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TEXTILRÉGÉSZET 

• Kopt textilek (Egyiptom) 
• Palmyra (Szíria) 
• Qumrán és Masada (Izrael) 
• Vindolanda (Nagy-Britannia) 
• Pompeii és Herculaneum (Itália) 
• Keleti-sivatag (Egyiptom) 
• Mainz (Németország) 
• Kellis (Egyiptom) Monash University (Melbourne) 

 
 
 
 
 



Festett kopt gyapjúszövet, i. sz. 6-7. század 



GYAPJÚ 

• A juhtenyésztés központjai (Britannia, Dél-
Gallia, Hispania, Szicília, Kis-Ázsia) 

• egy-egy állatról 3–10 kg gyapjú nyírható le, 
ennek 30–75%-a hasznosítható textilipari célra 

• nyírás, tisztítás, kártolás, nyújtás, fésülés, 
előfonás, végfonás, cérnázás, nemezelés 
(posztókészítés), szövés 

• Gyapjúruhákat Észak- és Nyugat-Európában 
viseltek elsősorban 



Juhnyáj a Crau vidékén 



Hierapolisi juhok 



Britanniában talált agyagfigura 



Gyapjúpászmák és fürtök 
Felszőr és pehelyszőr 





Vas gyapjúfésűk elterjedése Britanniában 



Magdalensberg / Noricum 



Gyapjúorsók 
Magdalensberg / Noricum 



Római festett gyapjúszövet (Masada, Izrael) 



BŐR 

• Elsősorban szarvasmarhák bőrét használták 
• Felhasználása sokoldalú: cipők, szandálok, 

bőrpáncélok, sisakok, övek, táskák; sátrak; 
pergamen (inkább juhok bőréből) 

• Egyedül Britanniában évi 12 000 borjú bőrére 
volt szükség csak a katonai sátrakhoz 

• Ritkaságok: kígyóbőr, krokodilbőr, oroszlánbőr, 
barátfókabőr 
 



Bőrcserzők 
(Marrakech) 



Római castrumból előkerült bőrcipők (Aalen, Germania Superior) 



Pergamengyártás 



Katonai bőrsátor (Vindolanda, Britannia) 



[In h(onorem) d(omus) d(ivinae) 
d]eo Mercur/[io --- et Ge]nio 
neg(otiatorum) pann/[ariorum -
--] Optatius / [---]arriania Pa/[--- 
Op]tatius Patri/[cius? fil(ius?) 
Fus]co et Dextro / co(n)s(ulibus) 
 
CIL XIII 6744.  

Bőr nagykereskedő 



LEN 

• Az emberiség egyik legősibb kultúrnövénye  
• A lenrostokat a lennövény (Linaceae, mintegy 

230 fajjal) szárából nyerik 
• 70-120 cm magas, világoskék vagy fehér virágú 
• A len nagy szakítóerejű, rugalmas, könnyen 

fehéríthető és színezhető 
• Elsősorban a Birodalom keleti és déli részeiben 

használták ruhakészítésre, de ebből készültek 
a vitorlák is 



Len (Linum usitatissimum) 



Len aratás 



Saetabis (Hispania) 
Lenfeldolgozó villa 



Lenvászon Tóratekercs-védő (Qumran) 



GYAPOT/PAMUT 
• A pamut a gyapotnövény (Gossypium) maghá-

zát burkoló finom szőrzet szála 
• 100 kg magvas gyapotból átlagosan mintegy 

32 kg pamutszál, 1 kg pihe és 66 kg mag 
nyerhető; a pihéből vattát és cellulózt 
készítenek, a magból étolajat sajtolnak 

• A gyapot (asbestos) az ókorban indiai importból 
származott 

• Plinius információi szerint Felső-Egyiptomban és 
Arábiában termesztették is 



gyapot (Gossypium) 



Indiai gyapotszövet Berenikéből 



SELYEM 
• a selyemlepke (Bombyx mori) hernyójának 

mirigyváladékából készül, amely Kínában 
őshonos 

• Pausanias az első, aki megemlíti a „selyemné-
pet”, a selyemhernyó lárvájának (sér) tenyész-
tését, és a selyemruhák szövését (VI. 26.6-8) 

• A selyem nemcsak készruhák formájában 
(othonia sērika / vestes sericae), hanem nyers 
selyemfonálként (sērika nēmata) is érkezett 
Nyugatra a szárazföldi és tengeri útvonalakon 



• Palmyra temetőiben számos leletet találtak, ahol 
festett és festetlen, különféle mintával szövött 
selyem került elő 

• Prokópios szerint a késő-római korban a 
selyemruhákat elsősorban a föníciai városokban: 
Berytusban és Tyrusban készítették 

• A legdrágábbak voltak a teljes mértékben 
selyemből szőtt ruhák (holoserica); a lennel, 
gyapjúval vagy gyapottal kevert selymek 
(subserica) megfizethetőek voltak 

• Selyemárusok (sericarii) Itália valamennyi 
városában megtalálhatók voltak 









Selyemtöredékek Marwan/Merv területéről 



Palmyrai textilmaradványok 



A mediterráneum vidékére vezető „Selyemutak”  



BISSZUSZ 
• A nagy sonkakagyló (Pinna nobilis) a Földközi-

tengerben található meg, ahol nyugalmas 
öblök homokpadjain él, a sekély víztől egészen 
50 méter mélységig.  

• A 40-80 cm nagyságra is megnövő sonkakagyló 
hegyes végével félig a homokba fúródva él, 
számos 3–20 cm hosszúságú bisszuszfonallal 
rögzítve magát 

• Ezekből a „tengeri selyemnek” is nevezett 
fonalakból zsinórokat, zoknit és kesztyűt 
készítettek az ókorban és a középkorban  



„Tengeri selyem” Pen shell = Pinna rudis (Sardinia) 
1000 kagyló = 200/300 gr byssus 









Bissus Múzeum (Sant’Antioco, Szardínia) 



BÍBORFESTÉS 

• A festéket a tüskés bíborcsiga (Murex 
brandaris) mirigyének váladékából állították 
elő 

• Nagy fém- (valószínűleg ón) kádakban tíz 
napig hevítették, és a kivonathoz sót adtak 
(Plin. NH IX. 124-138), a színárnyalatot vizelet 
hozzáadásával lehetett változtatni 

• Másfél gramm festékhez 12 ezer csigára volt 
szükség 



• A festés központja Tyrus volt, de a császárkor-
ban számos helyen működtek bíborfestő üzemek 

• Drágasága és színe miatt a méltóság és a 
tekintély jelképe lett, ezért az uralkodók 
sajátították ki maguknak és csak a senatorok 
kiváltsága volt a bíborszínű ruházat viselése  

• A „felölteni a bíbort” kifejezés a késő-
császárkorra a trónralépés szinonímája lett 

• A festék kémiai összetételét csak 1912-ben 
sikerült megfejteni Paul Friedländer, német 
kémikusnak, aki megállapította, hogy a bíbor az 
indigó brómderivátuma 



A bíborcsiga váladéka 



Tyrusi bíborcsigák (Hexaplex trunculus és Murex Brandaris)  



Tyrus: bíborfestő műhelyek medencéi 



A bíborfestés központjai 



EGYÉB FESTÉKEK 

• Karmazsin (a karmazsintölgyön élősködő 
Kermes vermillo mirigyváladéka) 

• Indigó (Indiából importálták, Kellisben vsz. 
festőműhely is létezett, a P.Oxy. Szerint 
tiltották a termesztését; Maximianon el-
Zergában a Keleti-Sivatagban találtak 
anyagokat ) 

• Festőbuzér (Észak-Afrikából importálták, 
Fajjúmban vsz. festettek is vele) 



Karmazsintölgy (Quercus coccifera) 



Karmazsintetű (Kermes vermillo) 



Nabateus textilmaradvány (‘En Rahel) 



Indigofera tinctoria 



Indigófestő 



Festőbuzér (Rubia tinctorum) 



Buzérgyökér 



Buzérvörös 





RUHAKERESKEDELEM 
• A textilipar fejlettsége a pre-indusztriális társadalmak gazdasági 

fejlettségének fokmérője 
• Az iparág gazdasági fontosságát tükrözi az iparosok társadalmi 

helyzete (bíborkészítők > decurio-testületek) 
• Az ókorban a textilipar főként helyi felhasználásra termelt 
• Elsősorban a luxusárut (pl. bíborral festett ruhák), a legjobb 

minőségű vagy helyi különlegességnek számító szöveteket és 
ruhákat exportálták (pl. laodikeiai gyapjú 150 den/font, míg az 
átlagos gyapjú 25 den/font; britanniai és galliai ruhák) 

• Az export fő célpontja Róma lehetett, de más provinciák 
nagyvárosai is (A hierapolisi Flavius Zeuxis 72-szer kerülte meg a 
Malea-fokot, vsz. Itáliába menet; a milétosi lenvászonkészítők 
céhe: oikumenikón synedrion tón linurgón = „linen workers who 
worked for the oikumene”, Pleket) 







Sisciai ólomplombák (Radman-Livaja) 

Afrinus Silindi 
pannum haematinum 
denarium unum 
 
tunica haematina 
una libra pondo septem 
Candida 
denarios septem 
 
ferrugineum  
pannum 
denarii semissem 
 
Marci Valerii collega 
pannum purpureum 
 
Speratus 
pannis pupurea 
denarios six 



Titius Aelius Evangelus római gyapjúkereskedő szarkofágja (i. sz. 180 k.) 







Az igeli oszlop – L. Secundinius Aventinus Lucius és L. Secundinius Securus trieri 
ruhakereskedők mauzóleuma 



Bálázás 



Bálák szállítása folyón 



Szövetárusítás 
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