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zólagnincsenpontosadatunk,acsizmamegtervezésénéla
gyöngyökhangsúlyoselhelyezéseésalehetőlegarchaiku-
sabbösszeállításimódszervoltakiindulásialap.Agyöngy-
díszítés szükségessé tesz egy fejbetétet, melyet koszorú
egészítkiteljesfejrésszé.Afejbetétetúgyterveztük,hogy
kéziványolássalegybenaszárelsőrészeiskialakulhasson
belőle.Továbbiszabásmintarészekaszárhátuljaésatalp.
A felsőrész puha borjúbőrből, a talp vastagmarhabőrből
készült.Akülsőésbelsőoldalaknyitvamaradtakabebújás
miatt;ittfűzőlyukakonátvezetettbőrszíjakrögzítikacipőt
a lábhoz.Azösszeállítás a fejbetét és a szártető díszítése
után történtolymódon,hogyavágott szélű szabásminta-
darabokat kifelé fordítva összetűztük.A talp felerősítése
szinténezzelalegegyszerűbbtechnológiávalkészült.Végül
széleldolgozásieljárások,szélfestéséscsontozáskövetke-
zett.

Aszarmata nő tarsolyának formájára vonatkozó adat,
amelyretámaszkodnilehetettvolna,nemálltrendelkezésre,
de a hangsúlyos gyöngyös díszítés ismert. Ezért szabás-
mintájának tervezésénélolyankézenfekvő formát igyekez-
temválasztani,amelyharmonizálazöltözékkel,ésazeredeti
kalcedon gyöngyök dominálnak rajta.A szabásminta két
darabbóláll,egyelsőrészből,ésegyhátsórészből,amely
egyben kiadja a dobozszerű tarsoly alját, övbújtatóját és
fedelét.Növényicserzésűkecskebőrbőlkészült,szinténki-
feléfordítvatűzöttösszeállításitechnológiával,végülszél-
eldolgozással.Akalcedongyöngyökafedélről lógószíjra
vannakfelfűzve,ígynehezékkéntzáródásraszolgálnak.

A szarmata férfi lábbelije az ábrázolások szerint egy-
szerű, rövidszárú csizma formájú, amelynek élvarrása és
szíjazatavan.Bizonyosábrázolásokonfelfedezhetőoldal-
sószabásvonalis,ezértaszabásmintátdaraboltukakülső
ésbelsőoldalonis,nagyobbnyílástengedveígyabebújás-
nak.Abokánkörbefutó és oldalt a talp felé bronz szíjel-
osztókkalelágazószíjazattartjaasarkantyútéselőlezüst-
csattal, szíjvéggel rögzít.Acsizma felsőrészepuhaborjú-
bőrből,atalpvastagmarhabőrbőlkészült.Azélvarrásmiatt
nem volt szükség ványolásra, a felsőrész összeállítása és
talphoz erősítése az eddigkövetett technológiával készült.
Azeredetifémrészeksérülésételkerülendőaszíjazatraezek
gumialapú ragasztóvalkerültek fel,vékonydamillal rög-
zítve a cipő teljesmegvarrása után.Végül szélfestés és
csontozáskövetkezett.

A fes tőbu zér

Pluhár Zsu zsan na

A fes tőbu zér jel lem zé se

Afestőbuzér(RubiatinctorumL.) a ga laj fé lék (Rubiaceae)
családjábatartozik,aRubianemzetségegyetlenhazánkban
előforduló faja.A Földközi-tenger mellékéről, valamint
Elő-Ázsiábólszármazik.Magyarországonvalószínűlegegy-
kori termesztési helyeiről vadult ki: ritka, kultúrreliktum-
naktekinthetőfaj.Szárazságtűrőnövény,aszellőzött,üle-
dékes talajokatkedveli.ElsősorbanaDunaésDrávahor-
dalékainmaradtakfennállományai.

A festőbuzér évelőnövény.Gyökerei hosszúak, húso-
sak, hengeresek, színüknarancsvörös.Négyzetes kereszt-
metszetű szára több szinten elágazik, élein horgas szőrök
fejlődnek.Leveleilándzsaalakúak,merevek,tüskésélűek
és örvökben helyezkednek el a növény szárán. Apró,
mézsárga virágok alkotják gyér bogernyővirágzatát,me-
lyek június–júliusban nyílnak. Termése apró (3–5mm),
húsos,fekete,hasadó(iker-)bogyó.

A festőbuzér tör té ne te

Alegkorábbiidőktőlfogvaavörösszínszámítottalegnép-
szerűbbnekatextil-ésbőrfestésben,melyneklegszebbár-
nyalataitafestőbuzérgyökérzetéből,minttermészetesfor-
rásból lehetett előállítani.A növény történelmi riválisa a
bíbortetűvolt,melymégma ishasználatosélelmiszerfes-
tékként.Avörösszíntsoknyelvben(pl.görög,latin,héber,
kopt, kínai) a buzér nevével azonosították.Agörögök az
erüthro danon (erüthrosz=vörös), teuthri on, valamint a
phoinix, phenixnevekenemlítikanövényt,mígalatinban
a rubia,rubidus,rubeoelnevezésekfordultakelő.ARubia
tinc to rumL.gyakrabbanhasználtmagyarnevei:pirosító-
fű,buzér,festőfű,vörösfestőgyökér.

Afestőbuzérfelhasználásárautalóelsőszövegeséstár-
gyibizonyítékokazókorbólvalók.Alegkorábbi,kb.Kr.e.
3000-bőlvalóbizonytalanadatamaiPakisztánterületéről
(Mohenjo-Daro-ból) származik, ahol – valószínűlegvala-
melybuzérfajszínezőanyagaival–vörösrefestett textíliá-
baburkolva találtakkét ezüst edényt.Azelső festőbuzért
jelentőakkádszó–hürratu–egykb.Kr.e.1900-banleírt,
alsó-mezopotámiaiásatáskorelőkerültszövegbenszerepel.
Későbbi írásos forrásokban található utalás a növény ter-
mesztéséreésagyapjú-színezésmódjárais.

Azókoriegyiptomileletekközöttelőszöregy,a20.di-
nasztiaidejéből,aKr.e.12–11.századbólszármazó,papi-
ruszravetetthieroglifaadszámotafestőbuzérhasználatá-
ról.A faj egyébként nem volt őshonos Egyiptomban, a
szükségesmennyiségetPalesztinábólhoztákbe.Abarnás-
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vörös színt ezt megelőzően vasoxiddal nyerték. Tel-el-
Amarnamellől,egypiramisépítőmunkásfalubólelőkerül-
tekaKr.e.1370körüli időszakbankészült, festőbuzérral
színezetttextiliákis,melyeketanövényezirányúalkalma-
zásának első komoly tárgyi bizonyítékaként tartanak szá-
mon.BuzérralfestettékaTutankhamonsírleleteiközétar-
tozóvörösövetéstextiliákatis.Megállapítástnyert,hogy
akkoriban, azazKr. e. 1350körülmár használtak külön-
bözőfémsó-pácokatisatextilfestéssorán.

ABibliábancsupánháromfestőnövénykerülemlítésre,
a sáfrányésahennamellettmegtaláljuka festőbuzért is.
Ez nemvéletlen, hiszen aRubia tinctorum és ro kon fa jai 
őshonosakamaiIzraelésJordániaterületén.Eterületrőla
Kr.e.8–9.századbólvalóazelső,ezzelanövénnyelvörösre
festett textil-lelet, melynek érdekessége, hogy kevert
anyagösszetételű:2kékvászoncsíkközé1buzérralfestett
vörös gyapjúcsíkot szőttek.E len-gyapjú szövet viselése
akkoriban csak a legfőbbpapság számáravolt engedélye-
zett,azsidóköznépesetébenviszontvallásitilalomgátolta.
Afestőbuzéralkalmazásaazsidóságkörébenazótestamen-
tumi időktől fogva ismert volt, termesztését aTóra házi
használatra engedélyezte, ipariméretekben azonbannem.
Betakarításakoriscsakfábólkészülteszközökkelvoltsza-
bad dol goz ni.

Kevés hiteles ókori görög szöveg maradt fenn a
festőbuzérfestőnövénykéntvalófelhasználásáról.Hippok-
ratész ésTheophrasztosz főként gyógyászati jelentőségét
hangsúlyozták–égések,sebekkezelésében–,továbbárövid
leírásokatközöltekavadontermőéstermesztettállományok
meglétéről.

Pliniustóltudjuk,hogyalegjobbminőségűbuzér-alap-
anyagaRóma-környékiárutermelőkertesövezetbőlszár-
mazott,mely felülmúlta a külföldi – pl. izmiri – erede-
tűeket.Akkoribankedvező jövedelem-forrásként tartották
számonanövénytermesztését;abelőlenyertszínezékeket
főleggyapjú-ésbőrfestésrehasználták.Sztrabónelmondja,
hogyabuzérralfestettgyapjúköznapineve„kolosszeumi
gyapjú”volt.Pliniusarrólistájékoztatott,hogyamegfes-
tetttextíliaszínenagymértékbenfüggöttapácminőségétől
(timsót, vas-és rézsókat alkalmaztak). Plinius kortársa, a
jelesorvosDioszkoridészMa te ria Med i cacíműművében
jegyeztemeg,hogyatermesztettbuzérértékesebbavadon
előfordulónál.Őszinténazitáliai(Ravennakörnyéki)ru-
biáttekintettealegkiválóbbminőségűnek,melyetottolaj-
fákközéültetvetermesztettek.Arómaiakfénylővöröska-
tonaköpenye is valószínűleg festőbuzérral volt színezve.

Galliában szintén fellelhetők a festőbuzér római kori ter-
mesz té sé nek em lé kei. 

EgyKr.u.83-bólszármazósírbanrubiávalfestettkínai
eredetűhernyóselymettaláltak,melyalátámasztjaazókori
textil- és festékkereskedelemmeglétét.SztrabónKr.u. 25
körülileírásábanszerepel,hogyekkoribanévente120keres-
kedelmiszállítóhajófordultmegEgyiptomésIndiaközött.

AbizáncitextilfestőiparosokaKelet-rómaiBirodalom
bukásautánisfolytattákmesterségüket.9–10.századiör-
mény és arab iratok is utalnak a buzér termesztésére.Az
utóbbi évek intenzív feltárómunkái nyomán számos bri-
tanniai leletrebukkantakYorkésLondonközelében, ami
igazoljaanyersgyapjúbuzérralvalószínezésének9–11.szá-
zadraNyugat-Európábaniskialakultgyakorlatát.A13–14.
században a festőbuzér vált a leggyakrabban alkalmazott
vörösfestőnövénnyéAngliában:ekkorraazországmárön-
ellátásrarendezkedettbe.

Néhány száz évvel ezelőtt a rubiavörös egyike volt a
legdivatosabbszíneknekEurópában.Ezvoltazipariforra-
dalomidejénhasznált legfontosabb textilfesték.Az iszlám
technológiakiemelkedőeredményevoltatörökvörösvagy
adrianapolivörös,amitszinténebbőlanövénybőlnyertek.
AtörökvörösszülőhelyeaKözel-Keletvolt,onnaneljutott
Indiábais.Afestékanyagotanövénygyökerébőlnyertékés
csakalegkiválóbbvásznakszínezésérehasználták.

Aközel-keleti textilfestés részletei oroszközvetítéssel
jutottakelAngliába.Azipariforradalomelsőnagyobbter-
méke,agépigyártásúfonalbiztosítottaazerősebbszöve-
tekalapját, amelyekmár jobbanmegfeleltek a törökvörös
fes ték nek. 

1869-tőlafestőbuzérfelhasználásalehanyatlott,mivel
a fő festékanyag, azali za rin elérhető lett a brit és német
vegyiüzemekből.Aközel-keletieredetetazonbannemfe-
ledték el, 1898-ban a skót festőkkonzorciuma létrehozta
azUnitedTurkeyRedCo.Ltd-t,melynevébenőrizte to-
vábbraisa„törökvörös”szót.

Anövény festékanyagainak színezőhatását a gyógyá-
szatban is hasznosítják.Csontrendellenességeket vizsgál-
nakvele,mivelbetudépülniafiatalcsontszövetbe,világos
pirosra festveazt.Haj-ésbőrfestésreszinténhasználjáka
növénygyökerét.Hő-ésfénystabilélelmiszer-színezékként
ma Japánban tejtermékek, üdítőitalok, valamint húsipari
termékek (sonka, kolbász) természetes adalékanyagaként,
Németországbanpedig a természetes alapanyagú textíliák
újonnan felfedezett növényi színanyagforrásaként haszno-
sítják.


