
Kószabósza a szépítkezésrõl mesél – Napsugár, 2009. április

Szerte a világon minden teremtmény szeretne szép lenni, tet-
szeni valakinek: a fa a napnak, a virág a méhecskének, a kakas

a tyúknak, a leány a legénynek. 
Érdekes, hogy az állatok és a természeti népek világában a férfi-

ak, a civilizált világban pedig a nõk a díszesebbek, õk törekednek
inkább arra, hogy külsejükkel magukra vonják a figyelmet. 

A testdíszítés, az öltözködés története egyidõs az emberiség-
gel, és szeszélyesebb, mint ez a hónap, hiszen a szépségrõl min-
denkinek más a véleménye. Áprilisi mesém épp azt firtatja: ki a
szép, és mitõl.

Már az õsember is viselt agyaggyöngyöt, és festette magát, de
egészen más céllal, mint a mai lányok. A régieknél és a természe-
ti népeknél a hit a szépítkezés alapja, a gyökerét vesztett világ-
ban csupán a hiúság. A hagyományos közösségek testdíszítése
nem véletlenszerû vagdosás, szurkálás, festés, hanem beavatási
szertartás, melynek célja, hogy hívja a jó, és távol tartsa a rossz
erõket, jelezze a közösséghez való tartozást, a rangot, segítse a
párválasztást, a harcosoknál ijessze az ellenséget, és végül, hogy

megtanítsa a fiatalokat a fájdalom elvise-
lésére: a fiúkat bátor vadásszá, harcossá,
a lányokat dolgos anyává nevelje. A szépséget számukra a hagyomá-
nyos jelképek, díszek viselése jelenti, hiszen ez azt üzeni: „A közösség
felnõtt tagja lettem, tudom, mi a feladatom, és megbirkózom vele.”

A különös gonddal ezernyi fonatba
fogott, okkerrel vérszínûre festett, kecske-
zsírral bekent, szarvban végzõdõ frizura a
maszáj harcos állatai iránti szeretetét fe-
jezi ki. A tengernyi színes, régen üveg,
ma már csak mûanyag gyöngy vidámsá-
got varázsol a szavanna egyhangú környe-

zetébe. A maszájoknak több mint
40 szavuk van különleges gyöngye-
ik megnevezésére.

Tollas fejékükkel, orrba- és fülbe-
valójukkal, színes arcukkal a
pápua táncosok elmehetné-
nek paradicsommadárnak.

Az Amazonas õserdejében
élõ indiánok egymást festik
ki, és hajukra is nagy gondot
fordítanak. A janomami törzs
bõrbe szúrt pálcikái rangot je-
lentenek, s mintha a nap suga-
rait idéznék.

Tükröm, ttükröm, 
mondd mmeg nnékem...
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A férfiak minden korban és minden népnél büszkén viselték harcban
szerzett sebeiket. De Afrikában több népcsoportnál, például Eritreá-
ban a lányok arcára is hegeket tetoválnak. 

A tetoválás sok ezer éves, szinte minden
nagy kultúrában hagyománya és mély val-
lási gyökerei vannak. Az Új-Zélandon élõ
maorik õsi szokásként tetoválják tele testü-
ket. A civilizált világban ezt többnyire divat-
hóbortból teszik.

Fájdalmas szokás. A burmai nõk nyakát
évente újabb fémkarika nyújtja zsiráfsze-
rûre, melyek eltávolítása egyenlõ a halálos ítélettel. A pici fapapucs-
ban tipegõ kínai és japán nõk lábát kislány korukban szorosan

elkötötték, hogy ne nõhessen. 

A turisták kedvéért manapság a legtöbb
hagyományos közösség, így a Thai-földiek is
az eredetinél harsogóbbra cicomázzák
népviseletüket.

A muzulmán asz-
szonynak viszont
még az orra hegyét
sem láthatja idegen.

Kik viselnek kék

színû turbánt?

Hány méter hosszú, és mi le-
het alatta? A turbán a muzul-
mán, a hindu, a szikh férfiak
ékessége. Alakja, színe sokat el-
árul viselõjérõl. Óv a melegtõl,
hidegtõl, az arcra tekerve a ho-
mokvihartól és a kíváncsi tekin-
tetektõl is. A kurdok sem azért
viselnek 20 m hosszú övet, hogy
a pocakjukat leszorítsák, hanem

azért, hogy segítségével szédí-
tõ csúcsokra tornásszák fel

magukat.
A legtöbb nép hagyományában a párválasztás elõtt álló fiata-

lok színes, díszes öltözékben pompáznak, a kisgyerekek és
az öregek dísztelenek, a magyaroknál – Csökölyben például –
tisztaságot sugárzó fehérben járnak. Az indián harcos viszont
minél öregebb, annál díszesebb, ugyanis tettekkel érdemli ki a
tollak viselését, így éveivel egyre gyarapodik a pompás gyûjte-
mény. 
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Az egyiptomiak szoros kötéssel hosszúkóra torzították a koponya
természetes alakját, feketével körülrajzolták, és színekkel árnyalták
szemhéjukat, használtak rúzst, arcpirosítót, kenõcsöket, parfümöket.
A fáraók, mint minden király, a legpazarabb öltözékkel, ékszerekkel
fejezték ki hatalmukat.

A korona és a palást mellett az
uralkodó kezében jogar, pásztor-
bot, országalma, kard, nyakában
lánc jelképezi a hatalmat, az égi
küldetést. A magyar Szent Ko-
rona több, mint koronázási jel-
vény: eszme, mely hitet, igazsá-
got, törvénytiszteletet, Isteni vé-
delmet testesít meg.

A gazdagok szerte a világon
fokozatosan elrugaszkodtak kö-
zösségük hagyományaitól, szé-
pítkezési, öltözködési szokásaik
egyre inkább a hivalkodást
szolgálták. 

A római patrícius feleségét minden
reggel 17 rabszolgalány kente-fente-fé-
sülte órákon át.

Európában a középkor óta a spanyol
és a francia királyi udvar volt a leg-
fényûzõbb, ez diktálta a divatot. A XVI.
században a felsõ ruhára hasítékokat
vágtak, hogy az alsó réteg is látszód-
jék. A spanyol urak pocakosra tömték

zekéjüket. Gazdagon fodrozott, ke-
ményített gallérjuk akkora volt,

mint egy malomkerék.
A középkorban a csõrös orrú cipõ volt a divat, de csak a gaz-

dagok számára, hiszen lépni is alig lehetett benne, nem-
hogy dolgozni. A magasított talpú cipõ a többiek fe-

je fölé emeli viselõjét: az ókori görög színészeket, a
hajdani velencei dámákat és korunk lányait is. 

A rizsporos haj és a paróka évszázadokon át di-
vat volt nõknél, férfiaknál egyaránt. A rokokó kor-
ban toronymagasra nõtt, ám a szalagos, virágos,
madaras konty-költemények alatt nem ritkán tetvek
nyüzsögtek, és a hölgyek
elegáns elefántcsont tûvel
vakargatták fejüket.

Milyen állat
prémjéval szegé-
lyezték a királyi

palásot?

Melyik

foglalkozáshoz

tartozik hozzá ma

is kötelezõen a

paróka viselése?
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A honfoglaló magyarok varkocsba fonták hajukat.
A nõk is gyakran lóra pattantak, ezért viseletük csak
abban különbözött a férfiakétól, hogy csinosabb és
díszesebb volt: buggyos nadrágjukat a csizma szárába
csíptették, rá térdig érõ ka-
zakot öltöttek, a lányok fe-
jén párta, az asszonyokén
csúcsos süveg, akárcsak a
férfiakén. A mûvészien meg-

munkált palmettás korongok, csatok, me-
lyek eleink haját, ruháját díszítették, mind-
mind jelképes erejûek voltak.

A magyar ötvösök remekmûveket alkottak
késõbb is. Izabella királyné gyönggyel, opállal
kirakott násfája XVI. századi erdélyi munka.

A magyar nemesek a kora-középkortól év-
századokon át vállig érõ, néha kicsit rövidebb,
hullámos hajat és kipödört bajuszt viseltek.
Híresen szép fürtjei voltak II. Rákóczi Ferenc
fejedelemnek. Az asszonyok laza hajfonatát
hajágnak hívták, a szegények szalaggal, a gaz-
dagok gyöngyfüzérrel díszítették. Rövid hajat a

magyar nõk a XX. századig nem viseltek. Szendrey Júlia, Petõfi me-
rész felesége nagy felháborodást keltett, amikor rövidre vágatta haját,
sõt otthon nadrágot viselt.

A díszmagyar évszázadokon át a legkedveltebb úri ünneplõ volt.
Erzsébet királynõ, Sissi is szívesen viselte, így fejezve ki magyarok
iránti rokonszenvét.

A szabadságharc leverése után a magyar úr-
hölgyek bilincs alakú karkötõje néma tilta-
kozást fejezett ki.

Legyetek ápoltak, tisz-
ták, csinosak, de soha ne
a divatos „cucc”, a festék
legyen a fõ gondotok, hi-
szen mindennél messzibb-
re sugárzik a lelki szép-
ség: a mosoly, a jóság, a
derû. Ha megnõttök, ne
kövessétek korunk önpusztító divatját:
fiúk, sportoljatok, eddzétek magatokat,
de ne szedjetek izomnövesztõ szereket,
lányok, ne fogyasszátok magatokat
deszkavékonyra. Inkább alakítsátok ki
saját stílusotokat, ami egyéniségetekhez leginkább illik.

Rendezzetek divatbemutatót az osztályban, amire min-
denki a legkedvesebb (nem föltétlenül a legszebb!) ruháját
vegye fel.

Kik korunk-

leghíresebb

divattervezõi?
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