
2016 szeptemberében az  M35-ös autó-
pálya Debrecen és Berettyóújfalu kö-
zötti szakaszán, Derecske-Nagy-
mező-dűlő lelőhelyen három 
honfoglalás kori sírt tártak fel. 
Ezek közül a  legjelentősebb, 
a  643. objektumszámot viselő 
sírban a korszakra igen jellemző 
lelettípusok: ezüstalapú ötvözet-
ből készült öntött gömbsorcsün-
gős fülbevaló, aranyozott, kerek és 

rombusz alakú ruhaveretek, lábbeliveretek, 
négyzetes övveretek és rézalapú öt-

vözetből készült sodrott huzalkar-
perec, valamint fülesgombok 
kerültek elő.

A sírban talált leletek ön-
magukban is jelentősek, ám 

igazi értékük abban áll, hogy 
a  fémleleteken nagy mennyiségű, 

összesen 16 darab – a  temetke-
zés alapján 10. századra keltezhe-

Lelő-hely

A 
feltárás-

ra a  Salisbury Kft. 
és a  Debreceni Déri Múze-

um együttműködésében került sor. 
A textilleletek szakszerű restaurálását Szabó 

Krisztina (Salisbury Kft.) végezte. A sír anya-
gának feldolgozásába bekapcsolódott 

a  Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Régészettudományi Intézete és 

a  Magyar Nemzeti Múzeum Or-
szágos Restaurátor és Restaurá-

torképző Központja is.

AZ  utóbbi évtizedben a honfoglaláskor régészeti 
kutatásában egyre nagyobb szerepet kaptak 
a  szervesanyag-maradványok és azok modern 

vizsgálati módszerei. Ez a ritka lelettípus ugyanis, töredékessé-
ge ellenére is hatalmas információs bázist rejt magában.
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tő – textilanyagot sikerült megmenteni. Ezek között 
megtalálhatóak mind az állati, mind pedig a növényi ere-
detű szálasanyagokból készült textíliák. Közülük az előb-
bi csoportba az  ún. vetülékkompozit kötéssel készült 
selymek maradványait, míg az utóbbiba a vászonmarad-
ványokat sorolhatjuk. A  vásznak, a  10. századi sírokban 
korábban találtak nagy részéhez hasonlóan, valószínű-
leg lenből készültek.

A sír textilleletei főként a  felsőtesten előkerült nagy 
méretű ezüstkorongok által védve maradtak meg. A  jó 
megtartásuk mellett a gyors és szakszerű textilrestaurá-
tori beavatkozásnak köszönhetően többségük a fémlele-
tekről leválasztható és megmenthető volt.

A korongok által konzervált selyemmaradványok 
között a  vetülékkompozit kötések mindkét fajtája 
megtalálható volt, ugyanis a  honfoglalás kori sírok se-
lyemmaradványainak a döntő többségét a samit és a ku-
riózumnak számító taqueté façonné adja. Mindkét textiltí-
pusban közös az, hogy az ún. húzózsinóros szövőszéken 
készültek, amely a Kr. u. 3. századtól terjedt el a Római 
Birodalom területén, majd a későbbi századokban ez lett 
a bizánci műhelyek alapvető szövőszéktípusa is.

A derecskei sírban megfi gyelt taqueté készítés-
technikai párhuzamai a  keleti Mediterráneumból kerül-
tek elő a késő antikvitás korából, de elsősorban gyapjú-
ból készült példányokat ismertünk eddig.

Az egyik töredéken még a  geometrikus apró minta 
kis részlete is megfi gyelhető volt, ami a honfoglalás kori 
leletanyagban igen ritka, és sikerült két színt is azonosí-
tani, a kéket és a vöröset! A korabeli ábrázolások alapján 

Egy honfoglalás kori előkelő nő ruhatára

A ve-
t ü l é k - k ö m -

pozítkötések két vagy több 
vetülékrendszerből álló mintás vagy 

mintázatlan szövetek. Jellemzőjük, hogy 
a főlánc mozgása következtében egy vetü-

lék a szövet színoldalán a többi a hátoldalon 
látható. A vetülék a kötőlánccal vászon-, 

sávoly-, vagy atlasz kötésben köt. Ha vá-
szonban köt, akkor taqueté faconné, 

ha sávolyban, akkor samit-
nak nevezik.

Válogatás a sír jellegzetes leleteiből

Négyzetes övveret és rombusz alakú ruh averet hátoldalán 
megfi gyelt selyemtöredékek
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ezek a színek igen gyakoriak voltak a korszakban, de megfi gyelésükre eddig 
csak nagy ritkán nyílt lehetőség a Kárpát-medencei régészeti leletek között 
a természetes színezőanyagok lebomlása miatt. A leggyakoribb festékanya-
got, a vörös színt, a bizánci textilek esetében a festőbuzér nevű növény gyö-
kérzetéből állították elő. Jelenléte az  így megmaradt textilmaradványokon 
csak kémiai vizsgálatokkal mutatható ki. (A festőbuzért indigotintartalmú 
növényekkel is gyakran keverték, így állíthattak elő pl. ún. hamis bíbort is.)

A sírból előkerültek még további ruhadíszek is, pl. rombusz alakú, va-
lamint kerek ruhaveretek, amelyek nagy valószínűséggel az  alsóruházatot 
díszítették. Az  egyik rombusz alakú veret hátoldalalán kis méretű selyem-
töredék maradt fenn, amely arra utal, hogy a selyemtextil az alsóruházatnál 
is szerepet kaphatott. Ez utóbbi esetben elvileg két variációval számolha-
tunk: vagy csak a ruha széleit szegték selyemmel, vagy a teljes alsóruházat 
selyemből készült. Mindkettőre ismerünk példát a Kárpát-medence honfog-
lalás kori leletanyagából, valamint a gyakran analógiaként idézett kelet-eu-
rópai és Észak-Kaukázus vidéki 8–10. századi emlékanyagból egyaránt.

Ugyanez a kérdés merül fel a felsőruházat esetében is, ahol az ezüstalapú 
ötvözetből készült korongok hátoldalán eltérő típusú selyemtöredékek ke-
rültek elő, sőt az egyik korong előoldalát vászonmaradvány borította. Ebből 
arra következtethetünk, hogy a felsőruházat 
vászonból készült, és csak a széleit borítot-
ták selyemmel, amelyre a  lemezbe ütött 
varrólyukak segítségével rögzítették 
a korongokat. 

Nagyon fontos információkat hor-
doz a sírban talált egyik lábbeliveret 
hátoldalán megmaradt, mindösz-
sze néhány milliméter nagyságú 
textilmaradvány is. Ez ugyanis in-
formációt szolgáltat az  egykori láb-

A lábbelik selyemmel törté-
nő díszítésének szokása nem 

volt ismeretlen és előzmények 
nélküli a  honfoglalóknál sem, 

hiszen az etelközi szállásokkal azo-
nosítható szubbotci típusú lelőhelyek 

egyikén, a dmitrievkai 1. kurgán 2. sírjá-
ban ezt a lábbelitípust már megfi gyelték 

és részletesen dokumentálták 
is az  ukrán régész-

kollégák.

Egy honfoglalás kori előkelő nő ruhatára

Samit selyem töredéke a derecskei sírból

Mintás és színes taqueté töredéke a derecskei sírból

A honfoglalás kori textilleletek
 kötéstani összefoglalója

belik selyemmel való borítására. 
Selyemmel borított – bár vere-
tek nélküli – lábbeliket ismerünk 
az egykori Szogdia, illetve a mai 
Kína területének 8–10. századi 
régészeti hagyatékából. A  Kau-
kázus térségéből viszont eddig 
csak olyan lábbeliket közöltek, 
amelyeket részben borítottak se-
lyemmel. Nevezetesen a  lábbeli 
peremét vagy felső szárát, a láb-
fejrészen azonban ilyen nem fi -
gyelhető meg.

Vászon

2/1 sávolykötés

Samit színoldal Samit hátoldal

Taqueté faconné

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

A derecskei női sír itt bemutatott leletei jól illesz-
kednek a korszakról származó ismereteink közé, ugyan-
akkor ma már elmondhatjuk, hogy az  értékes selyem-
textilek jóval szélesebb körben voltak használatban, 
mint azt korábban gondoltuk. A kedvelt színes textilek 
értékmérő szerepe egyébként a bizánci források alapján 
pontosan kimutatható. A sírunkban feltárt taqueté façon-
né kötéstípusú selyemlelet párhuzamai Iránból ismertek, 
előfordulásuk a  samit típushoz képest is jóval ritkább. 
Gyapjúból  taqueté leletek ugyan gyakrabban kerültek 
elő, de ezek is elsősorban a késő antikvitás időszakából 
és nem a  10. századból származnak. A  selyemleletek, 
közöttük elsősorban a  samit előfordulása a korszak ha-
gyatékában Európa teljes területén adatolható, azonban 
a  taqueté selyem igen ritka mind Nyugat-Európában, 
mind pedig a  híres északi viking leletek között. Ez arra 
utalhat, hogy a  10. századi magyarság más selyemfor-
rásokkal (is) rendelkezhetett, hiszen jelen ismereteink 
alapján ezt aligha hozhatták pl. a  nyugat-európai ka-
landozó hadjáratokból. Az új adatok további hasonlósá-
gokat mutattak a Kaukázus északi előteréből közismert 
8–10. századi textilleletekkel, így – bár továbbra 
is fenntartásokkal, de – megalapozottabban 
használjuk ezen leletkört az  erősen töre-
dékes honfoglalás kori szer-
vesanyag-leletek analó-
giáiként, illetve a viseleti 
rekonstrukciókban.

A különböző selymek 
nemcsak a  10. században, 
de azt megelőző időszakokban is 
jelentős értéket képviseltek. A  11. 
században élt Leo Marscianus ada-
tai szerint egy olyan selyem miseruha, amelyet a kalan-
dozó magyarok kaptak 937-ben Itáliában a hadifoglyok 
kiváltásáért cserébe, 15–16 bizánci aranypénzt, ún. soli-
dust ért. Egy ilyen miseruha, melyet feltehetően az anya-
ga tett ilyen drágává, hasonló értéket képviselt, mint egy 
fi atal arab rabszolga Aleppóban vagy a birodalom keleti 
határain. Így joggal feltételezzük, hogy más selyemből ké-
szült ruházatok is igen magas értéket képviseltek a korban, 
ezt az írott források is megerősítik. (Egy 6–12 solidus értékű 

tunikáról is van forrásemlítésünk, amiért akkoriban egy 
igen jó lovat lehetett venni.) Továbbá igen beszédes tám-
pont a fentiek alapján az az adat is, hogy a bizánci császár 
testőrségében szolgáló katonák éves zsoldja mindössze 9 

solidus volt.

A derecskei sír textilleletei összefog-
lalóan tehát azt bizonyítják, hogy egy 

egészen kis méretű maradvány 
is számos jelentős történeti 
információt hordozhat őse-
ink egykori életéről, hiszen 

a fenti a példák is jól mutat-
ják, hogy milyen komoly érték-

kel temették el eleink szeretteiket, 
még akkor is, ha ennek mára már 

csak a szakemberek gondos odafi gyelésének köszönhe-
tően őrződött meg az utókor számára a lenyomata.

C C C

A ré-
gészeti lele-

tek több évezreden keresz-
tül is megőrizhetik egyes textíliák 

szövött anyagát, különösen a  hideg 
és száraz helyekről föltárt temetkezések-
ből. Az egyik legismertebb ilyen lelőhely 

az  Altaj-hegységben Pazirik, ahol 
a  szkíta királysírokban 2500 éves 

textíliákat tártak fel az orosz 
régészek.
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Selyem csizmalelet Kínából (Kr. u. 8–12. század)

Lábbeliveret a hátoldalán megfi gyelhető selyemtöredékkel

Selyem kaftánleletek Moscsevaja Balka (RU) lelőhelyről
(Állami Ermitázs Múzeum, Jeruszalimszkaja 2012 nyomán)

EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin

62 63



ezek a színek igen gyakoriak voltak a korszakban, de megfi gyelésükre eddig 
csak nagy ritkán nyílt lehetőség a Kárpát-medencei régészeti leletek között 
a természetes színezőanyagok lebomlása miatt. A leggyakoribb festékanya-
got, a vörös színt, a bizánci textilek esetében a festőbuzér nevű növény gyö-
kérzetéből állították elő. Jelenléte az  így megmaradt textilmaradványokon 
csak kémiai vizsgálatokkal mutatható ki. (A festőbuzért indigotintartalmú 
növényekkel is gyakran keverték, így állíthattak elő pl. ún. hamis bíbort is.)

A sírból előkerültek még további ruhadíszek is, pl. rombusz alakú, va-
lamint kerek ruhaveretek, amelyek nagy valószínűséggel az  alsóruházatot 
díszítették. Az  egyik rombusz alakú veret hátoldalalán kis méretű selyem-
töredék maradt fenn, amely arra utal, hogy a selyemtextil az alsóruházatnál 
is szerepet kaphatott. Ez utóbbi esetben elvileg két variációval számolha-
tunk: vagy csak a ruha széleit szegték selyemmel, vagy a teljes alsóruházat 
selyemből készült. Mindkettőre ismerünk példát a Kárpát-medence honfog-
lalás kori leletanyagából, valamint a gyakran analógiaként idézett kelet-eu-
rópai és Észak-Kaukázus vidéki 8–10. századi emlékanyagból egyaránt.

Ugyanez a kérdés merül fel a felsőruházat esetében is, ahol az ezüstalapú 
ötvözetből készült korongok hátoldalán eltérő típusú selyemtöredékek ke-
rültek elő, sőt az egyik korong előoldalát vászonmaradvány borította. Ebből 
arra következtethetünk, hogy a felsőruházat 
vászonból készült, és csak a széleit borítot-
ták selyemmel, amelyre a  lemezbe ütött 
varrólyukak segítségével rögzítették 
a korongokat. 

Nagyon fontos információkat hor-
doz a sírban talált egyik lábbeliveret 
hátoldalán megmaradt, mindösz-
sze néhány milliméter nagyságú 
textilmaradvány is. Ez ugyanis in-
formációt szolgáltat az  egykori láb-

A lábbelik selyemmel törté-
nő díszítésének szokása nem 

volt ismeretlen és előzmények 
nélküli a  honfoglalóknál sem, 

hiszen az etelközi szállásokkal azo-
nosítható szubbotci típusú lelőhelyek 

egyikén, a dmitrievkai 1. kurgán 2. sírjá-
ban ezt a lábbelitípust már megfi gyelték 

és részletesen dokumentálták 
is az  ukrán régész-

kollégák.

Egy honfoglalás kori előkelő nő ruhatára

Samit selyem töredéke a derecskei sírból

Mintás és színes taqueté töredéke a derecskei sírból

A honfoglalás kori textilleletek
 kötéstani összefoglalója

belik selyemmel való borítására. 
Selyemmel borított – bár vere-
tek nélküli – lábbeliket ismerünk 
az egykori Szogdia, illetve a mai 
Kína területének 8–10. századi 
régészeti hagyatékából. A  Kau-
kázus térségéből viszont eddig 
csak olyan lábbeliket közöltek, 
amelyeket részben borítottak se-
lyemmel. Nevezetesen a  lábbeli 
peremét vagy felső szárát, a láb-
fejrészen azonban ilyen nem fi -
gyelhető meg.

Vászon
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Samit színoldal Samit hátoldal

Taqueté faconné
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A derecskei női sír itt bemutatott leletei jól illesz-
kednek a korszakról származó ismereteink közé, ugyan-
akkor ma már elmondhatjuk, hogy az  értékes selyem-
textilek jóval szélesebb körben voltak használatban, 
mint azt korábban gondoltuk. A kedvelt színes textilek 
értékmérő szerepe egyébként a bizánci források alapján 
pontosan kimutatható. A sírunkban feltárt taqueté façon-
né kötéstípusú selyemlelet párhuzamai Iránból ismertek, 
előfordulásuk a  samit típushoz képest is jóval ritkább. 
Gyapjúból  taqueté leletek ugyan gyakrabban kerültek 
elő, de ezek is elsősorban a késő antikvitás időszakából 
és nem a  10. századból származnak. A  selyemleletek, 
közöttük elsősorban a  samit előfordulása a korszak ha-
gyatékában Európa teljes területén adatolható, azonban 
a  taqueté selyem igen ritka mind Nyugat-Európában, 
mind pedig a  híres északi viking leletek között. Ez arra 
utalhat, hogy a  10. századi magyarság más selyemfor-
rásokkal (is) rendelkezhetett, hiszen jelen ismereteink 
alapján ezt aligha hozhatták pl. a  nyugat-európai ka-
landozó hadjáratokból. Az új adatok további hasonlósá-
gokat mutattak a Kaukázus északi előteréből közismert 
8–10. századi textilleletekkel, így – bár továbbra 
is fenntartásokkal, de – megalapozottabban 
használjuk ezen leletkört az  erősen töre-
dékes honfoglalás kori szer-
vesanyag-leletek analó-
giáiként, illetve a viseleti 
rekonstrukciókban.

A különböző selymek 
nemcsak a  10. században, 
de azt megelőző időszakokban is 
jelentős értéket képviseltek. A  11. 
században élt Leo Marscianus ada-
tai szerint egy olyan selyem miseruha, amelyet a kalan-
dozó magyarok kaptak 937-ben Itáliában a hadifoglyok 
kiváltásáért cserébe, 15–16 bizánci aranypénzt, ún. soli-
dust ért. Egy ilyen miseruha, melyet feltehetően az anya-
ga tett ilyen drágává, hasonló értéket képviselt, mint egy 
fi atal arab rabszolga Aleppóban vagy a birodalom keleti 
határain. Így joggal feltételezzük, hogy más selyemből ké-
szült ruházatok is igen magas értéket képviseltek a korban, 
ezt az írott források is megerősítik. (Egy 6–12 solidus értékű 

tunikáról is van forrásemlítésünk, amiért akkoriban egy 
igen jó lovat lehetett venni.) Továbbá igen beszédes tám-
pont a fentiek alapján az az adat is, hogy a bizánci császár 
testőrségében szolgáló katonák éves zsoldja mindössze 9 

solidus volt.

A derecskei sír textilleletei összefog-
lalóan tehát azt bizonyítják, hogy egy 

egészen kis méretű maradvány 
is számos jelentős történeti 
információt hordozhat őse-
ink egykori életéről, hiszen 

a fenti a példák is jól mutat-
ják, hogy milyen komoly érték-

kel temették el eleink szeretteiket, 
még akkor is, ha ennek mára már 

csak a szakemberek gondos odafi gyelésének köszönhe-
tően őrződött meg az utókor számára a lenyomata.

C C C

A ré-
gészeti lele-

tek több évezreden keresz-
tül is megőrizhetik egyes textíliák 

szövött anyagát, különösen a  hideg 
és száraz helyekről föltárt temetkezések-
ből. Az egyik legismertebb ilyen lelőhely 

az  Altaj-hegységben Pazirik, ahol 
a  szkíta királysírokban 2500 éves 

textíliákat tártak fel az orosz 
régészek.

Egy honfoglalás kori előkelő nő ruhatára

Selyem csizmalelet Kínából (Kr. u. 8–12. század)

Lábbeliveret a hátoldalán megfi gyelhető selyemtöredékkel

Selyem kaftánleletek Moscsevaja Balka (RU) lelőhelyről
(Állami Ermitázs Múzeum, Jeruszalimszkaja 2012 nyomán)
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