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Bár a cím ös  sze fog la ló ta nul mányt sejtet, a ró mai csá szár ko ri vi se let
nek ilyen ki me rí tő, min den rész let re ki ter je dő be mu ta tá sa szét fe szí ti 
egy cikk ke re te it, hi szen egyes ru ha da rab ok ról – akár la tin el ne ve zé

sük ről, akár el ké szí té sük ről vagy vi se lé sük mód já ról – kü lönkü lön is vas
kos köny vek, ter je del mes ér te ke zé sek je len nek, je len het né nek meg. Ezért 
cik kem ben nem tö re ked tem ar ra, hogy a ró ma i ak öl töz kö dé sé nek ös  szes 
meg ha tá ro zó je gyét, vo ná sát be mu tas sam idő be li vál to zá sa ik kal és ös  szes 
te rü le ti va ri á ci ó juk kal egye tem ben; el sőd le ges cé lom az ókor leg na gyobb 
bi ro dal má ban élők ru ház ko dá sá nak egyegy ér de kes, a ma élők szá má ra kü
lö nös nek tet sző, ta lán nem is an  nyi ra köz tu dott jel lem ző jé nek fel vil lan tá sa 
és a té má ba vá gó leg újabb ku ta tá si ered mé nyek be mu ta tá sa, ame lyek ál ta lá
ban az ókor iránt ér dek lő dők szá má ra ne he zen hoz zá fér he tő szak köny vek, 
fo lyó irat ok lap ja in je len nek meg.

a tunica

A ró mai öl tö zet alap ve tő da rab ja a tunica: ezt az igen egy sze rű, zsák sze rű 
ru ha da ra bot tu laj don kép pen min den ki vi sel te, nem re, kor ra, tár sa dal mi ré
teg re va ló te kin tet nél kül. Kü lönb ség csak a tunica hos  szá ban mu tat ko zik: a 
fér fi a ké min dig rö vi debb, mint a nő ké. Az elő ke lő nők ki vé tel nél kül láb fe jet 
is ta ka ró tunicát, az ala cso nyabb tár sa dal mi ré te gek hez tar to zók, így pél dá ul 
a szol gá ló lány ok bo ká ig érőt vi sel tek. A fér fi ak tunicája en nél rö vi debb volt: 
öv nél kül vi sel ve láb szár kö zé pig ért. Quintilianus sza vai sze rint, ame lye ket 
az áb rá zo lá sok is meg erő sí te nek, aki nek tunicáján nem volt szé les bí bor sáv, 
latus clavus, te hát nem volt senatori ran gú, an nak az el vá rá sok sze rint fel
öve zett tunicája elöl va la mi vel tér de alá, há tul térd haj la tig kel lett, hogy ér
jen; en nél csak a centurióké volt rö vi debb.

A ró mai tunica egyet len dí sze az ele jét és há tát egy aránt dí szí tő, a nyak
nyí lás vég pont ja i ból az al só sze gé lyig egy más sal pár hu za mo san fu tó két 
csík, a clavi. Kr. u. 1. és 3. szá zad kö ze pe közt mű kö dő kő bá nyá nál, az 
egyip to mi Mons Claudianuson fo lyó ré gé sze ti ku ta tá sok so rán szá mos fi
gye lem re mél tó tex tille let ke rült fel szín re. Az in nen szár ma zó tö re dé kek kö
zül 240 da ra bot dí szí tet tek szí nes, kék, pi ros, bar na, zöld, de leg na gyobb részt 
bí bor szí nű, 1 és 4 cen ti mé ter köz ti szé les sé gű csí kok kal. Nem tud juk pon to
san, hogy az írott for rá sok ból oly jól is mert, senatorokat meg il le tő szé les 
bí bor sáv, a latus clavus, il let ve a lo va gok nak já ró kes ke nyebb, az angustus 
clavus mi lyen szé les le he tett. Egyes vé le mé nyek sze rint előb bi te nyér nyi, 
utób bi két ujj nyi szé les volt.

A bí bor az óko ri né pek kö ré ben a leg drá gább és leg meg be csül tebb fes
ték anyag volt, ame lyet alap ve tő en két, a Föld kö ziten ger vi zé ben élő csi
gafaj, a murex trunculus és a murex brandaris mi rigy vá la dé ká ból ál lí tot tak 
elő. Előb bi ből li láspi ros, utób bi ból ké kes li la szín nyer he tő, de Plinius a bí bor 
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13 fé le szín ár nya la tá ról tu dó sít. Az óko ri Mediterráneumban szá mos bí bor
fes tékelő ál lí tó köz pont jött lét re, így a nagy múl tú, fö ní ci ai ere de tű köz pon
to kon kí vül Itá li á ban, Kisázsiában, Egyip tom ban és az Ad ri aiten ger part ján 
is. A fent em lí tett két fa jon kí vül sok he lyütt má so kat is fel hasz nál tak: így 
Bri tan ni á ban és Gal li á ban a nucella lapillust már a ró mai hó dí tás előtt is al
kal maz ták szí ne zés re. A szí ne ző a nyag ki nye ré se a bí bor csi gák ból hos  sza dal
mas és kö rül mé nyes fo lya mat: a há zá tól meg fosz tott ál la tot be só zás után 10 
na pig vi ze let tel áz tat ták, majd a le üle pe dett hús ca fa tok el tá vo lí tá sa után ezt 
be sű rí tet ték. Ez után ad ták hoz zá a mé zet, majd egy er re a cél ra ki ala kí tott 
cső ben me le gí tés köz ben szi lárd anyag gá sű rí tet ték, amely így ke rült ke res
ke del mi for ga lom ba. Me le gen, tet szés sze rin ti higításban vi ze let tel vagy víz
zel ol dot ták fel. Ne héz volt egyen le tes re szí nez ni ve le, az 56 órá ig tar tó el
já rás alatt több ször ki emel ték az anya got. A leg sö té tebb és leg drá gább bí bort 
ket tős szí ne zés sel ér ték el. Plinius és Martialis va ló szí nű leg hi te les sza vai 
sze rint a bí bor csi gá  val fes tett kel me orr fa csa ró an bü dös volt. Va ló szí nű leg ez 
a szí ne zés hez hasz nált vá la dé kon kí vül a vi ze let nek is kö szön he tő (sze ren
csé re az orr ban le vő re cep to rok ha mar te lí tőd nek, így az orr ha ál lan dó jel
leg gel ki van té ve egy bi zo nyos szag nak, egy idő után már nem ér zé ke li 
azt).

Amint azt már a tunicák bí bor szí nű sáv jai kap csán em lí tet tük, azok meg
le he tő sen gya ko ri ak a le let anyag ban és az áb rá zo lá so kon, a tex ti lek szí ne zé
ké nek ana li zá lá sa kor ta lált ve gyü le tek azon ban a leg több eset ben ar ról árul
kod tak, hogy nem va ló di, ál la ti ere de tű, ha nem nö vé nyi szí ne zék kel ér ték el 
a meg té vesz tő ered ményt: még pe dig elő ször in di gó tar tal mú fes tő csüllenggel 
(Isatis tinctoria) kék re szí nez ték a gyap jút, majd er re rá fes tet tek a pi ros színt 
adó fes tő bu zér ral (Rubia tinctorum). Er ről a meg le he tő sen szé les kör ben al
kal ma zott gya kor lat ról egyéb ként nem csak ezek a fenn ma radt óko ri tex ti lek 
árul kod nak, ha nem egy igen ér té kes és iz gal mas, a Kr. u. 4. szá zad ra kel tez
he tő, a 19. szá zad vé gén Egyip tom ban ta lált pa pi rusz is, a Papyrus Graecus 
Holmiensis, amely szá mos gyap jú szí ne ző re cep tet ha gyo má nyo zott ránk: 
ezek közt akad olyan is, amely az előbb em lí tett el já rást rész le te sen is is mer
te ti.

 A szí nes csí ko kat leg gyak rab ban vi lá gos, nyers szí nű vagy fe hér gyap jú 
vagy len tunicába szőt ték be le, de pél dá ul a Mons Claudianusi le let anyag ban 
elő for dul nak kis szám ban olyan da ra bok is, ame lyek ese té ben a bí bor, kék 
vagy bar na csí kok szí nes, bar na hát tér előtt fut nak. A szak iro da lom sze rint a 
ró mai fér fi ak in kább a fe hér ru há kat ked vel ték, míg a nők ál ta lá ban sok kal 
szí ne seb be ket vi sel tek: ez a kép tük rö ző dik az egyip to mi csá szár ko ri mú mia 
port rék áb rá zo lá sa in, de szá mos ró mai le lő hely le let anya gá ban is.

El ér kez tünk egy újabb kér dés hez: va jon a ró mai had se reg ben szol gá lók 
mi lyen szí nű tunicát vi sel tek? So ká ig tar tot ta ma gát az a né zet – már pe dig a 
„ha gyo mány őr ző” ró mai legiók ka to nái ma is esze rint öl töz köd nek –, hogy a 
ka to nák mind an  nyi an vö rö ses bar na tunicát hord tak. A ku ta tás je len le gi ál lá
sa sze rint a le gi o ná ri u sok tunicája fes tet len gyap jú ból ké szült, csak a centur
ióké volt pi ros ra fest ve, aki így tá vol ról is kön  nyen feismerhető volt a be osz
tott ka to nák tö me gé ben. Fel té te lez he tő, hogy a flot taka to nák tunicája kék 
volt.

 A ró mai mű al ko tás okon gyak ran lá tunk ne héz fi zi kai mun kát vég ző, pél
dá ul föl de ken vagy mű he lyek ben dol go zó  em be re ket és ka to ná kat, akik a 
meg le he tő sen bő re sza bott ró mai tunicák mun ka vég zés ben za va ró, ideoda 
hul ló re dő it va la ho gyan rög zí tik. A ru ha rög zí té se tör tén he tett úgy, hogy a szé
les nyak nyí lá son jobb vál lu kat és kar ju kat ki búj tat ták, vagy pe dig úgy, hogy a 
re dő ket egy mell ka su kon ke reszt be kö tött zsi nór ral szo rí tot ták le. Más részt há
tul a nyak szir ten az anyag fe les le get egy ma dzag gal cso mó ba kö töt ték, amint 
az igen jól lát ha tó Traianus csá szár osz lo pá nak né me lyik je le ne tén is.
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a fér fi ak vi se le te: toga és kö pe nyek

A tunica fe lett több fé le, kü lön bö ző for má jú lep let, kö penyt vi sel het tek a ró
ma i ak: így a jobb vál lon ru ha kap cso ló tű vel, fi bu lá val ös  sze fo gott négy szög
le tes sagumot, a fél kör for má jú chlamyst, a paludamentumot, a ma guk kö ré 
re dő zött, négy szög le tes palliumot és pallát, a kez det ben fél kör ala kú, majd 
el lip ti kus togát, to váb bá a ponc hó hoz ha son ló paenulát és más zár tabb kö
peny fé le sé ge ket – a mantust, a caracallát és a byrrust. Mind a nők, mind a 
fér fi ak ál tal vi selt lep lek el ren de zé sé re, fel re dő zé sé re jel lem ző, hogy azt min
dig a bal vál lon kez dik, az itt el he lye zett anyag fe les le get a bal kar tart ja, és 
in nen ve ze tik a há ton ke resz tül át a test jobb ol da lá ra, majd elő re és vé gül vissza 
a bal váll ra, eset leg az anyag nak ezt a vé gét is a bal ka ron he lye zik el. An nak 
el le né re, hogy a fel te ke rés irá nya min dig azo nos, a lep lek el ren de zé sé nek 
így is szá mos vál to za ta ala kul ha tott ki.

Az előbb fel so rol ta kon kí vül még ren ge teg el ne ve zés lé te zett, de sok 
eset ben nem tud juk, hogy ezek a ru ha da rab ok mi ként néz het tek ki. Az bi zo
nyos, hogy nem min den eset ben volt il do mos vi sel ni őket, hi szen más kul tú
rák hoz, tár sa dal mak hoz ha son ló an a ró ma i nak is meg volt a sa ját írott és írat
lan vi sel ke dé si sza bály rend sze re, amely meg ha tá roz ta, hogy a ben ne élők nek 
mit il lik, mit sza bad és mit ti los. Na gyon jól tük rö ző dik ez Ci ce ro be szé de i
ben is, aki va ló szí nű leg a ké ső köz tár sa sá gi bí ró sá gi gya kor lat nak meg fe le
lő en gyak ran utal az ál ta la tá ma dott, il let ve kép vi selt sze mé lyek öl töz kö dé si 
szo ká sa i ra. A Szi cí lia egy ko ri kor mány zó ja, C. Verres el le ni vád be szé de i ben 
pél dá ul több eset ben tá mad ja Verrest mint egy ko ri ró mai köz hi va tal no kot, 
ami ért hi va ta los kö te le zett sé ge it el ha nya gol ja és ró mai fő tiszt vi se lő höz mél
tat lan mó don gö rö gös vi se let ben, soleaban, az az szan dál ban és palliumban 
je le nik meg hi va ta los al kal mak kor is, ahe lyett, hogy calceust, va gyis zárt ci
pőt és togát vi sel ne.

Ma a a toga a leg is mer tebb és a leg jel leg ze te sebb nek tar tott ró mai ru ha
da rab. Bár már a ró ma i ak ma guk is a ró ma i ság jel ké pe ként ke zel ték – Ver gi
li us is jog gal be szél gens togatáról , hi szen togát csak a pol gár jog gal ren del
ke zők vi sel het tek –, még sem mond hat juk, hogy ál ta lá no san el ter jedt, min
den na pi vi se let volt a ró mai bi ro da lom ban, mert már a Kr. u. 1. szá za di 
Italiában sem hord ták a vá ro sok tól tá vol eső vi dé ki te le pü lé se ken, Iuvenalis 
sze rint pe dig sok he lyütt csak te me té sek al kal má val ke rül nek elő a togák. 
Ki ala ku lá sa kor va ló szí nű leg prak ti kus és ké nyel mes le pel, ta ka ró le he tett, 
azon ban az idő elő re ha lad tá val egy re na gyobb mé re tet ért el, így vi se lé se a 
nagy anyag men  nyi ség ből adó dó an egy re ké nyel met le neb bé, ne héz ke seb bé 
vált, hi szen a toga re dő it nem le he tett ru ha kap cso ló tű vel, fi bu lá val le tűz ni. 
Eh hez já rult az a tény is, hogy togát jó mi nő sé gű, ter mé sze tes fe hér sé gű 
gyap jú ból kel lett sző ni, ami igen sok ba ke rült. Ezen kí vül spe ci á lis al kal
mak ra más szí nű toga is ké szül he tett: így sö tét szí nű, bar na, szür ke vagy fe
ke te toga pulla gyász al kal má val és hó fe hér toga candida ál la mi tiszt sé get 
meg pá lyá zók szá má ra.

A Kr. e. 2. szá zad dal kez dő dő en a ko ráb bi gya kor lat tal el len tét ben togát 
csak a fér fi ak vi sel tek, el te kint ve a kislányoktól és kis fi úk tól. Ho ra ti us és 
Martialis sza va i ból ki tű nik, hogy né hány pros ti tu ált nő is hor dott togát. A 
kis fi úk 13–16 éves ko ru kig a bí bor sze gé lyűt, az úgy ne ve zett toga praetextát 
vi sel ték, ek kor kap ták meg el ső férfitogájukat, a toga virilist. Bí bor sze gé lyű 
togát nem csak a gye re kek, ha nem a fel nőtt fér fi ak is hord tak, még pe dig 
azok, akik ma gas ál la mi tiszt sé get töl töt tek be, te hát a magistratusok.

 Mint em lí tet tük, Augustus csá szár ural ko dá sá nak ide jén a toga ha tal
mas, 5 mé ter szé les ru ha da rab bá nőtt, ame lyet et től kezd ve egy ál ta lán nem 
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le he tett se gít ség nél kül fel ven ni. Nem csak a mé re te, de a 
for má ja is meg vál to zott: a ko ráb bi fél kör ala kú ból el lip szis
sé nőtt, ame lyet fel öl té se előtt aszim met ri ku san két rét haj
tot tak. Ha be le gon do lunk, hogy a gyap jú ból szőtt tunica 
fe lett még két ré teg gyap jú szö ve tet kel lett el vi sel ni, amely 
a bal kart és vál lat szin te tel je sen be ta kar ta, a jobb ol dalt 
vi szont tel je sen sza ba don hagy ta, ért he tő vé vá lik, hogy mi
ért csak hi va ta los, rep re zen tá ci ós al kal mak kor, te me té sen 
és men  nyeg zőn vi sel ték ezt a ru ha da ra bot.

A meg nö ve ke dett mé ret tel együtt a re dők el ren de zé sé
ben is je len tős mó do su lás kö vet ke zett be: a két rét haj tott 
togát a bal váll ra he lyez ték, úgy, hogy a vé ge szép, füg gő
le ges re dő ket vet ve a láb fe jig ér jen. A toga má sik vé gét a 
há ton, majd a jobb kar alatt át ve zet ve a bal vál lon 
hátravetették.,Eközben per sze ügyel tek ar ra, hogy elöl az 
át ló san fu tó re dő ket is el ren dez zék: a ket té haj tott anyag 
felül le vő ki seb bik ré szé ből a de rék kö ré ún. si nust ren dez
tek, amely nek bal föl ső sze gé lye fö lé ese ten ként kis cso
mó ba ki húz tak egy da ra bot a füg gő le ge sen le ló gó vég ből. 
Ez az ún. umbo, ami va ló szí nű leg a bal vál lon el he lyez ke
dő ha tal mas anyag tö meg le fo ga tá sá ra szol gált.

A Kr. u. 1. szá zad ban élt Quintilianus rész le te sen be szá
mol ar ról, hogy bí ró sá gi tár gya lá so kon, szó nok lat köz ben 
men  nyi re ne héz, szin te le he tet len fel adat a toga szé pen el
ren de zett re dő i nek meg tar tá sa még ak kor is, ha vi se lő je ke
rü li a hir te len, meg gon do lat lan moz du la to kat, az erős gesz
ti ku lá lást. A toga fo lya ma tos fi gyel met igé nyelt tu laj do no
sá tól, aki nek időn ként új ra kel lett ren dez nie ru há ja re dő it.

A kö vet ke ző év szá zad ok újabb és újabb vál to zá so kat 
hoz nak a toga for má já nak és vi se lé si mód já nak ala ku lá sá
ban, ami nem je len ti azt, hogy a ko ráb ban ki ala kult tí pu sok ne 
él tek vol na to vább az újak kal pár hu za mo san. A 2. szá zad 
ele jén meg je le nő új tí pus nak nincs umbója és si nu sa sem 
bő, sok re dős, ha nem szo ro sabb ra vett. A 3. szá za di togákat 
nem is an  nyi ra a re dő zött ség, mint in kább a szé les pánt tá 
ös  sze ren de zett, mel len ke reszt be fu tó csík, a balteus jel lem
zi, amely el ne ve zé sét a kard tar tó szí jak hoz va ló ha son ló sá
ga mi att kap ta. Ezek a togák né ha rö vi deb bek, mint az 
alat tuk vi selt tunica, amely így a ko ráb bi gya kor lat tal el
len tét ben ki lóg a toga alól. Ha a 4. szá za di és az 5. szá zad
ban is je len le vő tí pust ös  sze ha son lít juk a ko ra császárkori
akkal, szin te nem is gon dol nánk, hogy ugyan ar ról a ru ha da
rab ról van szó. Az újabb da ra bok si nu sa pél dá ul an  nyi ra 
meg nyú lik, hogy vi se lő jé nek bal ke zé vel tar ta nia kell. 
Alat ta két tunicát vi sel nek egy má son, a ha gyo má nyos uj
jat lan bő fa zon alatt egy szű kebb, hos  szú uj jas tí pust.

A togákat gyak ran vi sel ték ál do zat be mu ta tás al kal má
val is, már pe dig ilyen kor szük sé ges volt a fej be fe dé se: ta
lán en nek kö szön he tő, hogy az 1. szá zad ra jel lem ző toga – 
sinusszal és umbóval – hasz ná la ta a 4. szá za dig kö vet he tő, 
el ső sor ban ál do za ti je le ne te ken, hi szen ez a leg több tex tí li
át ma gá ban fog la ló tí pus a leg al kal ma sabb ar ra, hogy a si
nu sát al ko tó anya got a fej kö ré von ják.

Akik nem en ged het ték meg ma guk nak eze ket a nagy és 
bő togákat, olyan ki sebb mé re tű és ol csóbb togulákat, az az 
‘togácskákat’ ölt het tek ma guk ra, ami lye ne ket Marcus Au
relius di a dal ív ének ta lap za tán a tö meg ben ál lók kö zül töb
ben vi sel nek. Ezek rö vid, tér dig érő lep lek.

Togán kí vül ter mé sze te sen egyéb lep le ket és kö pe nye
ket is vi sel tek a ró ma i ak tunicájuk fe lett, így szá mos nyu
gat euró pai, de ma gyar or szá gi csá szár ko ri sír kö vön is lát
ha tók hos  szú uj jas, térd alá érő bő tunicából és fö löt te vi
selt, va la mi vel rö vi debb, pe le rin sze rű, uj jat lan, ka puc nis 
kö peny ből ál ló ös  sze ál lí tást vi se lő fér fi ak. Nem tud juk 
pon to san, hogy ezek nek a sír kö ve ken áb rá zolt kö pe nyek
nek mi volt az óko ri el ne ve zé se, egyes vé le mé nyek sze rint 
a gall ere de tű caracallával vagy a szin tén gall byrrusszal 
azo no sít ha tók. A két kö peny köz ti pon tos kü lönb sé get nem 
is mer jük, a for rá sok ál tal köz ve tí tett főbb tu laj don sá gok 
mind két eset ben meg egyez nek: mind egyik kö peny gyap jú
ból ké szült, uj jat lan, elől var rás sal zá ró dó és az egész tes tet 
kö rül öle lő, ka puc nis ru ha da rab, amely tunica fö lé ölt ve 
bár mely, egyik vál lon fi bu lá val ös  sze fo gott gyap jú le pel nél 
job ban véd az idő já rás zord sá gá val szem ben, ezért leg in
kább uta zók, me ző gaz da sá gi te vé keny sé get űzők és ka to
nák kö ré ben volt el ter jedt.

A caracallát elő ször Cassius Dio em lí ti, aki sze mé lye
sen is részt vett Marcus Antoninus ke le ti had já ra ta in, ahol az 
ural ko dó ezt a gall ere de tű kö penyt oly gyak ran vi sel te, 
hogy a ru ha da rab ne ve után őt is Caracallusként kezd ték 
ne vez ni. Va ló szí nű, hogy a caracalla a byrrusnál egy sze
rűbb sza bá sú volt, Diocletianus csá szár ár ma xi má ló ren de
le té ből ugyan is tud juk, hogy az előb bi meg szö vé sé ért és 
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ös  sze var rá sá ért ke ve 
seb bet kel lett fi zet ni, 
mint az utóbbiéért. 
Ta lán anya ga is va la
mi vel dur vább és ol
csóbb le he tett. Fel te
he tő, hogy a csá szár 
öl töz kö dés mód ja bi
ro dalomszerte kö ve 
tők re ta lált, így vál
ha tott egy kel ta ere
de tű kö peny a Kr. u. 
3. szá zad tól az egyik 
leg nép sze rűbb ró mai 
ru ha da rab bá. A cara
callához ha son ló an a 
byrrus is igen ked
velt volt a 4. szá zad
ban, ezt mu tat ja, hogy 
a bi ro da lom nak leg ke
ve sebb 13 kü lön bö ző 
pont ján gyár tot ták na
gyobb men  nyi ség ben.

Sze ren csé re az 
egész bi ro da lom ban 
el ter jedt ka puc nis, 
uj jat lan kö pe nye ket 
nem csak az áb rá zo
lá sok ról és a for rá

sok ból is mer jük, ha nem né hány da rab meg is őr ző dött 
Egyip tom és Nubia föld jé ben. Eze ket a kö pe nye ket egy 
fél kör ala kú szö vet da rab al kot ja, amely hez egye nes ol da lá
nak kö zép pont já ban a ka puc nit al ko tó tég la lap kap cso ló
dik. Ezt a mér ta ni for mát nem a szö vő szék ről le vá gott 
anyag ból szab ták ki, ahogy azt ma ten nénk, ha nem már a 
szö vő szé ken, szö vés köz ben ki ala kí tot ták: tu laj don kép pen 
for má ra szőt ték. Szö vő szék ről va ló le vá gá sa után az anyag
da rab íves szé lén a le ló gó lánc fo na la kat sze gő zsi nór rá so
dor ták ös  sze. Ezt az el dol go zá si for mát el ső sor ban a Föld
kö ziten ger ke le ti fe lé ben hasz nál ták elő sze re tet tel, a bi ro
da lom nyu ga ti tar to má nya i ban va ló szí nű leg csak a ró mai 
hó dí tás sal együtt ter jedt el. Fel te he tő leg a togák szé le it is 
ez zel a mód szer rel dol goz ták el.

női vi se let: a stola és a palla

A ké sei köz tár sa ság kor ban a stolát ugyan úgy a ró mai asz 
szo nyok szim bó lu má nak te kin tet ték, mint a fér fi ak ese té
ben a togát. A köz tár sa sá gi idők ben és a IuliusClaudius 
di nasz tia alatt min den olyan as  szony nak jo ga volt vi sel ni, 
aki egy ró mai pol gár ral tör vé nyes há zas ság ban élt, a Flavi
uskortól azon ban el ső sor ban a ró mai senatorok fe le sé gei 
hord ták. A 2. szá zad vé gé től a lo va gok fe le sé ge it il let te 
meg a femina stolata el ne ve zés, ám kö zel sem va ló szí nű, 

hogy ez a for mu la a stola tény le ges vi se le té vel pá ro sult 
vol na, ugyan is leg több fenn ma radt áb rá zo lá sa a Iulius
Claudius di nasz tia ural ko dó i nak ide jé re te he tő – ezt kö ve
tő en rit kább, de a 2. szá za di fo lya mán vé gig je len van az 
elő ke lő ró mai nő ket áb rá zo ló szob ro kon. Az Augustus csá
szár és utó da alatt je lent ke ző men  nyi sé gi csúcs pont a stolát 
vi se lő nő ket áb rá zo ló szob rok ese té ben va ló szí nű leg an nak 
az au gus tu si pro pa gan dá nak kö szön he tő, amely nek se gít
sé gé vel az ural ko dó a ró ma i ak ré gi jó er köl cse it akar ta 
hely re ál lí ta ni. Az au gus tu si prog ram in teg ráns ré sze volt a 
ró mai nő, a csa lád és a ház tar tás ha gyo má nyos sze re pé nek 
és ér té ke i nek új ra élesz té se és pél da ér té kű vé té te le. Egy ró
mai pol gár esze rint azt vár ta fe le sé gé től, hogy pél da mu ta tó an 
er köl csös és egy sze rű éle tet él jen, nap já nak ja va ré szét ott
hon, a ház tar tás irá nyí tá sá val, a szol gák fel ügye le té vel és a 
csa lád el lá tá sá val, gye rek ne ve lés sel és szö vés selfo nás sal 
tölt se, így biz to sít va pél dá ul köz ügyek kel fog lal ko zó fér jé
nek biz tos, nyu godt hát te ret. En nek az ide o ló gi á nak a vi zu
á lis meg je le ní té se a stolába öl tö zött ró mai nő.

Az írott for rá sok a ru ha da rab két jel lem ző tu laj don sá gá
ról em lé kez nek meg: a stola fé lig ta kar ja vi se lő jé nek láb fe
j ét, és jel lem zők rá azok az institának ne ve zett pán tok, 
ame lyek a vál la kon lát ha tók. A togához és szá mos más 
ró mai ru ha da rab hoz ha son ló an nem ma radt fenn egyet len 
pél dá nya sem, csak írott for rá sok ból és áb rá zo lá sok alap ján 
is mer jük. Ez egy ál ta lán nem vé let len: a togát és a stolát is 
csu pán a bi ro da lom össz la kos sá gá nak kis há nya da vi sel te, 
olyan te rü le ten, ahol a kli ma ti kus és ta laj vi szony ok mi att a 
tex ti lek fenn ma ra dá sá nak esé lye na gyon ki csi. Rá adá sul, ha 
az ősi szo kás sal sza kít va az el huny ta kat nem el ham vaszt va 
te met ték el, ru ha fosz lá nyok leg na gyobb esél  lyel a vi se let
hez tar  to zó fém tár
gya kon ma  rad hat nak 
meg, sem a togához, 
sem a sto lához nem 
vi  sel tek azon ban ilyen 
fém ki egé szí tő ket, pél
dá ul fi bu lát. Az an tik 
szer zők szá mos olyan 
fon tos nak mond ha tó 
rész let ről hall gat nak, 
ame lyek re az áb rá zo
lá sok is csak mér ték
kel nyúj ta nak fe le le tet: 
ilyen pél dá ul az anyag 
és a szín kér dé se. A 
stola és az alat ta vi selt 
tunica vagy calasis 
anya gá ról egyik for
rás cso port sem nyi
lat ko zik, így csak fel
té te le zé sek be le het 
bo csát koz ni. Fel té te
lez he tő, hogy a 
togához ha son ló an a 
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kö penyt vi sel, lá bán a szalacskai bronz le let 
alap ján ké szült láb be li 

(Dabasi And rás fel vé te le)

Egyiptomi múmiaportrék ábrázolásai alapján 
készült viseletrekonstrukció: 

egymáson viselt két tunica és palla



stola is bir ka gyap jú
ból ké szült (hi szen 
mind ket tő a ró mai 
pol gá rok és fe le sé ge
ik ha gyo má nyos 
vi se le té nek meg ha tá
ro zó da rab ját ké pez
te, már pe dig a ró mai 
tár sa da lom ere de ti leg 
pász tor ko dás sal fog
lal ko zó kö zös ség volt). 
A szín ese té ben ki csit 
ked ve zőbb hely zet
ben va gyunk, hi szen 
né hány szob ron fol
tok ban ugyan, de 
azért ér té kel he tő men
 nyi ség ben le het ta lál ni 
fes ték nyo mo kat: ezek 
alap ján a calasist és a 
tu ni cát gyapjúfehér
nek, a fe let tük vi selt 
stolát pe dig vö rös nek 
gon dol ják a ku ta tók.

A stolát vi se lő 
ró mai matronák az ut cá ra ki lép ve egy nagy mé re tű, négy
szög le tes ken dő be, a pallába bur ko lóz tak, amel  lyel sok szor 
fe jü ket is be fed ték. A stolához vi selt palla töb bek kö zött a 
pompeii Misz té ri u mok vil lá já ban ta lált Liviaszobor fes té
se alap ján szin tén vö rös szí nű le he tett, négy ol da lát pe dig 
bí bor szí nű sze gély ke re tez te. A sze gé nyes ada tok ból ki in
dul va egy elő re el dönt he tet len, hogy min den stolát vi se lő 
nő öl tö ze te eze ket a szí ne ket mu tat tae, vagy a sok kü lön
bö ző szí nű kö zül csak a pi ros ra vo nat ko zó an ren del ke zünk 
in for má ci ó val.

A stola alatt vi selt tunicát vagy calasist ön ma gá ban és 
pallával ki egé szít ve is vi sel ték a ró mai nők. A női tunica 
csak hos  szá ban és va ló szí nű leg szí ne i ben kü lön bö zött a 
fér fi a ké tól. Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy a nők szí
ne seb ben öl töz köd tek, mint a fér fi ak, akik ru ha tá ruk alap
szí ne ként a fe hé ret pre fe rál ták, egyes szí nek pe dig ki fe je
zet ten nő i es nek szá mí tot tak, mint pél dá ul a sár ga kü lön bö ző 
ár nya la tai.

A palla vi se lé sé nek fon tos sá gát jel zi egy Valerius Maxi
mus ál tal ránk ha gyo má nyo zott anek do ta, amely sze rint a 
Kr. e. 2. szá za di Ró má ban egy bi zo nyos Sulpicius Gallus 
azért vált el fe le sé gé től, mert az as  szony a palla fej re vo ná
sa nél kül hagy ta el ott ho nát, így az ut ca né pe is lát hat ta 
azt, amit a férj sze rint csak ne ki lett vol na sza bad lát nia. A 
csá szár kor ban ezt a kér dést nem vet ték már en  nyi re szi go
rú an, de azért to vább ra is a fe jü ket be fe dő nők pél da ér té
kű ek ma rad tak, és gya kor ta így is áb rá zol ták őket. 

A stolát gö rög elő ké pé től el té rő en a ró mai matronák 
min dig tunica vagy calasis fe lett vi sel ték. A calasis a tu
nicához ha son ló an szin tén na gyon egy sze rű ru ha da rab 

volt, amely öl nyi át mé rő jű cső ből vagy két öl szé les sé gű, 
fél be haj tott és a bal kar alatt ös  sze varrt tég la lap ból ké szült. 
Fel ső sze gé lyét több pon ton ös  sze fog ták úgy, hogy kö zé
pen a fej nek, két szé lén pe dig a ka rok nak nyí lá so kat hagy
tak. A vál la kon te hát a tunicával el len tét ben nem varr ták 
ös  sze, ha nem egy más tól egyen lő tá vol sá gok ra le vő több 
pon ton ös  sze fog ták. Egyes vé le mé nyek sze rint er re a cél ra 
ap ró fi bu lák szol gál tak, az áb rá zolt calasisok több sé gé nél 
azon ban az ös  sze erő sí té si pon tok ban lát ha tó fél gömb sze rű 
dí szí té sek nem sza bá lyo sak, ha nem fe lü le tü kön gyak ran 
be mé lye dé sek lát ha tók. For má juk leg in kább ar ra em lé kez
tet, mint ami kor va la mi lyen tex tí li át egy pont ba ös  sze csip
pen te nek és alul el kö töz nek. Va ló szí nű nek tű nik, hogy a 
calasis ele jét és há tul ját al ko tó szö ve tet egy más hoz fog va 
így rög zí tet ték ös  sze, ami meg ma gya ráz ná a göm böcs kék 
alól su gár sze rű en ki in du ló rán co kat is.

ruhaprés

Az ép pen nem hasz nált ru ha da ra bo kat a ró mai kor ban (is) 
ös  sze haj to gat va, do bo zok ban, lá dák ban tá rol ták, ahogy ezt 
több áb rá zo lás is bi zo nyít ja. Ránk ma radt egy na gyon ér
de kes, Pompeiiből szár ma zó le let is: itt ta lál tak egy 20 ré
teg be ös  sze haj to ga tott gyap jú szö ve tet. Ta lán ez a tá ro lá si 
mód ered mé nyez te azo kat a szo bor ala kok lep le in lát ha tó, 
egy más sal pár hu za mo san és egy más ra me rő le ge sen fu tó, 
négy szö ge ket min tá zó haj tás nyo mo kat, ame lyek el ső pél dái 
a Kr. e. 4. szá za di gö rög áb rá zo lá so kon fi gyel he tők meg. 
Más, jó val va ló szí nűbb el kép ze lés sze rint ezek a jól lát ha
tó an áb rá zolt csí kok nem a ru ha tá ro lá sa kor ke let kez tek, 
ha nem azt meg elő ző en, a tex ti lek gyű rő désmen te sí té se 
so rán. En nek az el já rás nak a lé nye ge az volt, hogy az ös 
sze haj to ga tott tex til ne műt a Herculaneumban is fenn ma
radt hoz ha son ló pré sek be he lyez ték. A ru há kon lát ha tó, 
négy szö ge ket min tá zó haj tá si csí kok a prés be ra kott fa lap
ok széleinek le nyo ma tai. A va sa lás óko ri meg fe le lő jé nek 
el ter jedt sé gé ről nem csak a ró mai plasz ti kák ta nús kod nak, 
ha nem né hány meg őr ző dött ru ha da rab is, így a Kr. u. 4. 
szá zad ban élt mi lá nói püs pök, Szent Amb rus egyik tu
nicáján még ma is meg fi gyel he tők a ru ha prés hasz ná la tá
ból adó dó nyo mok.

sa ruk, szan dá lok, ci pők, láb be lik

A ró mai bőr fel dol go zás igen fej lett volt, már a ko rai idők
től nagy fo kú specializáció és mí ves ség jel le mez te. Szá mos 
tech ni kai újí tás, így a nö vé nyi cser zés el ter je dé se is va ló
szí nű leg a ró mai hó dí tás nak kö szön he tő. Saj nos na gyon 
rit ka, ami kor egy ró mai láb be li ről tud juk, hogy egy kor mi
lyen szí nű le he tett, ugyan is a bőr tár gyak fenn ma ra dá sát 
biz to sí tó kö rül mé nyek rit kán ked vez nek a szí nek meg őr ző
dé sé nek. Szá raz, si va ta gi kör nye zet ben el ső sor ban Egyip
tom ban fenn ma radt bőr tár gyak azon ban bi zo nyít ják, hogy 
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a ró mai bőr fel dol go zó ipar szám ta lan színt – így a bar na 
kü lön bö ző ár nya la ta it, vö rö set, bí bort, fe ke tét, kü lön bö ző 
sár gá kat és fe hé re ket, ara nyo zot tat – tu dott elő ál lí ta ni. Az 
an tik szer zők gyak ran tesz nek em lí tést a fe ke te bőr ből ké
szí tett tár gyak ról, így a kü lön bö ző láb be lik ről, il let ve a fes
té sük höz hasz nált ke ve rék ről, az atramentum sutoriumról is, 
mely nek hasz ná la ta va ló szí nű leg meg le he tő sen gya ko ri volt.

Az óko ri láb be lik jel lem ző sa ját ja, hogy nincs sar kuk, 
a test ma gas ság nö ve lé sét a tal pat al ko tó bőr ré te gek na gyobb 
szá má val le he tett el ér ni. Ezt két fé le mó don tet ték: a ré te ge
ket vagy ös  sze varr ták, vagy kú pos fe jű vas sze ge csek kel 
rög zí tet ték egy más hoz. Ter mé sze te sen a két fé le meg ol dás 
együt tes al kal ma zá sa is gyak ran elő for dul.

Ró má ban, il let ve az íz lés és di vat te kin te té ben meg ha
tá ro zó sze re pet be töl tő egyéb nagyvárosokban sok, a tar to
má nyok ban tel je sen ter mé sze tes nek vett és igen el ter jedt 
szo kás ra meg ve tés sel te kin tet tek. Így pél dá ul a csí pős 
nyel vű iro dal má rok gya kor ta ál lí tot ták pel len gér re azo kat 
az ál ta luk bug ris nak, fa ra gat lan nak tar tott sze mé lye ket, 
akik sze ge cselt tal pú láb be lit vi sel tek, mi köz ben a ré gé sze ti 
le let anyag bi zony sá ga sze rint a nyu ga ti pro vin ci ák ban dol
go zó ci pé szek a nők és fér fi ak, de sok szor még a gye re kek 
láb be li jé nek tal pát is ki ver ték az idő előt ti elko pás tól vé dő 
vas sze ge csek kel.

A bi ro da lom ke le ti te rü le te in azon ban más a hely zet, 
ke ve sebb a sze ge cselt tal pú láb be li. Nem tud ni pon to san, 
mi en nek az oka, egye dül a zsi dó né pes ség kö ré ben ta lál
ko zunk egy ér tel mű sza bá lyo zás sal: sabbath ide jén ti los 
olyan láb be li ben jár ni, amely sze ge cselt. Mi vel a leg több 
em ber csu pán egy pár szan dált mond ha tott ma gá é nak, 
ame lyet hét köz ben és ün nep nap okon egy aránt vi selt, fel te
he tő, hogy egyet len sa ru ja tal pá nak sze ge cse lé sét ke rül te.

A britanniai Vindolandában ta lált ré gé sze ti le le tek szá
mos ér de kes ség gel szol gál nak az egy kor itt élt em be rek 
éle té re, így öl töz kö dé sé re vo nat ko zó an is Az író táb lák ról 
is mert sze mé lyek né me lyi ké nek elő ke rült láb be li je it ugyan
is azo no sí ta ni le het, így pél dá ul Flavius Cerialis egyko ri 
tá bor pa rancs nok fe le sé gé nek, Lepidinának fi nom, ke cse
sen ívelt tal pú té li és nyá ri, ut cai és ott hon vi selt lábbelije
it. Eze ket va ló szí nű leg a di vat te kin te té ben ve ze tő sze re pet 
be töl tő Itá li á ban vá sá rol ta és hoz ta ma gá val a csa lád e tá vo li 
gar ni zon ba. Láb be li jei kö zött ta lá lunk egy fi nom mí vű, pa
ra fa talp bé lé sű házipapu csot is, amely a tí pus ed dig is mert 
leg ko ráb bi pél dá nyát jelenti ez a pro vin ci ák ban élő nők 
kö ré ben csak a 2. szá zad vé ge fe lé kezd el ter jed ni és hasz
ná la ta a 3. szá zad ele jé től vá lik szé les kö rű vé. Ér de kes, 
hogy ek kor már he lyi fa anyag ok ból is ké szí tik a talp be té te
ket, Egyip tom ban pe dig pa pi rusz ná dat hasz nál nak er re a 
cél ra.

A szan dál vi se lés szo ká sa nyil ván va ló an a me di ter rán 
tér ség ből ér ke ző ha tás ra ter jedt el az Italiától észak ra eső 
pro vin ci ák ban. Az itt elő ke rült sze ge cselt tal pú pél dá nyok 
nem sok két sé get hagy nak afe lől, hogy egy ko ri tu laj do no
sa ik nem ott ho na ik ban, ha nem az ut cán vi sel ték őket. A 
ró mai láb be lidi vat vál to zá sa – csak úgy mint nap ja ink ban 
– a ci pők, sa ruk talp for má já nak mó do su lá sá ban je lent ke
zett leg in kább. A csá szár kor el ső két év szá za dá ban a fenn
ma radt szan dá lok ese té ben nem le het ki zá ró lag fér fi ak ra 
(egy te le pü lé sen elő for du ló na gyobb mé re tek), il let ve nők
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leg ké sőb bi ré te ge i ben elő for du ló tí pus)

Láb ala kú bronz edény Szalacskáról (Dabasi And rás fel vé te le)



re és gye re kek re (ki sebb mé re tek) jel lem ző tí pu so kat el kü lö
ní te ni. Ez a hely zet azon ban leg ké sőbb a 2. szá zad vé gé vel 
meg vál to zik. A nők sarujainak tal pa to vább ra is kes keny, 
ele gán san ívelt for má jú, míg a fér fi ak hoz és va ló szí nű leg a 
fiú gyer me kek hez is tár sít ha tó da ra bok ra az idő elő re ha lad
tá val egy re in kább a ki szé le se dő elül ső rész jel lem ző, amely 
akár a 15 cen ti mé tert is el ér he ti. Az így ki ala kult talp nagy
já ból egy há rom szög höz ha son lít ha tó, amely nek két szá ra a 
talp két ol da lát, a har ma dik ol dal pe dig az ele jét je len ti. 
Eze ket az ujj kö zi sa ru hoz tar to zó tal pa kat gyak ran dí szí tet
ték, sok szor ara nyo zott vo na lak kal, de egy 4. szá za di his
paniai fal fest mé nyen az áb rá zolt alak bal szan dál já nak tal
pát nagy mé re tű, arany ba fog lalt zöld drá ga kő is dí szí ti. 

Sa ru kon, szan dá lo kon kí vül ter mé sze te sen igen vál to
za tos for má jú zárt láb be li ket is vi sel tek a ró ma i ak. Pél dá ul egy 
Szalacskán elő ke rült, bronz ból ké szült, láb ala kú edény  kén 
áb rá zolt ma gas szá rú láb be li hez ha son ló kat lát ha tunk ger
má ni ai ró mai sír kö vek rész le te ző áb rá zo lá sa in is: ezt a rüsz
tön nyi tott, fű zős ci pőt zok ni ba búj ta tott lá bon hos  szú uj jas 
tunicához és ka puc nis kö peny hez is vi sel te a tar to má nyok
ban élő la kos ság. Ha son ló, csak dí szí té sük ben kü lön bö ző 
láb be lik ke rül tek elő egy, a németrországi Welzheimben 
fel tárt ge ren da bé lé sű kút be töl té sé ből is: a fa dend ro kro
nológiai vizs gá la ta és a kút ból szár ma zó le le tek egy ér tel mű
vé te szik, hogy a hul la dék kal va ló fel töl tő dés nem fo ko za tos 
volt, ha nem egy sze ri al ka lom mal tör tént Kr. u. 200 kö rül.

A 160as évek ben ki ala ku ló kes keny, ele gáns csúcs ban 
vég ző dő ívelt talp for ma és a hoz zá tar to zó, he gyes or rú ci
pőfel ső rész orr vé dő sap ká val, amely a szalacskai láb be li 
sa ját ja is, a Kr. u. 3. szá zad ra még a vá ro si köz pon tok tól 
tá vo labb eső te rü le te ken is szé les kör ben el ter jedt és ki szo
rí tot ta a ko ráb bi for má kat.

A pro vin ci ák ban élők egy ál ta lán nem ide gen ked tek a 
kü lön bö ző, ba kancs ban, ci pő ben, vagy ese ten ként sa ru hoz 
hor dott láb me le gí tők vi se lé sé től sem, amint ar ról egy részt 
az áb rá zo lá sok, más részt a fenn ma radt le le tek ta nús kod nak. 
Is me rünk szö vet ből varrt zok ni kat, ne me zelt bé lé se ket és 
hur kolt tech ni ká val kö tött láb me le gí tő ket is. A leg egy sze
rűbb tí pust azok a ka to nai le lő he lyek ről is mert kes keny 
gyap jú pán tok kép vi se lik, ame lyek kel va ló szí nű leg pó lya
sze rű en te ker ték kör be a lá bat, így óv va azt a láb be li és a 
fagy okoz ta sé rü lé sek től. Egy matresdeveyrei (Fran cia or
szág) sír ban ta lált na gyon egy sze rű láb me le gí tőt két tex til
da rab ból varr tak ös  sze: a síp cson tot egy 55 cen ti mé ter 
hosszú tég la lap véd te, amely nek fel ső, ki roj to zott és visz 
sza hajt ha tó sze gé lyé be egy rögzítőzsinórt fűz tek. A tég la lap 

al só sze gé lyé hez, a bo ká nál egy meg kö ze lí tő leg 20 cen ti
mé ter hos  szú szö vet da ra bot varr tak: ez me le gí tet te egy ko ri 
vi se lő jé nek a láb fej ét. A le let kap csán pár éve fel ve tő dött a 
kér dés, va jon a sír ban el te me tett fi a tal nő le he tette en nek a 
láb vé dő nek az ere de ti tu laj do no sa – ezek ugyan is az ő lá bá
ra túl sá go san hos  szú ak vol tak, más részt a szö vet be há rom 
be tűt hí mez tek, ame lyek egyes ér tel me zők sze rint egy fiú
test vér vagy eset leg férj tria nominájára utal nak.

A noviomagusi (Neumagen, Né met or szág) Avitus
síremlék dom bor mű ve in áb rá zolt hölgy lá bán ujj kö zi sa ru
ja alatt két uj jas gyapjúzoknit vi sel. Ha son ló két uj jas pél dá
nyo kat ró mai ko ri egyip to mi te met ke zé sek ből, te le pek ről, 
DuraEuroposból és egy, a Metropolitan Museumban őr zött 
mú mia le pel áb rá zo lá sá ról is is me rünk. Ezek a gyapjúzoknik 
egy ma már ke vés sé is mert hur kolt tech ni ká val ké szül tek, 
ame lyet gyak ran kopt kö tés nek is ne vez nek; ez na gyobb 
mé re tű, csont vagy fém var ró tű se gít sé gé vel ké szült.
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