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 Benda Judit

Posztókereskedelem és PosztósBoltok 
a későközéPkori Budán

es ist gut, den schnitt an fremdem tuch lernen.

A későközépkori Buda egyik legjövedelmezőbb üzleti ágának számított a 
posztókereskedelem. A 14. század végétől kezdve egyre több olyan kereskedő telepedett 
le a városban, akik felmenőik foglalkozását folytatták, azaz posztókereskedelemből 
éltek. A posztóval csak részben foglalkozó olaszok1 általában rövid ideig laktak a 
városban, hazájuknak mindig Itáliát tekintették. Általában egy cég megbízottjaként, 
faktoraként tevékenykedtek itt, de néhány év után más városba, vagy régi otthonukba 
költöztek vissza, míg helyüket honfitársaik vették át. A német kereskedők ezzel 
szemben szívesen telepedtek le Budán. Az óhaza az ő esetükben – nagy többségben 
– a délnémet városokat jelentette, ahol ez a kereskedelmi termék már hosszú ideje 
tisztességes megélhetést biztosított. A német családi vállalkozások különféle 
módszereket alkalmazva nyertek jogot és lehetőséget üzletük honosíttatásához. Az első 
és legfontosabb dolog ehhez a polgárjog és a kereskedői engedély megszerzése volt. 
Ezt egy évnyi városban lakással, a városvezetőség jóváhagyásával, egy évnyi adónak 
a városi pénztárba való megfizetésével lehetett elérni.2 A másik „olcsóbb” módszert 
egy budai családba való beházasodás3 jelentette, amely szintén nagy közkedveltségnek 
örvendett. Az óhazából magukkal hozott magas szintű technológiai tudás, a széles 
áruismeret és a kereskedelmi élet gyakorlati ismerete szintén jó esélyekkel kecsegtetett 
az üzletmenet fellendítésére. A letelepedett kereskedők ezután piaci lehetőségeiket 
igyekeztek kiaknázni: minél több és minél módosabb vásárlókat próbáltak szerezni. 
A királyi udvar közelsége az udvari tisztségviselőket és a nemességet, a „fő”-város 
központi jellege pedig a szélesebb tömegeket tette vásárlójukká. A gazdagodás együtt 
járt a „politikai” felemelkedéssel is: a kereskedők egymást emelték a patríciusok közé. 
A 15. század derekára már a német származású posztókereskedők alkották a városi 
tanácstagok többségét.

Jelen dolgozatunk első részében a posztókészítés alapvető műveleteiről, második 
részében a kereskedelmi útjáról, harmadik részében pedig a budai posztósboltokról 
és a posztókereskedőkről lesz szó. Terjedelmi okok miatt a gyapjú előkészítéséről, 
fonásáról, szövéséről, a szabómesterségről és a viseletről nem, vagy csak érintőlegesen 
ejtünk szót, ilyenkor is elsősorban a budai adatok miatt.

1. Kubinyi 1994. 23.
2. Jogkönyv 346; 348–349. (66 és 68. cikkelyek); Stadtrecht 86–88.
3. Kubinyi 1994. 28–34.
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a gyaPJú előkészítése, csaPómesterség

A frissen nyírt gyapjú megmunkálása a tisztítással kezdődött.4 A gyapjút vizelettel 
vagy szappannal lúgossá tett vízbe áztatták, majd folyóvízben kiöblítették. A többször 
elvégzett művelet után általában árnyékban szárították meg a fürtöket. Ezután, a 
nagyobb göbök kézzel való eltávolítása következett, majd a szálak fellazítása, fonáshoz 
való előkészítése, amelyet a csapómesterek (Wollschlager, lanifex) végeztek. A csapók 
nagyméretű (1,5–2 m hosszú), hegedűvonóhoz hasonló húros szerszámmal az ún. 
pengetővel (Fachbogen) bontották a mosott gyapjút szálaira.5 Ezt a fonás előtt végezték, 
mivel a gyapjú finom fonallá való sodrásához egyenletes szálcsomóra volt szükség. A 
szerszámot egy nagyméretű, vesszőfonatú asztalkeret (Fachtafel) fölé tartották, amelyre 
a gyapjú volt terítve és egy 20 cm hosszú, esztergált orsószerű szerszámmal (Schlagholz) 
ütögették, lazították fel a szálakat.6 Ezáltal a fürtök részben az asztal vesszőinek vagy 
léceinek réseibe, részben a pengető – zsinórból, bélből vagy drótból készült – húrjába 
akadtak, így kellőképpen elváltak egymástól. A műveletet olykor kétszer-háromszor 
is megismételték, míg fonásra kész állapotba került a száltömeg. A fellazított szálakat 
ezután fésülték vagy kártolták,7 ezzel laza, sima gyapjúszálakat hoztak létre. A fonás 
gyalogorsóval, vagy a későközépkorban fonókerék segítségével történt. 

Posztószövés

A lábítós szövőszékre8 felvetett láncfonalat (amelyet a hengerre tekertek fel pászmánként) 
általában írezték, vagyis keményítőoldattal bekenték. A szövetek készülhettek vászon, 
sávoly vagy atlaszkötéssel, illetve a bonyolultabb ripsz, damaszt és bársonykötéssel. 
Ez utóbbiaknál egy gyermeket ültettek a szövőszék tetejére és ő húzogatta a megadott 
sorrendben a gyűjtőzsinórokat, amelyek kiadták a bonyolult mintát.

A posztószövés általában „kiadási rendszerben” (Verlag) folyt,9 vagyis a gyapjút 
kiadták a városban vagy környező falvakban lakó asszonyoknak, akik megszőtték a 
posztót és a készterméket felvásárolta tőlük a város. 1337-ben Froissard krónikaíró 
megemlékezett a flandriai helyzetről:10 „Ám Angliából jön hozzánk a gyapjú s ezzel 
a nagy haszon, ami jómódot teremt nekik és örömteli életet. … Gent városában, mert 
egész Flandriában ebben a városban készült a legtöbb posztó, s itt tudnak a legjobban 
meglenni posztógyártás nélkül ...”. 

A Magyar Királyságban Kassán volt ehhez hasonló bedolgozóipar, ahol a város 
polgárságának egy része barhentszövésre és vászonfehérítésre szakosodott. Zsigmond 
király 1420-ban Kassán akarta letelepíteni az ország összes barchentszövőjét, de 
a kísérlet a lakosság ellenállása miatt (ugyanis nem akartak a mesterek odaköltözni 

4. Endrei 1969. 67.
5. Pach 1998. 793. Pach 1995. 69–70. 91. (49. j.)
6. Azzola 1991/1. 67–68; Azzola 1990. 39–41.
7. Endrei 1969, 68–69.
8. Endrei 1969, 69–71.
9. Velich 1998, 187.
10. KETSz 1999, 407.

eredeti lakhelyükről), kudarcba fulladt.11 Az elkészített végek begyűjtését és 
minőségellenőrzését általában a helyi városházák, vagy árucsarnokok emeleti termében 
végezték.12 A posztószövő- és kereskedelmi központokban nagyméretű posztócsarnokok 
épültek (Tuchhalle, Gewandhaus).13

Nem csak háziipari jellegű szövés volt a középkorban, hanem céhek is alakultak 
ecélból. A takácscéhekben nagyobb szakmai felkészültségű  mesteremberek (Tuch-
macher, Weber, lanifex, pannifex, pannitextor) szőttek minőségi kelméket. A céhek 
általában egy-egy alapanyag felhasználása szerint is szakosodtak: posztószövő (gyapjú), 
vászonszövő (len), barchentszövő (pamut), selyemszövő (selyem), kötélverő (kender). 
Erre a közös anyagbeszerzés, a közös értékesítés és a hosszú munkamenet miatt is szükség 
volt. A londoni takácscéh igen korainak számító, 1154–1169 között kiadott kiváltságlevele 
lényegében megerősítette I. Henrik király idejében kiadott céhszabadságot.14 A párizsi 
iparos céheknek, köztük a takácsoknak 1260-ban kiadott céhszabályzat gyűjteményben 
53 pontban olvashatóak a mesterek előjogai.15 A statutumok közül kiemelendő, hogy 
a párizsi takács a királytól vásárolta az „iparengedélyt”, szabályozva volt a műhely 
létszáma, illetve a szövőszékek száma, a tanulókra vonatkozó rendelkezések, a leszőtt 
posztó mérete és pászmaszáma, valamint külön kitértek az alapanyag tisztaságára. A 
champagne-i posztókészítők céhszabályzata16 a tanulóknak a szövés mellett, a szövet 
festésének és kikészítésének alapvető elvárásait tartalmazza. Érdekes dokumentum a 
firenzei selyemszövő céh (Arte della Seta) statutuma,17 amely a legfőbb riválisuknak, a 
posztós céhnek (Arte della Lana) fonónői ellen próbált minőségi elvárásokat támasztani. 
Az 1345-ben készült frankfurti posztószövők szabályzatában18 már felbukkan a 
„posztóra alkalmazott pecsét” használata, a szegéllyel ellátott posztók szövésének 
előjoga, az éjjeli munka tilalma és a nem megfelelő minőségű vagy méretű vég után 
fizetendő büntetés összege. Beauvais-ben 1390-ben19 a céhen belüli vitás kérdések 
elrendezését szolgálta az a terjedelmes irat, amely a városi takácsok céhének és a városi 
csapók és kártolók céhének ellentétét próbálta elrendezni. Ez elsősorban a két céh 
közötti munkamenet átfedéseire és szociális kérdésekre irányult. Pontosan szabályozta, 
hogy a szövők és a kikészítők mikor és mennyi ideig reggelizhetnek, ebédelhetnek, 
nyáron és télen hány óráig dolgozhatnak, valamint szigorúan tiltotta az éjszaka végzett 
munkát, azzal az indoklással, hogy akkor nappal nem lesz elég erejük. Endrei Walter 
közölte20 Hauburdin város jegyzőkönyvének egy részletét, amelyben három mester és 
a minőségellenőrző hivatal tisztviselője részletezi a posztókészítés időigényét a vágott 
gyapjútól az utolsó kallózásig. A szálazás, kártolás és fonás 10-12 napot, a szövés 6–7 
napot, a kallózás 7 napot vett igénybe. Összességében tehát, ha a munkanapokhoz 
11. Endrei 1989, 48–49.
12. Például a kassai városházán, a konstanzi Konzilhausban. Nagel 1971, 68. 135–140; Endrei 1989, 49. 
Benda 2013, 27.
13. Ypern, Brügge, Leipzig, Braunschweig, Zwickau, Krakkó, Boroszló.
14. KETSz 1999, 422.
15. KETSz 1999, 423–425.
16. KETSz 1999, 425–426.
17. KETSz 1999, 426–427.
18. KETSz 1999, 427–429.
19. KETSz 1999, 429–433.
20. endrei 1976, 723.
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hozzáadjuk a vasárnapokat, egy-másfél hónapig is eltartott egy vég kelme létrehozása. 
A 15. században egyre elterjedtebb lett a szakosodás, megjelentek a korábban egymást 
részben átfedő munkafolyamatokat szigorúan elválasztották egymástól. A céhes 
szabályzatok ekkor már tiltották a posztókészítőknek, hogy kikészítéssel, a szabóknak 
és a csapóknak, hogy szövetkereskedelemmel, a nyíróknak, hogy szabómesterséggel 
foglalkozzanak.21 Nem tudjuk, hogy Budán ezt a szabályt betartották-e. 

kikészítés

Egyszeri tevékenységnek számított a textíliák festése, amit a festőmesterek (Tuchbereiter, 
Verber) végeztek. A festés színezőanyaggal elkevert vizes, lúgos közegben történt. 
Általában nagyméretű edényeket helyeztek folyamatosan fűtött kemencék fölé és 
lényegében kifőzték a szövetet, vagy a fonalat. Endrei Walter közölt egy 15. századi 
receptet, amellyel gubacs levével feketére lehetett festeni a kelméket.22 A Schwärzbrand 
elnevezésű anyagot posztómetők vásárolták,23 ezért valószínű, hogy itt is ruhafestékről 
van szó. Szepsi Csombor Márton útleírása,24 Danzig városánál említi: „A hamuházak 
mindig tele vannak hamuval s nagy kereskedést űznek vele; olcsón veszik a lengyelektől 
és drágán adják az idegeneknek posztófestők csinálására.” 

Szárítás után egy speciális, ismétlődő műveletsor következett, amelyet minél többször 
végeztek el, annál tömöttebb lett az anyag. A posztó kikészítésének egyik legfontosabb 
művelete a kallózás, vagy másképpen ványolás volt. Ennek során a szövetet (többnyire) 
meleg víz igénybevételével enyhén lúgos fürdőben emberi erővel, vagy kezdetleges gép 
segítségével ütögetik és így a szövet kissé zsugorodik, tömörödik, nemezelődik.25 A 
lúgos oldat általában kallóföldből (Walkererde) készült, de a legtöbb helyen egyszerűen 
csak hamulúgot, szódát vagy vizeletet használtak e célra.26 Az oldatot tartalmazó üstöt 
alulról fűthető katlanra helyezték27 és azon melegítették, majd a lúgos folyadékban 
megmártott végeket tették a kalapács alá. A kallatás hosszú művelet volt, melynek 
során többször megmártották az oldalban a posztóvéget, illetve folyamatosan forgatták, 
áthajtogatták, hogy minden része meg legyen munkálva.

A posztó kallózása (Walker, walcher) eredetileg28 fa kádakban, bottal ütögetéssel és 
lábbal taposással történt és ez a szokás a középkor folyamán végig megmaradt. A „kézi” 
kallózással készült szövetek minősége sokkal jobbnak számított, mint amit „géppel” 
készítettek ki, ezért sok helyen tiltották a malmi megmunkálást.29 A kallómalmok „gépi” 
technológiájának általánossá válása sokszor vezetett elégedetlenséghez, hiszen a malom 

21. Pach 1995, 78–85.
22. Endrei 1987, 74.
23. Nübling 1900, 172.
24. Kerekes 1913, 94.
25. Dávidházy 1989, 194.
26. Dávidházy 1989, 204; Sommer 2000, 117.
27. Dávidházy 1989, 195.
28. Pach 1998, 799. (38. j.)
29. Endrei 1976, 721. Endrei 1981, 7–9.

víziereje sok lábbal kallózó munkáját tette feleslegessé. A kallómalmok30 általában olyan 
többkerekű malmok voltak, amelyek elsősorban gabonaőrlő malomköveket hajtottak, 
de az egyikükhöz fakalapácsokat működtető szerkezet – kölyű (Tuchstampf, fullo) 
volt erősítve, amellyel posztót lehetett ványolni. Az eredetileg gabonaörlő malmok 
kerekei közül tehát általában csak egy hajtott kallót „kylew vulgo sthamph”. A kölyű 
szó eredetileg kalapács jelentéssel bírt, de később már magát a kallózó szerkezetet is 
jelentette: „vulgo karlo, alio nomine kwlyw vocato”. A többszöri kallózás után a végek 
mérete jócskán zsugorodott a „nyersposztó” kezdeti állapotához képest.31 

Feszítés, szárítás 

A kallózott nedves szövetet hosszú fakeretre vagy rámára szegezték ki, amelyen 
szárították és nyújtották is egyben az anyagokat. A keret nagysága természetesen 
megfelelt a rajta szárított végek méretének. A keretek általában a városban, szélesebb 
utcákon vagy tereken, esetleg a városfal közvetlen közelében, vagy a várárokban 
voltak felállítva.32  Beauvais-ban már 1182-ben rendelkeztek a szárítófákról:33 „A 
posztók kifeszítésére szolgáló függesztőfákat úgy kell a földbe erősíteni, hogy azok 
egyforma magasak legyenek; aki pedig ezekben a függesztőfákban, vagy a posztóverő 
műhelyekben, avagy a műhely tartozékaiban valamiféle kárt tenne ...”. Nagyobb 
„textilipari központokban” lakóházak legfelső emeletén, vagy részben ecélra épített 
szárítóházakban történt ez a tevékenység. Ilyen feszítőcsarnokok (tiratoio) Itália több 
városában álltak, mint például Firenzében, Sienában, Gubbióban és Pratoban. A sienai 
öt emelet magas volt, így akár harminc vég szövetet is lehetett egyszerre szárítani 
benne.34 

Bolyhozás, nyírás

A nyírók (Tuchscherer, pannirasor) bolyhozást kis kézikefével (Distelkarde) 
végezték. Ez két, kereszt alakban összeállított fadarabból állt, amelyre két-két sorban 
takácsmácsonya gubóit erősítették. A posztóvéget egy rúdra terítették és mindkét 
felületét végigkefélték, amitől a lazább szálvégek kibújtak a szövetből (1. kép). A szúrós 
szálakat ezután egy nagyméretű ollóval vágták le.35 A textíliát egy asztalra fektették 
és kisméretű, ácskapocs-szerű vaskapcsokkal (Klammer) hozzárögzítették. Ezután az 
ollót végigfektették a kifeszített szöveten és lemetszették vele a kiálló szálakat (2. kép). 
A súlyos (10–15 kg), nagyméretű (1–1,5 m) vasollót nehéz volt működtetni úgy, hogy 
ne sértsék meg a szövetet. Ezért a műveletet úgy végezték, hogy az egyik szárát a 

30. Pach 1998, 798; 808; 810–813; Pach 1995, 93. (72. j.); Pach 2001, 801; 806, Pongrácz 1967, 
121–140.
31. Endrei 1976, 724; Endrei 1989, 124; Dávidházy 1989, 194.
32. Sommer 2000, 118; Pach 1995, 64; Dávidházy 1989, 196–197.
33. KETSz 1999, 367.
34. Spufford 2002, 244–245.
35. Azzola 1990, 41–42; Mályusz 1963, 157.
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combjukhoz nyomták, ez volt a „fekvő lap” (der Lieger), a másik szárát („futó lap”, 
Läufer) pedig a kezükkel maguk felé húzták.36 Németországban a Göttingeni és a 
Dinkelsbühli Múzeum őriz 17–18. századi példányokat. 

Mályusz Elemér tisztázta, hogy a nyírás és a metszés művelete nem keverhető 
össze, nem kezelhető egy foglalkozásként.37 A kiálló szálak levágását végző mesterek 
(Tuchscherer) elvileg nem árulhattak posztót, vagyis nem metszhették fel az anyagot 
rőfökre, mint a posztómető kereskedők (Gewandschneider, Tuchschneider, pannicida, 
pannicisor). A nyírás vagy borotválás lényegében tehát vízszintes, a vágás pedig 
függőleges irányú ollómozgást jelentett.38 A törvényi tilalmak alapján viszont joggal 
feltételezhető, hogy gyakran előfordult ilyesmi. Nem csoda, hiszen mind a helyben 
készült, mind a kereskedelmi forgalomból származó nyers szöveteket a kikészítő 
mesterek sok esetben maguk is árusították. Ezért aztán a céhszabályok különválasztották 
a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi forgalmat és „csak” a nagykereskedőknek lett 
tiltva a vég felvágása, azaz kicsiben árulása.

36. Azzola 1991/2, 141–145; Azzola 1997, 85–90.
37. Mályusz 1963, 157.
38. Pach 1995, 79.

szövettíPusok, szállítási útvonalak

A középkorban a posztókereskedelem túlnyomó többségét a tisztán gyapjúból készült 
szövetek alkották. Közülük többfajta minőség volt forgalomban: egészen finomszálú, 
tömör kikészítésű anyagok (angol, flandriai, német, itáliai), közepes minőségűek 
(sziléziai, lengyel, loden), durva fonálból, lazán szövöttek (daróc, pokróc)39. Kis 
részben, de közkedvelt árunak számított a „félposztó” (dirdumdey, dirundey, tiretain, 
bubo), azaz a len vagy pamut láncszállal, gyapjú vetülék szállal szőtt textília. A posztó 
neve a szövet minőségét is fémjelezte, holott a szövés helye a legtöbb esetben független 
volt a kikészítési helyétől. 

A kontinensre érkező posztó az Angol Királyság sok településéről származott, 
de nevüket általában egy-egy posztóipari központról kapták.40 A sokszor eltorzultan 
használt név a későbbiekben a posztó nagyságát (keskenysége, szélessége, hossza) és 
minőségét (a fonál finomságát, szövésének és kikészítésének módját) is jelentette. A 
kersey vagy magyarosan karasia egyszerű, kallózott, bolyhozott, nyírt, sávolykötésű 
szövetet jelentett. Magyarországra nagy tételben szállították a 16. században főleg 
az északnyugati útvonalon. 17. századból fennmaradt plombákon jól olvasható a 
„CARSAY” szó. A worsted, németesen forstat, magyarosan borséta, sávoly vagy 
atlasz kötésű, kallózatlan posztó. A kikészítés hiánya ellenére magyar elnevezése 
„Erews”, vagyis erős volt. A Budai Jogkönyv nem részletezte az angliai posztók nevét, 
egyszerűen csak londoninak hívja őket. A londoni posztó41 (panno Londis, panno 
Englisch) a 15. században még a legmagasabb vámtétellel szerepel a jegyzékekben, 
később – valószínűleg a minőségcsökkenés miatt – már esett az ára. Szövéstípusukról 
nem szólnak a leírások, többnyire csak a színükről. A fájlondis kifejezés azonban 
mindenképpen magasabb minőséget jelentett, míg a közlondis alacsonyabbat. Az angol 
posztó legnagyobb „elosztó” piacai Köln, Nürnberg, Frankfurt és Velence voltak.42 

A németalföldi posztóipar felívelése némi késéssel követte az angol szövetekét.43 
A genti posztó már a 13. században keresett áru volt Magyarországon.44 A 14. századi 
oklevelekben döntő többségben yperni, genti, tournai és fehér lengyel posztóval 
találkozunk, csak a század végén kezd elterjedni a firenzei, kölni, löveni és a cseh 
termékek behozatala. A finomszálú angol gyapjúból szövő flamand takácsok szinte 
versengtek, hogy melyikük tud szebbet, jobbat, különlegesebbet előállítani. Gent, 
Tournai, Ypern, Brügge, Leuven, Mechelen, Lier, Herenthals, Thienen, Brüsszel, Lieges 
és Arras posztói kedvelt árucikkek voltak a Magyar Királyságban az egész középkor 
folyamán.45

39. Dávidházy 1989,193.
40. Kent, York, Reading, Suffolk, Norfolk, Essex, Lincoln, Oxford, Nottingham, Winchester, Stamford. 
Székely 1968. 25; Endrei 1970. 288-299. A 17. században felbukkant újabb szövetnevekről (sája, rása, 
paja) ugyanitt olvashatunk.
41. Székely 1968, 27–29.
42. Teke 1989, 88; Székely 1968, 26.
43. Székely 1968, 4–24.
44. Zolnay 1964, 107.
45. Székely 1968, 4–24. Ammann 1973. Ez a cikk széleskörű áttekintést ad a 12–15. századi német posztó-
kereskedelemről.

1. Posztó bolyhozása 
(a zwölfbruderbuch kódexből, részlet)

2. Posztó nyírása 
(a zwölfbruderbuch kódexből, részlet)
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A Jogkönyv a lerakatban dolgozó közvetítők bérének listájánál46 öt különböző 
tarifát említ, amely egyben ötféle minőséget jelentett. A „schonen tuech”, azaz szép 
posztó származási helye nincs részletezve, de 4 dénárt kapott az üzletkötés után érte 
a közvetítő kereskedő (unter kaufler). A thieneni, herenthalsi és trautenaui posztók 
után 3 dénár, a kölni, aacheni, neuhausi, brünni és tescheni után 2 dénár, a bécsi loden 
után 1 denár és a lengyel posztó után 1 pfenning volt a kereskedő százalékos arányú 
bére. Valójában ez utóbbi a legmeglepőbb, de valószínűleg azt a tényt takarja, hogy a 
legnagyobb mennyiségben az olcsó lengyel szövetet hozták be a városba. Egy másik 
cikkelyben a távolsági kereskedők kalmáráruinak legkisebb eladható mennyiségét 
részletezi a Jogkönyv.47 Itt csak két szőttest említenek meg: az arrasi gyapjúszövetet, 
melyet 3 vég alatt nem volt szabad árusítani, valamint a furstati posztót, amelyet 1 vég 
alatt nem. 

Siebenlinder János budai bíró által 1436-ban összeállított vámjegyzékben48 felsorolt 
posztófajták származási helyei a következők (3. kép): a Firenze, Pernisch (Verona), 

46. Stadtrecht 96–97. (95. cikkely), Jogkönyv 393.
47. Stadtrecht 195. (423. cikkely), Jogkönyv 533.
48. BTOE 270–273. (1139. sz.)

Brüsszel, Ypern, Brukg, Tyni, Trauttner, Cziper, Mecheln, Chawmer, London, 
Köln, Aachen, Mastricht, Daren (?), Frankfurt, Werder, Mainz, Achstet, Matburg, 
Ratenburg, Babenberg, Ulm, Neuhaus, Yglau, Brünn, Tischlitz, Lütschau. I. Ferdinánd 
vámrendeletében négyféle vámtételt határozott meg 1539-ben, ami egyben a szövetfélék 
eredeti árára és minőségére is utal.49 Az első csoport a Velencében készült selyem, 
bársony, atlasz, damaszt, tafota, skarlát és gránát tartoztak. A második csoportban 
az egyszerű bársony, tafota és tabin, valamint posztófélék (stamet, purpian, veronai, 
angol és flandriai) voltak. A harmadik csoportba olcsóbb posztók (karasia, lembergi, 
bergamói és chamelot), a negyedikbe pedig az egyszerű posztó, a velez, a daróc és 
a hernác került. Az 1542-es vámnaplók50 még mindig a későközépkori állapotokat 
tükrözik. Ember Győző a vámértékek alapján három kategóriát különböztetett meg. A 
legdrágábbak a brüggei, bergamoi és londoni posztók voltak, valamint a flamand kék, 
a nürnbergi hosszú, a stamet és a purpián. Közepes árkategóriába tartozott az aacheni, 
amszterdami, zwickaui, butzbachi, dinkelsbühli, nürnbergi, trautteni és werdi posztók, 
valamint a karasia. A legolcsóbb szövetek csoportját alkotta a boroszlói, sziléziai, iglaui, 
görlitzi, valamint a cseh és a morva posztók.

A legfontosabb kereskedelmi főútvonal lényegében London – Brügge – Aachen – 
Köln – Frankfurt – Nürnberg – Bécs volt.51. A Duna menti szárazföldi vagy vízi út 
már régóta kedvelt volt a távolsági kereskedők körében, így Regensburg, Passau, Linz, 
Bécs, Pozsony, illetve ezek vásárai fontos állomásnak számítottak. „Másodrendűnek” 
számítottak a cseh-morva (Prága, Iglau, Brünn) és a sziléziai (Görlitz, Krakkó, 
Boroszló, Teschen) városokon keresztül vezető utak. Igen valószínű, hogy a fent 
említett városokon „átmenő” posztókereskedelem sikere és jövedelmezősége lendítette 
fel a helyi szövő- és kikészítőipart. 

Itáliai készítésű posztó (panno italico) a 13. század óta jelen volt az országban, 
amelyet elsősorban velencei kereskedők szállítottak, jó magyar ezüstért cserébe. A 
velencei kereskedők jelenléte a Magyar Királyságban, illetve Budán azonban mindig 
a pillanatnyi politikai helyzettől függött. A magyar királyok Velence városával vívott 
területszerző háborúi a dalmát és a horvát tengerparti városokért, azok kikötőiért, mindig 
megmutatkozott az országba jövő kereskedők számában is.52 Firenzében korábban 
angol gyapjúból szőtt „San Martino” elnevezésű szövetet készítettek.53 A 15. század 
második felére azonban áttértek a spanyol és olasz gyapjúból készített, egyszerűbb 
minőségű „garbo” nevű posztó előállítására, ezt azonban már nem a kontinens, hanem 
a Török Birodalom felé exportálták. A zágrábi harmincadjegyzékben előforduló veronai 
posztót54 (pernis) elsősorban budai német kereskedők szállították. Ezen kívül még a 
bergamoi fordul elő itáliai gyártmányként.55 Az itáliai szövetimport újabb fellendülése 

49. Teke 1989, 84. 
50. Ember 1988, 75–78.
51. Pach 1971, 25–32.
52. Teke 1979, 27–39.
53. Teke 2007, 967. Firenze azon negyedét, ahol többségükben posztókereskedők laktak, a San Martino 
nevet viselte.
54. Kubinyi 1994, 21; 36.
55. Teke 1989, 88.

3. a Budai Jogkönyvben és a siebenlinder-féle vámjegyzékben szereplő posztók származási helye
 térképre vetítve (rajz: czakó Balázs)
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a 15. század harmadik harmadában következett be. Mátyás király új felesége Beatrix 
királyné udvartartásának sok olasz, elsősorban firenzei üzletember szállított szövetárut. 
A király engedélyezte a budai olasz kereskedők számára a kicsiben árusítás jogát.56 A 
szállítási útvonal a 13. században a „via Latinorum” volt, ami az osztrák tartományokon 
keresztül Vasvár – Veszprém – Fehérvár érintésével érte el Esztergomot.57 A 15–16. 
században58 a „Laibacher Strasse”-n, vagyis Pettaun, Laibachon, Trieszten, Fiumén 
keresztül vezetett, később áttértek az „Adelsberger Strasse„-ra, amely Zágrábon 
és Gorizián haladt át a félsziget felől. A délnémet „rendszerhez” hasonló alakult ki 
a délnyugati kereskedelmi útvonalakon is. Magyarországra az észak-olasz szövetet 
gyakran velencei kereskedők importálták, míg exportként odafelé marhacsordákat 
hajtattak ki. Gyakran nem is történt pénzforgalom, hiszen az eladott élőmarha vagy 
bőr áráért közvetlenül textileket adtak illetve kaptak.59 A fent említett útvonalak is 
természetesen a dúsabb legelők mentén haladtak.

minőségvizsgálat, PlomBák

A magas minőséget a textil finomsága és tartóssága jelentette, tehát minél vékonyabb 
szálból szőtték és minél tömörebb volt az anyag, annál előkelőbbnek számított. Az 
esztétikum, a kényelmesség és a tartósság egyaránt fontos volt, nemcsak a vásárlónak, 
hanem az eladónak is, hiszen több pénzt kérhetett a termékéért. A minőségvizsgálat 
több helyen és több szinten folyt. Angliában az exportra szánt végeket szemrevételezte 
az ezzel megbízott udvari tisztviselő az Aulnager. Ezen kívül minden posztóközpontban 
(mind Angliában, mind a kontinensen), ott, ahol bedolgozóiparként művelték a szövést, 
a városházán volt egy-egy városi látómester. A céhes műhelyekben természetesen a 
céh egy mestere végezte ugyanezt a feladatot.60 Az „első” plomba két oldalán a készítés 
helye (város) és a készítő (szövőmester, műhely) pecsétje szerepelt. A „második” 
plomba61 a kikészítéssel (festés, kallózás, nyírás) foglalkozó műhelyekben került az 
árura, hiszen a beavatkozás után nagyon megváltoztak a szövet jellegzetességei és így 
értéke is. Minden további beavatkozásnál kötelező volt újabbakat rakni rá. Az árura 
útja során akár négy-hat ólompecsét is kerülhetett, amíg végül egy posztókereskedő 
felvágta az anyagot.62

A minőségvizsgálat nem csak az anyag finomságára, tömörségére és szálsűrűségére, 
hanem a méreteire is kiterjedt. A helyileg előírt paramétereknek megfelelő anyag csak 
plombálás után mehetett kereskedelmi forgalomba. Van azonban arra is példa, hogy 
a rosszabb minőségű, vagy méreten aluli végeket eladták, ekkor azonban azt külön 
plombával („F”, mankó, „to shorte”) kellett jelölni. A visszaéléseket (plomba-hamisítás, 
csere, jel nélküli árusítás) különféle büntetésekkel sújtották, amely – vidékenként eltérő 
56. Kubinyi 1994, 14. 
57. Teke 1979, 22.
58. Teke 1989, 83., 86.
59. Teke 1989, 83-88. A marhakereskedelemről bővebben: Benda 2014.
60. Endrei 1974, 799–800.
61. Hittinger 2009, 327–328. A festés után használt plombát Färberplombe-nak hívták.
62. Mordovin 2013, 271.

módon – lehetett pénzbüntetés, áruelkobzás, száműzetés, zarándoklatra vagy akár 
halálra ítélés.63 Az előírt hosszúságot és/vagy szélességet el nem érő végeket elkobzással 
büntették. Nem csoda, hiszen ez azt jelentette, hogy a vétkes mester vagy kereskedő 
kevesebb anyag felhasználásával akart azonos hasznot elérni.64 A szigorúság azonban 
nem tartott sokáig, a 17. századi Angliában botrány tört ki a plomba-ólom súlyra való 
árusítása miatt, amit kihasználva a mesterek, előzetes vizsgálat nélkül pecsételték meg 
posztóvégeiket.65 

Duisburgban a látómester (Staalmeester) vizsgálta meg a posztócsarnokba behozott 
textíliákat. Amelyet megfelelőnek talált, azt minőségjelző pecséttel, ólomplombával 
látta el. A vizsgálatért beszedett díj háromnegyede a városi pénztárba folyt be, 
egynegyedét a látómester kapta.66 

méretek, mértékek

A kereskedőknek a városházán hitelesíttetniük kellett mérőeszközeiket – jelen esetben a 
rőföt és a singet.67 A hitelesítés abból állt, hogy a használandó mérőeszközt és az etalon 
mércét összemérték, és amennyiben stimmelt, a város pecsétjét beleütötték. Később a 
városi tanács erre kirendelt műhelye már maga állította elő a mércéket, mértékeket és 
árusította a helyi kereskedőknek. A rőf, az öl és néha a láb vasból, vagy bronzból készült 
helyi, vagy regionális használatú alapmértékét közszemlére tették a plébániatemplomok, 
vagy városházák falára, kapukeretére erősítve.68 A budai rőf69 (Elle, ulna) 58,5 cm-nyi 
hosszúságot tett ki. Valószínűleg Budán is a Tanácsháza oldalán volt megtalálható. 

A posztó mérete, amely a szövőszék méretétől és a kikészítés mértékétől függött, 
végnek (petia) nevezték. A duplaszéles szöveteket elnevezésükben is jelezték. Az 
országban szőtt, illetve árult posztók átlagos szélessége 78 cm, hosszúsága 18–21 
méter volt.70 A posztóvégeket a szállításkor bálákba csomagolták.71 Ez egy nagyméretű, 
olcsó posztóba csomagolt áruhalmazt jelentett, amit téglány alakúvá rendeztek és 
speciálisan csomózott kötelekkel átkötöttek. A bálák összeállítása és felbontása 
általában szakértelmet igényelt, ezért csak a végcélnál és különleges esetekben 
(pl. vámhelyeknél) nyúltak hozzá. Egy bála – származási helyétől függően – 20–40 
posztóvéget tartalmazhatott.

63. Endrei 1980, 9–10; 18.
64. Pach 1995, 67. 
65. Endrei 1974, 801–802.
66. Sommer 2000, 113–114.
67. Pach 1995, 80.
68. Például a bécsi Stephanskirchén, a freiburgi dómon, a pozsonyi, a rothenburgi és a regensburgi város-
háza falán.
69. Bogdán 1978, 110.
70. Bogdán 1978, 125.
71. Benda 2013, 25–27; Bogdán 1978, 69–70.
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a Budai Posztós céh

Kismértékű belkereskedelem feltételezhető Budán, hiszen a felvidéki és az erdélyi 
városokban készült lodent szintén árulták a városban.72 Egy 1445-ben íródott oklevélben 
találkozunk „budai posztó”-val.73 Ferenczi Gergely és két társa, a tőlük megvásárolt, de 
ki nem fizetett 1000 juh ára ellenében 29 vég kölni, aacheni és budai posztót foglaltatott 
le Vilmos posztónyírótól. A helyi készítésű posztóról „bubó vagy ahogy a németek 
mondják dirdumdey” a Budai Jogkönyv is szól.74 Ez a loden minőségű szövet valójában 
„félposztó” volt, mivel a láncszála lenből, a vetülékszála gyapjúból készült.

A posztóvégek nagykereskedelemi tételekben való behozatalát és a kiskereskedelmi 
árusítás feltételeit is szigorú szabályokhoz kötötték. Zsigmond király 1405-
évi decretumában75 idegen kereskedőknek a posztóvég felvágását tiltja (azaz 
kiskereskedelmi árulását), kivéve ha már csak hat végnél kevesebbjük van, akkor 
szabad végenként is eladni. Budai Jogkönyv rendelkezései közül több cikkely76 szól 
közvetlenül a posztókereskedőkről (mind a helyiekről, mind az idegenekről), de néhány 
általános szabály is vonatkozik rájuk ezen kívül. Az első jogszabály tisztázza, hogy a 
posztómetőket egyben kamrás uraknak is nevezték Budán (kamerherren oderr gewand 
sneider). Csak posztót árulhattak végenként vagy rőfönként, de kalmárárut nem. A 
polgárjoggal nem rendelkező kereskedő nem mérhet saját mércével, csak a városéval. 
A helyi kereskedőknek a városházán kellett hitelesíttetni mérőeszközeiket. Az idegen 
kereskedő csak nagy tételben (minimum 6 végenként) és csak helyi polgárnak adhatta 
el áruját, a belföldi végenként is árulhatta, de felbontatlanul. A félkész, kallózatlan 
posztót (slagtuecher) tilos volt a kikészítettel egybetekerve árulni. A vásárlónak mindig 
meg kell mondani a posztó valódi nevét (származási helyét), mielőtt az megvásárolná. 
A Jogkönyvben egymás után következnek a textíliparral foglalkozó cikkelyek, de 
nincs mindegyik kifejtve.77 A textil kikészítők (tuechperaitterr) nem ronthatják a tiszta 
gyapjú alapanyagot más állati szőrökkel. A vászonkereskedők csak a város bélyegével 
hitelesített, vagyis mindkét végén megjelölt rőföt használhattak mérésre. Ez nyilván 
a posztókereskedőkre is érvényes volt. A szabómesterek előírását nem valószínű, 
hogy betartották, ugyanis a Jogkönyv csak helyi készítésű bubo szövetet engedélyez 
ruhavarrásra. A középkori leírásokból ismert pompázatos díszöltözetek és a Budán 
élő szabók nagy száma alapján ennek ellenkezőjére következtetünk. A kallózók, a 
vászonszövők és a posztónyírók kötelességeit sajnos nem ismerhetjük meg sem a 
Jogkönyvből, sem más forrásból (pl. céhlevélből), mivel nem maradt fenn róluk adat.

Kitűnő betekintést kapunk Lorenzo di Filippo Strozzi és Piero di Bastiano Pitti 
között, szövetkereskedésre (posztó, brokát és selyem) alapított cégének 1501-ben 
született szerződéséből.78

 „A pénzért … Magyarországon kelendő árut kellett vásárolnia Firenzében és az 

72. Jogkönyv 535. (424. cikkely), Stadtrecht 197.
73. DL 44403.
74. Jogkönyv 382. (136. cikkely); Stadtrecht 108. Kubinyi 1994, 36. (272.j..
75. Pach 1995, 91. (38.j.); CJH 213. (2. czikkely).
76. Jogkönyv 351–359. (71–85. cikkelyek).
77. Jogkönyv 380–383. (131–139. cikkelyek); Stadtrecht 107–109.
78. Teke 2007, 987. A szerződésről szóló fejezetet fontossága miatt idézzük.

árut Magyarországon készpénz vagy ottani áru ellenében értékesítenie. Az út során 
előadódó költségek Strozzit terhelik, a veszteséget a befektetett tőke arányában osztják 
fel egymás között. Pitti tarthat egy vagy több szolgát, bérelhet üzletet, és mindezt a 
megbízó költségén teheti. Az árukért kapott készpénzt, aranyat vagy ezüstöt, vagy 
személyesen juttatja el Strozzinak, vagy váltó útján utalja át. Saját nevében nem köthet 
üzletet, közreműködéséért jutalékot kap, és a haszonból a befektetett tőke arányában 
részesül. Az accomanditát meghatározatlan időre kötötték, a felektől függött, mikor 
bontják fel a szerződést.” Piero Pitti egyébként Pitis Péter néven ismert budai kereskedő 
volt, Pál szabó házában lakott. Az udvarnak is szállított hitelbe, ezért 1514-ben Beszterce 
város adóját kapta meg ellentételezésül.79 

Bár a budai Krisztus Teste Céhnek80 sok posztókereskedő volt tagja, mégsem 
a posztókereskedők céhe volt, hanem a módos kereskedő-polgárok testvérülete. A 
budai posztós céhről nem maradt fenn adat, de egy közvetett említésből céh-házukra 
következtethetünk. Alexandriai Szent Katalin a posztókereskedők,81 Fülöp és (ifjabb) 
Jakab apostolok a posztónyírók, vagy máshol a posztó- és kalapkészítők védőszentje 
volt. Katalin halálát késekkel felszerelt kerék okozta, ezért a késsel és kerékkel dolgozó 
iparosok gyakran választották védőszentjükül. Jakab halálát a megkövezés mellett egy 
posztókallózó mester rúdjának ütései okozták. Jakab apostolt, mint az fentebb említettük 
általában pengetővel, azaz gyapjúszálaló szerszámmal ábrázolják. A fentiek alapján 
feltételezzük, hogy a Szt. Katalin konfraternitás háza,82 amely a posztókereskedők és 
nyírőmesterek utcájában a Nyírő, vagy Posztómető utca keleti oldalán állt, a céh háza 
volt a 15. század második felében. 

A pozsonyi nyírók 1470-ben készült céhszabályzata83 egy „modern cég” működési elveit 
vázolja fel. A munkáért kapott bevételt a céhládába tették és ebből fedezték a munkások 
jövedelmét, ellátását és a munkaeszközöket. A munkára a céhmesterek felügyelnek és 
a rossz minőségű végeket a város szegényeinek javára elkobozhatták. A városházán 
(is) béreltek bolthelyiségeket, amelyek bére a tanácsot illette. Az ingatlan eladások, 
bérbeadások alapján valószínű, hogy Budán a posztókereskedők és a posztónyírók közös 
céhben dolgoztak. Ez szinte nem is lehetett másként, hiszen a posztókereskedő gyakran 
nyírókamrát is fenntartott. A Váralján fekvő Takács utca (vico textorum), amelyről csak 
azt tudjuk, hogy a Szent István városrészben volt, szintén posztó- és vászonszövésre 
enged következtetni.84 A végrendelet végrehajtásáról szóló oklevél azonban nem csak 
az utca nevét, hanem négy szabómester nevét is megőrizte: Pápay Péter, Pap Péter, 
Petrach Péter és Kys Gergelyét. Pierre Choque francia követ, II. Ulászló uralkodása 
alatt járt a Magyar Királyságban. A budai asszonyokról feljegyezte, hogy „a szlavóniai 
asszonyokhoz hasonlóan a len vagy kendert (szöszt) a bal fülük mellől, a főkötő alól 

79. Teke 2007, 987. 
80. Kubinyi 1967, 272.
81. Katolikus XIV. kötet, 913; VI. kötet 302–303; V. kötet 552–553.
82. Végh 2006, 190. DL 50311. Az épületről: Benda 2010, 101–102.
83. Király 1894, 196; 443–444.
84. Végh 2006, 121. 
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fonják”. A török korban is szőttek Budán. Evlia Cselebinél olvasható,85 hogy az itt lakó 
zsidó asszonyok egy seják nevű posztót készítettek. Nem tudjuk biztosan, hogy ez 
ugyanazt a minőséget jelentette-e, mint a hasonló nevű angol sája.86

kallómalmok Budán

Nem tudjuk, hogy mióta működtek kallómalmok87 Budán. Az első ismert adat 1481 
előttről való, amely szerint váraljai takácsok béreltek malmot az (ó)budai káptalantól 
és 16 Ft bért fizettek érte.88 Az óbudai káptalan ugyanezen malmát, amelyben 1481 
előtt a király elkobzott és Pyber Benedeknek adományozott, „artifices purgatorum 
armorum”-ot helyezett el, majd később Mátyás ötvös malleatorium-ot épített benne. 
A felhévízi malomperekben89 tanúként felbukkanó, csapó mesterséget gyakorló helyi 
polgárok alapján feltételezhető, hogy egyes malmok malomkerekei ekkor már kallóként 
üzemeltek. A későközépkori Váralján, a Szt. Péter városrészben húzódó Csapó utcát90, 
a felhévízi kallómalmokban dolgozó mesterek és legényeik után nevezték el, mivel a 
legnagyobb számban ebben az utcában laktak.

A kallómalmot később, szükség esetén egyszerű volt puskaport és ércet törő 
(hamor) malommá alakítani,91 hiszen azonos módszerrel működtek: a vízkerék hajtotta 
bütykös tengely mozgatta a kalapácsokat (kölyű), amelynél mindegy volt, hogy mit 
tettek alá lőport, ércet vagy posztót. Sopronhoz hasonlóan92 tehát Budán is volt példa 
a malom ilyetén fajta átépítésére, amelynek technológiájáról Evlia Cselebi részletesen 
beszámolt.93 

A kallómalmok az újkorban is működtek tovább Felhévízen.94 A Császármalomnak 
nevezett török, vagy későközépkori kiserőd falain belül működő malomsor közül legalább 
három, kallózó szerkezetet működtetett. Ezen kívül a közvetlen közelében is alakítottak 
át kisebb malomépületeket ecélra. A területet a 18. században ipari központnak akarták 
felfejleszteni, amelyben még több lisztőrlő, lőportörő és kallómalom működött volna 
a bőségesen folyó melegvizes források által hajtva. Ez a nagyszabású terv végül nem 
valósult meg.

85. Cselebi 287.
86. Endrei 1970, 296–297.
87. A kallómalmok a néprajzi szakirodalomban mind patakmalmok voltak, hajómalomra nem akad példa. 
Ezért feltételezzük, hogy a középkorban is patakmalmokban folyt a kallózás. Budai középkori lisztőrlő 
malmokról bővebben: Kubinyi 1964/1, 129–141. és Benda Malmok.
88. Kubinyi 1964/1, 132–135; 140; 157. DL 22546.
89. Kubinyi 1964/1, 133.
90. Végh 2006, 109. Hasonlóan a Mészáros, Nyírő és Ötvös utcákhoz.
91. Kubinyi 1964/1, 140.
92. Dávidházy 1989, 193.
93. Cselebi 289–290.
94. Endrei 1990, 27–36.

Budai kereskedők

A nem letelepült itáliai kereskedők a kicsiben árusítási jogát Mátyás királytól kapták95: 
„Item die walchn thur[f]en zu Offen durch daz jar hin aus messen und wegn, waz sie 
wolln; habn sy by des konig Matiaschgo zeiten erlangt durch die könig.”. Az olaszok 
a textíláruk közül elsősorban selymeket, bársonyokat és brokátanyagokat importáltak, 
de az angol gyapjúból, Itáliában (Firenze, Verona) készült posztó is szerepelt a 
szállítmányok között. Mátyás király Beatrixszel kötött pompás esküvőjén Fehérvár 
közelében lévő táborában 13 vég kék posztó volt leterítve, amelyen a menyasszonyt a 
királyhoz kísérték.96 A fogadás után a krónikás, Eschenloer Péter szerint: „Az olaszok 
azonnal marakodni kezdtek, a posztóért, melyet óriási dulakodás között apró darabokra 
téptek szét.” A kissé rosszmájú feljegyzés ellenére a firenzei, és velencei kereskedők 
számára fontos volt a magyar felvevőpiac. Caffareccio olasz kereskedőtől a Frangepánok, 
pénzét és posztószállítmányát rabolták el az útja során.97 A 16. században a firenzei 
Nerli cég faktora Raggione Bontempi volt Budán a legmódosabb itáliai kereskedő, aki 
hitelügyletek mellett rézműves munkákat és drága textileket (köztük posztót is) hozott 
be az országba.98 A Budán Rason-nak nevezett nagykereskedő mintegy negyven évig 
élt a városban, eleinte a Nerli cég megbízottjaként, később Antonio Binivel alakított 
accomanditát, vagyis kereskedő társaságot. Fennmaradt az 1501 és 1504 között, 
Budán vezetett üzleti könyvük, amelyből sok értékes információ birtokába jutunk az 
üzletmenetről, a forgalmazott árukról és a vevőkörről. Rason úr itáliai „beszállítói” 
közül elsőként Francesco Nerlit kell kiemelni, míg első számú vásárlója a királyi udvar 
volt. Vásárolt tőle még Haller Ruprecht, Harber Mátyás és Harber János, Rác Fülöp 
és Érdi Bálint, valamint szoros üzleti kapcsolatot tartott fenn Budán élő olaszokkal: 
Marsupini, Federighi, Popoleschi, Ammannati és Stagio urakkal. 

A letelepedett posztókereskedőknek joguk volt99 mind kis tételben (a lakosságnak), 
mind  nagy  tételben (más kereskedőknek, pl. szabó, kalmár) árulniuk: „A posztó-
kereskedők vagy posztómetők semmilyen boltban sem tarthatnak vagy mérhetnek ki 
kalmárárut vagy fűszert, hanem csakis gyapjúanyagokat, egészben, felvágatlanul vagy 
rőffel kimérve, ahogyan akarják.”. A német posztókereskedőket Budán posztómetőknek, 
vagy kamrás uraknak nevezték (gewand sneiderr, kamerherren). A 15. század elejétől 
1529-ig, Budáról való tömeges elköltözésükig a délnémet kereskedőcsaládokból 
származó módos polgárok (patríciusok) váltak a város legnagyobb súlyú vezetőivé. 
Ezek többségében posztókereskedők voltak, akik egymást közötti házasodásukkal 
bonyolult családi és üzleti kapcsolatba kerültek egymással.100 

A bécsi családból származó Pemfflinger János 1477-ben a Mindszent utcában 
házat vásárolt, de három év múlva eladta Nagylucsei Orbán királyi kincstartónak.101 
Pemfflinger, Szegedi Lukáccsal együtt a kincstartó „emberei” voltak és annak 

95. Kubinyi 1959, 102; Kubinyi 1994. 12. Welthandelsbräuche 200.
96. Szamota 1891, 101–102.
97. Kubinyi 1994, 24.
98. Kubinyi 1959, 100. Teke 2007, 967–990.
99. Jogkönyv 351. (71. cikkely); Stadtrecht 89.
100. Kubinyi 1967, 272–274.
101. Kubinyi 2009/2, 746–748; Végh 2006, 192.
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utasítására, a korábban beszedett adóból görlitzi posztót vásároltak. Szintén Pemfflinger 
közvetítésével Bécs városa 1486-ban veronai vörös posztót vásárolt a budai Hans 
Puchlertól. Ezen kívül nürnbergi és más német posztókat szállított Bécsbe és Budára. 
Később az özvegyét feleségül vevő Gallinzer Lénárd maga is posztókereskedővé vált, 
hiszen a már említett posztósboltot üzemeltette a Nyírő utcában.

A Nürnbergből származó Haller család több tagja távolsági kereskedelemmel 
foglalkozott. Közülük is kiemelkedett Haller Ruprecht,102 aki rézüzletek mellett, 
posztót is szállított nagy tételben. 1490-ben Bécsen keresztül hozott be árut két budai 
tanácsossal együtt. Ernuszt Zsigmond is vásárolt tőle 1494 táján itáliai, nürnbergi és 
boroszlói posztót. A Fuggerek budai posztókereskedésére is maradt fenn forrás.103 
Juncker Péter 104 harmincadispán 1494-ben nagyobb mennyiségű posztót adott el a 
kincstárnak 800 forintért. Budán az Elevenhalszeren lakott, tehát a Nyírő utca közepén, 
de Bécsben is volt háza. Harber Mátyás105 a Velencében eladott marhák áráért posztót 
és olajat szállított Mátyás királynak. Forster György,106 akinek a háza a budai Főpiacon 
állt, kassai polgárokat is alkalmazott üzletében. Harber Mátyástól Bécs városa vásárolt 
posztót,107 fia János, mint bécsi polgár, már veronai posztóval fizetett egy üzletkötéskor. 
Kretschmer Balázs budai posztókereskedőnek108 3500 forint adósságát fizette ki a 
kincstár 1525-ben. Valószínűleg ugyanő volt az a Balázs pannicida, akinek Batthyány 
Ferenc bán 1000 forint posztó árával tartozott.

Beriszló Péter későbbi horvát bán, királyi kincstartó szintén foglalkozott 
posztóüzletekkel, főként hitelben vásárolt árut.109 1513–1515 évi számadásjegyzékének 
egy része a már ismert posztófajták felsorolását is tartalmazza: „panno londis, perkamot, 
wyzyn, purpian, nord longo, goslar, brazlay, bergamo albo”.110 Kincstartósága idején, a 
királyi udvar posztószállítói között szerepelt: Raggione Bontempi, Jacopo és Antonio 
de Zuane della Seda, Felice Stagi, Polyák Pál, Haller János és Freiberger Wolfgang. 
A Kincstárnak 1525-ben hitelező kereskedőkről készült listában szerepel Krachmer 
Balázs, Langenberger Pál, Freiberger Wolfgang, Kouchprunner posztónyírók neve a 
hitelezett összeggel együtt.111 A kincstár112 gyakran vásárolt hitelbe és fizetség helyett 
utalványt adott cserébe egy-egy várostól behajtható adóról. Mátyás király és Jagelló 
Ulászló is sok esetben közvetlenül posztóban kérte a városi adót, amelyet a katonaság 
ellátmányára és zsoldfizetésére használt.

Az áruhitel olykor még a pénzforgalmat is feleslegessé tette:113 ezer juhért cserébe 
posztószállítmányt kért Gubacsi Ferenci Gergely pesti bíró, pozsonyi kereskedőktől az 
1440-es években. Mikolai Angyal István budai bíró is élt ezzel a lehetőséggel: szintén 

102. Kubinyi 1967, 243; Kubinyi 2009/1, 712–713.
103. Teke 2007, 984.
104. Kubinyi 1967, 257.
105. Kubinyi 1967, 248. Benda 2014.
106. Kubinyi 1967, 250.
107. Kubinyi 2009/2, 747.
108. Kubinyi 1967, 258; Kubinyi 1994, 32–33.
109. Kubinyi 1963, 125–127.
110. DL 104635/3. 
111. Kubinyi 1959, 108.
112. Kubinyi 1959, 106–107. Kubinyi 1994, 7–8; 11.
113. Kubinyi 1994, 9–10; 50.

pozsonyiaknak hajtatott állatokat, amiért posztóval maradtak adósai az ottaniak. Paur 
János budai és bécsi kereskedő 1542-ben nagy tételben hajtatott ki állatokat és szintén 
nagy értékben hozott be posztót. 

A lengyel és a sziléziai posztó behozatala Kassán és Bártfán keresztül történt. A 
Krakkóban felvásárolt anyagokat Kassán keresztül, a Boroszlóból származókat Bártfa 
érintésével hozták be Budára. Gyakran ezeknek a városoknak a polgárai voltak a 
közvetítő kereskedők, illetve a szállítók. 1513-ban a krakkói Maidel Mihály a budai 
Polyák Pállal társulva hozott árut a királyi kincstár számára.114 

A posztó származási helye nem feltétlenül predesztinálta a vele kereskedők 
nemzetiségét, hogy például németek flandriai-német, olaszok itáliai szöveteket árultak. 
A német kereskedők igen gyakran hoztak be olasz posztót Budára, míg Bécs – Mátyás 
király általi – megszállásának idején budai kereskedők szállítottak olasz posztót az 
osztrák városba.115

114. Kubinyi 1959, 103. 
115. Kubinyi 1994, 13; 21.

4. Posztósboltok portáljai a krakkói sukiennice külső oldalán (fotó: Benda Judit)
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nyírő vagy Posztómető utca

A nagyobb posztókereskedelemi központokban a 13–14. század folyamán – gyakran 
már korábban is – nagyméretű posztóházakban (Gewandhaus, Sukiennice) folyt mind 
a nagy-, mind a kiskereskedelem.116 Más városokban utcaszakaszokat neveztek el 
a sok ott lakó és üzletet fenntartó kereskedőről. Ilyen volt a Tuchlauben Bécsben, a 
Tuchgaden (4. kép) és a Nürnberger Hof Frankfurtban.117 Budán (posztócsarnok híján) 
egy utcarészletet a posztókereskedők után Posztómető vagy Nyírő utca118 (platea Nyre, 
platea Pannirasorum, unter den Gvant Lauben, Nyrevcha, Poztomethew wcza) névvel 
illettek. Ez a mai Úri utca elejét, vagyis nagyjából a Dísz tértől a Szentháromság 
utcáig tartó (és részben azon túlnyúló) részt jelenti (5. kép). Elsősorban a keleti oldalt, 
vagyis a polgárházak sorát, de vannak adatok arra is, hogy a nyugati oldalon lévő 
egykori kalmárboltok  között is működtek posztósboltok és posztónyíró kamrák.119 
Az utca „elején” vagyis a mai Dísz tér déli végében is találunk szórványos adatokat 
posztókereskedőkre, nyírő- és szabómesterekre,120 de északabbra haladva egyre 
sűrűsödnek az okleveles említések. 1479-ben történt házfelosztás Dénes posztómető 
és Péter nyergesmester között. A ház a Szt. György kápolna közelében, az utca nyugati 
oldalán, vagyis a mai Dísz téren állt. Tirnauer vagy más néven Farkas László121 
posztókereskedő háza a kalmár- és posztósboltok között (az utca keleti oldalán), 
bolthelyiséget és nyírókamrát is tartalmazott. Farkas másik háza (az utca nyugati 
oldalán) viszont olyan polgárház lehetett, amelynek földszintjén feltételezzük, hogy 
nagybani árusítás folyt. A nyugati oldalon állt az a ház, amelyet Panchel Péter szabó 
(volt budai bíró) bérelt és részben felújított.122 Mátyás királyi szabó123 szintén az utca 
lakója volt, a Szent György kápolnával szemben „a hajlatban”. Ez utóbbi kifejezés arra 
az utcarészre utal, ahol tompaszögben kissé megtörik az utca vonala. Feljebb, a Mindszent 
vagy Hátsó utcának nevezett részen laktak a 15. században a legtekintélyesebb budai 
posztókereskedők124 Pempfflinger János, Gallinzer Lénárd, Haller Ruprecht, Haller János, 
Puchler János, Juncker Péter, Freiberger Wolfgang. Vogelweider Lénárd és örökösei szintén 
a „nem messze a Tanácsházától” éltek.

A budai bortizedjegyzékben Nyírő Bertalan, Nyírő Farkas, Nyírő Gergely, Nyírő 
János, Nyírő Jeromos, Nyírő Simon és Vörös Bertalan nyírők nevei bukkannak fel 
szőlőtulajdonosként.125 Lakóhelyük csak néhány esetben van megemlítve, de ezek mind 
a Nyírő utcát, vagy közvetlen környékét jelölik: Mindszent utca, Haller ház, Nyírő 
utca, Zsemlyeszékkel szemközt. A felsorolt adatokból úgy tűnik, hogy a szabók inkább 
az utca elején laktak, míg a posztókereskedők és a nyírők tőlük északabbra, az utca 
116. „im Kaufhaus eine Laube zu mieten”. Nagel 1971, 64; 178.
117. Nagel 1971, 106; 115–116; 109–111.
118. Végh 2006, 81; 83.
119. Köszönöm Végh Andrásnak, hogy az adatokra felhívta a figyelmemet.
120. Werniczer András szabó, Olasz Márton szabó, Dénes posztómető és Szabó Mihály. Végh 2006, 
174–178; 190.
121. Végh 2006, 192–193; 201.
122. Végh 2006, 195–196. 
123. Végh 2006, 198.
124. Ma az Úri utcának azon része, amely a Szentháromság utcától északra van. Végh 2006, 201–208.
125. Szakály – Szűcs 2005, 135; Végh 2006, 208.

5. a budai Főpiacon a posztósboltok és műhelyek elhelyezkedése
 (rajz: kuczogi zsuzsanna)
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középső szakaszán, a Tanácsháza környékén vettek vagy béreltek házat és tartottak 
fenn benne boltokat és műhelyeket. A szakirodalom említ egy királyi posztóraktárat 
Budán.126 Lehetséges, hogy ugyanarról a boltozott helyiségről van szó, amelyet 
„szövetek és egyéb királyi javak tárolására” vettek bérbe az esztergomi Szt. István 
protomártír káptalan budai házában.127 A városok évi adóját sok esetben természetben, 
azaz posztóban fizették meg a kincstár számára. Ez azonban valószínűsíthető, hogy 
nem eladásra került, hanem a katonaság használta fel. A szűkösebb idők idején elterjedt 
mondás is erre vezethető vissza: „Se pénz, se posztó”.

Bolt, műhely

A budai alapítólevélben nem emlékeznek meg a textilárusító boltokról, de Krakkó város 
1257-ben született alapítólevelében igen: „a kelmét árusító boltok utáni és az árusok 
boltjai – melyeket közönségesen bódénak hívnak – utáni adót kivéve, amennyiben 
saját költséggel és munkával építjük fel [mert ezt is megígértük nekik] – az adó öt 
része a miénk...”.128 (4. kép) Ez azt jelenti, hogy a 13. század közepén már épített boltokból 
(valószínűleg még fabódéból) árulták a posztót az újonnan alapított városokban. Budán az 
első említés 1292-ből maradt fenn Péter vászonkereskedő, budai polgár ingatlaneladásáról.129 

A középkori Budán a posztósboltok a mai Dísz tér észak-nyugati oldalától kezdve 
az Úri utca közepe tájáig álltak. Valójában polgári lakóházakról van szó, amelyek 
utcára néző első-második földszinti helyiségét használták textilárusításra. A kereskedő 
tulajdonába nem csak a bolthelyiség és személyzete, hanem sok esetben a kikészítőmű-
hely és személyzete is tartozott. Ezért a ház hátsó földszinti, udvari kamráiban (camera) 
rendezték be a posztónyíró műhelyt, ahol a már említett bolyhozás és nyírás műveleteit 

végezték. Az épület első földszinti boltozatos 
helyiségeiben (ez akár négy üzlethelyiséget is 
jelenthetett egy-egy kapualjban) működő boltba 
a ház nagy kapuján átlépve, a kapualjból nyíló 
kis ajtón át juthatott a vásárló. A 15 század során 
beboltozott pincék miatt megemelt földszinti 
járószintre ezért két-három lépcsőfokot emelkedve 
kellett megtenni az utat. A boltban – a korabeli 
ábrázolások szerint – polcos szekrényen tárolt 
szövetvégeket és nagyméretű eladópultot lehetett 
találni, amelyen levágták a kért méretet (6. kép). 
Az utca felé sok esetben nagyméretű boltablak 
nyílt, amely nem csak a fényt engedte be, hanem a 

126. Kubinyi 1959, 106.
127. DF 238113; Végh 2008, 149. (529. sz.)
128. KETSz 1999. 371.
129. Végh 2008, 21–22. (5. sz.)

kiskereskedelmi árusítást is lehetővé tette. A nagy számban feltételezhető boltok 
építészeti maradványaiból mára sajnos csak két-három épület maradt, amelyről 
feltételezhető, hogy ekként működött a 15-16. században. A Dísz tér 10. számú házon 
egy, az északi kapualjban található boltajtó és a homlokzaton (ma már nem látható) 
téglaív - amelyet boltablaknak határoztak meg – tanúskodik egykori funkciójáról. A 
Dísz tér 12. számú épület homlokzatán ma is jól látható a műemlékileg helyreállított 
boltablak (7. kép). Az Úri utca 8. számú házon szintén boltablak (8. kép) és a kapualjban 
található ülőfülkék alapján gondoljuk, hogy a későközépkorban posztósbolt (is) 
működött benne.

A Budapesti Történeti Múzeum őriz két feliratos követ, amelyek két ismert 
posztókereskedő házát díszíthették: az egyik Freiberger Wolfgangé130, a másik Beriszló 
Péteré.131 Freiberger Wolfgang városbíró ajtajának szemöldökkövén a név  mellett az  
1520-as évszám is olvasható. Beriszló Péter királyi kincstartó kapukerete feliratos 
kövének töredékét, az Úri utca 42. ház É-i tűzfalának bontásakor találták meg. Ezért 
lehetséges, hogy innen, vagy egy közeli épületből származott másodlagos felhasználással. 
A reneszánsz kapuk feletti feliratok divatja a 15-16. század fordulóján terjedt el az 
országban. A felirat a ház tulajdonosának nevét, foglalkozását, a felállításának vagy a ház 
130. Kubinyi 1959, 109. A követ a Nagyboldogasszony templom falából bontották ki.
131. Kubinyi 1963, 125. 

6. Posztósbolt 
(a zwölfbruderbuch kódexből, részlet)

7. dísz tér 12. 
boltablak 

(fotó: Benda Judit)

8. úri utca 8. 
boltablak 

(fotó: Benda Judit)
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átépítésének évszámát és egy idézetet vagy jelmondatot tartalmazott. A mondottakon 
kívül még egy töredéket ismerünk Budáról, egy a Ragusai István tulajdonában lévő ház 
omladékából, bár itt csak az ajtókeret- és az idézettöredék maradt fenn.132 Bécsben ma 
is látható a budai származású Junckherr Péter 1497-ben készíttetett címeres feliratos 
köve.133 Erdélyi és felvidéki városokban is találunk hasonló jellegű, késő reneszánsz 
kereteket eredeti helyükön.134

A 15. századra annyira megsokasodtak a boltok, hogy már nemcsak a lakóházakat, 
hanem külön ecélra épített boltépületeket is használtak. Ezek a mai Úri utca elejének 
keleti házsorában álltak, a kalmárboltok135 szomszédságában. 1427-ben Tirnauer Farkas 
a Nagyboldogasszony plébánia házát és a házhoz tartozó posztónyírásra alkalmas kam-
rát bérbe vette. Az üzletmenet jövedelmező lehetett, mert a bolt tizenhárom év múlva még 
mindig a tulajdonában volt. Egy 1440-ben történt házadományozásról szóló oklevélben 
bukkan fel a kifejezés: „in superiore fine boltarum ubi panni vendit censuerint”, vagyis 
azon boltok felső végénél, ahol posztót szoktak vágni. 1440-ben Farkastól (hűtlenség 
miatt) elkobzott egy épületet, amely a „két Szent György utca között, a posztósboltok 

132. Végh 2008. 54–57.
133. Kubinyi 2009/3, 505. Szende 2008, 383. Wien, I. Lugeck 7.
134. Például Kolozsváron és Selmecbányán.
135. Benda 2010, 95–96; 98–99.

felső végénél” állt.136 Ez utóbbi, igen nagy valószínűséggel szintén posztósbolt volt, ami 
azt mutatja, hogy a 15. század közepén már sok bolthelyiség működött a Nyírő utca 
mindkét oldalán.

1514-ben Freiberger Wolfgang137 bérbevett három évre egy posztósboltot (Schint 
Gwelb) Gallinzer Lénárdtól, aki Pempffliger János özvegyét feleségül, üzletét pedig 
átvette. A boltot azelőtt Heinz Pevner (feltételezhetően szintén posztókereskedő) 
bérelte, amely a posztósboltok sorában „unter den Gewandlauben” volt megtalálható. 
Ezek kisméretű, egy vagy kéthelyiséges kamrák voltak, amelyek lényegében ugyanúgy 
nézhettek ki, mint a kalmárboltok. Keskeny „személyzeti” ajtajuk és nagy, széles 
boltablakuk lehetett. Sajnos egyértelműen ilyen posztósboltot nem lehet beazonosítani, 
de az utcában fennmaradt építészeti maradványok (9. kép) alapján akár a mai Úri utca 
17. és 19. számú házak (középkori épületmagjairól) feltételezhető, hogy egy időszakban 
posztóárusító bolt és nyíróműhely működhetett bennük. 

Még egy, a témához kapcsolódó adatot ismerünk: András és Olasz Márton 
szabómesterek, akik mindketten a Szent György kápolnával szemben lévő házak 
valamelyikében laktak (és feltételezhetően műhelyük is volt), kifüggeszthették 
cégérüket „tabulam sive signum arte sartoriem” a házuk homlokzatára.138

136. Mályusz 1963, 158. DL 11944. DF 286775. Végh 2008, 70; 77. (209; 238. sz.), Végh 2006, 191–192.
137. Végh 2006, 192. DL 25556. Kubinyi 1964/2, 372.
138. Végh 2006, 177. Végh 2008, 108; 115–116. (368; 397. sz.)

10. Posztóplombák Budáról (Fotó: Benda Judit)

9. úri utca 17. 
posztósbolt 

(fotó: Benda Judit)
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ásatáson előkerült PlomBák

A Budapesti Történeti Múzeum középkori régészeti gyűjteményében 17 db 
posztóplomba van beleltározva. Ezeken kívül publikációból, még két angliai darabot 
ismerünk, melyeket a királyi palota ásatásán találtak.139 Mindkettő bronzból készült és 
szintén aulnageri pecsétként azonosítható. Lelőkörülményeik és pecsétképük alapján – 
véleményünk szerint – valószínűbb, hogy az 1541 előtti időszakban kerültek a városba. 
Tehát Budán ezidáig négy angol plomba került elő. A többi lelet140 néhány kivételtől 
eltekintve a királyi palota környékéről származik. Két darab a Főpiachoz köthető, mivel 
a Dísz tér 8. és a Tárnok utca 9. házak leletmentésein találták őket,141 egy pedig 2007-
ben került elő a Vízivárosban, a Kacsa utca 21. számú telken (10. kép).142 A kontinensről 
származó példányok közül csak néhány származik ismert posztóipari központból: 
Arras, Iglau, Rouen (?), Aachen (?), Bécs. A többin beazonosítatlan jelkép, vagy 
műhelybélyeg látható. Az viszont egyértelműen megállapítható, hogy a gyűjteményben 
egyaránt megtalálható a plombák három fő típusa: királyi, városi és műhelyjeggyel 
ellátott darabok.143 Érdemes lenne megvizsgálni az egyes plombák hátoldalon látható 
textillenyomatokat is, amelyek a posztó minőségéről árulkodnak, mivel látható rajtuk a 
szálvastagság és a szövetsűrűség (négyzetcentiméter/szálszám).
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Judit Benda

cloth trade and draPer’s shoPs in late medieval Buda

aBstract

Cloth trade was one of the most lucrative branches of business in medieval Buda. In this paper the main 
phases of cloth making, its trade routes and the Buda textile shops and drapers are to be discussed. The 
freshly shorn wool was first washed, the larger knots removed by hand, then the fibres were loosened by 
beating to prepare them for spinning (Wollschlager, lanifex). The beating instruments were large stringed 
“bows” (1.5-2 m in length) called “plucker” (Fachbogen). Weaving was done on the treadle loom. Cloth 
weaving was “outsourced” (verlag): the wool was given to women in town or in surrounding villages who 
wove the cloth and the town purchased it from them. Weaving was not only a cottage industry but there 
were guilds as well. In the weavers’ guilds specialized masters (tuchmacker, Weber, lanifex, pannifex, 
pannitextor) were in charge of preparing quality cloths. Specialization was more and more intense from the 
15th century, the earlier partly overlapping work phases began to be strictly separated. Guild rules prohibited 
that cloth makers should deal in preparations, that tailors or fullers should sell cloth, that shearers should 
go into dressmaking.

One of the most important phases of cloth making is fulling. The cloth soaked in a slightly alkaline bath 
is beaten by hand or with the help of a rudimentary machine to have the cloth shrink a bit and be felted. 
Fulling mills also mainly ground grain but one of the wheels had wooden hammers (tuchstampf, fullo) 
attached to it to beat the cloth for fulling. The fulled wet cloth was fastened to large wooden tenterframes 
with tenterhooks to dry and stretch somewhat. The shearers (tuchsherer, pannirasor) raised the nap of the 
cloth with handbrushes (distelkarde). The bolt of cloth was hanged over a bar and both sides were brushed 
to get the fibre ends loose. The prickly fibres were shorn off by a large pair of scissors.

The overwhelming majority of the draper’s goods were made of wool. Cloths of different quality were 
available: some were densely woven of very fine yarn (English, Flemish, German, Italian cloths), some 
were of medium quality (Silesian, Polish, loden cloth), some were loosely woven of coarse yarn (frieze, 
blanket). In far smaller volume, “half-cloths” were also popular (dirdumdey, dirundey, tiretain, bubo) 
woven with woolen wefts and flaxen or linen warps. The name of the cloth often indicated quality, although 
the place of weaving was most often independent of the place of the preparatory process. In the customs 
register compiled by János Siebenlinder, judge of Buda in 1436, the listed cloths were from: Florence, 
Pernisch, Brussels, Ypern, Brukg, Tyni, Trauttner, Cziper, Mecheln, Chawmer, London, Cologne, Aachen, 
Matricht, Daren (?), Frankfurt, Werder, Mainz, Achstet, Matburg, Ratenburg, Babenberg, Ulm, Neuhaus, 
Yglau, Brünn, Tischlitz, Lütschau. In every cloth centre (in England and in the continent) there was a 
“master seer” who checked the quality when cloth-making was “outsourced”. In guild workshops a master 
of the guild was in charge of quality control. The two sides of the “first” seal showed the place of making 
(town) and the name of the maker (master weaver, workshop). The “second” seal indicated the preparation 
(dying, fulling, shearing). When the cloth underwent some intervention, a new seal had to be applied. Some 
goods had as many as four to six lead seals before the draper eventually cut up the bolt.

Several articles of the Buda Law-book are concerned with cloth merchants (natives and foreigners) but 
there were some general rules as well. The first rule said that drapers were also called “chamber gentlemen” 
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(kamerherren oderr gewand sneider). All they were allowed to sell was cloth by the roll or by the yard, 
but no merchandise. A cloth dealer without citizenship could only use the yardstick of the town. Local 
tradesmen had to have their measuring sticks calibrated at the town hall. Foreign traders were only allowed 
to sell in bulk (at least 6 bolts at a time), natives could sell by the bolt, uncut. It was forbidden to mix 
semifinished unfulled broadcloth (slagtuecher) with finished textiles. The customer had to be given the real 
name (provenance) of the cloth before it was purchased.

In centres of the cloth trade in the 13–14th centuries – or maybe earlier, too – the wholesale and retain 
business was conducted in large cloth halls (Gewandhaus, Sukiennice). In other towns streets were named 
for the high number of drapers living or having shops there. Such were Tuchlauben in Vienna, Tuchgaden 
and Nürnberger Hof in Frankfurt, in Buda (where there was no cloth hall) a street section was named after 
the clothiers (Posztómető or Nyírő [Clothier or Shearer] street, platea Pannirasorum, unter den gvant 
lauben, nyrevcha, Poztomethew wcza). It more or less coincided with the first section of today’s Úri 
street, from Dísz square to beyond Szentháromság square. The cloth shops were on the north-western side 
of Dísz square continuing to the middle of Úri street. They were residential buildings the first and second 
downstairs rooms of which overlooking the street were used as the shop. The merchant owned the shop and 
its staff, and often also the preparing workshops and their workers. That is why at the rear of the house, in 
chambers opening onto the courtyard were the shearing workshop fitted out, where the cloths were teased 
and shorn. The vaulted rooms downstairs in front (numbering up to four) were accessed through the small 
door from the gateway. As the level of the ground floor was raised when in the 15th century the cellars were 
also vaulted, two or three steps led to the shop. Inside – as representations from the age reveal – there were 
shelves to store the bolts and a large counter on which the required amount was cut off. There was often 
a large shop window to the street to let in light and to retail. Shops had mushroomed to such an extent by 
the 15th century that not only dwelling houses but buildings erected specifically for this purpose were used 
for trading. They must have been small sheds of one or two rooms like retailers’ shops. They probably had 
narrow “staff” doors and large and wide windows. Such cloth shops cannot be identified with certainty, but 
the architectural remains at Nos. 17 and 19, Úri street (their medieval core) suggest they might have housed 
a clothier’s shop and cloth shearers’ workshop sometime.
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