
Az em be re ket rég óta fog lal koz tat ja a szo kat lan, a nem 
mindennapi, az egzotikus.Ennek az érdeklődésnek egyik
aspektusalehetazidőbenvagytérbentávolinépekviselete.
AMagyarNemzetiMúzeum2002-benelkészült,Ke let és 
Nyu gat pe re méncíműállandókiállításáraarómaikoribar-
bárok bemutatásához egypiaci jelenetet terveztünk.1 Két 
barbár nő és két barbár férfi viseletét készítettük el.Az
alábbiakbanemunka tanulságaibólkiindulvaadunkrövid
áttekintéstaKárpát-medenceiszarmataviseletről.

Abbanatörténelmihelyzetben,amikorarómaiakaKr.u.1.
században a Dunántúlból Pannonia néven új provinciát
hoztaklétre,amaiMagyarországkeletiterületeinisújhó-
dítókjelentekmeg.Ekkorköltözöttbekeletről,azeurázsiai
sztyeppeövezetből azott élő iráni szarmata törzsszövetség
legnyugatibbnépessége, a jazigok, akiket a későbbiekben
további néphullámok követtek.A jazigok az eredetileg a
dákok katonai fennhatósága alatt lévőDuna–Tisza közét
szálltákmeg,majdTraianusgyőzedelmesdákháborúinyo-
mán, a2. századelejénkiterjesztettékuralmukat adákok
tiszántúli birtokaira is. A római-görög források már
kezdettől fogva előszeretettel említik aKárpát-medencei
iráni szarmatákat a germánkvádokkal együtt, akik amai

Nyugat-SzlovákiaterületérőlazIpoly
völgyébe,majd aDuna-kanyarba le-
húzódvaaszarmatákközvetlenszom-
szédaivá és fegyvertársaivá váltak.A 
másikgermántörzs–avandálok–a
mai Lengyelország területéről, a
markomannháborúk (168–180) ide-
jén vagy azt követően húzódott le a
Felső-Tiszavidékre.

AKárpát-medencei szarmata vi-
seletlegkorábbifelvázolásaNagyGé-
za nevéhez fűződik.2Az ő rekonst-
rukcióinak elkészítésekor egyrészt
ábrázolásokra (Traianus-oszlop),más-
részt írott forrásokra (főkéntTacitus
leírására)támaszkodott.

Az elmúlt száz esztendő alatt el-
képzelésünkaKárpát-medenceiszar-
mataviseletrőlrészbenmegváltozott,

részbentágult.ANagyGézaáltalhasználtforrásokköreaz
újabb régészeti feltárásokanyagával jócskánkibővült.Fi-
gyelembevehetjüktováb-
bá a sztyeppei összeha-
sonlító anyagot (mind a
ré gé sze ti le le te ket, mind 
azottelőfordulóábrázo-
lásokat).Elsősorbanaré-
gészeti leleteknek kö-
szönhetően alakult ki el-
képzelésünk a női
viseletről, amely koráb-
ban teljesen hiányzott,
mivelarómai(ésasztyep-
pei)ábrázolásokonabar-
bár női ruhák sematiku-
sak, a források pedig
hallgatnak az asszony-
népről.Atovábbikutatá-
sokszámáraaszkítamű-
vészet elemzésenyújthat
némitámpontot,hiszena
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szarmatáka szkíták leszármazottai, s ígyavi-
seletben is kimutathatók rokonvonások.Leg-
alábbiserreutalaránkmaradtférfifigurákösz-
szehasonlító vizsgálata:AzukrajnaiVerhivnya
lelőhelyenelőkerültaranypénzen láthatóelőkelő
szarmata fogoly kaftánjának széle például
ugyanolyan négy csücskös, cakkos szabású,
mintalegtöbbszkítaharcosé.

A kutatás jelenlegi helyzetét nemrégiben
megjelent tanulmányunkban részleteztük,3 így
erreittnemtérünkki.Azalábbiakbanelsősor-
banaNemzetiMúzeumkiállítására elkészített
viseletrekonstrukciókatmutatjukbe.

A szAr mA tA nő

Akiállításon bemutatott barbár piaci jelenet –
szarmatákésgermánokkínálják áruikat ésvásárolnakegy
rómaikereskedőtőlvalaholegyhatármentipiachelyen–leg-
díszesebbviselete a szarmatanőé.Elkészítéséhezelkellett
döntenünk,hogymilyentípusúésmilyenszínűtextiltalkal-
mazzunk.AlegalkalmasabbkiindulópontnakaG.T.Kovpa-
nyenkoáltalpublikáltSzokolovaMogilakurgánjánaklelete-
gyüttesekínálkozott.4 

AzUkrajnában,aDél-Bugnálfeltártgazdagpapnősír-
jábansötétkék,illetvebíborszínűtextilmaradványokattár-
tak föl.Az aranyszállal hímzett, illetve aranyflitterrel ki-
varrtviseleti részekegyúttalaruhaszabásáról isárulkod-
tak. (Zárójelben jegyezzükmeg, hogy az ukrán és orosz
kutatásisaSzokolovaMogila-iviseletrekonstrukcióttartja

aleginkábbmérvadónak.)
A Kárpát-medence

szarmata lakosságának
régészeti anyaga a sz-
tyeppeihezképestgyöke-
resenmegváltozott.Eze-
ket a változásokat nem
hagyhatjukfigyelmenkí-
vül,egyúttalszámolnunk
kellazzalis,hogyaszar-
maták meglehetősen
hosszú ideig – az 1.
századtól5az5.századig
– aKárpát-medence ke-
leti felének lakói voltak.
Minthogy ilyen hosszú
időalatt–éserrealelet-
anyagváltozása isutal–
aviseletnémiváltozáson
esik át, el kellett dönte-
nünk, hogyapiacotme-
lyik korszakban, hol és
milyen évszakban kép-
zeljük el. A 2. század

végére – 3. század elejére azért esett aválasztásunk,mivel
ennekaz időszaknakviszonylag jól keltezhető és nagyobb
mennyiségű leletanyaga állt rendelkezésünkre.6A feltárá-
sok tanúsága szerint a korszak szarmata női viseletére
rendszerint egy fibula a jellemző. (Aligha véletlen, hogy
már aSzokolovaMogila-i lelet esetében is ez a helyzet.)
Gyakoriakazománcosrómaidarabokvagyazún.szarma-
tatípusúszámszeríjfibulák.

Érdemesszótejtenünkittarról,hogyafibulákhasznála-
távalkapcsolatbanvannakmégmegválaszolatlankérdések.
Előfordulugyanis,hogyafibularugójánakkorróziójafel-
varrószálatkonzervált.Másesetbenafibulatűjérefelhú-
zottgyöngyökvalószínűsítik,hogyetárgyakatnem–vagy
legalábbisnemmindig–használtákfunkciójuknakmegfe-
lelően.Bár ilyen eseteket – amikor a ruhakapcsoló tűvel
nemösszetűzték a ruhát, hanem felvarrták rá – egyelőre
csakkésőbbi temetkezéseknélsikerültmegfigyelnünk,nem
zárhatjukki,hogyezmára2–3.századbanisígyvolt.Jel-
lemzőmódonacsat–illetvenőknélazövkarika–aKár-
pát-medencében a szarmatáknál tűnik föl legkorábban, s
kezdielkiszorítaniafibulát.

Akeleti viselet egyik fő jellegzetessége a ruhára föl-
varrtnagyszámúaranyflitter.Ahazaileletanyagbanhason-
lószerepettöltöttekbeagyöngyök.Nyakláncként,karkö-
tőkéntegyarántviselték.Ennélazonbansokkaljellegzete-
sebb, hogy a feltárt temetkezésekben gyakran több száz
gyöngyöttalálunkabokatájékán,amiaruhaszegélyének
vagyanadrágnak,esetlegapuhacsizmaszáránaktöbbso-
ros gyöngyhímzésére utal, és kifejezetten a szarmata női
viselet sajátosságaként értékelhető. Ugyancsak szarmata
jellegzetességasírokbanaderék, illetvecombtájántalált
gyöngyök sora, amely alapján széles, gyöngyözött textil-
övetrekonstruálhatunk.Eztazövetrendszerintegyezüst-
vagybronz-,deolykorezüstbetétesvaskarikafogtaössze.

Aviseletet kiegészítik a hurkos-kampós záródású fül-
bevalók, az ezüst torques, a karperecek és az ugyancsak
gyöngyökkeldíszítetttarsoly.NőiviseletrekonstrukcióaSzokolova

Mogila-isíralapján

Iráninehézfegyverzetűharcosokazorlatilemezről
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A szAr mA tA fér fi

Azábrázolásokrólsokkaljobbanismerjükaférfiakkülse-
jét,mintanőkét.ATraianus-oszloprómaiakésszarmaták
harcaitbemutató jelenetei (ezeknagyrészesajnosmegle-
hetősensematikusanadjavisszaarómaimesterbarbárok-
rólkialakítottelképzelését),Kercsben,aBosporusiKirály-
ságvalamikorPantikapaionként ismert fővárosában talált
sírsztélékenszerepelőharcosok,aszarmatasírkamrákfres-
kóinak alakjai sok-sok információt nyújtanak arról, hogy
milyenvoltaszarmataharcospáncélzata,fegyvere,miként
ültemeg a lovat, tartotta a lándzsát.Az utóbbi években
többdél-oroszországi lelőhelyen, így azAlsó-Volgavidé-
kén lévőKoszikábankerült elő olyan ezüstedény, amely-
nekdíszítéseszarmata férfiakharcát illetvevadászatát je-
lenítimeg.Azegyik leghíresebbábrázolás aSzamarkand
környékéről,Orlatból származó csontlemezeken szerepel:
aművészimódon vésett harci jelenet iráni (valószínűleg
szarmata) nehézfegyverzetű (római nevéncata frac  tar ius), 
páncéloslovagokfelszerelésétadjavisszarendkívülponto-
san és élethűen, láthatók a jellegzetes hosszú kardok és
lándzsák,sahíresszarmatasárkányoszászló.

Témánkszempontjábólsajátosellentmondás,hogymíg
aférfiakravonatkozótörténetiképianyagjóvalgazdagabb,
mint a nők esetében, ugyanakkor a férfisírok leletanyaga

jóval szerényebb. A
férfi viselet rekonst-
rukciója során is tá-
maszkodhatunka ro-
kon szkíták öltözkö-
désére,hiszenszámos
szkí ta meg  ren  de lés re 
dolgozó görög ötvös
választottazaranyés
ezüst tárgyakdíszíté-
séhezaszkítákéleté-
bőlvett „zsánerképe-
ket” (harci jelenetek,
egy ló betörésének
fázisai,mitológiai je-
lenetekstb.).

Aruhaalapszínétezesetbeniskeletipárhuzamalapján
választottukki: azukrajnaiPorogiban előkerült fejedelmi
(talánkirályi)temetkezéspirosrafestettbőrkabátját(helye-
sebbenannakmaradványait)vettükalapul.

Aszarmataférfilábbelijénhordottcsatosszíjmegoldá-
sátmindamagyarországirégészeti leletekből,mindábrá-
zolásokról ismerjük,ésnemcsakaszarmaták,hanemmás
iráninépek(szkíták,perzsák)esetébeniselőfordul.
 1 IstvánovitsEszter–KulcsárValéria, „Római kori barbárok (Kr.

születése körül – 5. század első harmada)”:KovácsTibor–Ga-

Szarmataharcosegybosporusisírsztélén

ramÉva(szerk.),A Ma gyar Nem ze ti Mú ze um ré gé sze ti ki ál lí tá
sának vezetője. Kr. e. 400 000 – Kr. u. 804.Budapest, 2002.
105–113.

 2 NagyGéza,A ma gyar vi se let tör té ne te, RajzoltaésfestetteNemes
Mihály,Budapest,1900.

 3 EszterIstvánovits–ValériaKulcsár,„Sarmatiansthroughtheeyes
ofstrangers.TheSarmatianwarrior”:Mú ze u mi Fü ze tek (Aszód) 
51.–JAMK 47.(2001)139–169.

 4 G.T.Kovpanyenko,Szarmatszkoje pogrebenyije I v. n. e. na
Juzs nom Buge, Kijev,1986.

 5 Haatörténetiforásokbólindulunkki,akkormáraszázadelejé-
től,dearégészetianyagcsakazI.századvégétőlmutathatóki.

 6 Egyúttalnemállmesszeezazidőszakasztyeppeikiindulópont-
kéntkiválasztottSzokolovaMogilakorától,azottfeltárttemet-
kezéstugyanisazI.századrakeltezték.

A vi se let el ké szí té se

Hendzsel Ilo na – Óvá ri And rea

Jegyzetek

A szAr mA tA nő

A szarmata nő viseletének megtervezésekor az említett
SzokolovaMogila-igazdagpapnősírjábanmegmaradttextil-
maradványokbólindultunkki.Afennmaradtkeletileletanya-
goktúlnyomórészekülönbözővastagságúselyem,amelyhez
akkoribankereskedelemútjánmára szarmaták ishozzájut-
hattak,ésamelyagazdagságot,anőiességetreprezentálja.

Selyem és selyem között is van különbség.Mi egy
rusztikusabb felületű, kézzel szőtt vadselymet választot-
tunkaszarmatanőviseletéhez.Avadselyemrusztikussága
miattamindennapiviseletre isalkalmas,ezfontosszem-
pont volt az anyagválasztásban, hiszen egypiaci jelenet-
hezterveztükeztafigurát.

Arekonstrukcióhozkétkülönbözőminőségűvadselymet
használtunk.A szarmata nő ruhája finomabb, vékonyabb

Hendzsel  I lona (1976) 
textiltervező iparmuvész.

Óvár i  Andrea  (1974 ) 
textiltervező iparmuvész.
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selyemszövet, míg a
köpeny kevésbé sűrű
szövésű.Mindkétanyag
szer ke ze te ha mis rip sz, 
ami azt jelenti,hogya
vászonkötésű textilnél
a vetülékfonal sokkal
vastagabb,mintalánc.

A ruha egyszerű,
minimál szabású. Ez
azzal magyarázható,
hogyazanyagokatkéz-
zelszőtték,aminagyon
időigényesmunkavolt,
ezértaszabásnáligye-
kez tek a leg ki sebb 
anyagveszteséggeldol-
gozni.A ruha hosszú,
bokáig érő, nyakkivá-
gásakerek, ujja lefelé
szűkül.Anyakkivágás
eldolgozásáranemvolt
ada tunk, nem tud tuk, 
eredetilegmilyen var-
rástechnikávaloldották
meg.Miamaishasz-
nálatosstircelésthasz-

náltuk, szem előtt tartva azt a nem elhanyagolható tényt,
hogyenneka ruhánakviszonylagnagysúlytkellelbírnia,
hiszenazaljárasokgyöngykerült.Aruhamindenidomré-
szét kézzel szegtük el és kívülről nem látható öltésekkel
varrtuk össze az egyes elemeket.A ruha nyakkivágására
egy15centimétereshasítékkerült,amiegyrésztakönnyű
le-ésfölvételtbiztosítja,másrésztazemlítettrugósemailos
fibulánakittlehetetthelyearuhán.Ezafibulatarthattaös-
szeanőiruhanyakkivágását.

Aruhaujjánakésszoknyarészénekaljáragyöngyökkel
díszítetthímzésmintát terveztünk,melyekalapjául sírlele-
tekszolgáltak.Asírokbantaláltnagymennyiségűgyöngy,
melyneknagyrészétacomb,azalsólábszárésabokakör-
nyékén találták, a viselet dús díszítettségére utal. Ezek
alapjánegyértelmű,hogyaKárpát-medenceiszarmatanők
előszeretetteldíszítettéka ruhák szegélyét szélesgyöngy-
hímzéssel.Pontosannemtisztázottazonban,hogyagyön-
gyök hol és hogyan helyezkedtek el.Elképzelhető, hogy
egy kötényszerű ruhadarabra voltak felvarrva, de talán a
nadrágokbokarészétissűrűndíszítették.Mivégülazalsó-
ruhaelejénekaljára terveztünkegy25x35centiméteres,
gyönggyeldíszítettmintát.

Aruhaszinténékesdarabjaabőrtarsollyal,csüngőkkel
ésóriásgyöngyökkeldíszítettöv.Ezekagyöngyökfőként
üvegbőlésféldrágakövekből(kalcedonéskarneol)készül-
tek,színükigenváltozatosésélénk.

Aruhátnemcsakgyöngyökkel,hanemhímzésselisgaz-
dagítottuk.AzalapulvettSzokolovaMogila-i textilmarad-
ványokonaranyszállalkivarrtmintáttaláltak.Miazarany-
szálat vékonygyapjúszállal helyettesítettük.Ahímzéshez
használt gyapjúszálat különbözőnövényi festékkel festet-
tükmeg; így az aranysárga színt a sáfránnyal való festés
eredményezte,kéketafestőmályvából,narancsotafestőbu-
zérból,mígzöldetasárgaéskékkeverésébőlkaptunk.

Aruháraegybővebbköpenykerült,deazláttatnienge-
di az alsóruhagazdagdíszítését.Aköpeny elöl nyitott és
bővebbfazonú,mintazalsóruha.Azujjabőéskönyékigér,
alólaaruhaszűkebbujjakilátszik.Mindazujjaalját,mind
pedig az elejét többszínű hímzéssel díszítettük.Aköpeny
érdekessége, hogyoldalvarrásainál gyöngyhímzés találha-
tó.

Aviseletrekonstukciók legizgalmasabb része a ruhák
korabeli színének előállítása,megfestése, illetve az erre
irányulókisérletek.

ASzokolovaMogila-i sírból előkerült textildarabokat
vettükalapulazáltalunkelkészített ruhadarabokszínének
előállításánál, így a köpenyt indigókékre, a ruhát pedig
törökvörösre akartuk festeni.Az indigófestésben segítsé-
günkre volt Skorutyák János bácsalmási kékfestőmester,
akihagyományos indigótechnikával festiakékfestővász-
nakat.Azindigófestéstáltalábannövényieredetűanyagok
festésérehasználták,deaselyemfestésénéliselőfordult.A
hideg indigócsávás festéstmár régótaművelikMagyaror-
szágon is. Elengedhetetlen feltételei az indigókoncentrá-
tummellett a speciális földbe ásott festőmedencék, ame-
lyekbenagy fakádakat süllyesztettek, s ezekbenerjesztet-
tékafestékoldatot.Akelmétafestéselőttmindenesetben
kifőzték,nedvesenafestőkádakfölöttfüggőráfokraakasz-
tottákésafestőlébeengedték.Félóraállásutánfelhúzták
és a sárgászöld színű anyag fokozatosanváltozott zöldre,
majdkékre,miutánazindigóalevegőnoxidálódott.Ilyen
módonfestettükamiselyemanyagunkatis.

Az alsóruhát eredetileg élénk törökvörösre terveztük.
Avörös festésénél felmerült a festőbuzér,mint lehetőség,
amellyelvörösesszíntlehetnyerni.Kísérletképpenmegpró-
báltuk a buzérral való festést úgyvégrehajtani, ahogy azt
valaha csinálhatták.AKertészetiEgyetemkertjéből szed-
tünkfestőbuzért,saztszárítottuk,majdagyökerét,melyből
apigmentnyerhető,porráőröltük.Asötétbuzérportarecep-
tekalapjána festéstmegelőzőnaponvízbenerjesztettük, s
ehheztimsótadvamegkaptukafestőlevet.Ezzelafestékkel
csaktéglavörösesszínretudtukaselymetfesteni,nempedig
izzóvörösre.Abuzérmégalkalmasvilágos,illetveégőna-
rancsszínfestéséreis.Atörökvörösreceptjétperszenekünk
semsikerültmegfejtenünk,hiszenaztakeletiekféltveőriz-
tékazeurópaiaknagybánatára.Valószínű,hogyabuzérőr-
leményhez különböző olajokat vagy azoknak keverékét
használtáklúggalelegyítve.Mivégülmesterségesszínezék-
kelhelyettesítettükezeketatitkosadalékokat.

SzarmatanőaMagyarNemzetiMúzeum
állandórégészetikiállításán
(DabasiAndrásfelvétele)
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A szAr mA tA fér fi

Aszarmataférfiruházatánakkialakításánálisukrajnaileletek-
retámaszkodtunk.Ezazöltözékháromrészbőláll:egyalsó-
ingből,egy–aszkítákviseletéhezhasonló–kabátbólésegy
bőszárúnadrágból.

Tekintve,hogyaszarmataférfiésnőapiacijelenetben
egypártalkotnak,próbáltukmindszínben,mindhangula-
tábanösszefogniakétfiguraöltözékét.Éppenezértaférfi
alsóingét ugyanabból a vadselyemből készítettük,mint a
nőialsóruhát.Ezazalsóingszinténminimálszabásúruha-
darab,avarrásaiismegegyeznekanőiruháéval,csakszí-
nében különbözik, mert itt meghagytuk a selyem natúr,
festetlenszínét.Anadráganyagakéziszövőszékenkészült
úgynevezettgyémántosszerkezetűgyapjúszövet.Mindaz
ehhezhasználtgyapjúfonalsodrata,finomsága,mindpedig
a szövetmintája a régészeti leleteken alapul.Anadrágot
ugyancsak festőbuzérral festettük, ígykaptukanarancsos
téglavörösszínt.Bőszárainakkülsőoldalánegy-egycsík-
banhímzés fut, ennekmotívumát a női ruhán lévőminta
geometrikusáttervezésévelkaptuk.

A férfi kaftánjának
megtervezésekor szkíta
ábrázolásokat is figye-
lembe vettünk.A szkíta
arany domborműveken
jólláthatóakaftánonkör-
befutódekoratív szegély,
ez az ábrázolásokból hol
prémnek, hol valamilyen
mintásszalagnaktűnik.A
kiállításrakészítettkaftán
anyagafenyőágasszerke-
zettel szőtt gyapjú, me-
lyet addigmostunk, főz-
tünk, míg kellőképpen
összenemnemezelődött.
Mianadrágvörösre fes-
tett szövetéből varrtunk
rá keretet,melyet a nad-
rághozhasonlóanhímzés-
seldíszítettünk.

A szarmata pár öltözékének kiegészítői

Ligeti Dóra

Azírottforrások,korabeliábrázolásokésrégészetifeltárá-
sok alapján és az öltözékekkel való összehangolás végett
mélypirosszíntválasztottunkakiegészítőknek.Alapanya-
gul növényi cserzésűmarha-, borjú- és kecskebőrt hasz-
náltam, mert ezek az anyagok hozzáférhetőek voltak a
szarmatákszámárais,éstartósságuk,szépbarkarajzukmiatt
a legalkalmasabbak a lábbelik és a tarsoly készítéséhez.
Ebbenazidőbenmégcsakanövényiszármazékokkalvaló
cserzésés festés jöhetett szóba.Sajnosazonbanebbenaz

esetben a növényi festést nemvoltmódkivitelezni,mert
nemálltrendelkezésünkreaszükségesmennyiségbenily-
en festőanyag.Ezért a kinagyoltmintadarabokat anilines
festékfürdőbenfestettükátteljeskeresztmetszetben.

Aszarmatanőkcipője az ismert adatok szerint legin-
kább rövidszárú, puha bokacsizmára hasonlított és rend-
szerintdúsgyöngydíszítésselvoltellátva.Színesüveg-és
féldrágakőgyöngyökdíszítettékalábfejetésaszárat.Mivel
aszabásmintáraésazösszeállítástechnológiájáravonatko-
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Ligeti Dóra (1971) bőripari 
tervező.
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