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Hagyomány és újítás 2
Adalékok a kékfestés régebbi kultúrtörténetéhez1

A kékre festés

Anyagok, textilek, fonalak kékre, 
zöldre való színezésének lehetőségét 
minden forrás legalább ókorinak tünte-
ti fel, de mégis újabbnak, mint a fehér–
sárga–vörös/piros–bíbor/lilásbordó 
tartományába tartozó színek használa-
tát. E színeket festő anyagok, ásványi és 
földfestékek megőrződtek a barlangok 
belsejében és a sírleleteken. Ellenben a 
textilek és bőrök – mint a szerves anya-
gok általában – könnyen elpusztultak, 
továbbá egyszerű (egyszerűbb) techno-
lógiával – pl. zsírokkal, illetve fehérjével 
kevert mésszel és festékporral – nem 

színezhetők időnek és időjárásnak el-
lenállóan és viseletnek is alkalmasan. 
Így öltözetekből, textilekből kevesebb a 
lelet, ezért a fellelhető írásos említések 
is nehezebben értelmezhetőek. A leírók 
pedig többnyire maguk sem a techni-
kát, technológiát akarták továbbad-
ni, hanem valamilyen érdekességet és 
kapcsolódó észrevételeiket igyekeztek 
megörökíteni.2 Például, a kékfestés leg-
régibb adatai kapcsán a legtöbb textil-
festéssel foglalkozó modern szakmun-
ka a forrás közelebbi megjelölése nélkül 
hivatkozik klasszikus auktorokra, Hé-
rodotoszra, az idősebb Pliniusra vagy 
egyiptomi leletekre stb.3

Textilek kékre színezésének ere-
deténél minden esetben növényi fes-
tékeket és többnyire kétféle növényre 
való utalást találunk.

Keleti kék

Egyik az Európában újabb keletű, 
16–17. századi importáru, ezért árunév-
vel ellátott indigó, ami trópusi, szubtró-
pusi éghajlaton az egész világon honos 
és megtermő festőnövényfajták össze-
foglaló neve. A  legtöbb festékanyagot 
tartalmazó növény latin neve Indigofe-
ra tinctoria, de az indigoferák számos 

1 A tanulmány első része a Szín – Közösségi Művelődés előző (20/2, pp. 38–45.) számában jelent meg, és a Komárom-Eszter-
gom Megyei Népművészeti Egyesület Hagyomány és újítás nevű projektjét, továbbá a kékfestés és a megye közelmúltbeli 
történetének egyes kapcsolódó vonatkozásait ismertette. Ez a rész a kékfestés hagyományából következő egyes szakma- és 
kultúrtörténeti kérdések boncolására vállalkozik.

2 A technológiák ősidők óta szakmai titkoknak számítanak. A szakmai titkokat régóta rituálisan, szertartásokkal őrzik, meg-
szegésüket és avatatlanok által való használatukat büntették; eredetileg nemcsak céhes, piaci érdekből, hanem mert a titkos 
technikák sarlatánok kezébe kerülve visszaélésre adnak alkalmat, és helytelenül használva őket kárt okozhatnak, megbontják 
a világ rendjét. Sok mítosz, mese, krimi és fi lm alapul ezen a történeten, kevés megszívlelt tanulsággal.

3 Egy egyébként gondosan összeállított, Amerikában megjelent munka pl. így ír: „A  szlovák kékfestésről ez idáig nem jelent 
meg irodalom Amerikában. Még az európai források közül is nagyon kevés tesz említést ezekről a különleges textilanyagokról, 
a kékfestés folyamatáról, illetve azokról a területekről, ahol az jellemző volt. Pedig az indigófestés több mint ezeréves eljárás. 
Ázsiában már az időszámításunk előtt néhány évszázaddal alkalmazták, és a gallok is ismerték. Használata, feltehetőleg, az 
ókori Egyiptomban is széles körben elterjedt volt. I. sz. 77-ben Idősebb Plinius számolt be az indigófestőkről, akik a gátlónyo-
mással (elő)kezelt anyagot kádban festették meg – a szín a felvitt védőréteg eltávolítása után vált láthatóvá a szöveten. [Vydra 
1954:7] I. sz. 1. századi egyiptomi sírokból pedig olyan, feltehetőleg Indiából származó, indigófestett szövet töredékei kerültek 
elő, melyek nyomásához gátlószerként láthatóan viaszt használtak. [Th ompson, Catherine L. Batik – wax writing on cloth, 
Needlework News Vol. 10 No.2 (Spring 1987) Graphicom Publ. Inc. KY, p. 7.]” (Piroch 1988:63, a szerző ford.) Piroch forrása 
Vydra. E történeti adat forrása Vydránál (is, és Domonkosnál is, pl. Domonkos 1981.) valószínűleg Forrer (1898: 7), aki meg-
adja, hogy Plinius Secundus Historia naturalisának 35. könyve XLII. fejezetében számol be egy egyiptomi festőeljárásról. 
Forrer közli a latin szöveget, a latin szöveg általa használt forrását, a német fordítást, és egy oldalon keresztül számot ad az 
értelmezés nehézségeiről. (A szöveg a megfestett anyag mintás vissza-színtelenítéséről is szólhat.) A Nagy Francia Enciklopé-
dia „Peinture des toiles” címszava is erre a Plinius-helyre hivatkozik az eredetit is idézve. Talán ez a nevezett technológiával 
kapcsolatban Pliniusra utaló újkori ősforrás: Jaucourt, Louis, chevalier de. „Painting of fabric.” Th e Encyclopedia of Diderot & 
d’Alembert Collaborative Translation Project. Translated by Courtney Wilder. Ann Arbor: Michigan Publishing, University of 
Michigan Library, 2015. Web. [2015. 07. 03]. http://hdl.handle.net/2027/spo.did2222.0003.131. Trans. of „Peinture des 
toiles,”Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, vol. 12. pp. 278–279 Paris, 1765.
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fajtája ismert. Linné-féle 18. századi 
tudományos latin elnevezése, ami a ko-
rábban már herbáriumokban használt 
nevét veszi át, szintén feltételezett ere-
detére, Indiára, tágabban a Keletre utal. 
Hogy a kereskedelmi célokra előkészí-
tett, már erjesztett és szárított, kék szí-
nű festéklabdacsok éppen melyik fajták 
keverékéből készültek, avagy az adott 
körülmények között mely fajták voltak 
eredményesen termeszthetők, ma már 
lehetetlennek látszik kinyomozni.

Kereskedni éppoly régóta keres-
kedtek vele, mint amilyen régóta hasz-
nálták. Kozmetikumként is elterjedt 
Egyiptomban és Perzsiában, ami a 
test és az öltözék színezésének egysé-
gére is utal. Abu Mansur al-Maturidi 
arab tudós (i. sz. 9. sz., Szamarkand) 
korábbi forrásokat összegezve ír róla 

„nil” és „lila” néven, kozmetikumként. 
„Hennával előkezelt hajon és szakállon 
fényes kékesfekete színt eredményez.”4 
Mindenesetre biztos, hogy a spanyol 
és portugál anil elnevezés az arabból 
származik, mint ez a lila nemzetközi 
színnév esetében is valószínűsíthető.5 
Később, a  regényes 19. században az 
anilin-festékeknek is ez a szó kölcsön-
zi nevét, mert egy kéket festő növény-
ből, az Indigofera suff ructicosából szin-
tetizálták először a festék kötőanyagát 
1826-ban, bár anilin elnevezését egy 
másik vegyésztől nyeri, aki 1840-ben 
ipari előállításának kérdését megoldja.

Nyugati kék

A  másik növényi kékítő-fajta ré-
gebben Európa-szerte ismert, nagyon 

elterjedt, nagy területeken termelt, 
széles körben használt növény volt,6 
de az indigó importja, később az ani-
lin-festékek „legyőzték”, mára emléke 
is szinte eltűnt. A  mai dallamos és 
képies magyar nevén festő csülleng-
ről, Isatis tinctoriáról van szó, amely 
nevében a csüllenget sárga, lecsüngő, 
fürtös virágzatáról nyerhette. Az in-
digóval megegyező kémiai szerkezetű, 
de kevesebb festékanyagot tartalmaz, 
és – hasonlóan az indigóhoz – a fes-
tőnövény erjesztésével, fermentálásá-
val kell elérni, hogy festékanyaga kiol-
dódjon. Ennek gyorsítására alkoholt, 
illetve a legutóbbi századokig széles 
körben alkalmazott, savakban és 
egyéb vegyületekben gazdag vizeletet 
használhattak. A két eljárás ötvözésé-
nek igyekezetéből származnak olyan 
történetek, miszerint a festőlegények 
módszertani kényszernek engedel-
meskedve előbb elfogyasztották a sok 
alkoholt sör vagy bor formájában, az-
tán szervezetükön átengedve járultak 
hozzá a festékanyag gyorsabb erjedé-
séhez.

A  csüllenggel kisebb festéktartal-
ma miatt világosabb kékek festhetők7, 
illetve hosszabb erjedés következté-
ben egyéb vegyületek megjelenése 
után zöldes színezetet kap a meg-
festett anyag. Ezzel készülhetett a 
germán mitológia egyik fő alakjának, 
Odinnak (Wotannak stb.), illetve 
megszemélyesítőjének kékeszöld ru-
hája, ami ez esetben is valószínűleg az 
eget és a növényzetet jelöli színével, 
és akitől a Télapóra8 (ang. Christmas 
Father), a  Mikulás egyik forrásául 
szolgáló alakra is jutott némi zöld öl-

tözet. Ez tehát a zöld ruhás Mikulások 
eredete.

A  festő csülleng régebbi magyar 
neve kék fonál festéke, gyapjúfestő 
fű, és e neveken előfordul Melius Ju-
hász Péter 1578-ban Kolozsváron 
megjelent Herbáriumában is mint a 
textilfestők által gyakran használt nö-
vény.9 Legkorábbi írásos említésénél 
forrásaink szintén id. Pliniusra hivat-
koznak, aki leírja a római légiók ta-

4 Ez a feltehető eredete a „kékszakállú” örökifj ú hódítóról szóló történetek névhasználatának. Laufer, B.: Sino-Iranica. Chinese Contri-
butions to the History of Civilization in Ancient Iran With Special Reference to the History of Cultivated Plants and Products. Field 
Museum of Natural History, Chicago. 1919, 370. p. http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/III-5-C-22/V-1/page/0196.html.en [2015. 07.]

5 A  nil elterjedése kapcsán Indiai portugál gyarmaton, Goán 1563-ban portugálul megjelent, Garcia de Orta orvos, gyógy-
szerész által összeállított és fordításaiban egész Európában ismert herbáriumra is hivatkozik. A Nil nevet Melius 1578-as 
magyar nyelvű herbáriuma is közli, talán de Ortára visszavezethetően, egy másik kéket festő növénnyel, a csüllenggel kap-
csolatban. Ld. alább, 9. jegyzet.

6 Németül der Waid, de inkább Färberwaid (https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4rberwaid), angolul woad, de közbe-
szédben dyer’s woad (https://en.wikipedia.org/wiki/Isatis_tinctoria). A német név közel van a kb. ’rét, liget’ jelentésű die 
Weidéhez, az angol a ’gaz, gyom’ jelentésű weedhez, és valószínűleg közös tőről erednek, ezért is szükséges a közbeszédben a 
’festő’ jelentésű kiegészítés, aminek nyomán feltehető, hogy a magyar festőfű névhez is köze lehet a német kifejezésnek.

7 Középkori latinban a kékfestő fű sűrű főzetének a neve „pastellum”. Ebből ered a pasztell és a paszta egyaránt. Angol szöve-
gek a csüllenggel festő céhekre csak „pastel industries”-ként utalnak. 

8 A régebbi magyarországi, nyugati szláv eredetű Mikulás mellé szovjet-orosz hatásra bekerült Télapó neve az orosz „Gyed 
Maroz” [Дед Мороз] nevének fordítása, de az alak a germán eredetű Rúsz „mitikus elképzeléseiből” származik.

9 „De Isatide; Isatis, Kék fonal festéke; Weidt/Isatis, Glastrum, Guadum. Nil, festőfű, sárga a virága, fejér szőke a gyökere, olyan, 
mint a hegyes útifűnek a levele. Más neve Lytrum Indicum, gyapjufestő fű. Két féle: Egyik kerti, másik mezei. A festők igen 
élnek véle. Rétes helyen, mezőn is terem, pinkest [pünkösd] hóban virágzik, magva is vagyon, sárga virága.” Melius Péter: Her-
bárium. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1978. p. 304. Az útifűhöz hasonlítás is mutatja, hogy a szerző számára jól ismert 
növény. Uő. még sárga festőfüvet is közöl De Flore Tinctorio; Pogán ékesség [!]; Ferbblumen, Heydensmuck néven; p. 241. 
A sárga főként a középkori kereszténységben a pogányságot, a másságot, a bűnt szimbolizálja.

Dickens Karácsonyi énekének korabeli 
illusztrációja
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lálkozását i. sz. 44–45-ben az ezzel a 
növénnyel – szerinte az ellenség meg-
rettentése céljából – kékre mázolt 
arcú keltákkal. Leletek közül egy vas-
kori (i. e. 5. sz.) kelta herceg ruhájáról 
állapította meg a vizsgálat, hogy csül-
lenggel festett. Norvégiában a viking 
korból származó osebergi hajón (i. sz. 
834 körül), a gazdag leletegyüttesben 
is megtalálták e növény magvait más 
magokkal és szövéshez használt alkal-
matosságokkal együtt.

A  kék előállítására (főként Ke-
let-Ázsiában) használt másik növény 
a Poligonum tinctorium. A poligonum 
(’sokízületű’) faj sokféle fajtája honos 
Kelet-Európától Kelet-Ázsiáig, tehát 
nálunk is. Magyarul a porcsinfélékhez 
tartoznak; Melius szerint a tótok és a 
barátok termesztik és fogyasztják sa-
látának ecettel.

A  ruhaanyagok színezéséhez fon-
tos a festék vízállósága és színtartós-
sága. Az ezekben a növényekben lévő 
festékanyagok vízben szinte nem ol-
dódnak, viszont erjesztéssel vízoldé-
kony, sárgásbarna tinktúra nyerhető 
belőlük. Ennek vizes oldata a csáva, 
amibe belemerítik a festendő anya-
got. Ha más adalékanyagot nem tar-
talmaz a csáva, akkor az maga barna, 
az abból kivett anyag először barnás, 
majd a levegőn oxidálódva nyeri el 
a festék kék színét, és visszanyeri 
vízzeloldhatatlanságát. A  színezék a 
textilanyag szálaival nem lép kémiai 
reakcióba, csak hozzátapad, és egyen-
letesen eloszlik a felületén. Vízzel 
ugyan oldhatatlan, ám – mivel felületi 
festés – jellegzetesen lekopik, mint az 
ekként festett „farmer” mutatja, látni 
engedve a szál eredendő vagy a kékí-
tést megelőző reaktív festéssel kezelt 
színét. (Így lehetséges a fehéren kívül 
sárgára, barnára stb. kopnia az „indi-
gófestett” szálnak, vászonnak.) Ez te-
hát a kékre festés.

A rezerváló mintázás

A  rezervtechnikák olyan mintázó-
eljárások, melyek valamilyen anyaggal, 
eljárással megóvják a minta felületét a 

megfestődéstől, a festékkel való érint-
kezéstől. Ez igen sokféle módszert 
jelenthet. Egyik alapformája a csomó-
zás, kötözés, amikor az összepréselt, 
összekötözött anyagrészek kevésbé 
vagy egyáltalán nem képesek festéket 
felvenni – ellentétben a vászon töb-
bi részével  –, így csíkos, karikás stb. 
halványuló, felerősödő színezésű, iz-
galmas, ritmikus mintát hoznak létre. 
A  másik lehetőség valamilyen anyag 
alkalmazása a festődés megakadályo-
zására. Védőanyag alapjául szolgálha-
tott gyanta, viasz, agyag, tészták stb. 
Ilyenek pl. a batiknak nevezett, viaszt 
(modern, városi környezetben paraf-
fi nt) alkalmazó módszerek. Így a fes-
téssel a világosabbtól a sötétebb felé 
haladva sok szín vihető fel egy anyag-
ra. A  mintának mindig azt a részét 
kell befedni a rezerválóanyaggal, amit 
a legutóbb festett színben szeretnénk 
tartani, a  fedetlen részt megszínezi 
a következő festés, festék. (A  viasz 
megtörhető, akkor a beleszivárgó szí-
nezék márványos mintát ad. Törések 
is lehetnek többszínűek, csak újra kell 
őket viaszolni.) A festődésgátlót nem-
csak ecsettel, írókával és egyéb kézi 
módszerrel, hanem – ha mintaelemet 
ismétlő, ún. terülő-mintájú végvász-
nat vagy terítőt stb. készítünk – min-

tázott nyomódúccal is fel lehet vinni. 
Ha megfelelő a minta, és pontos az 
illesztés, akkor többszörös nyomással, 
mintázással, többszörös merítésből 
eredő színezéssel ilyen technikával is 
több, három-négy szín is kialakítható 
egy anyagon. Végül a rezerválóanya-
got el kell távolítani – hőre lágyuló 
anyagokat hőkezeléssel, oldhatókat 
oldószeres mosással.

Leletek

A  rezervtechnikáknak is számos 
régi tárgyi lelete ismert.10 Az Euró-
pában legidősebbnek tudott darab 
Arles-i Szent Cesarius (i. sz. 470–542) 
sírjában 1894-ben került elő, kereszt- 
és gyűrűmotívumokkal mintázott 
anyagmaradvány.11

Forrer tette közzé (1898:8-10; Ta-
fel I.) ezt a gyermektunikát, ami saját 
következtetései szerint talán az i. sz. 4. 
századból, kopt vagy bizánci keresztény 
közegből, de biztosan a felső-egyipto-
mi, Nílus menti Akhmim (Achmim/
Pannopolis) városában talált leletek-
ből származik. Mivel temetőből került 
elő, így halotti „viselet”. Fontos apróság, 
hogy a varrások arról tanúskodnak, az 
anyag végben lett mintázva, és nem 

10 A technika legrégibbnek számító leírásának (Plinius Historia Naturalis 35, XLII.) tartalmi összefoglalóját és fi lológiáját fen-
tebb ismertettük. A megadott források alapján összevethető a hivatkozott hely latin eredetije, német, angol, francia fordítása. 
A latin hely magyar fordítása: Idősebb Plinius: Természetrajz. (XXXIII-XXXVII.) Az ásványokról és a művészetekről. Fordí-
totta: Darab Á. – Gesztelyi T.; Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2001.

11 Forrás: http://de.wikipedia.org/wiki/Blaudruck,http://www.blaudruck.at/geschichte.html
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a kész ruhára került a mintás festés. 
Egyébként a város ma is jelentős textil-
ipari központnak számít.12

Szintén észak-egyiptomi terület, 
Quseir Al-Quadim régészeti feltárá-
sából származnak azok az anyagma-
radványok,13 melyekre egy német-
országi kékfestő iparművész, Georg 
Stark honlapja és előadása is felhívta a 
fi gyelmet.14 A  lelőhely egy Vörös-ten-
ger menti kikötő kereskedőközpont-
jában helyezkedik el.

A rezervfestéssel foglalkozó irodal-
makban általam nem látott képre és 
leírásra bukkantam a magyar szárma-
zású Stein Aurél belső-ázsiai ásatásait 
közzétevő, méretre is monumentális, 4 
kötetes, gyűjteményi ritkaságnak szá-

mító művében, amely az Innermost 
Asia (Legbelsőbb Ázsia) címet viseli. 
A szerző saját kezű javításait tartalma-
zó példányát tartottam már a kezem-
ben,15 de a japán Nemzeti Informatikai 
Intézet Digital Silk Road (Digitális Se-
lyemút) nevű projektje jóvoltából több 
más, eddig nehezen elérhető, nagysze-
rű forrásművel együtt most könnyen 
hozzáférhető az interneten.16

A  nagy angol kiadás azonosítja 
a készítés technikáját (resist dyed 
silks, a. m. rezerv festésű selyem) és 
a lelőhelyet is mind a leletismerte-
tőben, mind a képen.17 A  népszerű 
ismeretterjesztő összefoglaló (On 
Central-Asian Tracks) magyar fordí-
tásában18 az áll a Turfan közelében ta-

12 A lelőhelyről régészeti dokumentáció nem készülhetett, helyi műkincskereskedők, a gyűjtők élénk keresletét kielégítendő, a 19. 
sz. végére már feltúrták. Forrer személyes jelenlétének köszönhető, hogy ez a tunika egyben maradt és nem darabonként került 
értékesítésre. Vö. O’Connell, Elisabeth R. Representation and self-presentation in late antique Egypt: ‘Coptic’ textiles in the British 
Museum” (2008). Textile Society of America Symposium Proceedings. Paper 121. http://digitalcommons.unl.edu/tsaconf/121

13 Vogelsang-Eastwood, G. Resist Dyed Textiles from Quseir Al-Qadim, Egypt A.E.D.T.A., Paris, 1990. Ő indiai eredetűnek fel-
tételezi az anyagokat. A területen dolgozó másik régész, Katherine Strange Burke (és munkatársa, Donald Whitcomb) nem 
foglal állást az általuk feltárt textilmaradványok eredete tekintetében, de az importárukként meghatározott textilekkel együtt 
előkerült kerámiák Kínából, Jemenből és talán Núbiából származnak. A lelőhely ismertetése során a leletek korát a szintén 
ott talált levelek dátumozására és pénzleletekre alapozva 1200 – 1240 közé helyezi. https://oi.uchicago.edu/sites/oi.uchicago.
edu/fi les/uploads/shared/docs/03-04_Quseir.pdf

14 Forrás: http://www.blaudruckerei.de/,http://www.blaudruckerei.de/downloads/VortragDeutsch.pdf [2015. 06.] Az előadás 
szövegei azóta sajnos levéve a honlapról.

15 Stein, A. Innermost Asia 1-4. Detailed Report of Explorations In Central Asia, Kan-Su and Eastern Iran. Oxford at Th e Cla-
rendon Press 1928.

16 http://dsr.nii.ac.jp/index.html.en
17 Stein 1928 II.:674-5; http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/T-VIII-5-A-a-3/V-2/page/0154.html.en. 699; http://dsr.nii.ac.jp/toyo-

bunko/T-VIII-5-A-a-3/V-2/page/0179.html.en. III:LXXVIII http://dsr.nii.ac.jp/toyobunko/T-VIII-5-A-a-3/V-3/page/0175.
html.ja [2015. 07.]

18 Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában. Három kutatóutam Ázsia szívében és Kína északnyugati tájain. Angolból fordította 
Halász Gyula, Budapest, Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1934.
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lálható Asztana19 temetőjéről: „Az ég-
hajlat szárazságának tulajdonítható, 
hogy a tetemek legnagyobb része és a 
holtak mellé temetett tárgyak feltűnő-
en ép állapotban maradtak. Sok min-
denféle tárgyra találtunk. Nagyobb-
részük igen érdekes. Együttvéve meg-
ismerhetjük belőle a turfáni azidőbeli 
élet mindennapos képét. […] A  ha-
lottak táplálékáról is gondoskodtak 
a kínaiak. Mindenféle eleséget tettek 
koporsójukba. Ezek közül legérdeke-
sebbek voltak a leleményesen sokféle 
alakú cifra sütemények […]20. A  hol-
takat mindenféle rongyszerű szöve-
tekbe burkolták, többnyire selyembe. 
Ennek a szokásnak sok érdekes, gaz-
dag leletet köszönhetünk, akárcsak 
Lou-lanban. Leleteink bőséges anya-
got szolgáltatnak a vidék hajdanko-
ri szövő-fonó művészetének tanul-
mányozására. Annál is becsesebbek 
az asztanai sírok ilyen régi emlékei, 
mert koruk is megállapítható meg-

közelítő pontossággal. [i. sz. 8–9. sz.] 
A  szövetek közt voltak mintás sely-
mek, töbszínűek és takácsszövésű-
ek. A  rajzok sokfélesége megkapóan 
szemlélteti, hogy milyen szerepe volt 
akkoriban Turfánnak és valószínűleg 
más oázisoknak is Kínai-Turkesztán-
ban a Kína és Nyugat-Ázsia közötti 
árucsere forgalmában abban az idő-
ben. Ugyanis a tisztán kínai rajzú 
mintás selymek mellett sok másfélét 
is találtunk. Ezeknek jellegzetes dí-
szítő modora az Íránban és egyebütt 
a Közel Keleten, a  Szaszanídák korá-
ban (a harmadik századtól a hetedik 
századig) készült selymeket juttat-
ja eszünkbe. […] A  Kelet és Nyugat 
érintkezését szemléltetik a bizanciu-
mi érmeket utánzó aranyérmék. A gö-
rög-római obulusok módjára aranyat 
tettek a halott szájába, szemükre pe-
dig perzsa ezüst érméket, amelyeket 
a hatodik század szaszanída királyai 
verettek.”21

A tér

Sokáig kerestem a célnak megfe-
lelő térképet, amin az emlegetett és 
később megemlítendő helyek, törté-
nelmi egységek és törzsek nevei, va-
lamint áruforgalmi összefüggéseik 
megtalálhatók, és William Shepherd 
1926-os, a  Selyemutat más középko-
ri kereskedelmi és felfedezőutakkal 
együtt bemutató klasszikus ábrázolá-
sánál kötöttem ki.22

A  bal felső sarokban található ha-
zánk, a vetület sajátosságai miatt szin-
tén a bal szélen a két egyiptomi lelő-
hely  –, az egyik a Vörös-tenger part-
ján, a  másik a Níluson – aláhúztam 
őket. Egymással is kapcsolatban voltak 

– ezért egy kör is mutatja a területet. 
A középtől kissé keletre Turfan nevét 
húztam alá, amely köré vont ovális az 
indoeurópai tohár és szogd, az altáji 
ujgúr és a sino-tibeti törzsek találkozó- 
és ütközőzónáját mutatja, elsősorban 

19 Nem azonos Kazakisztán mai fővárosával, amely 1997-től főváros, és nevét 1998-tól változtatták Asztanára. (A wiki-tudás 
még nem tudja megkülönböztetni a két helyet. [2015. 07.]) Jelentése mindkét esetben ugyanaz: ’főváros’. A szóban forgó Asz-
tana a Selyemút Belső-Ázsián átvezető szakaszán fekvő i. sz. 7–9. sz.-i kaganátus főbb városa volt, Kocsó vagy Steinnél a kí-
nai alapján Kao-csang (pinyin: Gaochang, vö.: https://en.wikipedia.org/wiki/Gaochang) és Turfan (Turpan) környékén a mai 
Kína Ujgur Autonóm Területén. (Az angol Wikipédia belső- és kelet-ázsiai szócikkei a kínai források történelemszemléletét 
tükrözik.)

20 A „kínai” itt a birodalmi alattvalóságot jelenti, és nem az etnikumot, valamint lehet, hogy nem a halottaknak lettek szánva a 
sütemények, hanem ajándéknak azok számára, akivel a halott útján találkozik.

21 Stein 1934: 192-193.
22 A forrás: „Medieval Commerce (Asia)” From Th e Historical Atlas by William R. Shepherd, 1926. http://www.silkroadencyc-

lopedia.com/SilkRoadMaps/AsiaMidievalCommerceAtlasWilliamShepherd1926.jpg
 A láthatóság kedvéért az eredetinek csak egy részletét emeltem ki.
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az arra húzódó Selyemút jövedelme-
inek megcsapolása érdekében. A  szá-
razföldi kereskedelmi utakat vörös 
folytonos vonalak jelzik az eredeti tér-
képen, melyek nagyjából Konstantiná-
polyból indulnak kelet felé, valamint 

Dzsejtun kikötőjéből és Pekingből 
nyugatra. E  két pólus között szerte-
ágazó utakon természetesen nem-
csak anyagi javak, hanem emberek és 
velük együtt különféle ismeretek is 
vándoroltak. Például, mindkét lelő-
helyünkön jelen van a kereszténység 
valamilyen formája – az egyiptomin a 
kopt, a  turfanin a manicheus. És ter-
mészetesen megtalálható a térképen 
az összekötő, összegyűjtő és kisugárzó, 
térségi nagyhatalmi szerepet is ellátó, 
keresztény Bizánc – szintén aláhúz-
tam. Bizánc szerepe a reprezentáció 
és önreprezentáció, az öltözködés 
és a megjelenítés szempontjaiból is 

– egész fennállása során – rendkívül 
fontos, szinte túlértékelhetetlen. A bi-
zánci (eredetű ortodox) ikonok és a 
buddhista ikonok ábrázolási összefüg-
gései látványszerűen nyilvánvalók.23 
Mutatják azokat a folyamatos kapcso-
latokat Nyugat és Kelet között, amire 
már fentebb Stein Aurél is utalt: a gö-
rög hagyománytól, Bizánctól, Iránon, 
a  kisebb és alkalmasint óriásira nö-
vekvő belső-ázsiai törzsszövetségeken, 
birodalmakon, az irániak kedvenc op-
pozicionális kifejezésével a sötét olda-
lon, Turánon át Kínáig és Japánig.

A régi képek tanúsága

Alább látható Kizilből24, (szintén 
Turfan környéke, k. b. i. sz. 7. sz.) egy 
buddhista barlangszentély festménye, 
négy a nyolc tohár donátor herceg 
képéről. A  festmények többek között 
europid tohár hercegeket, mongoloid 
ujgur hercegeket és hercegnőket áb-
rázolnak; ebben a részben a négy fa-
lon négyet-négyet, ezért ezt a termet 
a tizenhat fegyverhordozó barlangjá-
nak hívják, amint a Selyemúton közö-
sen tisztelik Buddhát, és hozzák létre 
ezt a szentélyt.

A  feltáró német expedíció meg-
fi gyelése, hogy a szentély festményei 
közül e második korszakra a felte-
hetően lapis lazuliból előállított kék 
festék fokozott használata is jellemző. 
A  fi gyelmet a hercegek ruháira hív-
nám fel, összehasonlítva a környékről 
származó textilleletekkel, például Ste-
in Aurélnál, és a következő képpel.

Aranyszájú Szt. János homiliáinak 
2. lapja, recto oldal, Konstantinápoly, 
1071-81. Eredetileg VII. Dukasz Mi-
hályt ábrázolta, akitől a magyar szent 
korona bizánci részét származtatják, 
de miután 1076-ban lemondott” kivet-

23 E tanulmány keretében nincs hely ezen összefüggések kibontására. Példának egy-egy feltűnően hasonló Hariti- és Mária-áb-
rázolást választottam. Az ázsiai öt évszázaddal régebbi, mint az ortodox oroszországi, de ennek tisztán a hasonlóság, össze-
hasonlíthatóság diktálta ikonográfi ai szempontjai vannak, és nem kívánja a hatás irányát sugallani.

24 http://dsr.nii.ac.jp/rarebook/04/index.html.en

Hariti, a gyermekek és az anyák védel-
mezője. Templomi zászló, i. sz. 9. sz.

A Trónoló Istenanya, i. sz. 15. sz.
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ték az eredeti lapot, ami megnevezte 
őt, a képet kivágták a lapról és átala-
kították a császár arcát, hogy inkább 
a trónon őt követő III. Botaneiatesz 
Nikeforoszt formázza, a többi részletet 
változatlanul hagyva visszaapplikálták 
egy új lap keretébe. A  ruházat is vál-
tozatlanul maradt, és mutatja, hogy 
az isteni császár égi kékbe öltözött, 
de lába a (vörös), a minta a csillagok 
rendjét idézi és a ruha ikonikusan a 
ranghoz és nem az emberhez tarto-
zik. Az udvar férfi úin a vörös palást is 
a földi hatalmat jelképezi. A különféle 
képeken hasonlóan ábrázolt öltözetek 
színezése és mintái is hasonlóak.

Honfoglaló magyarság

Talán itt érdemes szót ejteni Ki-
szely István professzor őstörténe-
tében megjelenő kékfestőfejezetről. 

„A  nemezelés eredetéhez hasonló a 
kékfestő technológia és a kékfestő-mo-
tívumok eredete (bár Néprajzi Lexiko-
nunk szerint a kékfestő technológiát a 
XVIII. század közepén Németalföld-
től ’vettük át’). »A több, mint 2000 
éves kékfestő technika Belső-Ázsia 
török népeinek ősi kultúrájához tar-
tozik.« (Lu Pu, 1981) Lényege, hogy 
megolvasztott méhviasszal mintákat 
nyomtatnak vagy festenek a lenvá-
szonba, amelyet indigóval kékre feste-
nek, majd forró vízzel kioldják a méh-
viaszt. A belső-ázsiai száraz levegőnek 
köszönhetően csodálatos kékfestő tex-
tilek és eszközök kerültek elő az aszta-
nai Kr. utáni I-II. századi aknasírok-
ból; Lu Pu kínai kutató Han korabeli 
(Kr.e. 206-Kr.u.220) kékfestő-minta-
könyvet adott ki Pekingben 1981-ben.

A  kékfestő motívumok közül a leg-
ismertebbek a virágábrázolások (tuli-
pán, szegfű, rózsa), a gyümölcsök (grá-

nátalma, körte stb.) és az állatábrázo-
lások (lepke, páva, kakas stb.). A  kék-
festő anyagokon szereplő mintakincs 
a hun és a török népek hitvilágához és 
mondavilágához kapcsolódik; a  tojás 
a továbbélést, a horog a leány remény-
ségét és férjhez menését fejezi ki; a grá-
nátalma – mivel sok magja van – a 
sok utódot szimbolizálja, a bazsarózsa 
a tavaszt, a szerelmet, az érzékiséget és 
a női szépséget, a virágon belüli virág 
pedig az élet szépségét és bőségét jelké-
pezi. A  madárnak a lepkeszárnyai a 
szellemi szabadságot, a madár nyaka 
köré fonódó virágszár pedig az élővilág 
egységét jelenti. A  kinyíló tulipán az 
életet és a termékenységet szimbolizál-
ja. Gyakori a belső-ázsiai kékfestő mo-
tívumok között az életfa-ábrázolása, 
amely távol áll a kínai gondolkozás-
módtól, de azonos a miénkkel.”25

Honfoglaló eleink ismerhették e 
technológiát, de még valószínűbb, 
hogy az így előállított textileket ismer-
ték és esetleg használták. A  magyar-
ban éppen a kék és a sárga színnevek 
ótörök eredetűek (köke, siraγa). Az 
egyik legősibb rezerválóanyag, a viasz 
neve persze latin eredetű (vax), de a 
méhészkedéshez tartozó méh és méz 
szavunk szintén honfoglalás előtt-
ről, az alán nyelvből (iráni eredetű 
indoeurópai nép, a  jászok rokona26) 
átvett, mint az asszony (a.  m. ’király-
nő’) is, azaz a méhviaszt a honfogla-
lás előtti magyarság ismerte és elő is 
tudta állítani. Érdekes még, hogy az 
oroszban és más szláv nyelvekben a 
mjod és alakváltozatai ’méz’ jelentés-
sel ugyanennek a tőnek származékai, 
tehát korabeli lokális fontossággal bírt, 
ha ezekben a nyelvekben erről a tő-
ről vett szavakkal nevezik. Ennyi szól 
amellett, hogy viaszos rezervtechki-
kával való textilmintázást a magyarok 
elődei a honfoglalás előtt ismerhettek. 
A használatot és a készítést alátámasz-
tó semmilyen honfoglalás kori vagy 
középkori adatról, leletről nincs tudo-
másom. Közvetve ellentmond a készí-
tés feltételezésének az is, hogy a min-
denkori nomádok, félnomádok vezető 
rétegei az öltözeti, reprezentációs célú 

25 Kiszely István: A magyar nép őstörténete. Magyar Ház Kiadó, Bp. 2001. Digitálisan: A magyar nép őstörténete (Mit adott 
a magyarság a világnak; [é. n.]) http://mek.oszk.hu/06400/06403/html/#105, és az idézett fejezetet ld. még http://istvandr.
kiszely.hu/ostortenet/026.html. Az a párhuzam megjegyzésre érdemes, hogy süteményt is találtak az ujguriai Asztanában, és 
e fejezet +1 tagja a mézeskalács.

26 Czeglédy Károly: Nomád népek vándorlása Napkelettől Napnyugatig. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 8. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1969.
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kelméiket kereskedelemből vagy hadi-
zsákmányból fedezték.27

A  motívumoknak nevezett vizuá-
lis egységek, minták eredete és pon-
tos története szinte kideríthetetlen 
és nyomonkövethetetlen. Bármelyik 
lehet az Eurázsia-szerte elterjedt és 
sokrétűen használt szimbólumok kö-
zül vagy más hagyományból erre a 
technikára alkalmazott ábra, minta, 
vagy a kékfestés indigós technológiá-
jával együtt a 18. században átvett és 
azzal együtt is végső soron indiai ere-
detű „motívum”.

Georg Stark, a  németországi Je-
verben működő kékfestő iparművész 
fent már hivatkozott előadása kere-
tében párhuzamba állította a Vörös- 
tenger északi kikötőjében talált, ind 
eredetűnek vélt 12–13. sz.-i kékfestő 
textília mintáját egy már nála talál-
ható nyomódúccal, ami Dél-Magyar-
országról, Stengl József műhelyéből 
került hozzá.28 Ez arra példa, hogy a 
hasonlóság biztos, de az eredet (ki-
nyomozása) bizonytalan és gyakran 
lehetetlen is.

Másrészt az anyagok kékre festé-
séhez Közép-Európában – a fenti ada-
tok tanúsága szerint – a 18. századig 
festő csüllenget használtak, hacsak a 
török hódoltság alatt, török közvetí-
téssel nem került be indigós eljárás, 
de az is nyomtalanul feloldódott a ké-
sőbbi kékfestésben, blaudruckban.

Az igaz kékség

A  régészeti, illetve történeti ada-
tok és a kék használatának földrajzi 
elterjedése egy olyan történet elkép-
zelését teszik lehetővé, hogy a korai 
egyiptomi, kis-ázsiai, ind, és nem utol-
sósorban a kínai (magas) civilizációk 
számára is fontos szín volt a kék, az 
ég jelölője. Használtak kék féldrágakö-
veket (azurit, kobalt), ásványi eredetű 
anyagokat és fémsókat (réz- és cink-
oxid kristályos vegyületei) kék festékek, 
mázak és színezékek előállítására. Tex-
tilek növényi festékkel való kékítése 
sem lehetett ismeretlen sem számuk-
ra, sem a Földközi-tenger észak-keleti 
partvidékén és aztán egyre beljebb a 
szárazföldön is megtelepedő görög ci-
vilizáció számára. Az őket követő Ró-
mai Birodalomban éppen ezért a kék 
inkább a barbarusokhoz és meghódí-
tott népekhez kapcsolódott. A Római 
Birodalom kelet felé, a Földközi-tenger 
keleti medencéje felé és további kele-
ti, dél-keleti irányú terjeszkedésével 
magába olvasztotta ezt a keleti hagyo-
mányt, ami kifejezett hangsúlyt a Nyu-
gatrómai birodalom bukásával kapott. 
Az utód, Bizánc a közben államvallássá 
tett kereszténység közvetítésével in-
tegrálta az égi kéket, tulajdonképpen 
olyan sikeresen, hogy a keleti keresz-
ténység, az ortodox egyház szakrális 
épületeinek belsejében ma is kék az 
uralkodó szín, az arany, az isteni fény 
háttere. Az ikonokon az egyszínű kék 
ruha az égire, mintázatlanul az egy-
szerűségre utal, a palást színeként (pl. 
Mária) szembeállítva az uralkodást, 
a hatalmat jelképező vörössel, bíborral 
(Jézus).29 A  nyugati kereszténység te-
rületén a kék szín szintén az egyszerű-
séghez kapcsolódott. 1570-ben, mikor 
VI. Pius pápa rögzítette, hogy mely szí-
nek javasoltak és használatosak egyhá-
zának körében papi öltözetek számára 

és oltárdekorációhoz, akkor a kéket ki-
rekesztette a felhasználható színek kö-
réből, mert túl közönségesnek találta.30

Ábra és minta

A kevés archaikus textilleletet és az 
öltözékábrázolásokat is tekintetbe véve, 
a  technológiákból eredő irányokkal 
együtt a textilek díszítésének két nagy 
csoportja különíthető el: a szabad rajzú 
ábra, illetve az elemeket ismétlő, rasz-
terbe rendeződő minta. A  hímzés és 
kézi (szőnyeg) szövés, csomózás vagy 
a kézzel rajzolt díszítés lehetővé teszi 
a festőibb, narratív, ábrázoló–elbeszé-
lő ábrák kialakítását, míg az öltözék-
nek is alkalmas vékonyabb, könnyebb 
szövetek készítéstechnikája az eltérő 
minőségű, anyagú, sodratú, színű fo-
nalak egyszerűen váltakozó fel- és be-
vetésével a csíkos, szögletes, négyzetes 
vagy hullámzó raszterbe rendeződő 
terülőminták felé, a ritmikus mintázat 
ismétlődésének irányába mutat. Az 
első a mitikus és mondai, égi és földi 
cselekedeteket és történéseket leképe-
ző ábrázolás lehetőségét, míg a másik 
a csodálatos csillagos ég és égi mecha-
nika ritmusának, örök ismétlődésének 
szimbolikus mintázatát rejti.

Utóbbi, a  világképpel összenőtt 
szimbolikus mintázatok a gondolko-
dás és a kultúra természeténél fogva 
nagyobb múltra tekinthetnek vissza, 
és többször fordulnak elő a kerámi-
ákon és egyéb fennmaradt leleteken, 
mivel természethű ábrázolásnak ott 
volt maga a hitt vagy tapasztalt jele-
net, jelenség, dolog, tárgy, illetve ezek 
mimetikus, rituális, drámai megfor-
málása. Ezek jelentéseinek képvise-
letére az egyezményes szimbólumok 
voltak hivatottak, mint pl. a kör, pont-
körös díszítés, négyzet, átlók, kereszt, 
háromszögek különböző irányokba 

27 Ecsedy Ildikó: Nomádok és kereskedők Kína határain. Kőrösi Csoma Kiskönyvtár 16. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1979. Lu 
Pu kínai kutató könyvének pontos adatait nem találtam sem Kiszely könyvében (melynek digitális kiadásairól az irodalom-
jegyzék sajnálatosan lemaradt), sem az interneten. A vélelmezett technológia egyéb buktatói – a méhviasz nagyon gyorsan 
dermed, nyomtatásra egyszerű formájában alkalmatlan, ellenben ha egyszer beivódott a textilbe, forró vízzel maradéktalanul 
nem mosható ki teljesen – most nem olyan fontosak, mert bizonyosan megoldhatók valahogyan.

28 http://www.blaudruckerei.de/downloads/VortragDeutsch.pdf „Auf Anhieb konnte ich drei Muster identifi zieren, welche ich 
in meiner Werkstatt als Model liegen habe, und die off enbar schon vor 1500 Jahren in Indien für den ägyptischen Markt pro-
duziert wurden, und vermutlich auch Südeuropa erreicht hatten… Mein Druckstock stammt aus der Werkstatt von Josef Sten-
gel, Südungarn, gebaut um 1930.” [2015. 06. A honlap működik, de a tanulmányt azóta levették.] Stengl János [sic!] szerepel 
Domonkos Ottó adatközlői között, Bátaszék helymegjelöléssel. (Domonkos 1981: 97)

29 „Bíbor ruhája a világ feletti uralmát jelképezi, míg a kék köpeny a megtestesülésével magára vállalt emberségének jele.” Rausz 
Szilveszter: Amiről az ikonok beszélnek. Kairosz, Budapest, 2013. p. 9.

30 Pastoureau, M., – Cruse, M. I.: Blue: Th e history of a color. Princeton, NJ: Princeton University Press. 2001. p. 64.
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mutatva, pálcikaemberek, valamint 
ezek kombinációi stb. Ezeknek csak 
a szellemét lehetett „elrontani”, az 
alakját nem nagyon. Csak az alakkal, 
megjelenéssel kapcsolatos „érzéki” je-
lentések reprezentációjához kellhetett 
mindenképp a természeti forma meg-
jelenítése pl. sziklarajzokon, szobro-
kon stb.

Az elvontabb mintázat jelleg az 
egyéb, nem ábrázoláson, hanem egyez-
ményes jeleken alapuló szimbólum-
rendszerekkel (pl. kalligráfi a) együtt 
mindig megerősödik, ha a naturaliszti-
kus leképezésnek, a dolog testi ábrázo-
lásának az istenihez, az ideához képest 
gyarló, netán bálványszerű jellegétől 
való tartózkodás kerül előtérbe.31 Így 
volt ez, váltakozó hevülettel, Bizánc-
ban a 8. század elejétől, III. Leó uralko-
dásának kezdetétől a 9. század mintegy 
közepéig, Teodóra császárné uralomra 
jutásáig. Ezt hívják a bizánci képrom-
bolás korának. Az csak külön érdekes-
ség, hogy a Kárpát-medence felé tartó 
magyarság ez idő tájt (is) élénk kapcso-
latban volt a birodalommal.

Ha „csak” a fenti néhány képen 
látható rezervtechnikával készült 
régi (i. sz. 4. századtól 14. századig 
tartó) időszak mintáit nézzük, az a 
terülőmintás csoporthoz, a  négyzet-, 
ill. rombuszhálóban elhelyezkedő vi-
rágok, vagyis csillagok, csillagos ég 
csoportjához tartoznak, mint minden 
pöttyös minta a babos kendőig bezá-
rólag. A  dúcról vagy hengerről nyo-
mott terülőmintázatú textilek való-
színűleg a hasonló mintájú, de bonyo-
lultabban előállítható szövött kelmék 
kiváltására, helyettesítésére készültek 
a kezdetektől végül is máig. Az ilyen 
mintás kelmék viselete egyrészt jelen-
tésüknek, másrész értéküknek megfe-
lelően a középkorban a felsőbb, gaz-
dagabb rétegek kiváltságának tűnik. 
(A halotti tunika tehát egy egyiptomi 
keresztény, városi patrícius család el-
hunyt kisgyerekének lélekké, csillaggá 
váló útjára való ünnepi viselete, az 
ennek megfelelő mintázattal.) A  re-

zervtechnikát Ázsia és Afrika európai 
piacra is szállító textilgyártói ismer-
ték és alkalmazták, középkori európai 
gyártása ellenben kétséges.

Idekapcsolódik a nyomtatás gra-
fi kai technikájának és a textilgyártás-
nak az átfedő problematikája. Ezt a 
két összefüggő területet mossa össze 
a gyűjtői, gyűjteményi koncepció-
ból kiindulva Forrer, és a nyomában 
kialakuló irodalom. A  kérdés egyik 
oldala a textilre nyomtatott kép, 
bármilyen nyomódúcról és bármi-
lyen nyomtatófestékkel készüljön is. 
Alapvetően nincs viseleti funkciója; 
a  hímzett vagy szövött kárpitok, ta-
karók kiváltására, esetleg előképe-
ként, mintájaként készült. Ez jól is-
mert a középkori Európában. A  má-
sik oldal a végben mintázott kelme, 
ami ruházati funkciót is ellát. Szö-
vött mintáját a középkoron keresztül 
takácsok készítették és urak hordták. 
A  két pólus közti átmenetet a hím-
zett és rátétes ruhák képviselik. Ek-
kor a ruhaanyagok (rezerv) nyomott 
mintás változatai importárukként 
kerülhettek Európába.

A  csüllenggel festett kék kelmék 
vagy az ilyen fonalból szőtt anyagok 
az egyszerűbb nép ruházatában elő-

kelőbb szerephez jutottak a cserbar-
nákhoz és hamusszürkékhez32 viszo-
nyítva. Az erre specializálódott festők, 
csapók készítették őket céhük sza-
bályai szerint. De nem csak a készí-
tést, a használatot is különféle szintű 
rendeletek, pátensek, parancsok sza-
bályozták, és korlátozták az esetleg 
tehetősebb polgárok, parasztok rend-
jükhöz nem illő, fényűző öltözködé-
sét. Mindenesetre csüllenggel festés 
és rezervtechnika kereszteződéséről, 
illetve rezervtechnika középkori eu-
rópai gyakorlatáról nincs adat.

A Bizánci Birodalom, valamint te-
rületi és szellemi örökösei alatt, egé-
szen az Afrikát megkerülő tengeri út 

„felfedezéséig” Ázsia, Afrika és „Nyu-
gatibb”-Európa külkereskedelme a Se-
lyemúton zajlott, Bizánc meghódítása 
után ottomán közvetítéssel. A  kara-
vánok szállítóképessége és a szállí-
tás költsége biztosította a viszonylag 
kis mennyiségeket és magas árakat. 
De folyamatosan jutottak el – ahogy 
azt az út nevét adó selyem is mutat-
ja – legfontosabb árukként textíliák és 
egyéb luxuscikkek, ezek között indigó 
is nyugatra. Azt főként drága tinták33 
és esetleg kozmetikai festékek alap-
anyagának használták.

31 Vö. eidon versus eikon és a 2. parancsolat, valamint Belting, Hans: Kép és kultusz. Balassi Kiadó, Budapest, 2000.
32 Vö. a tölgyfagatyával, amit hamus-tejes faggyúval kezeltek. A mákos guba is az egyenetlenül sötétszürke gubához hasonló 

színéről kaphatta nevét.
33 Egy csomó festőnövény „tinctoria” elnevezése arra utal, hogy belőle tinktúrát, „ecsetelőszert” lehet előállítani, ami fest. Ebből 

ered a „tinta” elnevezés. A tinták közül a legelőkelőbb és legtartósabb fajták az indigóból készített kékek voltak vizes és/vagy 
alkoholos oldatban, hogy gyorsan száradjanak, viszont később ne fogjanak. Ezért kék a kézírás legfőbb színe ma is. És azért 
fekete a nyomtatásé, mert ahhoz töményebb és olcsóbb festék kellett, de pontosan ma sem tudjuk, hogy Gutenberg korában 
mi volt a recept, de bámulatosan jó minőségű papírokat és festékeket használtak.)
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Érdekesen mutat rá e helyzetre 
Dürer egy önéletrajzi álomfeljegyzé-
se és a hozzá készített festett vázlat.34 
A kék festék elég darabos, mint azt a 
benne lévő csomók mutatják. Az író-
tintának használt anyag szürkésbarna 
tölgy- vagy diópác. Ez a mindennapi. 
És a feljegyző rendelkezett festékek-
kel és festék-előállítási ismeretekkel.35 
A kék tinta később éppen előkelősége 
miatt terjedt el, amikor anilinalapon 
mesterségesen és olcsón lehetett már 
előállítani.
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