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A római kori szépség- és testápolás többféle forrás alapján vizsgálható. Az írott 

források között elkülöníthetünk közvetlen és közvetett forrásként értékelhető helyeket. 

Előbbiek olyan „nevelő” célzatú irodalmi alkotások, amelyek kifejezetten test- és 

szépségápolásra vonatkozó tanácsokat adnak és/vagy elvárásokat közvetítenek nők és férfiak 

felé, részletes leírásokat adnak testápolási szokásokról, az egyes testtájakon alkalmazható és 

alkalmazandó kozmetikumokról, azok használatának és elkészítésének menetéről, 

alkotóelemeikről, ezek beszerzési helyéről és hatékonyságáról, a felvitelükhöz alkalmazott 

tárgyakról stb. vagy tudományos munkák. Ezek száma kisebb, mint a közvetett forrásoké.  Az 

írott források másik csoportjához sorolható szövegek célja más, csak érintik a római 

szépségápolás és testkultúra területét; pl. orvosi szakszövegek, amelyek a közös felhasználási 

területű eszközök és alapanyagok funkcióinak elkülönítésében segítséget nyújthatnak vagy pl. 

Plinius Naturalis Historiájának növényeket és ásványi anyagokat bemutató fejezetei, 

amelyekben az auktor sosem mulasztja el - amennyiben van - azok gyógyászatban vagy 

testápolásban hasznos alkalmazási területeinek ismertetését. Nagyobbik részük irodalmi 

alkotás, amelyben az író pl. egy-egy alak személyiségjegyeinek minél árnyaltabb megfestése 

végett említi meg testápolási rítusok (túlzott) alkalmazását, vagy azok elmaradását, gyakran 

jelleme negatív - ritkán pozitív - vonásainak hangsúlyozása érdekében továbbá filozófiai, 

raetorikai értekezések, amelyekben az ünnepelt vagy kárhoztatott testápolási szokások egy 

társadalom erkölcsi állapotának tüneteiként bukkannak fel, ritkábban egyszerű tárgyleírások.  

 

Az auktoradatok feldolgozásából nyerhető kép hozzávetőleges részletességgel vázolja 

fel a korabeli testápolási szokásokat, az alkalmazott szereket, ezek kereskedelmét, ugyanakkor 

nem szabad figyelmen kívül hagyni a tényt, hogy a források köre térben, időben és 

társadalmilag korlátozott. Ugyanis zömmel a késő köztársaság-kor - 1. század időszakában 

születtek, ezáltal ezen időszakok viszonyait reprezentálják és a Roma városi, legfeljebb itáliai 

patricius, de mindenképpen magasabb társadalmi állású személyek szokásait közvetítik. Nem 

tudjuk, hogyan változott ez a római kori test- és szépségápolási szokásokról határozottan 

körvonalazódó kép a császárság későbbi időszakaiban, hogyan hatottak rá az etnikai és 

territoriális sajátosságok illetőleg hogyan szűrődött le az alacsonyabb társadalmi rétegekbe.  

 

Ezek felfejtéséhez a régészeti emlékanyag hozzájárulhat.  

A régészeti emlékanyag alatt nem csak a vonatkozó tárgyak összessége, hanem az 

epigráfiai és képi forrásanyag is értendő.  

Az epigráfiai forrásanyag jelentősége, hogy a testápolás nyilvános helyeit rögzíti 

(borbélyok, fürdők) valamint az ebben hivatásszerűen részt vállalók megnevezését 

tartalmazza.   

A képi forrásanyag rendkívül változatos; sírkövek reliefjei, falfestmények, 

kisplasztikák, mozaikok a testápolás során használt tárgyakat, azok alkalmazásának mikéntjét 

jeleníthetik meg, mindezek összevethetők a tárgyi emlékanyag repertoárjával. 

 

A római kori szépség- és testápolás:  

 

Az írott és képi források alapján a római kori test- és szépségápolás a 

következőképpen vázolható fel.  

Mindkét nem gyakran és sok illatszert, testápolószert alkalmazott az arc-, haj- és 

testápolás során illetőleg illatosításra. A nők arcbőrüket és testüket hidratálták, igyekeztek a 

„tisztátalanságokat” eltűntetni, harcoltak a ráncok ellen. Az igényes megjelenés alapfeltétele 

volt a szőrtelenített bőr, a nem kívánt szőrszálakat gyantával, horzsolókővel vagy borotvával 

távolították el, de kínálkoztak végleges szőrtelenséget ígérő szerek is, amelyek hatékonyságát 

ma már ellenőrizni nem tudjuk, de vélhetően használatukat inkább a babonás képzetek 
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mintsem a valódi hatás motiválta. Nem csak az őszülő hajat festették, hanem divathóbortból 

is, a kora császárkorban divatos volt a vörös hajszín. A mindenkori császárné hajviselete 

befolyásolta bonyolult frizurák elkészítéséhez a mai hajsütővas korabeli megfelelőjét 

használták, mindamellett a haj megfelelő állapotban tartásához különböző szerekre is szükség 

volt, ezek együttes használata sokat árthatott a hajnak, ki is hullhatott. A probléma 

orvoslásához parókát viseltek. A szépséghibák elkendőzéséhez és az előnyös részek 

kihangsúlyozása végett sminkeltek vagy szépségtapaszt hordtak. A római kori smink alapja, a 

leírások alapján, a makulátlan fehér arcbőr, rózsás orcák, feketével kihúzott szem, szempillák 

és szemöldök.   

A római férfi a késő köztársaság-kortól borotválkozott, szakállat kevés kivételtől 

eltekintve nem viselt, az csupán Hadrianus uralkodásától jött újra divatba. Szőrtelenítette 

magát; karját, hónalját, a lábszár szőrtelensége azonban már túlzásnak számított. Frizurájára 

ügyelt, ha megkopaszodott parókát hordott, körmét rendszeresen vág(at)ta, az orrlyukából 

kikandikáló szőrszálak eltávolítására is gondja volt. Nem vetette meg a sminket, de ha 

túlzásba esett nevetség tárgyává tette magát.  

Mindkét nem ügyelt fogainak állapotára, ha hiányzott igyekeztek pótolni, komoly 

igénytelenségnek számított a kellemetlen lehelet vagy a testszag, ezért rendszeresen 

mosakodtak illetőleg igyekeztek ezeket illatszerekkel elkendőzni.  

A római korban a női szépségideál a karcsú, de izmos és nem túl nagymellű nő volt, 

ennek elérése érdekében diétáztak és mellkötőt hordtak. A képi ábrázolások megőrizték a 

korszak egészséges, mindenfajta prüdériától mentes hozzáállását a meztelen női testhez. 

 

A tárgyi emlékanyag:  
A szépség- és testápolás tárgyi emlékanyagának körébe jól elkülöníthető, jellegzetes 

tárgytípusok sorolhatók, amelyek a római befolyási övezet teljes területén megfoghatók a 

késő köztársaság korától kezdve. Az időbeli határ azt jelzi, hogy ettől az időszaktól kezdve 

válnak ezek a tárgyak végleges formájukban kiforrottá és uniformizálttá, terjednek el a 

birodalom teljes területén, és válnak számunkra könnyen felismerhetővé, valamint a római 

jelenlét és/vagy a romanizáció egyebek mellett fontos bizonyítékaivá. Egyes tárgyak 

funkciója egyértelmű és egyértelműen a címben megfogalmazott körbe sorolható, ilyenek a 

tükrök, fésűk, borotvák, strigilisek, fogpiszkálók, körömreszelők, kozmetikai készletek, de 

vannak köztük többfunkciós eszközök, amelyek felhasználási körét a testápolásban, az 

orvoslásban/sebészetben, festészetben és egyéb köznapi tevékenységekben is kereshetjük. 

Ezek a különböző kanáltípusok, és kanonikus formáik a kanál- és spatulaszondák, fülkanalak 

továbbá a csipeszek, paletták, illetőleg a különböző tárolóalkalmatosságok; orvosi dobozkák, 

sminkesdobozok, skatulyák, tégelyek, edények. Ezek pontos funkciójának meghatározása a 

leletkörnyezet és a kísérőleletek vizsgálatával lehetséges. Lehetőséget adnak erre zárt 

leletegyüttesek; zömmel sírok vagy a Vezúv környéki települések leletcsoportjai, ritka esetben 

deponált vagy együtt előkerült in situ leletcsoportok. Amennyiben egy ilyenben specifikus 

orvosi/sebészi eszközök jelentkeznek, akkor az egész leletegyüttes orvosi eszközkészletként 

definiálható, ezek hiányában viszont egy-egy orvosi készletekben is felbukkanó tárgytípus 

jelenléte nem egyértelműsíti a többi tárgy funkcióját. Ugyanennek az ellenkezője mondható el 

abban az esetben, ha a leletegyüttes kozmetikai eszközt - tükröt, fésűt, borotvát, fogpiszkálót - 

tartalmaz. Fontos azonban megjegyezni, hogy az interpretációk mindig esetlegesek és a 

tárgycsoportok összességére vonatkoznak, ugyanis egy multifunkciós eszköz felhasználási 

köre értelemszerűen más lehet, amennyiben más környezetben jelentkezik. 

Az orvosi- és kozmetikai eszközöket publikáló anyagközlésekben egyértelmű terminus 

technikusokkal és funkciómeghatározásokkal találkozunk az aggályos tárgytípusoknál is. 

Ezek kritikus kezelése nagyon fontos, ugyanis ezek az orvosi szakírók szövegeiben 

következetesen használt görög- és latin tárgymegnevezések szövegkörnyezetéből, ezek 
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felhasználási módjából és a néhány külalakjukra vonatkozó utalásból történt következtetések 

és elméleti hasonlóság alapján történő azonosítások.  

A szépség és testápolás tárgykörébe vonható eszközök a következők; tükrök, fésűk, 

borotvák, fogtisztítók, strigilisek, kozmetikai készletek, csipeszek, paletták, kanalak, kanál és 

spatulaszondák, fülkanalak, tégelyek, dobozok, balsamariumok.  

 

 A szépségápolás tárgyi emlékanyaga Pannonia Magyarország területére eső részén: 

 

Pannoniai Magyarországra eső részén jelentkező tükrök változatai követik a 

provinciális emlékanyag formáit. Formai alapon létrehozott tipológiájukban két nagyobb 

csoportot - négyszögletes és kerek - valamint utóbbiakon három alcsoportot tudunk 

elkülöníteni; kézitükrök illetőleg fogó nélküli tükörlapok valamint összecsukható tükrök. A 

kézitükrök nyele kétféle; egy függőlegesen álló illetőleg egy hátul keresztben álló, 

edényfogóhoz hasonló típus jelentkezik. Előbbiek formája igen uniformizált, utóbbiakon 

nagyobb a variabilitás, ugyanakkor számuk elenyésző az előbbiekhez képest. A 

legjellegzetesebb pannoniai tükörforma - csakúgy, mint a provinciákban - a kerek, 

lyuksorszegélyes díszítésű, hátoldalán esztergált bordákkal díszített, baluszter alakú 

elemekből álló, tagol, jellegzetes felépítésű, függőleges állású nyéllel rendelkező kézitükör. 

Tükrök a tartomány meghódításával jelentkeznek először a pannoniai leletanyagban, 

legkorábban a Flavius-korra utaló leletkörnyezetben, jellegzetes sírmellékletei korai 

hamvasztásos temetkezéseknek. A reprezentatívabb, jellegzetes formák, így a 

lyuksorszegélyes tükörtípus, vagy ennek az egyszerűbb, csak esztergált bordákkal díszített 

változata és a négyszögletes tükrök a 2. század végéig foghatók meg a leletanyagban. A 2. 

század végétől a keltezhető leletkörnyezetből származó tükrök arányai alapján erőteljes 

csökkenés figyelhető meg az előkerülő tükrök számában, ugyanakkor az ebben a korszakban 

előkerült darabok között kevésbé sematikus - bekarcolt geometrikus díszítésű, vagy 

hátulfogós darabok -  példányokat találunk.  

A pannoniai tükrök leletkörülményei nem járulnak hozzá, hogy a tükrök esetleges 

szimbolikus jelentéstartalmát feltárjuk szepulkrális környezetben, a női attribútum vagy 

reprezentációs eszköz szerepen túl. Az írott források alapján a görög antikvitásban sejthető a 

tükör szimbólumszerepe, mint világok közötti közvetítő, amely jóseszközként való 

használatában illetőleg vázakép ábrázolások alapján valamiféle halottkultuszban betöltött 

funkciójában nyilvánul meg, ez azonban nem követhető a római kultúrában. Ebből a 

szempontból érdekes a Pannoniában és Noricumban jellegzetes tükörábrázolásos sírkövek 

vizsgálata, amelyeken a tükör nem használatának megfelelően, hanem a kézitükrök esetében 

az azt tartó feje fölé vagy azzal egymagasságban tartva a „néző” felé fordítva, vagy a test elé 

leengedve és tényleges méreténél arányaiban nagyobbnak ábrázolva jelenik meg. A tükröt 

tartó alak értelmezése Camilla, áldozószolga, aki egyes ábrázolásokon egyértelműen halotti 

torra utaló leletkörnyezetben szerepel. Minthogy ebben a kontextusban minden jelenlevő 

tárgynak speciális szerepe van, így a tükrök esetében is számolhatunk ilyesmivel, még ha azt 

egyelőre megfejteni nem is tudjuk. Ezt nyomatékosítja a használattól eltérő tartásuk és a 

hangsúlyos ábrázolás is. 

A római kori fésűknek két jól elkülöníthető horizontja van; a korai és kései fésűké. A 

két csoport nem csak földbekerülésének jellegzetes időszakát tekintve, de kivitelében is 

elkülönül egymástól. A korai (kora-középső császárkorban) földbe került példányok kivitele 

egyszerű és egységes. Bár a Vezúv környéki települések leletanyaga nagyobb változatosságot 

sejtet, a provinciák leletanyagában, így Pannoniában is az egyszerű, egy darabból faragott, 

kétsoros csont vagy fafésű dominál. Ezek jellegzetesen korai, hamvasztásos sírok 

mellékleteiként kerülnek elő, amely leletkörülmény választ adhat arra a kérdésre, hogy a korai 

fésűk száma miért elenyésző a kései változatok mennyiségéhez képest. Különleges darabok az 
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áttört betűkkel díszített aquincumi fésű vagy az Indiából származó gorsiumi töredék. A fésűk 

másik csoportja a jellemzően a 360-as éveknél későbbre keltezett keletkezési idejű 

temetkezésekben előkerülő többrészes, több darabból összeállított fésűké. Ezek formai 

repertoárja sokkal változatosabb. A készítéstechnika és a nyélformák alapján különíthetünk el 

fésűtípusokat. Legnagyobb példányszámban a kétsoros, háromrészes fésűk jelentkeznek. Ezek 

annyiban térnek el korai változatuktól, hogy egy-egy plusz pántot kapnak, amelyek lehetővé 

teszik, hogy a fésűt több kisebb csontdarabból állítsák össze illetőleg helyet adnak a 

díszítésnek. Az összetett fésűk másik csoportja egysoros, elkülönítünk ezek között 

háromrészes és ötrészes fésűket. Utóbbiak esetében a középső fogazott lap és a két fogólap 

kiegészül még egy-egy pánttal.  A háromrészes, egysoros fésűk változatos formák. A nyelek 

között találunk félovális, félkör, körszelet, lekerekített sarkú háromszög, harang vagy 

háromszög alakút. Az ötrészes fésű kivitele igen karakterisztikus, jellegzetes technikával 

díszített, egy csoportjuk zoomorf ábrázolást hordoz. A késő római fésűtípusok tárgyalásakor 

óhatatlanul előkerül a barbár hatás a provinciális fésűkön. Ez különösen az ívelt oldalú 

háromrészes és az ötrészes fésűkben fogható meg. A pannoniai formák legjobb párhuzamai, 

sőt analógiái a Marosszentanna-Csernyahov kultúra temetkezéseiben előkerült fésűkben 

találhatók meg, mind a formák, mind a díszítés tekintetében. A birodalom észak-nyugati 

határai mentén élő császárkori barbárok fésűinek változatai majdhogynem indifferensek a 

pannoniai változatok fejlődésében. Kivételt képez ez alól a háromszögfogós fésűforma.    

A római kori borotvák típusaiban az így definiálható formákban a kutatásban nincs 

konszenzus. Pannoniában a J. Garbsch által a nyél és a pengeformák alapján 3 féle 

alaptípusból egyelőre csak a (Typ B) széles, lekerekített és a (Typ C) széles, négyszögletes 

pengéjű darabok jelentkeznek. A keskeny, késszerű A típus interpretációja bizonytalan, G. C. 

Boon inkább kozmetikai késként tárgyalja, mintsem borotvaként. A pannoniai borotváknak 

egy kivételtől eltekintve csak a nyele maradt meg. Ezek egy csoportja állatfejet; stilizált 

nagymacska vagy griff-fejet mintáz, egy másik változatuk ezeknek az imitációja. Az ilyen 

típusú keretes borotvák formavilága birodalomszerte nagyon egységes, kevés keltezhető 

példányuk zömmel a 2. század második felében vagy a 3. század első felében került földbe, de 

még 4. század végére utaló leletkörnyezetben is előkerül. A dolgozat gyűjtőterületéről 

származó példányok pontos leletkörülményei ismeretlenek. A két darab, széles négyszögletes 

pengéjű vagy delfines borotva nyele, a J. Garbsch által stilisztikai kritériumokon, a halak 

testének ívén, alapuló megfigyelései alapján a 3. század első felében került földbe.   

A fogtisztítóként megnevezett eszközök interpretációja nem egyértelmű. A 

levélformájú, lapos, egyik irányba kihajló, hegyes csúcsban végződő lapátkával rendelkező 

tárgyakat többen sebészeti eszközként interpretálták, és interpretálják, de ezeknél 

meggyőzőbb M. Martin alapos anyagvizsgálaton alapuló meghatározása, amely szerint ez az 

eszköz fogtisztító. A jellegzetes forma előfordulása olyan kettős eszközökön, mint a 

szűrőkanál-fogtisztító, vagy egyértelműen evőkészletként azonosítható szettekben illetőleg az 

orvosi készletekből való hiánya erősen bizonytalanná teszi a tárgyak sebészeti funkcióját.  

Az i. e. 1. századra kialakult római strigilisformákon kétféle kanáltípus használata 

követhető nyomon, amely azok csoportosításának és relatív kronológiájuk felállításának 

alapja. A lineáris, derékszögű, rövid kanálforma az i. e. 1. század elejétől kezdve, a másik, a 

nyél síkjából kilépő, s alakú, hosszabb kanáltípus az 1. század végétől jelenik meg a 

leletanyagban. Mindkét kanáltípus jelentkezik a dolgozat gyűjtőterületén és háromféle 

nyéltípussal társul. A háromféle nyéltípus formai és készítéstechnikai alapon választható el 

egymástól. A lapos szalag alakú nyelek a kanáltól külön öntve készültek, a kettős 

doboznyelek készülhettek öntéssel, ez esetben a kanáltól külön azzal utólag összeillesztve, 

vagy visszahajlítással, mely esetben a nyél tulajdonképpen a kanál meghosszabbítása. A 

nyélformák és a kanálformák között összefüggés van, a kanál formája kronológiai indikátor 

lehet. A lapos, szalagszerű nyéllel rendelkező kaparók kizárólag lineáris, rövid nyéllel 
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társulnak. Tartományunkban ezek a darabok keltezhetőek a legkorábbra analógiák alapján, 

használatuk a 2. század végével megszűnik. A kettős doboznyél igen hosszú életű forma, a 

szalagnyeleket megelőzően kialakult és használata a harmadik századig nyomon követhető, 

sőt ebben az időszakban már csak ezt használják. A külön öntött doboznyél mindkét 

kanálformával társulhat, a kanál, mint említettük, ez esetben korjelző. A visszahajlított 

doboznyél egyidőben jelentkezik a külön öntött nyélformákkal, használatuk a 2. század 

végéig párhuzamos, a 3. századtól, a brigetioi emailos strigilispár külön öntött, unikális kettős 

nyelét leszámítva, már csak ez a típus jelentkezik. Ezek száma meghaladja az egyéb 

strigilistípusokét, nagy köztük a vasból készült egyenkivitelű példányok aránya. A 

visszahajlított doboznyelű strigiliseken elkülöníthetünk egy jellegzetes csoportot, amelyek 

kanala poncolással díszített. Ezek a díszítmények ugyanazokat az elemeket használják, 

ugyanolyan szerkesztési elvet követve. Egy a kanál tengelyébe helyezett stilizált oszlop körül 

halak, hullámvonalak, kantharos, a kanál végén egyszerűsített körömábrázolás. Ugyanez a 

díszítés jelentkezik Hercules-bunkó formájú nyéllel rendelkező kaparók kanalán is. A 

kaparókalak nagyrésze készletben, kettesével vagy jellegzetes leletkörülmények közül 

sírokból, kocsisírokból kerül elő. A poncolt díszítésű és a Hercules-bunkó formájú kaparók 

analógiái moesiai lelőhelyekről ismertek. Ezekkel együtt ezek egy jellegzetes, csak erre a két 

térségre jellemző, 2-3. századi csoportot alkotnak. Pannoniában strigilisek kizárólag 

hamvasztásos temetkezésekben bukkannak fel mellékletként, a 3. századnál későbbi 

leletkörnyezetben már nem jelentkeznek. Jelenlétük a bennszülött elit sírjaiban, mint 

fürdőkészletek részei, reprezentációs célokat szolgál és mellékletként adásukat a rómaiság 

kifejezésének szándéka motiválja.            

   A szépségápolás során használt multifunkciós kanalaknak és spatuláknak háromféle 

kanonikus formája ismert a leletanyagban. Ezek a kanálszondák, spatulaszondák és a 

fülkanalak. Előbbi kettő alapvetően egyező felépítéséről ismerhető fel, arányaiban hosszú 

nyelük végén olívamag alakú megvastagodás van, utóbbinak igen kicsi, jellegzetesen 

megdőlő, lapos kanala van. Ez utóbbi bevett elnevezése egyben a tárgy funkciójára is utal. 

Fontos azonban tudni, hogy ez a Martialisnál vagy az orvosi szakirodalomban előforduló 

auriscalpiummal való azonosítás eredménye, de minthogy a források egyike sem tartalmaz 

tárgyleírást, ezt korántsem tekinthetjük bizonyosnak. A kanálforma jelentkezik orvosi 

eszközegyüttes leletekben, de annál nagyobb számban településeken egyedi leletként vagy 

sírokban, minden specifikumot nélkülöző tárgyak társaságában. A tárgyak leletkörnyezete - 

amennyiben nem orvosi - több egyéb köznapibb funkcióra utal, ezek között a legkonkrétabb a 

hajtűként való használat. A szájhigiéniában illetve a testápolásban betöltött funkciót jelez az 

ezeken a területeken használt összetartozó, általában karikára vagy tartóra fűzött készletekben 

való előfordulás. A hajtű funkcióra a késő római temetőkben előkerült darabok 

leletkörülményei utalnak. Ezek, a többnyire, de nem minden esetben, külalakjukban is 

elkülönülő fülkanalak jellemzően a fej környékén kerülnek elő.  

A kanálszondák és spatulaszondák egykori megnevezése körül is nagy a 

bizonytalanság. Ez a két terminus a J. S. Milne által 1907-ben publikált római kori orvosi 

eszközöket feldolgozó könyvében közzétett spathomela és cyathischomela szavak fordítása, 

amelyek az orvosi eszközökkel foglalkozó régészeti szakirodalomban alapvetésként terjedtek 

el. Újabb kutatások azonban kimutatták, hogy ezek ebben a formában az eredeti szövegekben 

nem fordulnak elő, annál is inkább, mert eredetileg görög nyelvű, egyébként valóban használt 

kifejezések latin betűkkel kiírt kombinációi. A kanál- és spatulaszondák görög nyelvű 

szövegkörnyezetben a μήλη, latin nyelvűben a specillum szavak mögött keresendők szonda 

összefoglaló jelentéssel. A fülkanálhoz hasonlóan a tárgyi emlékanyagban előforduló formák 

azonosítása a szövegekben előforduló kifejezésekkel bizonytalan, így azok funkciója is. A 

kanál- és spatulaszondák állandó részei az orvosi-sebészeti eszközkészleteknek, de ezenkívül, 

különösen a Vezúv környéki, településeken, olyan nagy gyakorisággal kerülnek elő, hogy 
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valamilyen köznapibb funkcióval számolhatunk. Ezek közül egy a szépség és testápolás lehet. 

A kanálszondák jellegzetes tárgycsoportot képeznek a kőpalettákkal, amely egyéb kozmetikai 

együttesekhez képest arányaiban a legtöbbször fordul elő. A kanál- és spatulaszondáknak 

formai alapon több csoportja különíthető el, azonban ezek tipokronológiai megállapításokra 

alkalmatlanok.  

Spatulák, fülkanalak csontból is készülhetnek. Ezek egyik változata a fülkanalak 

formáját követi, egy másik viszont jellegzetes, csak ebből az alapanyagból készül forma. A 

kerek, kiszélesedő, v alakú bevágással rendelkező csont rudak funkciójának megállapításakor 

ugyanazok a lehetőségek merülnek fel, mint fém fülkanalak esetében; fültisztítás, adagolás, 

keverés. Utóbbiakra utalhat az a megfigyelés, hogy különösen Emona temetőjében, üvegcsék 

társaságában kerülnek elő, de ezek esetében is sokkal konkrétabb a hajtűként való használat, 

amelyet képi ábrázolások támasztanak alá.  

Mint említettük, kőpaletták sírmellékletként jellemzően kanálszondákkal együtt, de 

nagyobb számban települések egyedei leleteiként kerülnek elő. Minthogy orvosi 

eszközkészleteknek és a sminkesdobozoknak nevezett, vélhetően testápoláshoz, de akár 

gyógyszerkészítéshez is köthető kompakt tárolóalkalmatosságoknak is a részét képezik, így 

ezek funkciója is többszörös; gyógyszerkésztés, testápolószer készítés, de egyéb domesztikus 

használat is elképzelhető, amelyre a nagyszámú településeken jelentkeződarab is utal.  

A testápoló csipeszek elkülönítése azok összetettségén alapszik. Bizonyos elemek 

megléte kivonja a tárgyakat ebből a körből; ilyen a hegyes vég, a fogazott vég, a szárszorító 

vagy a kettős eszköz. Ezen jellegzetességeket nem tekintve készítésteschnikájuk alapján 

kétféle csipesz jelentkezik. Az egyiket öntéssel a másikat szalagból való hajlítással képezték. 

Előbbiek között jellegzetes formákat találunk; a reprezentatívabb kivitelű, nagyobb csipeszek 

szárát többnyire plasztikus, baluszter alakú elemek díszítik. Ezek előfordulnak orvosi 

eszközegyüttesekben is, ugyanakkor többnyire a Vezúv környéki települések anyagára 

hagyatkozva ezeknek is elképzelhetünk egy köznapibb funkciót. Az öntött csipeszek másik 

fajtája áll formailag legközelebb a mai szőrtelenítő csipeszekhez. Ezek a típusok kevésbé 

gyakoriak orvosi leletegyüttesekben. A csipeszek legnagyobb példányszámú csoportja, egy 

erre a célra öntött szalag meghajlításával keletkezik. Ezek a leggyakrabban előforduló, 

településeken, ritkán sírmellékletekben is előkerülő formák. Funkciójuk elkülönítését nehezíti, 

hogy ezek az egyszerű formák is megjelenhetnek orvosi eszközegyüttesekben. A csipeszek 

öntött, baluszeteres formaváltozata jellemzően kora császárkor leletkörnyezetben jelentkezik.  

A szépség és testápolás körében használt dobozok körében háromféle kanonikus forma 

jelentkezik. Természetesen az egykor használt ilyen funkciójú tárolóalkalmatosságok 

formavilága gazdagabb lehetett. Ezek az „orvosságos dobozok”, a „sminkesdobozok” és a 

hengertokok. Az első az alapanyagok, a második az alapanyagok és az eszközök, a harmadik 

az alapanyagok vagy az eszközök tárolására szolgál.  

Az „orvosságos dobozok” kivitele egységes. Lapos, hasáb alakú dobozok, 1-5, 

nyitható-csukható fedőkkel ellátott rekesszel. Természetesen a tárgy megnevezése nem 

határozza meg annak funkcióját, az ugyanis jellegéből kifolyólag többfunkciós lehet. A 

dobozok tartalma, Pannoniában különösen szerencsés arányban, megmaradhat. Ezek a 

maradványok többnyire száraz, kemény anyagú „tabletták”, ritkábban szerves 

anyagmaradványok. Az ezeken végzett anyagvizsgálatok részletes listáját nyújtják a 

kimutatható szervetlen anyagoknak, azonban nem feltétlenül visznek közelebb a dobozok 

pontos funkciójának megtalálásához, ugyanis a kozmetikumok és az orvosságok alap- és 

hatóanyagai nem egyszer közösek. Amennyiben ismertek, a dobozok leletkörülményei és a 

kísérőleletek vizsgálata a pannoniai anyagmaradványokat is tartalmazók egyikének esetében 

sem mutatnak orvosi specifikumot.   

A kompakt, az alapanyagok hordozására és elkészítésére és az ezekhez szükséges 

eszközök tárolására szolgáló sminkesdobozok között formailag három változatot tudunk 
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elkülöníteni. A legegyszerűbb egy fémlap, amelynek egyik oldalára síneken kőpaletta volt 

betolható, amely így elzárta a lapból kidomborodó félgömb alakú mélyedést. A második 

változat kiegészül egy négyszögletes fiókkal, a harmadik forma még egy henger alakú tokot is 

tartalmaz. Utóbbi két típus négyszögletes rekeszének fedlapján kerek vagy aedicula formájú 

applikált relieflap van. Utóbbiak díszítésének ikonográfiája a néhány pannoniai darabon 

egységes; csavart oszlopos aediculában oldalra forduló, ülő alak, valamilyen, a figura 

értelmezését befolyásoló, madáralak társaságában. Amennyiben a madár sas, a figura Iuppiter, 

amennyiben lúd az alak Marsszal azonosítható. A sminkesdobozokon látható ábrázolások 

témája éles kontrasztban áll azok feltételezett funkciójával, ugyanakkor nem segít annak 

megtalálásában. A relieflapokon kifejezetten férfias, militáns istenalakok; Mars, Iuppiter, 

Victoria, Romolus és Remus, Mercurius, Neptunus vagy tropaeum szerepelnek, ez 

ugyanakkor nem szokatlan jelenség a római tárgykultúrában, elég csak a reliefes tükrökre 

gondolni, az alakok megjelenítésének apotropaikus célja van. A dolgozat gyűjtőterületén 

előkerült példányok származási helye az analógiák alapján vélhetően Germania. Bizonyos 

elképzelések szerint nem kereskedelem, hanem migráció útján kerültek a tartományba. Olyan 

veteránok (családjának) hagyatékához tartozhattak, amelyek csapata Germaniából Pannoniába 

vonult, vagy akik a germaniai szolgálat lejárta után a szülővárosukban telepedtek le. A 

pannoniai sminkesdobozok leletkörülményei az 1-2. századi földbekerülésre utalnak.   

A fémdobozok harmadik csoportja a mai hőmérőhüvelyekhez hasonló. A hosszabbak 

az eszközök - fülkanalak, szondák -, a kisebbek az alapanyagok tárolására szolgálhattak, 

természetesen nem kizárólagosan. Mindkettőre in situ példákkal rendelkezünk. A hengertokok 

pontos funkciójának megtalálásában a leletkörülmények, azok tartalma vagy ritka szerencsés 

esetben az azokon előforduló figurális ábrázolás értelmezése lehet a segítségünkre. Egy ép és 

intakt pannoniai darab tartalmán anyagvizsgálatot végeztünk. A roncsolásmentes képalkotó 

módszer semmiféle kivehető szerkezetű objektumot, anyagot nem mutatott a tok belsejében, 

annak felnyitása után abban ragacsos állagú, fekete port találtunk, amely a doboz falára volt 

feltapadva. Ez annak egykori folyékony halmazállapotát jelzi. A por XRF vizsgálata olyan, a 

szennyezőanyagok alapján kárpát-medencei származási helyű, földfestékre utal, mint a 

bauxitos föld, és amely hevítve, pörkölve feketévé válik. 

A kozmetikum tárolására is szolgáló hengeres tégelyek leggyakoribb formája a pyxis.  

A leletanyagban csontból vagy fából készült, cilindrikus testű, külön faragott és esztergált 

fedővel és aljjal valamint fogóval rendelkező tégelyeket nevezzük így, ugyanakkor tudni kell, 

hogy ezek pyxis megnevezése, csak úgy, mint a narthecium vagy az unguentorum scriniorum, 

csak találgatás. Felépítésük és formájuk egységes, de nem uniformizált, számos változattal 

találkozunk. A pannoniai anyag valamelyest szegényesebb formavilágú, mint az észak-

nyugati provinciákból származóké. Kifejezetten korai leletkörnyezetben kerülnek elő, gyakran 

hamvasztásos sírokban.  

 

Vonatkozó tárgyi emlékanyagot legnagyobb számban Savaria, Intercisa, Scarbantia, 

Aquincum, Brigetio és Arrabona produkálja, ebben a sorrendben. (Ebből a statisztikából 

kimaradtak a nagy példányszámú és leletkörülményeikben és keltezésükben is kizárólagos 

többrészes fésűk, amelyek figyelembe vétele eltorzította volna az arányokat.) Ezt nem csupán 

ezen települések státusa, romanizáltságának magas foka vagy városias jellege eredményezi, 

hanem inkább a sajátos kutatottsági állapotok. Azokban a városokban, amelyekben nagyobb 

sírszámú temetőt tártak fel, azok rendre nagyobb példányszámú vonatkozó tárgyat 

szolgáltatnak. Különösen, amennyiben ezeket a kora császárkorban, de legkésőbb a 3. 

században használták. Ugyanez a megállapítás igaz a késő római korra is, de csak két 

tárgytípus, a fülkanalas hajtűk és a többrészes fésűk vonatkozásában.  

A szépség- és testápolással kapcsolatba hozható tárgyak összességének kronológiai 

megoszlását vizsgálva - csak a keltező értékű kísérőleleteket figyelembe véve - az 1. századtól 
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a 4. század végéig folyamatos csökkenés figyelhető meg az előkerülő tárgyak számában. 

Sajnos a leletkörülmények vagy a kísérőleletek ismerete igen csekély arányú, releváns 

információt szinte kizárólag a sírleletek szolgáltatnak. Mindez alól természetesen a fésűk 

kivételnek tekinthetők, hiszen azok 99 százaléka a 4. század végén került földbe.  

A tárgyak leletkörülményeinek vizsgálatát szintén hátráltatja azok ismeretének hiánya, 

az ismeretlen lelőhelyű tárgyak aránya kirívó. Vélhetően ezek 19. századi vagy 20. század 

elejei amatőr vagy kevéssé dokumentált temető- és városfeltárásokból származnak, többségük 

magángyűjteményekből került a múzeumok raktáraiba. Amennyiben ismerjük a tárgy 

leletkörülményeit, akkor az, legtöbbször, temetkezés. A dolgozat témáját képező tárgyakat 

leggyakrabban hamvasztásos sírok mellékletei között találunk, de csontvázas rítusú sírokban 

is előfordulnak, különösen amennyiben azok nem késő római sírok. 4. századi temetkezésben, 

ezek legkésőbbi fázisában (a 360-as évektől), mint fent említettük, már csak a többrészes 

fésűk és a fülkanalas hajtűk fordulnak elő, azok viszont csak ezekben. Az egyéb előfordulási 

helyek között elkülöníthetünk telepet, villát, szentélyt, katonai tábort, őrállomást és egy 

speciális funkciójú épülettípust a mansiot. Utóbbi két lelőhely nem tipikus, csak egy-egy 

darabot produkált. A telep alatt a város státusú, városias jellegű vicus, és a falusias jellegű 

vicus-települések egyaránt értendők. Ezek közül természetesen előbbiek nagyobb 

példányszámban szolgáltatnak vonatkozó leletanyagot. Ezeken belül a definiálható funkciójú 

objektumok vagy épületek aránya igen csekély és a fürdő vagy a „Festőlakás” meghatározást 

leszámítva nem nyújtanak a dolgozat szempontjából releváns információt (pl. szemétgödör, 

kemence, árok stb.). A tábor lelőhellyel szereplő tárgyak esetében ugyanez a probléma, kevés 

a meghatározható funkciójú épület, sok a fémkeresővel talált, eredeti kontextusából 

„kiszakított” lelet. A szentélyek közül kettő, a szombathelyi Iseum illetve a vetus salinai 

Iuppiter Dolichenus szentély szolgáltatott vizsgálható leletanyagot. Szépség- és testápolással 

kapcsolatba hozható tárgyak villák temetőiből vagy épületeinek pusztulási rétegeiből is 

előkerültek. Ezek aránya nem túl nagy és semmiféle specifikumot nem mutatnak.  

 Szépség- és testápolással kapcsolatba hozható tárgyak provizórikusan is nők 

temetkezésiben várhatók. Ezt erősíti meg a kevés antropológiai vizsgálattal alátámasztott vagy 

az egy sírban talált leletek összességének vizsgálatával kimutatott példa. Bizonyos 

tárgytípusok értékelhetők nemi attribútumként, ilyenek a tükrök és a fésűk, a többi tárgytípus 

esetében ez nem specifikus.    

 A Pannonia Magyarország területére eső részén előkerült vonatkozó emlékanyag 

alapkarakterében nem tér el a birodalomban is igen egységes formavilágú tárgyak 

összességétől. Két olyan tárgytípust tudunk kimutatni, amellyel Pannonia nem az észak-

nyugati provinciák anyagával mutat közösséget, hanem a Balkán térségével vagy a 

birodalomtól keletre eső területek emlékanyagával képez egységes csoportot. Ilyen a 

strigilisek 2-3. századi poncolt díszítésű változata illetve a legjobb analógiákat a 

Marosszentanna-Csernyahov kultúra területén felvonultató íves fogójú, egysoros, összetett 

csontfésűké.  

 

 

 


