
A het ény pusz tai erőd től dél ke let re ke rült 
elő a ké ső an tik te me tő és a kü lön le ges 
alap raj zú sír ká pol na. Utób bit egy ke  resz
tény kö zös ség épít het te ve ze tői vagy 
pap jai szá má ra.1 Az itt ta lált kü lön le ges 
mi nő sé gű tex til tö re dé kek is an nak bi zo
nyí té kai, hogy az el te me tet tek fon tos 
sze mé lyi sé gek le het tek. E tex til ma rad
vá nyok a ká pol na 33, 36, 39, 40, 41 és 53
as szá mú sír ja i ból va lók.

A tex ti lek fos  szi lis ál la pot ban ma rad
tak meg, fe lü le tü ket por és nö vény ma
rad vá nyok bo rí tot ták, kö zé jük ke ve re dett 
csont da rab kák kal.

A sí rok ból kü lön bö ző fi nom sá gú len
vá szon és se lyem da maszttö re dé kek, 
va la mint arany és gyap jú fo nal lal min tá
zott, kü lön le ges mi nő sé gű se lyem szö vet
da ra bok ke rül tek elő. Meg ma ra dá suk 
nagy részt an nak kö szön he tő, hogy át vol
tak itat va a tes tek mu mi fi ká lá sá hoz hasz
nált töm jén nel és fe nyő gyan tá val. Ezek az anya gok rész ben 
meg óv ták őket a te tem bom lá sa kor ke let ke ző ká ros anya
gok tól, ugyan ak kor vi szont ös  sze ta paszt va, át itat va az egy
má son több ré teg ben el he lyez ke dő tex ti le ket, sok eset ben 
tel je sen le he tet len né tet ték azok vizs gálatát.2

A ma rad vá nyok alap ján meg ál la pít ha tó volt, hogy a 
tes te ket leg alább 
há rom el té rő szö
vet sű rű sé gű len
vá szon csík kal 
szo ro san kö rül
pó lyáz ták. A vá
szon da ra bok fel
te he tő en az er re 
a cél ra ké szí tett 
szö ve tek ből szár
maz nak.3 A ban
dá zsok fö lé se
lyem ha lot ti lep
le ket bo rí tot tak, 
ma jd az egé szet 

át itat ták a bal zsa mo zó anya gok kal. 2–3 mil li mé ter hos  szú
sá gú arany fo na la kat ta lál tunk a 33as és a 39es szá mú sí rok
ban. An nak el dön té se, hogy eze ket szö vés hez vagy hím zés
hez hasz nál táke, a fo  na lak cse kély mennyi sé ge mi att nem 
volt le het sé ges. Ta lán a se lyem ha lot ti le pel szé lén le he tett 
egy kes keny, fém  fo na las sze gély dísz (1. kép).

A leg je len tő sebb tex tille let az 53as szá mú, rossz meg
tar tá sú szar ko fág ból ke rült elő. Eb ben két váz fe küdt vi
szony lag sok tex til ma rad ván  nyal bo rít va. Az el te me tés 
mód ja min den ben meg egye zett az előb bi e ké vel. Az el te
me tet te ket eb ben az eset ben is leg alább há rom kü lön bö ző 
fi nom sá gú len vá szon ba pó lyál ták. A ban dá zsok fö lé egy 
kék csí kos, se lyem lep let bo rí tot tak. A csí kok 3 mil li mé ter 
szé le sek és egy más tól 4 cen ti mé ter tá vol ság ra he lyez ked
nek el. A le pel két vé gét – ahol a szö vő szék ről le vág ták – 
egy e gy cso mó val kö tött rojt sor ral fe jez ték be.

A ke le ti váz mell ré szén volt az a kö rül be lül 10 x 15 cen
 ti mé ter nagy sá gú se lyem szö vettö re dék, me lyet gyap jú és 
fém fo na las be szö vés sel dí szí tet tek. Ez ere de ti leg hos  szú
kás, tég la lap for má jú le he tett, két vé gén bor dűrsze rű en el
he lye zett geo met ri kus min tá val (2. kép). 
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tex til res ta u rá lás és a tex til ké szí
té si tech ni kák.
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1. kép. A 39es sír ból szár ma zó fém fo nal
elekt ronmik ro szkó pos ké pe

2. kép. Az 53as sír fém fo nal lal és gyap jú be szö vés sel dí szí tett se lyem szö ve te



Má sik vé ge a nyu ga ti váz fej ré sze mel lett fe küdt szét
es ve, ka o ti kus fo nal kö teg gé bo mol va. Saj nos a tel jes min
ta ele met nem le he tett re konst ru ál ni. A kö rül be lül 15 cen ti
mé ter szé les bor dűrt há rom ol dal ról 1,5 cen ti mé ter szé les 
ke ret sáv ha tá rol ja. A ke ret sáv ban bor só nyi nagy sá gú, 
arany szál ból szőtt pont sor fut, mely nek kö ze it gyap jú be
szö vés töl ti ki. A bel ső ré szen nö vé nyi or na men ti ka le he
tett, de a több szö rös egy más ra ré teg ző dés mi att a min ta ki
ve he tet len. A ma barnás fekete gyap jú fo na lak szí ne ző anya ga 
nagy va ló szí nű ség gel bí bor volt (3. kép).

A min ta leg kö ze leb bi pár hu za ma a köl ni dóm erek lye
tar tó szar ko fág já ból szár ma zó II. szá mú tö re dék. Itt sá voly 
kö té sű se lyem ala pon, arany fo na lak kal, ún. kép szö vés sel 
ké szült a minta.4 Ké szí tés mód ját te kint ve a het ény pusz tai 
fém szá las szö vet azo nos a vim i natiu mi (Kos to lac, Szer bia) 
arany szö vet tel, ame lyet 1895ben szer zett meg a Ma gyar 
Nem ze ti Mú ze um (4. kép). Az ová lis ke ret be fog lalt Vic to
ri a figu ra ke zé ben pál ma ágat tart, a ke ret bel se jé ben vál to
za tos for má jú és mé re tű le ve lek kel. Szö vés kor a fi gu ra 
fek vő hely zet ben volt a szö vő szé ken. A se lyem lánc fo na
lak kö zé vá szon kö tés ben be szőtt fém fo na lak kö vet ték a 
min ta von alát.5

A het ény pusz tai se lyem szö vet fém fo na lai ugyan csak 
tisz ták, arany fé nyű ek, se lyem fo nal kö ré te kert arany sza
lag ból áll nak. A bél fo nal szin te tel je sen ele nyé szett. A fém
fo nal ké szí té si mód já ra vo nat ko zó an nincs egy ér tel mű bi
zo nyí ték. A fém sza lag rend kí vül fi nom, vé kony. Át mé rő je 
kö rül be lül 0,2 mil li mé ter, az arany sza lag szé les sé ge 0,3, 
vas tag sá ga 0,006 mil li mé ter. A sza lag tö re de zett, meg gyű
rő dött, kül ső szé lei göm bö lyű ek, vá gás nyo mát nem mu tat
ják, va ló szí nű leg azért, mert az arany túl lá gy és ezért le
ko pott. A sza lag szé les sé ge nem egyen le tes.

Fém fo nal lal dí szí tett tex ti le ket már év ez re dek óta hasz
nál az em be ri ség. Mégsincs elég in for má ci ónk ar ról, hogy 

az ókor ban a fém fo na la kat kik, hol, ho gyan és mi lyen esz
kö zök kel ké szí tet ték. A hím zés hez vagy szö vés hez egy
aránt fel hasz nál ha tó fém fo na lak nak for má ju kat te kint ve 
két alap tí pu sa van: a fém sza lag és a drót. Mind ket tőt hasz
nál hat ták köz vet le nül vagy bél fo nal kö ré tek erve.6 Nem 
tud juk, hogy pon to san mi kor ké szí tet tek elő ször bél fo nal 
kö ré te kert fém sza lag ból fém fo na la kat. A leg ko ráb bi is
mert, eb be a tí pus ba tar to zó fém fo na la kat Fran cia or szág
ban ta lál ták – ko ruk az 1–2. szá zad –, de elő ke rült né hány 
a palmyrai (Tad mur, Szí ria) ása tá sok le le tei kö zött is.7

A fém fo na lak ké szí té sé nek ki in du ló pont ja a hu zal ké
szí tés. Már a Kr. e. 3. év ez red ben si ke rült az óko ri kéz mű
ve sek nek fém le mez ből dró tot ké szí te ni. A hu za lok hoz nagy 
fi nom sá gú ara nyat vagy ezüs töt hasz nál tak, mi vel ezek az 
anya gok hi de gen is jól nyújt ha tók, ala kít ha tók. Eze ket a 
dró to kat ék sze rek dí szí té sé re, fog la la tok, zo mán cok kö rül
ha tá ro lá sá ra, fi lig rán mun kák hoz, lán cok hoz és fo nott fém
fo na lak ké szí té sé re egy aránt használ hat ták.8 Kez det ben a 
hu za lo kat úgy ké szí tet ték, hogy bő rök vagy per ga men kö
zött, pa pír vé kony ra ka la pált le mez ből kes keny sza la go kat 
vág tak. Ezek ből a nagy já ból te nyér nyi hos  szú sza la gok ból 
sok fé le hu zalt tud tak el ké szí te ni ka la pá lás sal, tömb csa va
rás sal, sza lag csa va rás sal vagy lemez hú zás sal:9

– Ka la pá lás sal na gyon egyen le tes dró tot le het ki ala kí
ta ni, de 1–2 mil li mé ter nél vé ko nyab bat már nem. Egyes 
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3. kép. A min ta kö ze it ki töl tő gyap jú be szö vés az arany szö vet ben

4. kép. A vim i natiu mi arany szö vet (Ma gyar Nem ze ti Mú ze um)



el mé le tek sze rint ka la pált dró to kat már a su mé rok is tud tak 
ké szí te ni. 

– Tömb csa va rás nál (5. kép) az Uala kú vagy sok szög 
ke reszt met sze tű fém pál ci kát csa var ják meg. A 9. szá za dig 
a sza lag csa va rás sal együtt ez volt a leg gya ko ribb drót ké
szí té si mód.10

– Sza lag csa va rás nál, fő leg vé ko nyabb dró tok ké szí té
se kor, a le mez ből vá gott sza la got spi rál for má ra csa var ták 
va la mi lyen tüs ke vagy már lé te ző drót kö ré, ma jd két si ma 
kő vagy fa lap kö zött gör get ve tö mö rí tet ték (6. kép).

A drót hú zás is me re té nek kez de te i re vo nat ko zó an nincs 
egy sé ges ál lás pont. Szá mos óko ri arany tárgy mik ro szkó
pos vizs gá la ta azt bi zo nyít ja, hogy a ró mai kor előtt a drót
hú zást nem is mer ték. A 7. szá zad tól kez dik al kal maz ni ezt 
a tech ni kát és hasz ná la ta csak a 9. szá zad tól vá lik ál
talánossá.11 Jack Og den a drót hú zás ere de tét az 5. szá zad ra 
tesz i.12

A hú zott drót ké szí té sé nek lé nye ge, hogy egy ön tött 
vagy ka la pált fém töm böt úgy nyúj ta nak meg és vé ko nyí
ta nak el, hogy a drót hú zó vas egy re ki sebb lyu ka in húz zák 
át. A drót hú zás tech ni ká ja meg kí ván ja, hogy a drót hú zó 
esz köz ke mény kő ből, vas ból vagy acél ból le gyen. Saj nos 
bi zo nyít ha tó an drót hú zás ra hasz nált esz köz nem ma radt 
fenn ko ráb bi idő ből, mint a 8. szá zad kö ze pe. Ezen 78 lyuk 
van, a lyu kak át mé rő je 2 mil li mé ter től 0,2 mil li mé te rig 
csökken.13

A vá gott sza la gok jel leg ze tes mor fo ló gi ai je gyei, hogy 
szé les sé gük nem egy for ma, hol kes ke nyebb, hol szé le sebb, 
és a vágásélek ál ta lá ban me rő le ge sek a sza lag hos  szá ra. Ez 
a tí pus a tel jes hos  szán vé gig fu tó spi rá lis vo nal ap ján is jól 
fe lis mer hető.14 Hos  szu kat a le mez mé re te ha tá roz ta meg, 
így te nyér nyi nél sok kal na gyob bak nem le het tek. Ha bél fo
nal kö ré te ker ték őket, az ös  sze il lesz té si he lyek kis sze ren
csé vel meg ta lál ha tók. Ha hos  szabb da rab ra volt szük ség, 
va ló szí nű leg a fó lia szé lé vel pár hu za mo san, spi rál vo nal
ban vág tak. Az el kép ze lést alá tá maszt ja az az egyip to mi 
(Kr. e. 16. szá za di) sír em lék, ame lyen a ha jó épí tés hez 
szük sé ges bőr kö te lek ké szí tés mód ját áb rá zol ják. A bőr 
nagy sá ga – ugyan úgy mint a kel lő vas tag sá gú le me zé – 
kor lá to zott. Hos  szabb csí ko kat csak spi rá lis vá gás sal le het 
be lő le ny erni.15

A bél fo nal kö ré te kert fo nott fo na lak ké szí té sé nek több
fé le mód ja is is mert. Fo nás előtt a fém sza la got vág va, vagy 

hú zott drót ból ka la pá lás sal il let ve hen ge re lés sel le het el ké
szí te ni. A sza lag vá gá sá nak le het sé ges va ri á ci ói:

– la pos ra ka la pált sza lag ból vág va,
– fó li á ból li ne á ri san vág va,
– fó li á ból spi rá lis vo nal ban vág va.16

Az el ső két mód szer nek leg na gyobb hát rá nya, hogy a 
sza lag mé re te a sza lag vagy a le mez mé re té nek függ vé nye. 
Ne héz el kép zel ni, hogy ezek ből a vi szony lag rö vid dró tok
ból vagy fém csí kok ból ho gyan le he tett a hím zés re vagy szö
 vés re al kal mas „vég te len” fo na lat elő ál lí ta ni. Fo nott fo nal 
elő ál lí tá sá ra a spi rál ba vá gott le mez tű nik a leg al kal ma
sabb nak, ugyan is egy 5,5 cen ti mé ter át mé rő jű ke rek lap ból 
160 cen ti mé ter hos  szú, 1 mil li mé ter szé les sza la got le het 
vág ni.

A má sik fel me rü lő prob lé ma ma ga a fo nás ki vi te le zé se. 
Ugyan is en  nyi re lá gy és vé kony fém sza la got (a het ény
pusz tai fém fo nal át mé rő je kö rül be lül 0,2, szé les sé ge 0,3, 
vas tag sá ga 0,006 mil li mé ter) gya kor la ti lag nem le het kéz
zel meg fog ni anél kül, hogy meg ne sé rül ne. A ke zünk egy
sze rű en nem elég fi nom eh hez.

Vé le mé nyem sze rint a vim i natiu mi vagy a het ény pusz
tai arany szá lak hoz ha son ló fi nom sá gú fém fo na lak ké szí tés
mód ja a spi rál ba vá gott sza lag és a sza lag csa va rás egyik 
mód sze ré nek kom bi ná ci ó já val kép zel he tő el. Több szer ző 
le ír ja, hogy a sza lag csa va rás nál a fém sza la got elő ször egy 
lé te ző drót vagy tüs ke kö ré csa var ják, amit ké sőbb el tá vo lí
ta nak, s ez után a sza la got sza bad kéz zel nyújt ják és so dor
ják egy szer re a kel lő tö mör ség el éré sé ig. A má sik eset ben a 
sza la got egy szűk lyu kon húz zák át, mi köz ben so dor ják.

Ta pasz ta la tom sze rint vé kony és egyen le tes fém fo na la
kat le het ké szí te ni úgy, hogy a spi rál ban vá gott, vi szony lag 
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5. kép. Tömb csa va rás négyzetes ke reszt met sze tű réz hu zal ból 6. kép. Sza lag csa va rás réz sza lag ból

7. kép. Sa ját ké szí té sű fo nal arany fó li á ból spi rál vo nal ban
vá gott fém sza lag ból
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hos  szú fém sza la got a bél fo nal lal egy szer re húz zuk át egy 
szűk lyu kon, mi köz ben óva to san so dor juk. A mód szer ki
pró bá lá sa kor 1 mil li mé ter nél kes ke nyebb sza la got vág tam 
egy pa pír vé kony ra hen ge relt, nagy tisz ta sá gú arany le mez
ből. A se lyem bél fo na lat és a fém sza la got egy szer re húz
tam át egy üveg gyöngy nagy já ból 1 mil li mé ter át mé rő jű 
fu ra tán. A sza la got és a bél fo na lat egyik kéz ben tart va a 
sza lag a gyöngy for ga tá sá val sod ró dott a bél fo nal kö ré, sé
rü lés vagy gyű rő dés nél kül (7. kép).

Ta pasz ta la tom sze rint a fo nott fo nal vas tag sá ga (át mé
rő je) el ső sor ban a bél fo nal vas tag sá gá nak függ vé nye. A sza 

lag szé les sé ge a sod rat sű rű sé gét ha tá roz za meg. Szé le sebb 
sza lag ki sebb so dratszá mot ered mé nyez.

A het ény pusztán elő ke rült fém fo na lak mik ro szkó pos 
vizs gá la tai, készítéstech nikai mo dell kí sér le tek és a szak
iro da lom ban fel lelt ada tok ar ra a kö vet kez te tés re ve zet tek, 
hogy nem le he tet len, hogy eze ket a fo na la kat eset leg arany
fó lia szé lé ből spi rá lis vo nal ban vá gott sza lag ból készít het
ték. A bél fo nal és a fém sza lag fo nal lá fo ná sá hoz va la mi
lyen szűk fu ra tú esz közt hasz nál hat tak, mely nek anya ga 
le he tett üveg, fa, fém, eset leg kő.
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