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D4 
Önértékelő lap

Értékeld magad a következő skálán 1–6-ig! Jelöld „X”-szel véleményedet! Ha az adott dologgal nagyon 
elégedett vagy, a „6”-os oszlopba, ha nagyon elégedetlen vagy, az „1”-es oszlopba tett „X”-szel jelöld!

1 2 3 4 5 6

Saját véleményem kifejezése

Álláspontom indulat nélküli megvédése

Társaim véleményének elfogadása

Részvételem a csoportos feladatokban

Nyitottságom más népek szépségeszményeivel 
kapcsolatban

Egyéni meglátásaim, eredetiségem
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D1 
a barbárokról szólva…

A hunok

A római történetíró, Ammianus Marcellinus nem minden negatív elfogultságtól mentes leírást ad a hu--
nokról, akik akkor a birodalom legnagyobb ellenségének számítottak.

Minden bajnak a csíráját s azoknak a különb-különb csapásoknak az eredendő okát, ame-a
lyeket a háborús őrjöngés mindent nem közönséges tűzvészbe borítván idézett elő – mint 
megtudtuk –, a következőkben kell keresnünk: 
A hunok népe, melyről a régi írások alig emlékeznek meg, a Meótisz mocsarain túl, a 
Jeges-óceán mellett tanyázik; vadsága minden képzeletet felülmúl. Gyermekeik arcát 
mindjárt megszületésük után mélyen behasogatják, hogy az összevissza ráncolódó seb-a
helyek megakadályozzák a serdülő fiúk szőrzetének a kiütközését. Így is öregszenek meg, 
szakálltalanul; nincs bennük semmi szépség, zömök, izmos termetűek, vastag nyakúak, 
ijesztően formátlanok; az ember két lábon járó állatokhoz vagy hídkorlátnak használt, 
elnagyoltan faragott tuskókhoz hasonlíthatná őket.
De bármennyire visszataszító is emberi megjelenésük, életmódjuk folytán mindenesetre 
olyan edzettek, hogy sem a tűznek, sem az ízletes ételeknek nem érzik hiányát, hanem 
vad növények gyökereivel és félig nyers juhhússal élnek, amelyet combjuk és a ló háta közé 
illesztve rövid ideig melegítenek. Sohasem húzódnak épület födele alá… Náluk még csak 
egy náddal fedett kunyhót sem lehet találni... Idegenben sem vonulnak födeles hajlékba, 
csak végső szükségben, mert nem érzik magukat biztonságban, ha tető van fölöttük…
Testüket lenvászonnal vagy erdei egerek bőréből összevarrt ruhával borítják. Nincs nekik 
más ruhájuk otthonra és más ügyeik intézésére, hanem ha piszkos színű gúnyáikat egy-a
szer a nyakukba akasztották, nem teszik le, nem is váltják mindaddig, amíg csak a hosszas 
viseléstől cafatokra rongyolódva le nem szakad róluk. Fejüket hegyes kucsmával fedik be, 
lábuk szárát kecskebőrrel védik; minden forma nélkül szabott sarujuk akadályozza őket 
a fesztelen járásban. Éppen ezért nem is igen alkalmasak gyalogos ütközetekre, viszont 
edzett, de formátlan lovaikhoz szinte hozzánőttek. Akárhányszor asszony módra ülnek 
rajtuk, és úgy végzik mindennapi dolgaikat. Ennek a népnek minden tagja éjjel-nappal 
[lóháton] intézi az adásvételt, [így] eszik és iszik, és az állat keskeny nyakára dőlve alszik… 
Még akkor is így tanácskoznak, amikor komoly dolgokat kell megvitatniuk. Nem élnek 
szigorú királyi uralom alatt, beérik főembereik alkalmi vezetésével… Ha támadás éri őket, 
ék alakban vonulnak csatába, közben ijesztő harci kiáltásokat hallatnak. Mivel könnyen 
és gyorsan mozognak, szántszándékkal szétszóródva oly hirtelen csapnak át támadásba, 
hogy rendezetlenül is roppant vérengzést okozva száguldoznak, de nagy sietségük miaa
att sem megerősített hely ostromlása, sem az ellenséges tábor fosztogatása közben nem 
látni őket. Meg is érdemlik a világ legfélelmetesebb harcosainak hírét, mert messziről, 
éles csontheggyel ellátott, csodálatos ügyességgel összeillesztett nyilakkal lődöznek…, 
közelharcban pedig halált megvető bátorsággal küzdenek. Miközben ügyelnek, hogy az 
ellenség fegyverei kárt ne tegyenek bennük, ruhadarabokból font hálókkal hurkolják meg 
ellenfeleiket, hogy így megakadályozzák őket a lovaglásban vagy a járásban.
Ezeknél senki nem szánt, még csak hozzá sem nyúl az ekéhez: mindannyian jelölt lakóhely 
nélkül, otthon és törvény, állandó szokás nélkül kóborolnak, mintha mindig menekülné-a
nek valaki elől lakásul szolgáló szekereikkel. Itt szövik asszonyaik azokat a borzalmas 
ruhákat, itt érintkeznek a férfiakkal, itt szülik meg és nevelik gyermekeiket, amíg fel nem 
serdülnek… Fegyverszünetek alkalmával megbízhatatlanok és állhatatlanok, minden új 
reménysugárra máris megmozdulnak, teljességgel rabjai őrült [harci] szenvedélyüknek. 
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Mint az értelmetlen állatok, egyáltalán nem tudják, mi az erkölcsös, mi a tisztességtelen; 
hol ezt, hol azt beszélik és alattomosak; sem a vallásból, sem a babonából táplálkozó érzés 
nem köti őket, annál mértéktelenebbül égnek az arany vágyától; annyira változékonyak és 
hirtelen haragúak, hogy szövetségeseiktől – minden sérelem híján – akárhányszor ugyan-a
azon a napon elpártolnak, majd – bárki közbenjárása nélkül – újból megbékélnek velük.

(Ammianus Marcellinus)
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D2
különböző kultúrák, különböző szépségek – fotók

1. kép

2. kép
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3. kép

4. kép
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5. kép

6. kép

(Fotók: Mirella Ferrera: A világ népei. Gabo, 2003;
1. kép: Reader’s Digest: A Föld tájai és népei, 2006)
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D3 
róluk: ismertetők a fotókhoz

1. kép: skót férfi
A skót nemzeti viselet jellegzetes darabja a férfiak által viselt kockás pamutból készült, ún. 
skót szoknya. Manapság furcsának tűnhet, sokakat megmosolyogtató egy férfi szoknyá-a
ban, de számukra ez a valahova tartozást, az összetartozást, a skót nemzethez tartozást 
jelenti. 
Valaha egy közös őstől származó csoportok vagy házasság folytán rokon emberek cso-a
portja volt az ún. klán, de lehettek nem rokon tagok, akik egy vezetőt elismertek sajátjuk-a
nak. A klánokra jellemző kockás minták az 1700-as években terjedtek el széles körben. A 
klánok elnevezése szövésmintákhoz kapcsolódott. Ezek utódai a mai kockás szoknyavi-a
seletek.

2. kép: szurma nő bőrkötényben, ajaktányérral
A szurmák a murszikkal együtt az Omo-völgy ősi lakói Etiópia déli régiójában. A szurma 
nők korongokat viselnek fülbevalóként vagy ajakdíszként. Ezeket a korongokat agyagból 
égetik, és különböző színűre festik, leggyakrabban okker színűre, de egészen sötétbarna 
is használatos náluk. A fiatal lányoknak kb. 20 évesen helyezik fel az első, még kisméretű 
korongot, amelyet aztán nagyobb méretű korongok követnek. A korongok használatá-a
nak oka, hogy részben esztétikailag szépnek találják, másfelől arra is utal, hogy az illető 
hölgyért mennyi menyasszonyváltságot kaptak szülei. Ezenkívül kora, vagyona és ezzel 
párhuzamban az iránta való tisztelet is benne van a korongban. Az is cél, hogy felkeltsék 
az ellenkező neműek érdeklődését. A szurma nők gyakori viselete a bőrkötény is, mely-a
nek szerepe nemcsak az altest eltakarása, de a gyerekeket is ezzel a köténnyel rögzítik 
magukhoz az anyák.

3. kép: szárdok: karneváli résztvevők
A szárdok szardínia szigetének ősi lakói. Kultúrájuk meghatározó eleme a pásztorkodás, 
de földműveléssel is foglalkoznak. Manapság modern öltözékben járnak, de nem ritka, 
hogy népviseletet öltenek. Vannak, akik hétköznapokon is, de ünnepekkor szinte min-a
denki magára ölti a színes, szemet gyönyörködtető szárd ruhadarabokat. Ilyen a fehér, bő 
ujjú, nyakán és gallérján hímzett, madeirával díszített vászoning piros mellénnyel, szalagaa
gal és vászonsapkával kiegészítve. 
A számos hagyomány közül az egyik máig legjelentősebb esemény a Sartiglia, azaz a far-a
sang utolsó vasárnapja és húshagyó kedd között megrendezett lovas viadal. A résztvevők 
arcukat maszkkal takarják el, de az álarc igaz funkciója az, hogy régi, kívülállók által 
pogánynak tartott isteneiket elrejtsék a világ elől. Ehhez öltöttek mindig hagyományos 
viseletet és álarcot.

4. kép: padaung kislány
Burmában élnek a padaungok, akiket szerte a világon csak zsiráfnyakúakként emlegetaa
nek. A padaung lányok kicsi koruktól kezdve viselik a nyakuk köré tekert fémgyűrűket, 
amely a család társadalmi rangjára, vagyoni helyzetére utal. Az első gyűrűt még jóval a 
pubertáskor előtt teszik fel a kislányokra. A viselettel kapcsolatos érdekesség, hogy a múlt-a
ban kevesebb nőnek volt ilyen nyakdísze: egy családon belül egy lánygyermek hordhatott, 
akinek személye ezáltal még becsesebb lett a kérők és a szülők szemében. 
A padaungok békés nép. A viseletről úgy gondolják, hogy jót tesz a tartásnak, másfelől 
pedig fontosnak tartják vele ma is jelezni a család gazdagságát. 25 gyűrű már soknak szá-a
mít, és elég magas társadalmi szintet jelent. Egy legenda szerint a padaungok őse egy szél 
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által megtermékenyített, hosszú nyakú sárkány ősanya. A nyakkarikákkal emlékeznek rá 
örökké, ezért nem mennek kis soha a divatból.

5. kép: maori férfi
Új-Zéland közismerten a maorik hazája. A polinéziai eredetű nép a Csendes-óceán dél-a
keleti vidékéről vándorolt ide, ahonnan a tetoválás divatját és technikáját is magukkal 
hozták. A maoriknál ennek azonban a testdíszítésen kívül rituális szerepe is volt. Össze-a
kapcsolódott az élet fontos szakaszaival és az azokhoz tartozó rítusokkal. A tetoválások az 
ember életének fontos fázisait örökítették meg. Manapság is viselik és kedvelik, de mára 
újabb szerepet kapott: a kulturális identitás őrzésének eszköze, megerősítője lett. Régebben 
csonttűkkel készültek a művészi minták, gyakran egyenes vonalakat rajzoltak az arcra és 
a testre. Ezt a görbülő, kanyargós, bonyolult minták követték, az egyén életének alakulást, 
eseményeit szimbolizálva.
A harcra, háborúra készülő fiúk, férfiak egy-egy ijesztőbb vonalat is kaptak az ellenségre 
való hatás céljából. 

6. kép: huli úr
A hulik Pápua Új-Guinea lakói, az új-guineai keleti fennsíkokon élnek. Az összes többi 
itt élő néptől megkülönbözteti őket arcfestési és fejfedő viselési stílusuk. Feltűnően sárga 
alapú arcfestékkel kenik be arcukat, amit a szemek és száj körül pirossal díszítenek. A 
huliknál a férfiak is elég nagy gondot fordítanak a külsejükre, fontosnak tartják a „divat”, 
a külső megjelenés látványos, figyelemfelkeltő formáinak betartását. A fiúk korán, 9-10 
éves koruk körül elhagyják az anyai házat, apjuk és fiatal férfiak társaságában élnek. Ap-a
juk gondoskodik róluk, főz rájuk, és mindenre megtanítja őket. Többek között a testdíszí-a
tés, a viseletek fortélyaira, elkészítésére és jelentőségére. 
Ekkor készül el fejdíszük, mely a homlokon átfutó kígyóbőr dísz és a fülekre ereszkedő 
oposszumprémhez épített, saját hajból álló színes fejrevaló. Maguk készítik el folyama-a
tosan a felnőtt életre való beavatást megelőző hosszú felkészítő (hároméves) időszakban. 
Ez olyan, mint egy paróka, ezért parókás embereknek is hívják őket. A fejdíszt gyakran 
koromfestékkel sötétítik, az arcszínezéshez a sárgát és a többi színezőt agyagfélékből 
nyerik. 
A fejdísz szimbolizálja a beavatás előtti időszakot, amikor megtanulják, hogy a nők milyen 
befolyással lehetnek a férfiakra, és hogy hogyan védekezzenek gyengítő hatásuk ellen.
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