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kor és kora újkor 
folyamán az európai, majd 

pedig a világ gazdaságának mozgatóru-
gója a textilipar volt. Könnyű belátni, hogy ruházkodni 
mindig és mindenkinek kellett: az uralkodói osztály-
tól a legszegényebbekig. A ruha nemcsak védett és 
melegített, hanem reprezentált is, társadalmi rangot 
jelzett. Ugyanakkor gyorsan kopott, de a divat is sebe-
sen változott, ezek emiatt pedig folyamatosan pótolni 
vagy cserélni kellett. Erre az állandó igényre építve, 
a megfelelő természeti adottságokkal rendelkező 
régiók – Flandria, Németalföld, Észak-Itália és Anglia, 
melyek elsőként álltak rá a nagybani textilgyártásra 
– mások által szinte behozhatatlan előnyhöz jutottak. 
Ezeken a helyeken a textilipar fejlődése nagyon ko-
moly társadalmi változásokhoz 
és a kapitalizmus legkorábbi 
megjelenéséhez vezetett. 
Nem véletlen, hogy ép-
pen ezekben a régiók-
ban játszódott le el-
sőként 

az ipari forradalom és szűnt 
meg a  jobbágyság, jelentős polgári 

társadalmakat hozva létre már a 17. század végére.

A stabil fejlődésnek voltak olyan feltételei, me-
lyekre elsőre nem is gondolna senki. A 11–12. szá-
zadtól Flandriában, majd a 14. századtól kezdődően 
Észak-Itáliában és Angliában a gazdaság nagyon erő-
sen épült a textilexportra. Mindegyik gyártó – város 
vagy régió – sajátos, a kereskedők által jól felismer-
hető termékkel állt elő. Ezen termékek megfelelő mi-
nőségének biztosítása életbevágó kérdés volt a készí-
tőknek: az egyszer már megszerzett, de megromlott 
minőség miatt elveszített hírnevet szinte lehetetlen 
volt visszaállítani. Emiatt a fejlődés nagyon korai sza-
kaszában, már a 11–12. századtól az egyes városok el-
kezdték nagyon részletesen és szigorúan szabályozni 
a készítési folyamatot: pl. milyen vastagságú és alap-
anyagú fonalból, milyen sűrűséggel, milyen méretű 
tex tilvégek készülhettek, ezek tömörítése, színezése 
és nyírása hogyan tör-

Márkavédelem a középkorban
Helló, tudomány!

 Mordovin Maxim

Ypres városának harangtornya, 
egybeépítve a városházával és 
a posztócsarnokkal (befejezve 
1304-ben, teljesen újjáépítve az 
I. világháború után)
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ténjen, stb. A minő-
séget a városi tanács 
által választott és 
rendszeres időkö-
zönként cserélődő 
mesteremberekből 
álló bizottság elle-
nőrizte, egy speciá-
lis épületben: a posztócsarnokban. A termékek és 
a minőség sok esetben összefonódott a készítés 
helyével, s a korabeli szóhasználatban gyakorta 
a készítési helyként azonosítható város nevé-
vel kapcsoltak össze bizonyos szövetfaj-
tákat: pl. dornetum (Tournai posztó-
ja), gallér (Sankt Gallen-i vászon), 
fájlondis (jó – „fájn” – minőségű, 
londoni posztó), harrasz (arrasi 
posztó vagy kárpit).

A textilexport óriási bevétele-
ket jelentett, így például az egyes 
fl andriai városok gazdagsága egész 
országokéval vetekedett. Ennek az 
egykori vagyonnak látványos emlé-

kei az UNESCO vi-
lágörökség részévé 
nyilvánított fland-
riai harangtornyok 
Amiens-től Brug-
gén át Antwerpenig. 
Ezek méreteikkel/
magasságukkal is 
próbálták egymást 
túlszárnyalni. A ha-
rangtornyok nagyon 
gyakran a városhá-
zák és posztócsar-
nokok részei voltak, 

ritkábban a templomok tornyait alakították át 
ilyen reprezentáció céljára.

Minél több pénze volt egy településnek, an-
nál jobban tudott versenyezni a vetélytársaival, 

esetlegesen el is nyomni azokat. A  ver-
senybe késedelemmel vagy szűkösebb 

gazdasági erővel bekapcsolódó ki-
sebb városok nem tudtak lépést 
tartani az olyan óriásokkal, mint 
Ypres, Arras, Brugge, Gent vagy 
Brüsszel. Emiatt a legegyszerűbb 
megoldást választották: elkezd-
ték utánozni a „nagyok” terméke-

it, és jobb esetben saját, rosszabb 
esetben más néven árusítva azokat. 

Mivel a szerényebb pénzügyi feltételek 

Márkavédelem a középkorban
Márkavédelem a középkorban

A mecheleni városháza harangtoronnyal, egybeépítve a posztócsarnokkal (14. század)

A modern ruházati 
brandek hamisí-
tása – nem most 
kezdődött

Eredeti angol textilplomba (16. század utolsó har-
mada, előkerülési helye: Pápa-Fő tér)EHatártalan Régészet - Archeológiai magazin
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17. századi plom-
banyomó fogó Lei-

denből (Museum de 
Lakenhal, Leiden)

A legkorábbi ismert textil-
plomba. Készült az 1270-es 
években, Leidenben. Körirata: 
VAN LEYDEN.

miatt az alapanyag és a fel-
szereltség színvonala is sze-

rényebb volt, így az utánzatok 
nem értek fel az eredeti szövetek 

minőségével. Ugyanakkor egy-
egy ilyen termék eladásával 

komolyan veszélyeztet-
ték a  nagyobb köz-

pontok hírnevét és 
egyúttal bevéte-
leit. Így a 11–12. 
század folya-
mán megjelent 

a „márkavédelem” akkor még sajátosan kezdetleges, de 
mindenképpen a maihoz hasonló fogalma. A jelentősebb 
textilgyártó városok elkezdték megjelölni a termékeiket. 
Először a textilvég szélét festéssel vagy hímzéssel látták 
el, de ezt túl könnyű volt utánozni (vagy kimondhatjuk: 
hamisítani). Utána megpróbálták viaszpecséttel ellátni 

azokat, de ez meg túlságosan törékeny volt ah-
hoz, hogy egy hosszabb szállítást sértetle-

nül átvészeljen. Végül egy olyan megol-
dás „jött szembe”, amely már a Római 

Birodalom időszakában megjelent, 
s amit Bizánc tartott akkoriban 
életben és „juttatott el” végül Nyu-

gat-Európába: ez az ólombulla vagy 
más néven plomba használata. Az an-

tik időkben plombákkal még bármiféle 
árut lepecsételhettek, így ólombullákat 

használtak a levelezéseknél is. A középkortól 
kezdve azonban, egészen a legújabb korig az 
ólompecsétek használata – a pápai államot le-

számítva – szinte kizárólag a textilgyártás 
körébe szorult vissza.

A legkorábbi ismert textilre alkalma-
zott ólomplomba egy Amszterdamban 
előkerült, de Leidenben készült darab 
az 1270-es évekből. Ettől a korszaktól 

kezdődően a plombázás gyakorlata na-
gyon gyorsan elterjedt Európa-szerte. A 14. 

század elején Ypres-ben már évente tízezrével 
rendeltek nyers ólomplombákat a városi textilter-

mékek megjelölésére. Még a század első felében ez a gya-
korlat elterjedt Franciaországban, eljutott Észak-Itáliába és 
meghonosodott a Német-római Birodalom nyugati váro-

Feltehetően a Dunántúlon készült, 
hamis angol textilplomba (16. szá-
zad utolsó harmada, előkerülési 
helye: Pápa-Fő tér)

Nyers textilplombákról 
szóló számla a leideni 
levéltárból. A plombákat 
készítő mester számláján 
a városi tanács azonnal 
kipróbálta a termék 
alkalmasságát. Egy-egy 
ilyen számlával 2000–
3000 darab elkészítésével 
számoltak el

Márkavédelem a középkorban
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saiban is. A 15. századtól tudunk a tex-
til plombázásáról Bajorországban, Szi-
léziában, Cseh- és Morvaországban és 
Ausztriában. A 16–17. század folyamán 
minden exportra termelő textilkészítő 
európai városka ólomplombával látta 
el a saját termékeit.

De hogyan is néztek ki ezek 
a plombák? A textileknél használa-
tos ólompecséteknek több típusa 
alakult ki a késő középkor folyamán. 
Általános jellemzőjük azonban, hogy 
ólomból öntötték őket és két, egy-
másra hajtható korongból álltak, 
melyeket keskeny ólomszalag kötött 
össze. A szalag mentén a plombát 
ráhajlították a  leellenőrzött textil-
vég szélére, majd speciális fogóval 
rányomták vagy verőtövekkel rá-
ütötték. A legtöbb esetben az egyik 
korongon egy vagy két szegecs volt, 
míg a másikon ennek megfelelő nyílás. A ráhajlítás során 
a szegecseket a nyílásba bújtatták, és így szorították rá őket 
a textilre. Ezzel biztosították, hogy rongálás nélkül a plom-
bát ne lehessen eltávolítani.

A rögzítés helyének is volt jelentősége. Ez legjob-
ban a leideni posztócsarnok domborművén fi gyelhető 
meg. A textilvég belső, sarokhoz közeli szélére került 
a plomba, utána a szövetet összehajtogatták olyan mó-
don, hogy ezt a sarkot kilógatták, láthatóvá téve a jelzést. 
Ezzel vált lehetővé, hogy a szövet utolsó rőfj ének eladásáig 
a plombát látták, így minden vásárló meggyőződhetett az 
áru származási helyéről és minőségéről.

A nyersplombák 
Magyarorszá-

gon előforduló 
változatai a 14–16. 

században

A nyersplombák főbb formái Geoff  Egan, angol plombakutató alapján

Márkavédelem a középkorban
A leideni posztócsar-
nok összehajtogatott és 
leplombált textilvéget 
ábrázoló „szobra”

A 
tex-

tilárukat 
rendszerint végekben és 

rőfökben mérik. Egy-egy vég mé-
rete korszaktól és készítési helytől függően 

változott. Hosszúságuk általában 26–33 méter között 
alakult (az újkorban akár 55 méter is lehetett), míg 

a szélességük 1,5–2 méter volt. Ezek az adatok 
már a kallózás és szárítás után értendők. A 
kallózás a posztó meleg, lúgos vagy savas 
folyadék jelenlétében való tömörítését je-

lentette, mely során a szövetet sűrűbbé 
és vastagabbá tették, ezáltal meg-
védték a későbbi összemenéstől.
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össze. A szalag mentén a plombát 
ráhajlították a  leellenőrzött textil-
vég szélére, majd speciális fogóval 
rányomták vagy verőtövekkel rá-
ütötték. A legtöbb esetben az egyik 
korongon egy vagy két szegecs volt, 
míg a másikon ennek megfelelő nyílás. A ráhajlítás során 
a szegecseket a nyílásba bújtatták, és így szorították rá őket 
a textilre. Ezzel biztosították, hogy rongálás nélkül a plom-
bát ne lehessen eltávolítani.

A rögzítés helyének is volt jelentősége. Ez legjob-
ban a leideni posztócsarnok domborművén fi gyelhető 
meg. A textilvég belső, sarokhoz közeli szélére került 
a plomba, utána a szövetet összehajtogatták olyan mó-
don, hogy ezt a sarkot kilógatták, láthatóvá téve a jelzést. 
Ezzel vált lehetővé, hogy a szövet utolsó rőfj ének eladásáig 
a plombát látták, így minden vásárló meggyőződhetett az 
áru származási helyéről és minőségéről.

A nyersplombák 
Magyarorszá-

gon előforduló 
változatai a 14–16. 

században

A nyersplombák főbb formái Geoff  Egan, angol plombakutató alapján

Márkavédelem a középkorban
A leideni posztócsar-
nok összehajtogatott és 
leplombált textilvéget 
ábrázoló „szobra”

A 
tex-

tilárukat 
rendszerint végekben és 

rőfökben mérik. Egy-egy vég mé-
rete korszaktól és készítési helytől függően 

változott. Hosszúságuk általában 26–33 méter között 
alakult (az újkorban akár 55 méter is lehetett), míg 

a szélességük 1,5–2 méter volt. Ezek az adatok 
már a kallózás és szárítás után értendők. A 
kallózás a posztó meleg, lúgos vagy savas 
folyadék jelenlétében való tömörítését je-

lentette, mely során a szövetet sűrűbbé 
és vastagabbá tették, ezáltal meg-
védték a későbbi összemenéstől.
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Kétplombás megoldás Görlitz városának 
posztójáról (előkerülési helye Rákóczifal-
va-Tiszavarsány)

A z  e d d i g i e k 
jól  ér zékelte -

tik , hogy az 
olyan, elsőre 
szinte érdek-
telen apróság, 

mint a  plomba 
– akármennyire is 
deformált – rendkí-

vül fontos forrás 
a  gazdaság- és 
kereskedelem-
történet kutatá-

sában. A textilvég 
maradékáról a  pi-

acon a  plombákat rend-
szeresen letépték és/vagy 

elrakták későbbi beolvasztás 
céljából, esetleg a vásári zűrza-

varban eldobták. Ez eredménye-
zi azt a  helyzetet, amit a  pápai 
Fő tér (egykori piactér) feltárá-

sán is érzékelni lehetett, ahol 
majdnem 200 ilyen plomba 
került elő. Másik lehetőség, 
hogy a  méterárut vásárló 

szabók a  műhelyükbe vitték 
és ott szedték le az ólompecséteket. 

Ebben az esetben a település topográfi -
ájában az egykori szabók lakóhelyére 

is tudunk következtetni. A plombale-
letek rendkívüli jelentősége abban 
is rejlik, hogy jól kiegészítik az írott 

forrásokat. Az egykori vám-

jegyzékek és összeírások 
sok esetben megmondják, 
hogy milyen értékű termé-
kek érkeztek és honnan. 

Ugyanakkor a plombák segítségével számos eddig nem 
ismert település posztójának magyarországi jelenlétét 
sikerült igazolni az elmúlt évtizedben (elsősorban Bajo-
rországból, Sziléziából és Morvaországból).

Magyarországon a textilbehozatal kezdettől fogva 
meghatározó mértékű volt, viszont éppen a török korban 
érte el a legnagyobb változatosságot, amikor az ország 
teljes mértékben ki lett szolgáltatva a nyugati textilgyár-
tóknak. Helyben nagyon kevés minőségi textil készült, bár 
szabályozásokról vannak példák itthonról is. A legkorábbi 
ilyen rendelkezés Debrecenből ismert, 1398-ból, a plom-
bázás gyakorlatáról viszont csak a 16. és 17. századból ér-
tesülünk, Kolozsvárról, Brassóból és Nagyszebenből. Eddig 
csak brassói plombát ismerünk, illetve – a textilgyártásról 
egyáltalán nem híres – pozsonyit.

C C C

Amszterdam város 
15. századi plombája. 
A hajó jelzi, hogy a 
lepecsételt terméket 
exportra szánták

A bajorországi Kauf-
beuren  város plombája. 
A város posztójának 
magyarországi forgal-
máról az írott források 
teljesen
hallgatnak

Márkavédelem a középkorban

Morvaországban talált, 
egyik oldalán magyar címert 
ábrázoló textilplomba. Az 
előlap címere és köriratának 
töredéke alapján leginkább 
Pozsonyhoz köthető

Az Északi-tenger partján előkerült szövetvég négy plombá-
val. A plombákon Tangermünde, kelet-németországi város 
címere látható (megtaláló: Earl Specht)
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Helló, tudomány!

A jelen könyvajánlónk tárgyát képező kötet 
(Kovács S. Tibor: Jancsárpuska, türkiszes kard 
és rubintos bot... Oszmán-török fegyverek a 

Magyar Nemzeti Múzeumban. Magyar Nemzeti Múze-
um – Martin Opitz Kiadó, Budapest 2019, 191 oldal) 
tudományos igénnyel, ugyanakkor rendkívül látványo-
san mutatja be a Magyar Nemzeti Múzeum különleges 
és ritka oszmán-török fegyvereit. Kovács S. Tibor kivá-
ló fegyvertörténész, nagyhírű elődjének, Temesváry 
Ferencnek a munkásságát méltón folytatva már eddig 
is sorra adta közre a múzeum fegyvereinek különböző 
csoportjait. Jelen kötetben 83 sisakot, sodronyinget, 
pajzsot, szablyát, pallost, hegyestőrt, puskát és 
pisztolyt, valamint lószerszámot, nyerget, to-
vábbá egyéb kiegészítőket talál az érdek-
lődő olvasó, melyek a 15. század 
második felétől a  19. század 
közepéig tartó időszakból 
származnak. A Nemzeti 

Múzeum – büszkén 
mondhatjuk – világhírű 

fegyvergyűjteményének itt 
közölt oszmán-török eredetű 

támadó- és védőfegyverzetét a szerző 
tíz fejezetben adja közre; ezen tárgyak közel 

fele pedig először ebben a kötetben kerül bemuta-
tásra. A Nemzeti Múzeum Fegyvertárának több mint 
10.000 darabja közül zömmel a közönség figyelmét 
leginkább felkeltő, inkább a  főúri reprezentációra 
használt, mintsem a  mindennapi hadakozásban al-
kalmazott fegyverek kerültek végül a katalógusba.

A kiadvány elején a kötet 
szerzőjének rövid, de rendkí-

vül aprólékosan és közérthető-
en megírt tanulmánya olvasható 

a közel négy évszázadnyi időszakból 
származó fegyverekről. Ebben a  török 

fegyverek/műtárgyak történetéről olvasha-
tunk alapvető információkat. Különösen érdekes 

és izgalmas nyomozásnak bizonyul az egyes fegy-
vertípusokon megfi gyelhető díszítő elemek eredetének 
a felderítése, aminek eredménye alapján azok készítési 
ideje sokszor akár évtizedes pontossággal is meghatároz-
ható. A szerző e tanulmányában utal arra is, hogy melyik 
tárgytípust a katalógusban pontosan hol találjuk, így az 
könnyen áttekinthetővé és használhatóvá válik. A kötet 
nagy részét kitevő, a számos tárgytípust részletesen tár-
gyaló katalógus egyes tételei megfelelnek akár egy-egy 
hosszabb szócikknek is, azokban nem száraz leltárkönyvi 
leírás olvasható, hanem sokszor egészen szerteágazó ér-
dekességeket tudhatunk meg.

Gedai Csaba gyönyörű tárgyfotói, melyek a fegy-
verek egészét, elő- és hátoldalát, valamint jellegzetes 
részleteit ábrázolják, magával ragadják az olvasót, és 
könnyen befogadhatóvá teszik az érzékletes, a  tár-
gyakat bemutató szövegeket is, de emellett művé-

Oszmán-török 
fegyverek 
a Magyar Nemzeti Múzeumban

Straub Péter

Türkizes török szablya

A könyv borítója
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