Gyimesi rackák közvetlenül a nyírás elôtt,
és utána (lent)

A GYAPJÚ

Az emberiség egyik korszakalkotó
találmánya a ruházat. Cserélhetô
„kültakarónk” más élôlényekéhez
képest jóval nagyobb szabadságot
biztosít számunkra: napi néhány
átvedléssel páratlan könnyedséggel
alkalmazkodhatunk
környezetünkhöz. Mindehhez
azonban az elsô lépést az jelentette, amikor elôször vettük kölcsön
egy másik állat bundáját…
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Lakásunk szobahômérsékletén, könnyû pizsamánkban felébredve egy frissítô mosdás
után máris felvehetjük téli ruházatunkat,
amelyben még farkasordító hidegben is
különösebb veszélyek nélkül közelíthetjük
meg a közelben levô termálfürdôk egyikét,
ahol gyors vedlés után máris szubtrópusi, vízi
élôlényekként merülhetünk a gôzölgô vízbe.
Alkalmi „kültakaróink” segítségével könnyedén életben maradhatunk és tevékenykedhetünk egymástól szélsôségesen eltérô éghajlati
körülmények között, miközben ruháink védelmet nyújtanak a mechanikai sérülésekkel
szemben is. Még tökéletesebb „átalakuláson”
mennek végbe a búvárok, tûzoltók, alpinisták vagy ûrhajósok: speciális „burkolatuknak” köszönhetôen olyan közegekbe is eljuthatnak, amelyekben természetes adottságait
tekintve az emberre a biztos pusztulás várna.
Kezdetben talán az elejtett prémes állatok
bundáit terítették magukra ôseink; kikészítés,
gondozás nélkül azonban a prémek hamar
tönkrementek, ezért fel kellett találni a tímármesterséget is. Minden élôlény védi testszöveteit a külvilág károsító hatásaitól az erre
a célra termelt cserzô- és méreganyagokkal.
Az élô organizmusok haláluk beálltáig még
saját magukat „cserzik”. Az unkák, nyílméregbékák bôrváladékai nemcsak a nagyobb

gerincesekre veszélyesek, hanem antibiotikus
hatásuknál fogva azt is megakadályozzák,
hogy a mikroorganizmusok elszaporodjanak
a test külsô felületén, illetve szöveteiben, elevenen falva fel a gazdaállatot. Hasonló „vegyiüzem” termeli azt az olajos bevonatot,
amely a csótányokat védi meg az ekto- és
endoparazitáktól. Ezért lehetséges, hogy a
konyhai hulladékon élô, lakótelepi szemétledobóinkban olykor hihetetlenül elszaporodó csótányokon sohasem látunk élôsködôket.
Miért rojtos?
Az elejtett állat bundájában megszûnik a test
saját védôanyagainak utánpótlása, s a benne
levô mennyiség a mechanikai igénybevétel
miatt nem képes megakadályozni a bôr romlását, ezért kívülrôl kell pótolni a fent említett
cserzôanyagokat. A tímárok annak a mesterei, hogy a kikészítendô nyers bôrökbe, a késôbbi felhasználástól függôen, a különbözô
ökológiai viszonyok közt milyen cserzôanyagokat a legcélszerûbb bemosni, és ezt milyen
eljárással tehetik meg. A növényi cserzés
során azokat az anyagokat mossák át az állati
bôrbe, amelyekkel az élô növény saját testszöveteit védte az elrothadástól. Léteznek
még természetes ásványi, valamint mesterséges, szintetikus cserzôanyagok is.

Mások szôrével
´´
ékeskedünk

A szerzô felvételei

Indián ing eredeti minta alapján készült
rekonstrukciója

A sarkköri hidegben és a magashegyek
majdhogynem steril, antiszeptikus közegében
kevésbé kellett attól tartani, hogy megromlanak a bôrök: itt a feldolgozás során cserzés
helyett elsôsorban a prém szárazon és puhán
tartásának módjait keresték az irha lehúsolása
után. A terepen vándorló eszkimók prémruháikat kívülrôl gyakorlatilag vízhatlanra
varrták, a belsô felületüket átnyirkosító izzadságtól pedig a tûz melegével, vagy éppen a
fagy szárítóerejével kellett megóvniuk mesterséges kültakaróikat, a ruhákat. Ez a védekezés az életüket menthette meg, és a napi
munkavégzés rutinfeladatai közé tartozott.
A kikészítéssel és megfelelô varrással még
nem oldottunk meg mindent. Igen fontos,
hogy miután megfelelôen kiszabtuk és összevarrtuk ruháinkat, a körülményeknek megfelelôen gondoskodjunk róluk viselésük
közben vagy után. Az indiánok ruhája például egyáltalán nem véletlenül rojtos. Megfigyelték, hogy az ugyanúgy kikészített bôrökbôl készített, de „fehéremberesen”, rojtok
nélkül szabott és varrott ruhadarabok, ha
megáznak, szinte viselôjükön rothadnak el,
míg az indiánok csodatévô rojtjai kipergetik a
vizet a bôrbôl: mint megannyi rövidke ostor,
úgy csapkodják ki magukból a vizet járás
vagy futás közben, így csapásonként szárítgatják a bôrt vagy prémet.
A gyapjú
A vándorló állatok vadászata során gyûjtött
prémek viseléséhez képest új fejezetet jelentett a gyapjú felfedezése. Lehetséges, hogy az
emberek eleinte csak összegyûjtötték a nagy
tömegben vándorló és vedlô állatok elhullajtott szôrcsomóit, vagy a bôrkikészítés során a
prémekrôl lekapart szôrszálakat akarták hasznosítani, ami aztán lehetôvé tette a szôrfeldolgozás újabb válfajainak kialakulását is.
A szôr bôr nélkül nem romlékony, ráadásul
szôhetô-fonható, ami kiszélesíti felhasználásá-

Puha bundája a csincsillát társállatként is népszerûvé tette, egyedülállóan sûrû szörzetében
a bolhák sem tudnak megtelepedni

nak lehetôségeit. Ráadásul ha egy állat bundájának csak a szôrzetét akarja hasznosítani az
ember, már nem szükséges feltétlenül megölnie az állatot, elég csak lenyírni róla az értékes gyapjút, amely ráadásul idôvel „újratermelôdik”. Ezt ismerték fel korunk állatvédel-

mi szakemberei is, amikor az orvvadászokat
jóval megelôzve elkezdték lenyírni az élô
állatok gyapját: a lekopaszított vikunyákat
már nem érdemes leölni az orvvadászoknak.
Gyapjúnak nevezzük a különféle prémes
állatok textilipari feldolgozásra alkalmas szôr15

A szerzô felvétele

nedvszívó-képessége és fajsúlya is. Gyapjút a
juhon kívül nyerhetünk tevétôl, alpakától,
lámától, vikunyától, jaktól, kecskétôl, kutyától, csincsillától vagy angóranyúltól is. A csincsillafélék bundája olyan sûrû, hogy a különféle élôsködök, mint például a bolhák vagy a
rühatkák képtelenek benne életben maradni.
Ezt az egyedülálló sûrûséget annak köszönheti, hogy minden szôrhagymácskájából
tömegesen nônek a szôrszálak: ahol nekünk
– és a többi emlôsnek is – csak egyetlen szál
mered a hajhagymánkból, ott a csincsilláknak
egyszerre 60-80 szálacskából álló, ecsetszerû
kis pamacsok fejlôdnek ki.

A teve tavasszal magától is levedli vastag gyapját,
ezért nem nyírják, csak lefésülik róla

A juhfélék háziasítása
Az emberiség igen régen, mintegy tizenkétezer évvel ezelôtt kezdte háziasítani a juh- és
kecskeféléket igen értékes tejük, húsuk és
gyapjuk miatt. A vadjuhok bundája felszôrbôl
és pehelyszôrzetbôl áll. Ám ha a gyapjúban
egyszerre kerül feldolgozásra mindkét szálfajta, az nagyon megnehezíti a fonási és szövési
munkálatokat. Ezért az emberek ôsidôk óta
azon igyekeznek, hogy a juhok egyre inkább
elveszítsék felszôrzetüket, s bundájuk már
csak pehelyszálakból álljon. Ezt a célt a történelem során két tenyésztési iránnyal valósították meg. Az egyiknek az eredménye a
Spanyolországból származó merinó fajta,
amelyen sikerült lágy, finom szálú, egyenletes
bundát kapni. A hím juhokat kosnak hívjuk;
ezek többnyire kicsivel nagyobbak a nôstényeknél. A merinó kosok mintegy 60-100 kg
súlyúak, míg az anyajuhok 35-70 kg-ot
nyomnak. Évente 5-15 kg gyapjút lehet le-

az alföldi, ún. hortobágyi rackák és a hegyvidéki, ún. gyimesi rackák. Ezeknél a juhoknál a felszôr részleges eltûnésével párhuzamosan a pehelyszôr meghosszabodott, erôsebb
szálú lett; tulajdonképpen némileg a felszôrhöz lett hasonló, de magában hordozza
még a pehelyszôrök elônyös tulajdonságait is.
A részben elveszett felszôr maradványait már
itt is csak a pehelyszôrök közt ritkán elôforduló ún. hamis szálak, továbbá a fejet és a
lábakat borító sörteszerû ebszôrök formájában találhatjuk meg.
A rövid ebszôrök haszna abban rejlik,
hogy nem gátolják a juhokat a mozgásban,
nem takarják ki a látóterüket, és nem akadályozzák ôket a legelésben sem. Az ebszôröket
azonban nem nyírják le, és nem használják fel
a gyapjúfeldolgozás során sem. A lenyírt
gyapjúban található felszôr, valamint az átmeneti és a hamis száltartalom a gyapjút durvává teszi, ezért elsôsorban takarókat, csergéket készítenek belôle – ezért is szokták más
néven takarógyapjúnak nevezni ezt a minôséget. Magyarországon ilyen juhokat már
régóta tenyésztenek, s bár csak 2-6 kg gyapjút
lehet lenyírni róluk évente, az 1870-es
évekig mégis Magyarország volt Európa legtöbb gyapjút termelô országa. Akkori juhállományunk körülbelül 15-16 millió egyedbôl állhatott, s legnagyobb részük kiváló
minôségû, finom vagy középfinom gyapjút
szolgáltatott.
A rackákon kívül nemzeti kincsként nyilvántartott juhfajtáink még a cigája és cikta juhok is. A cigáják szülôföldje Kis-Ázsia, innen
került a fajta a Balkánon keresztül MagyarKontsek András felvételei

Jurtagyár Mongóliában: a nemezbôl készült sátorlapokat szárítják,
majd összehajtva tárolják

zetét. A szôrzet szálainak finomsága, zsugorodóképessége, erôssége és rugalmassága a legalapvetôbb tulajdonságok azok közül, amelyek meghatározzák a gyapjú fonhatóságát,
szôhetôségét és nemezelhetôségét. Ezenkívül
igen fontos tulajdonság még a gyapjú fénye,
színe, festhetôsége, hôszigetelô-képessége,
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nyírni róluk (a magyarországi fésûs merinókról csak 4-7 kg-ot). Magyarországon 1773
óta tenyésztenek merinókat, amelyek finomabb gyapjukkal egyre inkább háttérbe szorították ôsi parlagi fajtáinkat.
A másik irányú fejlôdési vonalat képviselik
például a mi racka néven ismert juhfajtáink:

országra. Bár csak 2-3 kg gyapjat ad évente,
magas tejhozama miatt a legértékesebb parlagi juhfajtánk. Színe többnyire fehér, de lehet
tûzdelt vagy fekete is. A cikta juhok DélNémetországból származnak; Tolna és Baranya megyében találhatunk belôlük még manapság is kisebb állományokat.

Szôrszál a mikroszkóp alatt
A gyapjút alapvetôen kétféleképpen szokták
feldolgozni: vagy fonalat fonnak belôle, vagy
pedig nagy gyapjúlemezeket, azaz nemezlapokat készítenek belôle. Nemezlapokból
készítik például az ázsiai körsátrak, a jurták
falait, vagy a nyergek izzasztó alátéteit, papucsokat és kalapokat, valamint a zongorakalapácsokon is rugalmas nemezborítás található.
A fonalat is többféleképpen hasznosíthatják:
köthetnek belôlük pulóvert, zoknit, vagy
szôhetnek szövetet (posztót), takarókat is.
A Föld legrégebbi jelenleg ismert szônyege a leningrádi Ermitázsban van kiállítva.
Az i.e. V. századból származó szôttes a geometrikus mintázaton kívül számos állatot is
ábrázol, köztük a jelenleg talán legrégebbi lófajtának tartott akhal-teke lovakat. A szônyeg
a dél-szibériai Pazardzsük mellett került elô,
egy nomád törzsfô sírjából. Ugyanebben a
sírban találtak azonban még festett nemez-faliszônyeget és rátétesen díszített, hímzett
nemez nyereg-izzasztópárnát is. Az ásatag
leletek alapján tehát nem derül ki, hogy
melyik feldolgozási mód a régebbi, de igazán
izgalmas az, hogy gyakorlatilag egyszerre
alkalmazták és használták mindkettôt. Azt a
gyapjút, amelyet nem akartak a finomabb alapanyagot igénylô szövéshez felhasználni, még
mindig értékesíthették a nemezelés során.
A lenyírt szôr nemezelése tulajdonképpen
a szôrszálak mikroszkopikus felépítését hasznosítja, s ha meg akarjuk érteni, mi is történik, akkor talán legegyszerûbb úgy elképzelnünk a szôrszálakat, mintha egy-egy szívószálra örvös elrendezésben pikkelygyûrûket
húznánk. Ezek a pikkelyek, ha nem simulnak
szorosan a szôrszálhoz, akkor úgy meredeznek, mint a fenyôtoboz pikkelylevelei. Sajátos szerkezetüknek talán az egyik legdurvább

példáját mutatják a tarajos sülök és az északamerikai kúszósülök, vagy másik nevükön
urzonok tüskéi. Az ô szôrszálaik apró, horgas
nyílvesszôkké módosultak, s ha egy tapasztalatlan ragadozó vagy szánhúzó kutya nem
elég óvatos, könnyen közelebbi ismeretséget
köthet velük. A fent leírt pikkelyes-horgas

eseteit figyelhetjük meg. Az elv itt is ugyanaz:
a felborzolt, zsírtalan szálak pikkelyeit apró,
dörzsölgetô mozdulatokkal finoman egymásba kell akasztani, a lehetô legtöbb helyen és a
lehetô legszorosabban. Ezen az elven mûködnek a tépôzárak is, amelyeket példánk
megértése érdekében tekinthetünk részlege-

Bagosi Zoltán felvétele

Fáy Aladár „Itat a Göncöl” c. festménye, kézzel
festett gyapjúfonalból megszôve

szerkezetnek köszönhetôen ezek a tüskék, ha
már egyszer belefúródtak az áldozatba, akkor
csak egy irányban tudnak eltávozni; ilyenkor
gyakran keresztülfúródnak a farkasok orrán
vagy lábán, de ha még rosszabb irányban mozognak, akár el is pusztíthatják a szerencsétlenül járt állatot.

A félig lenyírt cigája juhon jól látható a gyapjú vastagsága, valamint a pofát és a lábakat borító,
sötétebb „ebszôrök" is

Polimerizált gubancok készítése:
a nemezelés
Finomabb példának számít az állatok összegubancolódott, nemezesedésre hajlamos bundája és az emberek kócos haja, amelynek legszélsôségesebb példája a rasztafrizura. Ezekben az esetekben a nemezelés még tökéletlen

sen összeszorult nemezszerkezetnek is. Nagyon hasonló elv és szerkezeti felépítés rendezi a madarak tollait felépítô szálakat is
egymás mellé.
A nemezelés során tulajdonképpen csak
végteleníteni kell ezt a kapocssort, mintegy
„polimerizálva” a gubancot. Fektessük hát
17

Buzás Balázs felvétele

Vikunya az Andokban, természetes élôhelyén. Finom gyapja miatt kis híján kipusztítoták
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töztek, és lovak után húzatva-görgetve, állati
segítség felhasználásával készítették el a hatalmas nemeztáblákat.
Körmönfont mesterségek
Ruházatunk, alsónemûnk a durva nemezgyapjúnál sokkal lágyabb, finomabb megmunkáltságú gyapjút igényel – nem is beszélve a népi alkotótevékenység leheletfinomságú termékérôl, a vert csipkérôl, amelynek
készítése már önmagában elbûvölô látvány.
Lenyûgözô nézni, ahogy a fürge ujjú asszonyok a gombostûkkel határolt mintát a sok

cérnaszálhoz kötött fagolyócska átdobálásával
csipketerítôvé „verik”.
A gyapjúfonal esetében a feldolgozási
folyamat már jóval összetettebb, mint a nemezelésnél. Elsôként olyan juhokat kell
tenyészteni, amelyeknek bundája a lehetô
leghosszabb és legegységesebb vékonyságú
gyapjúszálakból áll. Az állatok tartása során
ügyelni kell arra is, hogy ne kerüljön a sûrû
szôrzetbe semmilyen bogáncs vagy törekdarab (a legelôk gyommentesítése egykor a
juhászok napi feladatai közé tartozott).
Az istállónak, juhhodálynak is rendkívül
A szerzô felvételei

négyzethálós rendszerben egymásra több rétegben is a lenyírt gyapjú tépett szálait, és
szappanos, forró vízzel simítgassuk finoman
egymáshoz a szálakat, hogy minél több apró
pikkelyecske akadhasson össze, minél erôsebb
legyen az elkészült nemez. A szappantól
könnyebben csúsznak a szálak és a kezünk is,
a forró víz hatására összezsugorodó gyapjúban
pedig még jobban összeszorulnak a már kialakult kötések. Ha elég ügyesek és kitartóak
vagyunk, mi magunk is készíthetünk különbözô minôségû és méretû gyapjúnemez-tárgyakat, mint például kisebb nemezlabdát,
nemeztarisznyát, vagy akár nemezsüveget is.
Ha nem tudunk juhgyapjút beszerezni, erre a
célra kutyánk kifésült szôrébôl gyûjtsünk
össze egy jókora adagot, de végsô soron készíthetünk nemeztárgyakat akár a saját hajunkból is…
Talán a legnagyobb nemezeléssel készült
tárgyak a belsô-ázsiai nomád népek nemezbôl
és farácsozatból felépített lakósátrai, a jurták.
Urgában, amelybôl aztán a mai Ulánbátor is
kifejlôdött, egész nemezpaloták, sôt nemezbôl készült városrészek is voltak. Ekkora
méretben természetesen már nem csak kézi
erôvel munkálták meg a juhok és kecskék
szôrét, hanem hatalmas jakbôrökre terítették
a nemezelni kívánt gyapjút, s az így kapott
„szendvicset” egyszerûen rátekerték egy farúdra, úgy, hogy annak két vége kilógjon.
Az egész folyamat olyan, mint amikor a háziasszonyok tekerik a mákos bejgli vagy kifli
tésztáját. Az így kapott henger két végére,
tehát magára a farúdra aztán bôrszíjakat kö-

A budai Várban felállított jurta a „Mesterségek Ünnepén"

tisztának kell lennie, mert az állati ürülékbôl
felszabaduló ammónia elsárgítja és károsítja a
gyapjút.
A nyíráskor mért gyapjú súlya sokat veszít
majd a mosás során, hiszen rengeteg por és
piszok tapad az elfekvô állatok bundázatába
az év folyamán. A sok izzadságot és zsiradékot is ki kell mosni. A mosott gyapjút aztán
régebben kézi szerszámokkal fésülték, tépték
szét laza szálakra. Ezt a munkát ma már gépekkel végzik a közösség kártoló-, fésûsüzemeiben. A fésülés után a gyapjú fátyolszerûen
laza, vattaszerûen kapcsolódó szerkezetben
kerül fel a guzsalyra, amelyrôl aztán az asszonyok fonalat fonnak, sûrítenek. Az egész
folyamatot olyan szépen és ügyesen végzik a
fonóban, hogy szinte csak úgy „magától”
kerül ki a beszélgetô, kacarászó asszonyok
keze közül az éves gyapjúfonal-mennyiség.
Sokan az övükbe tûzött botról sodorták,
fonták meg csak úgy jártukban-keltükben a
temérdek gyapjúfonalat.

Gyimesi család mutatja be a gyapjú útját a juhtól a guzsalyon ás orsón át a pulóverig

Csipkeverés

A fonás után következett a fonalak festése,
amihez még ma is sokan használnak festônövényekbôl készült fôzeteket, bár sokkal
többen vannak, akik gyári kemikáliákkal,
ipari textifestékekkel dolgoznak. A festett
fonalak további hasznosításának módozatai
közül a legáltalánosabb a kötés, horgolás,
csipkeverés, valamint a szövés. Kötéssel
készül a modern világ nagy „újrafelfedezése”,
a gyapjúzokni, amelynél, úgy tûnik, még a
legfejlettebb technika felhasználásával sem
sikerül gazdaságos és mégis komfortos ruhadarabot készíteni a hegymászók számára.
A festett fonalakból, kötôtûk segítségével
ügyesen kialakított, ismétlôdô hurkokból álló

A szövôszékkel megismerkedhet a hazai közönség minden augusztusban, a „Mesterségek Ünnepén"
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A szerzô felvétele

A puli szôre még a kutyán, magától is zsinórokká vagy vékony lemezekké nemezesedik

szerkezet szinte él. Amikor beszívja a nedvességet, drasztikusan csökken a légáteresztôképessége, s ezzel párhuzamosan a hôvezetôképessége is. Szeles idôben a hazai pásztorok
ezért egyszerûen megnedvesítették subájukat
vagy cifraszûrüket, mert jól tudták, hogy az
így megdagadt anyag már hatékony védelmet
nyújt majd számukra.
„Kezdetben vala az ige”
A középkori mûveltség elsajátításába beletartozott a kézmûvességek közül a hét mechanikai mesterségben való jártasság is. Ezek
rendre: a takács- és kovácsmesterség, valamint az építômesterség, hajózás, földmûvelés,
vadászat, színjátszás és a gyógyítás. A takácsmesterek híres mintakönyveiben a tizennyolcadik században már olyan mustrákat is találhatunk, amelyekben a csillagmintás és madaras kompozíciókon a középkorból öröklött
vonásokon kívül megfigyelhetô az a paraszti
ízléshez való alkalmazkodás is, amely a késôbbi takácsmintakönyvekre is jellemzô.
Ebbôl fejlôdött ki aztán egy sajátos népi bölcseleti rendszer.
Az ôsi mitológiák állandóan visszatérô
motívumai, hogy a sorsunk szálait vakon fonják a párkák, illetve moirák. Az indiánok
világának hálóját is Igdómi fonja-szövi, neki
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még a teste is pókszerû. A fonás és szövés
alaptanításaiban pedig azt hallhatjuk: három
fürt ad egy pászmát, és három pászmából lesz
egy fonál. A három fonál keresztezôdése a
szövet szövésekor pedig az ige. „Iga” szavunk
is ebbôl a keresztezôdô kötôerôbôl származik, hiszen a szövés mintázatához hasonló
az is, ahogyan igába fogjuk, s szántani hajtjuk
a jószágot. A szôttesen, hímzett kelméken
megjelenô írottas mintákat pedig az értô
szemû szemlélô akár el is olvashatta. Viseletünkön megjelentek az elsô titkos írások,
melyek nevükkel ellentétben az adott népcsoport számára egyáltalán nem voltak
titkosak.
A gyapjú és a történelem
A világon az elmúlt évezredek során kialakult
és széles körben elterjedt néhány állatterelô,
állattenyésztô pásztorkultúra, amely azon túl,
hogy húst, tejet, sajtot, gyapjat nyert az állatoktól, az ôket tartó közösségek embereit is
apránként átformálta vadászokból állattartó
pásztorokká. Ennek a pásztorkultúrának a
nyomdokain alakult ki aztán az ókori görög
civilizáció, amelyen nyugszanak a mi nyugati
kultúránk alapkövei is.
Nemrégen vonták be a kutatásba a párizsi
Louvre szakértôit annál a thesszáliai ásatásnál,

amely a Vóloszban talált, Kr. e. XIV. századi
sírleleteket vizsgálja. Ritka, hogy olyan sírt
tárhatnak fel a kutatók, amelyet még nem
raboltak ki az évezredek során. A 2004-ben
talált sírral kapcsolatban feltételezik, hogy a
klasszikus görög civilizáció kibontakozása
elôtti, mitikus idôkkel összefüggô leletegyüttest rejt. A homéroszi eposzoknál is régebbi
idôkbe visszanyúló aranygyapjú legendája
Iaszón királyfinak és hôs hajóstársainak, az
Argo hajó hajósainak kalandjait meséli el.
Iaszónnak, hogy királyi jogait érvényesíthesse, próbákat kellett kiállnia; e próbák
egyike volt az aranygyapjú visszaszerzése.
Maga Zeusz küldte a földre a szárnyas kost,
melynek gereznája aztán hosszas hányódás
után a mai Grúzia területén fekvô Kolkhisz
birodalomba került, s ott egy soha nem alvó
sárkány ôrizte. Az argonauták, köztük a trák
Orpheusz és a Boreászok, áthajóztak a Fekete-tengeren, s a Kaukázusban megszerezték
az aranygyapjút. Sajnos nem maradt fenn teljes egészében az eredeti hôsköltemény, mely
kalandjaikat elmeséli, de a tudósok remélik,
hogy a sírban talált aranyleleteknek talán lesz
valami közük az ókori Kolkhiszhoz, mert
Vólosz igen közel található ahhoz az
Iolkoszhoz, ahonnan az argonauták vezetôje,
Iaszón származott. Elképzelhetô, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan a német Schliemann
a homéroszi eposzok nyomán megtalálta
Trója városát, a vóloszi kutatók is felfedezhetnek valami nagyon fontosat az ókori
történelemtudomány gyarapítására…
Czéher György

Gyapjú, mint csodafegyver:
a viking vitorlavászon
A mitikus aranygyapjúnál sokkal kézzelfoghatóbb
találmány tette lehetôvé a vikingek számára, hogy
világhódító útjaikra induljanak. Az általuk tartott
juhok gyapjából szôhették koruk egyik legfejlettebb
– mai kifejezéssel élve: „high tech” – vitorlavásznát,
amely a mai Gore-Tex anyaghoz hasonlóan szinte
teljes egészében vízhatlan szövet volt. Speciális
szövésének és szálszerkezetének köszönhetôen ez
az újszerû vitorlázat lehetôvé tette, hogy a viking
hajósok esôs, ködös idôben is vitorlás-evezôs
portyákra indulhassanak. Ez igen furcsa, hiszen a
gyapjú egyébként a világ egyik legnedvszívóbb
szálas anyagának számít, minthogy saját tömegének hússzorosát, vagy akár negyvenszeresét is
képes a vízbôl magába szívni. Más népek gyapjúszövetei úgy szívták magukba a vizet, mint a legtöbb felmosórongy – és képzeljük csak el, mekkora
súlya lehet egy hajóvitorlányi vizes felmosórongynak! Ilyen nagy tömegû vitorlázat már inkább
hátráltatta, mint segítette volna a hajózást. A vikingek tehát, amellett, hogy nagyszerû harcosok voltak, végsô soron gyapjúfeldolgozó zsenialitásuknak
is köszönhették kiemelkedô harci sikereiket…

