igé
nyelt: a ró mai há zon be lül a szö vő szék az atriumban, a ház kö zép pont já ban 
ka pott he lyet, és a ma ter familias ha gyo má nyos te vé keny sé gét, ez ál tal pe dig a 
női erényt szim bo li zál ta.9

…lanam fecit

A szö vésfo nás sal fog la la tos ko dó nő a ró mai iro da lom nak is to po sza: er re 
Lucretia a leg is mer tebb pél da (Livius I. 57. 9). Lucretia még fér je tá vol lét
ében is a tra di ci o ná lis női mun kák nak, köz tük a fo nás nak szen te li ide jét. Az 
eré nyes és hű sé ges Lucretia, aki még ké ső éj jel is szőfon ott ho ná ban, a női 
erény klas  szi kus meg tes te sí tő jé vé vált. Livius áb rá zo lá sá ban jel le me szö ges 
el len tét ben áll az elő ke lő fe le sé ge ké vel, akik a fér ji fel ügye let meg szűn té vel 
át en ge dik ma gu kat a sem mit te vés nek és a szó ra ko zás nak, ahe lyett, hogy ha
gyo má nyos női kö te les sé ge ik kel fog lal koz ná nak. Lucretia tör té ne te a ko rai 
Ró ma idő sza kát tük rö zi, ami kor a nők több sé ge szá má ra a gyap jú fel dol go
zá sa va ló szí nű leg még a min den na pi va ló sá got je len tet te: a kü lön fé le ház tar
tá si mun kák egyi két, amely nek az volt a cél ja, hogy a há zi as  szony el lás sa 
tex til ter mé kek kel a csa lá dot, il let ve a ház tar tást. Em lí tés re mél tó, hogy a le
írás sze rint Lucretia a ház kö zép ső ré szén (in medio aedium, I. 57. 4–5.) ül
ve, szol gá ló lá nya i val együtt, a lá to ga tók sze me lát tá ra vég zi munkáját.10 Az 
atrium, ahol a gyap jú meg mun ká lást vé gez ték, mint a tra di ci o ná lis ró mai ház 
köz pon ti he lyi sé ge presz tízsér té kű és szim bo li kus je len tő sé gű tér volt.

Igen va ló szí nű, hogy a ki rály ság, va la mint a ko rai köz tár sa ság ko rá ban 
még nagy men  nyi sé gű tex til ter mé ket ál lí tot tak elő a ró mai otthonokban.11 A 
köz tár sa ság kor alatt azon ban fo ko za tos vál to zást ta pasz ta lunk a ró mai tex til
elő ál lí tás mód já ban. A vál to zás 
lé nye ge az volt, hogy a ház tar tá
sok ban fo lyó há zi ipa ri ter me lés től 
át tér tek egy szé le sebb ala po kon 
nyug vó, a ház tar tá sok ke re te in 
túl lé pő ter me lé si for má ra. Ez zel 
egyi de jű leg fo ko za to san kiala kul
tak a többke ve sebb szak kép zett 
mun kást tö mö rí tő tes tü le tek. A 
gyap jú, il let ve tex til meg mun ká
lás sal kap cso la tos fog lal ko zás ne
vek a Kr. e. 3. szá zad ban kez de
nek meg je len ni az iro dal mi for rá
sok ban, majd va la mi vel ké sőbb a 
fel irat okon is.12 A köz tár sa ság kor
ból is mer jük pél dá ul a kallósokat 
(fullones), akik a Kr. e. 3. szá zad 
má so dik fe lé ben, a Lex Metiliá ban 
buk kan nak fel elő ször tes tü let ként. 
To váb bi két köz tár sa ság ko ri pél dát 
– az infectorest (akik az új szö ve
te ket szí nez ték) és a lanariit – 
Plautustól hal lunk az Au  lu lariában 
(521, 508.).  A lanarius pon tos je len
té se ugyan bi zony ta lan, de az 
nyil ván va ló, hogy a név szo ros 
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sza bi nok fel hagy tak a harc cal, meg ál la-
po dást kö töt tek a ró ma i ak kal, hogy a 
nők nek a gyap jú fo ná son kí vül sem mi más 
mun kát nem kell végezniök. In nen ma radt 
fenn az a la ko dal mi szo kás, hogy a 
meny asszony áta dói, kí sé rői, de az egész 
la ko dal mas nép is, tré fá san a Talasius 
szót ki ál toz zák, ez zel em lé kez tet ve a vő-
le gényt ar ra, hogy a há zá ba kí sért fi a tal 
as  szony nak más mun kát nem kell vé gez-
nie, csak a talasziát. Mai na pig is fenn-
ma radt az a szo kás, hogy a meny as  szony 
nem sa ját ma ga lé pi át a ház kü szö bét, 
ha nem fel emel ve vi szik be, mint ahogy 
an nak ide jén is erő szak kal hur col ták el 
őket.

Plutarkhosz, Ro mu lus 15.
Máthé Elek for dí tá sa

lucrEtiA

Az Ardeában la kó rutulusuk né pe – már 
amen  nyi re azon a vi dé ken és ak ko ri ban 
le he tett – fel tű nő en gaz dag volt; a há bo-
rú is azért tört ki, mert Ró ma ki rá lya, ami-
kor a köz épít ke zé sek ha tal mas ki adá sai 
ki me rí tet ték, mindenáron ar ra tö re ke dett, 
hogy új ra meg gaz da god jon, és a zsák-
mány ré vén le csil la pít has sa a nép ha ra-
got; a nép ugyan is nem csu pán ke gyet-
len sé ge mi att ne hez telt az ural ko dó ra, 
ha nem leg in kább azért, mert a ki rály oly 
hos  szú ide ig va ló já ban rab szol gá hoz il lő 
kéz mű ves mun ká ra kény sze rí tet te. Meg-
pró bál ták Ardeát egyet len ro ham mal be-
ven ni. Ami kor ez nem si ke rült, a ró ma i ak 
ost rom zár ral és erő dí té sek kel kezd ték 
szo ron gat ni az el len sé get. Ezek ben az 
ál lan dó tá bo rok ban – így van ez az in-
kább hos  szan tar tó, sem mint he ves har-
cok közt fo lyó há bo rú ban – meg le he tő-
sen kön  nyen ad tak sza bad sá got, per sze 
in kább a fő em be rek nek, mint a köz ka to-
nák nak; a ki rály fi ai is ba rá ti össze jö ve te-
le ken, vi dám la ko má kon mu lat ták ma gu-
kat. Egy szer ép pen Sex tus Tarquiniusnál 
id do gál tak – ott va cso rá zott Egerius fia, 
Tarquinius Collatinus is, ami kor vé let le nül 
az as  szo nyok ra te re lő dött a szó. Ki-ki 
cso dá la tos mó don di csér te a ma gá ét, s 
mi kor a vi ta egy re he ve seb bé vált, Collati-
nus ki je len tet te, hogy nincs itt szük ség sza-
vak ra, né hány óra alatt meg tud hat ják, 
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kap cso lat ban áll a lana 
szó val. E fog lal ko zá
sok női meg fe le lő i  re 
vo nat ko zó an egyet  len 
adat tal sem ren del ke
zünk, sem a köz tár sa
ság kor ból, sem ké sőbb
ről.

A ró mai tex tilelő
ál lí tás leg ko ráb bi epig
rá fi ai ada tai te hát fér fi 
mun ká sok ra vo nat koz
nak. A Kr. e. 3. szá zad 
vé ge előtt sem az iro
dal mi, sem az epig rá fi ai 
for rá sok nem szól nak a 
tex tilelő ál lí tás hoz kap
cso ló dó női szak mák
ról, jól le het nők ne vei 
már a köz tár sa ság kor
ban is elő for dul nak más 
epig rá fi ai kon  tex tus ban, 
pél dá ul sír fel irat okon. 
Ilyen össze  füg gés ben a 
nő ket, csak úgy, mint a 
fér fi a kat, gyak ran jel
lem zik ál lan dó sult ki fe

je zé sek se gít sé gé vel, ame lyek a ró ma i ak nem hez kö tött tu laj don sá gok ról al
ko tott el kép ze lé se it tük rö zik. A női sír fel irat okon rend sze re sen meg je le nő 
ki fe je zé sek egyi ke a lanam fecit (kb. ‘szőttfont’), amely elő for dul pél dá ul 
egy Claudia ne vű nő Ró má ban ta lált sírfeliratán.13 A rö vid fel irat tá jé koz tat 
ar ról, hogy Claudia fér jes as  szony volt, és két fi ú nak adott éle tet, akik kö zül 
az egyik ko ráb ban hunyt el, mint ő. Meg tud juk be lő le to váb bá, hogy Claudia 
köz vet len volt, hogy ott ho ná ra gon dot vi selt és hogy „szőttfont”. – Mind ez 
tel jes össz hang ban volt az zal, amit egy eré nyes ró mai fe le ség től el vár tak.

Claudia sír fel ira ta a Kr. e. 2. szá zad ra datálható.14 Ek kor ra a tex til ter mé
kek elő ál lí tá sa rész ben már nagy üze mi ke re tek kö zött folyt, s az ilyen mun
kák bi zo nyos há nya dát szak kép zett mun ká sok vé gez ték. Még ha egy asz 
szony fog lal ko zott is tex tilké szí tés sel ott ho ná ban, a ró mai ház tar tás eb ben 
az idő ben va ló szí nű leg már nem füg gött tel jes mér ték ben at tól, hogy mi lyen 
szö ve te ket tud ön erő ből elő ál lí ta ni. Ru hák és egyéb tex til ter mé kek, akár 
egy sze rűbb, akár fény űző ki vi tel ben, nagy men  nyi ség ben kap ha tók vol tak 
az üz le tek ben és a pi a co kon. Úgy tű nik, e kész ru hák mi nő sé ge szé le sebb 
ská lán moz gott, mint a há zi lag ké szül te ké. Ezen kí vül vál to za to sab ban is 
szí nez ték őket, mint há zi lag ké szí tett tár sa i kat. Mind ez von zób bá tet te e da
ra bo kat a vá sár lók számára.15 Rá adá sul valószínleg ol csóbb is volt kész ru hát 
ven ni – leg alább is ha egy sze rűbb mi nő sé gű ről volt szó –, mint egy ru hát há
zi lag el ké szí te ni. Az idő sebb Cato már a Kr. e. 2. szá  zad ele jén azt ta ná csol ja 
a ró mai bir to ko sok nak, hogy rab szol gá ik szá má ra Ró má ban vá sá rol ja nak ru
hát, mert ez gaz da sá go sabb, mint a ru hák ott ho ni el ké szí té se (A föld mű ve lés
ről 135. 1.). A ké sőköz tár sa ság kor ra vo nat ko zó ada to kat ös  sze gez ve azt 
mond hat juk, hogy a rész ben már nagy üzem ben fo lyó tex tilelő ál lí tás csupán 
ki e gé szült a to vább ra is ott hon vég zett mun ká val. Így a Claudiáéhoz ha son ló 
fel ira to kat ol vas hat juk úgy, mint ame lyek va ló ban az ide jü ket a há zi mun
kák nak, köz tük a szö vésfo nás nak ál do zó as  szo nyok nak ál lí ta nak em lé ket. 
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men  nyi vel kü lönb a töb bi nél az ő Lucre-
tiája. „Nos hát, ha if jú a vér ben nünk, 
száll junk ló ra, és lás suk a ma gunk sze mé-
vel, mi lye nek is az as  szo nya ink. Ami a 
férj vá rat lan meg ér ke zé se kor a sze münk 
elé tá rul, ki nek-ki nek szol gál jon ékes bi-
zo nyí té kul.” Bor tól fel he vül ve mind nyá jan 
így ki ál tot tak: „Raj ta hát!” Ló ra pat tan tak, 
és el vág tat tak Ró má ba. Es te fe lé ér kez tek 
meg, és el lo va gol tak Collatiába: Lucretiát, 
nem úgy, mint a ki rály me nye it: fény űző 
la ko mán, ba rá ti tár sa ság ban, vi dám idő-
töl tés ben, ha nem há za elő csar no ká ban 
szol gá ló le á nyai kö ré ben ta lál ták, ké ső 
es te, lám pa vi lág nál, gyap jút fon va. A fe le-
sé gek ver se nyé ben Lucretiáé ma radt a di-
cső ség. Nyá ja san fo gad ta ér ke ző fér jét 
és a Tarquiniusokat; a győz tes férj pe dig 
ba rát sá go san meg hív ja a ki rá lyi if ja kat. 
Sex tus Tarquinius nyom ban bű nös vágy ra 
gyúl, hogy Lucretián erő sza kot ve gyen; 
szép sé ge és nap nál fé nye sebb eré nyes sé-
ge föl lob bant ja vá gyát. Ez al ka lom mal 
azon ban fi a ta lok hoz il lő já ték kal el töl tött 
éj sza ka után mind ahá nyan vis  sza tér nek 
a tá bor ba.

Livius, A ró mai nép tör té ne te a Vá ros 
ala pí tá sá tól I. 57.
Kis Ferencné fordítása
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Fi gye lem be vé ve azon ban a fen tebb vá zolt fo lya ma to kat, a 
lanam fecit már a Kr. e. 2. szá zad ban is csu pán köz hely
sze rű for du lat nak, a nők re ál ta lá no san al kal ma zott ki fe je
zé sek egyi ké nek te kint he tő, és mint ilyen, a nő fedd he tet
len jel le mét volt hi va tott hang  sú lyoz ni.

a gyap jú meg mun ká lás 
és a bi ro dal mi ide o ló gia

Alig ha meg le pő, hogy Lucretia tör té ne tét az Augustuskor 
szer ző i nél ta lál juk (Livius I. 57; Ovi di us, Fasti II. 741–743). 
Augustus er köl csi re form ja i nak az is ré szét ké pez te, hogy 
az as  szo nyok vis  sza tér je nek a trsa di ci o ná lis ott ho ni te vé
keny sé gek hez, köz tük a szö vésfo nás hoz, s az ural ko dó
csa lád nő tag ja i tól azt vár ták, hogy jár ja nak elöl a jó pél dá
val. Suetonius ál lí tá sa sze rint a kü lön le ges al kal mak ki vé
te lé vel ma ga Augustus is min dig há zi lag ké szí tett ru há kat 
hor dott (Augustus 64). Akár csak a ré gi Ró ma ide jé ben, 
ami kor Tarquinius Priscus ki rály fe le sé ge, Tanaquil ma ga 
szőtt és font (Plinius, Naturalis historia VIII. 194.), az Au
gustus ál tal vi selt ru há kat is csa lád já nak nő tag jai ké szí tet
ték. E ké pes sé gek el sa já tí tá sa hoz zá tar to zott az arisz tok ra ta 
nők ne ve lé sé hez. Az ural ko dó csa lád fi a ta labb nő tag ja it is 
meg ta ní tot ták ar ra, hogy ho gyan kell fon ni és szö vő szé ken 
dol goz ni.

Még ha Augustus csa lád ja pél dát is nyújt ha tott más 
csa lá dok as  szo nyai szá má ra, hi á ba va ló pró bál ko zás volt a 
nő ket vis  sza té rí te ni tra di ci o ná lis, ott ho ni mun kán ala pu ló 
kö te les sé ge ik hez, ha egy szer a hely zet már alap ve tő en 
meg vál to zott. Még is, Augustus ku dar ca el le né re az ott ho
ná ban szö vőfo nó nő esz mény ké pe, mint az eré nyes nő 
vagy fe le ség szim bó lu ma, a csá szár kor ban is élő ma radt. 
Columella a Kr. u. 1. szá zad kö ze pén ar ról pa nasz ko dik, hogy 
ko rá nak as  szo nyai en ged nek a mo dern élet mód csá bí tá sá
nak, és a nők ha gyo má nyos kö te les sé gei, pél dá ul a szö vés 
vagy a fo nás he lyett sem mit te vő és fény űző élet mó dot 
foly tat nak. Sze rin te a nők már nem ta nú sí ta nak ér dek lő dést 
tra di ci o ná lis fel ada ta ik iránt, sőt már a rab szol gák mun ká já
nak fel ügye le té re sem haj lan dók. Ehe lyett min dig ké szek 
ar ra, hogy ren ge teg pénzt költ se nek drá ga, ké szen kap ha tó 
ru hák ra – az az ép pen az el len ke ző jét te szik an nak, amit a 
ha gyo mány elő ír szá muk ra (Columella, De re rustica XII. 
elő szó 9–10.). Minden nek el le né re a sír fel irat ok a női erény 
jel zé sé ül még eb ben az idő ben is gyak ran szól nak ar ról, 
hogy az el hunyt nő szö vés sel és fo nás sal fog la la tos ko dott.

A Kr. u. 1. szá zad vé ge fe lé Domitianus csá szár igye
ke zett fel ele ve ní te ni az Augustus ál tal kép vi selt po li ti kai és 
er köl csi esz mék egy ré szét, az zal a cél lal, hogy sa ját ural mi 
el ve it az el ső ró mai egyed ural ko dó kul tu rá lis és tár sa dal mi 
el ve i re va ló hi vat ko zás sal legitimálja.16 A ha gyo má nyos 
női mun ká kat vég ző as  szony ide ál ja ez út tal is a bi ro dal mi 
po li ti kai pro pa gan da fon tos ré sze volt. Er re vo nat ko zó lag 
is me rünk egy egé szen egye dül ál ló kép ző mű vé sze ti al ko tást 
Ró má ból, egy frízt, amely Domitianusnak a Fo rum Transi

toriumon ál ló, Mi ner vá nak szen telt temp lo mát dí szí tet te. A 
fríz Arakhné mí to szá nak je le ne te it áb rá zol ja. A szö vés ben 
ki vé te le sen te het sé ges fi a tal nő a mí tosz sze rint ar ra ve te
me dett, hogy szö vő ver seny re hív ja ki Mi ner va is ten nőt. A 
mi to ló gi ai je le ne te ket szö vés sel és fo nás sal fog la la tos ko dó 
nő alak ok sze gé lye zik, akik nek a mun ká já ra ma ga Mi ner va 
fel ügyel, az az is ten nő, akit Domitianus a leg in kább tisz telt. 
Ő volt egyút tal a kéz mű ve sek is ten nő je is, és az ő párt fo
gá sa alá tar to zott töb bek kö zött a há zi mun ka. A fríz a tár
sa dal mi sta bi li tás és a tra di ci o ná lis ér té kek fon tos sá gá ba 
ve tett hit ről árul ko dik, és ezek meg tes te sí tő i ként ál lít ja 
elénk a há zi mun kát vég ző as  szo nyok és az ide á lis ró mai 
matrona példáját.17

Nem csu pán a Mi ner vatemp lom frí zét élet re hí vó szán
dék szo kat lan egy ró mai ál la mi em lék mű ese té ben, ha nem 
az is rit ka je len ség, hogy egy em lék mű vagy köz épü let dí
szí té sén nemal le go ri kus nő alak ok buk kan ja nak fel.18 A nő
alak ok és a szö vésfo nás szim bó lu ma i nak együt tes áb rá zo lá
sa ez zel szem ben sok kal in kább meg szo kott a „nem hi va ta
los” em lék mű ve ken, pél dá ul a sír kö ve ken. A női sír em lé kek 
iko nog rá fi á já ban gyak ran je len nek meg a sze mé lyes hasz ná
la ti tár gyak da rab jai – fé sű, tü kör, nap er nyő, ékszeresdoboz, 
il lat sze res üveg –, mint a nők ott hon hoz kö tött éle té nek 
szim bó lu mai, a női mun ká ra pe dig a fo nás hoz hasz nált esz
kö zök, a fo nal gom bo lyag vagy a szö vő ko sár utal nak, utób bi 
mint a lanam fecit iko nog rá fi ai meg fe le lő je.

A ró mai matrona esz mény ké pe ha tás sal volt a bi ro da
lom Itá li án kí vü li te rü le te in ér vé nye sü lő nőáb rá zo lá sok ra 
is: a női erényt ki fe je zés re jut ta tó iko nog rá fia tettenérhető 
a pro vin ci á lis síremlékeken.19 A szö vőfo nó nő áb rá zo lá sa 
már Gö rö gor szág ban tra dí ció volt, és nyil ván va ló an élő 
ma radt a Mediterráneum nyu ga ti fe lé ben is.

italia quasillaria vixit ann xx20

Ami a tex tilter me lés ben részt ve vő em be re ket il le ti, a nagy 
szám ban ren del ke zés re ál ló csá szár ko ri sír fel irat ok egy re 
ér té ke sebb in for má ci ó kat nyúj ta nak fog lal ko zá sa ik ra vo
nat ko zó an. E fel irat okon mind nők, mind fér fi ak ál tal foly
ta tott mes ter sé gek el ne ve zé se it megtaláljuk.21 Né me lyik e 
fog lal ko zá sok kö zül a tex tilelő ál lí tás hoz kap cso ló dik. A 
szö vést vég ző ta ká csok kö zött egy aránt ta lá lunk fér fi a kat 
és nő ket (textores il let ve textrices), no ha egyi ket sem nagy 
szám ban. A fo nás ra vo nat ko zó for rá sok ban ez zel szem ben 
ki zá ró lag nők sze  re  pel nek. Az epig rá fi ai for rá sok ból is mert 
fo nó lá nyok (quasillariae) mind  annyi an ala csony tár sa dal mi 
hely ze tű ek vol tak, tá vol az esz mé nyi ró mai há zi  as  szony ál
tal kép vi selt ide ál tól. A ne mek kö zöt ti egyensúlyeltolódás 
ter mé sze te sen min dig ma gya ráz ha tó a for rá sok meg őr ző
dé sé nek kö rül mé nye i vel, de ese tünk ben igen va ló szí nű, 
hogy nem pusz ta vé let len ről van szó, ha nem a ró mai nő
ide ál ál tal gya ko rolt ha tás ról.

Ha bár a szö vés is egyi ke volt a ha gyo má nyos női fel
ada tok nak, nyil ván va ló, hogy fér fi ak is űz het ték fog lal ko
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zás ként. Ez leg alább is rész ben an nak kö szön he tő, hogy e mun ka el vég zé sé
hez fi zi kai erő re volt szük ség, és hogy a szö vés fej let tebb tech no ló gi át igé
nyelt, mint a fo nás, amely két ség kí vül jó val nő i e sebb mun ká nak szá mí tott. A 
gyap jú fo nást oly an  nyi ra nő i es nek te kin tet ték, hogy el kép zel he tet len volt e 
te vé keny sé get egy fér fi nek tu laj do ní ta ni. Fér fi ak vé gez het tek egyéb mun ka
fo lya ma to kat a gyap jú fel dol go zás te rü le tén, mint ahogy a lanariusok (gyap
jú mun ká sok), de a fo nás ki fe je zet ten a nők szá má ra fenn tar tott fog la la tos ság 
volt, amely rend kí vül po zi tív hang súlyt ka pott, ha nő, de ép pen az el len ke ző
jét, ha fér fi vé gez te. A gyap jút fo nó fér fi kép ze te ki fe je zet ten ne vet sé ges nek 
szá mí tott, és ak kor ke rült elő, ha va la kit ki akar tak gú nyol ni. Egy ké ső köz
tár sa ság ko ri terra sigillata csésze – ab ból a kor ból, ami kor An to ni us és Oc
tavianus küz del me folyt a bi ro da lom irá nyí tá sá ért – jó pél dát nyújt ar ra, ho
gy e kép zet mi ként szol gál ha tott egy fér fi meg szé gye ní té sé re. A csé szén áb
rá zolt je le ne ten An to ni ust lát juk, amint egy fel te he tő leg nő ál tal von ta tott 
sze ké ren ül; a sze ke ret nők ből ál ló me net kí sé ri, a nők ke zé ben le gye ző, nap
er nyő, szö vő ko sár és gu zsaly – csu pa olyan tárgy, amely egyéb ként a női sír
em lé kek iko nog rá fi á já ra jel lem ző. Va ló szí nű, hogy a csé szé ben az au gus tu si 
pro pa gan da egyik da rab ját tisz tel het jük, ame lyen az el nő i e se dett An to ni us 
je le nik meg, nők kel és a nő i es ség szim bó lu ma i val körülvéve.22 A pro pa gan
da azt su gall ja: olyan em bert lá tunk, aki fo ko za to san ke mény, fér fi as as  szo
nyok – Ful via, majd Kle o pát ra – be fo lyá sa alá ke rült; ezek az as  szo nyok 
gyen gé vé, az az feminimmé tet ték An to ni us jel le mét, aki ez ál tal al kal mat lan
ná vált a Ró mai Bi ro da lom irá nyí tá sá ra. Már pe dig ha el tű ri, hogy nők irá nyít
sák, szük ség kép pen el kell buk nia Octavianusszal szem ben.

Még a kü lön fé le for rás cso por to kat ös  sze gez ve is ne héz ha tá ro zott kö vet
kez te té se ket le von ni az zal kap cso lat ban, hogy mi lyen mé re te ket öl tött a nők 
ott ho ni tex tilelő ál lí tá sa, és hogy ez mi ként vi szo nyult az üz le ti ala pon fo lyó 
ter me lés hez. Columella pa na szai el le né re van nak uta lá sok ar ra néz ve, hogy 
a lanificium, az az a ‘gyap jú val va ló mun ka’ to vább ra is a ró mai há zi as  szony 
kö te les sé gei kö zé tartozott.23 Így, még ha van nak is bi zony ta lan pon tok a ró
mai tex tilelő ál lí tás szer ve zett ség ének kér dé sé ben, a kü lön fé le tí pu sú for rá sok 
egy ér tel mű en ar ról ta nús kod nak, hogy a fo nást min dig is a leg fon to sabb női 
mun ká nak te kin tet ték. A fo nó nő kép ze te egyen ér té kű volt a szor gos ró mai 
há zi as  szo nyé val, és erő tel jes szim bo li kus je len tést hor do zott. En nek meg fe
le lő en a női eré nyek kö zött – mint a hű ség, a sze rény ség, az er köl csi tisz ta ság 
és a be csü let – ott ta lál juk a szö vésfo nást, a női mun ka szim bó lu mát is, 
amely szo ro san kap cso ló dott 
a jó, eré nyes ró mai há zi asz 
szony kép ze té hez. E kép zet hosz
szú ide ig meg ha tá ro zó ma radt 
a ró ma i ak nál – leg alább is az 
esz mé nyi vi lág ban.

Böröczki Tamás fordítása
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An to ni us ról

[…] Ca e sar, úgy lát szik, mér sé kel te An to-
ni us pa zar lá sa it és ki csa pon gá sa it, és hi-
bá it nem hagy ta meg dor gá lat la nul. An to-
ni us ek kor ab ba hagy ta ko ráb bi élet mód-
ját, és há za so dás ra gon dolt. Ful vi át, 
Clodius nép ve zér nek az öz ve gyét vet te 
fe le sé gül, aki nem so kat tö rő dött a szö-
vés sel-fo nás sal és a ház tar tás sal, és nem 
ér te be az zal, hogy ma gán em ber ként élő 
fér fi fe lett ural kod jék, ha nem ural kod ni 
akart azon, aki ural ko dott, s pa ran csol ni 
an nak, aki pa ran csolt. Kleopatra há lás 
le he tett Ful vi á nak azért, hogy meg ta ní tot-
ta An to ni ust, mi ként kell el tűr ni egy as -
szony ural mát, és így An to ni ust ő már 
meg ne vel ve s megszelidítve kap ta meg.

Plutarkhosz, An to ni us 10.
Máthé Elek for dí tá sa
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