
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.
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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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Oszmán-török fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban
szi-esztétikai élményt is nyújtanak. A Martin Opitz 
Kiadótól már megszokott igényességgel, csodála-
tos tipográfiával készült album szépségű kötetet 
nemcsak a laikusok, de a fegyvertörténész, illetve 
régész szakemberek, valamint a gyűjtők is nagy 
örömmel és haszonnal forgathatják.

Eredeti török támadó- és védőfegyverek adják 
tehát a bemutatott tárgyak magját, melyek 
vagy hadizsákmányként, vagy pedig 
ajándékként kerültek többnyire 
magyar nemesi családokhoz, de 
előfordult olyan eset is, amikor 
erdélyi nagyurak – Konstan-
tinápolyban járva követség-
ben – alaposan bevásároltak 
például türkizes szablyákból. 
Az ajándékok is változatosak, 
van olyan, amelyik a szultá-
ni megbecsülés, tisztelet 
jeleként került a Kárpát-me-
dencébe, mint az a kard, amit 
feltehetően II. Mehmed szultán vég-
rendeletileg hagyott „kedves 
öccsére”, Mátyás királyra. 
De van olyan is, ami 
a hála kifejező esz-
köze volt. Ilyen 
fegyver Seny-
nyei Pongrác, 
erdélyi tanácso-
sé is, aki akkor 
kapta a  díszes fegyvert, amikor 
egy pasa eltévedt lányát visz-
szakísérte apjához. De ahogy 
a ruházatban és az étkezés-
ben is komoly hatással volt 
a török a magyarságra, úgy 
utánozták az oszmánok 
fegyvereit is a keresztény 
fegy verkovácsok :  nem -
csak a  formájukat, készí-
téstechnikájukat, hanem 
a  díszítésüket is. Viszont a 
magyar huszár tornasisakok 
is megjelentek a német-római 
császár udvarában vívott hadi-
játékokon.

A hadizsákmányokon nem ritkán ott vannak a szultá-
ni fegyvertár jelzései, hirdetve az oszmán hadsereg köz-
pontosítottságát, jól szervezettségét. Az Oszmán-Török 
Birodalom kiterjedt kapcsolatrendszerét jól jelzi, hogy 
a hadsereg legjobb láncpáncéljait, sisakjait a Kaukázus 

vidékének kovácsai készítették. A kardok, szablyák, 
tőrök damaszkuszi és európai pengékkel, de perzsa, 

arab és kínai eredetű motívumokkal készül-
tek. A díszfegyvereknél használt anyagok 

szintén kiterjedt távolsági kereskede-
lemről és páratlan luxusról tanús-

kodnak: az arany és ezüst mellett 
türkiz, rubint, smaragd, nefrit, 
achát, karneol, ébenfa, ele-
fántcsont, kagylóberakások, 
selyem, bársony, szattyán, 
cápa- és rájabőr is feltűnik 
a fegyvereken. A tárgyakról 
készült különleges részlet-
fotók alapján a  sokszor 

egyedi díszítőtechnikák is 
jól megfi gyelhetők, 

mint a fémszálas 
hímzés, a  tausí-
rozás, a  nielló 
berakás, a mara-

tott, vésett vagy 
poncolt díszítések.

Magyarországon sajnos történelmünk viharai 
miatt nem maradtak meg a főúri/uralkodói 

fegyvergyűjtemények, amilyenek Nyu-
gat- és Észak-Európában gyakorta ma is 
megtekinthetőek. Ezért a Nemzeti Mú-

zeum Fegyvertára őrzi hazánkban 
a  leggazdagabb tárgyegyüttest, 

mely jelentős részben a magyar 
főúri gyűjteményekből került köz-
vetlenül vagy áttételesen a mú-

zeumba. A trianoni békét kö-
vetően hosszas tárgyalások 
eredményeképp a császári és 

királyi gyűjteményekből a ma-
gyar vonatkozású tárgyakat meg-
kapták a hazai közgyűjtemények. 
Így a Fegyvertár egyik alappillérét 

képező tárgyegyüttes is 1933-ban 

Sisak arab felirattal

Spanyolkovás pisztoly

Tiroli Ferdinánd 
huszársisakja
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a Magyar Nemzeti Múzeumban
érkezett Budapestre. A Nemzeti Múzeum 
több gyűjteményét is elindító, jelentős 
korai szerzemények közt szép szám-
mal voltak az érmék, régészeti leletek 
mellett komoly fegyverkollekciók is: ilyen 
volt Jankovich Miklós báró 1838-ban, az or-
szággyűlés határozatával megvásárolt híres 
magángyűjteménye, de a különc Révay Fe-
renc báró, vagy a festő Delhaes István aján-
dékaként is első osztályú darabok kerültek 
a  Fegyvertárba. A  2. világháború során 
részben „elkallódott” Dormándy-gyűjte-
ményből is később ritka, gazdagon díszí-
tett fegyvereket vásárolt a múzeum. 

A kötet számos híres történelmi sze-
mélyhez köthető fegyvert is bemutat. 
A Zrínyi család lóra való pallosa a 16. század 
végéről, Báthory Zsigmond erdélyi fejede-
lem buzogánya, Kállay János szörényi bán 
szablyája, egy I. Ferdinándnak adományo-
zott kard is ezek sorát gyarapítja. De a Károlyi, 
Teleki és Bánff y család fegyvertárából is be-
mutat a szerző egy-egy pompás díszfegyvert. 
Az ellenfelei által is nagyra becsült vitéz, híres 
bajvívó, Thúry György kanizsai kapitány hegyes-
tőre is kiemelt jelentőségű a gyűjteményben. Egy 
másik lóra való pallost a csaknem háromszáz évvel 
később rákerült felirat Gara László nádorhoz köti, és 
1458-ból valónak írja. De török részről is különösen 
fontos történelmi személyekhez 
köthető tárgyak szerepelnek 
a kötetben: így például a Bécset 
1683-ban megostromló, majd 
az egyesült keresz-

tény hadaktól Párkánynál csatát vesztő Kara 
Musztafa nagyvezír íj- és nyíltartó tegeze ér-

demel megkülönböztetett fi gyelmet. A ha-
dizsákmányokon néhány ritka esetben felirat 
is jelzi, hogy azt mikor szerezték, mint azon 
a puskán is, ami Buda 1686-os 

visszavételekor került keresz-
tény kézre, vagy egy má-
sik, ami pedig az 1697-

es zentai csata után.

Bár a Nemzeti Múzeum 
Fegyvertárának több mint 
300 darabja az állandó kiál-
lításban megtekinthető, és 
csaknem ugyanennyi tárgy 

az internetes katalógus-
ban is megnézhető, de 
a  nagyközönség széles 

körének érdeklődésére 
biztosan számíthatna egy, 
ennek a gyűjteménynek 
a rejtett kincseit bemu-
tató kiállítás is akár 
a  múzeum falai kö-

zött, akár a virtuális 
térben.
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Oszmán-török fegyverek

Török szablya rájabőr-
rel bevont hüvellyel

Lófarkas 
zászló

Töltéstartó tetejének részlete
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demel megkülönböztetett fi gyelmet. A ha-
dizsákmányokon néhány ritka esetben felirat 
is jelzi, hogy azt mikor szerezték, mint azon 
a puskán is, ami Buda 1686-os 

visszavételekor került keresz-
tény kézre, vagy egy má-
sik, ami pedig az 1697-

es zentai csata után.

Bár a Nemzeti Múzeum 
Fegyvertárának több mint 
300 darabja az állandó kiál-
lításban megtekinthető, és 
csaknem ugyanennyi tárgy 

az internetes katalógus-
ban is megnézhető, de 
a  nagyközönség széles 

körének érdeklődésére 
biztosan számíthatna egy, 
ennek a gyűjteménynek 
a rejtett kincseit bemu-
tató kiállítás is akár 
a  múzeum falai kö-

zött, akár a virtuális 
térben.

C C C

Oszmán-török fegyverek

Török szablya rájabőr-
rel bevont hüvellyel

Lófarkas 
zászló

Töltéstartó tetejének részlete
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