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Földrajzi nevek, 
jogforrások, 
rejtőző kövek 
(Berlin 750 éve kapcsán) 

A külföldi történészek a berlini történetkutatókkal együtt ünneplik az N D K fővárosa és Nyugat-Berl in — a 
település első említése alapján — sokoldalúan felidézett jubileumát. Meg kell ugyanakkor állapítani, hogy 
Berlin, a mai világváros kezdetei a XII . század utolsó éveibe nyúlnak vissza. A Malom-gát mindkét oldalán 
keletkezett városelótti települést régészetileg jobban ismerik, mint történetileg. Az egyetemes történetírásba is 
korábbi időpont került be: Jacques Le Goff 1230-at említi Berlin alapítási éveként. E körül az időpont körűi 
terjedt ki a német uralom erre a szláv helységre és feltételezik, hogy a települések városjogot kaptak. 
Városalapítási oklevél mindenesetre hiányzik, valószínűleg a város egyik leégésénél pusztult el anélkül, nogy 
megelőzően átirat készült volna. Kettős városról beszélhetünk, amelynek első említett nevei külön bukkannak 
föl: 1237 Cöl ln , 1244 Berlin. Más kettős városok példái miatt (Prága, Budapest) a jelenség még érdekesebb. 
Bonyolult jogi és helyrajzi kérdéseket vet fel az, hogy az első berlini n y o m o k természetes homokszigeteken 
merülnek fel, éspedig a Miklós- templom térségében, mint Régi Piac, illetőleg a Péter-templom térségében mint 
Cöllni Halpiac. Berlin vámszabadságai 1252., Berlin legrégibb városi pecsétje 1253. és egy városi jog átruházása 
Berlinről az Ode ra melletti Frankfur t ra 1253. évből a közvetlen, illetőleg közvetett dokumentumai a berlini 
városi jognak. 

Figyelemre méltó, hogy egy magyar város kiváltságlevele, amelyet Imre király 1201-ben Patak (a mai 
Sárospatak) vendégeinek adott különféle szabadságokkal, ugyancsak egy Miklós-templomot említ. Ezt az 
oklevelet későbbi királyok megújí tot ták Patak számára 1272-ben és adományozták Olaszi vendégei számára 
1285-ben. Ez már a jogcsaládokra utal. A szabad vásártartás egyike volt a legfontosabb polgári jogoknak. 
Freiburg im Breisgau számára 1120 tájára vélik a vásárszabadság fönnállását: „Megígérem a béké t és az út 
biztonságát mindenkinek, aki piacomat fölkeresi . . Ennek a városnak legrégibb fönnmaradt városjog 
feljegyzése mégis csak 1218-ból ismert, amit freiburgi polgárok állítottak össze Zähringi V. Bertold halála után 
mint az érvényes jog freiburgi tekercsét, valamely városúr jóváhagyása nélkül. Freiburg mellett Bern és 
Fribourg a Záhringiek alapított városai. Más városok is voltak a Záhringiek bir tokában: Of fenburg , Villingen, 
Breisach, Neuenburg , Rheinfelden, Zürich, Solothurn, Burgdorf, Thun és Murten. Egy nem keltezett, de 
pecséttel ellátott jogösszeállítás a XIII . század közepéről , mint murteni városi tekercs ismeretes. Ez az oklevél 
kapcsolatra utal Murten és valamely Zähringi Berchtodus között . (II. Bertold 111 l-ben, IV. Bertold 1186-ban 
és V. Bertold 1218-ban halt meg.) Kenzingen, Rottweil és Bráunlingen városok is őr iznek valamiféle 
Zahringi-hagyományt (kereszt, jog). 

A berlini jubileumi évben egy könyvtáblából meglelték a kommentárral ellátott Szász Tükör töredékét , ami 
1391 és 1442 között Berlin város bírói hivatalának bir tokában volt. Ez talán a városi fejlődés irányultságára, 
Szászország felé mutat . Híres jogcsalád volt a Magdeburg! Jogé. 1253-ban I. Barnim pomerán herceg Stargard 
alapított városnak a magdeburgi városjogot adta. 1292-ben IV. Boguszlav, II. Barnim és I. O t t ó Stargardnak a 
magdeburgi jog helyett a lübecki városjogot adta. Ami Lengyelországot illeti, ott különösen elterjedt a 
magdeburgi jog a német jogú városokban. A magdeburgi jog hatott a szepességi 24 királyi város szokásjogára és 
közvetve a Budai Jogra. Magyarországon a Székesfehérvári Jog tartalmazta az eszményi szabadságokat, 
Magyarország szakrális fővárosának jogát. Pest már a tatárjárás előtt rendelkezett a székesfehérvári joggal. 
Később vette alkalmazásba a székesfehérvári jogot Sopron. 

A városi szervezet és intézmények részben szervesen, maguktól keletkeztek, részben kiváltságok hívták 
azokat életre. A városi hatóságokat választották Bécsben 1221., Innsbruckban 1239. évben, Salzburgban a XIII. 
század közepén. A bécsi városi jog a tanácstagokat kizárólag egy vékony patríciusi réteg soraiból túrte meg. 
Berlinben 1272-ben említik a tanácstagokat. Lengyelországban a XII. században a falunagyok mint fejedelmi 
felügyelők és bírák , a városok fölött álltak. A XIII . században a földesúri településeken nagyobb bírónak 
címezték őket . A tanácsi szervezet 1244 után keletkezett , nem annyira alapító oklevelek vagy szerződések 
útján, mint a helyi erők eredményét kifejező szokásjogok formájában. Magyarországon a bírákat és esküdteket 
a városok választási kiváltságaiban különféle nevekkel, alakban és arányokban látjuk érvényesülni. Sárospata-
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kon a bírát praepositusnak nevezték, valószínűleg francia—vallon kapcsolatok alapján. Esztergomban a bírót 
először (1255) falunagynak címezték, de 1272-ben már bíró. A z érseki városban a tanácsi alkotmány formális 
kiváltságok nélkül született , 1289-ben bukkannak föl a még tanácstagnak nem nevezett, vezető réteg képviselői, 
mint az „idősebb" polgárok. 1243 óta Ó b u d á n a k a prépost adta a maga bíráját és mellé ítélkezés kimondására 6 
férfiút választottak, akiket még nem neveznek esküdtnek. Pesten 1244-ben a város vezetőjének a szerepét a 
választott falunagy kellett volna hogy betöltse. A hegyi és erődváros Budán a település vezetője 1264 és 1347 
közö t t a királyi rektor volt. Körmend 1244-ben kapott jogot arra, hogy bírót válasszon. Székesfehérváron a 
bíró és 12 esküdt az összes polgárral együtt állított ki oklevelet 1270-ben. A budai rektor és az esküdtek 
okleveleket állítottak ki 1292-ben és azóta ismerjük a városi pecsétet. Horvátországban a városi önkormányza t 
előretörését a tatárjárás körül állapíthatjuk meg: Petrinja esetében 1240-ből tudunk választott polgármesterről, 
Zágrábban a bírót és esküdteket 1242-ben választani kellett, Dubicában viszont 1240-ben a falunagy az 
esküdtekkel együtt a város vezetője. 

Berlin egy nagy jövőjű agglomeráció névadó városa volt. Egész sor középkor i főváros alkotórészei, 
építőkövei kisvárosok voltak, ezt cseh, lengyel és magyar példákkal is érzékeltetni lehet. A szervesen kialakított 
városok jó példája a csehországi Prága. Már 1140-ben fennállt kicsiny településként. Határai t a későbbi óvárosi 
védővonalakig tolta előre, 1230-ig. Akkor már csak egy térrel volt elválasztva egy falusi településtől. A városi 
fejlődés ismertetőjele a német betelepülés (1217, 1233: Német-u tca) , egy Péter- templom körzetében. Prága 
cseh és német lakóterületén már kőházak álltak. 1235-ben építették fel a prágai óváros falait és ezáltal 
alapították a prágai várost . Ebben tu la jdonképpen csak a Szent Gál-plébániatemplom (1232—1234) körüli 
negyed volt városjoggal és szabályos alaprajzzal alapított város, bajor telepesekkel. Az óvárosban egy 
Jakab- templomot 1244-ben szenteltek fel. A város nyitott volt a királyi várral átellenben és csak 1253-ban 
erősítették meg a Moldva partján. Egy oklevél a legrégibb óvárosi pecséttel 1265-ben keletkezett. 

Prága, Csehország fővárosa később több különálló igazgatással rendelkező egységből állt. Egy ideig még 
belső városfalak választották szét az eredeti alkotórészeket. így Prága történetében holönál lóan , hol egyesítve, 
o lykor egymással küzdve szerepelnek a prágai Óváros, az Újváros , Vysehrad, Hradcany, a Kisoldal, a 
Zsidóváros mint települések. A XII I—XIV. században, ha egyszerűen Prágát említettek, az Óvárosra 
gondoltak. De jelzőként igazi értelmét csak az Újváros alapítása után érdemelte ki. Az utóbbit IV. Károly 
1347—1348 során alapította, több piaccal, széles utcákkal és városfallal. Mint cseh uralkodó, 1367 decemberé-
ben egyesítette a két várost , törekedve az Óváros és az Újváros békéjére és egyetértésére, a polgárokat egyenlő 
jogokkal és terhekkel illette, az óvárosi kapukat , tornyokat és falakat lebontatta, a városi árkot föltöltette. 
Társadalmi alapjait tekintve mégis saját életét folytatta a prágai Óvá ros , bár IV. Károly 1367 és 1377 közöt t a két 
várost egyesített településnek tekintette. A Moldván átívelő új kőhíd a két parti várost összekötötte. IV. Vencel 
uralma alatt már a prágai N a g y o b b város, Újváros , Kisebb város és Vár az ismert igazgatási egységek. 

Lengyelországban a legfontosabb agglomeráció Krakkó, ahol összefutot tak a kereskedelmi utak. Krakkó 
városmagja a Piactér a maga posztókereskedelmével, ahol a városháza és a Mária- templom álltak. Innen 
vezetett a XIII . századi eredetű Flórián-kapu a városfalon keresztül a Kleparz (Florentia) városnegyedbe. Itt 
1185-ben létesítették a Flór ián- templomot . Ellenkező irányban, a Wawel királyi közpon t ján túl és a városfalon 
kívül feküdt a saját városfallal rendelkező Stradom. Ennek a városfalnak hosszabb szakasza egy krakkói 
kertben máig megmaradt . A Stradomtól délre fekvő Kazimierz települést a Visztula választotta el. Az utóbbi 
helységet 1335-ben egy szigeten alapították. Ezek a települések mint önálló igazgatási egységek léteztek 
legelőbb. Agglomeráció kialakulására biztosan utal, hogy Nagy Kázmér király 1358. évi városi kiváltságában 
elrendelte Krakkó, Kazimierz és Kleparz, valamint más külvárosok igazságszolgáltatásának együttműködését . 
Mégis, 1364-ben Krakkót és Kazimierzt mint két várost említ ik. 1307 óta Berlin és Coelln városok 
összeolvadása is előrehaladt csaknem egységes közösséggé, de ugyancsak az egyes települések önállóságának 
elvesztése nélkül. így ér thet jük meg egy városi rendészeti és öl tözködési rendelet jelentőségét, amelyet 
1334-ben Berlin és Cöln városok tanácstagjai a két város számára, a két település pecsétjével adtak ki. A 
középkorban tehát az agglomerációk összetevői önálló városok maradtak. A templomok és társadalom 
összefüggéséhez tartozik, hogy Dél-Lengyelországban Szent Flórián ünnepnapja kereskedelmi és pénzügyle-
tek határnapja volt. A Flór ián- templomokkal rendelkező települések ünnepére nagy embertömegek gyülekez-
tek. Ezáltal is fejlődött Kleparz, amelynek még a XV. század közepén is saját városigazgatása, oklevéladása 
volt, olyan pecsét alatt, amelynek szövege hangsúlyozta a település krakkói falakon kívüliségét. A gazdasági 
e rőkhöz tartozik az is, hogy Kazimierzben zsidónegyed létezett. A latin Schedel Krónika külön ábrázolja 
Krakkó, Kazimierz és Kleparz városokat. 

A közép-európai, nagyobb városi agglomerációk sorába tartozik a patríciusok vezette Buda. A XIV. század 
során — legalább gazdasági tekintetben — a modern Budapest város magvává zárkóztak össze a Duna két 
partján fekvő városi, falusi települések. A Várhegyen fekvő erőd és város Buda, 1250 körül keletkezett. 
Szemben, a másik par ton fekvő régebbi Pest várossal, amelyet már 1148-ban oklevél említ. A jobb parton már 
1148-ban említik Ó b u d a mezővárost, 1225-ben Kelenföld, 1247-ben Szent Jakab-falva települését. Pest 
közelében Újbécs település alakult ki (1268). A királyi főváros településtörténetének egyik fontos forráscso-
port já t maguk a városokra és környékükre utaló, váltakozó nevek alkotják. A pusztí tó tatár invázió előtt Buda 
a hegyek és a Duna közö t t fekvő város volt , piaccal és révvel. A túlparton feküdt Pest, amelynek neve 
bolgár-szláv eredetű, és német nyelvű lakói ennek tükörszavával O f e n gyanánt emlegették. A régi város a tatár 
invázió során elvesztette szerepét és csak az egyházi hatóságok tar tot ták fönn a név hagyományát , továbbra is 
budai prépostként, amikor magyar nyelven már Ó b u d a a település neve. Ezt nevezték a német lakosok az ókori 
és közelmúlt jukban elpusztult romok alapján Attila városának. 1243-ban IV. Béla király helyreállította Buda 
társas egyházát, de ekkor már óbudai polgárokról beszél. Ez időben új város keletkezett a Pesttel szemben 
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fekvő hegyen, várral és királyi lakkal. A magyarok ezt a polgári és feudális települést Budának nevezték, ahová 
— talán 1243-ban — a régebbi település nevét ugyanarról a partról fölvitték. A németek viszont ezt a várost 
O f e n névvel illették, ahová — talán 1247-ben — a túlparti város német jelölését magukkal hozták. A magyarok 
számára a bal parton újjáéledő város továbbra is Pest maradt. A jobb parti hegyre került németek azonban régi 
o t thonukat , mint Al tofent jelölték. Ez b izonyos , mert az 1403. év politikai eseményeiről Eberhard Windecke 
úgy szól, hogy azok Altofenben történtek, míg Zsigmond király oklevele ugyanazt Pesten történtnek mondja . 
A Budai Jog XV. század eleji német fo r rásunk a három települést földrajzilag megkülönböztet i . A D u n a 
túlpart ján Altes O f e n , a hegyen O f e n , harmadik településként pedig Eczelpurg szerepel itt. Ezek a 
he lynéwál toza tok a város vezető rétegének ajkán éltek. Ezzel szemben a Várhegy különféle változatokban 
Pesti Újhegy gyanánt szerepel a XIII . században. A Vár ugyanakkor váltakozva pesti és budai jelzőkkel, sőt, 
Pesti Újvár néven szerepel. Ez mind jelzi, hogy különféle társadalmi és etnikai csoportok városaik 
folyamatosságának hagyományát és arról vallott felfogásukat folytat ták az új városban. Ilyen értelemben a 
hegyi város, Buda, alapított város volt. Mégis, ahogyan a berliniek teszik, meg kell állapítanunk, hogy erre 
vona tkozó alapítólevél nem létezik. Ez tehát a városalapítás sajátos formája, áttelepüléssel, amikor egy régebbi 
kiváltságlevél megújítása egy másik város javára vált érvényessé. Ezeket a szabadságokat a városlakók IV. Béla 
királytól kapták, és ez Buda 1244. évi kiváltságának számít. Tula jdonképpen azonban szövege szerint ezt a 
király Pestnek adta, „a mi pesti vendégeinknek". Akkor pedig a pesti németek még alant éltek, a király ennek a 
városnak a konszolidálását akarta elérni a régi és az új szabadságokkal, oklevéllel és aranybullával. Ezt az 
oklevelet vitték magukkal néhány év után fel Budára, és így tekintet ték később általános budai szabadságnak, 
ahogyan még a Budai Jogban is említik. Amikor IV. Béla 1255-ben vámkérdéseket szabályozott , már az új 
településről a hegyen van szó, mint Pest Várról és annak környékéről . Ezen az alapon ünnepeltük 1955-ben 
fővárosunk 700 éves jubileumát. Ugyancsak viszonylag gyors volt az egyházi újjászervezés. 

Pápai oklevél egy templomot már 1248-ban megemlít a Várhegyen: a német lakosok tömörültek a 
Miasszonyunk temploma köré. A pestieknek azt a szabadságát, hogy plébánost választhatnak, erre a budai 
egyházközségre alkalmazták. A magyarok szellemi központul 1257 után a Mária Magdolna- templomot 
építették. Még 1292-ben is emlékeztek arra, hogy a Mária Magdolna-templom alapítása óta a magyar polgárok 
választják annak plébánosát. Ezek a t emplomok az egyes városok térbeli kialakulásának középpontjai voltak és 
egyidejűleg ezek köré a plébániatemplomok köré szerveződtek a városi, illetőleg etnikai csoportosulások. 1252 
körül egy Miklós-névadás is keletkezett, de ez a domonkos rendi kolostoré volt. 

Befejezésül hangsúlyozni szeretném, milyen jelentős időszaka volt a XIII. század Közép-Európa városfejlő-
désének. Berlin keletkezése elsőrendű példája ennek az urbanizálódási folyamatnak. 
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