
tisztálkodási szokások néprajzi kutatá-
sa kapcsán gyakran szembesültem
azokkal a változásokkal, amelyek az
éppen aktuális vezetõ világtrendek

nyomán a testi higiénia és a testszagokhoz való vi-
szonyulás terén a 19. század végétõl napjainkig
bekövetkeztek. A legjellemzõbb vonása ezeknek a
változásoknak, hogy társadalmi rétegenként, régi-
ónként, sõt akár egy háztartáson belül is az egyes
új elemek más és más idõpontban kerültek be a
mindennapi gyakorlatba. Jelen írásomban rövid
kultúrtörténeti szemle után – fõként magyar kuta-
tások alapján – a tisztaság és illat összefüggései-
nek változását tekintem át a 20. század elejétõl
napjainkig.

Szagok és testszagok

A szagok erõteljesen hatnak ránk, azonban nem-
igen vagyunk tudatában, milyen fontosak szá-
munkra. Bár az emberi szaglás sok állatéhoz képest
gyenge, még mindig nagyon érzékeny. Legalább
ezer különbözõ szagot tudunk megkülönböztetni
és felismerni. A szaglás érzékelésünk része; nem-
csak a szagok váltanak ki belõlünk érzelmi reakci-
ókat, hanem az élmények is újra felidézõdnek, 
ha az ezekhez kapcsolódó szagot megérezzük. A
szaglással kapcsolatos felmérések szerint a szago-
kat attól függõen érezzük kellemesnek vagy kelle-
metlennek, hogy milyen korábbi élményekhez, ér-
zelmekhez köthetõk. Ha az embereket a számukra
kellemetlen szagokról faggatjuk, sok olyat említe-
nek, amelyek az emberi testhez kapcsolódnak, pél-
dául izzadság-, dohányszag, mosdatlanság szaga, a22
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betegek szaga (kórház) stb. Az emberi szervezet tetõtõl talpig, testrészenként sokfé-
le szagot termel. Jellegzetes szagúak például a fejbõrön és a hónaljban termelõdõ mi-
rigyváladékok, illetve a nyál, a vizelet vagy a menstruációs vér. A testszagot sokféle
tényezõ befolyásolja, például az életkor, a nem, az egészségi állapot, a táplálkozás és
nem utolsósorban a tisztaság, illetve ápoltság.  

A tisztaság mint történelmileg változó 
kulturális és társadalmi kategória

A „tisztaság” minimális szintje egy mai modern átlagember számára azt jelenti,
hogy mindennap zuhanyozik, és dezodort használ. Egy 17. századi nyugat-európai
arisztokrata számára azt jelentette, hogy ingét naponta cserélte, kezét vízbe mártot-
ta, de az egész testét soha nem érte víz vagy szappan. Az ókori rómaiak ezzel szem-
ben akkor érezték magukat tisztának, ha naponta több órán át gõzölték, locsolták, 
áztatták testüket a közösségi fürdõben (szappan nélkül), aztán fém lehúzóval eltávo-
lították bõrükrõl az izzadságot és az olajat, végül újra beolajozták magukat.

Minden kultúra meghatározza a maga számára a tisztaság kritériumait, vagyis azt
a pontot, amelyet legkívánatosabbnak lát a „mocskos”, illetve a „túlápolt” mint két
szélsõ érték között. Ebbõl a skálaszerû megközelítésbõl adódik, hogy a higiénia
szintje mindig alkalmas kritérium volt egy adott társadalmi csoport megkülönbözte-
tésére, megbélyegzésére, sõt távoltartására.1 A kívülállókat többnyire gyanúsan tisz-
tátalannak, idegennek érezték. Az egyes kultúrák közötti – többnyire kölcsönös – el-
lenérzések gyakran fogalmazódnak meg tisztasági kategóriákban, mert a tisztaságtö-
rekvéseket generáló szennyezõdések és az ezeket kísérõ rossz szagok viszolygást kel-
tenek. A fiziológiai reakciók kulturális kiterjesztése olyan dolgokra, amelyeket csak
az adott kultúra tart tisztaságfeltételnek, a viszolygás érzését is kiterjeszti, és eleve
negatív érzésekkel övezi a csoport tisztasági szabályaiban nem osztozó idegent.2

Az ókori egyiptomiak például tisztátalan dolognak tartották, hogy a görögök ké-
pesek poros testtel beleülni egy medencébe. Az arab és török utazók, majd a 19. szá-
zad végi amerikaiak szerint az európaiak mosdatlanok, de köztük is a legpiszkosab-
bak a franciák és a spanyolok. A túlzott tisztaság is lehet gyanús: az európaiakat év-
századokon keresztül megbotránkoztatta az a mindenre kiterjedõ alaposság,
amellyel a muzulmánok a testüket mosdatták, a nemi szervüket is beleértve.3

A testszagok közötti érezhetõ különbségek nemcsak egyes országok, népek kö-
zött, hanem azokon belül is alkalmasak a társadalmi megosztottság kifejezésére és
érvényesítésére. A többségi társadalomhoz képest – egy etnikumhoz, társadalmi osz-
tályhoz vagy nemhez tartozás miatt – marginalizálódott embercsoporthoz általában
egyúttal rossz szagokat is társítottak. A kelet- és közép-európai társadalmakban pél-
dául a roma népességet a többségi társadalom „tisztátalanként” (és egyúttal „büdös-
ként”) bélyegzi meg.4 Az 1930-as években George Orwell írta, hogy „az osztálykü-
lönbségek igazi titka a mûvelt Nyugaton” abban az elképzelésben állt, hogy „az 
alsóbb osztályok bûzlenek”. Orwell arra is rámutatott, hogy ebbõl a hiedelembõl
adódott a közép- és felsõbb osztályok tagjainak a munkásosztály felé érzett tényle-
ges fizikai undora, amely segített fenntartani az osztálykülönbségeket.

A nemek közül a nõket tekintették hagyományosan intenzívebb szagúnak a férfi-
aknál, ami jelenthette azt, hogy a nõk büdösebbek, de akár azt is, hogy illatosabbak.
A nõkrõl néha azt tartották, hogy az illatszerrel a bennük rejlõ eredendõ tisztátalan-
ságot próbálják leplezni. A nõk és a kellemetlen szag nagyon õsi összekapcsolódása
egyrészt a speciális „nõi termék”, a menstruációs vér kellemetlen szagának, másrészt
annak a (maszkulin)  felfogásnak köszönhetõ, miszerint a nõk a társadalom veszé-
lyes és erkölcstelen elemei. A nõk kellemes illattal való társítása viszont abból adó-
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dik, hogy a nõ (a férfi számára) vonzó jelenség, romantikus elképzelések szerint pe-
dig a nõk elbûvölõek és tiszták. 

A nõk szokásos illatszerhasználata csak erõsítette a nõk és a kellemes illatok
asszociációját.5

Láttuk, hogy az eltérõ tisztaságfelfogással együtt az ahhoz szorosan kapcsolódó
testszag minõsége is szerepet játszik a társadalmi érintkezésben. A szag tehát nem
csupán biológiai és pszichológiai tapasztalat, hanem társadalmi és kulturális jelen-
ség is, akárcsak a tisztaság fogalma.

Szagok távoli kultúrákban

A különbözõ kultúrákban mások lehetnek a kellemesnek számító illatok is. Az eti-
ópiai daasanach népcsoport körében például nincs a szarvasmarha szagánál kelle-
mesebb illat, hisz az a társadalmi státust és a termékenységet is jelenti. A férfiak
ezért mosnak kezet tehénvizelettel és kennek testükre tehéntrágyát, míg a nõk vajjal
dörzsölik be fejüket, vállukat és mellüket, hogy vonzóbb szaguk legyen. A mali
dogonok számára a hagymaszag a legvonzóbb illat, amit egy fiatal nõ vagy férfi a tes-
tén viselhet, ezért dörzsölik be egész testüket sült hagymával.6

A legösszetettebb illatesztétikai rendszer az arab országokban található, ahol a
különbözõ testrészekre számos különbözõ illatosítót használnak. Az Egyesült Arab
Emírségekben például a nõk fürdés után pézsmával, rózsával és a sáfránnyal illato-
sítják az egész testüket. Hajukat dió- vagy szezámolaj, ámbra és jázmin, fülüket aloe,
sáfrány, rózsa, pézsma és cibet, nyakukat ámbra és a nárcisz elegyével illatosítják; a
hónaljban szantálfát, az orrlyukakban aloét használnak – de csak a közeli hozzátar-
tozók és nõismerõsök társaságában. Ha nyilvános helyen viselnének magukon ilyen
illatokat, házasságtörõként bélyegeznék meg õket. Az arab férfiak is viselnek parfü-
möket: fülük mögött, orrlyukaikban, szakállukon és tenyerükön rózsát és aloét.

Az arab országokban a közös étkezésekkel járó vendégségek részét képezi a kávé
felszolgálását követõen az illatszerek körbekínálása (férfiak és nõk külön helyiség-
ben tartózkodnak). A nõk esetében ez négy-nyoloc féle parfümöt és füstölõpálciká-
kat jelent, amelyeket körbeadva mindenki tetszése szerint használ. Ez a szertartás a
látogatás végét jelzi, de egyéb társadalmi funkciókat is hordoz. A házigazdák a leg-
jobb illatszereikkel tisztelik meg a vendégeket. A szertartás így elõsegíti a tisztelet-
adás kifejezését, továbbá a kapcsolatok, az egység megerõsítését is azáltal, hogy a
vendégek különbözõ illatokkal érkeznek, de a végén összeköti õket a közös illat.7

Testszagok a történelemben8

A barlangban élõ, épp csak két lábra állt õsembert a saját testszaga nyilván a leg-
kevésbé sem érdekelte. Mai fogalmaink szerint az õsemberek egyszerûen büdösek
voltak. Azt is tudjuk azonban, hogy épp ezek az erõteljes és jellegzetes szagok riaszt-
hatták el a ragadozókat.

Az ókori nagy civilizációkban a kellemetlen testszag elkerülése céljából már szo-
kásban volt a rendszeres tisztálkodás és illatosítás. Az egyiptomiak illatos fürdõket
használtak; szentjánoskenyér, tömjén és zabkása felhasználásával dezodorféleséget ké-
szítettek. Az egyiptomi nõk illatos viaszt kentek a fejükre, amely a nap folyamán las-
san elolvadva kellemes illatot árasztott, illetve elfedte a kevésbé kellemes szagokat.

Az ókori görögök erre is rátettek egy lapáttal: folyamatosan fürödtek, és parfü-
mözték magukat. A görög és római fürdõk nagyszámú emlékei mind a gyakori für-
dés népszerûségérõl tanúskodnak. Homérosz szerint a jó házigazda a vendégnek für-
dõt készít, és aromás olajokat kínál. Arisztotelészt élénken foglalkoztatta, miért épp24
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a hónaljban keletkezik a legkellemetlenebb testszag. Az ókori világban egyébként
pont emiatt bevett szokás volt mindkét nemnél a hónalj szõrtelenítése. Leheletüket
rendszeresen illatos fûszernövények, illatosított cukorkák rágcsálásával tették kelle-
mesebbé. Ha valaki csupán illatszerek használatával akarta elfedni a testszagokat,
azt széles körben kigúnyolták. A rómaiak annyira fanatikusak voltak a jó illatok 
élvezetében, hogy nemcsak a fürdõt vagy a ruhák öblítõvizét parfümözték, hanem
például a lovaikat és háziállataikat is illatosították. 

A Római Birodalom hanyatlásával és bukásával jelentõs változások következtek
be a tisztasághoz és a szagokhoz való viszony tekintetében. A birodalmat megszálló
germán törzsek kerülték a fürdõket és az illatszereket, és ezért – legalábbis a római-
ak szerint – jellegzetes, átható testszaguk volt.

A korai keresztények viszont azért ítélték el a fürdést és az illatosítást, mert azo-
kat az érzékiség és a világiasság megtestesítõinek tartották. A piszkos, elhanyagolt
test ezzel szemben sok keresztény számára a lélek elsõbbrendûségét jelezte a testtel
szemben. A keresztény hit szerint a piszkos test is áraszthatott kellemes illatot, ha a
benne lakó lélek különleges szentséggel volt felruházva. Úgy gondolták, hogy a
szentségnek ezt a kellemes illatát a Szentlélek testben való jelenléte okozza. A ke-
resztény kultúrában ezért a test jó illatát nem a megfelelõ testápolás, hanem sokkal
inkább a jó erkölcs jeleként értelmezték. A szentség szagával ellentétben állt a bûn
bûze, úgy vélték, hogy a büdös (visszataszító) szagot az erkölcstelen, bûnös lélek bo-
csátja ki. Némely szentekrõl egyenesen azt állították, hogy képesek voltak kiszima-
tolni társaik erényeit és bûneit az általuk kibocsátott szagok szerint. Hitük szerint a
szentség illatát és a bûn szagát is a halál pillanatában lehetett legjobban érezni, va-
gyis akkor, amikor a lélek elhagyta a testet.

A késõ középkori és viktoriánus korszakban a mosdás többnyire a kézre és az arc-
ra korlátozódott. A hajat illatos hintõpor bedörzsölésével tisztították (a szárazsam-
pon õse!). Évente egyszer fürödtek, a telet követõen, amikor az éves kosz már elég
rendesen összegyûlt a testfelületen. A fürdést veszélyes mûveletnek tekintették,
mert a közhiedelem szerint nemcsak a koszt távolította el, hanem azt a természetes
„védõréteget” is (az „egészséges” testszagokkal együtt), amely a betegségektõl és fer-
tõzésektõl védett. Ezért különleges óvintézkedésekkel – például olajos bedörzsölés-
sel – védekeztek a víz bõrön keresztül történõ vélelmezett beszivárgása ellen.9

A korabeli szokások illusztrálására nálunk gyakran idézik  Bethlen Miklós ön-
életírását: „Ritkán feredtem kivált hideg vízben […] Lábomat két hétben, néha min-
den héten mosattam […] számat reggel, ebéd és vacsora után mindenkor, és gyengén
a szememet is hideg vízzel mosattam, kezemet gyakran, de az orcámat, hacsak vala-
mi por, sár vagy valami gaz nem érte, soha se mosattam […] A fejemet talán 25 esz-
tendeje van, hogy nem mosattam.”10 E tisztasági normák között nyilván senkit nem
zavart az ezzel járó átható testszag, hisz mindenkinek ilyen volt a szaga. 

Míg korábban e szagokról is azt gondolták, hogy védenek a betegség ellen, a 18–
19. századtól kezdõdõ egészségügyi reform eredményeképpen az (élõ vagy halott)
test mindenféle szaga révén történõ fertõzések kerültek a figyelem középpontjába.
Hector Gavin brit orvos írja például, hogy a szegények házaiban „a levegõ annyira
telített a rothadás párájával, hogy belélegzése veszélyes, sõt talán halálos méreg”.11

Mai szemmel e szegény (fõként paraszti) rétegek tisztasági követelményei valóban
minimálisak voltak: élõsködõktõl való mentesség, a látható testrészeken ne legyen
feltûnõ szennyezõdés. A tisztaság megítélésében így a szagnak nem igazán volt je-
lentõsége, hiszen a természetközeli életmód, a szûkös lakásokban a szoros egymás
mellett élés körülményei között az anyagcserével, izzadással vagy menstruáció mi-
att keletkezõ testszagok teljesen természetesek voltak, azokat nem érzékelték, vagy
nem igazán vettek róluk tudomást.12
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Ugyanekkor a mezõvárosok polgársága már nem bírja elviselni a legszegényeb-
bek és a legrégiesebb életmódú „rideg pásztorok” gyakorlott zsiros, büdös, csömört és
ondorodást gerjesztõ öltözetét, amely undok viselet a csepegésig zsíros hajjal egyetem-
ben, és hatósági rendeletekkel tiltja be jelenlétüket a település közterein.13 Ezek az
„elmaradott” társadalmi csoportok mosdás helyett faggyúval kenték be a hajukat, a
testükön juhtejjel-fahamuval impregnált „tölgyfagatyát” viseltek.14

A késõ tizenkilencedik században új tudományos paradigma született, amely
szerint a betegségeket nem szagok, hanem baktériumok okozzák. Folytatódott a kam-
pány a test piszoktól és beteg szagoktól való megtisztításáért, mivel ezek egyaránt
szorosan kapcsolódtak mind a betegséget okozó baktériumokhoz, mind a „tisztáta-
lan”, erkölcstelen életmódhoz. Az új erkölcs értelmében a tisztaság korántsem a test-
be való bûnös belefeledkezés jele lett, hanem közelebb vitt a kegyességhez
(„cleanliness means goodliness”, „tisztaság tisztesség”).

Térjünk vissza kicsit az illatszerek kérdéséhez. A 18. század végéig az elõkelõek
szépségápolásában az állati eredetû, nehéz, tömény illatú parfümök – pézsma, cibet
és ámbra – voltak a legnépszerûbbek. Ezek az érzéki parfümök kegyvesztettek lettek,
amikor az újfajta testi higiénia divatba hozta a finomabb és könnyedebb illato-
kat. Havelock Ellis pszichológus a pézsma mint illatszer kegyvesztését a szexualitás-
történet egyik jelentõs fordulópontjaként is értelmezi. Addig a nõk a parfümöket
nem a természetes testszag elfedésére, hanem nõiségük kihangsúlyozására használ-
ták. Az állati eredetû illatanyagok funkciója ugyanaz volt, mint a fûzõé, erõsítette és
eltúlozta a nõi formákat. Alain Corbin francia történész megjegyzi, hogy a „szaglási
tolerancia” hanyatlása a polgári mentalitás fejlõdésével kapcsolatosan következett
be, és nagyrészt a puritán polgárság volt a felelõs az illatok egyre erõsebb erkölcsi el-
utasításáért. A parfümök elillanó jellege a pazarlást és a különcséget szimbolizálta;
használatuk a munkamorállal ellentétes élvezeteket kedvelõ dekadens ízlésre val-
lott, nem volt hasznos, gyakorlatias funkciójuk, és ezért erkölcstelennek ítélték eze-
ket. A könnyebb, finomabb illatok felé tartó trendhez tehát moralizáló tendencia is
társult, s ez az egészséges táplálkozás és testmozgás iránti megszállottság, az ún. „új
mértékletesség” mozgalom és más puritán elemek hangsúlyosabbá válását is
példázza.15

A „testszag” születése

A huszadik század embere fokozódó tudatossággal viszonyul a rossz testszagok-
hoz, sõt gyakorlatilag minden a test által kibocsátott természetes szaghoz, amelyeket
egyre inkább kellemetlenként jellemeznek.16 A higiénia történetének gyökeres fordu-
latát 1888-ban a MOM-cég reklámja jelezte. A képen egy úriember lép a liftbe a bü-
dösséget jelképezõ jellel a feje fölött, és minden ember elhúzódik tõle. Így született
meg a „testszag”. A reklámozott új termék a „dezodor” volt. A reklám hatására roha-
mosan terjedt a tömeges paranoia: senki sem akart az az ember lenni a liftben, aki-
tõl mindenki elhúzódik a testszaga miatt.17 Az elsõ vállalat, amely 1919-ben a BO
(vagyis, a „testszag” rejtjelezett, nem kimondott) kifejezést használta a reklámjaiban,
az Odo-Ro-No, nõi dezodorokat gyártó cég volt. Az Odo-Ro-No az eddigieknél köz-
vetlenebb módon szólította meg potenciális ügyfeleit: szagolják meg a hónaljukat, és
vegyék tudomásul, hogy a társadalmi siker a BO eltüntetésének függvénye. A
Listerine szájvíz ugyanezt kommunikálta elhíresült reklámjaiban. Reklámhõsük a
harmincéves vénlány, Edna („gyakran koszorúslány, de sosem menyasszony”), aki 
a szájszaga miatt maradt pártában, de ezt õ maga nem tudja, és még a legközelebbi
barátai sem mondják neki.18 A hirdetések stratégiáját alkotó mini szociodrámák át-
meneti áldozatainak tragédiájával, a „társadalmi szégyennel” olvasók milliói azono-26
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sultak, s ez a reklámozási gyakorlat újfajta iskolájához vezetett – írja Roland
Marchand történész.19 A szagok leginkább fenyegetõ aspektusa tehát az volt, hogy ál-
landóan figyelmeztettek: véthetünk anélkül, hogy tudnánk róla. Nem volt mód arra,
hogy valaha is bizonyságot nyerjünk tisztaságunkról.20

A két világháború közötti társadalmi osztályok közötti különbségek egyik leg-
szembetûnõbb mércéje a tisztaság, illetve a testápolás módja volt. A tiszta, szagtalan
test új osztálymarkerré vált, és fontos jelentést kapott a társadalmi önmeghatározás-
ban, illetve a kellemetlen szagú, más emberektõl való önelhatárolódásban. A szagok
elleni harc a higiéniáért való küzdelem szinonimája lett, és az újabb tisztálkodási
szabályok elfogadása egyúttal azt a képességet is jelentette, hogy az illetõ a társadal-
mi ranglétrán feljebb léphessen.   

Polgári tisztaságeszmény, paraszti polgárosodás

A polgári tisztasági minták és szabályok a parasztsorból épp csak felemelkedõk
körében még csupán részlegesen érvényesültek. A Fejér megyei Abán az 1930-as
években Szalánczy Károly szociográfus írta le egy az „osztályából kinövõ elsõ gene-
rációs” család tisztasági viszonyait – a maga városi szemszögébõl elég kritikusan.
(Harmincnyolc holdas, háromosztatú parasztházban élõ református gazda, a község
egyik vezetõ embere, gyermekei polgári iskolába járnak, és már városi öltözéket vi-
selnek. A gazda és felesége nem.) „Modoruk jó, bár a gyermekeken erõsen érzik az
osztályából kinövõ elsõ generáció szögletessége. Szokásaik azonban a családon be-
lül mit sem változtak. Komoly hygieniáról még szó sincs, s az elemi dolgokban is tel-
jesen járatlanok. […] Fürdõkádig még nem jutott el a család, de a lányok is néha
megmosdanak derékig – felülrõl. Alulról derékig nem tartják szükségesnek, pedig a
nyári néhány teknõfürdõ s téli egy-kétszeri gõzfürdõzés nem segít rajtuk. Ezért az-
tán – különösen a lányoknak – igen jellemzõ szaguk van, amelyet még a kölnivíz sem
tud eliminálni: alóla mindig kiérzik a mosdatlanság.”21

A paraszti tisztaság szaga a háziszappan szaga. Semmi illatszer, csupán a zsír és
nátronlúg összefõzésébõl készült tisztítószer ma már kellemetlennek tûnõ, akkori-
ban inkább semleges szaga jelentette a tisztaságot. Mosakodáshoz, mosáshoz egy-
aránt ezt használták. „Az vót a legegészségesebb szappan. Attul nem vót sëmmiféle
alergia vagy bõrfertõzés, sëmmi. Az olyan tiszta vót az a szappan.” Az elsõ világhá-
ború után szinte minden parasztháznál akadt már egy darabka finomabb bóti
szappany is, amelyet fõként ünnepi alkalmakra, a lányok, illetve elõkelõbb vendé-
gek számára tartogattak. A módosabb házaknál ugyan lett volna pénz az illatosabb
bolti szappanok gyakoribb használatára, de mivel épp a tehetõsebbek tartottak és
vágtak le több állatot, bõvében voltak a szappannak. Tehát a takarékos szemlélet gá-
tat szabott a luxusigényeknek, így az illatosabb megjelenésnek is. Másrészt még az
ún. parasztpolgári szokásrendszerben sem volt a kellemes illat alapvetõ követel-
mény, sõt a túlzott illatosítást és mindenféle „kenceficét” a paraszti körökben elítél-
ték. A bolti szappan mellett csupán a csecsemõápoló szerek – babaszappan, baba-
hintõpor, babakrém –, illetve a férfiak és nõk által egyaránt használt nagyon kevés
kölni jelentett némi változást a testillatosítást illetõen az 1920-as évektõl
kezdõdõen.22

A háziszappan kiszorulása azokban a falusi háztartásokban következett be elõ-
ször, ahol a fizikai munkakörben foglalkoztatott családtag rendszeresen kapott a
munkahelyén szappant, illetve kéztisztító, kézápoló szereket (otthon pedig nem volt
nagy mennyiségû tartalék háziszappan). A munkavédelmi juttatásként járó Baba,
Caola vagy Kék-Vörös márkájú szappanokat az egész család használta (a városi mun-
káscsaládok is), akárcsak a kézápolóként kiosztott babakrémet vagy késõbb a sárga
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nagy flakonos Családi Kézbalzsamot. Azokban a családokban, ahol így nem jutottak
hozzá tisztálkodószerekhez, az iskolázottságtól, illetve a jövedelemtõl függött, hogy
csak ünnepi alkalmakon vagy hétköznapokon is finomabb bolti szappanokkal
tisztálkodtak-e.23

Az 1900-as évek elejétõl az 1970-es évek végéig a korszerû testi higiénia szabá-
lyait intézményesen és sokféle csatornán népszerûsítették. Az 1960-as évektõl a test-
szag- és illatkérdés a közvéleményt egyre jobban foglalkoztatta. Érzékletesen jellem-
zik ezt a közhangulatot a Nõk Lapja egyik 1965-ös számában megjelent alábbi sorok:
„Hogy lehet azt megmondani valakinek, hogy használjon kevesebb kölnit, és mosd-
jon többet... Egyáltalán szóba lehet ilyesmit hozni? Roppant kellemetlen. Persze a
legkellemetlenebb, ha valaki nem tiszta, és látszik vagy érzõdik rajta. Pedig a min-
dennapos tetõtõl talpig mosdás, zuhanyozás vagy fürdés, a mindennapos fehérne-
mûváltás sok férfi és nõ szemében még mindig luxus. […] Az ember orra érzékeny.
»Jó tisztaságszagú« – szokták mondani. De sajnos szaga nemcsak a tisztaságnak van.
Érdekes volna megtudni, hogy hány ezer új vidéki ház fürdõszobáját használják
kamrának, lomtárnak, mennyit költ egy-egy család italra, kávéra, és mennyit
mosdószerekre?”24

Egy 1960-as ismeretterjesztõ kiadvány még csak a testszag elkerülésére ad taná-
csokat: elsõdlegesen a mindennapos alapos tisztálkodást, illetve a fehérnemû napon-
kénti cseréjét, a blúzok és ruhák éjszakai szellõztetését, extrém esetekben speciális
szappanok, (szagtalan) dezodoráló szerek használatát javasolja. 1974-ben már külön
tanácsok szólnak a láb, az intim testrészek és természetesen a hónalj szagtalanításá-
ról és egyben illatosításáról. Az 1970-es évek elejétõl egyre többféle illatú, spray ki-
szerelésû dezodor jelent meg a piacon, immár a férfiak számára is, így az évtized vé-
gére az illatosítás-dezodorálás a testápolás kihagyhatatlan mozzanata lett minden ré-
teg számára. A kozmetikai ipar felfedezte a férfiakban rejlõ piaci lehetõségeket: az
1970-es évek végére a borotválkozószerek (Figaro, Barbon, Pitralon) mellett pipere-
szappanokat, dezodorokat, hajlakkot, speciális bõr- és hajápoló szereket is árultak az
illatszerboltokban. Új termékek jelentek meg a lábápoló szerek között is: az említett
szagtalanítók mellett lábápoló krémek, balzsamok, újfajta hintõporok. 

Az infrastruktúra a nagyvárosokban egészen az 1970-es évek második feléig jó-
val fejlettebb volt, mint vidéken. Ez a helyzet a falvakban hosszú idõre konzerválta
a régiesebb testápolási gyakorlatot. A nagyvárosi üzletekben megjelenõ vagy „zseb-
import” keretében behozott újfajta tisztálkodó- és testápolószerek a falusi elit laká-
sainak kivételével csak elvétve jelentek meg a falusi fürdõszobákban. Ha szert is tet-
tek márkás szappanokra, arckrémekre, testápolókra, azokat – mintegy presztízstárgy-
ként – a nappaliként is használt nagyszobák szekrénysorain, jól látható helyen tar-
tották még a tégelyek, flakonok kiürülését követõen is. A szagtalan dezodor már az
1960-as évek közepétõl, az illatosított (spray) változatok az 1970-es évek elejétõl a
nagyvárosokban már elterjedtek, míg vidéken még csak kevesen használták. A min-
dennapi mosakodáshoz és testápoláshoz falun, de városon is a legtöbben magyar tö-
megtermékeket – babaszappant, Caola, Kék-Vörös szappanokat, babakrémet, Caola
krémet használtak, csak a tehetõsebbek engedhették meg maguknak a magyar koz-
metikai ipar legújabb termékeit (Camea arckrém, púder, rúzs, körömlakk, hajlakk).25

Az 1960-as, 70-es években a társadalom többségének illatmiliõjét tehát alapvetõ-
en néhány tömegtermék határozta meg. Az ápolatlan emberek nemkívánatos szagá-
val szemben a tiszta, ápolt emberek egyenillata állt.

28

2011/12



A fogyasztói szemlélet térhódítása és uralkodóvá válása

Az 1970-es évek végétõl, de még inkább az 1980-as években a szocialista Magyar-
országon is széles körben lehetõség nyílt a külföldi – elsõsorban Nyugatra irányuló
– bevásárló turizmusra, és a hazai üzletekben is egyre több nyugati árucikk jelent
meg. A magyar ipar gyorsuló ütemben követte a nemzetközi trendeket, s ez a tisztál-
kodás, testápolás eszközkészletében és gyakorlatában is érezhetõvé vált. Az illatos
szappanok, márkás magyar és külföldi samponok, arckrémek, testápolók, borotválko-
zószerek, nõi és férfidezodorok, dekorkozmetikai készítmények elõbb dekorációként,
alkalmanként, végül minden családtag által rendszeresen használva fokozatosan töl-
tötték meg a fürdõszobák szaporodó polcait, szekrénykéit.26 Ezekkel a szerekkel
együtt egész illatarzenál került a felhasználók testfelületére. 

Ma olyan világban élünk, amely tele van dezodorokkal, izzadásgátlókkal, illato-
sított tisztálkodó- és testápolószerekkel, parfümökkel. Ezek a termékek azért kelen-
dõek és nélkülözhetetlenek a mai ember számára, mert a kereskedelem folyamato-
san és egyre rafináltabb, agresszívebb módszerekkel azt sulykolja belénk, hogy a
tisztítatlan, gondozatlan test szaga társadalmilag elfogadhatatlan. A testszag tehát
marketinglelemény eredménye, a 19. század társadalmilag egyik legjelentõsebb ta-
lálmánya, amely még ma is hatással van a világra. Az illatosítás a testünk és a kör-
nyezetünk minden részletét elérte. 

Illatosak a szappanok, a tusfürdõk és samponok, a borotválkozó- és szõrtelenítõ-
szerek, az arc- és testápolók, krémek, sminktermékek, a hajformázó szerek, a fog- és
szájápolók, a lábápolók, a csecsemõápolási termékek. Tisztítjuk, szagtalanítjuk és il-
latosítjuk a hónaljunkat, lábunkat, intim testtájékainkat, testnyílásainkat. Minden
testrészre (illatos) testápoló termékek és illatszerek arzenálját fejlesztette ki és kínál-
ja a kozmetikai mamutipar. 

De ez még mind nem elég. Az emberek igyekeznek úgy fõzni, táplálkozni, üríte-
ni, dolgozni, sportolni, szeretkezni, egyszóval élni, hogy az ezekkel a tevékenységek-
kel járó természetes szagokat maximálisan távol tartsák a saját testüktõl és közvetlen
lakókörnyezetüktõl. Erre szolgálnak a szag- és füstelszívók, légtisztítók, illatosító
szerkezetek a lakás minden pontján – a WC-tõl a konyhán és a nappalin át a szeme-
tesig vagy a ruhásszekrényig. Mosószerekkel, öblítõkkel, újabb és újabb szintetikus
szerekkel illatosítjuk a ruháinkat és a lakástextiljeinket. Lassan már a házi kedven-
ceinket is eléri ez a tisztaságmánia: kutya-, macskasamponnal fürdetjük, állatkozme-
tikába hordjuk õket. 

Ez a szemlélet a városban és vidéken is egyaránt hódít. A különbségek immár
nem falu és város, hanem a tehetõsek és szegények, illetve a különbözõ szubkultú-
rák között mutatkoznak. 

Ha történetileg tekintjük át a tisztálkodás szokásait, még egy fontos dolgot vehe-
tünk észre. A premodern társadalmakban a testápolás mikéntje a közösség normái-
nak volt alárendelve. A polgárosodás és még inkább a fogyasztói kultúra eluralkodá-
sa folyamatában a tisztálkodás egyre inkább egyénivé vált, s az eredményt tekintve
megnövekedtek a választási lehetõségek. Vagyis az egyén egyre inkább szabadon
dönt arról, hogy milyen közösséghez kíván tartozni, s a külsejét is ehhez idomítja. A
kiválasztott közösség tagjainak imázsához természetesen egy adott illattartomány is
szorosan hozzátartozik. 

A különbözõ szubkultúrákhoz tartozó illat- és szagkomplexum a jelenkori társa-
dalmi rétegek, csoportok, szubkultúrák között is érzékenyen jelzi a különbözõséget,
és kölcsönösen viszolygást kelthet a nem egy csoportba tartozókban. A többség vi-
szolyog a hajléktalanok szagától, az egészséges a betegek szagától, az izzadt, zsíros
hajú rocker a divathölgyek tömény parfümszagától, a menõ milliomos az átlagembe-
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rek olcsó dezodoraitól, a nem dohányzó a dohányosok szagától, a finomított ételeket
fogyasztó a reformtáplálkozók fokhagymaszagától, és folytathatnánk a sort a végte-
lenségig.

A (természetes) szennyezõdések és az azokkal járó szagok tökéletes kiiktatására
való törekvés tulajdonképpen az Elias által bemutatott folyamat, a természettõl való
eltávolodás, a civilizáció fejlõdésének a része.27

Az a kérdés tehát, hogy meddig tartható még a mindent elöntõ sterilizált, szinte-
tikus illatdömping, hogy meddig lesz „menõbb” úgy illatozni, mint egy egzotikus
gyümölcs vagy egy sütemény, ahelyett, hogy elfogadnánk saját emberszagunkat, jó-
val messzebbre vezet, mint azt elsõ hallásra gondolnánk. Így is feltehetnénk: med-
dig szállhat még büntetlenül szembe az ember a természet törvényeivel, van-e járha-
tó útja a természettel való harmonikus együttélésnek, visszafordítható-e az az évszá-
zados folyamat, amellyel az ember a természet egyensúlyát megbontva, azt kizsák-
mányolva már-már a saját létét is fenyegetve tevékenykedik a világban?
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